
Kaymakamlar arasında 
yeniden bazı tayinler, 

becayişler yapıldı 

Sovyetler Milletler cemi
yetinde kadın hukukundan 

şikayet ettiler 
- 2 nci sayıfada - - 2 ncl say.tada -
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lstanbul konferansı 
Bugün Y ıldızaaraymm salon· 

larında beynelmilel bir konferans 
toplanıyor. Muhtelif melletlerin 
parlamento gruplarına mensup O· 

lan üç yüze yakın siyasi §ahıiyet • 
lerin bu suretle lstanbulda topla· 
nıtı memleketio:ıiz için hakikaten 
ıerefli bir hadisedir. 

Parlamentolar birliği iptida 
1889 tarihinde beyn-:lmilel sulh a· 
leminde kıymetli mesaisi ve eser· 
teriyle tanınmıt olan Fredrik Pass! 
ve Randal Kremer gibi zatlar ta -
rafından Pariste tesis olunmuıtur. 
Bu ilk sulh ve insaniyet müeasese
ıi maksadına varmak için her ıey
den evel milletler arasında hakem 
ve sulh fikirlerini müdafaa ile ite 
ba,lamıttır. Ayni zaman~a b_ey
nelmilel siyasi vaziyetlen daıma 

.. .. .. d tutarak mesaisini bil· 
ıoz onun e .. 
hassa istihsali kabil meseleler uze· 
rine teksif elmİf, bir takım haya· 
li projeler arkasında kotmaktan 

çekinmittir. 
Bu mesai tarzı nihayet meyve • 

sini vermif, parlamentolar birli• 
'iinin takip ettiği beynelmilel ha· 
kem usulü milletler arasında eıu: 
lı bir hukuku düvel müesesıeıı 

. · t' Lahay hakem tekline gırmıf ır. . . 
hk esi bu tarzı meaaı netıce

~ad etme-kkül ettiii gibi büyük 
sın e :r • et' 
harpten sonra milletler cemıy ı • 

. t 1_1.::lünde de sulh ve ha • mn eıea.au • • 
ICem fikirlerinin inkııafı tesır et -
mittir. Bilhassa son be§, on sene 
~da de•letl•r araauıda ~~-. 
hurt hakem usulüne m~ıtenıt ıtı • 

1 .. fi ve mukavelelerın hemen 
a arın h 1• . ld ğ .. b. teamül a ını a ı ı 
umumı ır 

malumdur· • 
1
. v. • •• 

P lamentolar hır ıgının goze 
ar • 1 1 .. .. •. hU. bir eıerı o maıa ya nız gorunur .,,. b ,.. 

dediibnİZ gibi ıuUi ve _mec u~ı 
'h-'- usullerinin umumıleımen-

aaem • d' 
• temin etmek yolunda şım ıye 

~:daT yapmıt olduğu hizmetler 

kafi ıelir. . 
U umi harpten sonra tabıi o· 

1 km arlamentolar birliği bey· ara p • • 
nelmilel sulh ve teırikı meıaı yo • 
Jundaki faaliyetlerine nihayet ver· 

. t• Zaruri olarak ancalC sul· 
mıt ır. .d f 
ıun avdetinden sonra yenı en a· 

. . . Umumi sulhtan ahyete geçmıtlır. M 
Mehmet ASI 

(Denım ' llacft 118),fanın 1 ınct sntununda) 

Mebuslar 
Çağırılı yor 

Beynelmilel parlamentolar 
Türk grupu reisliğinden: 

Mebuı beyefendiler parlamen • 
tolar konf eransınm 24 eylôl pa -
zarteıi günü saat on bet buçukta 
ynpılacak açılma merasimiyle ay
ni günün akıamı Büyük Millet 
Meclisi Reisi Paşa Hazretlerinin 
Dolmabahçedeki ikametki.hlarm · 
da verecekleri kabul reımine refi
kalariyle, 26 eylul çarıamba gü· 
nü Türk grupu tarafından Dolma• 
bahçe ıarayında saat 22 de veri • 
lecek ıüvareye refikalariyle da • 
vetlidirler. Hangi mebuı beye • 
fendilerin lstanbulda bulundukla • 
rı malUnı olmadığından ve bulu • 
nanlann da adresleri bilinemedi· 
'tinden ayrı ayrı davetnameler 
aanderilmeıi mümkün görüleme -
dili cihetle teşriflerinin bu suret• 
le rica olunmasına zaruret haııl 
olmuıtur. 

Yazı İşleri Telefonu: 24379 Pazartesi, 24 EYLOL (9 uncu ay) 1934 İdare Telefonu: 24370 Sayısı 5 Kuru, 

Parlimentolar 
bugün saat 

birliği 
15,Sta 

konferansı 
açılıyor 

Dün hukuki komisyon Mısırda kapitülasyonların 
lağvı meselesini ~örüşmüştür • 

Yukarıdan sağda: Amerikalı mürahhas lar .. Solda: İspanya mürahhasları .• Aşağıdan sağda: İtalyan mürahhasları .. Sol
da: Romanyalı mürahhaslar •• Ortadaki zat Danimarka mürahhas he yeti reisi .. 

Otuzuncu parlamentolar brliği 
konferansı bugün saat 15.30 da 
Yıldız konferans binasında açıla
caktır. Otuzu mütecaviz parla
mentolu devletin iştirak ettiği ıbu 
konferans, ayın 29 uncu cumar -
lesi günü aktamına: kadar devam 
edecektir. 

Konferansa 300 murahhas işti
rak etmektedir. Bugün,. Yıl~ıs 
lconferans Linuının umumt heyet 
toplantızsına ayrılan salonu dün • 
yanın dört tarafından gelen ecne• 

bi devlet -mebuıları, ayan aza.ile 
dolacak ve bir 0 kadar da dinle· 
yici, Türk ve ecnebi gazetecileri, 
şehrimizdeki ecnebi elçiler bulu -
nacaktır. 

Konferans binası, evvelce de 
yazdığımız gibi, büyük bir itina 

ile hazırlanmıf, en modem, kUl· 

lamtlı ve rahat bir ıurette dö~n· 
mfı, en kilçflk alem oclalann -
dan tutunuz da, posla telgraf, 
kambiyo ve doktor, eczacı daire -

lerine kadar her :türlü ihtiyaç te· 
min edilmiştir. 

T eıkilat, gelen murahhasla -
rın da gözüne çarptığı gibi, gayet 
mükemmeldir. Memleketimiz, 

kendisine yaraıacak bir ıeref ve 

dikkatle büyük misafirperverliği -

ni bu fırsatla bir kere daha ve 

tam hiJ- kuıurıuzlukla aöıtermek
tedir. 

(Devamı '1 lrd aal ıfıının l lncl sütununda) 

lstanbul Umumi Meclisi azalığına 
namzet gösterilen · Hanımlar 

CELİLE FİKRET HANIM' HAKK1YE EMİN HANIM MAKBULE ESAT HANIM 

REFİKA HULÜSİ BEHÇET H. LATİFE BEKİR HANIM SAFİYE HÜSEYİN HANIM NAKİYE HANIM 

Bir teırinievelde bqlıyacak. o- ı Nakiye ha~ım, ~ö~ yıldır latan· ı Behçet Hanıın, İstanbul umumi 
lan lıtanbul umumi meclisi intı • ı bul umumı mechıınde ve daimi meclisinde dört yıl azalık elmif, 
babalı için C. H. F. tar~fmd.a~ encümeninde tak~ir ~e gıpte ~le faydalı olmuf, hürmet kazanmıt
gösterilen namzetlerin hstesını karıılanan ço~ deg~rh çalıımasıy• tır. Bilhaaaa sıhhat ve içtimai 
dün baımıttık. Listede sekiz la• le hakkın~akı ıevgı ve ıaygı duy· muavenet itlerinde fikirlerinden 
ne hanım ismi vardır. Bunlardan gularmı bır kat daha kuvvetlen • ve çalıımasından istifade edilmit· 
Nakiye hanım, herkesin bildiği dirmi~tir. . . . tir. Refika Hulusi Behçet Hanım, 
gibi uzun zaman millet ve mektep Par•.~ elçımız Suat .. ~eyın kızı ve ötedenberi Himayei Etfal ve An
itlerinde herkesin sevgi ve sa~g~ • p~ofeıor d?ktor Hulusı. B@çet ~": 
ıını kazanmıt bir hanımefendıdır, yın zevcesı olan Refıka Hulusı <Devamı s 1nc1 saydanuı 1 lncı aUtununcla) 

Akdeniz 
misakı 

Cenevreden dönen 
M. Maksimosun 

beyanatı 
Atina, 23 (A.A.) - Hariciye 

nazırı M. Maksimos dün Cenevre
den Atinaya dönmütlür. 

M, Maskimoı matbuata beya • 
natında, Türkiyenin milletler ce • 
miyeti meclisine intihabından do
layı derin memnuniyetini bildir
miı ve demittir ki: 

"Yunanistan komıu ve dostu o
lan Türkiyenin beynelmilel siya· 
setteki ehemmiyeti ve hariciye ve
kilinin mümtaz ıahıiyeti milletler 
meclisine intihap hususunda ken· 
disine itiraz götürmez haklar ver
mektedir.,, 

M. Makıimos Balkan misakı 
devletleri hariciye nazırları ara • 
aında Avrupayı metıul etmekte 
olan meseleler ve bilhaaaa Balkan 
yarım adaaım ali.kadar eden itler 
hakkında yaptıkları noktai nazar 
teatilerinden bahıederek tunları 

söylemiıtir: 
"Sulhu tarsin için devletler tara

fından yapılan gayretleri takdir 
hususunda tamamile mutabık kal
dık ve bu meıai bilha11a bir Ak• 
deniz miıakmın akti ıuretiyle 

(De\'1Llllt ı inci nydanm 15 lnct s\\tmlmıda) 

Adliye Vekili 
Ankaraya gitti 

Dahiliye Vekili bir kaç 
güne kadar gelecek? 
Adliye Vekili Saraçoğlu Şükrü 

Bey, dün aktamki trenle Ankara• 
ya. gitmittir. Vekil Beyin bir müd· 
det sonra ıehrimize gelerek E
dimeye gitmeıi muhtemeldir. 

Vekil Beyin dün beyanatını 

yazmıttık. Sarağoğlu Şükrü Bey 
adliyede teftit yaparken bir zat 
kendisine harç pullar hakkında 
demiıtir ki: 

"- Harç pulları bazı ki1111e • 
leri mütkül mevkide bıralayor. 

Meseli üç bin lira alacaklı biri, 
borçluyu icraya vermek için dok
san lira kadar bir para yatırmak 
mecburiyetindedir. Bu mecburi • 
yet, alacaklı için çok ağır geliyor. 
Zira, alacağını, müracaatından 

sonra da alamaması ihtimali var
dır. Hem ha~ pulu için para bu
la.mıyanlar var.,, 

Vekil Bey §U cevabı vermit· 
tir: 

Iranda teceddüt 
hareketleri 

Haber aldığımıza göre, lran 
Şahenıahı Ala hazreti hümayun 
memleketine döndükten sonra te
ceddüt ve inkılap hareketlerine 
yeni bir hız vermiıtir. Bu cüm
leden olarak mektepli kızların yüz 
lerindeki peçeler kaldınlmıtbr. 

lranda yedi yatına giren kız • 
lar da bile peçe ve çarıaf a teıa • 
düf edibııekte idi. 
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Lo:rd Eede , Asurilerin 
ye leştirilmesini teklif 

Güy.ana 
edecek aupman msaum 

duğun söylüyor Cenevre, 23 (A.A.) - Sovyet
lerin ve M. Litvinofun akvam ce
miyetnide ilk teşebbüsleri kadın
lar lehinde olmuştur. 

21 tarihli bir mektupta, M. 
Litvinof, akvam ~emiyeti umumi 
heyet riyasetine, Montevidco kon
feransında, cenubi Amerika cüm
huriyetleri tarafından, kadınların 
hak müsavatına dair aktedilen 
mukavelenin birinci koimsyonda 
müza'keresini teklif etmişt'r. M. 
Litvinof, hemen dünyanın her ta· 
rafında, kadınların hayatlarını 
kazanmak, resmi vazifeler gör • 
rnek ve sanat hayatına atılmak 
hususundaki haklarının tahdit e -
dildiğini işaret etmektedir. 

Cemiyet bürosu, bu meselenin 
1933 heyeti umumiye ruznamesi • 
ne kaydına karar verl)liştir. 

Londra, 23 (A.A.) - Lord E
C:Ien, yarın, akvam cemiyetine, A
surilerin, lngilterenin Güyan 
müstemlekelerine yerlcştirilmefc· 
ri hakkında bir proje teu.di ede
cektir. Hususi bir 1rnmitc tarafın
dan yapılan tetkikat neticesinde 
Güyanm, böyle bir iskana çpk ~l
verişli olduğu anlaşılmıştır. 

Nevyork, 22 (A.A.) Lindber -

kere edilmesi muhtemeldir. Uçler 
komitesinin bazı muamel tına na
zaran meclis bu meselenin bu d v- gin cocu un kaçırmış olmak töh • 
re esnasında mı müza ere edilme- m tiyle vkif edilmiş olan Ber -
si, yoksa ikinci le ı-in ın y- n H upmanın beş senedcnbcri 
rı bir celse mi aktolu ma IAz m z c . bulunan Ammil Haupman 
geleceğine karar yerecektir. r t rafından erbest bırakıl -

Cenevre, 23 (A.A.) - Akvam mı tır. cvkufun yeğeni olan Hans 
cemiyetinin iktisadi komisyonu Mullcr d. tahli~e edilmiştir. 
Fransa ticaret nazırı M. Lamurö Su 

1 ını kaydetmek icap eder 
nün, t kas ve k irin mu avelele-

ki, H upmanm fidyci necatı al -
rınm "l<, ye, tarz ve nef ~eleri 
hakkında l hkik~l yapıl asına •mı oldugu tebeyyün etmiş olmak-
dair ol .tel Hfini kabul tın" tir. I ber b r çocuğun kaldırılması 

,ek 11- ti I • hususuna iştirak etmiş olduğu an-
~ a ıyc er mesc esı 1 1 Id ~ "b' _ .d t I d" ı am mı o ugu gı ı çocugun 
yenı en z en • .. 1 . d l ld - d o umun en µıesu o ugu a sa • 

Cenevre, 23 (A.A.) - Polon- ( b' l d -·ıd· 
• .. • A ıt o muş egı ır. 

yanın, ek llıyetlere muteallık ahtı 
hk A t ·ı· t kl"f' d M. CQIJ,dan7 fJaupmanın kJsmen a aının eşmı ı e ı ın en vaz -

· .. · k ıı· tJ P adamla müşabeheti bulunduğu-
gccıncsı uzerme e a ıyf;! er me - A • • • • •• 

1 · · it l · _ .J .. pu ve lakın canının o vakıt muz-
se esmın, a mcı mmısyQı~a, mu- k ·ı d" 

k · b"t · ·b· 'd" LA k'n min bir öksürü ı e mütema ıyen za eresı ı mıs gı ı ı ı. a ı , 
M · • · .. .. ı·y n öksürdüğü halde Haupmanda öy-

acarısa~n namına soz soy ı e 
M Ekh t R d k. M car le b'ir öksürük olmadığını söyle -. ar , omanya a ı a 
ekalliyetinin şikayet etmesi, mü- miştir. 
zakereyi yeniden tazelemiştir. Diğer taraftan dün Mme. Ha· 

Kücük itilaf mümessilleri, dün upman kocası ile baş ibaşa görüş· 
gece, M. Ekhart' e cğn: birliğjyle Jl'liiş Vf! ~abıta memurları bu mü -
cevap vermegı :kru·arlaştırd.ıkla- lö.katı izlice dinlemi lcrdir. 

rmdan, Romanya namına M. Haupman k~rısma, masum ol-
Antoniade, Yl!_goslavya namına du~ıınu söyle,mj§tİr. 

W• www ..... 

Emanetçi ve na liy~çilerin vergile i 
Ankara, 23 (Hususi) - Vasa- ı lerdir. 

iti nakliye işletenlerle emanetçi Nakliye komisyonculnrından 
ve nakliyecilerin kazanç vergileri 
hakkındn Maliyenin tamimine gö
re, bunlardan sabit yazıh ne sa
hibi nakliyecilerden üç yüz ton
dan fazla gemi ve vapur işletenler 
beyannameye tabi tutul v gı 
vereceklerdir. 

Nehirlerde ve Demi oll rnd 
300 tondan asgarı va ait i 1 t n -
Jer, seyyar ve sabitliklerin ıl-
mıyarak güncl li yri 
zançları üzerinden "Y'CT-f! • v r 

beynelmilel nakliyata tavassut e

denlerin beyanname usulü ile bu 
isi memleket içinde yapan hakiki 
hükmi şahısların safi iratlarının 
yüzde otuz beşi nisbetinde vergi 
vermesi, ancak nakliyeciliği şirket 
halinde yapanların depolarının i
ratları iki bin·liradan fazla olan
ların beyanname vermeleri, di -
gerlerinin gayri safi iratlarından 

vergi vermeleri de bildirilrnittir. 

Bartında çocuğu u düşürmek 
istiyen bir kadın öldü 

Barlm, (ijususi) Evclki ak- dir. Çocuk istemiyen l< dı te • 
şam F ermit Kc:ıdı köyunde bir cc· darik ettiği meçhul birı koca l arı 
halet faciası olmuş, !;OCU unu dü -
şürınek iştİyen bir genç kadın ze
hirlenerek ölmüştür. Bu cahıl an
ne, Gökmen oğullarından fbra • 
himin karısı 25 yaşlarında Ayşe -

Isveç verah ına 
J\NKJ\Rh, 23 (Hınusi) ...... 

Teşrinie:vveHn üçünde §ehrimi • 
ze gekecek olan Jı:;veç v,eHahb 
Prens ~üstav Adolf burada ikj 
gün bir gece kalacak, An~ara pa
lasta pıjsafir edilecektir. Kendi
ainc Ankara palast on al od lık 

h;r ,.:Jair.e pazırlatı m. ır. 

laveç veliahtı şerefine Baş.ve~iJ 

ilacını içmiş, biraz sonra fena • 

laşmağa ve karnı şişmeğe başla-

;mı§, day.pnılµıaz a~lar i~indc, 4:ıv· 

Janarak ölmüttür. 

azırlık yapılıyAlr 

ismet Pp.şa, A,11Adolu )dühündc bir 
öğle 2iyafeti vere.c.ek, ayni günün 
akşaıpı Çankayada bjr kabul res
mi pılac~br. 

Prens Güstav ~JQnüşte şimcndi~ 
ferle Karaköye, oradan ot.omobil-

ur idecck oradan lzmi-

ibcn alcbe geçecek· 
Cenevre, 23 (A.A.) ·- Akvam 

Cemiyeti biitçe komisyonu tasar
ruf endişesiyle, matbuat kol)f e -
ransının daveti için tahsisat yer -
meyi reddetmişitr. Buna mukabil 
Fransa ticaret nazırının te\!ifi pıu
cibince ta.kaş :ıp.ukaveleJerinin tel· 
kiki için iktiza eden l~hsisab jtti
fakla kabul etmiştir. 

M. f ı>liç ve Çekoslovakya namına ----..-•z-""""---!'-""-
M. Ben.eş, kendi memleketleri da- ktı at Vekili An- Demiryo»ları vari- Eser yazan mual-
hilindeki Macar ekalliyetlerinİI) 

vaziyetil)i jz.ah ve Macaristamn araya. geçiyor datında fazla l 
ithamları sarih olmadığına tees • 

Cirinci komsyon hukuki bir mü
zakereden sonra, paraguay hUkfi
metinin reyi qilafına olarak,· mi
sakın on beşinci maddesinin Şa
ko ihtjlafma ~ahili tatbik olduğu
na karCı\r verrµiştir. 

Akvam cemiyeti meclisi Sar 
günü için, önce hafi, sonra da a
leni içtibaa davet olunmuştur. Bu 
içtimada Sar meselesinin müza -

Kavın a 
• n 

süf etmişlerdir. 
Fransız mural}hası M. Massig

li, müzakera~m, salahiyet sahi
bi olmıyan bir heyet huzurunda 
açıldıuım ve binaberin meli h"ç 
bir neticeye varılamıyac vını be
yan etmi tir. 

İtalya murahh Sf Baron loiSJi 
de, yegane selahiyettar 1 yetin, 
meclis olduğunu söyliyere ekal
liyetlere ait: hükümlerin mecliu:-e 
tadiline müsait görümnü tür. 

a l 

er a 
. 

Ankaıa, 23 (A.A.) - Diyadin zunlarından AydmcJk nahiy si 
kayma~amhğına E~·rdir kayma - müdurü Celal, F.ethiye kayma -
kamı Arif Eğirdir kaymakamlır• kamlı~ına Maıı:nari kaymakamı 
na, Bayrami~ kaymakan:p Ze- Nazııp, Avanos kaym k mhgına 
ki, Balya kaymakamlığına hukuk mezunlarından V hbi, ls • 
eski kaymakamlardan Rifat,Tkilip ka~maka.mlığına Buldan 
Petürke kaymakamlığına mülkiye kaymakamı Cem l, K raköse 
mezunlarından Hasan Çelebi na· kaymakamlığına Murat Ni at 
hiyesi müdürü Adnan, Çemişke • Be}'I r tayin edilmi terdir. 

zek kaymakamlığına hukuk me - . 

Adanada sıtma mücadele 
Enstitü ü a~ıldı 

Adana, 23 (A.A.) - Sıtma 

mücadele enstitüsü bugün saat 9 
da açılmıştır. Enstitüde 22 siyil 

25 askeri doktoruıpuz vardır. Ted· 
risat 40 giin devam edecektir. 
-~= ~delesi uwum :ıpüf ettişi 

2\Tem o~, ııüştn ~ Mal,mut 

BeY.ler ders vereceklerdir. 

Yerli atlar pazarının 
i;zmir şµbes· afilld~ 

lzıpir, 23 ( .A.) - Sumer 

Bank yerli mallar pazarının şehri
miz şubesinin bugün saat on birde 
açılma resmi yapılmıştır. Mera • 
simde Kazım Pa~a, belediye rei
si Behçet Salih Bey :ve Türk ofis 

Akil Beyle, iş ve Ziı aat bankası 
l!' 0 idiirleri ve borsa komiser vekili 

İhsan Bey, ticaret odası umumi 

Bolu, 23 (A.A.) - lktısat Ve
kili Celal Şey 7 beraberi~e pı.eb
uslardan Osman zade Hamdi ve 
Ragıp Beyler oldu~ u halde bpgün 
Zon uJdaktan yedjde harc}fetle 
s t dokuzda Bolu hududJ,Jn gir
dil r. Hı,ıdqua Bolu vali vekili, 
fırk rd i, jandarma kumandam 
t rafmd n kar§ılandılar. Saat 12 
de G redeye muvasalet ettiJer. Ge
rede b Jedjycsi tarafından hazır· 
laJ'}an ziyafette Bolu vilayetinin 
'ktısadi işleri haki$ında heyetle 
hasbihal ettikten sonra saat }3 ~e 
Ankaraya hareket ettiler. Bolu 
heyeti vekili beyi hududa kadar 
teşyi etti. 

Matbuat ve Ajans umum 
müdürleri geliyor 

Apkara, 23 (A.A.) -Anadolu 
ja .sı umum müdürü Muvaffak 
eyle matbuat umum müdurü V (!· 

dat Nedim BCj lstanbulda otuzun
cu içtimaım ~ktedecek olan bu • 
dupl r arası parlamentolar birliiji 
konferansı müzakeratm~ ta~ip f!l: 
mck üzere bu alqamki ekspresle 
lstanbula hareket etmişler ve ls .. 
&yond~ ajans ve matbuat erkanı 

taı·afmdan tesyi edilmişlerdir. 

Jıec:ayifj 

Aqkar , 23 ( Huşusi) - !}et. • 
h"re elçiliği başkatibi Cev

det Beyle Bü~reş elsiliği paşkati
bi C~maJ Bey becayiş edilmişler -
dir. 

11 ıu.-nmuı • ı emuıu t n ıınmııuım 

katibi Y~ matbuat er)tam ile zeva
tı saire hazır bulun~u.Ştur. Vali 
Kazım Paşa hazırun~ hitaben bir 
nutuk söylemiştir. 

Ankara, 23 (Hususi) -- Yapı· 

lan bjr ista~istiğe gQre devlet de -
miryollarınm varidatmda kayda 
değer artJşl~r görülmü tür. Hazi
ran, ıemmuı geliri rinde gc en 
senenin aypi aylarına n zaran 
54786 lira fazlah ~in 23 776 lira· 
Si seyri j)afiftcµ lJ 8994 I' 1 yol· 
cu ne.kliyatmdan husule imi tir. 

Akif Bey 
Ankara, 23 (Husu i) - Nufus 

umum müdürlüğü kül "r u esi 
müdürl~üne pirinci umumi nıü -
fettislik jslran müdürlerinden -
~jf ~eyin ~ayiµi yük ek la dika 
iktiran etmiştn·. Kendisi d erli 
iskan amirlerimizdendir. 

Türkiye - Hol~nda ticaret 
m ukavel i imzalan ı 

Ankara, 23 (Hususi) -T ı· 
Yf.! - Holanda ticaret mukav le i 
bu akgam b~riciye vekaleti k tibi 
umumisi Nuın~p. Rifat Beyefendi 
il,e Holanda maal hatgüzarı B ron 
Harings m arasında ha · ciye ve -
kale inde imza edilm"ştir. 

Tiftik fiyatl Fi 

Ankara, 23 (Husu i ) 
Türkofise gelen maJumata gö

re bu hafta tiftik piyasası geçen 
haftadan daha sağlamdır, fiatlar 
ehemmiyetli surette yükselmiştir. 
Yükselişin durmıyacağı ümit olu· 
nuyor. 

izmir-Ankara telefdnu 
An~ara, 23 (Hususi) -lz

mir - Ankara telefon hattı • 
nın in~aatına dev;µn ediliy.or. in· 
şaat ilerlemiştir, iki aya kadar bi
teceği tahmin olunuyor. 

• 
ır 

Anifara, 23 ( Hµsusi ) 
1933 _,. 934 sen,esi içinde vazife
lerini muvaffakıye.tle yaptıkların
dan dolayı vilayet maarif inzibat 
homişyonunun tasvibiyle takdir· 
name jle tf1,ltif edjlcnlerle yazdık· 
tarı eserler orijinal görijldüğü için 
kı..derolerjne birer sene z ... mmedi • 
le'7- JilUilllimlcre ~bligat yapılmı~
~ır. 

1,1unımı.uuıııınıuııı1ımuıu:ı(ltlt111ııuuruııımııııı11 ı:ıııııımıılft 

Gene o uka a! 
Arap harflerini de bilir bir d ktilo 

arayan bir ilanı, Ankarada J:ıir muhar
rir büylık bir inkılap şu~u gibi ,öster
mişti; müessese kullanacagı memurda 
calıstıracağı işe göre vasıf anyacak
tır; bir gün resmi olsun, l)w;us1 olsun 
bir ınijeşşe"e Arap h~rfleriyle yazılı 
koca bir kitabı kopya etmek isterse, 
elbette çlaktilosunun yanına bir de o;. 

kuyucu oturtmak masrafım üstüne al
mak istemez ; bir daktilonun nasıl 
FranSızça bilmesi tercih sebebi olacağı 
pe inden Göylenirse eski harfleri bil
meşi de öyle sayılacağını pekala açık
tan, gazete ile de, davul ve zuma ile 
de itan edebilir: çünkü gelip geçici 
münferit bir hadisedir. 

Geçen defa i te bunun dile dolana· 
cak bir -şey olmadıgını anlatmak i•tc
diğiroiz ve fazl;ı itimat eseri olarak 
yaıdıklannın. okunmadan basıldı ım 
inandığunız hu muharrir bu de a da 
gazeteye ye adına olan saygımızı 

göstçnnck için bu sakat du iın c ı;u 

ütunlarda çıkmıştır Dememiş olma .. 
mızı yeni bir nifak fır3atJ gibi lmlla
nıyor ! Hem yalnız kendi gaz~~sine 
karşı değil, vaktiyle aralamıda bir rpc

ı:ıcle üzerine bir münaka§a gcçtı diye 
bu satırların yazı~ından Jıic haberi 
olmıyan masum kalemlere kadar!.. 

Ne demeli! .. 



İŞARETLER ................................ 
Dünya önünde 
orijinal vaziyet 
Her gün konuıulan mevzu: Yeni 

Türkiye! 
Türk hudutları dıımda yeni dan

Jarın sembolü olarak onu tanıyorlar. 
Hasta adam dünyanın geçitleri Ü•

tünde oturduğu halde yüzlerce sen.a 
bir münzevi halini abnııtı. f mpara • 
torluk dünya politikasında kartılılc:h 
anlaırnalann manasını anlamazdı. An 
cak bir hak, bir rahmet dılenmek içb 
kongrelerde, Avrupa tehirlerinde 1Kly 
gösterdi. 

• • • 
Açımz her hangi bir .gazeteyi. 

Mutlaka Türkiyeden bahseden en :9Z 

bir kaç aahr bulacalumız. Pek az is • 
tiınalan bir tarafa bırakınız. Türkiyt> 
hakkında kötü konuıanlara rastgele • 
me'Zliniz. Kalemler, sükunla, dikbt
le bizden dem vuruyorlar. 

Budunlar arası münasebetleri ba
kmundan Türkiyenin devletlerle ol:ın 
münasebeti hakiki bir müstakil dev • 
letin ömek sayılacak hareketlerini 

kaydeder. 
En ufak müdahaleden, en küçük 

yabana mürakabeden uzak müsavi 

devlet olarak yaııyoruz. . 
Şark memleketlerinde davamız hır 

prenlip ve kurtuluş destanı gibi hafı· 
zalarda yaııyor. 

Batı ülkelerinde dünya siyasetinin, 
dünya poJitikasmm karmakarışık, ..... 
cu hucu bulunmaz muammalar halKn· 
de Türk devlet adamlarının zekalan 
inkar edilemez bir hakikat diye kabul 
ediliyor. Fazla söz söylemeğe lüzum 

yok. 
Hadiselere ıöyfe bir bakın, görece

iiniz manzaralar size hak verecektir. 
İmparatorluğun hagni devrin~• 

du"" da Türk politikası bu kadar gar 
nya ulabild"? 

seale konuımak imkimnı b ı 
Bir kaç haberi alt alta habrlaym~. 
Dün Budunlar arası azalığına, bugun 

konseyine girdik. 
Üç gün sonra lstanbulda Parla -

~tol.r ~N ~ t~acalıJ. 
1İir kaç hafta soara A~~~ Btil

kan hariciye nazırlarını gor~~ız. 

B• k senedir memleketımıze ge-
ır aç ı· "k ""tt le d v li ve yüksek po ıtı a mu e-n eger _ .. "afi). 

fikJerini temsil eden unlu mıs r en 

hatırlayınız. .. 
Ş .. h • bunları hatırlamakta guç· up esız • 

l""k ek---1.sinlz· Çünkü sayılan bır 
Uçcçca dvli 

h 1.di Birbirinden daha az eger 
ayı r. . 

oJnııyan büyük misafirler ~iz~ gel~ık· 
leri diyarlann muhabbetlerını, ':°u~ -
tefik birliklerini de beraber getırdı • 

ler. 

Bu manzara :Ankara kalesinin bü • 
Yük davasını siJabiyle kazandıktan 
sonra bütün dünyaya yepyeni bir 
kudret yepyeni bir zekanın eseri 0 

• 

larak kendisini tanıttırabiJmesinin ne

ticesidir. 
Türk davası, Türk kudreti oriji • 

nal bir hakikattir. 
Bütün dünya bu hakikati her oriji-

nal eeere P.tercliği hayretle tetkik e
diyor. Ç'* çekmiı, çok istirap duymuf bir 
millet sıfatiyle ba muhte!fem manzara 
karpsında zevk ve nete duyarken 
kendimize yapacağımız telkin sade 
tudur: ICunetli olacak11n! Ve kuvve· 
tinle suJhün bekçisi olacaksın! 

Sadri Etem 

Maarifte: #fi __________ ....,' Belediyede: 

inkılapların 
Öğrettikleri 

Notlar yeniden Dil bayramı 
tetkik edilecek 

rşehir tiyatrosunun 
Vasfi Raşit Bey, İnkılabın öğret • 

tikleri isimli, güzel, faydalı, ilmi bit 
eser neırctti. Bu kitaptan aldığımız 
bir parçayı aynen koyuyoruz. 

Birçok lise ve orta mektep ta· Başkan Saffet B. Rad-
lebeleri mezuniyet imtihanlarmda yoda bir konferans 
almıt oldukları ders notlarmı ki.fi verecek 
görmiyerek imtihan evrakının ye • 
niden tetkik edilmesin~ vekaletten Ba9kamn kullanacait öz 
rica etmitlerdi. Vekalet bu kabil Tilrk~e kelimeleri 
müracaatları nazarı dikkate ala • neşrediyoruz · 
rak mektep idarelerine yeni bir 26 Eyltil günü, Dil Kurul· 
tamim yollannıtır. Yalnız eılul tayının ikinci yıl dönümüne 
1934 yılına mahıuı olmak üzere rastlıyor. Bugün, Dil Bayramı 
imtihan evrakının yeniden tetkik olarak kabul edilmittir· 
edilmesini istiyen talebe doğru • 26 Eylul günü için timdiden 
dan doğruya mektep müdürlüğü • hazırlıklara batlampqtrr. O 
ne müracaat edecektir. Mektep gün, Erzincan mebusu ve Türk 
müdürlüğünde toplanacak bir im· Dili Tetkik Cemiyeti merkez 
tihan heyeti tarafından evrak ye· heyeti bqkanı Safjet Bey, rad· 
niden tetkik edilerek talebenin le- yoda bir nutuk söyleyecektir. 
hine notu değiştirmek icap ediyor· Bu nutuk Türkiyenin her tara • 
sa, imtihan evrakı vekalete gönde· frndan dinlenecektir. 
rilecektir. Vekilette talim terbiye Saffet Bey, nutkunu öz Türk· 
heyetince de tetkik edilerek netice çe olarak ıöyliyecektir. Hiç 
doğrudan doğruya ahlkadar tale • füphe yok, ki bu öz Türkçe 
beye bildirilecektir. Husuaı mek• kelimeler, bellendikten sonra, 
tepler talebesi de tikiyetlerini im· öz clilib. ne kadar zengin ve. ay· 
tihanı yapan kotni.yona 'bildire .. ni zamanda ahenkli olduğu an· 
ceklerdir. Dokuz eylul aktamın.. latılac&ktır. Yalnız, Saffet 'ile. 
dan sonra bu gibi müracaatlar na• yin nutkunu iyice anlayabilmek 
zarı dikkate ahnmıyacaktıt. için kullandığı öz Türkçe keli· 
aa,ka bir ,ıktyet daha meleri enelden bilmek icap e-

Gazi O.manpqa liıeıi talebele· diyor. Saffet Beyin nutkunda 
rinden bir grup dün maarif mü· kullandığı öz Türkçe sözleri 
dürlüiüne gelerek mekteplerinde temin ederek neırediyoruz: 
yapılan Türkçe sınıf ikm~ imti • 1 - Önder: Lider. 
hanında birçok arkadaşlarının 2 - Budun: Millet. 
muvaffak olamadıklarmı ve bu .. 3 - Armağan: Hediye. 
nun da yeni gelen muallimlerinin 4 - Zat: Yabancı. 
okumadıkları yerlerden sual sor • 5 - Arıklık: ismet; do. 
:qJ.M! .. V~ muallimlerin kendileri konulmaz, arıklık: Harimi iı· 
haikriıCla ti ~ - va 
mamalarından ileri ıeldiğini sôy· 6 - Acun: Cihan, dünya. 
)emişlerdir. Maarif müfettitliği 7 - Amaç: Hedef. 
meseleyi tahkik edecektir. 8 - Uluı: Millet, halk. 

ismail Hikmet Be1 9 - Güzey: Siye. 
Maarif vekaleti müfettişi umu- 10 - Yalatırmfk: Parlat • 

milerinden lsmail Hikmet Bey dön mak, ziradar etmek. 
akşam Ankaraya gitmiştir. 11 - Ulusluk: Milliyet. 

ilk mekteplerin tamiri 12 - Türe: Prensip. 
ilk mekteplerin açılma zama• 13 - Güvenli: Emin. 

m yaklaşması dolayııiyle tamire 14 - Açar: Miftah, anah· 
ihtiyacı ohm mekteplerin tamira • tar. 
tiyle meşgul olmak üzere bir heyet 15 G"' D fi 

k 1 - omüç: e ıne, ha-

temsilleri 
Şehir tiyatrosu ıelecek pazar· 

tesi akıamından itibaren kıtlık 
temsillerine başlıyacaktır. llk ola· 
rak Reıat Nuri Beyin Dostaviyesli
den tercüme ettiği cürüm ve ceza 
piyesi temıil edilecektir. Operet 
de F raneız tiyatrosunda temsille• 
rine bqlıyacaktır. 

Üsküdar hathna yeni 
arabalar 

Üsküdar - Kadıköy hattı için 
Almanyadan alınan tramvay ara· 
balarından dün de dört tane gel • 
miştir. Bir ay zarfında yirmiye 
y&'kın araba gelmit bulunacaktır. 
Yeni arabalar tamamlandıktan 
sonra işlemeğe başlıyacaklardır. 

Ölçüler nizamnamesi 
değiştiriliyor 

Şimdi tatbik edilmekte olan 
ölçü ve ayarlar nizamnamesinin 
deiittirfüneai takarrür ebnittir. 
Bu nizamnamenin yerine yeniden 
nizamname hazırlanmııbr. Bu ni
zamnameler bu ıene meclisin top· 
Jantı devresinde müzakere edile
cektir. Yeniden hazırlanan bu ni· 
zamnameler su, elektrik, havaga· 
zı, tartı ve ölçülere taalluk etmek· 
tedir. 

Jüri heyeti dün toplandı 
Yeni basılacak olan nikel pa • 

raların teklini tayin için sanatkar· 
lar arasında bir müsabaka yapıl • 
mıt ve yirmi yedi sanatkar da bu 
.......... ~fftirak ebaittiJ 

BJı nümuneler arasında hanıi· 
sinin daha münasip olduğunu ayır· 
mak üzere müzeler müdürü Aziz, 
meıkUkitı Ahmet Tevhit, Devlet 
m•tbaaıından Nüzhet, Darpha • 
ne umum müdürü Fuat ve akade· 
mi mualimlerinden Namık İs!Df.il 
Beylerin dahil bulunduğu bir jüri 
heyeti Mçilmitti. Jüri heyeti dün 
öğleden sonra toplanmıt ve nümu· 
neleri tetkika baılamıttır. Top· 
Jantı birkaç gün süreketirı 

ayrılmıştır. Bu heyet me .~ep ~· zine. 
de yapılacak tamiratın mumkün 16 _ Bitik: Kitap. Yankesici tevkif edildi 
olduğu kadar temiz ve ucuz olllla• 17 - Gerek: Lizım. Çekoslovakyalı Dimitri İılbinde 

Bir memlekette çıkan hakiki inkı· 
lap, ürümlü inkılap o memleketin et• 
rafındaki memleketler üzerinde daima 
bir maya tesiri yapar. Çünkü milletler 
dir; hiç bir millet tamamiyle diğer 
bir milletten ayrılamaz. Bunun için • 
dir ki, hakiki inkılaplar daima airi • 
dir, Girinden diğerine ge.çer. 

Fransız hüyük ihtilalini boğmak İ• 
çir. ordulan ile inkılabın üatüne atılan 
krallar bu hareketleri ile önüne geç .. 
mek istedikleri tehlikenin daha ziyade 
yayılmasına sebep oldular. On doku. 
zuncu asrın bütün tarihini baJtan ba~ 
1789 inkılibımn etrafa çarpan ve ser
pilen dalaalarclan bqka bir feY değil. 
dir; o inkılabın teakubudur; o batlan• 
gıcın sonlandır. 1293 ve sonu olaa 
1324 Türk inkılabı da, hatta Tanzi • 
mat hareketi bile o büyük inlaliJ,18 
birer parçasıdır. Her yerde Franııs 
İDlalbmtn yıktiğuun yıkıldığı ve yap. 
tığınm yapıldığı, biraz daha erken ve
ya biraz daha geç olarak görüldü; fa
kat muhakkak törüldü. 

Bundan anlqılıyor ki, hakiki in • 
kıliplar, ürümlü inkıli.klar terakki 
yarabcmdır. Hatta inlnlplar bazaa 
sönınüı veya aöndürülmüı gibi gözük
tükleri halde gene terakki yaratmak
ta devam ederler. Abdülhamidin 1293 
~eflerini hapsettirmesi, aürdünneai, 
boğdurması neye yaradı? Etrafa aa _ 
çılnuf olan 1293 inkılibmm düsturları, 
bizzat inkılaba ialebe çalmı, sanılan 
o müstebit hükümdarı bile kanunu e
sasiyi her sene cleYlet ıalnamesinin 'ba
ıına basbrtmağa mecbur kılmakaure • 
tiyle mağlup ediyor ve terakki yarat• 
makta devam ediyordu. Çünkü lıiç 1Mr 
zaman iatipdat ve irticaın kuvvetli 
~enkili inkılabın zayıf ta olsa inat~ 
mukavemetine galebe çalamaz. lıtip
dadm öldürttüiü ve bofdurttuğu o 
meçhul - ve meçhul olduktan nis ,. 
betle samimi - inkılap şehitleri fe • 
dakirlddarı ile ltucünkü lrifyük yaın
gınları yapacak olan o gÜnkü kül al
tına sindirilmi!f ateıleri aönmekten 
korumutlar ve beslemi,lerdir. 

Vasfi Ra,lt 

Arnavutluk ile İtalya 
anlaştı mı? 

Fransızca latanbuldan: Arna• 
vutluğun Paris sefiri Ekrem Bey 
Romaya giderek M. Mu11olini ile 
görütmüt, neticede İtalya - Ar • 
navutluk araımda ihtilaflı kalan 
bazı meseleler üzerinde itilaf ha· 
ırl olm1J9iur. 

Akayın yeni tarifesi 
sı için çalışacaktır. 18 - Kongo: Tez (Theae) biri tramvayda Yorıi efendinin 

müsabaka imtihanları 19 - Yaltink: Nur, .ziya; parasIJH çalarken yakalanmıf, 
ttaıladı fua müddeiumumili~e teslim edilmit • 

d A • D 

Lise mezunların an vrupaya 20 Al s h ti. Dimitri hakk~da tevkif mü • 
1 b • . - an: a a, mey. ,. .. 

Akay idaresi 934 senesi aon b;r.· 
har tarifesini tanzim etmittir. Bu 
tarife 26 eylw çartamba günündep 
itibaren tatbik edilecekitr. tahsile gönderilecek ta e enın ım- d zekkeresi kesilerek tevkifhaneye 

tihanlarına dünden itibaren lstp.n· ;;·_ UneJmek: Neıvünü • gönderilmittir. Motorin katjakçıh§ı 
bul kız, Pertevniyal liseler~?de ma bulmak. Geçenlerde limanımızda bir 
yapılnıağa başlanmıştı~. IKlı.z ı~e- 22 - Özel: Evvel; özellik: Hayvan sergisi motorin kaçakçılığı yapılmıttr. Bu 
sinde beş kişi, Pertevnıya ıseıın• evvellik, kıdem. Hayvan aerıiıine dünden iti • kaç~çıhğın tahkikatı hitıniftir. 
d kiz kişi imtihan olmaktadır. (D 6 f d haren kayıt muamelesine başlan • Yakında sekiz numarab ihtı·8,.. e se al .. .. evamı • ncı sayı a a) _ 
Netice eylwün yirmi tıncı g:unu , .. _.-ı __________ ııll IDJflrı. Kayıt çartamba akıamı mahkemesinde suçluların duruı • 

belli olacaktır. bitecektir. j malan yapılacaktır. 

DEHRi Efendi Ne s ı 1 Gôrüvor? 

- Dehri Efendi, borç harç ederek ı 
tabRle itina ettiiim halde ••• 

' 
• • • Bizhn oflu hayluhk ediJcw- ı • • • Elinde kalem kağıt her Pıa l ... Bilinin ki, muharrirlik, §Bİrlik ı Dehri Efmdi _ Sen hi .. . . 

bir takım saçma sapan mamumelel' istikbali ohmyan kazançsız Mr mes • dostum, onun istikbali temi ç~lıne 
yazıyor, pir olacalmut- lelrtir. Sen fU oflana !tir nasihat et • Dariillcezede sanatla 

11 
~ Yop. 

--L L! &l"afan)lll'J sen... anmısus -r kılllD -lacalan 
~· •ı-



-- ~ ~ VAKI1 24 EYLÜL 1934 

lstanbul konferansı 1 MEMLEKET HABERLERi 1 Yugoslav ayan ve 
mebusları geliyor 

Günün Siyaseti 

(Başmakaleden devam) 

J.Onrıı parlamentolar birliğinin 
meşgul olduğu işlere gelince, bun .. 
lar büyük cihan meseleleridir. 
Vakıa büyük harpten sonra bu 

gibi meseleler ile meşgul olmak Ü· 

zere milletler cemiyeti de te§ek -
kül etmiştir. Bununla beraber 
milletler cemiyetinin teşekkülü ve 
faaliyeti parlamentolar birliğinin 
artık dağılmasını icap etmezdi. 

Bartın çarşısında bir 
cinayet taklidi 

27 eylul perşembe günü ıabah· 
leyin saat onda Yugoslavya ayan 
ve mebuaan meclisi azaları ıehri -
mize geleceklerdri. Misafirler, 
Büyük Millet Meclisinin misafiri 
bulunmaktadır. Heyet sabah sa -
at onda Sirgeci iıtaıyonunda ıc -
hir namına karıılanacak, istirahat 
edecekleri otellere götürülecekler· 
dir. Cuma günü öğle vakti Bü· 
yükada lsplandet otelinde miaa • 
firlere bilediye tarafından bir zi • 
yafet verilecektir. 

ltalyada militarizm! 
Yeni bir kanun lta1yada herkesi 

ekiz yatından 11i bq ya§ına kadar 
asker saymaktadır. İtalya nazırlar 
mediıi, Baıvekil Sinyör Muuilini ta~ 
rafından teklif olunan bu kanunu itti
fakla tasvip elmi§, İtalya matbuatı 
hep bir ağızdan bu kanunu kutlulıya -
rak onun Faşist tarihinde en §erefli 
clönüm noktaı;r olduğunu ıöylcmişlcr· 
dir. 

Bir kadın, kendisini aldatan adamın 
yüzüne kurşunsuz tabanca boşalttı 

~~~--~-·--~~~~- Daha geçenlerde Sinyör Muaııoli • 
ninin bir nutkkunda "Zayıflara, kor• 
kaklara, ruhça ve silahça hnzırhksız 

olanlara veyi!" dediğine, ıonn 
yazdığı bir makalede "Fert gibi mille· 
tın de bütün maddi ve manevi kuvvet· 
!erini askeri ihtiyaçlara tabi tutan 
millete, militarist bir millet denir'' sÖı:· 
!erini yazdığına bakılırsa bütün bun· 
ları son kanunun mukaddemcleri vro: 

nazariyeleri saymak icap eder. 

Milletler cemiyeti muhtelif dev
letlerin resmi murahaslarmdan 
ve mümessillerinden mürekkeptir. 
Halbuki parlamentolar birliği 
halk tarafından seçilmiş teşrii 
meclis azalarından teşekkül et
mektedir. Sonra milletler cemiyeti 
icabında kararlarını tatbik için bir 
kısım icrai salahiyetleri haiz oldu
ğu halde parlamentolar birliği da· 
ha ziyade efkarı umumiye üzerine 
tesir etmek suretiyle fikirlerini ve 
kararlarını tatbika çalışan, millet· 
Jer cemiyetini takviye eden bir 
müessesedir. Bu itibarla birleşik 
Amerika cümhuriyetleri milletler 
cemiyetine girmediği halde parla
mentolar birliğine iştirak eder. Bu 
gün içtimalarına başlayacak olan 
lstanbul konferansı cihanın umu • 
mi vaziyetini tetkik ettikten son -
ra beynelmilel emniyet, silahsız
lanma, işsizlik gibi büyük dünya 
meselelerine temas edecektir. Ni
hayet parlamento rejiminin geçri· 
mekte olduğu tahavvülat üzerinde 
meşgul olacaktır. 

. Bartında çar§ı ortasında garip ı sine halk ko§Ufmu!, jandarma ve 
hır vaka olmuı, bir kadın kur· bekçiler de gelmif, kadın karako-

Konferansın lstanbulda toplan· 
ması bizim için beynelmilel bir 
şeref ve itibar getiren bir hadise 
olmakla beraber ayrıca si· 
y si kıymet ve ehemmiye
ti de haizdir. Zira kon -
feransa iştirak eden azaların he· 
men hepsi mensup oldukları mem· 
leketlerde yüksek salahiyetli mev· 
kiler işgal etmektedir. Nitekim 
halihazırda parlamentolar birliği .. 
ne Fransız meclisi mehusan reisi 
M. F ernand Buison riyaset etmek· 
tedir. Bu noktai nazardan muh · 
telif milletlere mensup yüzlerce 
siyasi şahsiyetler konferans vesi • 
lesiyle memleketimizi yakından 
görüp tanıyacaklar ve anlıyacak· 
lar demektir. 

Mehmet ASIM 

Her yere su verilecek 
Terkos tertih havuzlarının ta

mir ve kumlarının yenilenme ame· 
!iyesi yakında bitecektir. lnıaata 
faaliyetle devam edilmektedir 
Şehrin muhtelif yerlerindeki ho -
ru döıenme işi de tamalanınca ls
tanbulun yangın yerlerinde 'yeni • 
"den yapılmış olan evlerine bile su 
verilebilecektir. /'-' 

Bazı sakalar ne yapıyor? 
Bazı sakaların halka tahsis e • 

dilen çeşmelerden su aldıkları gö
rülmilştür. 5ı[lkaların damga me· 
muru bulunmıyan çeşmelerden su 
almalarının önüne geçilmesi bü -
tün şubelere bildirilmiştir. 

§unsuz bir tabanca ile bir adamı 
yüzünden hafifçe yaralamıştır. 

Hadisenin tafsilatı §udur: 
Hamdiye mahallesinde Kepçe 

oğullarından Necip karısı 33 ya
§mda Ereğlili Ayşe isminde bir 
kadın yanında ağzından dolma iki 
tane çifte tabanca olduğu halde, 
Hamdiye mahallesi halkından 
kasap Ali oğlu Ahmedin çarşıda -
ki dükkanı önüne gelerek taban -
calardan birisini Ahmedin suratı· 
na boşaltmıştır. Fakat tabancada 
kurşun veya saçma bulunmadığı, 
için Ahmede bir şey olmamış, yal
nız barut taneleri yüzüne hafif 
yaralar açmışbr. Tabancanın se· 

Bartında köycülük 
Bartın, - Kazamızda baılıyan 

köycülük seferberliğinin ilk eseri 
olarak geçen sene bir çırpıda on 
dört köy mektebi yapılmıftı. Kay
makam Nazım Bey bu sene bütün 
gayretini köy yollarına verdi ve 
ilk olarak yirmi kilometrelik Koz· 
cuğaz youlnu bir ayda yaptırdı; 
ondan sonra da Amasra - Kuru· 
caşile ve Bartın -Filyos yollarına 
başlattırdı. 

Kozcuğaz yolu kadar ehemmi· 
yetli olan bu iki büyük köy yolu • 
nun intaatına iki aydanberi hara• 
retle devam olunmaktadır. Filyos 
yolunda muhtelif parçalar halin· 
de olmak üzere taş döıenecek yal· 
nız iki kilometrelik yer kalmıştır. 
Bir taraftan da menfez ve köprü· 
lerin inşası iç.in hazırlık yapılmak· 
tadır. Otuz beş kilometreye ya • 
k111 olan bu büyük köy yolu üze· 
rinde dört büyük köprü ile 71 
menfeze ihtiyaç vardır. Köprüler 
betonarme, menfezler ise tama -
ınen kargir olarak yapılacaktır. 
Köprü ve menfezlerde ağaç kul -
lanılmıyacaktır. 

Amasra - Kurucaşile yolunun 
da Gövelese kadar olan 30 kilo • 
metrelik kısmı tamamen bitmiş • 
tir; yalnız son yağmurlardan son· 
ra menfez açılmasına ihtiyaç gös· 
teren 8---10 yere menfez inşası ile 
meşgul olunmaktadır. Gövelesten 
Kurucaşileye kadar olan kısım ü • 
zerinde de faaliyet devam etmek· 
tedir. 

Çatalağzı Zonguldağa 
bağlanıyor 

Abdurahman Naci Bey gurubu
na ihale edilmi§ olan Filyos - Ça· 
talağzı demiryolunun inşaata ha • 
zırhkları bitmiştir, işe başlanmak 
üzeredir. 

HukukCjular1n imtihanı Çatalağzmın Zon.guldağa bağ· 
Hukuk fakültesi mezunların • lanması için son zamanlarda bir 

dan Avrupaya tahsile gönderile • fen heyeti tarafından tetkikat ic· 
1~ 1 b • · t'h du·'nden ra edilmiştir. Bu kısmın da hemen ceK ta e enın ım ı anına 

t t"h · "r yapılmasına karar verilmi•tir. itibaren başlanmıştır. :ım ı an yı • :r 

mi beş eylul akşamına kadar sü .. Bu kısmın azaltmıya çıkarılma-
' h k k d sı için emir beklenmektedir. recektir. ıstanbul u u un an 

beş,· Ankara hukukun.dan dört ki· Ayaşta belediye intihabı 
şi olmak üzere ceman dokuz kişi Ayaş, (Hususi) - Belediyeye 
gönderilecektir. aza seçimi hazırlıklarına başlandı. 

Müntehipler listesi hazırlandı. 
Zonguldak defterdarı 
Kastamonu defterdarı Fahri B. 

Zonguldak vilayeti defterdarlığı • 
~a tayin edilmiş, oraya giderek 
yeni vazifesine bıqlamıştır. 

Fırka namzetleri arasında iki 

de hanım vardır. 
intihabı birinci teşrinin birinci 

günü başlıyacağı ve üç günde biti· 
ceği söylenmektedir. 

la aevkedilmiş, ifadesi alınarak 
adli)'.eye verilmiştir. • 

Kadının ifadesine göre; yaralı 
Ahmet, kendisini kandırarak bin 
lira kadar parasını almış, sonra 
da hakkında kötü sözler ıöyliye -
rek kocası ve ailesiyle arasını aç· 
mıştır. Bu yüzden kocası ve ka • 
yin pederi kendisini evden koğ -
muşlardır. Hem parasının gitme· 
sinden, hem e kötü adı çıkma· 
sından kederlenen AY§e, tedarik 
ettiği tabancalarla Ahmedin dük· 
kanına gitmiş, hunları yüzüne 
boşaltmıştır. 

Tahkikata devam olunmakta -
dır. 

Bulgaristan dan 
gelen muhacirler 
Edirneye sığınan 120 ev 
halkı neler anlatıyor? 
Edirnede çıkan Milli gazete ya

zıyor: 

Razgradın Kemaller kasaba -
siyle köylerinden ve Eskicumanın 
Kediören köyünden sökün edip 
gelen 120 evlik büyük bir muhacir 
kafilesi Svilengratta üç gün bekle· 
tikdikten aonra 48 kişilik iki koca 
vagonla Karaağaç istasyonuna çı· 
kartılmıştır. 

Bu muhacirler, kendilerine 
paraport çıkaran ve ayaklarına bi· 
rer papuçla başlarına birer kasket 
alıp kendilerini salıveren simsar• 
lara zahmet hakkı olmak üzere 
mallarını, mülklerini terketmek 
suretiyle yurdumuza girmişlerdir. 

Bu muhacirlerden birinin anlat
tığına göre Papköyle Eskicuma a .. 
raaında bulunan Kediören köyün· 

de bir gece Bulgar mezarlarından 
bazılarının taşları kırılmıttır. 

8--9 haneden ibaret olan ve ora .. 
daki Türk evlerine yerlettirilen 
Dohrucalı Bulgar muhacirleri 

diğer köylerdeki Bulgar muhacir· 
!eriyle birleşerek 250 haneden 
fazla yaşıyam olan Kediören Türk 

köylerini baştan hata dayaktan 
geçirmişlerdir. Bütün bir köy hal-
kının mağduriyetine meydan ver· 

mek istemiyen köyün hamiyetli a· 
halisinden Fehim ağa (Bütün bu 
işleri ben yaptım; biçare köylüye 
kıymayın) demek suretiyle gene 

Bulgarlar t,_rafından yapılmıt ~ 
lan kabahati kendi omuzlarına al· 

mı§ ve soydaılarmın mezalime 
uğramaktan kurtulmasını temin 
için kendi başını ileri uzatmıştır. 
Fehim ağanın altı bin leva tazmi

nat ve on bin leva kefaleti nakdiye 

vermiı olmasına rağmen hala 
mahpus bulunduğu da haber alın· 
mıthr. 

Erkanı harbiye stajına 
ayrılan zabitler 

Bu sene kara ve hava ve deniz 
harp akademilerini ikmal ederek 
erkim harbiye stajına ayrılan za· 
hitlerni diplomaları yirmi he§ ey· 
lul 934 sah günü saat on beşle Yıl· 
dızda harp aakdemisinde verile
cektir. 

Ream mücadelesi 
Bir teırinievelde şehrimizde 

ream hastalığı mücadelesi başlıya· 
caktır. Bugün saat 14 te vali ve 
belediye reisi Muhittin Beyin reis· 
liği altında aağlık zabıtası komiı· 

yonu toplanacaktır. 

Camilerin tamiri 
Evkaf müdürlüğü bazı camile· 

rin tamirine lüzum görmü§tür. 
Bunlar arasında Sultanahmet, Sül
tanselim, Bayazıt, Zeynepsultan, 
Balipa§a camileri vardır. 

Esnaf bankası tahkikatı 
Müddeiumumi muavinlerinden 

Ahmet Muhlis Beyin tetkik etmek· 
te ol uğu sn f 1 f m· 
da tahkikat neticelenmiştir. Muh • 
lis B_ey !imdi fezlekeyi hazırla -
maktadır. 

Muhakemelere bakılamadı 
Ağır ceza mahkemesi dün sa· 

hah ~e öğleden sonraki celselerini 
reis ve azaların hasta bulunmasın· 
dan dolayı açılmamııtır. Dünkü 
davalar arasında Zihni isminde 
birinin öldürdüğü Menteş Kasavi· 
nin muhakemesi de bulunmakta 
idi. 

Zonguldak Vilayetinin 
yeni bütçesi 

Yüksek tasdika eren Bongul • 
dak vilayeti hususi idare bütçesi 
674,996 lira ile bağlanmıttır. Adi 

. bütçe tutarı: 389,551 lira ve fev· 
kati.de bütçe tutarı: 285,445 lira· 

dır. 
Yeni bütçeye göre husust idare 

tetklii.tı, umumi meclis ve encü • 
men için 48570, nafıaya 25534, 
maarife 200,548, ziraate ve bayta
ra 24597, aıhhat itlerine 39740, 
muhtelif masraflara 60613 lira ay· 

rılmııtır. 
F evkali.de bütçeye: Gazi Haz· 

retlerinin heykelleri için 6000, yol 
intaat ve tamiratına 236240, maa· 
rif İ!aatı için 42805 lira tahsisat 
konulmuıtur. 

Bu nazariyeler ve mukaddcmeler 
milli terbiyenin en yüksek hedefi ola· 
rak insanı mükemmel bir vatandaş 
yapmayı kabul etmiyor. Çünkü bu le· 
lakkilere göre böyle bir vatandaş aile· 
si ile ve medeni vazifeleriyle alakadar 
clur. Başka bir §eyle fazla alakadar 
olmaz. Onun için yeni nazariyeler bu 
çeıit vatandaşı atarak onun yerine as
her vatandaşı ikame ediyor. Bu vatan· 
tlaş, sekiz yaşından ilİbıJren silah kul· 
lanmayı öğrenecektir. Eski Ispartalı
lar böyle düşündükleri gibi bugünün 
Afrika Zuluları da gene böyle düşün· 
mektedirler. Almanyanm bugünkü na· 
zileri arasında fevkalade revaç bulan 
bu telakki 1 talya faıiatleri tarafından 
bir kaç adnn dılha ileri götürüldü. 
Bütün bunların telakkisine göre va -
tandaşların en mükemmel, en ıyı ve 
en uz.un zaman silah taşıyarak, silah 
kullanarak devleti müdafaa edendir. 

Faşistlik aleminde inkitaf eden ye· 
ni nazariyelere göre çocuklar "Ruhi, 
bedeni, nıkeri" bakımdan terbiye cdi· 
Jccekler ve askerlik yaıına vardıktan 
zo.man "Harp terbiyesine, harp mes• 
]eğine alışmış" olacaklardır. Çocuk -
luk ve delikanlılık çağlarında harp ru· 
hu, "silah ta ·~n askerlerle, ve nar -

bin §crefli an ne eriyle" tem ıı ıayc
ıinde kemaliyle aşılanmıt olacakbr. 

l tal yanın bu ateşli militarizmi, Alp 
dağlannın görülegelen, Militarizm nü· 
mayiılerinin karşılığıdır. 

Fakat halya devleti, bu son kanun 
ile Militarizm ruhunu müntehasına 
götünnüt oluyor. Çünkü atağı yuka• 
n l tal yan vatandaşlannı beşikten me· 
zara kadar asker yapıyor. 

Acaba sekiz yaıından e11i beş yaşı· 
na kadar bütün İtalya vatandaşlanna 
Militarizm ruhunu aşıhyan bu yeni 
tedbirlerde, batkalarına kartı tecavÜl: 
hissi, ve başkaları hesabına geniılcme 
an:usu da var mı? 

Sinyör Muaaolininin Roma öme -
ğindcn mülhem olduğu göz önüne ge• 
tirilirse bu çeıit tedbirlerin bir §CY 

doğurması ihtimalini, daima göz ö • 
nünde tutmak lazım geldiği tavazztth 
eder. 

ö. R. 

ı ıs Yıl Evvelki VAKiT 1 
23 ~ylOI 1920 

Sırp-Bulgar hududu 
Belgratta çıkan Politika gazetesi· 

nin beyanına göre beynelmilel bir 
tahdidi hudut komisyonu bu ay zar -
fında Bulgar • Sırp hududunu teshil 
eyliyecektir. 

Bu tahdide naz,ran, Nöyyi mua • 
hedenamesi ahkamınca Çar, Prot, ve 

daha bir kaç Bulgar ıehri Sırp haki -
miyetine ~eçeccktir. 

Ayni :zamanda komisyon, Bulgar 
Yunan şimal hudutlanm da irae ede· 
cektir!. 
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Herkesin derhal belliyeceği oynak ıarkıları... Baştan nihayete ıf 

Kadirli kaymakamı kadar zevk Ye neşeli sahnelerle dolu nefis meYzuu ıle ~ 

Kazası içinde bulunan kara - s A N A 1· A p I r o R u M n 
golların kısa bir zamanda telefon· filminin sizde bırakacağı izi unutmıyacaksanız. Baş rollerde: İl 
larla yekdiğerine bağlanması hu· ı VILL Y FORST - MAGDA SCHNElDER. ii 
susunda büyük hizmeti görülen Çarşamba akşamı M E L E K sı·nemasında ii 
Kadirli kaymakamı Fifat Bey Da- il 
hiliye vekaletince bir takdirname AvrJca : PATHE dünya havadisleri R'azetesi (2839) ~ı 
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Ölüme Susaqan Gönül 
YAZAN: iSHAK FERDi y ~~ım ıaat sonra hücum baıla

dı. Duımanı önümüze katıp sür
meğe batladık. yarım saat i ind 

Yazan : Selami İzzet 
- Demek yanınızda gördüğü • 

"Hükümdar sevgisi, kışın açılıp 
kapanan güneşe benzer!,, 

be b" t " k ç e n ~ un arargi.hı uyandırmıf· 
tım. Lazımgelen tertibat 1 
t 

a ınmıt· 
ı. 

Araplar kaçıyordu. 

müz kız? .. 

- Beraber gezdiğiniz kız? .• 
- Locada gördüğünüz kız? .• 
- Sokakta görüp beğendiğiniz 

kız?. 

Arıe, Lidyalı kumandanla zindanda konuşuyordu: "Ben de Lidyal b. k d s· •• f l b" t · b • •• .. l ır iZ tm. ır gun ran ı ır acır enı olmuş kızına benzetti ve Babil k d 
Lidyah kumandna etrafı dinli- e açır ı .. ,, 

- Ben, hem kenuşuyor, hem de 
haykırıyordum: 

Şikita.. Şikita .. 

Feyyaz güldü: 
- işte o. 
- Şikita?. 

-yordu. Hıtırtdar çoğalmıftı. m 
Kumandan, ince bir kadın ıesi 

ititti: 
- Ben varım .. Ölüme mahktim 

bir kadın. 
Eair kumandan §&fırmıttı. 

Demek ki koakocaman zindan· 
da bir kadın, bir de kendisinden 
hatka kimıe yoktu. 

Kumandan sordu: 
- Çoktanberi burada mısın? ... 
- Beş gündür buradayım .. 
- Kabahatin nedir?. Adam mı 

öldürdün .. Hırsızlık mı yaptın?. 
- Saydıklarının hiçbirini ya1=· 

madun. Hükümdarın gözdesiyim. 
Bir papağanın aleyhimde söyledi
ği sözler üzerine zindana atıldım. 

- K11kançhk de.ene .. 
- Diri beni çok ıeviyordu. 

Gözünden bu kadar çabuk düşe· 
ceğimi zannetmezdim. 

- Hükümdarların ıevgiıi kıt 
nıevsiminde açılıp kapanan ıüne
fe benzerı yavnun ! Diri'nın aşkı
na sen de mi inandın?. 

- lnanmıya mecburdum. Beni 
çok ıeviyordu. Diğer gözdelerinin 

Yiizüne bakmıyordu. 

mabedinin zindanına kırk ayak merdı'venle inilirdi. •. 

- Rakibelerinden birinin pa -
Plğana ders verdiğini tahmin ede-

trıedin mi?· 
- Şimdi tahmin ediyorum. Fa-

kat 0 vakit dütünememittim. 
_ Nerede yatıyorsun?. 
- Bir yükıekçe taşın üstünde. 
Kumandanın ayaklarına bir ta-

krm böcekler tırmanıyordu. 
- Burası haşarat yuvasına ben

ziyor. 
- Her şey var. Hatta yılan bi-

le. 
- Yılan mı dedin?. 
- l.vet .. ilk gecesi boynumun 

kenarına sürünerek geçtiğini his-

aettim. 
- Bir daha gelmedi mi?. 
- Hayır .•. 

- Burası geniş bir yere benzi• 
yor. 

- On adım kadar yürüdüm: 
tonun bulamadım. Yerimi 
kaybetmemek için, tekrar on 
adım geriye geldim. Şimdi yük· 
tekçe bir taşın üıtünde oturuyo • 
rum. 

- Haıarat tafm üstüne çıkmı
yor mu?. 

- Yerdeki kadar kolay değil. 

bir aece yat.uıak kilidir. 
- Bet gündenberi ne ytıtiJ> içi· 

yorıun?. 

- Rahip Mega sabahtan saba -
ha biraz ekmek ve ıu getiriyor. 

- Acaba bana da yiyecek ek • 
mek ve içecek su verecekler mi?. 

- Bilmem .. 
- Rahipten soramaz mısın?. 
- Yarın sabah sorarım .. 

- Ondan evvel kimse gelmez 
' ? mı .. 
- Sabahtan sabaha geliyorlar 

dedim ya. 
Lidyalı kumandan içini çeke -

rek, yavaş yavat (Halas) mabu • 
duna dua ettikten sonra, bir iki 
adım sağa doğru yürüdü. 

- Adın ne aenin? .. 

-Arte .. 
- Ne güzel iaim .. 
- Güzel mi?. Ben bu iami hiç 

sevmem .. 

N .. ? - ıçın . . 
- Bu isim, sahibine şeameten 

ve felaketten başka bir şey getir • 
miyor. Adımdan nefret ediyo -

rum. 
- Hakkın var!. 
- Hakkım mı var? ! . Nereden 

anladın? .. 
- Benim de bu isimde bir kı-

lim etmemek için çok uiraıtım 
takat, tafıim yardim etmedf. 1rU: 
askeri bizden çok fazlaydı. 

- Bir kumandan olduğunuz 
anlatılıyor?. 

- Evet .. (Lidya) nın kapı mu
hafızı Arzames .. 

.. A~.şe bu ismi duyunca tüpheye 
duttu. O, kendisinin k"' ··kk . uçu en 
Lıdyadan Sabile kaçırıldığını ha • 
~ır.lıyordu. O vakit dokuz yaşında 
ıdı. Kendisini Sabile getiren ta . .. 

1 
cır 

onu, 0 en evladına benzett· ~ · · · k ıgı ıçın 

.aç~.r~ıştı. Birkaç sene sonra, ta • 
cı~ ~lunce, Arıe çadırcı ile evlen
mıştı. 

Arşe babasının adını hile unut
muıtu .. Fakat, Libyadan Bab·ı 
geldiğini biliyordu. 

1 
e 

- Ben de Lidyalıyım .. 
Diyerek, esir kumandanla tek

rar konuşmıya başladı: 
- Libyadan kaçırılan kızınız 

kaç yaşındaydı?. 

- O vakit dokuz yaşında var
mış .. 

- Siz bilmiyor musunuz?. 
. .- Ben o zaman Zipar şehrinde 
ıdım. 

- Ziparda çok mu kalmıştı· 
nız?. 

- Dört ıene .. 

Nihayet çadırın önüne geldim 
l~e~i atıldım. Fakat duraladım: 
Şıkıtanın ıeıini duymuflum: 

- Geldin mi? •. diyordu. 

- Evet ta kendisi. 
- Feyyaz onu bize takdim et. 
Rıdvan bey sararmıştı. Bir şey 

ıöyliyemiyordu. Feyyaz devam et· 
ti: 

- Şikita!.. 

Diye üzerine atıldım. Fakat 
derhal geriledim .. Şikitanın baba
sı yerde kanlar içinde yatıyordu. 
yanında kızı vardı. Kızının elle
rini tutuyordu. 

- Sizi bekliyordum, dedi. 
Şikita kımıldamıyordu. Babası 

gözlerini ona çevirdi: 
- Bana her şeyi itiraf etti. 
Ve acı bir tebeuümle ilave et • 

ti: 

- yer yüzünde Allahtan bat • 
ka kimsesi kalmıyor. 

Ölen ihtiyarın yanına ıokuldum 
o söylendi: 

- Size hakikati anlatmalıyım. 
Ben ailenizin en yakın bir doıt 
idim. Annenizle babanıza anla ~ 
tırsınız. 

içimi çektim: 

. - ?~lar öldüler. Benim de Şi· 
kıta gıbı, dünyada allahtan baş _ 
ka kimsem yok. 

- Ama sizin için bunun ne e
hemmiyeti var?. Siz zenginsiniz. 
Şikita fakir. 

- Benint param olduk~a kızı-
nız para11z kalmaz. 

- Onu size emanet ediyorum. 
- Müsterih olunuz. 

- Artık son dakikalarım yak· 
lafh .. Küçük bir sandıkta evra· 
k~m vardır. O kağıtlardan benim 
kım olduğumu anlarsınız. 

Başını biraz kaldırdı: 
- Hayatta kimsenin sözüne iti· 

- Kayınpederim sinirlendi. Siz 
dedikoduya batladınız. Bugüne 
kadar f aşetmediğim esrarı sakla • 
mak kabil olmadı. Bu ak!am e
vimin kapılarını Ayte Arabi ha· 
nrm size açacaktır. 

Bu ıözleri alkı,Iad•l,. .. v• .snr

dular: 

- Saat kaçta?. 
- Saat onda .. Caz ve dana .• 
- Yani balo?. 

- Evet .. Ne iıterseniz deyiniz. 
- Bravo!. 

- Bu gece hepinizi beklerim ... 
Ben artık gideyim. 

Yürüdü, kapıdan çıkacağı za • 
man koluna bir el dokundu: 

- Affet Feyyaz. 

Bu Rıdvan beydi .. Feyyaz gü· 
lümsedi: 

- Estağfurullah, siz beni affe
diniz .. Siz de herkes gibi görünü· 
şe aldandınız, hiddet etmekte de 
haklıydınız. 

- Peki ama, neden bunu ben• 
den aizledinis?. 

- Çekindim, söyliyemedim. 
- Bana mı?. 

- Size. hareminize, Nesrine .• 
Bilir miyim, bir türlü ıöyliyeme • 
dim .. Hem esasen onu bu kadar 
çabuk getirteceğimi zannetmiyor
dum ... 

- Neredeydi?. 
- Mektepte. 

- Burada mı?. mat .etme .. Ebülcenap Feyyaz .. 
Ben ınandım da mahvoldum •. 

Ve bir kere daha: 

- Kızımı size emanet 
rum, dedi. 

ediyo-

- Hayır, Pariste.. Fal<at ıon 
zamanlarda yanıma gelmek için 
11rar ediyordu .. Nihayet alıp gel· 
dim. 

Bu son ıözü oldu. 

• • • 
Feyyaz bunları anlatıp bitir _ 

dikten sonra, dinliyenlerden biri 
haykırdı: 

- Anladım, Ebulmuhıin Ara· 
binin piçi.. O ıeraerinin biriydi. 
Memleketine ihanet etti. Fransız
lara iltica etti. Bize kartı harbet
ti.. Ahlaksız, rezil bir herifti. 

Feyyaz sözü kesti: 

-. Rica ederim Mukbil bey, A
rabı hakkında böyle bir lisan kul
lanmayınız. Sizin dostunuzd b . d u , e-
nım e dostumdu. Kızını da bana 
emanet etti. 

- fariıe mi gittiniz?. 

- Evet .. İşte bunun için me-,. 
danda yoktum .. Sonra da onu bu· 
rada yerleştirmeye uğraJtım. A • 
partıman tuttum. 

- Neden benim yanıma getir-
d. , me ın •. 

- Onun tavrı biraz acaiptir. 
Bir kere azami serbest büyümüt 
bir kız .. Üstelik de gençliğini Pa
riıte geçirdi .. Hali tavrı hotunuza 
gitmiyecekti. 

- Öyleyse ıana hir sev ıövli· 

yeceğim. 

- Buyurunuz. 

- Böyledir de, neden onu ras-
Tatm kenarları cilih. Tırmanan 
hayvanlar yar11rna kadar çıktık • 
tan sonra, yere düfÜyorlar. 

- Seni bu lata kim çıkardı?. 

zrm vardı. 

Öld
.. .. , 

- umu .. 

- Demek ki kızınız bet yatın-
.. -: Peki, peki, krzmayınn •ÖzÜ

nuzu tamamlayınız. 
gele erkeklere takdim ediyorsun? 

- Rahip Mega çok iyi bir adam. - Bitti. ,, 

Beni buraya getirirken: "Kapının 
sağ tarafmda yükıekçe bir taf 
Yardır. İçeriye girer girmez he • 
!ilen bu tatın üstüne çık. Hafara· 
tın tehdidinden kurtulursun!,. de· 
di. 

- Hayır.. Küçükken lraniler 
kaçırdılar. Bir daha haber alama
dım. Öldü mü, yaşıyor mu?. Bil-
mi yorum .. 

- Siz nereliıiniz?. 
- Lidyalıyım .• 
- Düzgün konuıuyoraunuz .. Ne 

d~yken ayrıldınız .. Zipara gitti
n~z .. Ve sonra kızınızı görmedi _ 
nız, öyle mi?. 

- Evet .. 

- Kızınızın saçları nasıldı?. 
- Kumral ve kıvırcıktı. 
- Gözleri? .. 
- Siyah .. 

- Yüzünde hiçbir ı ~aret yok 

- Nasıl bitti? .. Şikitanm ne ol-
duğunu söylemediniz. 

- Benim kardeşim 
yanıma aldım. 

Herkes şatırdı: 

oldu, onu 

....... Af1llDl,lll• IN IHllQHJ1 ....... lr ............... t W llUP'""l .. UlflftfltWflf1111Mlat ... 

• •• ? 

- Ne yapayım? .. Onu evde hap 
sedemem .. Onun da eğlenmeğe 

hakkı vardır. Hem bizim muhit 
kibar muhittir. Hepai inaım adam· 
lardır. 

- Öyle olsun .. 

(Devamı var) 

- Merdivenlerden inerken. ba· 
!la hiç kimse böyle bir ıey tavsiye 
•tmedi. 

- O halde aenin bir an evvel 
ölnıeni istiyorlar! Çünkü burada· 
lri haıaratm içinde ölmek için 

İf yapanınız?. 

- Muharibim .. 
- lranilere nerede esir düştü· .. ., nuz .. 

- Lidyanın kap111 olan (Kü· 
çükkale)de .. Kaleyi Taspaya tea· 

muydu?. 

- Çenesinin sol tarafında si • 
yah bir beni vardı. Bu hen ona ne 
kadar çok yakr,ırdr, bilseniz!.. 

-~Onu tekrar görseniz, ıevinir 

mısınız., 

Arzameı boğuk bir sesle cevap 
verdi: 

- Burada ölmeğe .razı olur -
dum. Yavruca;;ımı o kadar çok 
göreıim geldi ki .. 

(Devamr var) 

Dr. Ihsan S•mi 

Gonokok Aşısı 
Bel soj!;ukluğu ve ihtilAtlarına karsı 
pek tesirli ve taze aşıdır. Oivanyol~ 

Sultan Mahmut nirbesi No. 189 
(22.92) 
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l-IİKAYE 
t 

Rtindevu 
.. , r-:... · 

... Baktım ta kendi 
Yeni bir kalp arıyor pençesine, 
Aşk uzaktan görünüp seslendi.. 
Koştum iman ile aşkın sesine .. 

Nakleden; fzzetoğlu 
1 ıene ~uraya gel, sana yirmi lira 
vereyım.,, Hem kalk, afağıya ga
zinoya inip birer kahve içelim,, 
Kalktık, gazinoya gittik. 

A L .. , . s .. tl . 'lllrRlllla!-•• :::::::::::::===-===:" .. -.::.::::=:::::::::::::: rsen upen ın erguzeş erı 

=
1 o·ı b == JI ı ayramı !! . • 

:j (88f tarafı 8 Uncü l&Ylfa4a) i: iri' 1 1 t ı •• ı 
i 23 - Okan: Azamet sahi • li .. a D 1 n .. a ID • 
IJ bi, azimünan manasına mabut i~ 
ij adıdır ki buradan Okyanuı sö- ii 
' J B h . h't· t ::/ ji zü a ınmııtrr. a rı mu ı ı a • :; 
n laıt. ,.! 
li 24 - Batı: Ge.rp. j 
: :: ! 25 - yalçın: Cilalı H 
! 26 _ Y &Tatık: Mahluk. li 

Arsen Lüpen, oğlunun düşmanı mı? 
....... r.. ....... ~ .................. Yazan: Maurice Leblanc 

-36-

Raul hırçın bir ıesle: 
Ratip Behlül kendini böyle 

müdafaa etmek istiyordu. Fakat 
muvaffak olamadı. Aşka yan çiz
'dfler. 

- Çantandan on lirayı alan a· 
damla beraber, naııl gazinoya ıi· 
d . ? 
eraın •. 

- Ne bileyim ben, namuılu a· 
dam ıandım. 

f 27 - Elciltmek: Ehlilett.ir- ii 
J ı: 
1 mek. ı: 

::· 28 - lı: Sahip, malik. ii 
•• b' •ı ii 29 - Tarım: lıtılah, ta ır. g 
:: • fıt d •: :: 30 - Deyım: ra e. i: 

- Evet. Simon Loryanın babaaı 
olan bu adam ıizi daimi ıurette 
takip e_diyordu. Pa:iıte ne yaptı • 
ğmızı tahkik ediyor ve adreslerini· 
ni araıtınyordu. Bundan ~atka, 
doıtlarımdan biri vasıtaaile sızı 
bana takdim v.e tavsiye eden de o 
olmu§tur. 

- Hayır, dedi, bilakis, müspet 
olsun, menfi olsun, aramızda ;red 
ve inkarı kabil olmıyacak bir ha· 
kikat doğu§una kadar kalmanızı 
istiyorum. - lımin Ratip Behlül. Otuz iki 

yaşındasın. Zaman zaman çalgılı 
kahvelerde hanendelik etmiısin ... 
Yerin yurdun belli değil. .Kah bir 
handa, kah bir otel odasında, kah 
bir pan iyonda oturuyormutıun. 

- Halinden nainuılu hir adama 
benzemiyor. Neyıe anlat.. .· 

- Erteıi günü ıhla.murun altına 
geldim. 

Behlül Ratip atıldı: 

:• .. 
:i 31 - Soy: .Kavim. fi 
ı. • . • 
:E 32 - Soysal: Medeni, ıçtı· f! 
ı: :: 
ii mai. !! 
ı· ,. :f 33 - Kez: Kerre, defa. fi 
ii 34 - Diltüre: Dil prensibi. iS .. . : 
!i 35 - Kurum: Cemıyet, te· :: .. .. 

F elisiyenin yüzünden hayret a· 
kıyordu. Raul onu adeta göz ha11· 
sine almııtı. Yüzümün en küçük 
işmizarlarmı tetkik ediyor, en kü· 
çük bir sami'11~yet veyahut h;ç ol· 
mazsa duyyularını &~l~ek gay· 
reli görmek istİyo!'dTI. 

- Bu hakikat, tahkikat haki • 
minin iddiaıında bulunmaktadır. 

- M. Ruaelenin verdiği kararın 
hiç bir manaaı yoktur. Bu kar r, 
benim bulup para mukabilinde or• 
taya attığım Tomaaın yalan itiraf· 
larına dayanmaktadır. Fakat roe
selenin baılangıcmdanberi oyn -

-Hep ayni mahallede oturmak 
canımı sıkar efendim. - Görüyoraunuz ya, randevu • 

muz vardı. 

i= kk··ı :: :: ıe u • :: 

İi 36 - lrdek: Matlep, irde· İS 
i= :: 

- Hele oda kirası vermek da
ha fazla canını sıkıyor. Para ver· 

- Paraıını almıya ıelmif. 

- Ne olursa olsun, randevumuz 

:: mek: talep etmek. .,·: .. . .• h •• 
U 37 - Yön: Veçhe, cep e. H 

ii 38 _ Onarmak: Islah et· ı-
Felisiyen dedi ki: dığrnız rol tam manasiyle kar n • 

lık içinde kalıyor. Henüz bir an 
evvel sizde, insanın ruh ve mane • 
viyatını aydınlatan akiılerden bi· 

mediğin için her yerden koğulu· 
yora un. vardı. 1 . l. mek. 

JI 39 _ Kıtmda: Yanmda, hu·. 
lj zurunda. H 

_ Bu harPket tarziyle iıtilı laf 
ettiği maksat neydi? .• 

- Efendim ev aabipleri aahır· 
ıız.. Para kazanmıya f ıuat ver· 
miyorlar. 

- Devıım et hanım. 

- Bekledim, bekledim, aelme· 
di. Erteıi gün aene gelmedi, daha 
erteı.i gün gene ıelmedi. Nihayet 
dördüncü aktam geldi. Yanıma o· 
turdu . .Kolunu belime attı. 

l
f. 40 - Seçkin: Mümtaz, aii· !f 

'd 1 

_ Bilmiyo'" 'ıa. Bartelem•nm 
sizi benim yanıma gön,.dermeain • 
de bazı mabatları olduiu ve oğlu 
Simonun, aleyhimde tertip edil • 
mi§ bulunan bazı projelerin tat • 
biki hus unda kendisine yardım 
etmenizi temin maksadiyle bura • 
ya geldiği muha:kkakbr. Fakat 
maksatları neydi? KmdUklan 
proje neden ibaretti? İ§te bunlan 
meydana çıkarmağa muvaffak o • 
lamachm. Simon size bunlardan 
bahetti mi? 

rini görür gibi olmuştum. Siz en 
ciddi ve en 'atefli hareketlerinizi 
gizliyoraunuz. Mesela intihara kal - Bu fıraah hırsızlıkta. bulu· 

yoraun.. Birçok mahkUmiyetin 
var.. Birkaç kere on, on be§ gün 
hapse mahkum olmuısun.. Yani 
hırsızsın. 

- Affedersiniz, hanendeyim. 

- Hayır, bir zamanlar arada 
sırada ha ndelik etmiısin. Kim· 
ae seni tutmamış, hırsızlığa baıla· 
mışsm. 

- Yanlış efendim. 

- Yan!ıtı !İmdi görürüz. Feş· 
mekan hanımın on lirasını ve al-

tır. aaati ile kordonunu çalmıı • 
sın. 

- Yalan! 
- inkar m1 ediyorsun?. 

- Elbette inkar ediyorum. On 
lirayı, altmış altı oynıyayım diye 
bana Terdi.. Kağıt bu, tali belli 
olmaz, kaybettim. Kazansaydım, 
ortak olacaktık. Saatle kordona 

gelince, §aka ettim .. Aramız gayet 
iyi idi .. Evlenecektik. Beni ne de· 

receye kadar seviyor diye hir tec• 
rübe yapmak istedim .. Hem saati 
ile kordonunu iade ettim. 

- Ama parayı arakladm. . 
_Dedim efendim. albş altı oy

nıyayrm diye vermİ!tİ. 
_ Yüzünü ilk defa görüyordu .• 

insan yüzünü ilk gördüğü adam . .., 
para yerır mı .. 

_ Evet ama, saatle kordon er.
lesi günüydü. O işte aık vardı. 
Gönül vardı. Parkta ıhlamur ağa
cının altında randevulaşmı§t:Jk. 

_ Otur bakalım, §ahitleri ve 
davacıyı dinliyelim. 

Behlül Ratip ayağa kalki;ı: 

- Görüyoraunuz ya, aık meıe· 
leıi.. Gönül iti •. 

zı e. 
41 - Kural: Kaide. 

j 42 - Gereklinesneler: m 
ı: zeme. 
r. 43 -
! 44 - Eriklik: 
:ı 

- Suı, otur .. Devam et hanım. 1 45 - Özdek: Asıl (mad • 
de). g 

- Dedim ki: uuılu dur ve on 

liramı ver.,, Bu aralık saatimle 
kordonumu gördü. Kaptı. Ben 
çektim. Çekittik. Kordon koptu. 

Bağırmıya baıladım .. Oradan ge· 

çen biri yolunu kesti. Bir poliı e • 
fendi yet~ti, yakaladı .. Merkezde 
ıaatle kordonu iade etti. Fakat on 
liranın yüzünü bir daha görme· 
dim, 

Yolunu kesen adamla poHs e • 
fendi bu ifadeyi tasdik ettiler. 
l\f aznunun avukatı, müv.eklcilinin 

~k nıasalmı kale almadı. Parasız
lıktan bir cahillik ettiği yolunda 
müdafaada bulundu .. 

Maznun üç ay hapıe mahkum 
edildi .. 

Matbaamıza gelen eserler: ............................................. ·-·--··"' 
Yeni Türk 

Yeni Türk mecmuaıının ağuı • 
tos 25 numaralı nüshası Ali Rıza, 
Hüıeyin Rahmi, Behçet Kemal, 
Münir Müeyyet, M. Kemal, Hüse· 

yin Namık, Dr. Süheyl, Tahsin 
Ömer, Ahmet Hamdi, Feridun ve 
Sadri Etem Beylerin makaleleriy· 
le intitar etmittir. Her kitapçı ve 
müvezzide bulunur. Tavıiye olu • 
nur. 

46 - Ezim: ~ec:buriyet. ff 
47 - Bun: lhtıyaç, zaruret ti 

(Bunalmak bundan gelir). 
48 - Unur: Şeref. 
49 - Yükün: Vazife (yük- i 

l len:len ıey). 
50 _ Emek: Ga.yret. ff 
51 C Topluluk, f - umur: .. 

:: .. 1 
ı: cum e. 
İi 52 - lrdem: lıtek, irade 
fi (gene irdemekten) · 
fi 53 - Nedenlü: Ne kadilll'. il 
g S4 - A11ğh: Faydalı. li 
~ . . ~ tt 55 - Kamumuz: Hepımız. 0 
!i 56 - l:Jza: Müddet, zaman h 
f~ (Uzamak: hntidat etmek). fi 
Ü 57 - Genel: Umu.mi. : p • 
ij 58 - Özek: Merkez. 
fİ 59 - inanç: iman. 
f ! 60 _ Bayık: Katt, muhak· 
ii kak. 
H Diğer taraftan Halkevinde ı 
H yapılacak Merasim programı ~ 
:: da tamamlanmıflır. Program 
ı: 

:i aynen 9udur: ı. 
if Dil Bayramı, Hallte•i Caga· fi 
ff loğlu merkez salonunda ıaat fi 
!f 16 da af ağıda ki sıra ile kutlu- ff 
~ ff :! la nacaktır: il ii 1 - HaJkevi reiıinin açma H 
il .. .. fi ıozu. • 

H Bü.tü. L_ dalivera • - ayır. n uu. 

lardan bir ,ey anlıyamadığıma " • 
min olunuz. 

- Bu takdirde yegane gayeniz 
kötkte işlemekten ibaret bulunu • 
yordu demektir. 

_ Bundan batka nasıl bir eme· 
lim olabilirdi? 

F elisiyenin ıözleri doğruydu. 
Bunun için Rau) büyük bir ıevinç 
duyuyordu. Bartelemi il~ oğ1unun 
tezvirlerinden haberi olmadığı, 

olsa bile bir menfaat arkasından 

koşmadığı muhakkaktı. 

- Diğer bir nokta var Felisi • 
yen. Tomas vaka gecesi kayıkla 

gezen kendisi olduiunu itiraf e • 
diyor. Bu itiraf ıizi mütehayyir 
etmedi mi? 

- O gece kayıkla: gezen ben 
olmadığımdan bu itiraf ne diye 
beni mütehayyir edebHi~? Kayık 
gezintisi olduğu saatte ben uyu • 
yordum. 

Bu sözlerin ıöyleniı tarzı a&mi· 
mi değildi. F eliıiyen ıöylerken 
yere bakıyor, nazarları, Raulün 
na.zaı:larına ra.agelince mukave • 
met edem«>..,vip sıyrılıyordu. Gen· 
cin yüzü kızarmağa ba.şlM11ıflI. 

Rauf kendi kendine: 

krtmanızı nasıl tefsir edebiliriz?. 
Buraya bana veda etmek ve be • 

n:mle anla~mak i~in geldiniz de • 

ğil mi? Halbuki aizi elnizde ro -
velver olduğu halde ve adeta can 

çekişir bir halde buldum. Bunla • 
l'I icap ettiren sebepler nedir? 

F eJiaiyen cevap vermedi ve bu 
hal Raulü kudurtlll' gibi oldu: 

- Hep ıuıuyorsunuz ! Yahut 
tahkik t hakimine olduğu gibi o· 
limbaçlı cevaplar veriyorsunuz. 

Fakat ordukl nm cevap verse-
nize? .•• Bizi birbirimizden ayı • 
ran yalnız sukütunuz ve ban IC r· 

fi göaterdjğiniz itimatsızlıktır. Fa 
kat size karşı itimat hi Ieri ed! • 
memı iıtiyor anız bunlardan 
vazgeçiniz. Düşünüyorum, ta· 
tınıyorum ve sizi haklı hak
sız itham etmekten ba ka çare bu .. 
lamıyorum. Yoksa, 
bu mudur? 

Raul delikanlının 
yakalıyarak bağırdı: 

istediğiniz 

omuzlarım 

(Devamı var) 

Sultanahınet sulh mahkemesi 
birinci hukı.1k hakimliğinden: 

Davacı Feşmekan hanım. 'Rjr 
apartrmanda hizmetçi. Yirmi yedi 
yaşında evli. . 

- Söyle bakalım ne diyecek· 

~ 2 - İstiklal ve Kur.ultay f~ 
ft mar,Iarı. :: 
fi 3 - RP,fik Ahmet Beyefendi H 

-r;;;;;;;;;;;;;A;;;;s;;k;;:e;;r;;;;ı ;;1 ;;k;;;;;;;;;;;;;;:=ill Jf tarafından "Dil hakkında kon· ii 
~~~~~-ııııııı~---- ! feranı,, il Fırka AıkerJik Daireıinc!en: i 4 _ Eski li!a!'la yeni lisanın i~ 

- Yalan söylüyor, dedi, bu 
mevzuda: yalan söyliyen her mev· 
zuda yalan ıöylüyor demektir. 

DilBer hanım tarafından Vez· 
necilerde Balaban mahallesinde 
Acem oğlu sokağında 27: numara
lı kaymakam Şükrü Beyin hane • 
sinde mukim lbr.ahim Etem Beyle 
Gülıüm hanım ve Üsküdarda Al· 
tunizade mahallesinde küçük 
Çamlıca caddesinde 53 numaralı 
Nafiz Pa a kö künde mukim Ali 
Faik Bey aleyhlerine ikame eUiği 
izalei §uyuu dav.asJ üzerine bun· 
lardan lbrahim Ethem ve Gülsüm 
hanıma ilanen muameleli gıyap 
kararı tebliğ edildiği halde mah· 
kemeye gelmedikleri ve Ali Faik 
Beye dahi ilanen tcbliğat icra o • 
lunduğu halde kezalik gelmedi • 
ği ve bu kere ehli vukuf tarafından 
verilen raporun okunduğundan ve 
mahkemenin hüküm dcrcccnine 
geldiğinden bahsile muameleyi gı· 
yap kararının tebliğine ve muha • 
kemenin de 24/ 10 934 saat 10,30 
talikine karar verilmekle yevmi 
mezkiirda mahkemeye gelnicdiği 
ve be~ gün zarfında itirnz etmecli· 
ği ve bir vekil göndermediği tak· 
dirde hakkında gıyaben muame
lei kanuniye ifa olunacağım mü • 
beyyin işbu muameleli gıyap ka • 
ran ilanen tebliğ olunur. (2391) 

• ? 
ııın .• 

_ Geçen ayın on sekizinde izin· 
li çıktım. Parka geldim. Büyük ıh· 

lamurun altında oturdum. Hava 
alıyordum. Yanıma §U adam ge• 
lip oturdu. Havadan sudan konut

tu ve bir aralık sordu: "Kırk pa· 
ranız var mı?.,, "Var olacak,, de-

dim, çatamı açtım. On lriayı gör-
dü. Elini uzatıp aldı. Ben §a!hm. 

"Ayol, dedim, ne 
Yer parayı .. ,, 

Dedi ki: 

? yapıyor.sun .... 

"- Şaka yapıyorum. Bu para· 
yı ödünç aldım. Yarın bu ıaatte 

5 • • • != 1 - Teırin - 934 celbinde bir bu- ; mukayeaeaı ıçın: !~ 
çuk ve iki senelik hizmete tabi 316; i A) E~ki ve yeni iki tiir.. ij 
326 bakayaaiyle 327 doğumlulardan i B) Eski ve yeni iki neıir. h 
geri kalanlar, 328 doğumlu ve bunlar- i 5 _ Giözde ııanatkarlarımız il 
la muameleye tabi olanlar celbedi!e . i · :: 

: L"-'"'fın-l,,,,, konser. :: 
cektir. ~ 6 - 13ı1 kutluJama merasimi i~ 2 - Deniz ve mızıka sınıfına men. • 

i r-- -'•·o :ı ... nesredilecektir. if ıup 316; 326 bakayaıiyle 327 ve 328 • •• 

doğumlular. 1 .. 7 - p,.,..ı k"utlulamaya i tirr.k H 
1 ıc:.n rlavet'ye yoktur. :: 3 _Yevmi idimaa 24 • linci Tet· mm=:r:-- •. 

• ~ ... - •• :m-... ı .. ::n;ı:m:L-:::::::::saam!! rin _ 934 tür. Bedeli nakdiyenin b • 
bu)ü 23 • 1 inci Te§rİn • 934 ak§llJDI
na kadardır. 

4 - Deniz 11nrhna menıup efrat 
için yevmi içtima 11 - t inci T e§rİn · 
934 tür. Bu ıınrhn bedeli nüdtıi l<t • 
t inci Teırin • 934 akşamına kadar 

kabul edilir. 

S - Yukanda aöaterilen tarihler
de ıubderine müracaat etrmyenler. 
hakkınd~ A.Jcerlik mükellefiyeti ka -
nununun ce~a maddeıi ahkamının 

tat&ilC edilecefi ilan olunur, 

Raul f iddetH adımlarla odada 
dola§mağa başladı, F elisiyenin 
dalaveracılığı pek açıktı. Raul bu 
gencin bir yalancı ve müzevirden 
başka bir şey olmadığı kanaatini 
hasıl ediyordıı ve hiddetini yen • 
miye muvaffak olamadığında·· 
kapıya doğru yürüdü. Bu anda 
Feliıiyen önüne çıkarak; 

- Sözlerime İnanmıyor musu • 
nuz? dedi. itiraz et'rneyiniz, inan• 
madığınrz muhakkaktır. Ben si • 
zin nazarınızda hala kül rengi bez 
torbayı çalmak için gelmiş ve ar • 
kadafı Simonu öldürmüş bir ada • 
mım .. iyi hareket tarzı benim bu· 
radan uzaklatmamdır. 



Parlimentolar 
bugün saat 

birliği 
15,Sta 

..... - (Bq taralı l IDd a)'Jfada) 

Dün, Y rldız konferam ura • 
yında, beynelmilel parlamento • 
lar birliii komiqon içtimaları 
vardı. Murahhaslar, kendilerine 
tahıiı edilen ve üzerinde "Parla • 
mentolar konferansı,, otomobil •e 
otobüslerle yıldız binaıma ıitmit· 
lerdir. Sabahleyin hukuki komiı· 
yon toplanmıtbr. 

Hukuki komiayonun müzakere 
mevzuunun neden iı:.aret olduiu • 
nu, bu sene gayet mühim bir 
mesele ortaya koymut olan M11ır 
murabbaı heyetinin reiıinden din• 
Jiyelim: 

Mııır mura0hhaa heyeti, bu se
ne, parlamentolar hukuku kon • 
feranıında "Mısırda kapitülas • 
yonlann lijvi,, me1eleıi müzake· 
re edilmesini teklif etmitti. 

Bu teklife, Türkiye ve lraıı 
devletleri murahhaılan hararetle 
taraftar görünmütlerdir. 

Mıııır murahhas heyeti reiıi Ri· 
fat Pqa dün bu huıuıta demit • 
tir ki: 

"- Memleketimizde kapitü • 
lisyonların liivi h«·kkmda evvel· 
ce, beynelmilel parlamentolar bir· 
liğine bir muhtıra vermittik. Hü· 
kametimizin noktai nazarını tatı· 
yan bu muhtıra, bütün uaya 
d.lttılmıf, bir aenedenberi hu • 
kukt koı\ıisyonun e1aalr bir tetkik 
mevzuu olmUflu· Buıün ilk defa 
olarak müsakere edildi. Murah • 
hu heyetimiz azaundan Kahire 
me'bueu Hatan Hüsnü Bey, uzun• 
ca bir nutukl·a•, tezimizi müdafaa 

• 
,.J.tti.. 

_ lnsilill mura~an ne de-

diler? 

"- Öileden aonraki komisyon 
Fran11z murabhaılarından M. 
Mariyo Ruıtanın riyaseti altında 
toplandı. Bu komisyonun rapor· 
törü Roma murabhaıların • 
ız murabhaılarmdan M. Peren 

milletler cemiyeti içtimalarına 
Romanya ıpurahhası olarak itti • 
rak ettiği için, ancak yarm (bu· 
ıün) gelmeıi beklenmektedir. 
Muvakkat raportör olarak Fran ... 
ırz murahhaslarından M. Beren 
seçildi. Sonra komisyonun ~ • 
namesinde mevcut olan meıelele· 
rin müzakeresine ıeçildi. Fakat 
müzakre bitirilmedi. Çünkü aııl 
raportör olan M. Pellanın gelmeıi 
beklenmektedir. Komiıyonun.•a· 
lı sabahı ıaat dokuzda tekrar top· 
)anmasına karıT verildi.,, 

lsveç mecliıi mebusanı azasın· 
dan M. Be1gmen, konferansta 
bahıe mevzu olacak meseleleri ve 
bunlar ha.'kkında lıveç noktai na· 
zarını muharririmize töyle anlat· 
mqtır: 

"- Konferanıta, bilhassa ıi • 
lihları azaltma, parlamentolar 
ve itıizlik meıeleıi ile ujrqaca • 
ğız.. Bugün bunlar, beynelmilel 
en mühim meaelelerdir. Biz, ıi· 
lihlarm tabiatiyle azalblma.mı 
iıtiyoruz. Galip devletler, ıilab • 
farını azaltmalıdırlar. Bu de'tlet• 
lerin, fimdiye kadar ıilahsızlan· 
ma itinde pek az gayreti görül· 
ınüftiir. yapılan tef kifi de.il • 
dir. Mağl(ip devletlerin, ıilibla • 
rm daha fazla eızaltılmaaını iı · 
temelde hakları vardır. Bu işte 
mümkün mertebe ıüratle hareket . . 
Jet oldupmaz için, tu v~ 
silahları aza·ltmaldır, terk etme· 
lidir, diyemeyiz. Fakat bana öyle 
geliyor ki, hiç bir memleket 
bundan sonra ıilibları arttırma • 
malıdır. 

'.Parlamento rejimi de ıılah e
dilmelidir. llgaaına taraftar de· 
iiliz. yapılacak ıılahat, ta?ii 
memlekete göre deiitir. lıveçm 
parlamento uıulü tudur: Ayan 
ve mebusan mediıleri vardır. A· 
yan azau, vilayet müme11illeri 
tarafından seçilir. Mebuslardan 
daha y&!lıdırlar. Ayan azasımn 
en atalı 35 yatında olmaıı lazım· 
dır. Mebuılar 25 yafı,ıda olabi • 
lir. Mebuılar 4, ayan8 sene için 
intihap edilir. 

Kanunlarm tanziminde ihtisa· 
ıa dikkat ... elDlelidir •.. ,, 

Muharririmiz, bundan sonra, 
Danimarka maarif na~ı ile gö· 

konferansı 
açılıyor 

l·ki 1ene evvel 200 bin itıizimiz 
vardı. Şimdi yetmit bine kadar 
indirebildik. lııizlere hükumet 
para veriyor. Bununla geçiniyor· 
lar. 

"lstanbula ilk defa olarak ge• 
liyorum. Fakat uzaktan memle • 
ketlerin inkılaplarını büyük ali.ka 
ile takip ediyoruz. Türkiye haki· 
katen asri bir memleket olmut • 
tur. Burada çalıtan Dan1markab 
mühendiıler, memleketlerine dön· 
dükleri zaman, Türkiyeden dai· 
ma büyük bir takdirle bahsetmek
tedirler. 

"Konferanata bizi, hususi su • 
rette alakadar edecek bjr mesele 
yok... Emniyet, silahıızlanma ve 
beynelmilel içtimai meselelerle 
bittabii yakından alikadanz.,, 

Konferansa iıtirak edecek o • 
lan ecnebi devlet murahhasları, 
düne kadar deniz ve kara yoliyle 
mütemadiyen ıelmekteydi. Dün 
gelen murahbaılar arasmda Belçi· 
ka, Romanya, Danimarka, A· 
merikaı m11rahhaıları ve İngiltere 
murahhaılarından bir kaçı vardı. 

Dün Tokatlıyana gelen murah· 
haslar: 

ltalya: M. Astroldi. 
F ranta: M. Peren. 
Bristol oteline: 
Belçika: M. Lebruyn, M. Pö

ti, M. Veylı, M. Montet. 
Dün Perapalas oteline gelen 

murahhaslar: 
Amerika: M. Cozef Robimon, 

M. Tom Konelli, M. Tomas Koç· 
M. Vilyam Oliver, M. Drin 

lnrikere: 
dir. 

lıveç: M. Leıkoç. 
Romanya: M. Mit Saveno. 
Danimarka: M. Brozen. 
Dün Romanya ve Köyt va • 

purlariyle lıpanya murahhaılan 
ve Romanya murahhaalamdan bir 
diğer kıımı gelmiılerdir. 

Bugün bütün devletlerin mu • 
rahhas heyetleri öileye kadar 
tehrimize gelmit olacaklardw. 

VAK 1 T 
GOJıdellk, Sl)'all Gazet. 

f.ltybul Ankara c&ddeal, (V AKIT) yurdu 

n:LUON NtJllABAJAıuı 
ruı lflerl telefonu: W18 
td&re telefona : tmo 

Tetçd adrtll: tst&Dbu.J - (VAKiT) 

Polta lınltum No. '8 

.USONll BEDl:LLl:lllı 

-lnıiliz murahhulan mete • 
lenin esaıma temu etmiyerek, 
Mısırla l111iltere arumda zaten 
dört madde Userinde bir müzake· 
re mev:cut olduğunu ve kapitülu· 
y•lann liğvi de bunlardan biri· 
ni teıkil ettiğini ve ejer bu meıe· 
le hakkında ·burada bir karar ve· 
rilirıe, iki ıhükGmet araımda ce· 
reyan eden müza·kereler üzerinde 
te.ir icra edeceğini söylediler. Bu· 
nun üz«ine mürabhaıımız Hasan 
Hüınii Bey, tekrar eıyağa kalka. 
rak, Muırla cereyan eden müza· 
kerelerin yalnız İngiliz tebaasmı 
alakadar ettiiini, halbuki kapi • 
tüluyoiılvın liğvi meıele•inde 
12 devletin alakadar olduğunu İ• 
leri sf.irerek müzakereye devam 
edilmetini ıırarla iıtedi. Netice • 
de, komiıyon bu meselenin etraf• 
b hü aurette tetkikine karar 

riifnriittür. ' 8eaeUk 
TOrkly• 
HOO &r. 

Ecnebi 
1100 lü. 

Istanbulda sağlık işleri 
için neler yapıldı? 

C. H. F. Kongrelerinde söylenilen 
dileklerden tahakkuk edenler 

Cümhuriyet Halk Fırkaaımn latan· 
bul umumi meclis intibabab için teı· 
pit ettiği namzetlerin isimleri ilin o

landa. Fırka namzetleri hallan intiha
bına arzedilirken yine Ciimhariyet 
Halk Fırkası namzetlerinden teıek· 

kül eden eski umumi meclisin yapbfl 
i~lere bir söz atmak faydaıızdeğilclir. 

lıtanbul Cümhuriyeo~ Halk Fırkası 
Ocak, Nahiye, Kaza ve Vilayet konsi
relerinde ortaya konulan dileklerin u· 
mumi mecliıte Fırlia namzeti olarak 
meclise ginnit olan meclis azasının ve 
Belediye idareıinin mütterek çahıma· 
aile tahakkuk ettirilmit olanlar ehem
miyeli bir yekün tutuyor. Geçen dört 
yıl içinde yapılan itlerden ııhhat itle
rine ait olanlan ıöylece hülasa edebi· 
liriz: 

Çocuk bakımı evleri 
Cümhuriyet Halk F ırkasr, prpjn

mımn 6 mcı kıımmda "Amele mmta• 
kalannda kadm itçilerin çahıtıklu ı 
eınacla çocuklarına bakacak müeı1e • 
aeler yaptmlmaama ve bunlarm art • 
hnlmaıına devam olunecaktır" pren • 
ıipi vardır. Bu uiurcla dört yıl içinde 
vilayetimizde yapılan_ itleri kısaca 

yazıyoruz. 

(Edimekapı), (Oıküclar) ve (Be • 
tiktaı ta birer süt mektep çoc:uiu &a· 
kım evleri açılmııtır. (Edirnekapı) 

da aynca İKİ kachnlann çalııhldan 
sırada 6yaıına kadarki çocuklanna 
gündüz bakmak ve yedirmek için hir 
çocuk bakım evi açılmı,tır. (Üsküdar) 
da, böylece bir çocuk bakım evi açd· 
ma11 önümüzdeki çabıma yılmm pro· 
gramına ginniıtir • ........................ 
~ IWk lırbu pl'Op'll • 

mımn 6 mcı kıımmm 6 mcı fıkruıca· 
da "Sıtma, verem, frensi, trahom ve 
ıair hulqıcı haıtalddarla mücadele 
tedbirlerini ıenitJetmeie devam ede· 
ceiiz" prenaipini koymuftur. 

Bu prenıip üzerinde vilayetimiz 
dahilinde 4 yılda Verem Diapameri • 
ne bir (Rontken cihazı) abnmrı ve bu 
yenilenmittir .(Yalova kazasmcla Sıh· 
biye ve Muaveneti içtimaiyece h)t' 

Diıpanaer kuralmuttur. (Kartal) ka· 
zaıında belediyece bir Diıpanaer açıi
mııtır. 

Heyheliadadaki Verem Sanatory.,. 
munda lıtanbulun fakir haıtalannm 
da meccanen yatması için her sene 
bütçeye mühim miktarda tahıisat koy· 
durmuıtar. 

Veremle Mücadele Cemiyetinin 
Erenköyiindeki Sanatoryomu için ek 
her sene fakir haıtalar için tahıiaat 
koydurulmuıtur. 

Büyiikacla ve Bursazadaamdaki hıı· 
ıuıi Sanatoryomlarcla yatak kiralıy11 • 

rak hem bunlann kuvvetlenmeaine 
y•dmı edilmit hem de fakir hastalar 

çin bir (Sıhhi Mürakabe m•kezi) ... 
çılmııbr. Bu merkez ha Hne (Edir • 
nekapı Bakımevi) ne tapDınıft oaun
la birlqtirilmit ve (Sıhhat merkezi) 

adım almıttır• 

Sıhhati koruma llboratuar, 
Sıhhat V ekiletine ait Bakteriyoloji 

müeue .. ıi AnkanJ• tatmmca, teh • 
rin ihtiyacım karphyacak ı.öyle bit 
müe11eaeye tekrar sahip olmak zaru• 
reti hud olmuıtur. Bunun üzerine 
bir (Sıhhat koruma liıboratuan) lına • 
rulmuıtur. 

Acele " tehlikeli vuiyetlerclıa 
muhtaçlara en la1a zamanda yarclıra 
etmek üzere bir Sıhhi Can kurtaran 
heyeti tetkil ediJmit, iki Cankurtaraa 
otomobili ile tec:hiz edilmittir. 

Befiktaı belediye ~aireaincle Wr 
Sıhhiye heyeti teıkil edihniıtir. 

Şehir ha•tanelerl 
0 ıküdarda, Zeynepkimil hutaba

neıi 40 yatakh olarak a~br. Ba 
hastahaneye (Rontken cilum) da 
konulmuıtur. 

Beyoilu hastahanesi senitletilmlt, 
40 yatafı 80 yataia çıkanlınq, Dir 
(Rontpa cihuı) ile de tec:hiz edil • 
mittir• 

Cerrahpaıa haatahanui, yeni Mr 

pavyon ilaveıiyle 'biiyiitiilmüt. Wr 
(Rentsen cihazı) ilave edilerek iyi 

bir bale setlriJmittir. Daha bir pavyoa 

ilavesi karar albna almımp. 

Frensi haatalrldan tetkilitı senit
letilmiıtir. 

Sıhhati koruma müteha111ıhiı w 
Sıhhiye müfettiılikleri 1etkil edilmi,. 
tin 

Her biri ilerde Wr Junaı: " katil 
olmaia namzet kİmHIİz ve korunma· 
ya muhtaç çocuklar için 1tir (Çocuk 
Kurtarma Yurdu) açılmııtır. 

Akdeniz misakı 
(Bq taralı 1 lDcl -.,ıfada) 

müıbet bir neticeye vanrıa bahti· 
yar olacağız. Böyle bir miıakı 
gerek biz gerek Balkan miaalunm 
diier devletleri tamamiyle tuvip 
etmekteyiz.,, 

Yunan hariciye nazırı Bulpr 
hariciye nazıriyle yapbğı konut • 
malardan da bahıetmit ve demit
tir ki: 

verdi ... ,, 
Mımda kapitüliıyonlerm lii· 

ri meaeleıine dair, Türle murah • 
•bulan Naznn ve Halil Beyler, 
hararetle ve çok aamimi ıurette 
fikirlerini s6ylemitlerdir. 

M. Stovnik'in bqvekilliği al • ı Q'lık 111 • ıw • 
tında bet buçuk senedir maarif ~ :: : : : : 

. tedavi olumnuttur. 

"Bizdeki samimi temayüllerin 
Bulgariıtanda da aynen mevcut 
olduğunu M. Batoloftan duymU. 
la bahtiyar oldum. Öyle ümit edi· 
yorum ki Bulgar meslektatımla 
olan ıahıi temasım neticesiz kal· 
mıyacak ve kısa bir zamanda mu• 
atlikta bulunan meeelelerin halli 
yoluna ıirebileceiiz. Rodop or ., 
manları ilıtilifmın halli bu buaua

lran murahhası Mirza la Han 
Lehvani de, dünkü ·beyanatında 
yazdılmıız veçhile zaten yedi ıe• 
ne evvel huıuıi bir muahede ile 
vaz geçtikleri kendi kapitüliayon 
hukukundan bahıile, kapitülaı • 
yonların Mııırda liğvi huıuıunu 
hararetle terviç etmittir. 

Dün, Yıldız konferans bina· 
ı;nda, öileden ıonra toplanan, ıi· 
li.lhları azaltma ve emniyet komia· 
yonuna Türk murahhası olarak, 
parlamentolar birliği Türk grubu 
umumi katibi Zeki Meıut Bey ft
tirak etmittir. 

z,ki Mesut Bey, toplantı hak· 
kında dem ittir ki: 

nazırlığı eden M. Borıbjerg, Da.. DAN Cva&TLUJ: 

. arka mecliıi mebusanmdan nc:art D&aıarm l1ID •)'lfaJarmda eu-

~erek tunları söylemiıtir: ::ıru: =:.:.'ıar. bir •:Jlfada ıcıo 
"-Mebusların sayısı 149 dur. 81lytllc. fazla, &ı•amJJ ııan verenıent aJt 

B 1 82 ıi aoıyal demokrat, ayn teDZUAt vardır· 
ı:':.:':dikal, 36 ıı köylü fırka· Rel1mlf uanıarm blr •tın 10 kuruftm'. 

ıı, diierleri muhaf uakir ~e ~o- KtJ(>OK IUNLA.aı 
mu··nisttir. Fakat memlekeümız. Btr detaııı ao, Ud dc•uı GO, Dg det&ll eo. 

lk dGrt defaaı TG ve OD defuı 100 kurqtur. 
de komüniıt meselesi yoktur. : Og aybk uav verealerln tü defam mecca· 
tııadi vaziyetimiz, bugünkü tahdı.. nendir. I>Grt aatm geçen Utaıarm tul& 

dat dolayı•iyle mütee11ir olma .. ••ea•tır-ıan•belllıiıı•lnuuf•iıltan•b•eııaıiliipıııİedılıWillrİll. 
mıttır diyemem. Ziraatimiz, ta • 
memen ıınayilettirilmit ve hü • mmn:a11111111111m111111a11D11m11111ınaar•ıım11•:•w••:IU".:lllllll 

yül( kooperat:fler vücude getiril· 
mittir. EJJi senedir, ziraatimiz 
bir ihracat sanayii halini almıttır. 
Oç buçuk milyon hallcmrz vardır. 
Fakat. ticaretimiz, bilhaısa ibra· 
catımızdan ıenede 180 milyon 
Danimarka kronu alabiliyoruz. 

DIŞ DOKTORU 

Übeyt Sait 
Fatih Karagümrük Tram•a1 

duralı No. 4 

222&1 1 

(Bakırköy), (Çatalca), (Silivri), 
(Şile), (Beyka), (Kartal), (Sa)'IYeı'), 
ve (Oaküclar) kazalan dalıilindeki sı~· 
malılara daiıblmak üzere 4 yıl içinde 
200 kilo kinin dairtmııtır. 

(Bakırköy), (Sarıyer) ve (Bey .. 
koz) lrazalanncla ıivrisinek yatalı o

lan duriun ıu, batakhk ve sazhklaı a 
dökülmek üzere (Muot ve Aaitfinik) 
dafıblmıı, bu ıuretle bu mmtakalu
da ıivrisineiin yapbfı sararlar he • 
men hemen yok denecek kadar azalb1· 
mııtrr. 

Vilayetimizin ırmn içindeki kaza, 
nahiye n köylerdeki fakir ve yardı • 
ma muhtaç (freqili) lerin tedavisi i
çin 800 seri (Nfflalvenan) '"230 ti· 
te (Bijamajenol) satın almmıf, Dis • 
pamer hellimleri ile fakir Jıaatalarm 
tedmlerl temin edilmlflÜ'. 

S.hhat murakabe merkezleri 
Bulqıa içtimai •utabldara kartı 

korunma :roıı.nm halka öiretmek j • 

at iyi bir alimettir.,, 

Davit Ef. teslim oldu 
Bir müddet evvel Çenıelkö • 

yünde bir evin tenekelerini amir 
etmek üzere gitmit iken yanım 
çıkmasına ıebebiyet vererek Çil'&• 

_jmın ölümünü intaç eden Da'1t 
Efendi on bet gündür bulunamı • 
yordu. Davit Efendi diba kendial 
tealim olmuttur. 

Z.A:YI 
Ürgüp Ortahiaar iDt mektebin

den aldıiım ~cletnamemi kayp 
ettim. Y eniıini çıkartacaflmdaa 
eskiaiain htikmü yaktur. 

No. 3 Maltafa 
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Şehir Meclisinde H. lar ı-TAKViM-ı YARIN 
Dtlaya Alevlealrse •• 

a.- ı Baş tara.tı ı lnd aayıtada ı 

neler birliği gibi hayır ve şefkat 

müesseselerinde hizmet etmiştir. 

Safiye Hüseyin Hanım, mem -
leketimizde hasta bakıcılığın o • 
nurlu, hatırlı bir meslek olarak 
teessüs etmesi için çalışmış, hoca· 
Irk etmİ§, Hilaliahmer işleriyle 

meşgul olmuş, fırka teşkilatında 

hizmeti geçmiş münevver ve kıy • 
metli ıbir Türk hanımıdır. 

Kadın birliği reisi Latife Bekir 
Hanım da içtimai faaliyeti ile ta· 
nınmış, İstanbul umumi meclisi 
azası olarak hizmeti görülmüş de
ğerli hanımlarımızdandır. 

Hanım merhum mütir Fuat Paşa
nın kızıdır, Beyoğlu hastahanesi 
baş hekimi orepatör Fikret Beyin 
zevceıidir. Paris biçki ve dikiş 

akademisinden mezundur, esrge -
me derneği azasıdır. Bu dört ha -
nımefendi de muhitlerinde umumi 
saygı kazanmış, hayır ve şefkat 
işlerinde, içtimai faaliyetlerde iyi 
hizmetleriyle tanınmış kadınları .. 
mızdandır. 

Umumi meclise namzet göste • 
rilen bu sekiz hanımı da halkımı· 
zm istekle intihap edeceğini u· 
muyoruz. 

• Gao do.ğuşo 
Glln batısı 
Sabah onmazı 
ogıc namazı 

ikindi namazı 
Akşam namaz• 
Yntsı namazı 

lmsat 
Yılın gtçcn günleri 
Yılın k"alao ~ünleri 

Pazartesi 
!4 Eylül 
ıs C. Ahrr 

5.49 
18.1)6 

45l\ 
12.06 
1 ~.30 
18.06 
19.36 
4.10 
260 
IO:i • 

S.ALI 
!5 Eyli!! 

19 C. Ahir 
l'.50 

18,01 
454 

12.06 
15.29 
18,01 
19.3:\ 
4.11 
!61 
104 

RADYO 
Bu g Un 

JSTA~"BUJ., 

• 
....._ __ Çeviren : A. c. ----- Yazı nu. Si : 4 

Japonların vasi mikyasta ter - dikkat nazan celbediyordu. Barı 
tip ettikleri bu taarruz Urga ile aslen Almandr, fakat onun asıl 
Mançurya etrafında temerküz e • Alman ismini pek az kimseler bili
diyordu. Mançukuo kıtalariyle yorlardı. Madunu onu "Sırtlan,, 
takviye edilen Mongol ordusunun manasına gelen Bars tesmiye edi-
bir kısmı Gobi çölünün ortasında yorlardı, bütün ordu da onu böyle 
ve tarkında muntazam Çin çetele- tanıyordu . 
rine kaT§ı cenahı himaye ediyor
du. 

Bu hanımların hepsi ecnebi di
li bilirler. Listede isimleri olan 
öteki dört hanım, umumi meclise 
yeniden gireceklerdir. Bunlardan 
Resmiye Hanım İstanbul mebusu 
Doktor Hakkı Şinasi Paşanın re • 
fika11dır. Makbule Hanım, Sıvas 
valisi merhum 1 ıfasan Paşanın kı
zıdır, göz doktoru Esat Paşanın 
zevcesidir. Kadınları esirgeme 
derneği azasıdır. Hahkiye Ha • 
nım, merhum Şakir Paşanın kızı, 
sabık kolordu kumandanlarından 
Emin Paşanın refikasıdır. Celile 

Namzetler arasında görülen ye
ni isimler hakkında okuyucuları -
mıza gene malumat vereceğiz. İs
tanbul şehir meclisinin biten ilk 
devresinde aza olup da yeniden 
namzetliği konulmıyan zevatın 

isimlerini de aşağıya yazıyoruz: 

ııı.:ıo: Frnıı,.ı:rııa drrs. 19: Tiirk mmılkf 

neşriyatı. o.:ı•rcm, Ruşen, Ccl·dct, kemanı 

Cevdet, 15eref, İbrnhlm, b<'ylcr \'C Vecibe, 
Belma Jınmmlnr.) 21.20: Ajans l"C borsa ha.. 
bcrlerl. 21.80: Bedriye lta"lm hanımın l11tlra· 
kile caz \"e tango orkestra ı, 

fran Sbirya demiryolu üzerindeki 
Çita şehri ile Mançukuo hududun· 
daki Mançuriya arasında uzanan 
harp saha11 harbin asıl merkezini 
te§kil etmekle beraber, Avrupa 
ve Mongul ırkları arasında ha,lı
yan müthiş savatın ruhu Urga şeh-

Başkumandanın verdiği izaha
ta bakılacak oluna düşmanın ce -
nubu garbi istikametinden tehre 
doğru umumi bir taarruz yapması
nı beklemek lazım geliyordu. Ma
atteessüf cephenin bu noktasında 
tecavüii harekete geçmeğe imkan 
yoktu, çünkü Rus orduları bat .• 
kumandanlığı o mıntakada taar -
ruz yapılmasını derpİ§ etmemitti. 

Mançuriya önünde devam eden 
muharebenin henüz tavazzuh et -
memesi, Mongoliatan cephesinin 
pek vasi olması ve mükerrcreren 
istenildiği halde henüz gönderil • 
naiyen tank lafıcı tef kili.tın mev • 
cut olmaması ordular başkuman· 
danhğının böyle bir karar verme
sini muvafık gösteriyordu. Rus 

Doktor Hikmet Furtuni zade 
Murat, Cevdet Kerim, Nazmi 
Nuri, Etem İzzet, Talat, Kemal 
Salih, Sadi, Methi, Nurettin 
Münşi, Avukat İsmail, Milat Ce • 
mal, Hilmi, fabrikatör Reşit Bey
lerle Rana Sani Yaver, Ayşe Rem· 
zi hanımlar. 

Devlet Dem lr yolları ilanları 

Zeytin, ay çiçeği, pancar, susam. pamuk çigidi Te diğer 
yağlı hububat küspelerine ve pamuk çigidine asrari on ton ha· 
mule olmak veya bu sıklet üzerinden ücrete tabi tutulmak şart· 
lariylc 1110/934 tarihinden itibaren 1 baremine tabi tutulmak 
suretiyle mühim tenzilat yapılmıştır. Fazla tafsilat için istasyon· 
lara müracaat edilmelidir. (6039) 

1 - Kaldmm inşaatında kullanılan parke taşları, 1110/934 
tarihinden itibaren taş, toprak, kum ve saire nakliyatına mahsus 
D. D./46 numaralı tarifeye ithal edilmiştir. 

2 - D. D./46 numaralı tarife, yalnız tam 
yapılacak nakliyata tatbik edilir. 

hamuleli vagonla 
\6040) 

1578 adet Lokomotif ve ~agon bandajının kapalı zarfla mU· 
nakasası 311101934 Çarşamba günü saat 16 da Anka idare 
binasmda yapılacaktır. Fazla tafıilit Ankara ve Haydarpaıa vez· 
nelerinde beıer liraya satılan şartnamelerde vardır. (5750) 

Gidiş· dönüşe mahsuı olup EyJi'ı 1934 nihayetinde mer'iyet 
müddeti bitecek olan fevkalade tenzilith yolcu tarifesi Birinci 
kanun 934 sonuna kadar aynı şartlarla temdit edilmittir. 15912) 

Haydarpaıa - Ankara hattı 194,868 kilometresinde ve 
Sakarya nehri üzerinde bulunan Osmaneli köprüsünün yeni· 
den İJl!ası ve eskisinin sökülmesi münakasası 31 birinci tefrİn 
934 çarşamba günü saat 15.30 da Ankarada idare Merkezinde 
ya,pılacakhr. Tafsilat Ankara ve Haydarpafa veznelerinde 
25 ıer liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. (5708) 

3 adet musaaf tesirli İngiliz makinesile 2 adet basit sol ma· 
kaı1ın münakasası 31 birinci tefrin 934 çarşamba günü saat 
15 le Ankarada İdare Merkezinde yapılacaktır. Tafsilat An· 
kara ve Haydarpa!a veznelerinde onar liraya satılan şartna· 
melerde yazılıdır. (5709) 

lstanbuı Belediyesi ilanları 

Teminat 7,5 Jira: fmdıklıda turıucu sokağında 1 · 3 No.Ju hane 
enkazı. 

,, 19 ,, : Fındıklıda dere içi aokağmda 52. 54. 56 No.lu 
hane enkazı. 

Yukarıda yazılı mabalJ~rin enkazı s::1hlmak üzere açık mü
zayedeye konulmuıtur. Talıp olanlar şeraiti anlamak üzere her 
gOa, mOzayedeye girmek için de hizalarında yazılı teminat ak
çesi makbuzu ile 15/10/934 Pazartesi günü saat 14 de kadar 
Beyoğlu Kıymakamlığı Beledıye Şubesi Encümenine müracaat· 
l1rı. (6042) 

Istanbul Milli Emlak Müdürlüğünden : 
Muhlerik Çırağan Sarayı Rıhtımı üzerindeki denizden çıka

ulan ye hurda bir hale geldikleri anlaşılan dokuz demir, altı 
şamandıra ve bir parça zincirin beher tonu altı lira muhammen 
bedel üzerinden açık arttırma uıulile ıatılacaktır. isteklilerin 
14/10/934 pazar günü saat on dörtte ] 8 liradan ibaret pey ak-
çelerile müracaatları. "M." 16037) 

Istanbul Gümrükleri Baş 
Müdürlüğünden: 

Gümrüklerce doğrudan doğruya köntenjan tabsiutı tetkik 
müdiltlDğünden celbedilenler ve birde menşei Japon olanlar 
milıteına •e hariç olmak üzere tescil edilip kontenjan tahsisatı 
balua•adıiındın dolayı esbabı yedinde kalmış olan bilcümle 
Deyannamelerin .. tarihi ne olursa olsun" 25/9/934 Salı günü ak· 
ıamına kadar Baf müdürlük kontanjın bürosuaa teslimi kendi 
•eafeatleri iktizasından bu1u_,,J,.:., ''if., o111 nur (6036) 

828 'Khz. BO'KnE~. 864 m. 
18·15 GllndUz neşriyatı. 18: Hafif muıılkl. 

10: Hab<'rler. 19.15: Uadyo orkcııtraar. 20: 
tlnl\·erslte. 20.1G: l'IAk. 20.45: Konferans. 
21: Oda mu ll:fgııl. 21.SO: Musahabe. 21.45: 
Tngannl. 22.15: KıLh\"l'hane musikisi. 28: Ha. 
bcrler. 2S.SO: Kah\"Chancden naklin devamı. 

228 Khı:. VARŞOVA, 134G m. 
18: Oda. muslldsl. - l\fuht<'llt bahisler. 

J8,S5: Tngannl \' piyano. 18.50: Musahabe. 
19.15: Hafit nıuslkl. - Plük. 19.-15: Askı-ri 
neşrl)at. - Hnbcrıer. %1.l~: Vlyanadon 
naklen 10 uncu ytl dönilmilnü mUnascbeWc 
\'erilecek konser. 28: Konferans. 28.15 ltek· 
IAm ve knoscr. 

841 Khz. BEHJ.l~. SS7 m. 
19.80: Genç bestckarlanıı eserlerinden %0. 

20: lıısahabe. 21: Haberler. 21.1~: Alplara 
nıah!IUll şarkılar. 21.45: Gilftell'ri Schlller ta
rafından ~·apılan 15arkılar. 22.50: Musiki kaba
re neıırl)·atı. 2S.20: Haberler. 23.50: A,k 
~arkdarı. 

15-15 Khz. BUJ>.\l'EŞTE, MO m. 
J9.15: Piyano konseri. %0: l\lacar mu ik!

ııi hakkmda konferans. 20.S5: l..akatos slgan 
takımı. 21.85: Musahabe. 22.15: Opera or • 
kestnısı. 2SJIO: Haberler. 24: ltaıyanca kon· 
feramı. 

592 Khz. VlYANA, 507 rn. 
18.30: l'lı\k. 19.15: )IU!lahabe. %0: Uaberıer 

ve saire. 20.20: Kıın"ık ne~rlyat. 21: Umumi 
mlldllr Oııkar Czf'ljıwım konferansı. 10 ısene 

Viyana nu'l3 oıu. 21.15: T. 22.0:i: l\foratllm 
proı;ramr. Otwald KabıLAtanın ldareıılndc -rı.. 

tonik kon'!t'r. ~.os: n vred n Mlll tıer Ce· 
ml.)ctl Jçtlnını huJCtsasmın nakli. 2S.2S: Ha· 
bcrler, 2S.4:S: Operet musiki (Holzer Jclare. 
sindi'). 2.J.15: Kciylii musiki 1. 

Adliye Vekili 
~ {Bq tarafı ı IDd aayıtacja) 

- Harç pulu bulamamak varit 
değildir. Üç bin lira borç vere· 
bilmek iktidarında olan biri, dok· 
san lira bulmakta güçlük çekmez. 
Sonra, icranın borçludan parayı 
tahsil edememesi meselesi de 
mevzuu baihs değildir. Eğer borç• 
luda borcunu ödiyecek para var
sa kanun alır. O kimıe muvazaa· 
ya saparsa, iki derece ceza gör· 
.müş olur. Sonra alacaklı, borç -
)unun parası olup olmadığını icra 
dairesinden daha iyi tetkik ede -
Tek anlıyabilir. Eğer borçlunun 
parası var da icraya karşı saklaya 
bilirse, tahsil ettirmek yolu ken • 
disi için daima açıktır. 

- Hapis meselesi beyefendi? 
Vekil Bey ona da şu cevabı 

vermiştir: 

- Ben şahsen buna taraf tar 
değilim. Zira, herkes parasını 

daima sağlam yere bağlamak 

mecburiyetinde olduğunu bilmeli· 
dir. Bugünkü kanun herkesi bu 

yola sevk etmektedir, ki halkı 
çok doğru yola s.evk ediyor de· 
mektir. Halk, parasını sağlam 

ve hatta iktısacJi bünyemize yara· 
yacak ve kendisi için de kazançlı 
olacak Y'>ll@rP! ırarf etmelidir. 

z;raat Vekili ~idiyor 
Ziraat Vekili Muhlis Bey dün 

bazı husuıi ziyaretler yapmıştır. 
Muhlis Bey bugünlerde Anka· 

raya hareket edecektir. 

Dahiliye Vekilimiz 

rinde bulunuyordu. 

Çünkü Urga sevkülcey§ kıymeti 
haiz olan bir §ehirden çok fazla 
bir ehemmiyeti haizdir. Oraaı bü
tün Molgolistanın bir ırk merke
ziydi. Orada tedarik olunabilen 
ne kadar kuvvet varsa onların 
yardımiyle, istihkam kıatlariyle, 
bataryalarla, son muharebelerden 
hasıl olan tecrübelere istinaden 
Rus mevzilerinin tahkimine ça • 
htılıyordu. Şehrin cenubunda, 
Go'bi çölünün kenarında ve bu ha
valinin §arkında ve garbında dağ· 
lık arazinin yaylalarında, ovalar· 
da ve steplerde vasi siperler, 2e -
minlikler ve batarya mevzileri ha· 
zırlanıyordu. Daha geriler.de Ce 
zil sırtları üstünden Kentay sil
silesinin sonlarına kadar Tola ve 
Kiriben ovalarına kadar takviye 
için çapraz siperler vücude ge
tiriliyordu. Bu suretle Urga tehri 
genit bir nısıf daire ıeklinde mü • 
dafaa tesisatiyle çevri miı oluyor· 
du. Rusların motörlettirilmiş .seri 
fırkaları, yollu tankları ve muhte· 
lif tayyare filoları yerlettirilmitti. 

Urga şehri önünde şimdilik 
Mongolların esas kuvvetleri ve 
muhtelif Japon kıtaları bulunuyor· 
du. 

Her iki taraf zayiatlı kısım mu· 
harebeleri, siper manevraları ve 
turada burada tertip eden şim§ek 
sürat1i hücumlarla kati muharebe 
için hazırlık yapıyordu. 

Urga harbi 
Urga mıntakasındaki rus kıta· 

atının kumandanı olan ceneral er
kanı harbiye heyeti etrafında top· 
lanmıf h. Bafkumandanlık Mon· 
golistanın devlet bankası tarafın· 
dan y~ni inşa edilen büyük binaya 
yerleşmişti. Bu binanın zırhlı 
niahzenleri beklenildiği-halde an· 
laıılmıyan sebeplerden dolayı he· 
nüz görün~iyen düşman tayyare· 
]erinin hücumlarına karfı iyi bir 
siper teşkil ediyordu. 

ba§kumandanı bu izahatı verdik -
ten sonra nihayetinde demişti ki: 

-"Efendiler, biz en öndeki 
safta bulunuyoruz. Rusya ve hü· 
tün Avrupa vazifemizi ifa etme· 
mizi bizden bekliyor. Medeniyet 
aleminin itimadına lavTk olduğu• 
muzu gösteriniz.,, I 

:r. •• 

Urganın mukaddes dağı olan, 
ağaçlarının kesilmesi ve içindeki 
av hayvanlarının avlanması pek 
büyük bir günah telakki edilen 
Bogdo - 1 nın amaçlan d ki 
ormanlık arazide Rus askerleri 
tayyarelerin define mahsus olan 

top bataryalarını yerle§tirmek ve 
setretmek için mütemadiyen ça -
lıtıyorlardı. Dörder topdan ibaret 
olan bu bataryalar henüz açıkta 
bulunuyordu. Büyük dinleme a
letleri, mesafe ölçme aletleri, ha· 
zırlık cephanesi ve radyo tesisatı
nı taşiyan arabalar muvakat suret· 
le ağaç dallariyle örtülmüştü. Kul
Janışlr elektrik testereleriyle koca 

ağaçlar bir anda devriliyordu. Ha
va tazyikiyle işliyen delme ve 
freze makineleriyle kayalık zemin 

oyuluyordu. Bu makineler, inşa· 
atı tatil edilen Kiyahta .. Urga hat· 
tından alınarak oraya götürülmüş· 
tü. 

Askerler bu itleri görürlerken 
etraflarında dolatan ve mukaddea 
ağaçların kesilmesine bir türlü ta
hammül edemiyerek feryadı kopa

ran, mukaddesata hürmet etmi· 
yenleri tel'in eden Lamalarla 
arada sırada alay ediyorlardı. Ra

hipler ellerindeki tesbihleri mü • 
temadiyen çekerek bir şeyler ıöy· 
lüyorlar ve okuyup üflemek ıa -
yesinde, yapılan günahların önü· 
ne geçeceklerini 2annediyorlardı. 
Askerler Mongol lisanına vakıf 

olmadıklarından, o dağda kendi· 
leri için mukaddes olmaktan çok 

uzak bulunduğundan ve bir de 
yapılacak işlerin bir an evel biti -
rilmesi şartiyle matlup olduğun • 
dan rahiplerin feryat ve figanın • 

Avrupa harp tarihinde büyük 
şöhret kazanan bir ceneralin ismi· 
ni ta§ıyan Rus kumandanının erki 
nı harp reisi, vaktiyle tesviyecilik 
etmi! olan gayet zeki bir a· 
damdı. Bu zat pencerenin ke
narındaki masanın üzerine ıeril -
miş olan haritaları tetkik ediyor· 
du. Urga etrafında toplanan bü
tün kuvvetlerin kumandanları er -
kanı harbiye reisinin baımda bek· 
liyorlardı: Bu kumandanların 

arasında vaktiyle köylü oldukları 
uzun boylarından anlatılan kimse· 
ler, beyaz Ruslar, Ukranyalılar, 
güzel endamlı Kafkasyalılar ve 
Lehliler bulunuyordu. 

dan hiç bir fayda hasıl olmuyordu. 
Askerler bilakis Lamalarla alay e
diyorlar ve onların pis ayaklariyle 

Ankaraya gitmiş olan Dahiliye 
Vekili Şükrü Kaya Beyin bir kaç 
güne kadar şehrimize dönmesi 
bekleniyor. 

Kuvvetli adalelere malik olan 
gabahurunlu, cesur bakıtlı sarıtın 
bir zabit, Rus tayyare filolarmm 
kumandanı ceneral Ban en ziyade 

kayalıklar üzerine çıkarak tepin -
melerine kahkaha ile gülmekten 
kendilerini alamıyorlardı • 

.(Devamı var). 
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Vapurculuk 

Adapazarı Türk 
Şirketi 

Ticaret Bankası 
Hissedarlarına 

Anonim 
Türk Anonim. Şirketı 

lstanbul Acentahğı 
Liman han. 1 elefon : 2292j 
.,._~---------------------
Mudanya Yolu 

~uma Armutlu tenezzüh 
seferleri 

lt:Umartesi gününden maada her 
~ Mudanya yoluna Tophane nh
bınmcıan bir vapur kalkar. Cuma 
~utlu tenezzüh seferlerini ya
~ vapur lstanbuldan saat 8,30 
k!a, diğer postalar 9,30 da kalkar
~. Tenezzüh postası ayni gün Ar 
tittudan 16,30 da döner. 

İstanbul dördüncü icra ıncmur
~ndan: 
İamamına üç bin üç yüz yefli 

f. 
kıymet takdir edilen lstanbul-

Kırkçe§me sekanbaşı İbrahim 
a mahallesinin Külhan sokağın· 

~eski 3 mükerrer yeni 3 numara
' bahçesinde tonuz mahzeni bulu· 
~n yangın duvarlı zemin katı 
krgir yeni hanenin tamamı açık 
lırmağa konulmuş olup 10-10 
934 tarihinde şartnamesi divan

a.neye talik edilerek 24-10-934 
tihine müsadif çarşamba günü 

at 14 ten 16 ya kadar İstanbul 
"rdüncü icra dairesinde satıla • 
ktır. Arttırmıya iştirak için 

~ıde 7,5 teminat akçesi alınır. 
iiterakim ver.si, belediye vakıf 
resi müşteriye aittir. Arttırmı· 

l muhammen kıymetin yüzde 75 

i bulduğu halde ihalesi yapıla-
lktır. Aksi halde en son arttıra· 

t;ı taahhüdü baki kalmak üzere 
'llla--01t bet gün daha temdit 

dilerek s-11-934 tarihine mü
'adif pcrıembe günü ~yni saatte 
~ son arttırana ihalesı yapılacak-
ltr. 2004 numaralı icra kanurw -
tın 126 ıncı :maddesine tevfikan 

llotek sahiJ:>j alacaklılarla diğer 
~akadarların ve irtifak hakkı sa· 

~lerinin dahi gayri menkul üze-
1illdeki haklarını ve hususiyle fa
~ \re masarifc dair olan iddiaları· 
ı evrakı müsbiteleriyle yirmi gün 

~İnde icra dairesine bildirmeleri 
~ıırndır. Aksi halde hakları ta· 

bıı sicilleriyle sabit olmadıkça sa· 
~! bedelinin paylaşmasından ha • 

tiç kalırlar. AlakadarJarJD işbµ 
~a.ddci i<anuniye ahkamına göre 
~teket etmeleri ve daha fazla 

~a.lumat almak istiyenlerin 934 1 

~6 dosya ile memuriyetimize mü-
t'cae.tlar, ilan olunur. (2395) 

ı.. Sultanahm.et üçüncü sulh hu
"llk mahkemesinden: 

Rıza Efendinin Süleyman iye -
~e Hoca Hamza mahallesinde 
l elvahane yokuşunda Nazır izzet 
~Y sokağında 5 numaralı hane -

de ınukim Şerife ve Fatma Zehra 
~anımlar aleyhine lstanbulda Ka-
1l> Şemsettin mahallesinde Ha • 
~tın sokağında eski 4 ve yeni 2 
lıtırnaYab bir ahır ve arabalığın 
'ııYuunun izalesi hakkında açtığı 
&a4 - 429 numaralı ve 9 - 9 -
~a4 tarihti ilam üze:ine mum~i -
cıyhimanm ikametgahlarına gon • 
derilen baş katip ihbarnamesinde 
~ahalli mezkUrdan çıkttkları ve 
~len ikametgahları meçhul oldu· 
~u anlaşılmış ve ilanen tebliğat 
lttasına karar verilmi~ olduğun • 
dan baş katip ihbarnamesi ma -
~alnına kaim olmak üzere 15 gür 
~İ.iddetle ilanen tebliğ olunur. 

(258} 

Hissedarlar Umumi heyeti 25 Teşrinievvel ~34 tarihine mü
sadif Perıembe günü saat on d6rtte Adapazarında Banka merke
zinde toplaomağlı ~ağırılmıt~ır. B~ toplantıya bir hisse sahibi de 
gelebihr ye gelmiyenler ıvekıl tayın eder. Toplantıda kararlathrı· 
Jacak hususlar a~ağıda yazılıdır. Hissedarların içtimadan on beş 
giin ev:ve1ioe kadar Bankanm Merkez yeya fUbelerine müracaatla 
duhuliye varakası almaları rica olunur. 

Müzakere Ruznamesi 
ı - Şirketin vaziyeti ve sermayenin arttırılması hakkındı 

idare meclisinin •e Murakabe heyetinin raporlarının ok.unması. 
2 - Yeni idare meclisi azalarının memuriyetlerinin tasdiki. 
3 - Şirketin sermasinin 1,000,000 lira arttırılarak 2,200,000 

Jiraya çıkar1Jması ve yeni hiaıe senetlerinin iştirasım taablıüt ve 
bedellerini tediye edecek hamillerine temin olunacak hak ve 
imtıyaılarm kabulü. 

4 - Sermayenin tezyidi neticesinde esas mukavelenamenin 
3, 5, 6, 7, 11, 12, :l4, 30, 35, 36, 37, 47 inci maddelerinin teklif 
veçhile ve aşağıda yanlı şekilde tadili. 

5 - 12 Mart 931 ve 1 Mart 934 tarihlerinde verilip tama· 
men tatbik olunamayan ıermaye tezyıdi kararlarının iptali. 

Eski Şekil 
3 üncü .maddenin birinci f ık • 

rası: Şirketin merkezi J\.dapaza • 
rıdır. 

5 inci Madde: Şirketin ser • 
mayesi bir .,ıilyon Türk lir~um • 
dan ibaret olup beheri beş Türk 
lirası kıymetinde napıa muharrer 
iki yüz bin hisseye münkasemdir. 
Heyetj umuıniyenin işbu ıerma -
yeyi bir :misli tezyit etmeğe sala
hiyeti oJacaktır. Tezyidi ıe.rmaye
ye karar verildiği zaman hüku -
mete maJU.mat verilecektir. Ser
mayenin bir mislinden fazl~ te;-; 
yidi evvelemirde hül;tfımetin mu -
vafakatinin istihsaline ınütevak -
kıftır. Şirketin ihraç eyliyeceği 
hisse senedatmın nümuneleri kab
Jelihraç lieclittaaciik JJ#ıaat Ve~
letipe tevdi edilece)dir. Şirketin 

hisse senedatı birlik ve beş ve on 
ve yirmi adedi bir arada ol • 
mak üzere 111ecl:si idarece Jenıip 
edilecek miktarlarda dört tertip· 
te tabolunacaktır. 

, 

6 ıncı maddenin üçüncü fıkra· 
Si: 

Hissedarlar Tiirkiye Cumhuri • 
yeti tabiir.etini haiz olacaktır. 

Yeni Şekil 
3 üncü maddenin birinci fık • 

rası: Şirketin idare merkezi 
Ankara şehridir. 

Beşinci madde: Şirketin ser· 
mayesi beheri beş Türk lirası 
kıymetinde 440.000 hisse sene • 
dinden mürekkep iki milyon iki 
yüz bin Türk lirasından ibarettir
H isse senetleri A ve B oiarak iki 
tertiptir. A tertibi bir milyon iki 
yüz bin liralık birinci kısım ser· 
mayeyi temsil eden ve 1 nisan 
932 tarihine kadar ihraç edilen 
240.000 hisse senedinden müte -
Jekkildir. Bunlar.dan bir mily.Qn 
yüz bin liraya tekabül edeıı 220 
bin hisse senedi nama muharrer 
r;e yüz bin lira kıymetinde yirmi 
l.in Ui.ae aea.cli de ~ili.a.e q_ah. 
austur. 

8 tertibi; 25 teşrinievwel 934 
tarihinde bir milyon liralık ser • 
maye tezyidini temsil edeıı 200 
bin imtiyazlı ve hamiline mahsus 
bine senedinden teşekkül eder. 

Bu hisseler aşağıdaki poktalar· 
da A tertibinden farklı ve müm
tazdır: 

1 - 25 teşrinievvel 934 tarihli 
tadil kararının tescil ve ilanı 

tarihine kadar yapılan muamele -
lerden dolayi şirket sermayesinin 
tensiki lazım geldiği takdirde bu 
tensike yalnız A tertiqi h•sse se
netleri tabi tutulacaktır. 

il - temettüün taksiminde B 
tertibi hisse senetleri muaddel 
35 inci madde mucibince rüchan 
hakkını haizdir. 

ili - Hissedarlar umumi he
yetinin içtimalarında B tertibi 
hiese senetleri sahipleri muaddel 
24 üncü maddede yazılı hak ve 
imtiyazla,;a maliktirler. 

Umumi heyetin işbu serm~yeyi 
b1r misli tezyide salahiyeti ola
caktır. Tezyidi sermayeye karar 
verildiği zaman hükumete mallı -
mat verilecektir. Sermayenin bir 
misl:nden fazla tezyidi evvel e -
mirde hükiımetin muvafakatinin 
istihsaline mütevakkıftır. 

Şirketin ihraç edeceği hisse se
netlerinin nümuneleri ihraç f>dil -
mezden evvel tasdik \dilmek üze· 
re İktısat Vekaletine verilecektir. 

A tertibi hisse senedatı birlik 
ve beş ve on ve yirmi adedi bir 
arada olarak ve B tert:bi his
se senedatı meclisi idarenin teshil 
edeceği rnikdar ve şekilde baslırı· 
lacaktır. 

6 ıncı maddenin üçüncü fık
rası: 

Nama muharrer hisse şenedatı 
sah:pleri Türkiye Cumhuriy.eti ta
biiyetini haiz olacaktır. 

Eski şekli 
7 jpcj madenin ikinci fıkrası: 
Şirket hi&1e ıenedatımn beyü 

hibe ve veraset suretleri ile ahara 
pevir ve ferağ ve intikali caiz ise 
pe beyü f erağında ve ahare hibe· 
ıinde keyfiyetin evvela meclisi 
idarece tetkiki ve ş•rket defterine 
kayt ve tescili zımnında beyan -
name itası lazımdır. 

7 inci madd~nin üçüncü f ık
rası: 

Şirketçe h;ssedaranm ismü 
töhretini ve sahip oldukları his
se senedatının miktarını mübey
yin olmak üzere bir defter tulu· 
Iacak ve senedatın beyü ferağ ve 
intikal muamelesi meşruhatr lazi
mesiyle mezkur deftere ve hisse 
senedine badelkayt meclisi ida
re reis ve azasından bir zat la
rafıudan ziri bittemhir tasdik olu
nacaktır. 

11 inci madde - Şirketin u • 
mur ve mesalihi heyeti umumiye 
tarafından mansup ve yediden 
on bire kadar azadan mürekkep 
bir meclisi idareye ihale olunur. 

Meclisi i~are heyetinin müd -
deti memuriyetleri üçer sene olup 
ancak birinci defa müstesna ola -
rıt.k beş seneden ibaret olaq.ktır. 
tlJc beş sene müddet için teşkil 

olunacak meclisi idare azası mü
essisler tarafından intihap olu • 
nacaktır. 

12 inci madde - Beş sene 
müdde~ için intihap olunan aza
nın müddeti memuriyetleri hi • 
t4m bulduktan sonra Mecliai ida
reye he~eti upıumiye tarafından 

intihap olunac,k azanın ilk teced
düdünce kura ile ve ondan sonra 
kıdem itibariyle ilk iki sene dör
deri ve. müteakiben üçü çıkarı -
larak yerlerine ahari intihap ve 
tayin kılrnJlca~ır. Şu kadar ki 
~ıkan azanın tekrar intihabı caiz 
olacaktır. 

24 üncü made - Heyeti umu • 
:rniye vekaleten veya asaleten 
laakal yirmi hisseye malik olan 
hisae.~arandan mürekkep olacak· 
tır. HeyeJi umumiyede ve gerek 
asaleten gerek vekaleten hazır 

bulunan hiudaranın her yirmi 
hisse icin bir reyi olacak ve şu 
kadar ki her bir hissedarın ondan 
ziyade r.eyi ~lnııyacakt1r. W ekil -
lerin hisaed•randan olIJJ.all mC§ • 
ruttur. 

30 u,ncu madde - Her sene .ak
ti içtima edecek olan heyeti umu
miye tirketin umur ve mesalihi -

ne dair meclisi idare ve muame
lat ve hjıabata mütedair murakıp· 

lar tarafından verilen raporların 
kıraatini istima ve hesa'batı ledel· 

müzakere ya kabul veya reddeder 

ve verilecek hissci temettüü tayin 
kılar ve tebeddülü iktiza eden 
mecl:si idare azasının yerlerine 

diğerlerini nasbeder ve şirketin 
bilcümle umur ve hususal! hak -
kında bilmüzakere kararı kati ita 

ye meclisi idarenin icap eylerse 
iktid~rını teni eyler, fakat he -
feli umumiyede asaleten ve vek~
leten şirket sermayesjnin laakal 

üç rµbuna müsavi hisseler eshabı 
mevcut olup bunların sülüsanı a-

(Ltmen sayıfayı ~vlrilılı.) 

Yeni şekli 
7 inci maddenin ikinci fıkrası: 
Şirketin nama muharrer hisse 

senetlerinin beyi'hibe ve veraset 
suretiyle ahare devir, ferağ ve 
intikali caiz ise de, beyü fera
ğmda ve ahare hibes;nde keyfiye
tin evvela idare meclisince tetki -
ki ve şirket defterlerine kayıt ve 
tescili zımnında şirkete beyanna • 
me verilmesi lazımdır. 

7 inci maddenin üçüncü fıkra
sı: Şirketin nama muharrer his
se senetleri sah;plerinin isim ve 
şöhretini ve sahip oldukları hisse 
senedatının miktarım göstermek 
üzere bir defter tutulacak ve se
nedatın beyü ferağ ve İntikali 
muamelesi meşruhatı ]izımasiyle 
mezkur deftere ve hisse senedine 
kaydolunup idare mellisi reis ve 
azasından iki zat tarafından ziri 
imza v tasdik olunacaktır. 

'1 inci madde - Sirket,in u -.. 
mur ve mesalihi hissedarlar µ. 

mull)i heyeti Jardmpan mansup 
ve yediden dokuza kadar azadan 
mürekkep b:r idare meclisine 
ihale olunur. Jdare meclisj ~za • 
larmm müddeti ımemµriyetlerj 
üçer sen,cdir. 

12 inci madde - idare mec· 
lisine hissedarlar umumi heyeti 
taraf mdan intihap olunacak aza -
nın ilk teccddüdünde kura ile ve 
ondan sonra kıdem itibariyle her 
sene üçte biri çıkarılarak yerleri
ne ahari intihap ve tayin kılına • 
caktır. Şu kadar ki çıkan azanın 
tekrar intihabı caiz olacaktır. 

24 üncü madde - H:ssedarlar 
umumi heyeti asaleten vey~ ve -
kalelen A serisi hisse senedatın • 
dan laakal yir,mi ve B serisi hisse 
senedatından en az on h;neye sa· 
hip olan hissedarlardan :ınürek • 
kep olacaktır. 

Hissedarlar umumı heyetinde 
gerek asaleten ve gerek vekale -
ten hazır bulunan hissedarlard;m 
A serisi hissedarlarının her yir:ınj 
adedi ve B seriı' hişşelerinin J)~r 
on adedi için bir rey Qlaca}i Ye 

şu kadar ki her b:r hissedarın pp.· 
dan ziyade reyi olmıyacaktır. 

V ckilleri hisseparlardan oJşµa
sı meşruttur. 

30 uncu madde - Her $eµe 
toplanan hisse.darlar umµmi he -
yeti şirketin umur ve mes:.lihine 
dair idare meclisi ve /muamelat 
ve hesababna mütedair murAliıp· 
lar heyeti tarafından verilen ra .. 
porlarm ve b:lanço ve karuzar~r 
hesap hülasalarmın kıraatini is -
tima ve müzakereden sonra heıa
batı ya kabul veya reddeder ve 
verilecek temettü hissesini tayin 
ve tebeddülü ikt:za eden irlar.e 
meclisi azasının yerleriM diğer· 
1erini nasp ve şirketin her türlil 
umur ve hususatı hakkında bil • 
müzakere kati kerar :ta ve idare 
meclisini icap eylerse ikticlarnu 
tevsi eder. Ancak sermaye tezyi· 
di kararı 42 inci madde hüküm -
lerine tabidir. 
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Nafıa Vekiletinden: 
:i2hammen bedeli 40,000 lira olan Vekaletimiz Mobilyası 

... akalll'ası kapalı zarf usulü ile 25 - ~ - 934 tarihine müsadif 
Sah günü aaat 15 te Vekalet malzeme müdürlüğü makamında 
yapılacaktır. Şartnamele'rde hiç bir tadilat yapılmadı~mdan ta· 
Jipleria evvelki ilialirda yazılı Yesaikle müracaatları Jazımdır. 

26 Eylôl Dil Bayramı münasebetile 
Malatya Mebusu Doktor Hilmi ve K. d'A1pino Kapuçelli Beyler tarafından yazılan .• 

KURULTAY MA ŞI 
(5837) 

........................................................................................... 

Eski şekli 
raıı haııl olmadıkça sermayenin 
tezyidine karar verilemez. 

35 inci madde - Şirketin te· 
mettüatı ıafiyei ıeneviyesinden 

evv~la ihtiyat akçasını tetkil et • 
mek üzere temettüatı mezbu · 
renin yüzde onu ifraz ve saniyen 
bili.iıtiıng hisaelerin cümlesine 
birinci temettü olarak bedeli tes· 
viye edilmit sermayeye yüzde al
tı itaıma kifayet edecek meblağ 
tefrik olunduktan sonra baki ka • 
lan kısmı sureti atiyede taksim 
olunur. Şöyle ki: 

Yüzde on meclisi idare azala· 
rm.a, 

Yüzde 1ki murakiplere 
Yüzde be§ müdiran ve memu

rini idareye 

Yüzde üç meclisi idarenin te -
sip edeceği umuru m:lliye ve hay
riyeye. 

Yüzde on bankanın 929 se · 
nesinde heyeti umumiye kararile 
müeaaeıelerden iftira eylediği 

1100 adet bila kıymeti itibariye 
müessis hisaeler!nin imhasına ve 
mütebaki yüzde yetmiş ikinci his· 
sei temettü olarak bilumum hisse· 
darana tevzi olunur. Miiessis his· 
ıelerinin imhasından sonra tesis 
hakkı tefrik edilmiyerek hisseda· 
rana ikinci his~ei temetti.i yüzde 
seksen nisbetinde dağıtılır. 

36 ıncı madde - ihtiyat ak • 
çuı otu% betinci madde muci • 
hince temettüatı seneviyeden müf· 
rez mebaliğin terakümünden le -
şekkül e1ecek ve masarifi fev· 
kalade ve gayri melhuzaya karşı· 
lık tutulacak ve iıbu akçanın 
miktarı tirket sermayesinin nısfı -
na müsavi bir raddeye baliğ ol -
dukta ihtiyat akçası ifraz olun • 
mryacaktır. Şu kadar ki ihtiyat 
akçası serımayen'n nısfına baliğ 
olduktan sonra ondan sarfiyat ic 
rasiyle miktarı n.;sbcti mezkurdan 
qağı düıerae tekrar temeltu:'\t~a n 
tevkifat icrasına muba~eret olu -
nacaktır. 

37 inci madde - Ha"ılatı se. 
nevi~ hisse batma yüzde altı bi • 
rinci temettü itasına kifayet et. 
mediği takdirde noksanı ihti • 
yat akçasmdan ikmal ed:lebile • 

cektir. 
47 inci madde - Banka; mer· 

kez ve şuabatı ve tesis ettiği ve 
edeceği ıirketler iç·n muktezi 
idarehane, ardiye ve imalatha • 
ne olarak kullanılacak emlıô.k ve 
araziyi isticar, ;ştira ve istibdat 
edebileceği kibi banko matluba
hnın istifasını temin zımnında 
mecliıi idarenin takdir ve ka • 
rariyle teminııt, vefa en ferağ ve 
ya ipotek suretiyle her nevi 
gayri menkul emvali irtihan ve 
indelhacc teferruğ eyliyebilir ve 
haczi ihtiyati, icrayi muvakkat 
ve ıair bilcümle mesaili adliyede 
kanunen itası li.~ım gelen kefa • 
letname ve teminat mektuplarını 
eıhaaı salisenin tavassutuna hacet 
kalmaksızın bizzat banka usulün· 
de tanzim ve ita eder. 

Yeni şekli 

35 inci madde - Şirketin se
nelik safi temettüünden evvela 
mezkur temettüün yüzde onu nis· 
betinde adi ihtiyat akçası ve bun· 
dan sonra B serisi hisse senetle • 
rine yüzde 6 nisbetinae bir:nci te· 
mcttü ayrılır. 

Artan miktara A serisi hisse· liliolilm•1R•••••t1-
leı·ine de yüzde 6 nisbefnde bi • ~ 1 
r inci temettü ayrıldıktan sonra lsianbul Harici Askeri 
bakiye temelli\ aşağıda yazılı §e· Kıtaat ilanları 
ki de takl)im olunur: 

o/o ıo idare meclir.: aznlarma. Kırıkkalede üc zabitan a-
o/o 2 murr kıplar heyetine. partımanı ve mevcut lise bj-

o/o 5 müdürlere ve idare me- nasııun tevsii ile gedikli kü-
murlarına. <;tik zabit mektebinin veni -

o/c 3 idare meclisinin tensip e· den inşasının kapalı zarf mü-
cleceği m'Hi ve hayri i şlere. nakasasına talip <:ıkmadı-

o/0 10 Bankamn 929 senesinde ğından bu defa pazarlığa 
umumi heyet karariyle müessis. konmuştur. İhalesi 1 - 10 -
Ierden i~tira eylediği 1100 adet 934 }>azar günün saat on bir
ve itibari kıymet: muayyen olma- de yapılacaktır. Taliolerin 
yan müessis hisse senetlerinin Ankarada lVi. 1\f. Vekaleti 
iştira bedellerinin itfasına. Satınalma Komisyonuna rnü-

o/o 75 ikinci temettü hissesi o· racaatları. (293) ( 5991) 
larak ayni n =sbet dairesinde A ve lstanbul Asliye Uçiincü Hukuk 
B serisi hisse senetlerine. :Mahkemesinden: 

Mü~ssis hisselerinin işt ira be· Saime Hanımın ikametgahı 
dellerinin itfasından sonra tesis meçhul Emin Bey aleyhine açtığı 
hakkı ayrılmıyarak hissedarana 934 - 1403 numaraya mukayyet 
ikinci temettü hissesi yüzde sek • boşanma davasının tahkikatı bil • 
sen nisbetinde dağıtılır. Senelik ikma) evrakı dava müçtemi he • 
temettüden hissedarlar umumi yete tevdi edilmiş ve muhakeme 
heyetinin karar ve tasdikile fev • günü olarak 22 - 1 O - 934 pa· 

kalade ihtiyat akçası dahi tefrik zartesi saat ,30 za talik edil -
olunur. miştir. Yevm ve saati mczkurda 

3ô mcı madde - Adi ihtiyat bizat veyaz hilvekale gelmediği 
akçası 35 inci madde mucibince takdirde gıyaben muhakemeye 
senelik temetti.Herden ayrılan me· devam olunacağı ilan olunur. 
baliğ!n terakümünden teşekkül (2394) 
edecek ve muhtemel zararlara ve r* • 
masarifi fevkalade ve gayri mel- Deni~yolları 
huzaya karsılık tutulacak ve işbu 
akçanın mikdarı şirket &erma • i Ş L E T M E 5 i 
yesnin nısfına baliğ oldukta Acenteleri Karaköy Köprübaşı 
adi ihtiyat akçesi ayrılmıaycaktır. r ~1 .42:162 - "'•rkecı Mühürdaı ıadı 

• Han Telefon 22740 Şu kadar ki adi ihtiyat akçesi ser-
mayenin msfma baliğ olduktan 
sonra ondan sarfiyat icrasiyle 
mikdarı mezkur nisbetten aşağı 

düşerse tek rar lemettüattan tev -
kifat icrasına başlanacaktır. 

37 :nci madde - Sşnelik safi 
temettü hisse başına yüzde altı 
birinci temettii hissesi verilmesine 
kifayet etmediği takdirde noksanı 
fevkalade ihtiyat akçasmdan ik· 
mal edilecektir. 

Trabzon Yolu 
ANKARA vapuru 

i5 EyJül 

S A L 1 ~O de Galata 
rıhtımından kalkacak. Gidişle 
Zonguldak, lnebo u, SiDop, 
Samsun, Fatsa, Giresun1 Vak· 
fJkebir, Trabzon, Rizeye. Dö· 
nüşte bunlara ılavetcn Sür· 
mene, Orduya uğrayacaktır. 

(6003) 

Bartın Yolu 
B U R S A va punı 

24 ı:: y l Ü. 

Pazar lesi 19 da $;rkeci 

rı htımından kallrncak mutat 
is iıPlelere uğrıyarak Cide're 
kadar ~id ı p döoecelct ı r. 

(6001) 

lzmir sür'at 
lskenderiye yolu 
İ Z l\J; 1 R 

S A L 1 ıı 

Vapuru 
25 Ey 1 ü ı 

47 inci madde - Banka mer· 
kez ve şuabatı ve tesis ettiği ve 
edeceği şirketler ve müsseseler İ· 
çin muktazi idarehane, ardiye ve 
imalathane olarak kullanılacak 
emlak ve araziyi isticar, iştira 
ve istibdat edebileceği gibi banka 
matlubattnın isitfasını temin zım· 
nında idare meclfoinin takd'r ve 
karariyle temimt veya ipotek 
suretivle he" n ....... j ,.m.,_. J; irtihan 
ve inde lhace teferrui! "e fera[r 

1 

ve ipotek te is ey!i!•ebilir ve ha- 1 

cizi ihtiyati. icrayı muvakkat ve 
sair b ilcümle adli mesailde ka
nunen itası Fızım -selen kchlet -
nameleri ve dairelerin re.,mi ve ı 
gayri resmi müesseselerin miiza • . 

vede ve münalcasalarmda teahh:i· ı' 
dalı iç'n icap eden teminat mek· 

de Ga!ata rıh 
tımından kalkacak, doğru 
lzmir, Pire, lskenderiye'ye 
gidecek ve cönecektir. (600~) turl~rmı üçüncü şahısların t~vas· I 

ıutuna hacPt k"' ll""a'ksızm bızzat --~S~a~h~ib~i :~M~E11H•M-E•T•A•S11l•M••I 
banka usulünde tanzim ve ita Neşriyat müdürü: Refik ,. · -~t 
eder. V AKIT Matbaası - Jatanbul 

Sahibini • 
esı 

PJaltlarında zaptolundu 

~ lngilterenin en maruf Askeri 
Bandosu tarafından tespit edilmiştir. 

1934 
. • ' l ı (.:ı~·.r. ..... ~ . ' ·- j ''~~...,~ ' .. 

Nafıa \., el<ile · nden : 
Adapazarı, Akhisar, Doğançay veya Geyve istasyonlarının 

ı1er hangi birisinde istif edilmiş bir halde ve tam vagon olarak 
muhammen bedeli ( 1750) lira olan 25 X 25X250 eb'adında (350) 
adet meşe köprü traversi pazarlıkla mübayaa edı l~ccktir. Pazar
ık 27/':J/934 Perşembe günü saat 15 te Vel<alet müsteşarlık mr&· 

!<amında yapılacakhr. 1 allplerin Ticaret Odası Vesik a!ı ve l l 75) 
l iralık muvakkat teminatlarmın Merkez mu 'ıasebeciliğine yatır

dığına dair makbuz veya banka ruektulJu ıle ayna gün ve saatte 
komisyonda bulunmaları lazımdır. Talipler bu husustaki şartna· 
meleri ma~zeme Müdürlüğünden meccanen alabilirler (5838» 

MMi9iffl!QQAA4 ,- Türk Maarif Cemiyetinin 
Büyük Eşya Piyangosu 
Çekiş tarihi 14/Kanunuevvel/1934 bir bHet l lira 

ikramiye kıymeti 23000 liradır. 
1 adet 3000 liralık 10 adet 100 lira lak 
1 

" 2000 ,, 20 " 
50 ,, 

1 ,, 1000 
" 

50 " 
ıo ,, 

2 
" 

750 
" 

100 ,, 10 
" 2 ,, soo ,, 1000 .. 5 " 

4 ,, 200 .. 4700 " 1 ,, 
Biletler her yerde satı im ak tadır. (S644) -

Askeri Fabrikalar U. Mü dürlüğünden: · 
65 kalem elektrik malzemesi 

28 kalem resim malzemesi 
29000 kilo çinko 

Muhtelif helezoni makkaplar 
34238 adet mubt~lif eb'atta ateş tuğlası 

11500 kilo harç 

13/10/934 
17/10/934 

" " ,, ,, ,, ,, 

'.20/10/934 

Yukardaki maltemeler biıalarındaki gösterilen tarihlerde 

kapalı zarfla alınacaktır. Taliplerin şeraiti anlamak üzere her gilo 

öğleden sonra saat 13,30 dan 15,30 za kadar ve münaka· 
saya iştirak edeceklerin de teminatı muvakkatelerile vakti mu• 

ayyeninde satın alma ~om!syonuna müracaatları. (5925) 

150,000 kilo Arpa münakasası 
Pendjk Bakteriyoloji Enstitüsü Müdürlüğünden: 

Pendik Bakteriyo:oj hanei Baytarisi Hayvanatının senelik 
ihtiyacı olan 1!:>0,000 kilo Arpa 9 Teşrinievvel 934 tarihine mü· 
sadif Salı giinü saat 14 te kapalı zarf usuliyle ihalesi icra kılan· 
mak üzere münakasaya konulmuştur. Şartnamesini görmek iste• 
yenler her gi'n müessese mf düriyeti11e ve münnlrnsaya iştirak 

etmek steyE:n~erin yevmi ve saati mez~urda Fındıklıda GüTel 
San'atlar akademisinde Yüksek mel<tepler muhasebeciliğinde 
müteşekkil mübayaat "omisyonuna müracaat eylemeleri. (5796) 

Nafıa Vekiletinden: 
lJcr ncecie teslım şarti!e muhammen bedeli (2300) lira olan 

J 2 adet travers arabası pazarlıkla mubayaa edilecektir. Pazarl•k 
'.l/IC/934 tar.hine müsadıf Sah günü saat 15 de Vekalet Müste
şarlık makamında vapılacaktır. Taliplerin cari seneye mabsuı 
Ticaret Odası vesikası ve 230 liralık muvakkat teminatlarının 
merkez muhasebecıliğine yatırıldığına dair olan makbuz 'Yeya 
Ben1<a mektubu ile ayni gün v..: saatte Komisyonda bulunmaları 
lazımdır. Talipler bu husustaki şartname'eri Vekalet Malzeme 
Müdürlüğünden meccanen tedarik edebilirler. (5921) 

Akay işletmesi Müdürlüğünden: 
Soobabar mevsimıne ait tarife, 26 Eylül 934 Çarşamba 

sabahından ba~lıyacaktır. 
1 

Tarifeler Gişelerde ıatılmaktadır. (6035) 


