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Parlimento ar b · r iği konferansı dün açıldı 
insani kardeşlik havası içinde tereddütsüz çalışan Parlimen

tolar birliği, dünya Qıilletlerinin ekseriyetini temsil ediyor 
Laik ve demokratik 
Türkiyenin s i y a s i 
umdesi: Yurtta sulh~ 

cihanda sulh ... 
Beynelmilel parlamentolar bır· · 

)iği 30 uncu konferansı, dün, ida
re hey~tinin toplantı$mdan sonra 
saat 15.5 te Yıldız konferans sa· 
lonunda açıldı. 

Saat 13 te, parlamentolar bir· 
Jiği Türk grubu reisi tarafından 
bütün murahhaslara Perapalas o• 
telinde bir ziyafet verildi. Saat . 
15 e doğru murahhaslar, kendile
rine tahsis edilen otoıtnobil ve o· 
tobüslcrle Yıldız konferans ıalo • 
nuna çıktılar. 

Konferans binası gayet aydın· 
aJ., canlı bir manzara göı· 

"'. Yüzlerce yabancı dev· 
ası, ve onların arasm· 

B. 1ft. M. Re.isi Kazın. Pata Hazretleri açma nutkunu okuyor ... 

irlerine ikram ve ilti • 
Iunan murahhasları • 
~oridorlarmı doldur • 

ınıyordu. 

nımları ile birlikte gelmişlerdi. Pata Hazretled tarafmClan açıldı. larmı yavaf, ahenkli, vakur ve 
Bunlardan batka, hanım murah· Kazım Pata. Hazretleri, nutuk· muntazam bir Fransızca ile oku· 
hasların da birer ikişer geldikleri ... _____ ,__,...__ dular. Müteaddit defalar alkıt. 

görülüyordu. Namzetler )anan bu nutkun, bilhassa Reisi· 

~y~~~n 

Bir müddet sonra, Yıldız sa • 
rayının eski merasim salonu olan 
büyük konferans salonuna geçil • 
meğe batlandı. Murahhaslar için 
ayrdmı§ olan ön sıralar yavaş ya· 
vaş doluyordu. 

Önce, İrlandalı, Amerikalı, 

Gazeteciler sol yanda yer ~l • 
nuşlardı. Riyaset kürsüsünün ön 
yanında iki tercüman bulunuyor • 
du. Umumi ki.tip yeri, reis yeri .. 
nin solunda idi. Onun yanında . 
da umumi katibin katibesinin yeri. 
bulunuyordu. En öne stenoğraf -

Necip Bey .. Re~at ::::';.ıat B. 

cumhur Gazi · Mustafa Kemal 
Hazretleri taraf mdan konferans 
azasını ıeli.mlıyan ve en dostane 
hissiyatını tebliğ eden kısmı bü • 
yük tezahürata vesile oldu. 

Klzım Pata Hz.nln nutku 
Kazım Pata Hazr.etlerinin kon· 

B. M. M. Reisi, mu
rahhaslara, Gazi Hz. 
nin tahassüs ve se-
lamlarını bildirdi 

sillerini selamlanın. 
Dünya tarihinin çok ehemmi • 

yetli bir devrinde bulunuyoruz. 
Bilhassa umumi harpten aonra 
bütün cihan efkarı, beteriyeti 
tehdit eden harp tehlikelerini ber
taraf etmek çarelerini aramakla 
metguldür. Bu vaziyet karıısın • 
da parlamentolar birliği konfe • 
ranaı, milletlerin müşterek tema. 
yüllerine en yakın tedbirleri serd 
edebilecek mevkidedir. insani bir 
kardetlik havası içinde ıerbe.t 

ve tereddüdsüz çalışan parlamen
tolar birliği bütün dünya milletle
rinin ekseriyeti azimesini teırii 
meclisleri arasında aoğ -
rudan doğruya temas vücude ıe • 
tirmif olan bir teşekküdür. Bu i
tibarla milletlerin teıriki mesai 
fikrini kuvvetlendirmek için bu -

rada ıarfedeceğniz gayret, in•• 
niyet ve medeniyeti, maruz bu • 
lunduğu tehlikelerden kurtarma • 
ğa hadim olacaktır. 

Milletler camiasının menfaat • 
lerini sulh yolu ile korumak eme. 
li, sizin bu içtimamızın bariz ve 

Konferans Reisi H a::::n Bey, Umumi l=a tip M. Buvasiy, Macar mürahhası 
Gratz nutuk larınr okuyorlar. 

Konferansa iştirak eden kadın mörahhaslar .. 

Fra111ız. lran murahhasları gel· 
diler. Resmi elbise mecburiyeti 
olmadığı görülüyordu. 

Murahhas heyetlerinin sayısı 

·tadar koltuk bulunduğu için her· 
lces istediği yere rahatça oturabi
liyordu. Bazı murahhaslar, ha • 

Iar yerletmitlerdi. 
Konferans a~ıhyor 

Konferans, saat tam 5.5 da, 
alkışlar arasında kürsüye çıkan 
ve nutkunu bütün yabancı devlet 
murahhaslarına Fransızca okuyan , 
Büyük Millet Meclisi Reisi Kazım J 

feransı açarken söyledikleri nu -
tuk tudur: 

Hanımlar, efendiler; 
Otuzuncu parlamentolar bir -

liği konferansını meserret-duygu-
. · 1 ları içinde açmakla bahtiyarım. 

Ali Riza Bey Galip Bahtiyar Bey Burada toplanan otuzu mütecaviz 
• , ,(Yazıtı S inci nyıfada). muhterem milletin §erefli nıümea· 

iftihara değer vasıflarıdır. Hig 
bir millet, hayati menfaatlerini 
ihlal edecek her hangi bir tecavü
zü sulhan menetmek çareleri var
ken harbe girmek istemez. Bu 
yüksek emel milletlerin müıtenk 
gayesidir. 

(Devamı 9 llDCU UJ'Jf&da) 
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rupa dininden mi dönecek 
Londrada altmış budistl 

kongre qaptı 
Alman murahhası "Genç Almanya Buda meslekini 

kabule hazırdır ! ,, diye bağırıyor 

Londra, 24 (A.A.) -Havasa· 
jansı bildiriyor: 

Sülün memleketlerden gelen 
60 mllYahhas, Londranın kalaba • 
lık mahallelerinden biri olan 
Kamdentavn'daki Budist merke • 
zinde toplanmışlardır. Avrupa -
mn yegane Buda pazarı ve Buda 
dinine dönmÜ§ bir Alman olan 
Taochun'un huzuru ile toplanmı~ 
bulunan J, ongre A vrupanm bu 
dine döndürülmesi çarelerini tet -
kik eyle~tıiştir. Bu içtima Avru -
panın ilk Buda konferansıdır. 
Murahas1ardan her biri muhtelif 
memleke~ Jerde Buda dini hareket· 
}erindeki terakki veya tedenni 
hakkmda izahat vermiştir. 

edilmiştir. Üzerine safran ren • 
ginde bir kuma§ örtmüş ve başını 

ustura ile trat etmiş olan Taochun 
her murahhasm nutkunu tam ha· 

reketaiz bir halde dinliyordu. Sı· 

ra kendisine gelince, din ve itika· 

dın öldüğünden ve bunun yerini 
bilginin iıgal ettiğinden bahset· 
mittir. 

Nutkunun son cümlesi §U ol • 
muştur: Bugünü insanları inan· 
mak değil, bilmek istiyorlar. 

Hitlerci murahhas Gido Ava· 
ter'in şu beyanatı konferansta he • 
yecan uyandırmıştır: 

"Genç Almanya Buda meale • 
kini kabule amadedir. Hiristiyan • 
lık Almanyanın kalbini hiç bir 

Cev&p verilmesi lazım 
olan bir sual 

Bir hırsızlık davasında şahit 
olarak dinlemek için, üçüncü 
ceza mahkemesi, Hasan Basri 
isminde bir polis memurunu 
mükerreren Fatih merkezin • 
den istemiş. Bu merkez ise 
mahkemenin tezkerelerine hep: 
"Bu isimde bizde polis yoktur,, 
diye cevap vermi§. Halbuki 
Mahkemenin aradığı Hasan 
Basri Efendinin Fatih merkezi 
dahilinde Cibali mevkiinde 
olduğu neticede anlaşılmış. 

Fatih gibi lıtnnbulun en 
mühim bir semtinin umumi em· 
niyet İ§lerine bakan bir mer· 
kez memuru, kendi emri altın· 
daki poliı memurlarını arayıp 
bulamazsa acaba hırsızlık ve 
uğursuzluk yapan gizli suçlula· 
rı nasıl meydana çıkarır?. 

A ,,. ,,. 

Yunanistanda 
Murahhasların her biri Asam· 

bleye Taochun tarafından takdim zaman tamamen kazanm mı tır.,, Muhalif fırkalarla hüku
met birtürlü anlaşamadılar 

Mi eti erce mi yet· nde gö· 
rülen işlerin hulasası 

Cenevre, 24 (A.A.) - Havas 
ajansı muhabirinden: 

M. Bartu'nun Cenevreye dönü· 
şü, mühim diplomatik müzakere· 
lerin yenilenmesine sebep olmuş 
ve bu suretle Akvam Cemiyeti u· 
mumi heyetinin son safhasını aç· 
mıştır. 

Heyet, bugün üçüncü haftası • 
na girmektedir ve per§embe günü 
dağılması ihtimal dahilindedir. 

Halihazırda, görülen işlerin şu 
suretle hulasası mümkündür: 

Biri, hukuki ve esasi mesele • 
lerle, diğeri iktisadi, mali ve tek • 
nik işlerle meşgul olan iki komis • 
yon işini bitirmiştir. 

Dördüncü, bütçe komisyonu, 
büyük mü külat ile karşılaşmadı· 
'ğı için, beşeri ve içtimai meselele· 
re bakın be§inci komisyonla be
raber, salıya kadar i ini bitirecek

tir. 
BitinCliği gibi, silahları bırak • 

ma lionferansma rekabet etme -
miş olmali için, üçüncü komisyon, 

bu defa toplanmam.ıştır. 
Konseyin aah günkü i~timam· 

da Sar meselesinin mevzuu bah
sedilmesi ihtimali vardır. 

Kabinenin müttefikan tasvibi· 
ni haiz bulunan M. Bartu gerek 
Tuna havzası ve gerek şarkta rn.ü· 
tekabil müzaheret misakı mese· 
lelerinde inkıtaa uğrıyan görüş· 

melere devam salahiyetine malik· 
tir. 

Şark misakına gelince, Alman· 
yanın red cevabın~an asla şevkle· 
ri kırılmıyan taraftarları, bu hu· 
susta daha büyük gayretleri sarf e· 
deceklerdir. 

Salahiyettar Polonya mahafili, 
Almanyanın cevabi muhtırasında 
M. Bek ile arkadaşlarmm malum 
esbabı mucibenin serdedildiğini 
söylemektedirler. 

Bu muhtıra belki de tenkit ma· 
hiyetinde olacaktır. fakat muta· 
savver misakın partrerleri tara· 
fından derin bir alaka ile beklen· 
mektedir. 

ovyetlerle Japonlar Şarki Çin demiryolu 
üzerinde anlaştılar 

Tokyo, 24 '(AA.) - Röyter 
ajansı muliabirinden: 

Nişiniıi Şimbun gazetesinin ha· 
ber aldığına göre, Japon ve Sov· 
yet hükUmetleri, §arki Çin 'demir· 
yolunun satı§ be'deli üzerinde an· 

Bir Hintli ceneral ve bir 
kaymakam boğuldular 

Londra, 24 (A.A.) - Hindis· 
an ordusu cenerallerinden tHarry 

eregrine ile kaymakam Harri· 

onun rakip oldukları yat Devon· 

kıfıları açığında batmış ve 

er ikt za • hofulmuftur. Yalnız 

aymakam Harrisonun 
rtulabilmistir 

zevcesı -

!aşmışlardır. Gene ayni gazete· 
nin tasrih ettiğine bakılırsa, Ja· 
pon hariciye nazırı M. Hirota ile 
Sovyetlerin Tokyo büyük elçisi 
M. Yurenev, bu bedeli 170 milyon 
yen olarak kararlaştırmışlardır. 

Selanik panayırındaki 
paviyonumuz 

Selanik, 24 (A.A.) - Bu 
sene büyük rağbet gören ve yedi 
ecnebi devletin de iştirakini te • 
min eden Selanik beynelmilel pa • 
nayırmdaki Türk pavyonu büyük 
alaka uypndırmııtır. 

Dünkü tehacüm o derece müt • 
hiş olmuıtur ki, bir jandarma müf 
r~ei intizamı muhafaza için mü· 
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Atina, 24 (Hususi) - Hüku -
metle muhalif fırkalar arasında 
hiç bir yakınla§ma ve anlatma o· 
lamamıştır. lki taraf &Tasındaki 
zıddiyetin en göze görünür delili, 
riyaseticumhur s rayında lsveç 
Veliah ı r fine c 'p edilen 

süvare esnasında hükumet erkanı 
ile muhalefet reisleri arasında hiç 
temas olmayı ıdır. Hatta reisi· 
cumhur iki taraf arasında bir te
mas teminine bile tetebbüs ehne· 
miştir. 

M. Venizeloaun Giride gitmesi 
de hükumetle muhalifler arasında 
hiç bir anlatma imkanı kalmadı • 
ğı zannını kuvvetlendirmektedir. 

102 maden amelesi 
gömülü kalıyor/ 
Londra, 24 (A.A.) - Greıford 

maden ocağında gömülü kalan 
102 ameleyi kurtarmak ümidi kal· 
mamıştır. Bir çok çöküntü ve in· 
filak yüzünden, kurtarma ameli· 
yatı durmuştur. 

Londrada fırtına! 
Londra, 24 (A.A.) - 1927 ıe· 

neaindenberi misli görülmemi,, 
çok şiddetli bir fırtına, dün gece 
Lankaıayir şimal sahillerinde, ba-. 
lıkçı gemileriyle yatlara pek bü· 
yük zararlar vermİ§tir. Yatının 
içindeyken f ırtmaya tutulan bir 
adam, karaya çıkacağı esnada öl· 
mü§, diğer biri de ağırca yaralan· 
mııtır. 

Sahil, gemi enkaziyle doludur. 
Bazı yerlerde, evlerin alt katlarını 
su basmıştır. 

200 insan boğuldu 
Poona (Hindistan) 24 (A.A.) 

- Bombay civarında Kri§na neh· 
ri üzerinde bir nakliye gemisi ala· 
bora olmuştur. 200 kadar boğu• 
lan vardır. 

dahaleye mecbur kalmıştır. Pav· 
yon dahilinde bayılanlar ol~u§ • 
tur. 

ücretli memurlar da barem esasına 
göre mi tayin edilecekler? 

Ankara, 24 (Hususi) - Ma • 
]iye Vekili Fuat Bey Hakimiyeti 
Milliye gazetesine bey~natta bu· 
lunmuı ve ezcümle demi§tir ki: 

- Ergani istikraz tahvilleri sa· 
tıfı memnuniyet verecek bir şekil· 
de devam ediyor. 

Ücretli menıurların barem esa· 

sına göre, tayini meıeleıine gelin· 
ce, bu it için Ba§vekalet müste§a• 
rının reiıliği altında bir komisyon 
teşkil edilmiştir. Ücretli memurla· 
rın miktarları ve ücretleri vekalet· 
ler tarafından bu komisyona veril· 
di. Komisyonun tetkikatı bir ra• 
porla tespit edilecektir. 

lstanbul - İzmir yolculuğu on yedi 
saate 

Ankara, 24 (Hususi) - lz. 
mir - Kasaba Devlet demiryolla· 
rmın devletçe s tın alınarak ta • 
rife değitikliği yapılması, 1 -
10 - 934 tarihinden itibaren iz · 
mir yolculuğunu on yedi saate in· 
dirmektedir. Bu tar:hten itibaren 

Ankarada bakım ve 
koruma evi 

Ankara, 24 (Hususi) -Anka· 
ra Hilaliahmer merkezi buradaki 
Sakarya şubesinde 25 yataklı bir 
bakım ve koruma yurdu açacak • 
tır. 

Yurda, muhtaç ol n ve çalışa· 
mıyacak vaziyette bulunan harp 
malulleriyle; kimsesiz, bakıma 

layik çok ihtiyarlar alınacaktır. 
Yurdun yatak ve diğer etçhiza· 

tiyle, idare heyetinden doktor Ra· 
gıp, Osmanlı Bankası ikinci mü· 
dürü Rauf Beyler uğraşmaktadır· 
lar. 

Al n a ver nu il a 

giden hey t 
Ankara, 24 (Hususi) - Al· 

manya ve Rusyadaki talebelerin 
vaziyetiyle bu memleketlere ya • 
pılan makine siparişlerini tetkik 
etmek üzere Avrupaya gitmiş olan 
Sumer Bank umum müdürü Nu· 
rullah Esat Beyin reisliği altında· 
ki heyet 1 Teşrinde burada bulu· 
nacaktır. 

Musiki muallim mektebi 
mezunlar1 

Ankara, 24 (Hususi) - Musi· 
ki muallim mektebi yeni mezun· 
larmdan Kemal Bey Gümüşhane 
orta mektebine, Fethi Bey Ayva· 
lık orta mektebine, Samime Ha· 
mm Sıvaa kız orta mektebine, Se· 
lahattin Bey Kırklareli orta mek· 
tebine, Ihsan Bey Milas orta mek· 
tebine, Şükrü Bey Nazilli orta 
mektebine, Mübeccel Hanım De· 
nizli liıeıi musiki muallimlikleri· 
ne tayin edildiler. 

ismail Hikmet l!ey 
Ankara, 24 (Hususi) - Man· 

rif Vekaleti yeni umumi müfettiş· 
}erinden l mail Hikmet Bey geldi 

ve işe baıladı. 
QUmrUk muhafaza kuman· 

danhAı hekimi 
Ankara, 24 (Hususi) - Güm· 

riik muhafaza umum kumandan· 
lığı üçüncü şube hekmlerinden 
Necmettin Beyin maaşı terfian 
4000 kuru§a çıkarıldı. 

Ormanlarımızın muhafaza 
tetklllta 

Ankara, 24 (Hususi) - Ziraat 
Vekaleti, ormanlarımızın bugün • 
kü muhafaza teşkilatını tamamen 
askerilettirecek yeni mütehassıs 
elemanlarla kuvvetlendirecek bir 
kanun projesi hazırlamaktadır. 
Bu teıkilatın esasları kısmen güm· 
rük mu haf aza et§kilatına benzi· 

\ yecektir. 

• • 
znıyor 

her haf ta Cumartesi, Salı günleri 
saat on beşte lstanbuldan kalka· 
cak vapurlar Bandırmaya gidince 
hiç beklemeden hemen kalkacak 
olan ekspres trenine binecekler
dir. Trenler Pazar, Çarşamba gün 
Ieri 8,5 ta lzmire varacaktır. 

Maarif Vekili tetkik 
seyahatine ~ıkacak 

Ankara, 24 (Hususi) - Maa
rif Vekili Abidin Beyin Orta Ana· 
lu, Karadeniz, Adana mıntakala· 
rında kısa bir tetkik seyahatine 
çıkması muhtemeldir. 

Yüksek Baytar mektebine 
girmek istiyenler 

Ankarad, 24 (Hususi) - Yük-
sek baytar mektebine şimdiye ka· 
dar müracaat edenler kırkı bul
muştur. Müesseseye bu sene iki 
Avrupalı profesörün getirilmeıi 

muhtemeldir. 
YUk ek lktl at mecli i 

baharda b zı ebeplerlc toplana· 
mamış olan yüksek iktisat mecli
sinin kış ortalarında bir toplantı 
yaparak bir kaç mühim mevzu tel· 
kik etmesi kararlaşmı§hr. Bunun· 
la beraber meclis umumi katipliği 
bu hususta henüz hükumetten bir 
direktif ve mesai mevzuu alma• 
mıştır. 

Raymakmlar ara ında 
Ankara, 24 (Huauei) - Orha· 

neli kaymakamlığına eskilerden 
Nazım, Gülpazarma Tavıanh 
kaymakamı Osman Nuri, Deriğe, 
Tosya kaymakamı Adil, Mut'a es· 
kilerden Mustafa Asım, Tosyaya 
Göre kaymakamı Şemsettin, Ar· 
tovaya Salihli kaymakamı Kerim 
Refi Pazar'a Andirine kayma· 

1 

kamı Şakir Beylerin tayinleri ya· 

pıldı. 

Bur a kız li esinde 
muallim seCjimi 

Ankara, 24 (Hususi) - Bur· 
sa Kız lisesine alınacak muallim· 
lerin seçimi, Türk maarif cemiye· 
ti tarafından te 'kil olunacak bir 
komisyon tarafından Çarşamba 
günü yapılacaktır. 

Ankara Talebe Yurdu 
Ankara, 24 (Hususi) - Ma· 

arif cemiyeti tarafından Ankara • 
da açılan talebe yurduna girmek 
üzere 150 müracaat olmuıtur. Hal 
buki yurda ancak 40 talebe alına• 
caktır. 

HSkimlerin terfii 
Ankara, 24 (Hususi) - Ad • 

liye tefrik encümeni vazifesini bi· 
tirmiştir. Eski hakimlerin terfi lis· 
teai bir iki güne kadar neşroluna• 
caktır, 

Ankarada defterler asıldı 
Ankara, 24 (Hususi) - An· 

karada intihap defterleri bu sa· 
hah asıldı. İntihap etmek hakkına 
malik olanların 40 bini geçeceği 
anlaşılıyor. / , 
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iŞARETLER ...................... ·-······· 
Harp komisyon

culuğu 
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KONUŞUMLAR .................. ·--·-······--··· 
Tatmin edemedi 

Bu bir aanattir. Bu 1anatin tarihi 
de esiridir. 

Fakat en modern, en uysun tekli
ni aon zamanlarda aldı. Tanzimat dn
rinde lıtan&.ıla Avrupadan setirilen 
aıkeri heyetler birer :.ilih fabrikaıı • 
run müme11ili idiler. Biz iN harp ko
miıyonculanndan pek çoğunu imp.:ı • 
ratorluk batıncaya kadar sördük, ta
mdık, öfrendilr. 

Malıkemelertle 

Evde çıplak 
gezen adam 

1 
Yeni paralarımız ı vua,ette: 

nasıl olacak? Ruam hastalığı ile 

.. Türkiyeye tiyatrosuz bir meml~ 
ket denilebilir" evet, Falih Rıfkı Bey• 
le aramızda anlqmamazlık 7ok. 
Memlekette tiyatro vardır diyeme • 
yiz ... Şehrin sahneye kartı maddi fe
dakirbğı küçültülemez" dojnı. Bu 
fedakarlığı l:üçültmek fÖyle durıun, 

büyütmenin yolunu bulmalıyız; Fa
lih Rıfkı Beyin çok baldo var. "M .. t. 
tee11üf timdiye kadar ne istediğimiz 
ıibi bir seyirci, ne de istediiimiz 
gibi bir aanatk&r yetiıebildi" bu da 
yanlıt değil. latanbul §ehir tiyatroıu 
da, bunları yetiıtirmeie gayret edi
yor, muvaffak ta oluyor. Falih Rıfln 
Beyin bu sözünde de i1abet var ... Bir 
kaç meılek vardır ki, onlarda hizmet 
•tin ve ihtiraı, kazançtan fazla yer tu• 
tar ... Maddi yardım bu meılek adam
lannı tamamen doyurmasa bile atk 
ve ihtiraı ile bağlı olduktan meslek
lerinde kalmalarına hizmet eder". it
te Şehir Tiyatrosunun gedikli eanat· 
karlan ve itte boiaz tokluğuna çalı· 
tan genç ve yeni aanatkirlar ... Falih 
Rıfkı Beyle bu nokada da bağlıyız. 

Müsabakanın neticesi 
belli oldu 

mücadele başlıyor 

Büyüle harpte harp komiıyoncula
nnın en mahir oyunhazlıklannı her • 
kea anladL Jnsilterede ıilih yapdclı, 
harp komiıyoncuıu onu aldı bitaraf 
F eler:eqe •Ölürdü. Orada sabta ÇJ • 

kardL Alman harp komiıyoncuıu o • 
na oradan aldı. İngiliz fahrikaımm 
yaptığı ıilih Alman Jromiıyonc:uau 
tarafından gene lnsilizlere karJr kul
lanıldı. 

• • • 
Büyük harpten ıonra harp komiı-

yonculan diyar, diyar dolaıtılar 
Stoldanna mitleri bulmakta epeyi 
güçlük çektiler. Şimdi onlann bol, 
J,ol dolaııldan aemtler San deniz kı
yılandır. Çin sulannda, Japon top • 
raklannda 'birbirlerini koTAbyorlar. 

Harp korniıyoncuau milletleri, mU
letlerle döiüttürmek için zamanına 

göre diplomat, zamanına söre yar • 
dımcı, zamanına göre tacir gözükme
ıini bilirdi. 

Şimdi o yepyeni bir çıfır daha 
açtı: lhtililller çıkarmak, bunun için 
İıyanlann plinlannı hazırlamak, aıi .. 
lere yol söstennek, onlan cotturmak 
harp komiıyoncuıunun yeni vazife • 
leri arasındadır. 

Melcsikacla, cenup Amerikaaında, 
Aıyada nzır, VJZtr dolatan harp ko • 
lbİayonculan tahanaı, mitnlJis, top 
tüfek, bomba sabnak içia h• türlü 
ilnıi, pıikolojiyi, ıoayolojiyi, tarihi, • 
dehiyah en güzel teln1de istiımar et-

llMii bl'lir. 
Onun ıtoklannr piyuaya siinnek 

İçin tuttuğu yeni bir yol nrcbrı f. 
..... &t 

StıaWara ,...1 1.WI'- w• • lıiW 
Yeni tefdDer doJayuiyle uld .. 1ih'-n 
lboduı ıeçmİt bir hale koymak .... 
Prensiptir• 

Nud iri ihtilaller çıkartmak için 

Dimihi Dokidis Efendi 
çocuklarını istiyor 

Kocaaının evde çıplak gezdiii
ni iddia ederek aleyhine dava i -
kame eden Madam Sultananın 
muhakemeıine uçuncü hukuk 
mahkemesinde bekılmııtır. 

Madam Sultananın kocaıı Di
mitri Dokidiı Efendi, kanımın 

yanında bulunan çocuklarını iste• 
mektedir. 

Dakidiı ef. mahkeme eanaamda 
çocuklarını Feyzi Ati mektebin -
de okutacağını aöylemiıtir. 

Kadın iıe, kocuınm ahlaki 
vaziyetini ileri ıürerek çocuklan
nı vermek iıtememittir. 

Dava evrakı mahkeme heyeti 
umumiyesine ıevkedilmiıtir. O
rada verilecek karardan sonra da
vanın alacalı tekil te.bit edile -
cektir. 

Bozuk ekmek için 
alınacak cezalar 

Her fınn, piJirdiii ekmek nü· 
munelerinden ikisini her sün be
lediye tahlilhaneaine aönderme -
ye mecbur edilmiıtir. Şimdiye ka
dar hirer ekmek gönderiliyordu. 

Bundan batka perakende ek • 
mek •tanların dükkanlarında 
nok1&11 ve kalitesi bozuk ekmek 
bulununca dükkin sahibinden ce
za almıyordu. Bundan sonra, 

Poll• h•berlerl : 

Çalınan paralar · 

Yeniden baıılacak olan nikel 
on, bet ve bir kunııluklar için 

açılan müaaba· 
kaye ittirak e· 
den eserler ara• 
ımda en güze
lini seçmek üze
re teıkil edilen 
jüri, paraların 
yüz kımu için 
re11am Mazhar 
Nazım Beyin, 
arka kıımı için 

mimar Nurettin Beyin yaptığı ıe· 
killeri kabul etmiıtir. 

Bu karar Maliye Vekiletince 
taıdik edildikten sonra bu iki ıa
natkira biner lira mükafat verile
cektir. 

Ressam Mazhar Nazmı Beyin 
çizdiii ,ekle göre, yeni paraları -
mızm yüzü fÖyle olacaktır: 

Daireyi saran iatilize edilmit 
zeytin yapraklarının ortaımda 1 O 
rakamı, onun altında "Kurut,, 
kelimeıi ve paranın basıldığı ta • 
rih vardır. 

Reıaam Mazhar Nazım Bey 
Pariı tezyini sanatlar yüksek mek· 
tebinden mezun olnıuı, Pariıte 
yapılan müstemlekeler ıergisine 
iıtirak ettiği . eseriyle büyük mü· 
kafat kazanmıı değerli bir Türk 
sanatkandır. Pariate muzayik 
ve cam tezyinatı üzerinde de üç 

. . tbi~ 

Hastalıklı hayvanların 
hepsi öldürülecek 

T etrinievvelin birinden itiba -
ren Türkiyenin her tarafın• 

da ruam haıtalığı ile mücadeleye 
bqlanacaktır. 

Bu münasebetle dün vilayette 
vali muavini Ali Rıza Beyin reiı
liği altında 11hhiye, baytar, zira· 
at müdürleri ve jandarma kuman
danından mürekkep bir komisyon 
toplanmıflır. 

Evvelce Türkiyede öküz veba· 
ıı hastalığı ile mücadele edilmit 
ve muvaffakiyetli neticeler alın -
miflı. Mücadeleden sonra da 
harice hayvan ihracatımız art -
mıftr. 

Ruam, tek tırnaklı hayvanJ.ar
da, yani at, etek, katırda gö -
rülmektedir. Mücadeleye tetrini
evvelin birinden teıriniaaninin 
sonuncu günü aJqamına hdar de· 
vam eclilec:ektir. 

Vilayet hududu içinde muhte
lif yerlerde muayene iıtasyonları 
açılacak ve buralarda günde iki 
yüz hayvan muayene edilecektir. 
latanbulda yedi bin kadar hayvan 
vardır. Bunların bepıi muayene 
edilerek kanları alınacak ve An -
karaya gönderilecektir. Kanların 

tahlili neticesinde ruamlı görülen 
hayvanlar öldürülecek ve ıahip • 
lerine tazminat verilecektir . a ... ~..,.,.... .._. 

ve aktam krz •natlar mekteple - Adliyede yenileme büro
rinde mesleki ve tezyini reıim lanna yapılan müracaatlar 
muallimidir. 

Maarifte: 
Bakırköyünde Zeytinlik ma -

balleıinde Odabatı ıobimda o • 
turan Madam Martohinin üç yüz 
Türk, bin iki yüz lnailiz liraımı 
Abdülkerim ve Mehmet Ali iımin
de iki kiti çalmıılaraa da yakalan
mıtlard1r. 

Kimler baş muallim 
seçilebilirler ? 

Adliye yangmmda yanan dos· 
yaların yenilemesi iıiyle meıgul 
olmak üzere kurulmut bulunan 
yenileme bürolan müracaatları 
kabul müddetlerini bitirmiıler, 

tetkik itine baılamıtlardı. Büro
lar, sene batında vazifelerini bi
tirmit bulunacaklardır. 

rnütehu••• sıfatiyle bir ıüri harp ko
ıniıyoncuıu Uzak Şark semtini, ce
nup Ye orta Amerikayı boylamıt1a ba· 
a devletlerin askeri tetekfrülleri ara· 
sına lraar sinneie muvaffak olmuı· 
tur. Netekim Cenubi Amerilranm ba
zı devletlerinde erkim harhiye reia
lilderine kadar el uzatan harp komia· 
Yoncuıu devrimizin hakikaten •• ede
biyata mal olacak mühim bir f&hıiye
tidir. Tr•m••ı• binmek laterken •• 

Maarif Vekileti, vilayet ma • 
arif müdürlüklerine yolladığı bir 
tamimde bat muallimler seçilir -
ken nazarı dikkate alınmaıı la • 
zrm gelen noktaları itaret etmiı -
tir. Buna göre, bat muallimlerin 
ayni mektebin muallimleri ara • 
ıından ıeçilmeıi tart değildir. 
Vilayet dahilide bulunan mual • 
limler araımda muvaffakiyeti 
görülmüt muallimlerden de bat 
muallim aeçilebilir. 

Haber aldığımıza göre, adliye 
binasında icra dairelerine ayrılan 
kıımılar az geldiğinden yenileme 
bürolarından botalacak odalar • 
dan ikisi icra daireıine, biri baro 
heyetine verilecektir. 

Harp lcomiıyoncuıu Molyerin dev· 
rini teharüz ettirenBurjua jantiyömle
ri haıisle?"i, müraileri gibi yepyeni bir 
tiptir. 

Sadri Etem 

YUkaek mUhendl• mekte
bine •lln•c•k tala benin 

lmtlh•nı 
Yüksek mühendiı mektebine 

•lıııacak leyli talebenin mü•ba • 
lca imtihanına iki teırinievvel •· 
lı liinü batlanacaktır. imtihan: 
Riyaziye, fizik, kimya ve Türk· 
Çe deralerinden olacaktır. 
~ 

Beyoilunda Boıtanbatmda o • 
turan Kimil Efendi Bankalar 
caddesinden ıeçerken 82 numa· 
ralı tramftJ& binmek iatemiı, 
münzenetini kaybederek düımüt 
ve yaralanmııtır. 

Tıp ve Edebly•t f•kUltele
rlnde teclrle.t ba9hyor 
Oniverıite Tıp ve Edebiyat fa· 

kültelerinde mezuniyet imtihan • 
larmm erken bitmeıi dolayııiyle 

tedrisata bir teırinievvelde, Hu -
kuk ve Fen fakiilteainde de on al· 
tı tetrinienelde bqlanacaktır. 

Kıdemleri bulunan, teftiı ra • 
porlarmde muvaffakiyetleri İfa • 
ret edilen, fakat ailevi ıebepler 
dolayııiyle bqka vilayetlere nakl 
edilmiı bat muallim ve müfettiı
ler eneli tercih olunacaktır. Mü-

Ziraat Vekili 
Bir müddettenberi ıehrimizde 

bulunan Ziraat Vekili Muhlis Bey 
dün akıamki trenle Ankaraya git· 
mittir. 

racaat çok olum. adlan ve rüç • 
han ıebepleri Maarif Vekaletine 
bildirilecektir. 

lstanbul Şehir Tiyatroıu meael~ 
sinde açılan münakatada, Faik Müm
taz Bey, Falih Rıfkı Beyi imdadına 

çağırdı. "Hakimiyeti Milliye" arlra
daflllllZln bq yazıcmna dayanarak 
bana ceTAp verdi. Halbuki Falih Rıf. 
kı Beyle aramızda zerre kadar anla
faJIWDU}ılc yok. Y azıaınm dayanım 
noktalarında kendisiyle beraberim. 
Çok değerli arkadqumz, gene Haki
miyeti Milliyenin batmakaleainde di
yor ki: 

"Galiba bunun en kısa yolu tehir
lerin yardımına biraz daha yardım 
ilbe ederek, yüksek devlet idare ve 
mürakabesi altmda Türk sahnesi me
selesini radikal bir surette halledil-
mesidir ... " 

Böyle bir fikir kartıamda akar ıa
lar durur. Falih Rıfkı Beyin yazısı. 

tiyatroya dair umumi ve aalim fikir
leri ihtiYa eden bir makaledir. Faik 
Mümtaz Beyin "Milliyet" teki ezbe
re hücwnlariyle, bu yazının araamda 
hiç bir münasebet yoktur. İnsan "nok
tai nazara" hürmet eder. Fakat gör
........ a..ı-madaa. Wlmeclen, Gıtün
körii, trrf hücum etmek vesilesiyle °"" 
taya atılan fikirlere - tam mefhuma 
ile - fikir bile denemiyecefi için 
hürmet edemez. Faı1' Mümtaz arb
dqonm yazısmda iae fikirler mey. 

humdu. O, Şehir Tiyatroaunda ıiali 
eıyalarla hinaclan batka bir feY kal • 
machfım söyledi. O, balenin tiyatro 
1ayılmıyacağuu iddia etmedi, Şehir 
Tiyatrosunda kadın bacaimclan bat
ka bir fey yoktur dedi. O dokuz ee
ne zarfında Darülbedayün neler yap
hiım aönneden, bilmeden •e IOl'IDa• 

dan, • öirenmeie lüzum sönneden, 
menfi propqandaya kendini kapbn· 
verdi. O, kulağında kalan bir Alek
sandr Rol.in ismini, Ertuirul Muhsi
ne kartı süngü gibi kullanmak 11ils'i· 
sizliiini gösterdi. Ve bqün, bitin 
bu dediklerini bir yana bırakıp, ..... 
tiyatroda devlet himayeainin, dnlet 
mürakabeıinin lüzumundan haheedi • 
yor. Halbuki, ben, bunun taraftarhfl· 
nı aenelerden heri ediyorum. Sene • 
lerden beri bunu aöyliyorum. 

Hayır, Faik Mümtu Bey, Falih 
Rıfkı Beyle ayni fikirde olclaiunu i
leri ıünnekle beni tatmin edemez. 
Eğer beni tatmin etmek lıtiyona, 

Sellml izzet 

- LQtfen uyıfayı çeviriııis -

..:l. Geçenler~e, deniz ortaamda, 
111r yıfdmm YmUtiyJe leci l>ir te
~lde yanan Moro Kutl vapuru-

nun yanııma ait bir kaç intiba: 
1 - Moro Kutl'in yolcuları 

lnutarılmı,. ujrqıll)'or. 2 - Ki· 

lometrelerce mesafeden ya 1 h lk. 3 K rta 1 1 d b' .

1 

k ki • • • .. .. , nan a - u nan ar an ırı, ayı anyle gemiden kurtarılan 
gemıyı gormege gelen meraklı baıka bir vapurla getirildiği Nev· bir çocuk ıür'atle hastaneye götü• 

yorka çıkarılıyor. 4 - Tahliıiye rülüyor. 
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ArtflinJen dönerken 
1 GÖRÜŞLER 1 ş E H İ R D E 

Erenler köyünün biricik Biletçilik mi, yoksa . . . .. ~ . . . . . ' - ·.. . 

"' canbazlık mı? Bursadakı cinayet 
Murat Agası Afyondan lzmire ıelmekte O• Katil şehrimizde yakalandı 

lan Afyon treninden Muıtafa Şev· ve itiraf etti 
Otomobilimizi Artvinden Borç

kaya doğru Çoruh nehrinin de • 
- l'inliklerine yüksekten bakan dağ 
yamaçlarından bitmez tükenmez 
zıkzaklar yaparak giderken ıoför 
birdenbire sordu: 

- Bey, Erenler karakoluna ge
liyoruz. Orada biraz duralım, ol· 
maz mı? dedi. 

Murat ağa ıeksen dört yaımda 
bir cücedir. Boyu bir metreyi 
geçmiyen bir ç~.:uk gibidir. Fa. 
kat bir tek teli ağarmamış ku • 
rum renkli saçlarına bakılır ve 
kendi tabiri veçhile elma gib tüy
süz yüzünün buruşuklarma dikkat 
edilmezse Y&§mm yirmi, yirmi 
be§ten fazla olabileceğine asla ih
timal verilmez. 

Murat ağa, 
0

kendisinden üç yaş 
büyük olan amcası Hüseyin ağa 
ile beraber Erenler karakolunun 
yanı başında hancılık ediyor. Şu 
kadar ki Murat ağanın hanını 
hepimizin bildiğimiz yol konak -
larından biri zannetmek doğru 
değildir. Bu han, Artvin - Borç· 
ka yolunun Erenler köyü ( eıki 
ismi lrae) hizaıma düten kıımın· 
da ve Erenler karakolunun yamba 
şında düzayak bir tahtaköy damın 
dan ibarettir. Dört odaya bölün
müt olan bu damın odalarından 
birinde konaklıyacak yolculara 
ayni zamanda yorgan ve yatak 
vazifesini görmek üzere eski bir 
kilim bulunuyor. Kars ve Arda· 
han tar.aflarından yaya olarak, 
yahut atla Hopaya giden bazı 
yolcular gece karanlığında bura • 
ya misafir olurlar. 

Murat ağa ile amca11 Hüseyin 
nğa, nltmış altını§ beş seneden • 
beri para kazanmak için değil, 
gece yolcularının bu kimsesiz yol· 
larda imdadına ko~.mak için san· 
ki hayatlarını vr.kf etmiılerir. O· 
nun ıçın Murat ağanın hanında 
konaklıyan yolcular nihayet bir 
gece için adam b&§ına yüz para 
ücret verirler. 

Bu kadnr az olan ücreti ver • 
miyenler de buhınur. Han sah:p· 
Ierinin böylelerinden para istedik
leri vaki değildir. 

Otomobil durunca Murat ağa 
ca, damının, yahut hanının kapı· 
sından gözüktü. Neıeli bir yüzle 
bize doğru yürüdü. Şoför, ilk ıöz 
olarak: 

_Murat ağa, haydi bakalım, 
bize Mr tulum çal!. dedi. 

MU1'at ağa bize, birtaraftan o· 
turacak yer gösteriyor, diğer ta
raftan cevap veriyordu: 

gelecek mevsim sonuna kadar 
Tiyatrosuna ~air bir §eY yazmasın. 

Bir sene ditini sıkıp bek!esin. Bu 
mevsim bugün ezbere dedikoduıiyle 

' ·ı meığul olduğu müe11eıenin temsı · 
lerini seyretsin. Çalıımalarla yakın • 
dnn alakadar ol:ıun. Ondan ııonra 

konuıalım. Ondan sonraki noktai 
nazarlannn hürmet edebilirim. Ken • 
disiyle ancak yann konu§ahilirim. 
Bugün, söylediğimi tekrar edeceğim: 
Faik Mümtaz değerli bir arkadaıtrr. 
Kendisiyle konuımaktan zevk duyu • 
lur bir meslektaıdır. Onu, bayağı de· 
dikodulara kanşan, ezbere yazı yazan· 
lann arasında görmek istemiyorum. 
Faik Mümtaz beni ancak onlarla 
birlik olmamakla tatmin eder. Bunun 
için de, Şehir Tiyatrosunu muntaza
bn takip etmesi ilk şarttı?'. 

SeUlnıi izzet 

-. Ol~r .. Fakat dah~ ev.ve} ıi· J ~i i~~~n~e bir biletçinin düterek 
ze hır.az uıcır, üzüm ıetıreyım. oldugunu go.zeteler yazdılar. Bu 

Murat ayrı birer tabak için- acıklı kazanın sebebine bakılınca 
de incir ile üzüm getirdi. Önü • nasıl olup ta diğer biletçilerin 
müze koydu. Sonra tulumu aldı, 1 trenden düşüp ölmediklerine hay· 
üflemeğe batladı. Bu tulum Bul- ret edilir. Meğer Afyon postaıın· 
garların gaydasından batka bir daki arabaların içinden birbirine 
şey. Murıat ağa bu tulumu kendi- geçile~iyormu§. Tren memurları 
ıi icat etmif. Gençliğindenberi tren yolunda devam ederken va· 
yalnız kendi icat ettiği bu musiki gonun dıtında pencere kenarları· 
aletini çalarmı§. Yalnız 93 harbin· na tırmanarak dolatıyorlar, an· 
den ıonra Ruslar buralarını İf • cak bu suretle biletleri kontrol e· 
gal ettikten sonra tulum çalmağı debiliyorlarmış. lşte biletçi Mu&· 
bırakmıf. Otuz sekiz ıene devam lafa Şevki efendi böyle arabala· 
eden esaret devrinde şarkı bile rın dışında dolatırken tren bir 

çağırmamı§. Umumi harpten son· köprüye rasgelmi§ .. Köprünün de· 
ra amcası Hüıeyin ağa ile bera· mirlerine çarparak düşmüş ve öl· 
ber muhacir olmuş. Orduya gel· müt ! 

miı. Orada ekımekçil:k yaparak Demek ki Afyon ile İzmir a· 

yatamışlar. raıında işliyen trenlerde biletçi 
Nihıtyet bir gün gene Türk as· olmak için bir adamın canbazlık 

kerinin Batumu aldığını duymuf. l l' 
O gün keyfi gelmiş, batkaları 
kurbanlar keserken onun ilk iti 
bir oğlak derisi bulmak ve bu de
riden adına (tulum) dediği bu a· 
leti yapmak olmuş. O gün sabah· 
tan ak§ama, akşamdan abaha 
kadar tulum çalmıf, Hora tep • 
mi,. 

l~te §İmdi bizim yanımızda çal· 
dığı tulum, o zaman Orduda yap· 
tığı tulum imif. Ordudan mem· 
leketine gelirken tulumunu da 
beraber getinnit. Murat ağanın 
tulumunu bilen yolcular, daima 
buradan gelip sescrlerkcn çaldı • 

rırlarmı§. 
Murat ağaya ııordum: 
- Bu çıaldığın hava ne hava· 

ııdır?. 

Dedim. Murat ağa: 
- Oyun havaaı... Yol liavaıı .. 
_ Bu çaldığın havt:lnm şarkı· 

sı var mı? Bunu nereden öğren· 
din? .. 

öğrenmesi azım ge ıyor. 

Askerliğe davet 
Kadıköy Askerlik ıubeainden: 
T eırinievvel • 934 celbinde sev· 

kedilmemit • 324, 327, 328, 329 do
ğumlu efrat ile bilcümle 316: 329 ba· 
kaya efradı sevkolunııcaktır. 

2 - Deniz arnıfı için içtima günü 

13 • Teırinievvel • 934 bu smıftan 

bedel verenler 11 • T eırinievve) • 934 
akıamrna kadar kabul edilecektir. 

3 - Diğer sınıflann içtima günü 
24 • T eırinievvel • akıamına kadar

dır. 

---
k lmıycw. lw.l ~ •özo bir-

vap yetiıtiriyor. Vaktile Kazım 
Karabekir Pa§a bu yoldan geçer· 
ken Murat ağayı burada gönnüı. 
Kendisi ile konu§mU§. Murat a· 
ğanın 0 vakit köyünün adı §imdi
ki gibi (Erenler) değil, " ine,, 
imi§. Ka11abekir Paşa Murat ağa· 

ya: 

Üç &Ün evvel Bursada Saman· 
lık köyünde bir cinayet olmuı, 

Kazım oğlu Latif Efendi camiden 
çıkarken Arif oğullarından izzet 

tarafından öldürülmü!tÜ. Katil 
cinayeti yaptıktan sonra latanbu • 
la gelmi§, Unkapanında saklan· 
mtfttr, 

Ayni köyden Yakup ieminde 
birisi bunu zabıtaya haber vermit 

ve dün ikinci ıube memurları ka· 
tili yakalamıtlardır. 

izzetin üzerinde bir tabanca 
ile bir kama çrkmıf, cinayetini 
de itiraf etmi!tir. izzet Bursaya 
gönderilecektir. 

Yumurta ihracatçıları 
birliği 

25 Ağustos tuihinde faaliyete 
geçen İstanbul yumurta ihracatçı· 
ları birliği, ıon günlerde yeni 
tedbirler almı§, çalıımak tarzını 

gen it }etmiştir. 

Memleket ticaretinde mühim 
bir mevki alan yumurtacılığın in· 
kişafı ve ihraç yollarının arttınl· 
ması için memleketin bütün teıek· 
külleriyle temasa geçilmittir. 
Yumurta tacirlerinin bütün dilek 
ve istekleri, birlik tarafından 
icap ettiği fekilde halledilmekte· 
dir. 

25 ~ylOI 1920 

Bulgaristanda hükumet 
mücadelesi 

_ Hiç bir kimseden öğrenme· 
dim. Kendi kendime yaptım. Bu 
havanın şarkısı fa.lan yoktur . 
Bu hava çalınırken hem yola gi • 

(irse)' ne demek? 
Deyince derhal: 
_ Paıa (Buna) ne demek? 
Diye kar§ılık bulmuş. 

Bulgar gazetelerinin verdikleri ma· 
lumata ıöre, milliyetperver, progt"e· 
sit, demokrat, radikal fırkaları ls • 
tanboliaki hükumetini dcvirmeğe te· 
ıebbüs etmek üzere aralannda itti • 

• hat etmeğe karar vermişlerdir. Bu fır
kalar komiteleri erkim arasında VU• 

kubulacak mücadeleye riyaset etmek 
üzere bir komisyon teıkil edilmiıtir. 

dilir, hem de oynanır. 
- Murat ağa sen ıekıen üç 

seksen dört yaşındayım, diyorsun. 
Halbuki saçlarının bir teli bile 
ağarmamış. yoksa saçlarını ho • 
yuyor musun? 

- Bana bak Bey,~ sen hiç an· 
tika den'len bir §ey biliyor mu· 

'k ' sun? Ben antikayım, anlı a .... 
Murat ağa hiç bir lafın altında 

iki yıl önce, Ankarada "Gı:zi Ter
biye Enstitüsü" içinde bir Lise ku • 
rulmqtu. 

En büyük Türkün adını alan Lise
nin layik o!duğu yükı;ek değeri, ve

recek bütün ders vaııtalan, labora
tuvarları, atölyeleri, ileri terbiye 
prensiplerinin ileri teknik .. İ~plnrrn.a 
uygundu. Lise ilk sene bırıncı ve 1• 

kinci devrelerin birer sınıfı olarak a
çıldı. Geçen sene bütün ~ını~a~na 
talebe alınarak tetkilatr genı§letıldı. 

Bu yıldan itibaren tamamen ayn 

Murat ağanın zekası ve hazır 
cevaplığı Kal'abekir Paıanın ho • 
şuna gitm!ş olmalı ki Murat ağa· 
yı yanında alıp götürmek bi1e İs· 
temi§. Fakat 0 gitmemiş: "Paşa, 

biz terbiyesi kıt in8anlarız. Sonra 
· · ··t·· d"" "'""nu··z yerlerde utan· sız · , go ur ugu 
dırırız.,, demiş. 

Mehmet Asım 

Neogolosi gazetesi:ıde Belgrattan 
aldığı haberlere göre Sırp hükumeti 
eyyam ahirede Srrp • Bulgar hudutla
rında ve Kökili tarı.flarında vuku • 
bulan honhnrana müsademelerden 
bilistifade Bulgar hudutlanndaki fa· 
Jiyetlerden dolayı Sofya hükumeti 
nezdinde tiddetli protestolarda bu • 
lunmuıtur. Sırp hükumeti, ordusunu 
taciz ve .iığal eden komiteleri tenkil 
etmek üzere Bulgar hudutlannı teca
vüz edeceğini ilave etmittir. 

~-------

bir tip olarak derslere baglıyacaktrr. 
Birinci sınıfa ııirecek olan talebe bir 
miıddet lngilizccde ilerledikten sonra 
Fen ~crs!crini C:ı ı ,;• udan doğruya 
1ngiH•·cr. okuyacaJ.m·. Bunun için ln
ciltcreden, Okıfort üniversitesinin ri
ziye ve Edebiyat §Ubelerinden me· 
zun iki lngiliz muallim getirtilmiş • 
tir. Bu m!.ıa'limlerin birisi Fen dersle
rini öbürü de lncilizceyi idare ede • 
cektir. 

Maarif V ek€ı1eti, az zamanda t ngi
lizce elde edebilmeleri için Gazi Lise-

sinin ders tevzi cetvelinde bazı deği. 
ıiklikler yapmt§hr. Ecnebi dil s:-:ıtleri 

çoğaltılmı§hr. lngiliz muallimler ley
li talebe ile doğrudan doğruya me§· 
ğul olacaklar, sabah ve gece müta
lealarına gireceklerdir, azami istifa. 
delerini temine çalı;acaklardır. 

Rcıimterimizden biri, Gazi Terbiye 
Enr •"tü-;indc açılan yeni lisenin l·on· 
fcrana salonunu gösteriyor. 

Diğer ı ~simde, bugünlerde açılma 
resmi yapılacak olan Turhal ıeker 
fabrikaıunı görüyorsunuz. 

Temizlik işleri 

Tahsisatın bir misli artı
rılması lazım 

Belediye, şehirin temizliği me• 
selesini yeni baştan tetkika baıla· 
mışbr. Temizlik işleri için sene· 
de harcanan yedi yüz bin lira bir 
misli arttırıldığı takdirde bu it in 

eıaılı bir surette halledilmİ§ ola• 
cağı anla§ılmıştır. Bununla be• 
raber temizlik iıleri için mükellef· 
lerden -ancak iki yüz bin lira alın-

makta ve beş yüz bin lirası diğer 
kısımlardan verilmektedir. 

Belediye, halkın bir yandan 

sokakları, evlerinin önlerini te -
miz tutmalarının teminine çalıta
cağı gibi temizlik İ!leri için ayrı· 
lan yedi yüz bin lirayı bir miktar 
arttıracaktır. 

Nafıa fen m'!ktebinde 
Nafia Fen mektebinde önü • 

müzdeki ders yılı için esaslı şekil
de ıslahat yapılması kararla§mıı· 
tır. 

Nafia Vekaleti, bu mektebin 
vaziyetini yakından tetkik ettir· 
mektedir. Ders programluında 
diğer bazı hususlar üzerinde yapı· 

lacak tadilat ve yenilikler için bir 
proje hazırlanmaktadır. Mektebe 
verilecek yeni şekil dolay11ile tah· 
sil müddetinin bir sene daha 
arttırılma11 düşünülmektedir. 

1 Kısa Haberler 

mesi - Ruhsatname almadan mecmu
a çıkarmaktan ııuçlu Mahmut Saim E
fendinin muhakemesine dün üçüncü 
ceza mahkemesinde bakılmış asıl vu
kuf ve ehli vukuf tetkiklerini bitire • 
mediği için muhakeme başka bir güne 
bırakılmıştır. 

Altı ay hapis yatacak - Hırsızlık 
mabadiyle Cahit Beyin evine girmek· 
ten suçlu İhsanın muhakemesi dün 
üçüncü ceza mah'cemesinde görül
müştür. İhsan altı ay hapse, bin yedi 
yüz kuruş muhakeme masrafı öde
meğe mahkum edilmiştir. 

Mütekaitlere rozet - Askeri mU • 
tekaitler cemiyeti, mütekaitler için 
rozet nümuncsi seçmiştir. 

Bu rozetten bütün mütekaitler ala
cak ve yakalarında taşıyacaklardır. 

Kadıkö~ ::n .le Halkevi - Kadıköy· 

de lialc sineması karşısında tutulan 
bir binada İstanbul Halkevinin Kadı· 
köy şubesinin açılacağını yazmıştık. 

Binanın tamiri yakında bitecektir. 
üst kısmına da C. H. Fırkasının Ka-
dıköy kazası taşınacaktır. 

Mülkiye mektebinde - Yazılma 
müddeti dün bitmiştir. Bir kaç güne 
kadar da leyli alınacak talebenin 
müsabaka imtihanına başlanacaktır. 

Umumi Emniyet müdürünün tef • 
tiıleri - Yeni umumi emniyet müdü
rü Şükrü Bey dün Yıldızdaki polis 
mektebini teftiş etmiştir. Şükrü Bey 
bir kaç güne kadar Ankaraya gide
cektir. 

- Mektep defterleri - İlk mek· 
tep talebesine ait kırtasiye levazımı· 
nrn mümkün olduğu kadar ucuz ve 
temiz temin edilmesi için Maarif mü· 
dürlüğü te§ebbüslcrde bulunmuştur. 

Maarif Cemiyetinin ilk mektep \ale
beleri için hazırladığı mektep defter
leri ve kalemleri bütün mekteplere 
bildirilmiştir. Bu defter ve kalemler 
dışarıda Gatılanlardan daha ucuz ve 
temizdir. 

Hukuk fııkültcsindc Tahriri 
imtihanlar bitecektir. Çarşamba gil • 
nünden itibaren de §İfahi imtihanla· 
ra ba~lanacaktır. 

Fak:·•· ede Avrnpaya gönderilecek 
talebenin imtfhanlarma devam edil • 
mc!rted:r. Kazananlar Çarşamba ~il
nü beJJi olacaktır. 
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l-llKAYE 1 Ticaret ve lktısat 1 Ar sen Lüpen 'in Sergüzeştleri-----. 

Şafak mağazası mı, 
Aqdoqdu pazarz mı? 

Bazı insanlar vardır, ki biri ko
nuştuğu zaman sözü kesmeden 
dinleyemezler. lşte Hacı Fitil bu 
adamlardan biridir ve mahkemede 
söz kestiği için, hem suçlu, lli?m 
güçlü oluyordu. 

Hacı Fitil elini kaldırdı: 
- Yemin ederim, ki doğruyu 

öyliyeceğim ... 
- Sen maznunsun, Senin yemin 

ebnene hacet yok. 
- Ziyanı yok, gene yemin ede

rim. 
- Sen zaten böyle hırsızlıklara 

alışkansın .. 1890 da Bonmarşeden 
öteberi çaldığın için bir ay hapse 
mahkUm olmuşsun. 1892 de Pazar 
:Almandan hırsızlık etmişsin. Üç 
ay yatmışsın. 1400 de Mercandaki 
mağazaları soyduğun için altı ay 
vermişler .. Üç sabıkan var .. 

- Onlar toyluktu. 
- Hüküm vermek senin hak -

krn değil .. Uzun zaman uslu otur· 
muşsun .. Nihayet geçen ay, bir çift 
iskarpin çalmışsın .. 

- Hayır efendim yanlış, iskar-
pin değil, Şam'idendı ... 
-Şam'idan mı? 

- Evet, Şam'idan .. 
- Şamdan mı demek i tiyor· 

sun?. 
- Evet efendim, şam'idan .. 
- Hayır, şamdan değil, iskar-

pin çalmışsın .. 
~Yanlış efendim, ben iskarpin 

çalmadım .. Yemin ederim iskarpi
ne el sürmedim .. 

- İstediğin kadar yemin et. llk 
ifadende, polisteki ifadende, is
karpin çaldığını itiraf etmişsin ... 

- Efendim ben merkezde yaz
dıkları şeylere gözüm kapalı im· 
za atarım. Benim polis efendile -
re emniyetim vardır. Eğer kağıt -
lara, Kızkulesini çaldı diye yaz
salardı gene imzalardım .. Benim 
gibi biçare bir adama neden iftira 
etsinler .. Fakat iskarpine gelince, 
yemin ederim, ki çalmadım. 

- Bekle bakalım, şahit var .. 
Onu dinleyelim .. 

Şahitgelir, doğıı.1 söyliyeceğinc 
yemin eder. Hacı Fitil mırılda -
nrr: 

- Yalan başlıyor .. 
-Sus .. 

Nakleden; İzzetoğlu 
-Benim gibi zavallı bir adam

dan ne istiyorlar?. 
- Sus diyorum. 
- Şam'idandı, iskarpin değil -

di. 

- Eğer susmazsan, seni çıkar· 
tırım, gıyyaben hüküm veririm .. 

- Ne isterseniz yapınız, tam'i
dandı .. 

- Şahit ismin ne, ne iş yapar • 
sın, kaç yaşındasın?. 

- Ahmet, kırk yaşındayım, sa· 
tış memuruyum .. 

-Anlat .. 
- Nisanın 23 üncü günü, ko-

lunda bir torba ile mağazaya bir 
adam girdi. Oraya burayı karıştır
mağa başladı... Halinden ~şüphe· 
lendim. 
Hacı Fitil: 
- Lafla olmaz bu!. 
- Sus! .. 
- Arada sırada yan gözüm et-

rafa bakıyor .. Nihayet bir çift is -
karpin kaptı, dışarı fırladı. Ben de 
peşine takıldım.. Yürüdü, kö§eyi 
saparken iskarpinleri torbasına at· 
tı .. Yakaladım .. Polisi çağırttım .. 
çaldığı bir çift erkek iskarpiniydi. 

- Yalan .... Şam'idandı.... Ye
min ederim ki ... 

- Sus!.. Şahidin ifadesi çok 
sarih ... Hala mı inkar ediyorsun 

- Tabii inkar ediyorum .. 
- Şahit senin yaptığın her şeyi 

görmüş ... Kendisi de Şafak ma -

ğazasmda satıcı .. 
- Ha... Siz Şafak mağazası 

hırsızlığından bahsediyorsunuz? 

- Öyle ya ... Seni Şafak Pazarı 
hırsızlığından dolayı cürmü meş
hut halinde yakaladılar?. 

- Bu Aydoğdu Pazarı mesele
si değil mi?. 

- Hayır, böyle bir mesele yok. 

- Öyleyse doğru .. Şafak ma • 
ğazasmdan iskarpin çaldım .. 
Şam'idanları Aydoğdu Pazarın
dan almıştım. Mademki i§ Şafak 
işidir, sizin de hakkınız var, şahi
din de hakkı var, polis efendilerin 
de hakkı var .. 

Hacı Fitil sabıkalarından do
layı bir seneye mahkum oldu ve 
ayrıca takibat yapılması için, Ay
doğdu Pazarına haber verildi. 

ı-;-; .. ~--··;-·-ı·i;·-·--····---·-·-· ··---·· 
Vapurculuk Geçen yılın şild şampi

yonlll:ğu maçı 
fııtaobul mıntakası Futbol heyeti 

riyasetinden: 
Galatasaray - lstanbu]spor 932 • 

933 senesine ait Şilt final maçı 28 
Eylul 1934 cuma günü saat on be§ 
buçukta Taksim stadında yapılacak
tır. Hakem Rüştü Beydi/. Yan ha
kemleri Zarif ve Halit İbrahim Bey· 
lerdir. Saha komiseri Kemal Beydir. 

Türk Anonim Şirketi 

lstanbul Acentalığı 
Liman han, relefon: 22925 

lzmir sür'at yolu 
Sakarya vapuru 

Her Perşembe &ünü saat ıe> 
da Galata nhtımından kalkar 

Yeni sene futbol birinciliği 
müsabakalar.na başlanıyor 

lııtanbul mıntakası Futbol heyeti 
riyasetinden: 

doğru lzmir'c gider . Bu vapur 

her pazar günü saat 16 da İzmir • 

den ltalkıp doğru lstanbul'ı:ı gelir. 

Daktilo aranıyor 

Haftaya ait piyasa 
vaziyeti 

Son hafta piyasada aht verit· 
ler eski hararet ve isteğini tam 
manasile muhafaza ve devam et· 
mit bulunmaktadır. 

Piyasanın hububat kısmında 
gerek arpa, gerekse buğdayları· 
mız istekli müfteriler bul.mut, bor
sa tescilatı mühim yekUnlara 
baliğ olmuttur. 

Hafta zarf mda yabancı mem -
leketlere 386 ton arpa yüklettik. 
Buğday tahmilatı da 1000 tonu 
bulmuştur. Buğday mübayaatı 
için Alman alıcıları bile piyasa • 
mızda temaslarına devam etmek· 
tedir. 

Fiatlar da sağlam ve yüksel • 
mek istidadını muhafaza ediyor. 
Bu ihracatın hasat mevsimi sonu· 
na kadar devam edeceğini söyle
mek lazımdır. 

Fındık piyasasında da istekli 
aht verişler kaydedilmektedir. 
iç fındık fiatları bir hafta zarfın· 
da kilo batına 3 kuruş kazanmış· 
tır. 

Yapak, tiftik alıt veritleri hep 
eski hızdadır. Almanlarla birlik
te Rus alıcıları da piyasda müba· 
yata devam etmektedirler. Fiat • 
larda her hafta yükselmektedir. 
Mevsim sonuna kadar fiatlarm 
hayvan sahiplerine kar getirici 
seviyeleri bulacağı kuvvetle ümit 
edilmektedir. Bir taraftan da İn· 
gilterenin Bratfort piyasası tiftik 
mamulatının satı9larım arttırmak 
için sergiler, konferanslar ve 
broşürler vasıtasiyle yapmakta ol
dukları propagandaları şiddetlen· 
dirmişlerdir. A'\7\lpa mecmul& • 
rında okunduğuna göre İngiltere 
ve azı TTU .~ıtacetlerlnd 

tiftik mensucatı satıŞları geçen 
senelere nisbetle çok artmı' bulun 
maktadır. 

Piyasanın bugünkü vaziyeti 
Türk tiftikçiliğinin istikbalinin 
emniyetli ve parlak olacağı kana· 
atini vermektedir. Statistik ra • 
porları bu kanaati vermektedir. 

Bir kaç senenin durgun ve dü
şük vaziyetini 1934 kırkım mevsi· 
minin ilk haftaları gidermiı bu -
lunmaktadır. Bu gidiıle mevsim 
nihayete ermeden çok evvel elde· 
ki stoklarm hepsi satılacaktır. 

Şimdilik İstanbul piyasasının 
vaziyeti gayet müsait bir safhaya 
girmenin yolunu tutmuştur. 

Belgrata gitmediler 
lstanbula geldiler 

Geçenlerde toplanmı! ol&n par
lamentolar iktisat konferansına 
gitmek üzere hazırlanmıt İtalyan 
murahhaslarının Musolini tara
fından verilen bir emir üzerine 
geri kaldıkları malumdur. 

ltalyan murahhaslarının bu 
suretle Belgrada gitmekten vaz· 
geçmelerine yarı resmi (Vreme) 
gazetesinin İtalyan ordusu aley
hindeki neşriyatı sebep gösteril
mişti. Bu hadiseyi izah eden 1-
talyan gazeteleri Belgratta topla· 
nan parlamentolar konferansı ile 
lstanbulda bugünlerde toplantıla
rını yapmakta olan parlamentolar 
konferansının başka başka mü es· 
seseler olduğunu yazdıktan sonra 
§Öyle diyorlar: 

5 Te§rİnievvel 1934 tarihinde yeni 
ııene Fııtbol birinciliklerine başlana. 
caktır. Müttefik futbol klüplerimiz 
tahriri salahiyetnameyi hamil birer 
"";ıurahhaslnrını 27 Eylul 1934 Perşem-

, günü saat on sekizde mıntnka 

merkv:ine göndermeleri tebliğ ve ilan 
clunur. 

Ankarada çalışmak üzere iyi 

yazı yazan bir hanım aranıyor. Üç 

gün zarfında Şahin Pa§a otelinde 

berber Hasan Efendiye müracaat. 

"Belgrada toplanan parlamen· 
tol ar konf eranıının merkezi Brük
sel dedir. lstanbuldakinin ise Ce
nevredir. İtalyan murahhaslan 
tatsız hadiselere sebep olmamak 
için Belgrada gitmediler. Fakat 
lstanbulda toplanan parlamento· 

• 
Kanlı intikamı 

Arsen Lüpen, oğlunun düşmanı mı? 

Yazan: Maurice Leblanc 
-37-

- Senin yaımda insan ya.lnız hemıiresinin hatırasına sadakat 
aşk yüzünden susar. intihar etti· gösterme tarzı oldukça müstesna 
ğiniz gün yaptıklarınızı tetkik et- bir ıeydir. Bunun için Rolandı 
tim ve Roland ile Jeromu uzaktan görmiye gidiniz ve ona yardım e· 

uzağa takip ettiğinizi anladım. Bu diniz. Buradaki itiniz o kadar a· 
iki genç kötkten çıkarak göle doğ- cele değildir. Bundan maada bir 

ru yürüdüler, bir kanapeye yan- kaç gün dinlenmeğe de muhtaçsı• 
yana oturdular ve siz de... Onlar nız. Maamafih aklıma gelen bir 
arasında tahmin edemediğiniz bir fikri aize açmaktan kendimi ala· 
yakışıkhk mevcut olduğunu gör· mıyacağım. Bu da iki niıanh ar&· 
dünüz. Sonra, hissettirmeden unda danıtıklık olduğu fikridir. 
bahçıvanımı soru§turdunuz ve on· Ne dersiniz? 
ların her gün beraberce ve tenha· - Tabii, niıanlı olmaları da 
ca gezdiklerini öğrendiniz. Bun- 1 bunu ispat eder. 
dan bir saat sonra ise rovelvere 1 - Öyle ama, acaba bu danıtık· 
yapıfarak canınıza kıyıyorsunuz. lık Elizabetin sağlığında da yok 
Doğru değil mi? muydu? 

Felisiyen yüzü takallus etmiş - Ne demek istiyorsunuz? 
olduğu halde dinliyordu. - Evlenmesinden iki ay evvel 

Raul devam ederek: Elizabete karşı kurulan tuzağın 
- Dikkat ediniz! Devam edi- çok dikkate şayan olduğunu söy· 

yorum. Roland intihar teıebbü- lemek istiyorum. 
ıünde bulunduğunuzu haber alı- F elisiyen nefretle cevap vere • 
yor. Nasıl haber aldığı da ikinci rek: 
bir meseledir. Çılgın bir halde 
koşup sizi görüyor. Bu ziyaretin-.... 
den maksat sizi yafamak lüzumu· 
na ikna etmek ve şüphelerinizin 
yersiz olduğunu göstermek gaye
sinden başka bir §ey değildir. Kı· 
zın verdiği izahat ve teminatı o 
kadar doğru buldunuz ki, o gün -
denberi adeta meıutsunuz. Doğ -
rumu? 

F elisiyen bu sualleri daha cesu· 
e 

tarzı hususunda biraz dütündüK: • 
ten sonra dedi ki: 

- Efendim, cinayet gününden· 
beri Rolandı görmedim. Geçen 
gece beni ziyarete gelen de o de
ğildir. Onunla aramda cari mü· 
nasebetler böyle bir harekete mey 
dan verebilecek mahiyette değil· 
dirler. Size Roland'tan aldığım 
bir mektubu göstereceğim. Buyu • 
runuz, okuyunuz. 

F elisiyen bir mektup çıkarıp 
Raul'a verdi bu mektupta denili • 

yordu ki: 
"F el is iyen 
Felaketlerini ve Jeromu birbiri

mize bağlamış bulunuyor. Bet
baht kardeşim için döktüğümüz 
müşterek göz yaşları bizim için, 
kız kardeşimin hatıralarına bir • 
likte sadık kalmaktan başka te -
selli çaresi olmadığını ispat etti. 
Bizi birbirimize bağlıyan kuvve -
tin onun ruhu olduğu kanaatinde • 
yim. Bana geliyor ki, bize, onun 
mesut olduğu ve olmak istediği 
yerde bir yuva kurmak emrini ve· 
ren onun ruhudur. 

Ne zaman evleneceğimizi bil • 
miyorum. Yalnız şunu söyliyebi • 
lirim ki, hayatta yalnız kalmak 
cesaretini kendimde bulamıyo • 
rom. 

Siz Elizabeti tanıyan bir insan· 
smız. Bunun için yarın köşke ge· 
lip Elizabetin ruhunun Jeromla 

evlenmemi tasvip ettiğini ~öyle • 
menizi dilerim. 

Roland,, 

Raul mektubu bir kaç defa o· 
kuduktan sonra alaylı bir ifade ile 
dedi ki: 

- Tuhaf şey? ... Bu genç kızın 

lar konfranaına diğer devletler gi
bi İtalya tarafından da bir heyet 
i§tirak etmektedir.,, 

- Bu faraziyeniz cidden im • 
kansızdır. Ben bunların her iki
sini de yakından tanımaktaymı. 
Rolandın kız kardeşine kartı bes• 
lediği sevgi de pek ulvi, ve büyük· 
tür. Hayır, hayır, Rolandın böyle 
menfur bir itham altında bırakıl· 
ması kabil değildir. 

- Acele etmeyiniz! itham e • 
den yok. Ben yalnız, ileri sürül • 
memesi kabil olmıvan bir farazi • 
ye yürütüyorum. 

- Bunu icap ettiren sebep ne• 

dir? 
- Şu, bana gösterdiğiniz mek· 

tup ! ... Bu satırlar arasında öyle 
derin bir şuursuzluk hi11olunuyor 

ki ... 
- Roland dürüst ve asaletin 

timsalidir. 
- Hayır, Roland bir kadındıf' 

ve unutmağa baılıyan bir kadın • 
dır. 

- Unutmadığına eminim .• 
- Öyle ama, yuvasını öyle şart· 

lar dairesinde kuruyor ki ... 
F elisiyen ayağa kalkarak bü -

yük bir ciddiyetle: 
- Bundan batka bir ıöz söyle

memenizi istirham ederim. Ro • 
land bütün zanlardan biridir. 

Raul mektubu iade ettikten son· 
ra çimenlikte bir kaç adını yürü· 
dü. Raul mahirane suallerle bu 
müzlim ruhlu genci söyletmeğe 
uğraşmağı düşünürken bahçe ka· 
pısı açıldı ve polis bat müfettişi 
Guso içeri girdi. Raul bunu gö • 
rünce mırıldanarak: 

- Vay, dedi, Guso dostumu2 
teşrif buyuruyorlar. Acaba bu 
baykuş ruhlu herifin getirdiği ha· 
her ne olsa gerek? 

Poliı müfettişi ilerliyerek Raul 
ile tokalaftı. Raul dedi ki: 

- Nasıl?... Sizinle aramızda 
mevcut itler hitam bulmadı mı? 

Guso sinsi bir ifade ile: 
- Evet, evet, dedi, her itimiz 

bitmiştir. Yalnız adliye bir ada· 
ma el koyduktan sonra onun üze• 
rinde bazı haklar muhafaza eder. 

- Nez ar et hakkı mı? 
- Hayır efendim, kalbi bir iti· 

na hakkı ... Bunun için bir taraf· 
tan tahkikalıma devam ederken 
diğer taraftan da hastamız hak • 
kında malumat almğa geldim. 

(Devamı var): 



Dil tetkikleri 

Gılgamış'ın Erteği 
(Destanı) 
Türk edebiyatının en eski eseri 

En e1ki edebiyat erdeniıi [ dan kurtulmak için tannlardan 
(= San'at eaeri) Sumerlilerden yalvarıyorlar. 
Ereh beyi Cılıamııın erteğidir. Halka yardım etmek üzere ya• 
Erk •ürdüiü (=hükümran oldu· ratılan Enkidu ile Gılıamıt ~ra• 
iu) çağ gereiince bil.inmiyor, an· aında ıeçen korkunç savaı netıce
cak Sumer hanlan arumda Ereh ıinde iki Alp birbirini takdir eden 
omaimdan (henedanından) bey iki doıt oluyor. Şehrin bezenme
olanlann befinciıi ıörülüyor; bu ıi için kullanılmalı olan çıra ağaç• 
da tufandan sonra erk ıüren ikin· ları öyle bir ormanda bulunuyor 
ci omak aayıhyor. içinde Sumer ki, Humbaba adında bir öcü 
tufanını anlatan bir parça vardır. ( = dev) saklıyor; iki emre alp 
Buna göre eıkiliii Jainm doğu· (doıt kahraman) yola çıkıp Hum· 
mundan 4000 yılönceye, belkimde baba ile kartılaııyorlar; yardım· 
daha eaki bir çağa çıkar. Erden· larına eıinleri (rüzgarları) gön· 
lik de"' eri (= san'afça kıymeti) deren Güneı tanrısınm duldum· 

k :ksektir bu da Sumerlilerin da ( = sayesinde) öcüyü yenip 
pe y , k il . . k . ı b .. . ve pek eıki bir türkçe olduiuna e esını esıyor ar;. unun uzerı· 
·· h ı an ıumercenin eskili· ne İttar Gılgamıta atık olur; an· fup e o mıy 

i . ·· · k kin bı·r aydınlık saç• cak onunla evlenmeye yaklqmı· 
ı uzerıne el •• 

ktad • Homerin ii.fo dört bin yan bu alpa tannça dutman olur; 
ma ır. -T A , 1 ak h .ki 

1 ak. t kleri (- destanla· babası nu ya ya varar er ı 
yı ıonr ı er e - . .. . 
) ·ı ··ı ·· ı n-•k vükseklıkte barluı (ceqaverı) yok edecek 

rı ı e o çum e ~ ~ - . ... 
d b. t .. r"'""*leri (eserleri) ya • bir boiayı yarattırır. Bır ıoluau 

e e ıya o .... k. . ..ı: k" . Mld"" b·ı bu 
t b. d"I ı n ıumerce en es ı ile uç , .. z ıtı o ure ı en ca• raan ır ı oa . 

t .. k · nımıza ancak yak· navarın hakkından ıelen Enkıdu ana ur çeyı ıa . 
ı t b·ı· ' ölmıye mahkUm olur. 
aı ıra ı ıyor. D .. 1.. .. k d. · k . · diye oıtunun o umu en 111ne pe 

Bu erteiin sumercesı fUD d ku ··nı·· ··ı.. ·· kün eski o nan ve ıo une o um ur • 
dejin bu)unmamıttıı:; en d cü (dehıeti) ıiren Gılgamıt ıon• 

· Akk d d"liyledır Bunun a metnı a •. • . bu suz dirlik aramak yolculuğuna çı· 
yalnız üç tabletı bulunmduıtur2ooo kar. Bor (=içki, prap) tanriçesi 

.. h J .. doiumun an 1 
nuı a aanın . a )mamakta • Siduri'ye ruıelir, ondan ei ence 
yıldan daha eıkı 1 yı .. h felaefeaini alır. Sonra en eıki a· 
dır. Bojazköyde bulunlan nuı a • ~--1 olan Uta. Napiıtim'in kayık· 

L- ··z yı ıonra ya· _. 
lar bundan ~ ~k d Ef dil· çııı Ur - Şanabi ile ve daha ıonra 
zılmııtır; bunlar b" d~I ~~ 1 

tufandan kurtulmuı biricik adam 
!eriyle ye baıka ır 1 e ır. olan Uta. Napiıtim'in kendisiyle 

Bunlardan aonra At~r' d.~ bulu· buluıur, ondan tufanın serçejini 
_., tablet gelir; en yem nush.alar dinler ve tanrıların ona sonauz 
iae Ninevede kral kijtüpiaaaesincl• _.titllt arma'fanalr ..... ........._ 
bulunup timdi Briti~h r,t~um- rmı öfrenir. 
de saklanmakta olanlardır: Bun· Uta. Napiıtim, altı gün yedi 
lar IAnın doğumundan önce ye- gece uykusuz kalamıyan Gılıamı· 
dinci yüz yılda buılmıtbr; .~1• f& ıonauz dirliii veremez, ancak 
cılardan biri Sin· liki • umımı a· denizin dibindeki bir otu bildirir, 
dmda biridir. Bunlarda~ bat~ onunla kendisi yeniden gençlete
daha aonra yapılmJf yenı • Babıl bilecekti; ayaima laf bağlıyarak 
basımlarından kalma parçalar da denizin dibine inen Gılıamıt ara• 
buJunmuttur• Buna ~~re ... ~u erte- dıimı koparıp ıuyun üzerine çı· 
iinen atalı 4000 yıl sur~~ınce ~ kar; ancak kendi bir gölcükte yı· 
• Aayanm bütün me~eni ul~e ~e .. ıl· kanırken bir yılan otu kapar ve 
lerinde kliıik edebıyat erkmı sur- yeniden alpı aradıiından mah· 
müt bir erdeni olduiunu anlıyo- rum eder. 
na; bunu ve daha nice benz«le- Bundan aonra Gılıamıt öteki acun 
rini yaratmıt olan Türk .. ır~ı~an (ahire) tanrısından arkadqı En· 
aelmit olmak onuru ne buyuktür. kidu ile ıörüpneyi yalvarır; ken· 

Qdpmlf eneğinin bütün ter· diıine verilen bu göriifmede En· 
c&Deleri, aslı gibi, manzumdur; kidu ona öteki acunda ıeçirdiii 
elde ~r ~k nüsralan bulunan ye· katı ve karanlık dirliii anlatır, er
dinci yüz yıl basınına ıöre bu ko- tek de bununla aona erer. 
tak (~oeme) on iki tablet üzerin· Bu yedi bin yıllık erteğin sa
de yazılmııtı; altıtar yüzlü me?· delik içinde büyük ıiirlere verdiii 
tm'lar teklinde olan bu tabletlerın güzellikleri vardır; iman ruhu
ller bmne (her yüzüne ~•ıra I~~- nun bir çok derin duyularını kav· 
mek Gsere) 300 sıra (mııra) du· ıcı bir yolda tasvir etmekte
fel', Jalmz pn ikinci tablette bu· rd~y 

k d 
ır. 

mm ancak yamı a ar yazı var· 8. ok dilde bir kaç tercemeai 
cbr ır ç k" •• • b" 

• yapılmıf olan bu en el ı tıın°: ı· 
Şekilce adı bugünkü türkçeye zim için batukluğu ( ehemmıyet 

bile benziyen Gılıamıı'ın adına azameti) her budun ve uruktan 
tertip ec:lilmiı olan bu büyük er· ~=-büyüktür; insan edebiyab • 
tekte, belkim de, çok eakidenberi nm bu en eaki eseri ayni zaman • 
ballım dilinde dolqan bir takım da Türk zekiaJDJn en eıki aan'at 
serçek (mJthe) )er toplanmııtır. 'd' 

eaerı ır. b"" 
Ereh beylerinden olduiu göı • Bunu dilimize çevirmek en u· 

terilen Gdgamıı'm ıelefi (bitkiler yük bir borçtur. . 
tannaı ve lçtarm kocalarmdan bi· Bu eski koıuğun (tiirin) ter • 
ri olan) Tammuz'dur. Annesi ise cemesi için yepyeni, aru duru, a: 
Nin • Sun'dur. taların bıraktıiı ıibi kabııkaız hır 

Ertekteki bilailere ıöre, bun • dil lazımdı; bu dil ul'li önder Ga· 
dan pek eski bir çaida (belkim zi Muataf a Kemalin yaratmak ve 
de laidan 5000 nl ön). bütün ıi· Türk budunun& atalardan en de
~ala aJft ayn w IJeı,lerl ft!'ken, terli bir andaç olarak ıumnak ia
W,_.q Ereh'i tutuyor; elgünü tediii dil olmalı idi; yaradılma· 
{= halkı) büyük itlerde öyle ça· 
batıruor. .ki...onlJlr da_ınuzlü.un- (Deftmı ı blcıl 9Qlfaalll ı blel .atmı .... > 

Kaz, 
KAZLAR 

Gal muhari pi erinin mağ
lubiyetine nasıl sebep 

oldular? 
İstanbul sibi Roma dahi yedi 

tepe üzerinde kurulmuftur. Bun• 
lardan birine Kapitol denilmekte
dir. Bu meıbur tepe, aptallığı ile 
mqbur olan kümes hayvaırlann • 
dan kazların da tarihte büyük bir 
töbret kazanmalarmı mucip olmut 
tur. 

Etini aeve seve yec:liiimiz İialde 
aptallığına hükmettiiimiz kazlar 
hakkında Romalılarm dütündük • 
leri bizim dütündüklerimize kat'· 
iyyen uymamaktadır. Çünkü Ro
maldar kazı ililıt bir mahlili ad • 
dederlerdi. Kaz evveli Satüm'e, 
ondan sonra da Jüpiter, Yunon ve 
Minena adlı ilahlara mensup mu· 
kaddeı bir mahl6k olarak tandır • 
dı. Vaktile Kapitol tepeıincle Jü· 
piter ve Y unon mabetleri bulun· 
makta idi. Yunon mabedinin bu • 
lunduiu kııım bir kale olarak inta 
edilmiı ve burayll' madeni para 
darphaneıi yerleftirilmiı bulunu • 
yordu. Y unon mabedinde kazlar 
devlet maırafile beslenir ve ye
mek tarzları ve yedikleri yem mik 
tan istikbalin qfinde bir e•• ad· 
dolunarak tetkik edilirdi. 

Buna ıöre kazlarm ye,ine va· 
zifesi yemek ve yedikleri miktar 
ile iıtikbalin keıfine yardım et· 
mekti. Halbuki kazlar bir müna • 
..._.. Kapltora Mlılil; ltlw 
hizmette huluD11111f Ye diler taraf· 
tan buranın muhafazaıma memur 
olan köpeklerin mülhit bir cezaya 
çarprlmalarnu mucip olmutlardır. 

Milattan 387 sene evvel ıece • 
nin birinde Gal muharipleri kale • 
yi sararlar. Halbuki, aarmaı ameli· 
yeai yapıldığı bir •ırada köpekler 
derin bir uykuya dalıp, havlamak 
suretile tehlikeyi haber vermek 
hususundaki vazifelerini yapmaz• 
lar. Bu vazifeyi bilikiı kazlar p • 
rültü yapmak, ıailamak ve kanat 
çırpmakla yapmıf, kale muhafızla 
rmı uyandırmıı ve Gal muhariple
rinin mailip edilmelerine sebep 
olmutlardır. Bu ihmal ve tembel· 
lik köpeklere çok pahalıya mal ol• 
muttur. Çünkü bu zaferden sonra 
11Z1:n müddet, senenin muayyen 
ıünlerinde Romalrlar ıençlik ma· 
bedi ile Sumanua mabedi araam • 
daki ağaçlara köpekleri diri diri 
mıhlamak ıuretile zavallı hayvan
ları cezaland1111119lardır. 

Kazlar Romada muhafızlık va• 
zifeıini sörmemiı olmakla hera • 
ber Çinde münhasıran muhafızlık 
yaparlardı ve buıün de yapmakta 
dırlar. 

Çin tarihi kazların ıailamak 
auretile bir çok kaleleri dütman iı 
tiliımclan kurtardıldarnu yazıyor. 

Busün Çinin Kiyanı - Su eya· 
Jetinde icazlar, bizim köylerimiz· 
de köpeklerin prdükleri vazifeyi 
ıörmektedirler. Kazlar ev halkını 
ve qinaları tanıdıklanndan ya
bancı biri celdi mi aürültü yapa • 
rak eY sahibinin dikkatini çeker
ler. 

Bu IOD tafıillttan IODra kaza 
"aptal mahlelr,. del!l!k dC!i!Jl olur 
mu? 

ilihi mahliik ! 
l 

1 elefonun icadına sebep 
olan aşktır I 

latanlNlda bulunuyorsunuz. 
Londrada bir tanıdığmız, bu tanı· 
dığmız ile aranızda çabucak hal
ledilmesi icap eden bir it ve cüz· 
danmızda paranız var. Az bir 
müddet xrfmda, ikinizi ayıran 

binlerce kilometrelik mesafeye 
rajmen, konutuyor ev anlaııyonu 
nuz. Bize bu kolaylığı temin eden 
telefondur. Fakat telefon neden 
doğmuıtur? 

Aıktan, aevsiden ! 
Bakmız: Telefonu icat eden 

Graham Bel'dir. Henüz yirmi bet 
yatında iken Amerikanın Boston 
üniversitesinde konuıma fiziyolo· 

jisi ve ses cihazı hakkında dersler 
...ı,._ ._ .ayleme dla.smtla •· 
katbiı olanlar Gzerinde Hmt tecrü 
beler yapıyordu. Bu tecrübeler ıı· 
ruındaı Grahun Bel'i en ziyade 
yoran vak'a ilimin gönlünü çelen 
aağır bir ıenç kız olmuttur. G. Bel 
kızı tedaviye uğratırken ıevmiı ve 
nihayet evlenmittir. Evlendikten 
10ma ilim, aöylediklerini sevgili 

karısına itittirebilecek bir ilet 
icadı için bütün pyretile çalıtmıt· 
tır. Bu auretle uzaktan ıöylenen 

tözleri elektrik kuvvetile büyüten 
ve daha kolay iıitilmeıini temin e· 
den bir makine yapmaia muvaf • 
fak olmuıtur. Görülüyor ki G. Bel 
afk aaikaaile telefonu icat etmeğe 
muvaffak olmuttur. Bu icat üzeri· 
ne Boıton'da 1877 ıeneıinde ilk 
defa olarak "Bel Telefon Koaıpa· 
ni,, adı albnda bir telefon tirketi 

kuruJnıuttur. 
Almanlara ıöre telefonu icat .. 

den rabam Bel deiil, Franldurt'ta 
muallimlik eden Filip Ra11 adh 
bir Almandır. Hakikaten bu Al. 
man mualliminin 1880 aeneıinde 

bir nevi telefon makineai y&PIDJI 
olduju Ye fakat bu makinenin a -
meli bir fayda temin edemedili 
tarihen ıabittir. MMmafili Alman 
lar Graham Bel'in telefon makine 

ıini icada ujrqbğı sırada '.Alman 
mualliminin yapbfı makineden 
haberi olmadıimı itiraf etmekte • 
dirler. Telefonu buıünkü milbm
mel hale aetirenler iae lnailiz fisili 
ilimi (1878) Hyugı Ye Alımn e

lektrik mühendisi Yemer Simena' 
ttr-(1880). 

1932 senesinde yapılan bir ata• 
tistiğe göre yer yüzünde otuz bet 
milyondan fazla telefon al>oneai 
vardır ve bu otuz bet milyon abo
nenin yirmi mil1onu Şimali Ame ; 
rikadadır. 

Nüfus çokluğu niabeti dai.retin
de en çok telefon abonesi olan 
kıt'a Skandinavya'dır. Danimar • 
kada senede nüfus batma yüz elli 
konuıma diifüyordu. Almanya • 
da iıe iki yüz nufuı bqma bir te • 
lefop ve nüfuı batına da dört 
mükaleme isabet etmektedir. 

Telefon kelimesinin ulı Y u

nancadır. Tele uzak ve Fonoa ta 
ıea demektir. Buna göre telefo
nun Türkçe adı Uzaluea olmak 
icap eder. 
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MEMLEKET HABERLERi 1 

Yunan ordusu kaçarken 
140bin altın mı bırakmış 

Bir hırsız 
İki kişiyi tabanca ile 

yaraladı 
Odemit - Ödemit halkı azılı 

bir hırsız yüzünden telaş ve heye
can içinde kalmı§tır. 

r-T A K V i M ---ı 
SALI Carşamba • 25 Eylül 26 Eylfil 

ıs c. Ahir I6 C. /ıblr 
Gün doğu~u s.~o :-.51 
GOo batısı 17.59 17,59 
Sabah namazı 4 5~ 4,54 
Oğle namazı 12,0ô l'l.05 
hindi nımuı 1 ~.29 {5.28 
Akşam namazı ıs.ot 17,59 
Yatsı namazı 19.3:i 19.33 
imsak 4.11 4.12 
Yılın grçen ı;liolerl 261 2611 
Yılın talan ııUnleri '°" 103 

~ YARIN 
Dtlnya Alevıeaırse •• 

\.! ~--Çeviren : A. C. ----- Yazı rtu. sı : 5 
Bu feryatların sebebini niha· 

yet anlayabilen bir Rus askeri ra
hiplere bağırmıftı: 

Balıkesirde Meyhane boğazın· 
'da mühim değerde olduğu iddia 
edilen bir definenin araştırılma· 
sma baılanılmııtır. Şimdiye ka· 
daf bir ev aranmıf bir şey bulu
namamııtır, def inenin yeri kati· 
yetle tahmin edilemediği için bu 
sefer bitişik evin bulunduğu yer 
de araştırmalara başlanılmıştır. 

Çar§ı bekçilerinden Murat ça
vuş ile Halit efendi, gece devri-

yesini yaparlarken büyük cami ,_

1
1f ·-- JI.~ 

civarındaki kuyumcu Fuat efen - R A D Y O ·~ 
dinin dükkanında §üpheli görül - -.!.===========:=;;;.;;;;;!= 

- Hey, bana baksanız a, bir an 
evvel buradan defolup gitmez ve 
bizi rahat bırakmazsanız, bütün 
bu dağları kafalarınız gibi keskel 
yaparız, anlamadımz mı?.,, 

Bu ihtarı takip eden umumi bir· 

gibi ovaları, stepleri ortadan ve 
§İmdi dağ tepelerini de ihata et• 
mek üzere olan kesif bir sis taba -
kasına rağmen ceneral Bars düf"' 
mana karşı uçmaktan çekinme • 
mitti. Ancak, o mıntakaya yer
leşmiş olan topçu rasıtları hiç bir 
şey teşhis etmeğe muvaffak ola • 
madıkları için çok kızıyorlardı. 
Rus ordusunda henüz "sis gözlük
leri,, yoktu.. Bu gözlükler, ıon 
zamanlarda ketfedilen infra kır
mızı fotoğraf makineleri prenıi • 
bine göre imal edilmit aletlerden
di ve onlar sayesinde sis içinde 
bulunan mahalleri görmek kahil 
oluyordu. Bu gözlüklerden yalnız 
Rus bahriyesinde vardı. 

Bundan başka Yunan ordusu • 
nun kaçarken bıraktığı iddia o • 
lunan 140.000 altının gömüldüğü 
yeri aramak üzere bir heyet gel • 
miştir. 

incir alımı 
İnhisarlar idaresi tarafından 

~ydın hattı üzerinde baılanılan 
incir mubayaatına ehemnıiyetle 
devam edilmektedir. Şimdiye ka
dar satın alınan hurda incir yekU
nu 350 bin kiloyu bulmuştur. Bu 
incirlerden 263 bin kilosu dün ak
şama kadar lzmire nakledilmiştir. 
Bu hurdalar, inhisar idaresinin 
Aydın demiryolu kumpanyaaı de
polarında kiraladığı bir yerde mu 
hafaza edilmektedir. 

Bu İncU-ler yakında lstanbula 
nakledilecek ve inhisarın Pa~a -
bahçesnideki müskirat fabrika -
smda sumaya tahvil edilecektir. 

idare tarafından satın alınan 
incirlere Ödemi le üç kuruş on 
para, Selçukta 3,5 kuruş, Nazilli 
havalisinde 3 kuruş fiat verilmek· 
tedir. Bu fiat farkları, uzak istaıı· 
yonlard n lzmire nakledilecek 
incirlerin tahliyesine mahsup e • 
dilmektedir. 

İzmir Amerika konsolosu 
gitti 

İzmit Amerikan ceneral kon · 
solosu Mister Vilyam Perri Jorj, 
Adis Ababa maslahatgüzarlığına 
terfian tayin edilmiştir. Mister 
Vilyam Perri Jarj İzmirden ayrıl
mış, vapurda vali namına vali mu· 
avini vekili Fuat bey ve konsolos
larla bir çok dostları tarafından 
teşyi edilmiştir. 

Dil tetkikleri 
( Da.§tarafı 7 inci sayıfnda) 

sına hepimizin candan, yürekten 
çalr§masını bir borç saydığım bu 
dile doğru atılmış küçük bir adım 
olmak üzere Gılgamış Erteğin bi
rinci tabletini çevirdim; okuyucu
lamndan küçük bir yüreklendiriş 
görürsem öbür bolüklerini yaz
mak cesaretini gösterebileceğim? 

Seçtiğimiz sözlerin ahenkli ol· 
maama ve yadırganacak sözlcrın 
çok olmamasına dikkat ettim; ku
surlanmın armanınca bağışlana· 

cağını umarım. 

Ahmet Cevat 

tüler duymuşlar, Murat çavuş ta • • B u 9 U n 
bacasını çekerek dükkanın arsa 
cihetindeki duvarda açılmış bu -
lunan delik yanında kalmış ve Ha 
Jit efendiyi jandarmaya haber 
vermek üzere telefon santralına 
göndermiştir. 

kahkaha üzerine rahipler oradan 
uzaklaşıp gitmitlerdi. Giderken 
tesbihlerini çekerek mütemadiyen 
bir §eyler mmldanmışlardı. Rus 
askerleri içinde yalnız bir ağaç 
deviren ciddiyetini muhafaza et
miş ve demiıti ki: 

Kuyumcu dükkanındaki hırsız, 
Murat çavuıu yalnız görünce ta -
bancasiyle beş el ateş etmiş ve 
Murat efendiyi yaralamıştır. 

Bu sırada Halit efendi yetiş -
miş, tabancasiyle hırsızı takibe 
başlamış, Çatal yol bekçisi hadise 
yerine yetişmiş, hırsızın kurşun • 
larına hedef olmuş, ayağından 
yaralanmı§hr. Çıkan kurşun bir 
de f ırıocı çırağını hafifçe yarala -
mıştır. 

Bu sırada jandarmalar yetiş • 
mişse de hırsız cami çıkmazına 
girmiş, bir eve dalmış, oradan da 
damlara çıkarak kaybolmuştur. 

Hırsız şiddetle aranmaktadır. 

Sarraf Nadir efendinin bir kaç 
gün evvel dükkanım sc;>yan hırsı
zın da bu şerir olduğu zannedil
mektedir. 

Bir tren kazası 
Manisa ile Menemen arasında 

ve demiryolu üzerinde feci bir ka
za olmuş; tren 73 üncü kilometre· 
de bir araba ile hayvanlarını çiğ
nemiştir. 

Hadiseye Manisa müddeiumu· 
miliği vaziyet etmiş ve tren ma· 
kinisti hakkında tevkif kararı 

vermiştir. Bu sebeple tren üç sa· 
at teehhür etmiştir. 

Cehalet yüzünden 
Barlının F ermikkadı köyünde 

Gökmen oğullarından lbrahimin 
karısı Ayşe, çocuğunu düşürmek 

için ne olduğunu bilmediği bir ko
cakarı ilacı içmiş, dayanılmaz a· 
cılar içinde ölmüştür. Hadiseye 
müddeiumumilik el koymuştur. 

İSTANBUL, 
18.80: .rııuc nl'şrtyııh. 19: Mesut Cemil bey 

tarafındmı f-OCuklarn nıasaı. 19.SO: Tilrk mu
ıılkl ncıtrlyatı. (Stlldyo .u heyeti ve Yaear 
bey, Eml'l vo Mchllka hanımlar. 20.4S: MUnlr 
Nurett~ bey ve arkada,ıarr. 21.20: Ajans 
ve borsa hııbcrlcrl. 21.SO: Cemal Reıtlt, La
tlnskl, İzzet Nezih, ::\11',s'ut Cemil beyler tn
mfmclan klli lk muslkL 

828 ,Kin~. BUKREŞ, S6i m. 
18-15 OUndUz n~rlyııh. 18: Kıırr,ık kon • 

ser. 19: Muhtelif. 19.l:S: Glcn Jone~u orke.
trasr. 20: tJ'nh·crslte. 20.15: PlAk. 20.45: Kon. 
fenınıı. 21: S!'nfonlk konser, 22: l\lnsahabe, 
22.16: Senfonik konserin devamr. 2S: llaber
lt'r. 

228 Khz. ~'ARŞOVA, 1145 m. 
l8: Keman Jconst'rf. 18: Muııahabe. 18.85: 

Hatif muıılkl. - l\lııuhabc. 19.15: Tagan • 
nUl konser. lD.41'S: Musahabe. 20: Mandolin 
orkcstnı8r. 20.20: Aktll:ıllte. 20.SO: :Mandolin 
orkestrası. l•onserlnln devamı. 21: Viyanı' 

mmılklslndı-n mUrckkep popüler. 21.45: Ha.. 
berlt'r. 22: Popiller senfonik orkestra konııe
rl. 23: RkelAnı ve konser. 28.15: Dans mnsJ· 
khıl. 

8-H Kb7~ DERUN, nı. 
19.85: Neşeli nr:;rlyat. 19.50: SenfonJk teUd

ler. (Piyano lçln ı;aryasyonlar). 20.40: Ak· 
tuall~. 21: Habrl'll'r. 21.15: Kan,rk nC3rfyat. 
22.05: Berlln radyo orkestrası. 23.20: Ha -

~BORSA~ 
1 Hizalarında yıldız işareti olanlar üzer. 
!erinde i4 Eylülde muamele görenler· 

1 dir.] Hak amlar kapanış fiatlarınıı~österir. 
.l l'f ukut (Sabş) 
* Londra 620.- • ViyllDa :.!4, --
* Ncvyork 124. - * l\la-irlı 17, -
* Parls 169. - * Berlln 44, -
* MllAno \ 

217, - * Var~ova 24, - 1 

* Brilkscl 118, - * Badapeşıc ~6. -
* Atlna 25, - * Biltres 19, 50 
* Cenevre 820, ·- • Belgrat 57, -
4" soryı 94,- * Yokohama 36, -
* Amsterdanı 85, - *Aluo 925, -
* Prag 98, - *Mecidiye ll8, -
* ~totholm Sı?. - • Rınknot 230, -

l 
·-

, _ __ 
18>'i Çekler (kap. sa. 

-----
j * Londra 6lft?'5 • Stokhlm 3.12:.0 
! * Ncvyork 0.8051 ıo • Viyana 4.2720 
' * Paıls 12.06 • :'ltadrlı 5.82f3 

ı • Mlltno 9.2?'55 • Berlln !,9917 
* Briiksel 3.387:1 • Varıova 4. 19'H 1 
~ Atlnl 83.5066 • Rudapeşte 3,95 
* Cenevre 'i.43?'3 • Biikrcş 19,445 
* Sofya 66,095 • nelgrat 34.74 
* Amstcrdaın 1.17.27 * Yokohıma 'l.6962 
• Prag 19,09!0 l\tôskova 1036.75 

- - E- S ti- A- M 1 

iş Bankası 10.0l> Terkos -.- 1 
Anadolu 27.45 Çimento aJ 12.10 
Reji ı. :ıo nyon De~. 

ıı;.:ıo ~art De?. -.-

"- Başka mukaddes bildiği bir 
§eyi tahrip etmek iyi değildir, 
derler, lıya F om iç. Göreceksin ki 
bunun sonu iyi olmıyacaktır.,, 

Kendisine hitap edilen asker 
cevap vermitli: 

.'-Adam sen de .. Mukaddes 
olan ,eylere de inanılır mı imi§? 
Bizim için mukaddes olan şey işte 
budur!.,, Bunu söyliyerek omu
zunda taşıdığı tüf eğine eliyle vur
mu,tu. Diğer bir asker de delme 
makinesini tutarak: 

-"-Bu da mukaddestir .. Terak
ki zihniyeti mukaddestir. Başka 
bir şey bilmem!.,, 

Sözlerini ilave etmitti. Bunun 
üzerine, ciddiyetini muhafaza et· 
miı olan ağaç devirici asker de • 
mitti ki: 

"- Peki yolda§, peki uzun mü
nakatalara ne lüzum var!.. Sen 
makine)'e iman ediyorsun.. Fakat 
kar,ımızdaki sarı ırkın da iman 
ettiği göze görünmiyen bir Alla -
hı var. Bu Allah bizim nazarı -
mıza abus çehreli bir heyula gibi 
görünse dahi o Allah belki bu 
memlekete münasip olan bir Al
lahtır. Sonra, seni kendi elleri -,. 
mizle yarattığımız makineye ken· 
din nasıl inanabilirsin? Hayır, 
Uya F om iç, hayır .. insanın maki -
neden başka bir Allaha daha ihti
yacı vardır.,, 

Bu muhavereye bir kaç asker 
daha karı,ınca aralarında şiddetli 
bir münakaşa açılmışıt. 

Urga şehri etrafındaki mevzi • 
lerde beklenilen düşman taarruzu 
için her şey hazırlanmakta iken 
Tola ovasından ve ayni zamanda 
~ehrin şimalinden düşman tayya-sır. f:layrlyc 

Merkez Ban tası !'9,·· 
U. Slgoruı -.oo 
Romontl 17,25 

J 

Balya 
Şark m. eczı 
Telefon 

-.-· ! 
-.--.--.-

· '"e filoları beklenilmediği bir za • 
manda mecnunane bir cesaretle 
cıni bir hücum yapmışlardı. 

En önde kar gibi beyaz olan 
ceneral Bora'un tayyaresi olmak 
üezere gayet seri bir ıurette yük -
selen Ruı tayyareleri sis içinde 
bir anda kaybolmuştu. Tayyare 
motörlerinin gürültüsünü artık 

insan kulağiyle işitmek kabil de
ğildi. 

Yalnız tayyare filolarının ku
mandanı radyo vasıtasile vaziyeti 
mütemadiyen bildiriyordu : 
"6500 metre yükselerek ıis taba -
kasını altımızda bıraktık.. Daha 
yükseklerde gene bulut var. Düt· 
man tayyarelerinin bu bulutların 
arasında olduğunu tahmin ediyo
ruz.,, 

ilk önce toplanan beşinci Ruı 
tayyare filosundan ise hiç bir ha
ber gelmiyordu. Tayyare karar • 

.. hı; rad o vaau..tailer'D'lÜtemadi • 

yen fezaya doğru sualler yağdır • 
dığı halde bu sualler cevapsız ka· 
lıyordu. 

Sonra, bir anda tayyare filola· 
rı ile irtibat da kesilivermiıti. Yal· 
mz, bir aralık, tek tük kelimeler 
işitilmiş, ondan sonra muhabere 
tamamiyle inkıtaa uğramı§b. 

Bunun üzerine müteaddit sa • 
bit balonlar havaya çıkarılmııtı. 
Bunların verdiği haberlerden ve 
dinleme aletlerinin kayitlerinden 
Rus filolarının 7100 metre irti
fada cenup şarki istikametinde 
düşman tayyarelerinin bir kısmile 
karşılaştıkları anlaşılmıştı. Düt· 
man tayyarelerinin bazıları esas 
filolardan ayrılarak Urga tehrine 
doğru yaklaşmağa başlamı§h. 

Şimdi Bogdo • Oladaki tayyare 
müdafaa bataryalarında duran 
Rus topçuları büyük bir heyecan 
içinde düşmanı bekliyorlardı 

Balya kaymakamı 
Balıkesir vilayeti daimi encü • 

meni azasından Rıfat bey Balya llF=;==::;;;;;:===.;,;;=..;~.,;=;:..;;~.:=.:=~111 
istikrazlar tahviller 

1
*1933Türk Bor.l 28.85 

Sabahın ilk saatlerinde, Bozda 
A ap tahammül edilemiyecek 

kadar gergindi. Semada hiç bir 
şey görülemediği halde düımamn 
biraz sonra Üzerlerinde uçu§aca
ğını biliyorlardı. 

kazası kaymakamlığına tayin e -
dil iştir. 

Bartın kasapları grev 
yaphlar! 

Bartın belediyesi, manda etine 
beş, karasığır etine yedi buçuk, 
inek etine on, keçi etine on iki bu
çuk, koyun etine on yedi buçuk 
nark koymuştur. Kasaplar bu fi. 
atleri az bulmuşlar, belediyeyi 
protesto mukamibilinde bir gün 
hiç hayvan kesmemişler, şehir o 
gün etsiz kalmıştır. 

l!:lektrlk -.-. . . il 2?',60 Tramvay -.--• • .. " ıu :n.so Rıbum -.-
*lstilı:rAı.ıDıblll l 94,00 Anıdolo ı 47,70 

ıı Ergani lstlkrau !ıl7.- Anıdolo il 47,70 
1928 MO A. -,00 Anadolu Hl -.-

1 Bı~dat. -.oo • Mürııcssll A 49,0S 
l_ ..ı 

Galatasaray Spor 
Klübü Riyasetinden : 

28 EylUl 1934 te toplanmasr ilan 
edilen fevkalade heyeti umumiöye iç
timamm bazı istihzaratın tamamlan
masına binaen 5 Teırinievvel 1934 
Cuma gününe tehirine mecburiyet 
elvermiştir. 

Ola'da bulunan dinleme aletleri 
şark ve cenup istikametelrinden 
gelen birçok tayyarelerni motör 
gürültülerini kaydetmişti. 

Bu aletlerin en rakik dereceye 
ayar edilmesi sayesinde düşman 
tayyarelerinin irtifaını ve sür'ati
ni bile oldukça sahih bir surette 
tayin etmek mümkün olmuıtu. 
Evvelinde hazırlanmış olan tabe-

(Devamı var) 
... ıııummıtnmtımnııı ıııtı&lhllna:lllnlmllltll1U111mmuoU111nuu111111111mıun...-

İngiltercde Avam kama
rası gelecek sene 

değişecek Not: Yarınki nüshada birinci 
t.ableti basılacak olan bu tercüme
de şu işaretler kullanılmıştır: 
[ ] köşeli eğmeler içine bir kaç 
metnin karşılaştırılmasiyle oku
nabilen sözler, ( ) kavisler içi
ne ise metnin t.amamlamak i -
çin ilave olunan sözler yazılmış -
tır. Tercümenin esasr Carnpbell 
~hompson'un "The epric of Gil-
6 m!sh,, adlı eseri ve British Mu
seurn'un 1929 da H. R. Hall imza
sı ile fü.:;;rettiği broşürdür. 

İzmir mektupçusu 
lzmir vilayeti mektupçuluğuna 

tayin edilen İskilip kaymakamı 

Baha bey yeni vazifesine batla • 

Mezkur günde azayı kiramın sa -
, hah saat 10 da Klüp merkezine teş

rifleri rica olunur. 

Ruznamei müzakerat: 
l - Heyeti idare raporunun kı • 

raati. 

2 - Hesap eksperi raporunun kı
raati. 

la sayesinde, ölçen kıt'alar düş • 
man tayyarelerinin ne kadar za • 
man zarfında tayyare müdafaa 
toplarının menzil hududu içine 
gireceklerini kolaylıkla hesap e
debiliyorlardı. Bu hesapla oto -
matik bir surette radyo vasıtasile 
bütün kıt'atara isal olunuyordu . 

Bu haberler üzerine ceneral 
Bara beşinci, yedinci ve sekizinci 
tayyare filolarile derhal havalan
mıştı. Sütlü bir hamur çorbası 

Londradan gelen haberlere gö• 
re, lngilterede önümüzdeki 1935 
senesi zarfında mebusan intiha
batı~m yeniliştirilmesi ihtimali 
gittikçe kuvvetlenmektedir. Bu
nun sebebi Hindiatana verilecek 
idare şekli meselesinde muhaf a
za kar fırkasının ikiye ayrılmış ol
masıdır. Hangi fikrin efkarı u· 
mumiyede terviç edildiği anlatıla• 
bilmek için yeniden intihabat ya• 
pılmasına lüzum görülmektedir. 

mıştır. 

3 - İntihabın tecdidi. (2871), 
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Parlamentolar birliği konferansı dün açıldı 
-- ıaa, taratı ı tnd eayı:tad&) 1 ği bana tevdi eylemekle, göster· 

H 1 f d
.
1 

diğiniz itimadın ehemmiyetini ta· 
anmı ar, e en ı er; d "k l 

L A k d k "k T'' k' mamen mü rı o arak, sizlere hü· 
ayı ve emo rata ur ıye .. . .. . 

C h 
· t' . . A d . tun kalbımle teşekkur ederım. 

Beynelmilel hayatta parlimen· 
tolar birliğinin ihraz ettiği ehem
miyet bugün gayri kabili inkardır. 
Parlamentolar birliği resmı oz 
kardeşi olan miJJetler cemiyetinin 
karşısında, ayni insani ülkü için 
çalışan daha serbest bir cemiyet, 
manevi bir kuvvettir. Ve kırk beş 
sene zarfında otuzuncu defadır 
ki büyük insaniyet ailesi arasın· 

daki münasebata daha ziyade a· 
henk ve İntizam vermek üzere top· 
lanıyor. Nasıl olur da, gözümü· 
zün önünde her sene, daha fazla 
milletleri, ırkları ve medeniyetle· 
ri ihtiva eden daha ziyade geniş
lemiş bir ufuk açan ve bize bunla· 
rın birbirlerine müşabehetlerini 
ve menfaaderinin ayni olduğunu 
gösteren bu içtimalara taraftar o
lunmaz. 

farda, milletler cemiyetinde ve 1 taraftarı bulunuyoruz. 
diğer yerlerde yapılan sulhperver Hükiimet fırkası olan Cumhu· 
teşriki mesai teşebbüslerine se • riyet Halk Fırkası, her tür1ü tec
mereli ve müsbet bir yardım 

tarzında tecelli eden mahiyeti • 
ni terabüz ettirmektedir. 

rübelere mukabele edecek bir hüs 
nü niyete maliktir. Ve büyük bir 
iman samimiyeti ve tam bir it -
minan ile terakki yolunda yürü • 
mektedir. Bundan dolayıdır ki, 
hali hazırın bütün zorluklarına 

rağr.11,~n, istikbali cesaret ve em· 
niyetle mülahaza edebiliyoruz. 

um unye ının aıyası um esı D'... . . . 
v.•"t Ih 'h d lhtu ıger taraftan bu senekı ıçtı· 
_, ....... a su , cı an a. ıu r. 'b" . · h 

B h T 
.. k' . b l d' maınızm terb mı bıze avale et· 

u ususta ur ıyenın es e ı- mekle, bize karşı, samimi aurette 
ği hüsnü niyetin delilleri meydan· 

medyunu şükranı bulunduğumuz, 
dadır. Ezcümle teşkilatı esasiye 

bir muhabbet eseri göstermiş ol· 
kanunumuz, harp ilanı hakkını dunuz. 
munhurran Büyük Miilet Meclisi· 
ne tevdi etmekle Türkiyede har- Efendiler: Cumhuriyet memle-

ketimizde on sene evvel tesis o· 
bin emri vaki halinde zuhuruna 
mani olmağı temin etmiştir. 

Muhtelif devletlerle aktettiği • 
miz sulh muahedeleriyle hep 
aulhun idamesi fikrini kuvvetlen· 
dirmek esaslannı ihtiva etmekte • 
dir. Diğer cihetten de, senelerden· 
beri cihanı tazyik eden iktisadi 
buhranın milletlere verdiği taham 
mülf ersa ıztırabı tahfif için bu • 
rada dermeyan edeceğiniz müta -
laalar10 en makul ve isabetli isti· 
kametleri göstereceğine §üphe 

yoktur. 
l~te böylece müzakerelerinizin 

beşeriyetin refahı için dünyanın 
her tn.raf mda yapılan gayretlere 
Yeni bir hız vereceğine emin:m. 

Huzurunuzla çok müteşekkir 
kıldığmız Türk milletinin samimi 
hürmet ve muhabbetini ve Tü:rk?
ye Reisicumhuru Gazi Mustafa 
Kemal Hazretlerinin tahassüs ve 
selamlarım ?b!ağ ederim. (Uzun 

alkı,lxr ). 
Tiirkiye halkının hissiyatına 

terciıman olarak, asil miJletlerini
ze derın hürmetler ar.zederken, 
hanımiar ef_,mdiler mesainizde 
hüyük ~uvaffakiyetler dilerim. 

(Alkıslar). 
Bü;ük MiUet Meclisi Reiıi Ki· 

~tm Paşa Hazretlerinin nutku bü
yük bir alkış tuf aniyle bitti. 

Nutuk, konferans bürosu ter· 
cümanları tarafından lngilizceye 
çevrildi. Yeniden alkı§landı. 

B. M. M. Reisi Kazım Paşa 
Hazretleri, nutku söyledikten son· 
ra kürsüden inerek sağ tarafta el· 
çil,erin bulunduğu yerlerden biri· 

ne oturdu. 
Romanya meclisi reisi 

kUrsUde 
Kazım Paşadan sonra, bundan 

evvelki Madrit konferansına riya· 
set eden Romanya Meclisi Mebu· 
san Reisi M. Saveano ~\rsüye çık· 

· tı. Türkiyeden gördükleri büyük 
ınisefirperverliğe teşekkür ve Re
isicumhurumuz Gazi Mustafa Ke· 
mal Hazretlerinin muvaffakiye· 
tinden, Yeni Türkiyeden takd~rle 
hahıetti. Bu yıl konferansa i~ti· 
rak eden İran murahhas heyetine 
tebrikte bulundu. 

İki senedir konferansa ittirak 
etmiyen ltalyamn bu defa müm· 
taz bir heyetle geldiğini bildirdi. 

Ruznamede üç mühim mesele 
Glduğunu söyledi. Bunlardan İç· 
timai meselenin ilk defa olarak 
konufalacağmı, sonra emniyet ve 
parlamentarizm üzerinde durula· 
c:ağmı anlattı. Gazi Hazretlerine 
Konferansın tebrik telgrafını oku· 
'clu. 8. M. M. birinci reis vekili 
Hasan Beyin reisliğe intihabım 
1ronıey namına teklif etti. 

Hasan Bey riyaset 
mevlıllne geCjlyor 

B. M. M. birinci reis vekili 
Trabzon mebusu Hasan Bey al· 
kışlar arasında riyaset mevkiini 
aldı, ve fransızca olarak aşağıda· 
ki nutkunu söyledi: 

Hasan B.eyin nutku 
Hanımlar, Efendiler, 

lundu. Türkiye B. M. M. dahilin· 
de bir parlamentolar birliği Türk 
grupu teşekkül edeli ve parlamen· 
tolar birliğine dahil olalı üç sene 
bile olmadı. Daha şimdiden iti· 
madmızı kazanmış olmakla sami· 
mi bir sevinç hissediyoruz. Bu 
itimadın fena yere masruf olma· 
dığım zanneyliyorum. Ve bunun 
sebeplerini de birazdan izah ede· 
ceğim. 

Efendiler, tarihin daima bir 
nefret hissiyle yadedeceği, dünya· 
mn büyük bir kısmım kana boğan 
muazzam haileden sonra miktarı 
pek fazlalaşan bu kongreler, bu 
konferanslar insaniyetin hakiki 
bir arzusuna tekabül etmektedir. 
Bu da, eskisinden daha fazla tah· 
ripk~r olarak yeni bir harple de
ğil, fakat bütün davaları hususi 
menafiin bir araya gelmesinden 
müteşekkil umumi menfaat çer· 
çevesi dahilinde halledecek de· 
vamlı bir sulhla itlerine bir inti· 
zam ve beynelmilel münasebetle. 
rine bir ahenk verebilmek arzu· 
sudur. 

Çok basit düşünen bir fikirle, 
insaniyetin anlaşma ihtiyacının 
birer tezahürü olan bu mütemadi 

içtimalar, beynelmilel ltongreler, 
beynelmilel konferanslar ehem
miyetsiz addedilmemeli, fakat bi
lakis selameti harbin kanlı siper· 
)erinde değil, sulhperver yollarda 
arıyan halis niyetli zevatın ümit· 
leri, sebatkarlıkları ve bu yolda 
israrları takdir olunmalıdır. 

insaniyetin vahim ve garip bir 
buhran geçirdiği muhakkaktır. 
Zamanımız, bir harp muhassala· 
sıdır. Buna binaen iyile§mesi için 
uzun bir nekahat devresi yani 
sulh lazımdır. Buhranın umumi 
mahiyeti de gösteriyor ki, buna 
beynelmilel ilaçlar bulmak icap e· 
der. Askeri silahsızlanma kadar 
iktisadi silahıızlanmıya da ihti
yaç mevcuttur. Parlamentolar bir· 
Jiği konferansları, işte, hassaten 
bu neticeye doğru yürümektedir. 

Parlamentolar birli§i için 
bir hayal, diyenler vardı 
Hanımlar, Efendiler; 

Parlamentolar birliği teşekkül 
ettiği zaman bunun bazıları tara· 
fından cömert bir hayal ve diğer 
bazıları tarafından da bir seyahat 
vesilesi telakki olunduğu malUınu 
nuzdur. fakat, kırk sen.edenberi· 
dir, bir çok zorluklar arasında 
ve bir çok tuzaklara rağmen, se· 
neden seneye, konferanstan kon· 
feransa birliğin kuvveti ve nufuzu 
büyüdü. teşkilatı daima tekimül 
etti ve f aaJiyeti daima arttı. He· 
pimizin temennisi, birliğin ülkü· 
sünü, programını ve faaliyetini 
istikbalde daha ziyade inkişaf et· 

tirmesidir. 
Bu program ve bu faaliyeti iki 

kelime ile hülaıa etmek lazım ge· 
lirıe, denebilir ki, bu, hassaten 
ıulhu taazzuv ettirerek siyanet et· 
mek ve parlamento çerçevesi için· 
de hürriyeti tarsin ve __ ne1retmek 

arzu ve emelidir. 

Dört Balkan memleketi tara
fından imza edilen Balkan misa -
kı hakkında, M. Leopold Bruasye 
taraf mdan söylenen senakar söz • 
lerden dolayi, Balkan konferansı 
Türk grubu reisi ınfatiyle, hassa
ten mütehassis oldum. 

Sulh için çahşıyoruz .. 
Filhakika, efendiler; milli 

istiklalimizi aldığımız gündenberi 
müncimiz ve rehberimiz olarak 
tazim ve tebcil eylediğimiz şanlı 

re~simiz Gazi Mustafa Kemal 
Hazret1erinin, harici siyasetimi • 

r 
Reisicümhur 

zin, bütün milletimizin sulh için 
') çalışmakta olduğunu söylem ekli • 

Hz.ne ğimize müsaade ediniz. Hüklı • 

1stanbula gelmek için memle 
ketlerinden geçen murahhaslara 
büyük kolaylıklar göstermek ve 
burs.ya geniş heyeti murahhasalar 
yoUamak suretiyle bu konf eran • 
sın muvaffakiyeti için kabil olan 
her şeyi yapan ve diğer bütün mil· 
li gruplara teşekkür borcumuzdur. 
Bu heyeti murahhasa1arın azaları 
arasında yüksek salahiyetleri ve 
tecrübe edilmiş idealizmleriyle 
olduğu gibi, birliğe karşı rahr 
taları ile tanınmış ve kendi mem· 
leketlerinin siyasi ve fikri baya • 
tında büyük rol oynamış şahsiyet• 
leri ihtiva eylediğini görmekle 
bahtiyarım. 

teşekkür telgrafı 
Parlamentolar konseyi namı· 

na söz söyliyen Romanya Mec· 
lisi reisi ve konsey ikinci reisi 
M. Saveano, konferaruta top· 
lanan bütün murahhas heyetle
rinin hürmet ve tazim· duygula· 
rının Türkiye Reisicumhuru 
Gazi Mustafa Kemal Hazretle
rine iblağı için bir telgraf çekil· 
mesini teklif etti ve bizzat oku
duğu a,ağıdaki telgraf büyük 
alkışlar arasında hep birlikte 
tasvip ve kabul olundu. 
Gazi Mustafa Kema1 Hz. ne 

ANKARA 
lstanbulda toplanan 22 par

lamentonun murahhasları Türk 
milletinin gösterdiği unutulmaz 
hüsnü kabwden dolayı zatıi:lev
letlerine te,ekkürlerini iblağ e
derek şahsi saadetleri ve Tür
kiye Cumhuriyetinin taalisi 
hakkındaki hararetli ve hür· 
metkar temennilerini arzeder· 
ler. 

Beynelmilel parlamentolar 
konseyi reisi ve lsvec Maarif 

• J 

Nazırı ENGAETG 
Konşey ikinci reisi ve Ro

manya ::l\iebusan Meclisi reisi 
' SAVEANO 

met reis:miz ile Hariciye Vekili -
miz, sulh ülküsünü Avrupada en 
iyi temsil eden zevat arasındadır. 
Münasebatta bulunduğumuz mi) • 
!etlerin hemen cümlesi ile itilaf • 
lar, ademi tecavüz, anlaşma 

"entente cordiale,, ve dostluk mi· 
takları aktetmiş bulunuyoruz. Ha· 
rici siyasetimiz, umumi sulhun 
tanini için elinden geleni yap • 
maktan çek:nmemektir. Dileği· 

miz ancak itilaf, ancak sulh, ve 
ancak miJJetlerin ittihadıdrr. Biz, 
sulh içinde ve hak ile adalete da
yanan bir te~riki mesai istiyo-
ruz .. 

Fakat, bilhassa şunu söylemek 
isterim ki, memleketimizin bü • 
tün bu teceddüt ve halis hare

keti, başka tedbirle bu inkılap 
ancak, tamamen klasik değil, 
fakat daha cezri ve dahagenitle· 
miş bir parlamentarizm çerçeve
si dahilinde vücude gelmiştir. ls
tipdat rej!mi altında, insanın en 
kudsi ve en ehemmiyetli ihtiyaç • 
larını ve vasıflarının, yani vicda
nının ve zekasının inkişafına ma· 
ni olan hürrjyet yoksuzluğunu u • 
zun müddet çekmiş olan bir mil • 
let olduğumuzdan, fikir ve mü -
nakaşa hürriyetinin en har taraf
tarları bulunuyor ve parlamenta-

•------------...ıı•I rizmin, iyi anla~mış bir mede
Hakikatin iki cephesine de 

bak:mağı bilmelidir. Bunun bir 
cephesi hemen daima mağmum i
se, diğeri ilmi inanbaştır. Dünya 
buhranının doğurduğu acele za • 
ruretler, devletleri infiratlanna 
müncer olan himaye tedbirleri 
alm,ğa mecbur etmiştir. Fakat 
infirat halinde kalan her milletin 
kalbinde ve fikrinde başka bir his 
doğmakta ve büyümektedir. Bu 
his, daima umumi bir ittihatla 
bütün insaniyetin sulh içinde ni • 
hayet blrleş.mesi büyük emelinin 
tahakkukuna kadar felahın bütün 
ko.mşu milletler arasında itilaf, 
muka"bil anlaşma ve teşriki mesa· 
ide olduğu hissidir. 

Büyük eserler memleketi olan 
Gazinin teceddüt etmiş yeni Tür· 
kiyesi, bu ülküyü gayet babii o

larak anlamakta ve umumi vicda· 
nın asil emellerine iştirak etmek
tedir. 

Aziz umumi katibim"z 1\1. Le
opold Bruasye her nok~ai nazar -
dan çok şayanı diklen t vesaika 
müstenit ve çok mantiki senelik 
raporunda, memleketimiz'n gös
terdiği yenilik gayretini ve bu 
gayretin beynelmilel sahada ,Türk 
diplomas:si tarafından Balkan· 

niyete lüzumlu hürriyetlerin siya-
neti için gene en sağlam vasıtayı 
teşkil ettiğine kani bulunuyoruz. 
Ancak halk kütleleri tarafından 
intihaplarla tayin olunan mutavas 
srtlar vasıtasiyledir ki hükfunetle 
millet arasında temas en iyi su • 
rette teessüs ve idame olunabilir. 

Parlamentarizm rejimi, bize, 
bilcümle sağlam müesseselerin 
devam ve terakkisi için en iyi te
minat olarak görünmektedir. 
Sizlere, Türkiye Cumhuriyetinin 

20 nisan 1924 tarihli teşkilatı esa· 
siye kanununun bir tercümesini 
takdime ictisar etmiş bulunuyo • 

ruz. Bana öyle geliyor ki, bu ka
nun, teşkilatı esasiye kanunları • 
nın en iyi kurulmuşlarından ve en 
müterekkilerinden biridir. En 
iyilerinden ve parlamentarizm 
taraftarlarım en ziyade memnun 
edeceklerinden b!ridir. Çünkü 
millet mümessillerine, bizde Bü
yük Millet Meclisine, mümkün 

olduğu kadar salahiyet, hatta 
denebilir ki, mutlak salahiyet ver
mektedir. Asri hayatın her türlü 
faaliyet sahasında halk kütle le • 
rinin ueniş emellerine ve vasi 
ümitlerine tekr büJ eden hal su· 
retleri bulunmasının en gayretli 

..... 

Biliyorsunuz ki, Türkiye Bü -
yük Millet Mecliııi, birliğin TürJi 
grubu daha sinesinde teşekkül et· 
meden evvel dahi parlamentolar 
konferansının gayretlerini büyük 
bir dikkatle takip etmekten hali 
kalmamıştır. lçtimalarımızın mü. 
zakere ve neticelerine kartı baş
tan aşağı tamamen ve dikkat ha
lindedir. 

Bu konferansın teşekkülü ve 
muvaffakiyeti için gayretlerimize 
yardım zımnında her şeyi yapan 
Türkiye Cumhuriyeti hükUmetine 
alenen teşekkür eylemeğe müsa -
adenizi rica ederim. 

Yalnız ir milletin sesinin yüK· 
seldiği bir kürsü değil, fakat bü
tün milletlerin bütün ümit ve e -
meJlerinin makesi bulabileceği 

hakiki parlamentolar arası bey -
nelmilel bir kürsü olan bu yerden, 
yak1aşmalarımıza yardım edebi· 
lir, bu suretle parlamentolar bir 
liği eserinde h=~sedilir bir merha
le teşkil eyliyebilirse, tarihte mev
kii daha büyük olacak bu şanlı 
şehre hoş geldiniz demekle sami
mi bir zevk, büyü bir sevinç du
yuyorum. 

Bu dakikada en büyük isteği
miz, memlelretimizde geçireceği
niz hu sayılı günlerde sıkıLmama• 
mzdır. 

Otuzuncu parlamentolar kon· 
feransına, aziz milletimizin biz • 
lere olan itimadına ve bizden 
beklediklerine layık muvaffaki • 
yet dilerim.,, 

Konrefans reisi Hasan Beyiı. 
nutku hararetle alkışlandı. Kon· 
ferans tercümanlaTı tarafından, 
İngilizce not edilen nutuk, \ b:r 
de lngilizce olarak okundu. Tek· 
rar alkı~landı. 

ikinci reisler seçiliyor 

Konferans reisi Hasan Bey, 
bundan sonra ikinci reislerin seçi· 
leceğini bildirdi. 

Umumi katip M. Buvasiye, her 
millet murahhası heyetinden ikin· 
ci reis]erin isimlerini okudu. 

Bu cetvele göre, Amerikadan 
Mister T omas Koçran, Belçika • 
dan M. Dö Bruyn, Danimarka • 
dan M. Borgljreg, Mısırdan Ri • 
fat Paşa, ispanyadan M. Santi • 
yago Alba, Fransadan M. Maryo 
Rustan, lngiltereden Sir Park 
Goff, Macaristan dan M. Lang, 

- LUtf en sayıfayı çeviriniz -
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Parlimentolar 
dün 

birliği konferansı 
açıldı Ayşe· haydi hindi 

kızartmasını getir! ltalyadan Dr. Coatamanya, Ja -
ponyadan M. Sakamoto, !randan 
Ali Han Datti, Leıihtandan Dr. 
Herrik, Romanyadan M. lleıko, 
lıveçten M. Enıberı, Çekoılo • 
vakyadan M. Stivin, re:ıi sanili· 
le aeçilmiılerdi. 

Umumi kltip M. Buvaıiye bun
dan bafl<a konferanaa ıelemiyen 
bviçre, Finlan4iya ve Yunan 
murahhaılannın itizar mektupla • 
rını okudu. 

Bilhaaaa Yunan murahhaıları· 
nln, Yunaniıtanda reiıicumhur 
aeçimi dolayııiyle gelemedikleri 
hakkındaki mazeretleri b:ldirili • 
yordu. 

Milletler cemiyetinden de kon· 
feranıa iki murabbaı gönderildi • 
jinden bahıederek milletler ce • 
m iyetinin parlamentolar birliiine 

o 
olan teveccühüne bilhaaaa iıaret 
etti. 

Söz aöyliyeceklerin on bet da· 
kikadan fazla vakit almamalarını 
ve gece ıaat 21 buçukta Dolma· 
bahçe millet earayında Büyük 
Millet Mecliıi Re:si Kazım Pata 
Hazretleri tarafından bir kabul 
resmi yapılacağını, bunun 

resmi olduğunu, iıtiyenlerin ni • 
aanlarını dahi taka bileceğini an • 
lattı ve ıveç murahhaıı M. Eng· 
bergin birlik nizamnameıinin on 
uncu maddeıinin tadiline ait tek· 
lifin1 okuyacağını haber verdi. 

Bh't!k nlzamnamealnln 
onuncu maddeal 

laveç murahha11 kürsüye gele· 
rek, F ranıızca, idari bir mesele· 
ye taalluk n onuncu maddenin 
tadili h~daki fikrini b"ldtrdl. 
Sözleri lngilizceye çevrildi. Tek· 
lif, konferanı reisi Haıan Bey 
tarafmdan reye kondu. Ekıeriyet• 
le kabul edildi. 

Bundan eonra, konferanı reiıi 
Hm.ıan Bey birliğin umumt katibi 
M. Buvasiyenin ıeçen seneden bu 
ıeneye kadar ıeçen ıiyaıl, iktı • 
ıadi, içtimai ahval iizerine hazır· 
ladıiı muf aıaal bir raporundan 
bahsetti. Rapor Noneç lisanı ü
zere matbu tekilde murahhaılll'a 
dağıtıldığı için, tekranndan vaz 
geçilerek, rapor hakkında ıöz 
ıöyl~yecekler davet edildi. Sıra· 
da ismi ilk ıelen Macar mur&hha· 
ıı M. Grotz kürsüye çainldı. 

Macar murahhaıı M. Grotz, 
bilha11a "ltık Şarktan setir,, sibi 
güzel telmihlerle, memleketimi • 
ze fevkallde teveccühki.r ıörü -
nen çak zenıin ve dün,.a iktıu.dl 
nziyetini anlatır bir nutuk IÖy • 

lecli. 
Macar murahhaıımn alkıtlarla 

biten nutkundan aonra, F ramanın 
eski maarif nazırı olan ve timdiki 
halde Fransa ayan mecliıi azum· 
Clan bulunan Franıız murahhu 
heyeti reisi M. Maryu Ruıtan aö· 
ze baıladı. 

M. Ruıtanm irticalen, fakat 
pek parlak b:r belifatle aöylediği 
nutuk büyük alaka uyandırdı. M. 
RUltan, nutkuna, Türklerin gös • 
terdiği itibarı metbile baılıyarak 
verilen on bet dakikanın bu te • 
ıekkürü yapım ia bile ki.fi ıelmi· 
yeceğini söyledi ve ıiddetle alkıt· 
landı. 

M. Ruatandan sonra, ltalya 
murahhaıı M. Koatamanyo künü
~ gelerek Avrupa medeniyetinin 
ıeçirmekte olduiu ıu mühim huh
ran deneı:nde halledilecek mü • 
bim meae1eler oldufu icin konfe· 
rama ittirak ettiklerini bildirerelC 

fatizm idaresine de temaı eden "Türkiyeye ilk defa geliyorum. 
bir nutuk söyledi ve nutkunu Tür- Ümidimin fevkinde asri bir mem· 
kiyeye te9ekkürle bitirdi. leketle kar9ılaıtım. Maarifte çok 

ltalya murahhaımın nutkun - ilerdeıiniz. Bugün Türkiyede, ilk 
dan ıonra, lngiliz murahhas he • ve yüksek mekteplerde muhetlit 
yetinden Mister Pito kürsüye çık· tedrisat usulünü tatbik ediyorau • 

Hasis Beyin evine gelecek misafirlere 
karıı plin iyi kurulmuştu, fakat •• 

mıttır. İngiliz murahhasmın nut· nuz. Bizae bunu daha yapama • Heıabını kitabını çok iyi bilen, 
ku dikkate değerdi. Umumi ki· dık. Bir çok eski itiyatlar bizi bal biraz da hasiı olan Atıf bey dos• 
tip M. Buvaıiye bir senelik bey • lıyor. ilk mektebi bitiren kızla • tumuz ev masrafı için her ay ka • 
nelmilel siyasi safhaları teıbit e· rımızı, hali. bir kız liseıine gön • rııına muayyen bir para verir, o 
derken, "yumurtalar arasında dermek mecburiyetinde kalryo • parayı ay aonuna kadar hanım i • 
danı etmek ve birtaneı~ni de kır· ruz. lzmirdeki Türk meketple • dare edemezse, vay haline! Çün -
mamak,, gibi güç bir vaziyet için· rinin tedrisatında hazır bulun. · kü Atıf bey diler ay batı gelme -
de kaldıiını anlatmakta idi. J dum. Kelimenin tam manaıiyle den hanıma on para bile vermez. 

Son olarak kürıüye gelen Ro • "Layik,, tahsilin tatbik edildiiini Bin mütkülltla ve bin naz ve ni • 
manya murahhaiı M. T oni lliyea - memnuniyetle gördüm. yazdan sonra: gelecek aya mah • 
ko pek parlak bir nutuk söyledi. Meseli. sabahleyin, çocuklar ıuben avans verdiii nadiren va • 

ikinci akıam tam yemek vakti 
Azmi beyle hanımı damlamıılar
dı. Mutat olan selam ve kelim • 
dan ve rahatsız edildilinden do • 
layı kuıura bakmamasından fa • 
lin bahsedildikten sonra Azmi 
beye ev aahibine hitap ederek sor• 
muıtu: 

- "Sakm biz ıeleceiiz diye 
fazla bir teY pitirmeie kalkmıf 
olmıyumız ,, 

M. lliyeskonun nutku umumi bir araya gelip, Türkiye ve cum • kidir. Hanım hemen cevap vermiıti: 
- "A, naııl olur efendim! H~ 

olmazaa, bir hindi olıun kızarta• 
lnn dedim.,, 

katibin raporu üzerinde bir kaç huriyete sadık kalacaklarına ye • Onun için Atıf beyin hammı, 
takdirkar fikirle batlıyor ve bir min ediyorlar. Bu hadise, bir eıki doıtlarmdan Azmi beyle re • 
kaç ta hot tenkidi ihtiva ediyor • Franııza heyecan verecek mahi • fikasının üç gün ıonra akfam ye· 
du. yettedir. meğine ıeleceklerini haber veren Azmi bey hindi kızartmaıını i • 

titince hanımına dönerek demiıti 
- "Ben sana söylemedim mi? 

Romanya murahhaıı, 
0

bütün Biz bunu yapamadık. Çünkü bir mektuplarını aldıiı zaman 
milletlerin en dürüıtü Türk mille• on altıncı aıırdanberi, Fransada oldukça mütkül mevkide kalmıt • 
tidir,, diye tarihten bir sözü tek- kökletmit olan cizvit terbiyesi, tı. Çünkü ay ıonuna yaklatılıyor ki: 
rarhyarak, nutku daha canlandır· bugün bile buna mani olmaktadır. du. Ev masrafı için pek az para - Bak tahmin ettiiim ıibi ha· 
mıt ve Romanya tarihiyle Türk Huliıa, Türkiye Layik tedriaatta kalmııtı. Ondan ayırıp ta miıa • nımefendi bizim için bir hindi kı· 
tarihinin yakın münasebetine te· bizi çok g~mittir. Bunun ıebebi firleri aiırlamak imkln haricinde zartmıf.,, 
mu etmittir. de Gazi Mustafa Kemal gibi ira· idi. Meseleyi kocasına açbiı za· Bu muhavere bu suretle devam 

Romanya murahhaıırun ingi • deli bir reiıin bütün engelleri yı· man Atıf bey yerinden fırh,.&rak: ederlen salondan yemek odasına 
lizceye çevrilip f evkalide al kıt la • karak tamamiyle asri bir millet _ " Ben adam doyurmak için ıeçilerek aofraya oturulmuıtu. 
nan nutkundan ıonra, umumi ki. - vücuda getirmit olmuıdır.,, para kazanmıyorum. Ziyarete ıe· Bunun üzerine Atıf beyin hanımı: 
tip, bugün ıaat onda Amerika mu• d b _ "Ayıe, hindi kızartmumı 

Dün konferanı eınaım a, ir leceklerse yemeklerini yedikten 
rahhası Mister Robinıonun söz a· h ıetir !,, emrini vermitti. Hanım fırsat bularak Amerikan mura • ıonra ıelsinler !,, diye hanımın yü· 
lacağmı ve heyeti umumiye içti- T K 1 • bu emri ver~ikten aonra hindi kı· 

hası Miıter omu açran i e gb· züne bajırmıfb. 
marna devam edileceğini bildir- h • • • A "k zartmuı değil, mutfaktan gelecek 

rüten mu arnnmıze, merı an Bu vaziyet karııamda hanım i· 
di. hh ı k ti . d k" oürültüyu·· bekliyordu. mura ası, meme e erın e ı .rin yapılacak bir ıey kalmıyordu. • 

Konferans reisi Haaan Bey, l 3' Hakikaten aradan bir dakika 
30 b 1 ı 1 1.. arevleri föyle an atmııtır: Misafirlerini sudan yemeklerle 

uncu eyne mi e par amento· t•kt b. tabaiın yere "Her buhran, bizde grevle ni· aaırlamaja mecbur olacaktı. Hal- geç ı en ıonra ır 
lar konferansmın birinci heyeti u· I B A .k b. • düttüğü ve hizmetçi kızın bir fer· 

hayet enir. u, merı anın ır buki onlara biç olmazsa bir hindi ,__ . ..1.ır. •• :&:t-: •• 
mumiye içtimaıru, tatil etti. ~idir... F.ı-t eimdi~ ~ " ., ... - - - ,. .. L.y-& ·--- ll~ 

1SugUn heyeti umumiye içtima· Reisicumhur müdahale ediyor. Halbuki .Atıf bey hali kıyNDe· Bu gürültü üzerine lianım der· 
ından evvel, ıaat dokuzda "silah- ·1 1ct• hal aofradan kalkaTak yemek o-Her halde önüne geçı ece ır. ti kopanyor ve: 
11zlanma komiıyonu,, toplanacak- L d k f 1 k daıınnı kapııından mutfala doğ• Pariı, on ra on eranı arına _ ''B~r hindi delil, bir taw 
tır. Öğleden ıonra, murahhas he- • . k · B (1 b ru ıeılenmiıti: 

ııtıra ettım. u ıene e uraya yumurtası için bile para vr.re • 
Yetlerine -bir gezdirilecek, ak • G 1 1 k ı d "A t nedı·r o :ı- ıeliyoruz. üze mem e et er e ' d. d - yıe, ne yap m, 
fam vali ve belediye reisi Muhid - mem .,, ıyor u. 

daha çok kalmak isterdim. Fakat Atıf bey tavuk yumurtuı di. gürültü?,, 
din Bey tarafından T okatlıyan o • k d ğ k h bu 1. derhal Ameri ava önme e mec· yince hanımın aklına bir ıey ıel. Fa at anımın ıua ı cevap· 
telinde tereflerine bir ziyafet ve· b ç k T • • • • k ı H krar uruz. ün ü etrınısanının ıe· mitti. Hemen mutfağa mderek aı· sız a mıftı. anım te : 
rilecektir. b ba 1 •. 

, kizinde, intiha at t ıyor.,, çı kız Ane ile bir plan kurmuıtu. - ''Ayte, neredeıin, nedence· 
Franaız murahhaa he,etl Reaml kabul Hanım Ayıeye dem:!ti ki: vap vermiyoraun, yoksa hindi kı • 

rela!nln gazetemize B. M. M. Reiii Kazım Pqa _"Öbür akpm Azmi beyler· zartmaıını mı devirdin?,, diye ao· 
beyanab Hazretleri tarafından dün akıam deyiz. runca o aralık bınçkıra hınçkıra 

Franıa murabbaı heyeti reiıi, 
ayan azasından M. Maryu Ruaton 
konferans arasında kendisiyle gö· 
rüten muharririmize dem ittir ki: 

saat 21 ,30 da Dolma bahçe sara· _ "Öbür aktam Amıi beyler yemek odası kapıaının önüne ka• 
yında parlamentolar birliii kon• bize yemeie gelecekler. Ay sonu dar ıelen Ay,e: 
feranı azaıı ıerefine büyük bir olduiu için onlan afırlıyacak SK· _ "Hindi kızartmasını değil, 
resmi kabul yapılmıttır. ram yok. Bir hindi almak ister· hazırladığım kıymalı yumurtayı 

----------------------------dim~~budan~~~~ ~~d~~dü~~~-

Yalnız, misafirlere kartı mahçup mefendi !,, cevabmı verince hanı• 
olmamak için aklıma bir ıey ıel • mefendinin ne hale geldiğini amil 
di. Beni iyi dinle!,, 11iz tasavvur ediniz. 

- "Dinliyorum han1mefendi, Dedikoducu 
aöyleyiniz.,, 

- "O akpm miıafirler için kıy 11 ,.. V A K J T ' 
malı yumurta pitireceğiz. Fakat 
ben onlara hindi kızartması yap· 
tığımı aöyliyeceğim. Biz sofraya tataatıuı Ankara caddllıl. (VA.IUI') JQl'dU 

oturduiumuz zaman ıana: "Ane, 
hindi krzartma11nı ıetir !,, diye 
bağıracağım. Sen de: "Peki ha· 
nımefendi !,, cevabmı vereceksin. 
Fakat o anda g6ya elinde tuttu • 
ğun tabak gürültü ile yere düıe
cek ve kızr .. -tma da ıüprüntü te • 
nekesine yuvarlanacak. Sen ah, 
eyvah diye haykıracaksın. Ben 
ne olduiu diye ıana aordufum za· 
man "ah hanımefendiciiMıı, hindi 
kızartmaıı çöp tenekesine düt • 
tü !,, cevabmı verecekıin. Ondan 
sonra kıymalı yumurtı71 miaafir· 
lerin önüne koyacafıs, anladın 
mı?,, 

1'ua lfleıl telefoou: Ml18 
td&re telefonu : Ml10 

Telsraf adreat: btıuıbul - (VAKiT) 

Po9ta lrutua No. • 
ABON9 Bm>&ld&Rlı 

TUrld79 
itti a.. 
130 • 
... . ... . 

Dm•lıl 
1100 9'2. 
H30 • 

IOO • -. DAN Ctlllln'LS&lı 

ncart UIDJ&nD llAD ayıfaJarmda l&D· 

Uml so lruruftml baflar. bir l&)'lfada 250 
kunıp kadar cıbr· 

BtlyQk. ruıa. dtYamlı IJ&D ......... alt 
.,., t.ulllt Yardır • 

RtatmU UlDlarm bir eatın 10 ıruru,tur. 

KOçttK b.AHIAl&ı 

"A l d h ımefe dl' Bil' cıeıu.ı ao. Ud ••aa ao. Qç cıeı.. ea. - n a ım, an n .,, 
dört defam 71" oa defam 100 kmuwtur. 

- "Salnn ha rolünü yanlıt yap- oc •1'ık llAD ....ıertn 1ı1r defam meoca· 
ma. 10nra rez;1 olurum!,, nendir. D6rt eatın seçen Dlnlarm fula 

- "Merak etmeyiniz. hanıme· l-••u•tı•r•ıa•n•bef••lnınıft&D•••b ... _p•edWr••ml 
fendi.,, 
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Holantse 
Bank-Cini N.V~ 

Sabık Bahrıseflt Felemenk 
Bankası 

lstanbul Şubesi 

"'ialata Karaköy Palas 

Meydancık Alaıemcı Han 

Her türlü Banka muameıe. 
ıerı. Kasalar icarı 

UMUMi MDDDRLDK: AMSTERDAM 
şubelerı : Amsterdam. Buenos Alr••• 

fstanbuı. Rio de .Janelro, Santos. sao Pauıo. 

Cağaloğlu: Telefon: 23830 

Ameli Bayat Ticaret 
Lisesi 

3 senelik orta ve 3 senelik Ticaret Lisesi kısımlan \'ıtrdır. Orta kısma ilk 
mektep mezunları, Ticaret Lisesi kısmına orta mektep mezunları kabul edilir 

Orta ve lise kısımlarında resmi miıfredat programlarile birlikte mektebin tesis 
gayesine uygun ayrıca meslek ve lisan dersleri kuvvetli bir tarzda okutularak 
mezunlan Ticaret ve iktısat sahasında ve şahsi teşebbüslerde muvaffak olacak 
şek•lde hazırlanır 

U •• cretler . Orta kısım 4 taksitte sened~ 30 lira Ye lise 
' kısmı 4 taksitte senede 40 lıra. 

Kayll günleri: Cumartesi, Pazartesi, Çartrmba 

Kırıkkalede Pirinç Haddehanesiyle 
istasyon arasındaki yolun inşası : 

Askeri Fabrikalar Umum Madllrlüğünden : 
Yukardaki malzeme kapalı zarf suretiyle 20/10/934 tarihinde 

saat 14 te ihalesi icra edilecektir. Taliplerin şartname için her 
gün öğleden sonra, mÜnakHaya girmek için de O gün teminat 
ve teklifat ile mUracaatlar.. (5826) 

ı 

Sel inik 
1111m111ı ıımı~nıımııınım~ınımıım 1 ~ 

Bankası 
Tesis tarihi : 1888 

Sermayesi: 30. 000. 000 Frank 
ld.Bre merkezz : IS1 AN BUL 

Tllrkiyedekl Şubeleri : 1 
lstanbul ( Galata ve . lstanbul ) lzmrl. 

Samsun • Mersin . Adana 
Yunanlstandakl Şubeleri : 

SelAnlk • Kavıtla • Ati na • Plre 

Osmanlı Bankası 
Türk An~nim Şirketi, - fesis tarihi : 1863 

•• 
DUN ve YARIN 

T ercOme Külliyatı 

9 uncu Kitap 

ISFAHANA DOGRU 
Yazan: Piger Loti - Çeviren: /. H. Alişan 

Fiyah : 1 Lira 

BASILANLAR: 
l - SAFO, l>ode - Haydar &ifa\ 100 Kıırat 

Bütün milletlerin edebi, içti· 

mai, iktısadi, mali..... En mü· 

hallet eserlerinden seçme kitapla

rın tercümesi ve DON ve YARIN 

tercüme külliyatı isimi altında, 

yılda muntazam fasılalarla otuz 

cilt kadarının çıkarılması ıuretile 

yüz cilt vücuda getirilmesi temin 

edilmittir. En kudretli kafaların, 

kalemlerin yardımlarına müraca· 

at olunmuftur. 

9 
ıncusu çıktı. 

ı - AiLE ÇEMBEBt. Horua - t. B. Alı ... 
1 - rtOARET, BANKA "9 BORSA. lktual doktora 

Mublla E&em 

& - DEVLET n blTbAL. Lenin - Baydar IWaı 

1 - SOSYALiZM: Kaateld - 8abUaa Zekertya 

1 - ıun.ı.tYAT ~. RA8tN, B. Naam 

7 - lŞÇt SINIJl'l IBTtı.AıJ, Lema - Baydar .Blfat 

100 

8 - RUBI BAYA'ITA LA!ŞUUR, Pror. Yııns - Prof. Dr. 

71 

'il 

Ti 

11 .. 
M.. Haynıllab IO 

1 - tSFABANA DOöRU, Plyer LoU - t. B. AU... llO 

BASILACAKLAR: 
1 - KULLIYAT '· &ASİN D. B. Nama 

1 - GORlO BABA: Ba1&&k - Bılydar Rlfat 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

1 - 1LKBABAR SELLERi, lvaıı Ttlrıen.leT - Saml ... e 8~ 

' - ... EHtYET, llllhftıln 

1 - &APlTAL.tDI Buım.urt. Profee8r P1ru - ~ llamG 

• - F~MJZI ft KAM. Stuclal, 

1 - tSA: ParW Bablyaı mektebinde Profe93r dokto1' Bine SaDJla - ~ JUfat 

1 - CTlK." .: &.ropotlda - Afaotta .&.lamel 

1 - tgrtHAI KAN11NLAB, Greef - Baa! Alunet 

10 - ÇOOUK D1'Ştnın:NLER B. Gonzalnı. ll•mler - Pıof. Or. il. lla7-
rallala 

U - BAIAMllO, Flohr - 1. B. .&JllM 
ll - SAKbd MADET, Toı.to7 - 1. iL AJı,.. 

11 - VEB'mB, G6te - A. Kimi 

1' - DtzB..U:Lt:NIN BAYATI, A. .Haraa 

Türlciye 
MERKEZ 

uriyet 
BANKASI 

20/9 ı 1934 vaziyeti 

Turk !ırası -··················· ....... _ ., 

2.515.004.
.420.403.76 

A~~n: S~fi l\g. -········ l.788·0241 l.. 

------Hariçteki Muhabirler : 
Altın: Safi kilogram 3.807· Ol l 
Altına tahvili kabil Seıbest dÖ'Yizler 

5.354.876. 45 
4. 205.4..16. 17 

Llnı 

35.100221.27 

PASiF 

Ser111ar•···--···-------·--·-···
lhtiyat akçesi•u•u•··---·····--····-··-·······-····-····· 

T edawUldekl Banknotlar: 
Deruhte edilen nrakı naktiye iL f 58 748.563-
Kanunun 6 Ye 8 inci madde· 

2 935 407.:"6 lerirıe terlik an vaki tediyaı 9.484.929.-

Deruhte edilen enaıu naktiyc 
bakıyesi .................................. . 149.263.634-

9.560312.62 Karşılığı tamamen altın olarak 

Lira 
15.000.000.-

663.9JUO 

---- tednülc vazedilen .................. iL. 8.688.000. - f 57.951634.-Hazine Tahwlllerl : ------TUrk Liraaı Mevduatı : Oernhte edilen evrakı naktiye 
karşılıtı • L.158.748.563.-

Vadesiz -···············-·-········ 20.589 767.88 Kanunun 6 ve 8 inci mad· 
delerine ıevfikan vaki tediyat ,, 9.484.929.- 149.263.634.- Vadeli -···············--·-

Döviz Mevduatı : 
~ Vadesiz ··········-···--·--··· i 11.454.697.78 
~ Vadeli ···-········-·············· ~. .912.843.87 

7. ı 32.402.5 ı Muhtelif -·················································-··--

Senedat Cüzdanı : 
Hazine bonoları ........................ , L. 3.753.860 -

ficart senetler - .......... ·· · · ··· ~ .. 3.378.542.5 r 
Esham ve Tahvilat Cüzdanı: 

20.589.767 .~8 

12.367.S.4 J .65 

46. 960 388 95 

Sermayesi : 10,000,00o ingiliz lirası 

Türkiyenin başlıca şehirleri ile Paris, Marsilya, Nis, Londra 
Ye Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, Ira?.J, Filistin 
Ye Yunanistan'da Şubeleri·· Yugoslavya, Romanya, Suriye 

ve Yunaniıtan'da Filyalleri vardır. Deruhte edilen evrakı naktiye 
karşılığı esham Ye tah\•i!At 

Her türlü banka muameleleri yapar. İtibari kıymetle) W•••·················. n 27.748.632 .22 
~~~~~~~~~~··~~~~~~~~~~~~~~~i Esham Y~ ~h~llt---.. -· ..... _ ~51~751.54 

Akay işletmesi Müdürlüğünden : 
Sonbahar menimine ait tarife, 26 Eylül 934 Çarşamba 

sababmdan başlayacaktır. 
Tarifeler Gişelerde satılmaktadır. ( 6035) 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden:! 

AVCILARA; 
~oyada Valırode'de kain Wolf barut fabrikaları mamd· 

~h Perfekt markalı birinci nevi dumansız av barutunun Topha-

ne Sahf Maiazasmda sataşma başlandığı ilan olunur. 16049) 

32.268 383 76 

Alnn \ e dö,•iz üzerine anns )1 
Tahvil:\t üzerine a\·ans 

130.732.46 
2.39:i.94 133 12840 

Hissedarlar ······-··········-·················-········ .. ···· 4500000-
{2 68Q 706 4-6 

~.'i3 . .58:i. J 96.7 8 
muhtelif 

YekOn YekOn 253.533.196.78 

2 mart 1933 tarihinden itibaren; 

Iskonto haddi yUzde 5 1·2 - Altln üzerine avana yUzde 4 1·2 

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 
BabıAli. Ankara caddesi ~o. 60 

Telcf~n 22561) 1 _ 

Devlet Demir yolları llAnlarJ 1 
Fren Ha•a aeYk boraları Ye teferruatmıa kapalı zarfla mli· 

nakasa11 An karada idare binasında 1 O - 1 1 • 934 Cumarteıi gti· 
nü ıaat 15 de yapılacakbr. Tafıilit Haydarpata Ye Ankara vez· 
nelerinde Onar liraya ublan tartnamelerde vazıhdır. (6080) 

Sah.ibiı MEHMET ASIM Nefriyat müclürüı Refik Ahmet 
YAKIT Matllun - latant..ı 


