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iye-
Küçük sanatlar 
Ve lıçi terbiyesi 

'ANKARA, 9 Heziran 
Türkiyede Türk vatandaıları· 

na tahsis edilen sanat ve hizmet· 
ler hakkı.ıaaki 2007 nUtnaralı kıl· 
nun 21 mayıstan ttibaren ta!bi: 
ita geçilm·f bulunuyor. Bu, ıçh· 
lllai hayatımızda tesirlerini kısa 
zamanda gösterecek kutlu bir ha
dise, Türkün ve itçisinin benliğini 
iıbat için yıldızlı bir sahaya bakan 
geniı bir kapının ona açıldığı ta
rihtir. 

Bugüne kadar birçok sanat ve 
İtlerde ecnebi bileğinin itlemesi-
ni görmekle haklı bir üzüntü duy· 
duğumuz bu memlekette bu sa
nat ve işlerin güzel tanzim edil· 
nıiş bir plan dahilinde nmayet 
on iki ay zarfın& memleketin 
Öz çocul 1hrına intikalini ıhudut· 
auz bir sevinçle takip edeceğ.iz. 
Ve cümhuriyetin feyizli eserlerın
den birini teşkil edecek olan bu 
hareket, Mustafa Kemal Türki
Yesinde başlı başına bir devir O· 

!arak sayılabilecektir. Mevzuu ba
his kanunla Türk vatandaşlarına 
İnhisar ettirilecek sanat ve hiz
metler tetkik edilecek olursa, gö
rülür ki bunların içinde Türkün 
tam muvaffakıyet göateremiye· 
ceği tek saha yoktur. Meseli kun· 
dura imalciliği gibi Türk iıçisİ· 
nin yüzünü ağartan bir zenaatta 
bugüne kadar ecnebilerin çalış
lbaaına müsaade edilmesi, iza'hı 
Dıütkül bir hareketti. Daha son
ra inıaat, demir ve ahşap sanayii 
itçilikleri göze çarpıyor. Ankara 
gibi yeniden yapılan bir şehirde, 
Mamak ve Kayaşın pembe taşın
dan temeller ve duvarların yanına 
kurulan iskelelerin üzerinde ma
lllak Kayaş yüzlerce ecnebi işçisi
nin çekiç ve mala kullanması, bu 
Yilzden işsiz kalan veya kazancı 
küçülen yerli sınıf namına insanı 
Üzen bir manzara değil midir? 
Daha sonra Anadolunun birçok 
yerlerinde devlet, vilayet ve be
lediyeler emrinde Türk işçisinin 
başarabileceği birçok hizmetlerde 
ecnebilerin kullanılmakta olduğu • 
nu, acı bir şikayet halinde duy 
ınuyormuyuz? 

Geçmiş devrin pürüzlerini dü
zeltirken, el atılan böyle bir da
vanın halli yolunda hayırlı ted
birler alındığı ıu sırada, Türk iş
çi.ine terettüp eden ve onun mil-
li vazifeleri sırasında sayılabile- 1 
eek bir vazifeyi hatırlatmak şart-

1 
tır. Bu vazifenin iami itçi terbiye
sidir. En kısa zamanda teeaaüsü
nü dilediğimiz bu terbiye, 2007 nu
bıaralı kanunun tatbikatını kolay
lattıracağı kadar; bu k~~un hü
lciimlerile Büyük Meclıaın bu sr
llıfa uzattığı sıcak elin ne kadar 
}'erinde olduğunu isbat etmiı ol
ınak cephesinden de ehemmiyeti 
haizdir. 

Dikkatli olmak , titiz olmak, 
İte sadakatle sarılmak ve zenaat
ta her gün biraz daha ilerlemek 
lıevesi ile çalışmak; üzerinde ıs
tar ettiğimiz işçi terbiyesinin baş
lıca vasıflarıdır. 

Mecdi SADRETIIN 

* * * 
l' ASHlH: Dünkü Baımakalenin 14 
Gncü aat!n.ndaki .. <ancak herhangi ha
~•bmız ıç.nde ıumul ve ehemmiyet) 
<!iye ba9layan cümlenin (ancak her• 
tün hayatımız içinde tiimul ve ehem
bı;yeı .... ) teklinde okunması laznn
<lır. ltizarla taahih ederiz. 

Avukatlık kanunu 
Yeni layiha Meclis 
ruznamesine alındı 

ı; ANKARA, 10 (Telefonla) - Ad -
Ye encümenince hazırlanan avukatlık 

lı.a.nununa müze7ye) kanun liyihaıı ruz· 
llaıneye alınmııbr. Bu layihaya göre 
'VUl<atlık kanununun bazı maddelerini 
tnuaddel 708 numaralı kanunun alt1'ıcı 
j"•ddeıi mucibince bet dava vekili bu
~Yan yerlerde dava vekilliği yap
ı 

1 
uzere İmtihanla kendiler:ne ruh • 

a.,_,,.e eril· ı 1 b k lciiı . v mıı o an ar aro tete. • 
li .. etlnıyen yerlerde dahi dava vekıl -
&ı Yapabileceklerdir. 

t'Uh Ancak bundan sonra bu gibilere 
a•atname verilmiyecektir • 

1 

Şehinf(Jh H:r.. ni karıılamaya gidecek olan lilomıızJan bir par~a 

Aziz misafirimi~ 
Şehinşah Hz. hudutta 
merasimle karşılandı 

Gücübulak'ta bir sahra bataryası 21 top atımı 
ile büyük misafirimizi selamlamıştır 

GORCOBULAK, 10 (A.A.) -
Anadolu Ajansının hususi muha
birinden: Iran Şehinşahı Haşmet
lu Riza Şah Pehlevi Hazretleri bu 
sabah saat 9 da maiyetleri ile bir
likte Gürcübulakta üzerbde (Ho
famedi - yazılı takı geçerek hudu
dumuza girmitlerdir. Türkiye Cüm 
huriyeti Tahran büyük elçisi Hüs
rev Bey, Ankara büyük elçisi Sa-

l dık Han Şah Hazretlerine refakat 
ediyorlardı. Geceyi Makuda geçir
mit olan Iran Şahı Hazretleri hu
dutta Reisicümhur Hz. tarafından 
mihmandarlıklarına tayin buyru
lan üçünctl ordu müfottişi birinci 
ferik Ali Sait Pa~a ve Kolordu 
kumandanı Kemal Pa~a ve hüku
met namına Beyazıt valisi lmadet 
tin Bey, Hariciye vekaleti üçüncü 
daire 9efi Kemal Bey taraf·ndan 
istikbal edilmittir. 

Iran Şehinşahı H:r.. (Devamı 7 inci sahifede) 

• 
Rusya ve Küçük itilaf 

Küçük itilaf devletleri 
~Sovyet Rusyayı tanıdı 
Bu hadise Bükreıte ve Prağda herkes tara
fından büy;~ 1' bir memnuniyetle karşılandı 

--~ 

I 

\ 

M. Litvinol M. Titül esko M. Benes 

BOKREŞ, 10. A.A. - Dün ak- si münasebetlerinin tekrar tesis e-
f&M saat 20 de Hariciye nezareti dilmit olduğunu matbuata tebliğ 
Romanya ile Sovyet Rusya arasın- ehnittir. 
da, M. Titulesco ile M. Litvino- Yarı resmi rivayetlere göre da-
fun Cenevrede teati etmit olduk- . ha Zagrep konferansının inikadı 
!arı mektuplarla, normal diploma- (Devamı 7 inci sahifede) · 

TEND 
TOJiırnl!.Dvaso uçnını ll'ila~ıırDukDaıra ve 

kayotnaıra <dlevam e~D lnyoır 
Milliyet'.in her sene tert·p ettiği tenis turnuvası hu sene de 

oıı bet Hazıranda ba9lıyor. Bu seneki turnuvanın da her cihet
çe mükemmel ol~aaı için komite lazım gelen hazırlıklarını 
almakta?ır. ~omıte fU zevattan mürekkeptir: 

Fahrı Reı~: M~hmu~ Bey, aza Ahmet Şükrü Bey, Tevfik 
- Acar Be!, Saıt Salahattın Bey. M. Eric, Armitage, M. C. Ben

net, Galıp B., Server Bey, M. A. Whittall M. Dubois Ahmet 
Bey, Eıref Şefik Bey, Adil Giray Bey. ' ' 

Kayıt muamelosi ~atlamıştır. Bu hususta Ateş Güneş klübü
nt: (Saat 10-17), Zekı spor mağazasına, "Milliyet" ve (La Tur
quie) gazetelerinde M. Duho'syo Saat 18-22 müracaat edilebilir. 

hl undan başka memurin kru~ununun 
l "~<t1ckaı · maddesi hükünıleı·ine göre 
aıfıye suretiJe memuriyetten çıkarıl .. 

Devamı 7 inci sahil ede) \." " 

İtalya ile Türkiye 
Bitaraflık misakı 

29 nisan 1942 tarihine 
kadar temdit edildi 

AN KARA, 11. A.A. - ltalya 
ile Türkiye arasında 1928 sene
sinde aktetl-Cen bitaraflık misa
kının temdit mesaisine ait pro-
tokol hakkındaki telsiri nota a
hiren Ankara'da İmza edi/mİf
tir. 

l,bu nota ile yukardaki pro
tokolda derpi, olunan üç sene
lik temdit müddetinin, bitaraf
lık m 'sakının meriyette berde
vam olacağı yeni b"f senelik 
de1•renin inki:r.ası tarihinden i
tibaren baflayacaijı tesbit edil
mekte ve bu suretle mezkur 
misak 29 Niııan 1942 tarihine 
kadar temdited:lmif bulunmak
tadır. 

M. Maksimos --Cenevrede elde edilen 
neticeden çok memnun 

ATINA, 1ı (A.A.) - Atina A
jansı bildiriyor: Cenevreden av

::1-et etmit olan 
Hariciye Nazırı 
M. Maluimos ga 
zetecilere beya
natta bulunarak 
Cenevrede elde 
edilmit olan ne. 
ticeden fevkala
de memnun oldu 
ğunu ıöylemi9tir 
M. Maksimosun 
Cenevrede Bal-

M. Maksimos kan anlaşma mi-
sakına dahil ar

kadatları ile yapmış olduğu görüt 
meler, hepsinin de bu misak hak
kındaki noktai nazarlarında tam 
bir mutabakat ınevcut olduğunu 
meydana çıkarmaya medar olmuş
tur. Bu görüşmeler ayni zamanda 
Balkan itilafı mümessillerine mem 
leketlerini alakadar eden ve bu
gün dört devleti biribirine bağlı
yan rabıtalar sayesinde kolaylıkla 

(Devaı'll 7 inci sahifede) 

M. Musolini 
Hitler mülakatı 
Mülakat ihtimal per

ıembe veyahut 
cuma günü yapılacak 

ROMA, 10. A.A. - iyi bir kay. 
naktan öğrenildiğine göre M. Hit
ler ile M. Moussolini arasında tas
mim olunan mülakat gelecek haf-. 
ta zarfında, ihtimal perşembe veya 
cuma günü vuku1>ulacak ve iki gün 
sürecektir. Mülakatın nerede ola
cağı henüz belli değildir. 

Fransa, bu mülakattan çok ü
mitvardır. Fransız matbuatı, ltal
yanın, Alman ve Fransız İstinat 
noktaları arasında bir iltisak tesis 
etmek suretiyle kat'i bir rol aynıya. 
bileceği kanaatindedir. 

Fransa hariciye nazırı M. Bart
hou bu mulakata ittirake davet e
dilmişse de, bu davete icabeti 
muhtemel değildir. Lakin mumai
leyhin temmuz iptidasında M. Mac 
Donald'ı ziyareti, Fransız-lngiliz 
münasebatının tecdidi için müsait 
bir fırsat telakki edilmektedir. 

Bugün 
2 inci sahifede 

Ecnebi matbuatında gördüklerimi~ 
3 üncü aahifede 

Su ve ate, hikayesi 
FELEK 

Susuz lıtanbul ! 
Mümtaz FAiK 

4 üncü sahifede 

lranda Türk tesiri 
Hüseyin DANIŞ 

Öz dilimizle 
M. Salahattin 

Yeni labriltalarımız 
Temelatma merasimlerini 

· Başvekil Hz. yapacaklar 
Bunlar İzmitte Kağıt, fstanbulda Cam, Zon
guldak.ta Kok ve Semi antrasit fabrikalarıdır 

Memlekette yeni kurulacak fab 
rikaların temelatma merasimleri 
yakınlarda sıra ile yapılacaktır. 
Her biri, memlekot sanayiinin ye
ni birer tubesini tefl<il edecek olan 
bu fabrikaların temelabna mera
simleri aldığımız malumata naza
ran bizzat Batvekil ismet P-.a 
Hazretleri tarafından yapılacak
tır. Bu fabrikalar lzmitte kağıt, ls
tanhulda cam, Zonguldakta sömi 
kok ve sömi antrıuit fabrikaları
dır. Bu meyanda İnfaatı biten Ba
kırköy bez fabrikasının yeni bina
sının da kütat resminin yapılması 
muhtemeldir. Bu temelatma ve kü 
pt resimleri için yeni fabrikala
rın kurulacağı mıntakada Başve • 
kil ismet Pata Hz. bir seyahat ya
pacaklardır., Bu seyahatte Başve-
kil Pata ile birlikte lktısat Vekili 
Celal Bey ve Sümer Bank umumi 
müdürü Nurullah Esat Bey bulu • 
nacaktır .. Bu seyahatte diğer bazı 
vekillerimizle mebuslardan bazr 
zevatın bulunmaları muhtemel gö
rülmektedir. lktıaat Vekaleti sana 
yi umum müdürü Recai Bey dün 
aabah Ankaradan tehrlmize gel-

..ı 

ismet Pa,a H:r.. 
mittir •. Aldığımız malumata göre 
Recai Bey fdırimizde yeni fabri
kalara ait hazırlıklar ve sair sana 
yi meaelelerile metgul olacaktır. 
Recai Bey yarın Ankaraya avdet e 
'decektir. 

Kambiyo kaçakçılığı 

Para 've altın kaçakçılığı 
yapan bir şebeke tutuldu 
Bu işte şehrimizde bir şirkette mühim birer 

mevki sahibi olan üç kişi de alakadar 
Bir müddettenberi tehrimizde / den topladığı 21000 leyi Galata 

mühim kambiyo kaçakçılığı ve bor- sarraflarından Ligor vasıtasile Ba 
sa haricinde muamele yapan bir lıkpazarında sarraf lıak Behara 
tebekenin mevcudiyeti hissedil- satarken emniyet ve muhafaza tef 
mekte idi. Nihayet dün Gümrük kilatı memurları tarafından yaka. 
muhafaza tetkilatı ve emniyet me- lanmıtlardır. Tahkikat neticesin
murları tarafından bu tebeke mey de bu sarraflar da dahil olmak 
dana çıkarılmıttır. Sarraf komis. üzere sekiz kitilik bir tebekenin 
yoncularından Y orgi namında bi- bu suretle para alım satımı yaptık-
ri Roman yadan gelen muhacirler- (Dc.,amı 7 inci sahifede) 

Silahsızlanma kon/ er ansın da 

Oiplomatla~ın .. -Vesuyer,, ı 



TARiHi TEFRtKA: 62 /{ H o.:ı . 

ittihat ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAK.lR BEYiN BIRAK.TiCi VESll(/.LARA CORE)' 

Orduga alınan malzemenin hepsi 
kıymeti bahriyesi olmıyan şeylerdi 

Çatalca hattından d'." ~sla e~in j beytülmalden size geçen birçok 
değıl m. Hatta muvazı şımendıfer paralara ve nail olduğunuz türlü 
ve caddeler in•a olunmadıkça ora- türlü hediyelere ve•aireye mukabil 
daki tahkimat hiç makamında de- ne gibi ciddi hizmetler gördünüz? 
mektir. Tophaneiamirede top imal Tophanei Amire icraat ve imalat 
etmiş olduğunuzu gazeteler ilan e- tı hesaba dc~·ı olamaz. Zira o da
diyor '. ar. Bunlar ne cins toptur?Ne va, o inat, o " .!yhude masraflar, o 
kadar vakitte imal ettiniz? Kaça çiftlik sizden evvel de mevcuttu. 
malo~du? Tecrübelerde kimler bu- Öyle bir dava, öyle bir inat ki ln
lundu? Eğer sahra topu ise ko~ulup giltere, Fransa ve Almanyada bi
birkaç günler mütenevvi arazi üze- le yok: Onların toplarını Arms
rinde manevralar yapıl.dı mı? Yok- trong'lar Creuzot'lar Krupp'lar i
s:ı böyle şeylere ne hacet mi?.. mal ediyor. Bun 1arı siz de bilirsi-

Bu topların da tecrübe edilmiye- niz; yalnız benden zeki olduğunuz 
rek sairleri gibi depolarda muha- için beyhude yere akıntıya kar•ı 
faza edilmek için imal edilmiş ol- kürek çekmezsiniz... Bahusus ma-
maları bedihidir. Hatta bu gibi mu hut yalıda bir hayli zamanlar çıma
ame' atın gene s'zin hafiyeler tara- cıları tel'1l'4a buyurmu,tunuz! 
fından dolayısile muzir bildirilerek Saadet har nize zerre kadar gıp
ciddi tecr>:be ve muayene korku - ta edenlerden olmadığımı tasdikte 
sundan salim olacakları sizce de asla tereddüt etmiyeceğinizi bili-
rana malümdur. rim, hatta daha ziyade mes'udiye-

Sizin imal ettiğiniz toplardan t;nizi, yani cidden bahtiyarlığını-
bir gün istifade olunmıyacağı fen- zı temenni ederim, şu kadar ki ta-
nen sabit olduğu cihetle bu gibi va- 1 in bu muavenetine, Cenabıhakkın 
hi ·e pahalı davalardan sarfınazar- inayetine, Padi,ahın hadsiz, hesab
la lütfen ve merhameten iktidarı - sız atıfetine ve milletin kemali te
nız dairesinde bulunan müstacel i- selliyet ve emniyetine karşı teneke 
m ata nazar atfediniz ! Nakliye es- toptan başka daha ciddi icraat bek
babı ve vesaiti mevcut olmadıkça lenir. 
ordularımız ne kadar muallem bu- Rusya imparatoruna kar•• da bu 
!unsa, ne derecelerde ala silahlara türlü ima1i.t, bu nevi icraat ve bu 
mali kolsa harp taarruzu yapamaz, gibi tensikat davasında bulunan sa 
halbuki mütemadiyen tedafüi ha- dık bendeler güruhu koca Rusyayı 
!inde kalmağa bugün cinnet ve ci- tamahkarane hislerine feda ederek 
nayet tabir olunur. öyle azim bir muhataraya sevetti-

Binaenaleyh, nakliye ve seyyar !er ki bugün cebri mafat hususun-
hastahane ve köprü edevatı, seyyar da herkes mebhut kalmaktadır. Bi-
telgraf vesaire için devlet ~irçok zim vükela ve seramdan bendegi.-
arabaya muhtaçtır. Bunları zatta- na pek benziyen bu zevata zatrali-
lin ize on be, sene evvel de birkaç niz ne isim takacaksınız? Bugün 
k ere'er ihtar etmittim; s;z top ima- alemin lanet ve nefretle yadettiği 
!ini tercih ett' niz ! Memleketimizde böyle yadigarları yarın tarh nasıl 
demirden ziyade ağaç b 1 !unduğun muhakeme ve te,hir edecek? 
dan lüzum gösterdiğim feyler, Top Dünyada muhatarasız vazife, va
haneiamirede mükemmel surette i- zifesiz insan tasavvur olunamıyaca 
mal edilerek orduyu hümayunların ğı gibi hiç bir kuvvet, vicdan sa-
yüzde doksan muvaffakıyetlerini bibi olan insanları vazifeşinas ol-
temin etmi, olur. maktan menedemez. Hele namuslu 

Bazı mutaaaıp ve mutearrızlar bir aıkerin sefer ve hazer vaktin
derler ki: "Arabadan evvel yolları de hayatını ve rahatinı feda eyle
yapınız !,, Evet, yolları da devlet meıi en ali bir feref, pek mukad
valilerine yaptırsın. Fakat herhal- deı bir mecburiyettir, Hem de 
de •imdi darülharpte sahra topla- doğru ıöz söylemekten niçin çekin
rır.ın aeyrühareket ett'kleri me'Yki- melidir? Bu ihanetki.rane meıke
\crin ve yolların hepıinde nakliye nete sebep ne? Acaba Halebi, Bağ
arabaları dahi hareket ederler. Ve dadı, Fizanr göze aldırmamak mı 
z.aten sa~ra t_oplarrnro geçemedikle ve hesaplara ve tasavvurlara diğer 
rı mevkılerde muharebe yapılmsı cihetin daha ziyade tebessüm etme
da caiz değildir. Eğer ayrıca ve bil- ıi mi? Bahusus Padiph hazretleri 
hassa dağ muharebeıine kıyam olu- doğru sözden niçin memnun olma
nuraa, o zaman mekkari kullandsın sınlar? 

Mektebi Hamiyei Şahaneden ı, öyle deği~: Maatteeas_üf birçok 
ya şahadetnameli zabit olarak çı- ı~nelerdenberı tenperverlık, tam.ah 
kan efendile,i kur'a ile ordulara karlık ve cehalet ve taassup bır-
sevke iyorsunuz. Bu it adalet ve çok hususta iyi feyleri fena, fena 
müıavat dairesinde yapılsa, bir di- feyleri iyi göstermek, muzir olanla-
y~ek olamaz. Faka~. neden hiç rı nafi ve olmıyanları muzir bildir-
bırı hassa o~dusu humayununun mek mealekini o derece ileri götür-
lstanbuldakı kısımlarına kabul 0 • dü ki, şimdi aksini beyanda barika
lun?1uyo.r ~ Ne sebebe mebni bu i hakikat müthi' surette gözleri ka
zab1ıtler ı~ınci fırkada, yani "Gar- mattıracağından ve müsavii hazıra 
~e mperıale., de bulunmak şere- yı meydana çıkaracağından riya 
fınden mahrum bırakılıyor? Bu- füruşan heyeti şimdi isteseler bile 
nun tashihinin şu zamanda çaresi artık mesleklerini değiştiremiyor-
olduğu malum ise de hiç olmazsa far! 
bakayayi vicdanınıza müracaat- Zeki paşa hazretleri! Tekrar e-
la ordulara yerl':§t.irildikleri za - diyorum! Pahalı ve i~e yaramaz 
manı haklarında ıyı muamele ya - top yerine ucuz ve i,e yarar nakli-
pılmaaını temine gayret ediniz. ye vasıtaları imal ediniz. Muhare-

Evet, bir kerecik o taraflı da be zamanı maiyetinde bulunduğu-
teceasüs buyı.:rulacak olursa an- nuz Süleyman pa,anın cinayetka-
laşılır ki mektepli olmıyan ku- rane ısrarına feda olan yaraJıları-
mandan ve zabitlerimiz, yani as - mızı Balkanlardan o mahut vicdan-
kerliğe külliyen bigane birtakım sız va!ilerin yapmadıkları veya. 
cühela ve ukala nezdinde biçare hut yapıp muhafaza etmedikleri 
genç zabitlerimia: "Merkepli! {Bitmedi) 

HARİCİ HABERLER ..· . ~ . . . . . .. ~ - - • "'-' . 
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Silahsızlanma 

Fransız teklifi Cenevrede 
ekseriyetle kabul edildi 

! ' ... ··.-.: : _.~ ... ,. . • 

Hariciye Vekili izahat verdi 
"ANKARA, 10 (Telefonla)- Hariciye vekili doktor Tevfik Rii11-

tü Bey bu sabah '!ehrimize gelmiş ve istasyonda vekillerle hariciye er
kanı tarafından kaTşılanmışhr. 

T evF;k Rüştü Bey Reisicümhuı Hazretleri, Başvekil Paşa Hazret
leri tarafından kabul edildikten sonra icra vekilleri heyetinin toplan
hsına iştirak ederek Paris, Cenevre ve Balkanlardaki temas!~ :ı hak
kında kabine arkad~larına izahat vermiştir • 

CENEVRE, 9. A.A. - {Gecikmittir.) 
M. Henderson umumi komisyonun dün
kü celsesini açarken projesini geri al
m•t ve M. Barthou tadil edilen Fransız 
karat ıureti projesini müdafaa etmittir. 

Bu proje M. Eden ve Norman Daviı 
ile müz:ıkel'elerden sonra ilk Fransız 
ka,.ar sureti projesinin tekmil noktala- ı 
rını ihtiva etmekte ve ili.veten Franırz, 
lnıtiliz ve !taban muhtarlariyle 16-4-934 
tarhli Alman beyannamesine ve Alman .. 
yanın Cenevreye avdeti için yapılan hu
.!\U2'i mük5.Jcmelere işaret etmektedir. 

M. Barthou Fransanın Almanyanın 
Cenevreye serbeıt avdeti lüzumunu ka
bul ~iliğini bilhassa kaydederek daimi 
bir sulh konferansı tesisi hakkındaki 
r,ayam dikkat Sovyet teklifinin kabulini 
tavsiye etmittir. Beyanatının en mühim 
mevzuu Fransız .. fngiliz ve Franıız-Ame· 
rikan clostluklannı kayt ve i'aret e'mek 
olmu.ş.tur. 

M. Eden M. Barthou'ya teşekkür e
derek Fransız-lngiliz dostluğunun sul
hun bA~lıca bir amili olduğunu ve Fran
ıız karaı· sureti projesinin bu dostluğun 
bir delili bulunduğunu tasrih eylemit· 
tir. 

M. Norman Davis ayni vadide söz 
ıöylemi~tir. 

M. Litvinof, daha ileri gittiğini gör
mek ar.tuıunda olduğu karar suretinden 
dolayi tamamen mutmain olmamakla be · 
raber miiı:akere edilmekte olan metnt! 
lam~men iltihak eylcmiftir. 

Altt bitaraf memleket namına M. 
SilndJer. Bulgaristan n;ıımına M. Mijkof, 
ve Avusturya namına M. Pflı.wl d> pro
jeyi kabul etıniılerdir. Lehistan namına 
f.1. Reczinski, vesikaların yalnız dört 
devlet ldrofından ihzar edilmit olduğu 
hakkınd~. bir prensip ka1di ibtiyatisi yap
mak .ı;urE<tİyle projeye iJt;hak eylemittir. 

Iran da projeye müoait olduğunu bil
dirmİ\lİr. Yalnız Macar murahhası M. 
Tanczoo ile ltalya murahha11 M. Diso-

ispanyada 

M. Bart1ıou 

racna ntüstenkil kalmıtlar ve bazi me .. 
ıelelcı· ve bilhaua Almanyarun Cenev
reye avdeti bakında ihzari bir sureti hal 
hulunmadan konferansın çalışamayaca
ğını ıöylemişlerdir. 

Bu suretle Fransız projesi iki müıten
ı.;r., kar,, ittifakla kabul edilmittir. 

Almanya ve Cemiyeti akvam 
VAŞINGTO, 10 .A.A. - Dolaşan ri

vayetlere ı:öre, Cenevredeki ~on hadise
ler üzerine Almanya hükUmeti hiç bir 
ı:uretle Cc npvreye avdet etmemeğe da
h;ıı şimJjdt:n kararını vermi~ ve bu ka
rarı bazı hükUınetlere de bildirıniıtir. 

Maamafih, Amerika resmi mahafilinin 
muhalaz a.ettiği ketumiyet, Amerika hü
kUwetinin böyle bir ibbara maruz kalıp 
ltalmadığıru katiyetle anlamaya mani ol
ır.aktadJr, Herhalde, bu rivayet ıağlam 
bir esasa müpteni değil gibi görünmek
tedir. 

Naziler 

Hariciye vek'li akşam trenle yanında hususi kalem müdürü Re
lik Amir Bey olduğu halde lstanbula hareket etmiştir. 

Vekil Bey istasyonda meclis reisi Kazım Paşa, vekiller, hariciye 
erkanı ve Iran sefareti müsteşarı tarafından teşyi olunmuştur. 

Metr Sa/em ve Leon Faraci Ef. ler 
ANKARA, 10 (Telefonla) - Ağır ceza mahhemesi Metr Salem 

ve Leon Faraci efendilerin mevkufen muhakeme ed lmeleri lüzumuna 
dair müddeiumumit:ğin itirazını bugün geç vakite kadar tetkik et
mi,tir. Mahkeme yarın karar verecektir. 

Yabancıların tabiiyet vaziyetleri 
ANKARA, 10 (Telefonla) - Hükümet yabancıların tabiiyet va

ziyetleri hakkında verilen kararlar aleyhine şürayi devlete müracaat 
edı'p edemiyeceklerinin tefsirini meclisten istemiştir. 

Hariciye memurlarının yaşları 
· ANKARA, 10 (Telefonla) - Hariciye vekaleti kendi memurları 

için bir tahdidi sin kanun projui haz'.rlamakta~ır. Projeye. gö~e 
Hariciye vekalet: memurlarının derecelerıne göre bırer yaş tesbıt edıl
mektedir. 

Memurin yaşı bulunduğu deı·ece için tesbit edilen yaşın fevkinde 
o~duğu takdirde memurin vekaletle alakası kesilecektir. 

Gedikli zabitler hakkında 
ANKARA, 10 (Telefonla)- Tekaüt kanununun 13 üncü madde

s 'nin gedikli zabitlere samil olup olmadığının telairi hakkında hükü -
metin talebi üzerine şu. tefsir fıkrasını tesbit etm:ş ve umumi heyetin 
tasvibine arzetmistir: 

"Ecnebi kadı~larile nikahlı veya nikiimız beraber yaşayan he-
nüz tasl.ye olunmayan deniz 1;edikli zabitanı hakkında 1683 numaralı 
kanunun 12 inci maddesi hükmü tatbik olunur.,, 

Bugün de ikramiye işi görüşülecek 
ANKARA, 10 (Telefonla) - Büyük Millet Mecı':.inin yarınki 

toplantuında Nusrat Beyin tekaüt ikramiyesi mueleıinin müzakere -
s'ne devam olunacaktır. Bu münase~etle . b':' mesele hakkında devle_t 
şürası deavi daireleri umumi heyetınce ıttıhaz olunan kararı natık ı-

Yeni suikastler ya- Avusturyada 
pıldı, grevler 1 çok yeni 

bir liim da mecliste okunacaktır. . 
Dün olduğu gibi yarınki celırenın de hararetli ve münakaşalı ola -

cağı zannedilmektedir. 

hala devam ediyor hadiseler çıkardılar 
Lise talebeleri döndükleri dersler

den tekrar imtihan olacaklar MAORID, 10. A.A. - Kral taraftar. 
La Epo<a guetainia miıdiirü Marki 
V aldiglesias, Madrid r.ivanudaki sa1fi-
yesindP yine Kral taraftarı bazı dostla

' k . rına dün gece bir zıyafel çt-kme te ı-
ken, davetlilerden Dr. Luk~ ıle kansının 
bulundukları otomobile, meçhul kimse
ler tarafından iki defa ateı • aç.lmııtır. 
Madam l.uke Yaralanmıttır. 

Zabita, mütecavizleri tak.ip etmiıse 
de bunların aletine maruz kaJm1f ve 
polislerden bir kiti ağırca mecruh olmu1-, 
tur. 

Bu ıuikaıtin_ ubık diktatörün oğlu 
ve krallık fırkuı mebuılarından M. Pri· 
mo de Riveira'ya müteveccih olduğu 
7annedilmektedir. Filhakika, ayni ziya
fette !:ulunan mumaileyhin otomobil de 
Doktör Luke'ün otomobilinin aynidir. 
Üç k.işj ma:l.nunen tevkif olunmuıtur. 

MADRIT. 10. A.A. - Dahiliye nazı
rının gazetelere verdiği ma)Umata göre 
ciftçilcrin grevi bütün viloiyetlerde ıid
detiui kaybetmektedir. 

Grevin heman umumi bjr mahiyet kes· 
bettı!;i Kaseres'de toprak itçileri fede
rasyonu tekrar işe başlamaea karar ver
reişl ir. BurJ?,os'da, on sekiz köyde grev 
hitama ermiştir. 

Navaroda altı köyde muhtelif hadiseler 
haber veriliyor. 
H~n eylaetinde Mannoleho'da yapı 

am~Jeai. toprak amele.sile birl!k olarak 
bi.-denbire ırev ilin etmitlerdir. 

Kastelar' da grevciler patronlardan i
ki kişi~·e tecavüz edip bunları yaralamıı
lardır. Sevil ••aletinde grev devam et
mektedir. Eçi!;;.•'!!a 30 kiti tevkil olun
muştur. Manzanareı'te grev umumi ma .. 
hiyett.,dir, burada birçok sosyalistler, 
yasak silah tatımak suçundan dola1i tev
kif edilmişlerdir. Saragost'a grev ayni 
'iddetle devam ediyor. 

VIY ANA, 10. A.A. - Reuter ajansı 
muhabirinden : 

.. furizm faa'iyetini mahvetmek ve hü .. 
kümeti, memleket dahilinde asayiıi te
min için masraflı tedbirler almağ mec
bur eylemek maksadiyle, bütün Avuı-
tuı·yi\'da, naziler veyahut belki de ıoı
yaliıtler tardfından bir tethi hareketine 
tevessül olunmuştur. 

Föklabı-öskte demiryolu köprüsü tah
rip cdil•niş, Paris-Viyana ckspresjnin 
yoldan çıkıp bir felakete maruz bulun
masına 1.1mak kaJmııtır. Muhtelif yer .. 
lerdc şömer.döfer yolları sökülmüttür. 

Prens Şitarhemberg'in makomatında, 
bütün bir katı yıkabilecek kudrette bir 
makineli bomba bulunduğu gibi, Opera 
tiyatrosunda da göz ya11 bombaları a· 
tılmıştır. 

J\ vuıturya ile İtalya arasındaa..San Yo
han mevkiinde telgraf telleri sökülmüş· 
türı 

Bir lıayli tevkifat yapJmıttrr. 
Viyanada Naziler 

VIY ANA, 10. A.A . - Hitlerciler, 
diın ak~am Viyana operasında ~al~y~e 
piyesi lemıil edilirken gözyaıı d_oktur~
cü gazlar atmJıl.ar~ır .. Oyun tatil v~ lı .. 
yatro tahliye edıl~•ı.tır. ':faik, .na?'ılere 
karıı 1iddetli bir ınfıal goıtermıştır. 

ANKARA 10. A.A. - Lise ve orta mekteplerde üç ve daha zİ· 
yade dersten Jçten aşağı numara .almış _olan b~tün l!_'le~enin döndü~
leri derslerden tekrar imtihan ediıınelerı mtuırıl vekaletınce tekarrur 
etmİffr. imtihanlar haziran ayı i~erisind-; l;'apılacaktır.. • • 

Lise ve orta mektep!erde resım dersının sınıf der•ıne tesın olma-
ması da ayrıca kararlaştırılmıştır. • 

Dünya kupası,· Çekoslovakga-ltalga 
takımları berabere kaldılar 

ROMA, 10 (A.A.) - Dünya kupası final maçları b".gün Çeko~°: 
vakya takımı ile tlalyan takımı aras111da yapılmıştır. Netıcerle her ıki 
takım bir bire berabere kaldılar. Maç tekrar edilecektir. 

Korkunç bir tramvay kazası 
IZMIR, 10 (Milliyet) - Bahribaba Halkevinden mukabil c~hetten 

cihete geçmek isteyen ort'!'mektep talebe,inden Muammer Efendı tram
vay altında kalarak beynı parçalanmış ve ölmüştür. 

Bir kamyon hendeğe devrildi 
IZMIR 10 (Milliyet) - Urla yolunda sustası kınlan kamyon hen

dek içerisi;e devrilmiştir. Yolculardan beşi ağİr, yedisi hafif surette ya
ı 'alanmıftır. Yaralılar Memleket hastahanesine nakledilmi1lerdir. 

Salvadorda M. 'I enizelos Cümhur 
Yeni Belçika kabinesi reisi mi olacak? 
BRÜKSEL, 10. A.A. - Reuter a-

jansının bildirdiğine göre Dö Brolcvi , ATINA 10 (Milliyet) - Liberal-
yeni kabinenin letkilini ikmal etmitse ler mahafili tarafından teyit edildiğine 
de, yanndan evvel ilan ebnek taraftarı göre, gelecek eylüle kadar iki zümre 
değildir. arasında uzlaıma kabil olmadığı tak-

Baıvelr:il, ıabık hariciye nazırı M. dirde 0 vakite kadar Atinaya gelmiı o-
Himanı'a adliye nezaretini teklif etmiı, Jacak olan liberaller reisinden cümhur
lakat kabul ettirememiııir. Liberallerin, 
nezaretlerin tevzii hususunda mütkülit reisliğine namzetliğini. koyması fırka 

çıkardıkları şöylenmektedır:· ~· _____ .:...t.a.rJ-ın•d•a•n-:r:ic .. a"":o:lu•n:a .. c"'.ak:"t:ır:."::"-• 

Mithiş bir kasır~a etrafı 
kastı kavurdu 

Frenk! Abukat! Muzır! Müfsit 
ve §arla tan!., ünvanlariJe yadolu • 
nuyorlar! Ve mektepte öğrenip 
gördükleri ıeylerin biç birini tat
bik edemiyorlar. Bunları şu hal -
de ipka etmekten ve birtakım u
,ak mukav~ 1 •si igavatın himaye 
ve sevaiki saire ile diğerlerinden 
evvel büyük büyük rütbelere nai
liyct.lerini mütemadiyen güdüp 
tecdıt etmekten ise mektebin lağ
vı daha ziyade mıntada ve adale
te muvafık olmaz mı? • 

EBi MATBUATINDA KUDUKL iZ J 

NEVYORK, 10. A.A. - Salva
dor cümhuriyetini altüst eden ka
sırga kurbanlarının çok fazla oldu
ğu anlaplıyor. Ancak, memleket 
dahilinde gidip gelme güçlüğün
den dolayı bu sayıyı katiyet-le tes
bit etmeye imkan yoktur. Yollar
dan, ancak yaya olarak geçmek 
mümkündür. Demiryollan tama
men harap olmuştur. Ve iki ay. 
dan evvel tamir edilemiyecektir. 
Libertad limanının vaziyeti gemi
lerin buraya girmesine manidir. 
Rio Lenta nehri ta,mı,, birçok köy
ler suların altında kalmıştır. 

Orduyu hümayunların şayet 
İstanbul üzerine 'hareket edebil -
meleri gibi vahi mülahazalarla 
beyhude talim ve manevradan 
mahrum kalmaları gibi daha bir
çok inat ve cinayetlerden dolayı 
doğrudan doğruya si...i müvaha • 
ze etmemekle 1>eraber, daha bir
çok kabahatlerinizi sayacağım: 

Zeki Paşa Hazretleri! T opha
nei isıra müşiri olduğunuz gün -
denberi birkerecik olsun Boğaz -
içi sevahilindeki müdafaa vasıla
larımızı görüp teftiş ettiniz mi? .. 
İzzet Paşa burada evvelce Etem 
Paşaya yazdı~ı şeyleri tekrar edi-
yorum. 

Zeki pa.a hazretleri ! Bunca se
nedenbet··i bu mevkide bulunarak 

Cenevre manavraları 
lzvestia gazetesi, Cenevre manev

raları ünvanı altında yazmış olduğu 
bir makalede fÖyle diyor: 

Sovyet Rusyanın sulh elhindeki be
yanatı, hali haErda en mütecaviz.a ... 
ne tenıa:;ülleri temsil etmekte olan 
memleketleri telaşa düşürmüştür. 

lngilir. diplnmasisi, Rusyanın İşti .. 
rakile ve onun muazzam nüfuz.tarı al 
tında sulhün tensik edilme&ine môni 
olmak İçin her çareye baş vurmuftur. 
lngiliz. d"plomasi•i, bir taraltan Fran .. 
sa üzerinde tazyik icra etmeye ve di
ğer taraftan Berlinde Almanyayı kon 
fe,.ans:ı sokmak ve ayni zamanda 
Sarre plebisisti me&elesi de bir takım 
fedakarlıklar kopaprmak için faali
yet sarfeylemeye başlamtftır. 

lngili% Jiplomas;si, lsveç, Norvf!ç, 
Felemenk, l•vic;re ve ispanyayı ken
di tarafına celbetmeye muı•affak ol
muıtur. lnciliz diplomasisinin bu la
ali,.·etini Lehiştanın n1ütercddit vazi
yeti teahil etm

0

ftir. Frans:z hükUme;i 
münferit bir vaziyette kalmaktan 
11orktuğundan rical etm;~t.ri Bu hü
kU.met, Almarı\anın s-;l&hcrlnmnslnt 
durdurmak husu•unda b;• itilaf vii
cude 11etircbilmek tıe ,.~ ·tikbalde A [. 
manya t.aralından bir taarruz vukuu 
tcıkJirinJe /ng:lterenin munzam bir 

-müzaheret teminatında bulunmasını 
elde edebilmek makıadile ricat et
miştir. 

Sovyet Rwypnın sulh lehindeki 
beyanatı, •ulhü tehdit eden tehlikenin 
ifşası, tecavüze maru..z memlehetlerin 
müdafaalarının tenıiki ve ıaire g: bi 
feyler hali hazırda en bariz milıta
riat temayü!leri ve bu temayüllerin 
dayanmakta olduğu kuvvetleri tem
sil eden devletleri beynelmilel müna
sebetlerdeki gerginl'klerden mütevel
lit mesuliyetleri baıkalarının üzeri· 
ne atmak siya&etlerini Ortmek için 
harp bayrağını açmakıızın diier derJ 
letleri Sovyet Rusyanı11 c!aima artm<:ık 
ta e>lan aaı vetı~den ii.rkütmek icin 
müd:ıhalede bulunmaya sevketm ·,tir. 

Harp taraftan olan devletlerin bu 
icraatlarının nctice&i emperyali..emin 
inkiıafını batileştirmekten ve harp 
haz:.ırlıklar111ı durdurmaktan başha 
bir netice vermc.se dah; bu netice, Sor.; 
yetlerin şiddetli müdahalelerinin za
feri sayılmak icap eder. Eğer bilcikis 
etnpcryalist dev!e:.ler arasındaki ına
nevral::ır teves:ıü temayüllerini tem&il 
eden devletlerin si.vasetlerı."nde hiç bir 
şey değİ§memİf olduğunu isbat ede
cek olurıa o :zaman hali hcız.ırda te .. 
reddüt içinde bulunanlar, M. Litvinof 
tarafından Cenevrede yapmıı olduğu 

• 

tekliflerin emniyeti kuvvetlendirme
nin yegône çare ve vastıası .~lduğunu 
daha ıi§ikar bir surette gorecekler
d:r. 

Sovyet Rusya, hiç bir memlekete 
karfı mücadelede bulunmak düşünce 
:,.ini takip etmediği gibi gerek Alman
ya olsun, gerek diğer herhangi bir 
devlet olsun hic bir devleti bir ihata 
çen1beri İçine a-lmak 11aye•ini Je güt
meınektedir. 

Sovyet Rusya, bir takım diploma· 
ai manevraları, çevirmez, her ~~n .. ıri 
bir menıleketi zarara sokacak ıtılaf
lar akdine çalıımaz. 

Sovyet Rusya, sulhün muha~az.ası 
i~in uğraşır. istikbalde de bu sıra•e
tine sebatkôrane devam etlecekt ~; ~u 

b tk • l k Sovuet Rusvaya ve butun se a arı .-, .. d h 
dünya m:lletlerine taalluk e en• aya
• 1 l mevzuu bahsoldugu za-ll meşe e er . . • · b · 

S t Ru.ttva .sıya.setının arız mon ovye 
ı•asfır.· teşkil eder. 

Küçük itilaf ve Sovyet 
Rusya 

Kücük itilafın Sovyetleri tanımıf 

1 asın. 1 Alman matbuatı, M. Bartu-
o m ' · ·· ··ddt ve FranB!z sıyaaetınrn eserı a e 
nun 1 . b' • F mekledir. Gasete enn ıı"cog~, ran• 

H ·0 :ye nazırının 18 H azrrandan 
sız arı - d B"k 1 20 ha~rana ka ar u reıt• top ana• 

cak küçük itilaf konferansına iıtirak 
edeceği keyfiyetinin, Sovy, •le~le . hu· 
çük itilıil devletleri arasındakı mu.za· 
keratın Paristen ar.ı:u ve tertip ed. l
n•İf olduğuna delil &ayıyorlar.. d' 

Dövçe Alg-ema}·ne ,gazetesı ıyor 

ki'_ Hakikatte, Sovyetlerin küçük iti 
ı .1 d l ti rince tiLen tanınn1a&l lıt .. a eve c . . d d , 

· f ahedelerının Lon ra a ım~a-
vıno mu b' . "k" I 
sını mi.tteakıp zale~ r emrıva ı o .. 
muıtu. Daha o va_k~t, Sovyetle~le .Av
rupa cenubu ıarkısı aı·asındakı nıuna
ı;ebat tarihinde yeni bir fasıl ba§la
mıştı. Bu tanınma muahedeleı·ind~n 
sonra küçük itilafı teşkil eden üç 
devletle Moakova hükumeti arasında 
ticaret muahedelerinde akdi muhte -
meldir. Zira, kere•te ve buğday ti<:a
ret;nde Sovyct dampingi Avrupa ce
nubu şarkisine şimdiye kadar pek çok 
z.arar vermiştir.,, 

Berliner Börsen ga~etesi de fU mü
taleayı yürütmektedir: 

- Be1arabya meselesi etrafında
ki clava Fransanın himmetile berta .. 
ral edilen Romanyanın, Beıarabyanın 
kendisine az. çok hat'i bir surette ter
ki mukab'linde Sovyetleri tanımıf ol
duğuna ihtimal vermek mümkündür. 
Bu meaelede de, uzak farktaki vazi
yetin Sovyet hüanü n.iyetine tesir et-
miı blmıuı muhtemeldir. · 

Yağmur durmadan yağmaktadır. 
Kanlı basur veya tifo humması sal
gınından korkuluyor. 
~------~···~~~~~~--
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Bir nehirde 
metre uzunluğunda bir 

tatlı su canavarı 
EDMONTON, 10. A.A. - (lngiltere) 
Batay nehrinde bu dafa bir tatlı su 

canavarı bulunmuıtur. On metro boyun· 
d~ ve başı ile boyunu da vücudu gibi 
gayet ince olan bu canavan birçok kim· 
ıcler gördüklerini söylemektedir. 

22 milimetre çapında bir tüfekle ah· 
lan kurşunların hayvana i~lemediği ve 
bunun saatte 25 km. lik bir süratle kaç· 
tığı, kaçarken de sul~rı köpük içinde b<· 
raktıiı görülmüı~ür. 
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Su ve ateş hikayesi 
itfaiyesini ne kadar tanzim et

se, itfaiyecilerini ne derece feda
karlardan seçse lllanbul için yan
gın arasıra sahneye konulan eski 
bir faciadır. Bu facianın perdecisi 
Je daima susuzluktur. 

Sultanahmette iki gün evvel ge
ne lstanbulun büyük konakların
dan birkaçı ve o meyanda beş on 
ev kül oldu. Resimler alındı, gaze
telere basıldı.. "/stanbul tehlike 
geçirdi,, sözleri tekrar edildi. Yan
gın çıkan evde oturanların, itfai
yecilerin beyanatla" yazıldı. Fa
kat yanan yandı. Bir müddet son
ra orası ela latanbul haritasında 
pençe pençe lekeler yapan "yan
gın yerle>i,, arasına girer an:ma ya .. 
nan f,iinumanların acısı yıl.arca su 
rer. 

lstanbul ,ehrinde ah~p ev ol
dukça, lstanbullularda ~a ateşe 
karsı bir ihtiyatsızlık, bır kaygu
•uzİuk elevam ettikçe, lstanbuld.-. 
bu facianın sahneden çekilmesine 
imkan yoktur. Yalnız ... Ortacla bir 
mesele var.. E=kiden nereele bir 
büyük yangın olsa, derhal: 

_ Elendim! T eıkos boruları 
bomboş idi. Muhakkak bu Şirket 
lstanbulu yakmaya karar verdi. di 
ye rozler söylenireli. Ben bile çok 
defa bu çeşit ittihamlarela bulun
elum. Böyle hallerele Müddeiumu
milik harekete geçer, su meselesi
ni tetkik eder ve sonra bilmem ne 
o!rnJu? Fakat muhakkak bir şey 
varsa itfaiyenin lıer zaman vaktin 
de geldiği, fakat su bula'71adığı an 
la.nlırdı •. Vaktô k; T e: has ielaresi 
bclediyeye geçti .. Yangınların sön
memesi sebepleri arasınelan su
'uzluk kalktı. Yangının söndürüle 
memesi hep "itfaiyeye geç haber 
verilmesinden ve rüzgarın şiddet
le esmesinden,, ileri geldiiH söylen 
di. Amma sudan bahsedilmez ol
elu. 

Yalnız bu sel er nasılsa gazete
lerde Terkoa borularında su bu
lunmadığı yazıldı. Lakin bu defa 
kimse bundan dolayı eskiden 
(T erkos Şirketi) ne söylediği hınç 
lı sözleri ıöylemedi. Neden? Ora
.. a~ikar! Çünkü suyu yimdi be
lediye idare ediyor. Ala amma su
yu neelen vermiyor? 

Bunu anlamak için dünkü gaze
telerele çıkan şu ilanı ve belediye 
Fen ifferi müdiirii Ziya Beyin söz
lerini aşağıya naklediyorum: 

J,te Sular iJa:->esinin ilanı: 
"Şehre daha fazla · su verebil

mek İçin yapılması zaruri olan ba
zı ameliyat dolayısile muvakkat 
bir zaman için T erkos sularının 
araaıra kesilmesine yahut az akı
tılmuına mecburiyet hibıl olacak
tır. ilah ... ,, 
Şu da Ziya Beyin beyanatı: 

"Bu yaz Terkos az verilecektir. 
Suyu mıntaka mmtaka taksim e
deceğiz. Çünlı:ü ,ebekeyi genitlet
mek için büyük tesisat yapıyoruz. 
Sonbaharda bu tesisat ikmal edi
lecek ve kıtın "'bre bol su verile
cektir.,, 

Şimdi anlafılclı ya. Yangında 
au olmayıfının işte izahı. Artık 
kime ne diyebiliriz? Terkos tamir 
ediliyor. iyi göiüm amma, bu ta
miri latanbalan yangın mevsimi 
olan yaza neden getirclin~z.? Hay
di öyle yaptınız; yangın ıçın ayrı
ca depolar ve su tertibatı neden 
almadınız? diye birisi sorsa mü
tehaH"lar yüzüne gülerler. Çün
kü bu iş, bu sudan if biı fen ifidir. 
Alıadna• (!)anlamaz .. O halde?. 
O halde Fen müdürü Beyin söyle
diği gibi su kesilme nöbeti gelen 
bir mahallede ve rüzgarlı bir hava 
ela yangın çıktı mı facia tekerrl.r 
eder ve latanbul haritasında pençe 
pençe görülen yangın yerleri ar
tar .. Ne yapalım? 

FELEK 

Tcpebaşı bahçesi 
Şehir tiyatrosu artistlerinin 

Yaptıkları kooperatif, Tepeb~şı 
bahçesini perşembe gününden ıti
haren açacaktır. 

sa·\ :ede haftanın muayyen 
geceleri~de tiyatro baletleri , nu
rnaralar yapacaklardır. Bahçede 
müskirat Vf' yemek bulunmıyacak, 
Yalnız kahve, çay ve emsali şey
ler verilt-cektir. _.,_ 

Belediye kooperatifi 
Belediye kooperatifi Sirkecide 

ikinci satış deposunu yakında a
çacaktır. 

Bu fl"ususta hazırlıklar yapıl -
maktadır. Bu depo, şark şimendi
ferleri idaresi yanında bulunacak
tır. Şark şimendiferleri memurları 
da belediye kooperatifine aza ola
rak ginnişlerdir. 
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Susuz İstanbul! 
BELEDiYEDE 

Et fiatleri sebep 
Yokken arttı 
Kasapların fiatlcri biribi

rini tutmuyor 
Son zamanlarda birçok madde

ler gil:.ıi bavayici zaruriye fiatları 
da yük,elmi,tir. Gıda maddeleri
nin belli başlıları, okka ile satıl
dığı zamanki fiattan daha fazla 
yükselmiftİr. Bu sene bilhassa yaz 
sebzeleri çok pahalıdır. Şehrin ci
var semtlerinde bu pahalılık had 
bir fekildedir. 

Pahalı olan maddeler arasında 
bilhassa et gelmektedir. Etin ki
losu, karaman veya dağlıç (40) 
kuruştan, (70) kuruşa kadar satıl 
maktadır. Belediye lktısat Müdür
lüğü dün sehrin bazı semtlerind.,
ki kasaplardan fiat istemi1tir. Bun 
!ar arasında mukayese yapmıştır. 
Et fiatının hiç bir sebep yokken 
arttığı gö:ülmü~tür. Geçen rene
lerde, bu mevsimde etin okkası 
ancak 60 kuruşa satılıyordu. Hal
buki bu sene kilo olduğu halde 
fiatlar 70 kurur.ı. kadar vükselmek 
tedir. Belediye- İktısat Müdürlfüjü 
dün bazı kaymakaınlıklarırı bu hu 
susta nazarı dikkatini celbetmiş
tir. 

Dahiliye Vekaletinin, ihtikıirla 
mücadele icin gönderdiği tamim 
henüz Belediyeye <"elmemi,tir. Be
lediye bu tamimi alın=. daha esas 
lı mücıuleleye girişecektir. 

Sahir meclisi intihabatı • 
Istanbul şehir meclisi İntihaba 

lı eylülde yapılı.caktır. Meclisin bi
rinici te~rinde toplanr.1ası mukar. 
rer olduğu iç.in intihap işinin İm
kan nisbetinde süralle intacına ça-
lışılmaktadır. . 

Belediye icap eden defterlerı ha
zırlamıstır. Bu defterler, bu hafta 
zarfınd~ mahallelere dağıtılacak 
ve mümesıiller tarafından doldu
rulacaktır. 

Bozuk otobüsler 
Otobüs kazalarının önüne geç

mek için belediye tarafındo;n oto
büs sahiplerine verilen müddet 14 
haziranda nihayet!enmekted"r. O 
tarihten sonra otobüsler, her yerde 
umumi surette muayene eclilecek
ler, bozuk veyahut noksan tec 
hizatlı görülen otobüsler, seyrüse
ferden men'edilecekleri gibi sahip
leri de para cezasına tabi tutula
caklardır. 

Keresteciler hali 
Kerestecilerde yapılmakta o

lan şehir muvakkat halinde (63) 
dükkan bulunacaktır. Bu miktarın 
kafi gelmediği anlaşıldığından, ye
niden arsa istimlak edilerek, (30) 
dükkan daha inşası takarrür etmiş 
tir. 

Sigorta işleri ve Be!ediJO 
hissesi 

Sigorta şirketlerinin Anadolu
da yaptıkları sigorta muameleleri
ne ait itfaiye hisselerinin belediye
lere verilmediği hakkında bir ihbar 
yapılmıştı. 

Bu paranın İstanbul belediyesi 
tarafınc i .n mı, yoksa alakadar A
nadolu belediyeleri tarafından mı 
alın~cağı, Dahiliye vekaletinden so 
rulmuştur. 

Asri mezarlığın duvarı 
Şişli - Büyükdere yolunda İn

şası mukarrer asri mezarlığın du
varı yapılmağa başlanmıştır. 

Duvarın inşası 4 ayda bitirile
cektir. Me:<ıırbğın duvarı 15 bin 
liraya çıkacJ.dır. Arazi (450) dö
nümdür. 

Topkapı surları 
Belediye Topkapı stlrlarının ba

zı yerlerini tamir ettirmeğe başla
mıstır. 

-Seyyahların inip çıktıkları mer
diven son zamanlarda çok harap 
bir hale gelmişti. Bu merdiven ye 
niden yapılmaktadır. 
-------···-------

yerli malı sergileri 
Her sene olduğu g:bi bu yaz 

da memleket dahilinde birçok vi
layetlerde yerli mallar sergileri a

. çılacaktır. 
Bu se;gilerle Milli 1ktısat ve 

Tasarruf Cemiyeti yakından meş
gul olmaktadır. Sergilerin bilhassa 
ayni tarihe tesadüf etmesine e
hemmiyet verilmiştir. 

Önümüzdeki üç ay zarfında 
Konya, Bursa, lzmir ve İstan!:ıul
da yerli mallar sergileri açılacak
tır. Yalnız bunlardan İzmir ser
gisi beynelmilel mahiyettedir. 

)'angın yerinden manzaralar •• 

Yangın tahl<il«alı 

Zarar 90 - 100 bin lira 
kadar tahmin ediliyor 

Yangın çıkan ev sigortalı olduğundan tahki
kat tamik edilmektedir, yangının ne sebep

ten dolayı çıktığı henüz meçhuldür 
Evveliıi günkü Sultanahmet yangı

nı tahkikatı, -tamamile zabıta -re adliye 
ye intikal etmiıtir. 

Yapılan tahkibt , ate§in çıktığı 
F .ı,,.; Beyin talıtı isticarmda bulunan üç 
katlı binanın, sahibi Hüteyin Bey ta
rafından 18 bin liraya sigortalı oldu
ğunu teyit etmittU-. _ 

1 çeuindeki e~yanrn da ayrıca 2 bin 
lU-aya ıigorta edilmiş bulunduğu anla. 
şılmı§hr. Ayni zamanda uzun zaman -
danbcri vergisi verilmediği için kirala
rına haciz konduğu da tahakkuk ebnit
tir. 

Dün de yazdığımız gibi, yan.an ev -
lerdcn ciiGcr- dördü daha sigortalı bu -
lunmaktadır. 

Bütün sigorta bedeli 24,500 Lira -
dır . 

At"1, sigortalı olan evden çoktığı i
çin yapdan tahklı<at tamamen dcnn
le~tirilm:ş ve dün yirmi kadar şal1it din
lenilmi~tir. 

Tahkikatla ır.eşgul bulunan müd
deiumumi muavinlerinden Kaşif ve E
minönü mt::rkez memuru Nilzım Beyler 
dün !."<Ç vak!e kadar Alemdar merke
zinde kalıru§lardır. 

Yangın nasıl çıktı 
Şimdiki balde, yangının neden çık

tığı katiyetle tesbit edilemenıittir. 
Ancr:k , en son vaziyet ıudur: 
Yapılan ille tahkikatta, yangın çılc

tığı uman, Fahri Beyin evinde zevce· 
si Müyesser ve baldızı Müeyyet Hanım
larm bulu:ıduldan enlaşılmışlır. Dün, 
Alemdar merke?..inde müddeiumumi mu 
avini Kaşif Beyin buzurue dinlenen 
bu hanımlar, harli•e hakkında kat'i ve 
müsbet bir ifadede bulunamamıılard;r. 
Yalnız, henüz katiyetle tesbit edilmc
DlİJ olmakla beraber, yangından evvel 
4.u evde çamaıır ydcandıii:ı ve bunun i
çin de ate~ y&krldığı tahmin edilmek
tedir. Tahkikat tekemmül edinceye ka
dar nezaret altına alınan Müyesser •e 
Müeyyet hanımlar i•e, ateşin yandaki 
Adil Pata konağından .. sa~ağa. a';'lm•t 
olduğunu muıhtemel gordülderı cıgara 
ve yahut ba~a bir yabancı maddeJen 
çılcbğını ileri sürmektedirler. Kabnk 
knarblan mangalın devrilmesi suretile 
•açağm tutuıtuğu yolundaki ~yia le -
eyyüt etmemeıtir. 

~ •nırm dol'.'yıoile, dün birçok kim
selerın ifadeleı-ıne müracaat edilmiş, 
~u _arada vak'a mahalline ilk yetişen 
ı:faıye elradı da dinlenilmiıtir. 

Son vaziyete göre; yangının kas • 
ten çıktığına dair bir kast görüleme -
mek!edir. 

Ke,il yapıldı 

Yangın lıakkmda fen heyeti tarafın-

• 

dan mahallinde ke'1f yaprl.~1 ve bir 
rapor hazırl""-sına başlanılmı~br. 

Bu ı·apor, bugün alakadar makama
ta tevdi e<!ilecEktir. 

Diğer taraftan dün alqaın geı; va 
kit yangm mal.allinde müddeiumumi 
mı..avini K&şif Beyır• huı.11ri]e hh· ketif 
yapılmı,, ate~in çıkıı ıel,li ve m"hal
li tetkı:C edilr•>tıir. 

Zarar ve ziyan ne kadar 
'\~ a.pılan tahminlere gört; yangın 

d:ın mütevellit zarar ve ziyanın mik
dan 00 - 100 bin lira araamdadır. ilk 
planda bulunan evle--deki eıyalaı· 
hemen hemen hiç kurtarrlamamııtır. 
B.u arada, bilhasaa Adil Paıa kona
ğında oturan ailelerin çok k•ynıetlj 
e~yaları, altın, gümüş taknnları da 
yanmıştır. 

Evi yana'nlara yapılan yardım 
Y~nı;•nda evi yananlar Sultanah

met c vannd ıki Dizdar;ye mf'c!reıeıi 
ne ve.-le9tirilmişler, diin de k.,ndil•ri 
ne Y,iyecek ve para tevzi edilnıiştir. 

Hadise •ıra-.nda varalanan dört it 
faiye neferinin aıhhl

0 

vaziyetleri iyileı 
m·ç.tir. Eminönü kaymakamlığı dün 
aabalı yangın mıntakasındaki sokak
ları temizletmiı, ankazı kaldrnnıftır. 
Emniyet müdürü Fehmi Bey, bu mc
telenin tahkikatı etrafında dün alaka 
darlardan ilahat almı§'tır. Tahkikata 
bugün de devam edilecektir. 

Sular idaresinin bir mektubu 

Artık bir daha susuzluk 
sıkıntısı çekmiyeceğiz! 

fstanbul ahalisi; Sular İdare~ini "hu müsmir ve 
şuurlu faaliye Hnden dolayı takdir,, ediyormuı;! 

lstanbulun birçok mıntakaları bir j duğunu iftiharla söyl yebil:riz. Bu ca 
kaç gündür susuzdur. Su Ş:rketi yenr lışmarun ilk aemere>i olarak Şirke! za 
tesisat dolayısile suyu kesmiştir. Ge- manında günde şehre verilen 28.000 
çen gün bunu da her havad s gibi ga metre mi. . '.>ı stı mikdarı bugÜ!J 35 
:u:temi:ıde akısettirdik. Ve T erkosun bin metre m•katırnı geçmiııir. Tatbi· 
kesilmesinden dolayı halkın ıztırap kına devam edilen ıslahat programı 
çektiğini söyledik. ikmal e.dildigi gün ise bum kdar daha 

Dön /stanbul Sular idaresinden ziyade çoğalacaktır. 
bir mektup aldık. Bu mektupta sula- Çarşamb:. günü suyun muvakkaten 
nn neden kesildiği izah ediliyor t'e keail..""nesi yapılmakta olan tev&İ anıe-
bi~m ( halı.nz. ue yer:tlde olmayan bir liyatınrn icap ettirdifri zaruretlerden 
tariz yaptığımız.dan bahsolunuyor) j!eri gehni§tir. Bu ameliyz.ta yaz esna· 
Meselede kimin haklı himin haks:z. ıında devam etmek mecburi oldugun-
o1duğuna dair evinde Terkos muslu- dan ru ke•dmelı;ri~in bir ço~ _defa!~r 
ğu olan /stanbul halkı daha iyi bir tekerrür etmesi ıhtunal dahılındeaır. 
karar verebilir. Onun icin meseleyi Fakat bu işler bitirildikten sonra Is-
münaka•a etmeden Sular idaresinin tanbul lıalkı yanın asırdanberi çel..ti-
gönderi {:i mektubu a§ağ• dercedi)o- ği <usuzluk sıkıntısını ~ir daha gö~-
ru.z:: mjyecektir. Kendi~ine h zmet gayesı· 

Terkoa idar~: Belediyeye geçtik- le v~pılan ıuurlu ve mümllr faaliyeti 
ten sonra derhe.I ıslahına ait çareler gören ~ehi.r halkı idr.rernize kA.r~ı tak 
düş.ünülmüı, projeleri yapı)mı~, İcP.p dirlerini izhar ederek biz.i taltif t;t-
eden malzemenin ilk partileri getiri- mektedir. 
]erek .şe!trin muhtaç oJduğu suyun ta- Matb11at~an her z:-.man yardım ''C 
mnm.en t~ini için büyiik gayret ve ı"r!c be\fliven "dare!'niz gazet•n:zin 
ihtimaınla çal'lı!.makta bulunu~ ol bu hakikat!eri lU'aştı,...;ak külfetine 

MAHKEMELERD6. 

Balat cinayetinin 
Muhakemesi bitti 
Bahriyeli Şücaattin 10 

sene hapse mahkum oldu 
9 eylul 933 gecesi Balatta ran

devucu Duman Hatice hanımın e
vine tecavüz ederek kardeşi Hasa
nı öldürmekten suçlu bahriyeli İb
rahim oğlu Şücaattin ile arkadaş
ları Eyüp ve Omerin muhakeme
leri dün neticelenmistir. 

Ey~le Ömer af kanunundan 
istifade ettik!eri için haklarındaki 
takibat kaldırılmı,, Şücaattinin 
cürmü sabit olduğundan 15 sene 
müddetle hapsine, mahkumiyeti 
kadar mecburiyeti kanuniye al ın
da bulundurulmasına, müebbeden 
imme lıi:unetlerinde kullanılma -
maya, ve 500 lira tazminat verme
ğe mahkiim edilmiştir. 

Fakat af kanunundan istifade 
ettiği içi.o beş senesi affedilmiş -
tir. 

Muhip Bey mahkılm o;du 
Edebiyat r_..:ıllimlerinden Nihal 

Beyin Hakimıyeti Milliye muhar
rirlerinden Ahmet Muhip Bey a
leyhine açlığı hakaı·et davası dun 
neticelenmiş, Ahmet Muhip Bey 
gıyaben 6 ay hapse,yüz lira ceza ve 
yüz lira zararı manevi vermeğe 
bunu vermediği takdirde bu ceza
nın da hapse çevrilmesine karar 
ve1;lmiştir. 

Cezası tacil edildi 

Su medeniyettir; bütün ta ihi 
tetkik ederseniz, meeleniyetlcrin 
daima •u ile doğduğunu, su kena
rında yerlet~iğini, ve su ile büyü
yerek dört bir tarafa yayıldıi;ını 
gorursunuz... Kara nakliyatının 
bu kadar süratle inkisaf etmediği 
zamanlarda bütün bü°yük medeni
yet me kezleri daima nehirlerin, 
denizlerin henannda ve hiç olmaz 
sa civanntla vücut bulmuştur. 

Misal mi istiyonanuz; işte ls
tanbul: Ônü, arkası, yanı, ve içi 
baştan aşağı su ile dolu bir şehir. 
Onun i~ırı değil midir ki şimdiye 
kadar kaç medeniyeti sırtında ta
şımış ve dünya yüzünde kendir.ir.c 
bu kadar mühim bir mevki temin 
etmiştir. 

Fakat şimdi, suyun doğurduğu 
bu medeni sehir susuzluktan kırıl
makta ve y'anmaktaclır. 

Bu son senele·cle susuzluk /~tan 
bulun ezeli derdidir. lstanbulu 
için için kavuran ve yakan bir 
kanserdir. Uzviyetini kemiren, toz 
haline koyan bir beladır. 

Kaç kere yazıldı. Kaç kere çi
zildi. Kar kere söylendi. Fakat bir 
türlü bu,;a bir ilaç bulunamadı .• 

Vakıa tabi-.tla mücadele edeceh 
JeP,iliz. Biz Akdeniz ikliminin tc
siı-i altın:Ia bulunan bi • mem!ehe
tiz. Akdeniz iklimi i e ya:::ın hu
rak ve kıpn yağmurlu olur. Onun 
irin yazın s:ılar çemlir. Ve O'>Un 
için de memleketimizin nehirleri 
b "le kabil; seyrü•eler def:ildir. 

Fc.""t lstanbulda SUt'U71uk der
dine kllftan bir çare bulunamaz 
mı? Kıştan Terkos gö!lerin..fel.i 
suların muhafazası ve uhir dahi
line yazın mu:ıtazcman s-,vki ca '1!

'leri aranamaz mı? Bu tes;sct kı;ın 
tamir eelilemez mi? Ta.~ir için ne
den yaz mevsimi beklendi? . 

Bug;in sular ldare•İ ı:az~t7mıu 
b · mektup göndererek bızı hak-

•

': yere tarizde bulunmnk1a itlıc:nı 
s~ • • • bL' e!liyor. Kc:nclı rıvayctrne aı;ıı ırsn 

Zahire hanım ismindeki arka
daşını yaralamaktan suçlu Hida
yet efendinin muhakemesi ağır ce
za mahkemesinde neticelenmiş, Hi 
dayet ef-:.:; dinin 6 ay hapsine ka
rar verilmiş , fakat za}ıiri ah,·ııli 
ve hüsnü ah!akı bir daha böv!., 
cürüm işleıniyeceği kar.aatini v~r
diğinden ceza$ının teciline karar 
verilmi~tir. 

Po~ise hakaret eılenıer 
Zabıtaya hakaret etmekten suç

lu Şevket efendinin 3 üncü U-2.a 
malıkemesinde muhııkemesi neti -
celenmi~ bir ay hapsine 30 lira 
paı-a cezar.ı vermesine karar veril
miştir. 

/stanbul halkı idarenin bu me;;kıit 
laali~rtir.in takcfo·hiım imis! J?,,_ 
na ~öy/iyecek sözümüz yok. Allah 

1 vcr•in! Fakat bu sntı ları a"'"" 
muharrirlerirı de /,.ta.,b::I hn'ln
nın b·rcr cüz'ü ofd'!.lğur.u unutma
mak lazımdır. 

Gene zabıtaya fıakaret etmek -
ten °suçlu Galatalı Talat efendinin 
muhakemesi de birinci ceza mah
kemesinde neticelenmiş, o da bir 
ay hapse 30 lira para cezasına 
mahkum edilmiştir. 

BUyllkdere cinayeti 
Büyükderede lspilandit ote

linde Meblika hanımı öldürmek -
ten suçlu Arifin muhakameaine 
dün devam edilecekti. 

Fakat tarafeyn vekillerinden bi
ri mazereti olduğu için mahk~m~
ye gcleıniyeceğini istida ile bıldı_r
diğinden _ ~hakemeye devam edı
lemedi ve başka güne bırakıldı. 

Bayram ~okagı cinayeti 
Bayram sokağında Zeki Beyi 

öldürmekten suçlu Beşiktaşlı Sait
le, bu kavgada iştirakleri olmak
tan suçlu Murtaza, Hasan ve Os
manın muhakemeleri dün ağır ce
za mahkemesinde netit:elenmiştir. 

Suçlulardan Murtaza ile Hasım 
ve Osman af kanunundan istifade 
ettiklerinden haklarındaki amme 
davaoı kaldırılmı'tır. 

Saidin suçu sabit olmuf, 15 se
ne hapse konulmasına, ölünceye 
kadar amme hizmetlerinden mah
rumiyete, mahkum olduğu müddet 
kadar mahcur kalmasına karar 
verilmiş, fakat yaşından dolayı ce
zasının iki senesi, af kanunundan 
dolayı da beş senesi indirilmiş, 7,5 
buçuk sene mahpus yatmasına ka
rar verilmiştir. 

Sait; karar tefhim edilince: 
- Yaşasın cümhuriyet adliye

a1 diye haykırmıştır. 

Eir mahkütı1iyet 
Hacer hanım isminde 18 ya,ın

da bir kızı evleniriz diye aldat
maktan suçlu Cemal efenclinin dün 
birinci ceza mahkemesinde muha
kemesi neticelenmiştir. 

Cemal efendi henüz 18 yaşınr 
bitirmediği için 3 ay hapse konul-
masına karar verilmiştir. . 

Davacı İstidasında tazmınat 
talebinde bulunmadığı için mah
kemede vuku bulan tazminat ta
lebi de reddedilmiştir. 

katlanınıı oha idi bizi eski T erkos ,ir 
ketirıi aratmakla itham etmeği insa
fa muvafık bulmayacağından emin· 
dir. efen<lim. 

Bentlerde tetkikat 
Belediye daimi encümen azala

rı Fen müdü:ü Ziya Bey dün bent 
le,re giderek sular hakkında tet-

Mesela ırec";ı piinlni feci y:m
ı:ın esr.an01.c!a da daha::!aT b!r me
mı;r : 

- Kf.f; ~ikd'lrda s;u bır1-'u ! di 
~rd ı. Halbıtl..i y:zngı.-ı •ah~rınrln 
bulur.mılar hortumların nan/ iil
suvu do~tır gibi ını ,,;;shürtluğünü 
gözle i?e görrnüslerdi .. 

Evvelre T erkosu itham edit•nr
duk. Simdi de M. Kas_t"!no bıyı '• 
altmdan bize ııülse verırlır. 

Temenni edelim ki Sular i~~~e
sinin bize soıı meı.tuola verd~~t te
minat vahında tahakkuk el~•n O 
zaman. bu •Ülunlarda evvela biz 
taJı.Jirlerimi:zi yazarız. 

Ho-. . bir miie.••ese ilaaına '"'•"
bur olJuğu vaziletle,. doltY•" fok
dir bPMeme;ıo; a'11ma ol · un .. Bi- pe

ne tahdirlerimizi ya>cnrız. 
Mümtaz FAi'< 

,, __ B_O_R_S_A~~' 
(1, Bankasmılan alınan cetveldir) 

9 Haziran 934 
AKŞAM FiYATLAR/ 

iSTiKRAZLAR • TAHViLAT 
lat\lcr. au dahili 93,50 l Rıhbm 17 ,7S 
1933 lat.ilr.rııs:ı 93.75 Müme&•il 57170 
Oaih.irlı: Ku· il 47 70 

zq~c .. • 
ponauz ~ ili 50 

il 28 ,, 
: IJI 28 

ESHAM 
it BaınJ.aH Nama 8,ZS 
,. ,. Hamiline 8.ZS 

,. ,. Müessis 
Türkiye CümhÜ· 

98 

58 
38.25 

Re:i 
Tel .. fon 
Tc.rkoa 
Çimento 

ittihat. dey. 

S.ark dey. 
Tiyet Banka.ıı 
Tramvay 

Ana.tolu Hisse 
Şr. Hayriye 

27.90 Bah·a 
16 Şark m .ecxa 

4.15 
)1.50 
19,40 
ıı.90 

16 

1.30 1.55 
3.to 

ÇEK FiYATLAR/ 
Lo~dra 634.25 I p.,;;. 
!\oı"rk 7~34.c Berlin 
'Pari.a 12.05 1-2 l\fr .. 1rit 
Milano 9.22 Et·~gr;ıı.t 

Cene•re 2.,45,35 f llcıtı 
,\hna 83,42 Pf'nıo 
Brü1'ael 3.41,17 Bltlıı.rq 
Amaterdam 1,17.47 !ı1•u1ı.ova 
Sufya 6-t.53.25 Vivoıtı:t 

NUKUT (Satış) 
Kuru, 

21) F. Fran•ız 1 i)'} ZO f. lsviçre 
117 t Pezeta 1 Poiar 

1 Şile A•. 22 1 Mark 

21 Kur Çek. 106 1 üloti 
20 l.f>V& 21 20 Ley 

1 lıterlin s.~s 20 Dinar 

20 Liret 214 l Çerno\ iç 
20 F Belçika 115 Alton 
20 Drahmi 24 l Meeidiye 

1 Florin 83 B .. nknot 

ı9 05,50 
2 05.47 
!'i,81,60 

34,70,f3 
4.221<-0 
3.9350 
7~.17,14 
10.89,2.S 

4,;_5 

Kuru• 

808 
18 
49 

20.50 
19 
53 .-

9,25 
35 1·2 
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kikat yapmışlardır. Üç aydır d:
vam eden yağmursuzluk doI:ıyısı
le bentlerde su azalmıştır. Bılhas
sa bazı suların membaları az su 
vermeğe başlamıştır. Kı~kçe~me 

b meyandadır. Sehrın susuz 
suyu u · I d" 
kalmak tehlikesine karşı be e ~ye 
bazı tedbirler alacaktır. B~ledıye 
heyeti, Mecidiye ~ö~ündekı ta~o
caklarını da gezmı,tır. 



/randa Türk tesiri 
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Araplar tarafından Iranın istilası aY· ı 
m memleketJn daha eTvelce geçirdiği A· 
rap istilalarından çok farklı idi. Evvelki 
müstevliler talim görmüş, muntazam or· 
dular ve hükiimetlerinin re;sinden emir 
alan tecrübeli kumandanlar idiler. Mese
la Yunanlılar ve Romalılar böYle idiler. 
Araplar muntazam bir hüklimete mensup 
değildiler ve arkalarmda riayet edecek 
bir an'ane ve uaulleri yoktu. Arap tabur .. 
!arını Roma ve l ran ordularına o kadar 
sürat ve tiddetle galip eden ''" ganimet 
ve yağma hevesi de, H•zreti Mu .. 
hammedin hayatı esnasında itimadını 
kazanmıt ve birçok gazalannda kendiıile 
birlikte bulunmuı olan esbap ve ensarın 
sadece lılamıyeti batka milletler araoın· 
da neır ve tamim etmek malc:sadile müca• 
hede etrniı oldukları §Üphesizdir. Müslü
man mücahitlerde bir zaman ehli salibi 
tahrik eden ıaik mevcut değildi. Çünkü 
Hazreti Muhammed Anbiıtarun haricin· 
de lılİlmın p.-opaganda ile netri lizımgel 
diğine dair emir vermiş değildi. Bir de, 
ehli lalam tarafından fetholunan bir mem 
leketin bütün sekeneıi mutlaka Müılü· 
man olmağa icbar edilmiyordu. Müslü
man olmak istem.iyen HriatiyanJar, Ya
huc:ilel', Zerdetliler muayyen bir cizye 
tediye ettikçe dinlerini icrada serbest bı· 
rakılıyordu. 

Miladın (641) senesinde Nehavent 
harbinin vukuundan sonra Araplar ger· 
çekten Sasani devletinin efendileri ol· 
dular. Lakin, mağlup ettikleri millete 
yükletebilecek ne hazır bir medeniyetleri 
ne de bir nizamları var idi. Halifeler 
Medineyi bir kere terkedip te fethedilen 
memleketleri - Şamı merkez ittihaz 
etmek ıuretile - idareye batlannca, 
idare işlerinde kendilerine :randm etmek 
üzere Romalıları, Suriyelileri ve lranile· 
ri neztlerine çağ1rd1lar. Araplar lranda 
o zamana kadar hiç bir fatihin yapmamış 
olduğu şeyi yaptılar. Çünkü bu memleke
te tamamile yeni bir din ıoktular. Bu din 
derhal ahalinin büyük bir kısmını kazan
dı ve hu suretle memleketin bütün hayatı 
ve adetleri hin senelik bir müddette ilk 
defa olarak değiıti. 

Emevi halifeler, Şamı payitaht edine
rek ıekıen ıene kadar ümuru idare et· 
tikten sonra (Bağdat) ı teaiı edip onu 
kendilerine payitaht yapmıılardır. "Ah· 
baıiler., denilen bu halifeler kendilerinin 
iktidar makamına yükselmeleri dolayııi
le lranilere medyunü tükran idiler. Dic· 
le üzerinde kain olup eski Parthes yani 
( Eşkanilerin ve Sasanilerin payitahb o
lan Cte•İphoo'dan uzak olmıya~. tim~i'? 
Bağdat tabii lran hududu dahılınde ıdı. 
Daha hilafet merkezi Şam iken i&tihdam· 
larına baş !anılan 1 ran memurlan Bağ· 
datta toptan kullanıldıtkan maada hüku· 
met işlerinde en yüksek mevkileri gene 
lraniler tutmakta ve hatta elbiıe hu&u· 
ıunda lran modalanna riayet edilmekte 
;di. O zaman halifelerin saltanatlan is
panyadan Oxuı nehrine kadar yaYılıyor• 
du. 

Mil&dın dokuzuncu aormda vukubulan 
ve Arap iıtili11ndanberi ilk nrii•takil ı. 
n.nl1 bir ıü\it.lenin yani Samani\erio. ıee. .... 
•Ü• et'Qlıe&ine •aik olan iı\\c. büyük milli 
hareket Horaıan vili.yetind.e bi.diı oldu. 
Bu sülale teeHüı etmezden evvef pek az 
Y&f&ml§ olan yan müstakil (TahiriJer ), 
'f'e Salfariler) var idi. Samani/er herteY· 
de kendilerini hilafet makamına bağlı. 
yan zincirleri kırdılar. MUtenaviben Bu· 
harada yahut Semerkantte yqadılar. 
Bunların doksan sene imtidat eden de· 
virlerinde ıimdiki lran edeblyab doğdu. 
Daha Mi!i.dın ıekizinci asrında vaMti 
Aıyadan hicret eden Türkler B~da~~ 
halifelerin askeri muhafrzları vazifesını 
denıhte etmişler •e onlann idarelerini ele 
a1mıtlardı .. Hatta nefis ve mühim enkazı 
ıu son senelerde İcra edilen hafriyatta 
ketfolunan Samarra beldesini halife (Mu' 
taoim) kendi nefıini 11yanete memur olan 
Türk kumandan.larının ikametleri için 
Y_aptırmııtı. Halifeler o asırda uzakça vi
layetlere hep Türk valiler tayin ederler· 
di. Mil&dın onuncu asrının sonlarında 
zikrettiğimiz bu Türk valilerden Sabuk
tekin timdiki Ef<';aniıtanın orta11nda ka
in olan Ghazna'da öyle bir kudret keı
betmiıti ki Sai.mini~r ııkıştı.kça ona mü
racat ederlerdi. Niharet, Simi.niler mün· 
kariz oldular ve toprakları Sabuktekin İ· 
le diğer Türk ümerası arasın~a takıim o
lunı!u. 

Miladın (998) ıeneainde pederinin ye· 
rine geçen Sabuktekin oğlu Mahmud lı
liim tarihinde hem en bü1ük kahramanlar 
c 

dan beri hem lran edehiyabnıo en büyük 
hamil~nd~n biridir. Mütarünileyh, Bağ. 
da«aki halifeye sanki tabi imit gibi görü· 
nür ve Ghazna'daki sarayından Iranın 
yarısından fazla bir ülke üzerinde hüküm 
darlık ederdi. Sarayı en meıhur lran e
diplerinin mahfili idi. "Şahname.,yi_ ya
pan Firdevsiyi o yetittirdi ve bu dasitanı 
Yazmağa tairi o teşvik etti. 

Buwaihiler zamanında halifeler adeta 
oyuncak ve kukla derekesine indiler. Ek· 
•eriye halifeler payitahtta hapsediliyor 
ve onlann Iran topraklan illerinde haiz 
olduklan hukuk ve imtiyazlar kaldırılı
yordu. Arapların garptaki arazisi Bağdat 
halifelerinin ellerinden tedricen çd<b. 
ispanyayı bir mağribi Arap &ülalesi ida· 
re ediyor, Mmrda halifeye rakip prenıler 
türüyordu. Bu n<ıktadan itibaren lran 
tarihi demek hakikatte Türk sülalelerinin 
tan1ıi demektir. On birinci asrın ortasın. 
da kudretli ve cesim bir Türk orduıu 
Kborauan arazisini geçti. Bu ordunun 
batına T oghrul Bey isminde dahi bir ku· 
mandan geçip Gaznevileri Horasandan 
çıkardı, lranı boydan boya katedip 
(1055)te Bağdada girdi ve orada halife
yi yeniden makamına naıbedip kendi 
Ravy Wdesine çekildi ve oran kendine 
payitaht İttihaz etti. Müıarünileyhin bu 
ıuretle vücuda getir<!iği aülile Selçuki
lerdir. Bu Selçukilerin memleketlerinin 
hududu boğaziçinden Çin Türkistaıuna 
kadar imtidat ediyordu. Asıl Selçuk ıalta
tanatı yüz sene kadar sürdü ve sonra 
mahalli Selçuk sülaleleri !randa ve Ana· 
doluda ayn ayn birtakım •ilayetlerde 
saltanat ettiler. Selçukiler Iranda en ze
ki ve en müstait adamları itlerinde kul
landılar ve sanat ile edebiyatın her nevini 
tetvik ettiler. Selçuklenn gerek nazmen 
ve gerek nesren vücuda getirdikleri eser .. 
lerine birçoğu kendilerinin zevalinden 
ıonra &ene müddetlerce Yaşadı. l~ieşhur 
Melik Shah ile vez;ri Nizıunül • Mülk 
Selçukilerdendir ve Türklüğe daima me· 
darı iftihar olacak birer nam bırakıp git
mitlerdir. 

Gene Türk cinsinden olan Ghazezniler 
den sonra gelen (Çingiz Han) 1220 se
nesine doğru bütün Çin Türkistanıru, 
Ciyhun havalisini ve Cirhun ile lndus ne· 
birleri ara11ndaki memleketleri büyük 
kudret ve salahiyet ile idare etti. Adam 
yetiştirmek hususunda Kingiz Hanın göı 
terdiği iktidan dünyada az hükümdar 
a:österebilmittir. 

Müşarünileyhin torunu olup MHidın 
(1256) &enesinde hükümdar olan (HÜ· 
Jaglı) Hataşinin methur (Alamut) kale
s!ni !'kt?".dı v.e (1~58) de Bağdatta Ahha 
sılerın hılafetıne nıhayet verdi. Hülagu 
ile oğulları lranda 11 • Khaniler ünvanile 
seksen sene kadar saltanat ettiler ve ya
ıadıkları yerlerde birçok gÜzel binalar da 
inııa ettirdiler ve cümlesi nefi• sanatlari 
ve edebiyab himayeleri akma aldılar. 

Miladın (1380) seneıinde (Tranıoxa
nia)dan harp ede ede Irana geçen ve 
Türk cinıinden olan Timur (Tamerlane) 
ke.,di payitahtı olan (Samarkant) beldesi 
ni bugün dahi aörebileceiirniz birçok 
zari( •e sağlanı binalarla ıüaledi. 

Minyatürcülerin en parlak devrinde 
içlerinde büyük (Bihzad) dahi dahil ol· 
duğu halde cümlesini himayesi altında 
bulunduran ve Milidın (1506) ıenesinde 
vefat eden Hirat hükümdarı Sultan Hü
ıeyn Baykara'nın zamanında hem türkçe 
hem farioi ıürlerile methur Türk tairi 
Mir Ali ıir Nevari 7etiıti. 

Hüseyin DANIŞ 

latanbul ikinci iflaı memurluğundan: 

Müfli& avunduk zade biraderler kolek
tif tirketi ile Şerik Mehmet ve Uzeyir 
ve Hamdi ve remzi Şevket Hakkı Bey
lerin iflaı itine ait do&ya yanmıştır. Ye· 
nileme hakkında t>etkikat icra ve cari 
muameleyi taıvip ve yapılacak ifler hak· , 
kında görüıülmek üzre alacaklıların celp 
Ye davetine karar verilmi4 ve alacaklıla· 

nn 18·6-934 pazartesi günü saat 10,30 
da ikinci iflas dairesinde hazır bulunma· 
ları ilan olunur. (319) 

ZA '\'l - Liman cüzdanımla 978 nume
rolu reiı şahadetnamemi zayi ettim, Ye· 
nilerini alacağondan eskilerin hükmü 
Y"ktur. Ahmet oğlu ~fat. (312) 

Milliyet'in edebi tefrikası: 100 

KA LI SIR 
Mademki son dakikaya kadar 

planımda, tasavvurumda muvaf. 
... fak oldum; hundan sone"a da mu
'" vaffak olacağım •.• 

1-1.caba, elim, bileğim titremiye
cek mi? Zannetmiyorum.. Kalbim 
titremiyor ki elim, bil eğ im titrl"sın. 
Tastan daha katıyım; damarlarım, 
sinirlerim, çifte su verilmi§ bir çe· 
tikten daha sert .. 

Bir Parstan daha atılgan, bir 
kaplandan daha hilekar olacağım. 

Kendimde bu kuvvet: buluyo· 
rum ..• Kuvvetim kesiline, canımı 
di,ime takacağ•.tn, yenıclen kuvvet 
yaratacağım... . 

Simdi Sırrı Nevres, kuvvetıne 
ve galibiyetine mağrur, gü)~yor .• 

Fakat çok gülmiyeceksın, ~ır
rı Ne"l"es ! .. Kahkahaların, boga· 
unda !•kanıp kalacak! 

Belki buna ağlayanlar da ola
c k. Lakin ileride kendi zilletine, 
süfliyetine döğüne döğüne ağla· 
maktansa, insanın içi tatlı tatlı ka· 

h . · ı 
n:ırak ağl.armı;ı, aa a ıyı. 

Yazan: Mahm;,t YESARi 

-Ağustos 8-
Sabahtanberi o kadar sinirli

yim ki bir yerde duramıyor, otu
ramıyorum. Yalnız kafamda değil, 
adalelerimde de biteviye kımıldan
mak, hareket etmek, hatta sıçra
mak, kotmak, atılmak hırsı, he
vesi yanıyor! 

Elimle tuttuğum şeyleri kopar· 
mak, parçalamak, didiklemek, a
yağımla baatıklarımı da ezmek, 
unufak etmek istiyorum. 

Fakat kafanın ve adalelerin bu 
kadar hırsla ve şiddetle işlemek 
istemeleri fena!.. Kendimi topla
malıyım ve sinirlerimi terbiye et
meliyim. 

Sabahleyin, yelkenli ile Pavli 
adasına doğru açıldım. Adadan, 
benim Pavli adası istikametine 
dümen kırıp pupa yelken uzak. 
laflığımı gördüler. 

Marmarada tatlı bir meltem 
esiyordu. Denizde, pupa vc'...._,n 
büyük ve ördek kotralar, sandal
lar da vardı. 

Öz dilimizle 
Ah, şu körolası yangınlar 

934 yılının Hazi1nn ayında bir 
yangın, lıtanbulun en işlek yerin
cltı ~eli evle üç konağı silip süpür
dü. Gelin ele acımayın ... 

Yangın söndürmek on yıl var 
ki başarJması güç bir İf olmaktan 
çıktı. Derlitoplu yangın söndürücü 
lerimiz var. Tulumbacı koğu,Iarın 
cl'a yetifen balclınçıplakların gÜ· 
nünde değiliz. 

ôyle iken bu üç konakla yedi 
ev, nemi çayır çayır yandı? 

Neden bashrılamaclı? Gündelik 
gazeteler, apaçık yazclılan: Yangı
mn büyümeri sıısuzluk yüzünclen
clir, elediler. 

Dört yanı denizle çevrili, aclım 
başında akar suyu olan lstanbul· 
da susuzluk ..• 

Bir yabancı tluysa, yalan söyle
diğimizi, yahut hiç olmazsa küv 
ettiğimizi sanacak. 

Hayır! Doğruyu aöylüyoruz. Su 
yoktu. Yangını söndürecek suyu
muz yoktu. 

Yangın söndürücüleri, alevler i
çinde canla başla uğraştılar. Fa
kat yangını solukla söndürecek ele 
ğillercli. 

lfin sonu belli. Otuz bef lstan
bullunun bannclığı on yuva, gözle
rimiz önünde, yandı, kül olclu. 

Şimdi biz kimin yakasına yapı· 
falım? Kimi suçlu çıkaralım? Her 
yangının sonunda, yumruklarımızı 
sıkıp şuna buna kökeliriz. Şöy
le yapılsayclı, böyle eclilseycli, ele
riz. Kimimiz suçu yangın sönclürü
cülerinde bulur. Kimi su kıtlığını 
ileri sürer. Kimi geç y-:tifilcliğini 
söyler. Ancak, kimse üzerine ro
çu almaz. Hepri bin clereclen bin 
su getirir. Yanan yanclığile kalır, 
geçer gider. Bana sorarsanız, en 
iyisi yükü yangına yükletmek! .. 

ikide bir, ne diye bizi böyle ya. 
kıyor? Ah fU kör ola:n yanjlınlar ... 

M. SALAHATTIN 
YEN/ NEŞRIYA.T 

Yeni adam 
Yeni Adam çıktı. Bu savıda Yeni A. 

dam halk üniversitesi denleri batla· 
mıttır. içtimaiyat veterhiye dersleri ls
mail Hakkı Bey tarafından verilmekte
dir. Herkeıin anlıyabileceği bir vuzuhla 
anlatılan bu dersleri mutlaka okuyunuz. 

BugUnkll lran 
lran Şahı Hazretlerinin memleketi

mize tetrifleri münasebetile Muallim 
Ahmet Halit kitaphanesi (Bugünkü ı. 
r~). iami~ lnymetli ],h- eser Refret· 
mıtbr. Bu kitapta lnm tarihinin bugÜ· 
ne kadar geçirdiği in!nlaplar anlatılmıf, 
Iranın ıür ve edebiyat hayab hakkında 
iyi bir bülaaa yapılmıftır. Bundan baı· 
ka lranın ticaret, ziraat, sanayi hayab, 
maliyesi, idari ve askeri tepnlatı, hüt
çeoi vukuflu bir bakışla tetkik edilmit· 
tir. Eıerin münderecatı ile alakadar ol· 
malt üzere büyük kıt"ada kırk parça re
ıim de vardır. Ahmet Ekrem Bey tara· 
fından yazılan bu kitabı bütün münev
verlere ve mekteplilere tavsiye ederiz. 

iz mecmuası 
.. inkılap ve Kemalizm yolunda yÜ· 

ruyen iz, dördiıncü saynile bir teki.· 
mül adımı daha atmıştır. Kemalizm haı 
makalesini her halde oyunuz. Dante
nin taheseri alan (ilahi Komedya: Ce
hennem) şarhlarile beraber tefrika e· 
dilmeğe başlamııtir. Bundan başka yir. 
miden fazla kıymetli makale "Ve resim 
vardır. Bjitün oku)'UCularmuza tav.iye 
ederiz. 

Davet 
lat3nbul müddeiumumiliğinden: 
1 •lanbulda bulunan ve fakat adresi 

meçhul olan Çorlu sabık icra memuru 
Y ~.hYa Beyin acilen memurİyetimize 
muracaat etmesi ilin olunur. 

Öğleden sonra idi, Pendiğe 
dönüyordum. Pendik önlerinde dü
tünrneğe başladım. Yelkenler, u
zaktan bile göz çeliyordu. Yelken
leri indirdim. Ağır kürekle, ne Ja. 
yıdan, ne açıktan, tam ortalama 
gidiyordum. 

Sandal , hafif çırpıntılı sular 
üzerinde akar gibi süzülüyordu. 
Kendimi fazla yormamak için va
kit vakit kürekleri bırakıyor, san
dalı, suların akıntısına terkediyor
dum. 

Ortalık yava' yavaş kararıyor
du, Suadiye önünde idim. Arbk 
yolum azalmıttı. Sandalı, nisbe
ten gözden irak kuytu bir yer 
bulup bağlamalı ve karaya çıkma
lıydım. 

Uzaktan kendi evimin ve Ne
şidenin kötkünün kuleli çatıları 
göründüğü zaman kalbim çatlaya· 
cak gibi çarpıyordu. Karaya çı· 
kınca da dizlerim titriyecek olur
sa ifimin biteceği muhakkaktı. 

Arka ,cebimdeki küçük Rom şi
şesini ç-Jcardım, bir yudum içtim. 
Bu, benim eski itiyadımdı. Av yor 
gunluklarını biraz dindirir, dinlen
dirirdi. Haylıdır kürek çekme
diğim, yelken kullanmadığım için, 
hamlaşmıt ve yorulmuştum. Rom 
bu yorgunluğu giderecekti. ' 

O civan karıs.kauıı biliyordum. 

TAVLA 
Günlerden bir gündü. Tevfikle 

Nazif gene meteliksiz kalmıtlardı. 
Nazif hot metrep, şakacı bir adam
dı. Ona "şakrak Nazif,, derlerdi. 
Hani Tevfik te ondan afağı kal
mazdı. Onun için bu iki ahbabın 
meclislerine doyum olmazdı. Nazi
fin tavlacılığı da meşhurdu. Eline 
düten avı, kesip kırpıp kuşa ben
zetmeden bırakmazdı. 

O gün Tevfik Nazifi bulmuştu: 
-Aman, Nazifçiğim, dedi, Mih· 

ranın kahvesine bir çerkes dadan
mış, beş papeline tavla oynıyor· 
muf. Fırsat kaçırılmaz, herifi yu
varhyalım. 

Nazif dünden razı ama, asıl me
sele beş lirayı bulmakta. Baş hata 
verip bir çare düşündüler. 

Nihayet ondan üç, bundan bet, 
seksen kapının ipini çekerek beş li· 
rayı tamamladılar. Soluğu doğru 
M!hranın kahvesinde aldılar. 

Nazif bir tavla getirtti. " Mütter i 
kızı~tırmak,, için T evfikle karşılık
lı oynamağa bllfladılar. Bir çeyrek 
geçmeden, Çerkes sökün etti. Etti 
ama ne şekil ve heybette? 

Sakaldan çalımı, Mısır püskü
lü gibi saçak saçak bir bıyık, baş
ta tüylü, sağa kaçmıf, oluruna O· 

turtulmuş bir şapka, elde kırpaç, 
belde çerkes kamasının kabaran 
sapı •.• Okadar mı ya, arkada da 
kimbilir kaç çapta malum almıyan 
koca bir tabancanın çıkıntısı ••• He· 
rif, seyyar cephanelik .• 

Nezif çerkesi bu halde görünce 
Tevfik'e baktı, yutkundu, "aman. 
Allah der gibi ag" zını ııvazladı. •• • 
Fakat gene oyununa devam etti. 

Çerkes meraklı, durur mu? sor-
du. 

- Nesine oyruyorsunuz? 
- Bir papelc•ğine •. 
- Bir papele de tavla oynanır 

mı ya? 
- Büyük oynıyan yok ki! 
- Ben varım, beş lirasına oy-

nar mısın? 
- Nasıl isterseniz? 
- Haydi, öyleyse bir beş •• 
Çerkes Nazifin karşısına oturdu. 

Bir oyun çerkes kazandı, bir oyun 

Nazif .• Böylece dört dörde geldi
ler. Son oyunda ikisi de pulları 
toplamağa başladılar. En son he· 
yecanlı dakika yaklaştı. Nazif ne· 
tice den emin! Çünkü onun "yek,, 
hanesinde yalnız iki pulu kalmıştı. 
Halbuki çerkesin "se,. hanesinde 
iki, "yek,, hanesinde de bir pulu 
vardı. Çerkes, ancak düse atmalı 
ki partiyi kazanabilsin. 

Çerkes zarları salladı, salaldı, 
tavlanın iç;ne hızla fırlattı ve he
men arkasınadn: 

- Aferin sana "düse,,! dedi. 
Fakat düşen zar "düse,. değ " !, 

" k . seye ,,tı. 

Nazif: 
- Aman durun, derneğe kalma

dı, çerkes topladığı pulları tavlaya 
attı, tabii zarlar da bozuldu. 

Nazif sesi titriyerek yalvarıyor
du: 

- Efendi hazretleri, yanlış gör
dünüz galiba? Attığınız zar "dü-

d · ·ı " k t " se,, eg1 , seye ,, l. 

Çerkes belindeki kama sapını 
tutarak ayağa kalktı: 

- Ben ona: "aferin düse,, de
dim. "Seyek,, diyen herif kimmiJ. 
Çıksın karşıma? 

Çerkes'n şakası yoktu. Gözleri 
yerinden fırlam19tı. Haddin varsa 
cevap ver. 

Nazif baktı. it kötü •• 
döndü: 

Tevfik'e 

- Tevfik be, sen de gördün. 
"Seyek,, değil miydi? 

Tevfik elelrini pantalonunun 
cebine sokarak ağır ağır kapıya 
doğru yürürken: 

- Gördüm, dedi, "düse,, idi be 
birader. 

-SEM-

Birinci iflis memurluğundan: 

Müflis Dimitri Argiropulos masasını 

tiddetle alakadar eden bazı mühim me

sai! hakkında okunacak raporu dinle
mek ve İcap eden kararları ittihaz ey. 
!emek üzre alacaklıların tehri halin 13 
üncü çar§8111b• günü saat 13 de daire
mizde toplanmalan ilan olunur. (318) 

Yüksek Mektepler übayaat 
Komisyonu Riyasetindenı 

Mülkiye Mektebin: :ı 934 Mali senesi mekülat ve mah· 
rukat ihtiyacı aşağıda isimleri hizasında gösterilen giinler
de Fındıklıda Güzel ı1an'atJar akademisinde Yüksek mektep
ler muhasebeciliğinde ml\teşek kil mühayaat konı.İsyonu ta 
rafından açık münakasa suretiyle ihale edilecektir. Taliple
rin şeraiti anlamak üzere Ydrtızda kain Mülkiye mektebi 
Müdürlüğüne ve nlÜnakasaya İştirak için komisyona müra
caatları teminat akçesinin bir gün evvel muhasebe veznesi
ne yatırılması, münakasanm saat 14 ten 17 ye kadar devam 
edeceği ilan olunur. (3078) 

Nev'i 
Ekmek, Et, Sade yağı, Zeytin 
yağı, Zeytin, Sabun, Beyaz 
Peynir, Kaşar, Yumurta 
Pirinç, Kuru fasulya, Nohut, 
Mercimek, tuz, Patates, Soda, 
Kuru Soğan, Un, Makarna, 
Şehriye Nişasta, Pirinç Unu 
lnnik Toz ve kesme şeker. 
Sebze, Odun, Manğal kömürü 
Çamaşır yıkama ücreti kok ve 
maden kömürü. 

Sandalı, gölgeli ve siper, bir kum
sal kenarına yanaştırdım. Sudan 
korkmuyordum, ayaklarımda çi • 
vi1i ve sağlam, uzun lronçlu av 
kunduraları vardı. Suya atladım ve 
sandalı, daha sığlığa çektim. O va· 
ziyette, akınt:., sandalı sürükleye 
mezdi. 

Sandalı çektiğim sığlığın ileri· 
sindeki fundalıktan yürüdüm. Et
rafta kimseler yoktu. Yollardaki 
sık yapraklı ağaÇlarm gölgeleri 
aktamın alaca karanlığını daha ko
yulattırıyordu. 

Köşke yaklatmak kolaydı, fa. 
kat Sırrı Nevresi istediğim nokta
ya nasıl çağıracaktım? 

Germar/ Trefle'e yazdırdığım 
tezkereyi gooderecektim. Sırrı bu· 
nu alır almaz gelecekti. Lakin bu 
nazik postacıhğı kim yapardı, ki· 
me yaptırabilirdim? Kime emni • 
yet edebilirdim? 

Yavaş yavaş ümidim, cesare· 
tim kırıhyordu. Köy~e, beni tanı
yorlardı; çarşıda. ~e ı§lek. so.ka~. 
larda görünmeklıgım tehhkelıydı. 
Fundalıklar arasında gizlenmek te 
tüpheli görünürdü. 

Saat yediyi çeyrek geçiyordu. 
Ertesi sabah, nikah kıyılacaktı. 
Sırrı Nevresin köşkte olmama11 
kabil değila'i. Fakat buna rağmen 
son trenle lstanbula. Beyoilluna 

ihale tarihi 
2-7-934 

3-7-934 

4-7-934 

Günü 
Pazartesi 

Salı 

Çarşamba 

inivermesi ihtimali de vardı. 
Bir iki saate kadar ay çıkacak, 

kumsalları, fundalıkları, bahçele • 
ri, yolları, gündüz gibi aydınlata· 
caktı. 

H~r geçen dakika, beni müt· 
kül mevkie sokuyordu. 

Fundalıklardan kalkındım, bi
raz ileride, tenha, daracık yolun 
kumları çıtırdıyordu. Birden irkil
dim ve ümitle titredim. 

Kumları kundura değil, çıplak 
ayak çıtırdatıyordu. Dikkatle bakı
yordum. Yolun baf111da yalın a
yak, başı açık, ~.altı Y•tlarında 
bir çocuk belirm1ttı. , 

Doğruldum, ağır ağır yürüme
ğe başladım. Çocuk, elleri yamalı 
pantalonunun ceplerinde, perva • 
sız, ıslık çalıyordu. Beni görunce 
birden ürktü. ' 

Ellerimle yanıma çağırdım: 
.. -.- Ge~_çocuğum .• Sana, bir fey 

&0ylıyecegını. 
Çocuk, olduğu yerde duruyor

du; ona cesaret vermek için sesi-· 
mi tatlılaştırdım: 

- Gel yavrum , korkma •• Sa
na, para da vereceğim. 

Çocuk, hemen inanmamıftı; 
şüpheli silpheli bakıyordu: 

- Ne var, efendi amca.. Ne 
aöyliyeceksin! 

Cocuiu omuzlarından tuttum, 

K Sinemasınuct 

Bu akşam saat 9 da 
ALATURKA 

KONSER 

1 
Tanburi DÜRRÜ Bey ve 

Arkadaşları tarafından 

Fiyatlar: 50-75-100 kuruş (24 ) 

Bugünkü program 
1 S TAN BUL, 

18,30: Franıı.nca dera. 19: Konferans. 19 
Türk mnaiki neıriyatı. (Ekrem, Ruıen; Cev~ 
Kemani Cevdet, Şeref, lbrahinı beyler, Ve4 
he, Belma hanımlar.) 21,20: Ajana 'Ye borı 
haherleri. 21.30: Stüdyo orl.eatraaı, hafif m 
siki ve aolo. 

Khz. VARŞOVA, 1345 m. 
18,15: Hafif muaiki. 19: Musahabe. 19,tııl 

Piyano refakatile taıanni, - Muhtelif. " 
bahisler. - P!Bk .. P Föyt...,., , • ., ..... . 
pli.kları. 21,SO: Haberler. 22: Riclıard Strau 
un doiduğunun 70 nci yıldönümü münaaeb 
le eserlerinden senfonik konser, - 23,20: M 
aa h&be., - Konserin devamı. 

823 Kbz. BOKREŞ, 364 m. 
13: Her1rünkü oe,riyat. 19: F. Loca takı 

20,30: Uonveraite. 20,45: Pl8.k . - Konfera 
21,lS: Richard Strauaaun doğumunun 70 
y1h münasebeti1e mumaile1hin aonatlarınd 
piyano • kemaa konseri. - Konferans. 
Riclaard Straaaaun ,arkılarından. 22.30: Se 
nat parçaları. 23: Haberler. 23,30: Kah•eha 
konseri. 

175 Kbz. MOSKOVA, 1724 m. 
18,30: Musikili neıriyat .• 19,30: Offeabacll 

operetlerinden parçalar. 22,30: Dana maaiki 
638 Khz. PRAG, 470 m. 
18,10: Taıanni. - Mu.aalıabe. 18,45: K! 

man konseri. 19.10: Muaalıa.be. - Almanc 
ne,ri,..t. 20,25: ilk Çek maaikiai. 22,10: Ş 
•• musiki. - Almanca haberler, 23,30: pı• 

546 Kbz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
18,30: Askeri konser. 20: D1'eatte• na.iri 

Rich.ard Stranaaun "ROSENKAVALIER,. 
simli operası. 24,15: Plak. 

713 Khı:. ROMA, 421 111 • 

18: Taıannili konser, - Musahabe. 
pli.k netriyah. 21,45: Carnbari proıramuu 
L:H. 22,45: Musahabe. 23,05: Hafif musiki 
dana parçaları. 
ŞiMALi ITALYAN GRUPU 

21,45: Zenıi.n muaiki ne,rİJab. 22.,45: Ma 
habe. 23: Oda musikisi konseri. - Plak, 
Haberler. 

686 Kbz. BELGRAT, 437 m, 
18: Populer ,arkılar.- Musahabe, 20 Şa11 

lalar. (plak ile) opera temsili, 
952 ViYANA 5-07 m . 

2.0 10 S..lzburs köylü ıarluları, 21,0S R" 
ch1o.rd Strau••'un eserlerinden senfonik ko 
att Oa..-a1d Kabuta'nın idareainde). 2.2 Muh 
telif, 22 Teda•i b•nyolanna dair, 22.SS Soı 
babrrler. 23,15 Brunner caz takımı. 

904 Khz. HAMBURG 332, 
20 Richard Strauaa'un Roaenka•a1İier iai 

li o~ra temsili, 23,45 Habet"ler, 24 Opere 
krah k Strauaa'un •al2:larından (tarannili). 

950 Khz. BRESLAU 316 m. 
20 Dreat ope.-.aından: Richard Stnıa.aa•u 

Rollenka.yalier operası, 23,46 Haberler. 24, 
Strauaa'un operet nı Tala muaik.Uiade• ta 
c•noih parçalar. 

-TAM 
ATLAS 

Bu hafta çıkıyor 
(249)- 3346 

..... ~ Dr. Nuri Felııni 411-•i 
Göz Hekimi 

Cağaloğlu Süreyya Bey apart. 
saat 2-6ya kadar. Telefon 23212 

3126 

Asnn uındeıi "MiLLiYET" tir. 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Türkiye İçin Hariç için 

L. K. L. ıı::. 
3 •yhiı • • • • • • • • 4 - 8 -
6 ,, • • • • • • • • 7 50 14 -

12 " •••••••• 14 - 28 -

Gelen evrak pri '9erilmf!'z,- Müddeti 
reçen nü.ahalar 10 kuruıtur.- Gazete ... 
matbaa1a ait itler için müdiriyete rnun· 
caat edilir. Gu:etemiz ili.nJann mea'uliye· 
hni kahul etmez. 

o 

okşadım: 
- Beni iyi dinle.. Şurada biı 

1'ıö§ke bir kiğrt götüreceksin •• 
Cebimde~ beş kuruı çıkararak 

çocuğa verdım: 
- Sen, evvela al ıunu baka • 

hm. 
Çocuk, artık yadırganıı)'ONlu· 

bet kuruıu almıtb: ' 
-Ç Hangi kötk, efendi amca? 
ocuğu yolun soluna çektim 

ve Hali2n Siretin kötküne giden 
ara yolu gösterdim: 

- Buradan doğru git •• Önüne 
çıkan kötk değil, ondan sonraki 
k .. k. Of • 

Çocuk, gösterdiğim istikamete 
bakıyordu, batını salladı: 

- Kapalı köşkün yanındaki 
kötk mü? 

Birden içim sızlamışh • "Kapa· 
lı kötk., ! Benim kö~üm, doğdu
ğum, büyüdüğüm ve içinde iyi vo 
fena günler geçirdiğim evimdi. 
ı::v~t, o,. pancurları kapalı, bahçe
sını ayl,andozlar bürümüf, adeta 
bir harabe olmuştu: 

- Evet, çocuğum o, köşk. 
Çocuk elini uzattı:' 
- Verin kağıdı •. 
- L!ur, acele etme. Kötkün 

bahçesine girersin. Bahçe tarafın
da mutfak kapısı vardır. 

(Bitmedi) 



- - --- - - - - ----_,__.~- ·-· ----- -- - - -------- - - - - - - - - - - - - - --- - ---

iş ve fabrikalar diyarı 
Uşaklılar çalışıyor, yalnız dünya buh

ranı halıcılığı kıymetten düşürdü 

• 

• 

Uşak Şeker 

UŞAK, (Miliyet) - Uşak 4 na
hiye ve 146 köyün merkezi olup 
nefsi Utakın 17885 nüfusu, 887, 
Sso dönüm arazii mezrua, 33,963 
dönüm bağ, 10,896 dönüm bahçe, 
S,657 dönüm çayırı vardır. 

Köyler birer muhtarlık dahilin
de küçük küçük müteaddit parça
lara münha11r olup hemen hemen 

1 ekserisinde birer ve merkezde 5 ilk 
l ortamektep vardır. Bu köyhrden 
Uşaka 6 saat mesafede olan Bul
gaz dağı eteğinde Selçuklardan kal 
ma Selçikler köyü vardır ki bu köy 
tarihi bir kıymeti haizdir. 

Memleketimizin batlıca mahsu
latı Pancar, buğday, arpa, mısır, 
afyon, palamuttan ibaret olup bun
lardan kısmı azamı doğrudan doğ
ruya şimendiferle irtibah olan lz
lnirre cevk ve naklolunur. 

Memleketimiz battan atağı ma
denlerle doludur. Birçok mahaller
de &fi boyası, arainik, beyaz ve si
Yah mermer, '!>akır, zımpara, kur
tun, alg. maden kömürü ve manga 

fabrikası: 

nez madenleri vardır. Bunlar da 
henüz itlenmemektedir. 
Uşak sanatta da ileri gitmit ve 

bir fa<brikalar ve iş diyarı olmuştur. 
Ve bunun içindir ki büyük buhra
nın tesirleri burada pek azdır. Yal
nız Avrupa piyasalarında iyi bir 
mevkii olan Uşak halısı bu .buhran 
dolayısile kıymetten düşmüş ve 
bu ihracat hemen hemen ölmüştüı-. 

Belediyemizin verimli çalışmasi
le memleket yeni yeni binalarla 
süslenmiş, yollar asfalt ve döşeme 
olarak yapılmıt ve memlekete gü. 
zel bir tekil ve düzen verilmiştir. 

Şehirde çok parlak bir çalışma 
göze çarptığı gibi köylerimizde de 
bu çalışmanın bir kat daha arttığı 
müşahade edilmektedir. Bittabi a
haliyi bu derece faal bir hale geti
ren, çalıştıkları arazinin verimli ol
ması ve çalıfmalarından azami isti
fade temin etmeleridir. 

u,ak ahalisi çok çalıtkan, halUk 
munis ve misafirperver iaaanlardır. 

U,ak çarşısın dan bir kö,e: 

lzmir - Kasaba hattında yeni idare 
. . 

11cdıkeırirde Devlet DemiTyollarile iz.mir. Ka.aba hathnın birle,tiği 
yol 

BALIKESIR (Milliyet) - lzmir ı 
de bulunan ve ~erkez devairini tes 
liın almakla metgul i'.>evlet Demir
l'olları memurları bat üzerinde mev 
kifler demirbat eşyalarını, yolu, 
tesisatı sınaiyeyi ve binaları tetkik 
etıneğe başlamışlardır. Bu işler pek 
Yakın zamnda bitecek, yeni kadro· 
lar tesbit edilerek Devlet Demir
Y?lları usullerile işletme işlerine ge 
çılecektir. 

Bütün memurlar şimdiden Dev
~et memurları gibi çalışmaktadır
tr: l~mir - Kasaba demiryolu işçi
t er.ının bu satın alış dolayısile muh
t elıf makamlara göı;ıderdiği tazim 
~lgraflarına mültefit cevaplar ve
r~lmişttiı·. Bütün işçiler bu yeni va
:ııy~ti kavramak için büyük bir iti
na ıle vazifelerine dikkat ehnekte
dirler. Şirketin ecnebi ,ube memur· 

ları henüz tamamen işi terketme
mit olmakla beraber, hiç bir suret. 
!e ~azifedar edilmemişler ve buna 
ı~tıyaç olmadığ mütahede edilmiş
tir. 

-·--Kuyuda kalan amele 
NAZiLLi, (Milliyet) - Nazilli

de ekmekçi hacı Hüseyin efendi
nin 21 metre derinliğindeki kuyu• 
sunu temizlemek üzere kuyuya i
nen amele Hazımın üzerine kuyu
nun taşları çökmüş ve bir tesadüf 
eseri olarak taşlar kıyılara istinat 
ederek köprü vaziyetine girmiştir. 
Hazımı kurtarmak üzere çağrılan 
kuyucular kuyuya girmeğe cesaret 
edememişler davulcu Ali kuyuya 
inmit dört saat çalıştı1!:tan sonra 
taşlar arasında baygın bir ·halde 
bulunan Hazımı kurtarmıştır. 

Sökeye 
Su getirilecek 

-o-

Belediye bu iş için Söke
lilerden istikraz yapacak 

SöKE, (Milliyet) - Söke bele
diyesinin geçen seneki bütçesi 
46,000 lira idi. Bunun 38!)00 lirası 
la'hsil edilerek, 1 O bin liraya bir 
mezbaha, 5QO lira'.(.\ yangın havu
zu yaptırılmış, 42ıil lira ile Cüm
huriyet meydanını etrafındaki iki 
dükkan ile pazar yeri yapılacak 
yerdeki dükkanlar istimlak olun
mut hala yapılmak üzere 500 lira 
da bankaya konufmuştur. Söke be
lediyesi bir müteahhitle beraber iş
lettiği elektrikten senede 2500 lira 
kr alıyor, yani yapılacak mezbaha 
da belediyeye sene de 500 lira kar 
temin etmektedir. Söke belediyesi
nin şimdi eline aldığı iş bankasının 
su işidir. Söken;n suyu Sonerler 
boğazında ve alb kilometre uzak
tan getirilecektir. Bunun için ev
velce yaptırılan ve vekaletçe tasdik 
olunan projeye göre 150000 liraya 
ihtiyaç gösterilmişse de bugün 
80000 liraya çıkarılacağı tahmin 
olunmaktadır. Belediye bunun için 
bütçesinden her sene 13 bin lira ayı 
racatkrı. Hiç borcu olmıyan Sö
ke belediyesi bu İf için de belediye
yi borca ve faiz vermeğe mecbur 
etmemek için beş sene sonra beledi 
ye borçlarına mahsup edilmek üze
re Söke halkından 10 - 15 bin lira
lık bir dahili istikraz yaparak he
men işe başlamağı düşünmekte ve 
halk ta belediyenin bu fikrine İf· 
tirak etmektedir. 

Tekirdağda ilk arpa 
TEKIRDAG, (Milliyet) - Yeni 

senenin arpa mahsulü Ferhadanlı 
köyünden bir çiftçi tarafından teh
rimiz borsasına getirilmittir. Borsa 
talimatnamesine göre evsafı mat
lubeyi haiz arpa yetiştirilmit ise 
bu çiftçiye mükafat verilecektir. 
Ve ayrıca mutat olan arpaya mera
sim yapılacakbr. 

Pıra için adam döğenler 
BALIKESiR, (Mililyet) - Bir 

müddet evvel Karacalarda para i
çin birkaç meçhul tahra tarafından 
öldüresiye dövülen Şebip çavuf 
memleket hastahanesinden iyile9e
rek çıktı, Bir taraftan da sıkı ta
kip ve araştırma neticesi olarak fa. 
iller yakalandı. Şakilerin elebar.aı 
Ala Süleyman naımile maruf eski 
bir hayduttur. Ve Somanın (Olor
ca) köyündendir. Bu haydudu tet
lıis eden 60 yaşlarında ihtiyar bir 
kadındır. Haydut_ Süleymanın ar· 
kadaşları ayni köyden dört kişidir. 
Tahkikat yapılmış ve hepsi adalet 
huzuruna sürülmüşlerdir. --·-

Tekirdağ borsası 
TEKIRDAG, (Milliyet) - Şeh

rimiz zahire borsası 'hemen Trak
Y": '~hirl.~r.~nin borsası haline gel
~ışt~r. Butü~ T~akya şehir ve köy
lulerı mahsv, lerıni borsamıza ar
zetmekte ve fiat itibarile de lstan
buldan farksız olduğu için piyasa
mızı tercih etmektedirler. Borsa
mız encümeni borsanın aramakta 
olan ehemmiyetni nazarı dikkate 
alarak köylüye teshilat ve köylü 
hukukunu tamamen muhafaza et
mek için evvela borsaca vezin edil· 
miyen mahsullerin satılmamasına 
karar vermiştir. Bunun için de a
bonelerin avdet ederek müsterek 
mukarrerat ittihazını muvafık gör
müştür. Müstahsillerimizin piyasa
ya getirecekleri hububatı borsanın 
resmi basküllerile tarhlmak sureti
le satılması mümkün olacaktır. 
Köylü bu vaziyetten çok memnun
dur. Ayni zamanda köylümüze ko
laylık olmak üzere mallarını paket 
halinde piyasaya arzetmeleri için 
borsa encümeni mukarreratı Tica
ret odası tarafından bütün tehir 
ve köylere ilan teklinde tevzi edil
mektedir. 

Balıkesirde menenjir 
BALIKESiR, (Mililyet) - Balı

kesir istasyonunda bir çocuk me
nenjite yakalanmıştır. Yakayı ha
ber alan hükumet tababeti derhal 
kordon koyc.rak hastayı ve ebevey
nini tecrit etmit ve komşularına aşı 
tatbik etmiştir. 

Söke belediye bUtçesi 
SÖKE, (Milliyet) - Şehir mec

lisi içtimalarını bitirmiş ve 934 ma
li yılı bütçesini 41,917 kırk bir bin 
dokuz :yüz on yedi lira üzerinden 
tesbit etmiftir. 

Kulübeden çıkan şehir 
Salihli, Ege mıntakası nın en şirin ve 

yeşil kasabalarından biridir 

Salihlide Milat pa1a caddesi: 

SALiHLi, (Mililyet) - Ege hav 1 
zasının en şirin ve üzüm mmtakası
nın en mühim merkezlerinden olan 
Salihliyi, Milli mücadelenin kah
.-amanlıklar dolu bir beldesi olarak 
her Türk tanır. 

80 Sene evvel Süleyman dede 
isminde bir yolcunun yaptırdığı u
fak bir kulübe ile eaası kurulmuş 
olan kasaba zengin toprağı sayesin 
de bugün 3000 evli 2500 nüfuslu 
tehir haline gelmiştir. Kaza bağlar 
ve bahçeler arasında yüksek çınar 
ağaçlarına gömülmüt; milli müca
delede yananların yerine yeni ya
pılmış şirin binalarile göze güzel 
görünür. Şehrin ortasından geçen 
lzmir - Afyon treni her geçişinde 
halkı istasyona toplar. 

Kazanın sıhhi vaziyeti iyidir, 
sıtma mücadelesi bugün memleket
te aıtmayı yok denecek kadar azalt 
mıttır. 

Nüfus 927 tarihinden bugüne 
kadar yeniden 3650 doğum kayde
dilmek suretile 31 bini atmıştır. Ka 
zanın 60 köyü ve bir nahiyesi var
dır. 

Köylü Cüm'fıur1yetin feyizlerini 
alarak fikren ilerlemit ve çok uya
nıktır. Muktedir bir idare amiri
nin etrafında toplanan memurlar 
halka kendini sevdirmittir. Kazaya 

yeni gelen adliye erkaru ı1ı:ibar ve 
değerli hukukçulardandır. Beledi
ye ve fırka reisleri çalıtkan genç
lerdir. 

Memlekette spor ve gençl ik ha
reketi oldukça kuvvetlidir. ülkü, 
Bozkurt, Gürbüzler namile üç ku
lüp vardır. Belediye bir saha ve 
soyunma yerleri temin etmiştir. 
Maamafih memleketin gençlikten 
beklediği varlık görülmiyor. 

Biraz da iktısadiyattan bahsede
lim: 

Batlıca ihracat mahsulleri batta 
üzüm olmak üzere palamut, ~ı eyan 
kökü, arpa, bakla ve sığır hayvaıı· 
natile taze sebzedir. 

Geçen seneki üzüm rekoltesi 
4,500,000 kilodur. Fiatler 5 - 20 ku
rut arasında inip çıkmıştır. Fiatle
rin masrafı korumryacak kadar dü
tük oluşu lzmir ihracat tacirlerin~n 
müstahsil aleyhine birleşmif olma
sındandır. 

Yeni sene rekoltesi çok azdır. 
Keza Kaliforniya' da vaziyet ayıu 
oldu, Avusturalya üzümlerinin kali 
te dü,üklüğü önümüzdeki sene ü
züm fiatlerini yükseltecektir. 

Kazanın yanı batındaki sart ha
rabeleri, ılıcaları ve iktıaadi dertle
ri hakkındaki topladıklarımı diğer 
l:ıir yazımla bildireceğim. 

-NEZiHi-

Afyonda Büyük Zafer Abidesj 

AFYON, (Mililyet) - Cümhuriyet meydanında yüluelece'k !Jlan 
büyük zafer abidesi kaidesinin çabuk bitirilmesine faailretle dev~ e
dilmektedir. Yukarki resim abidenin betonarme temel ın,aatını go6ler-
mektedir. · 

T ekirdağında imar faaliyetleri 

Tekirdağ sırtlarından 

TEKIRDAG, (Mililyet) - Şehri 
mizin belkemiği vazifesini gören 
ve iktısaden ehemmiyeti haiz oldu
ğu aşikar bulunan Kuranlı caddesi 
için inşası evvelce mutasavver par
ke kaldırımın kuvveden fiil tahası
na geçmekte olduğu anlaşılmakta-

denize bakıır 

dır. Bu cadde diyebilirim ki şehir 
dükkanlarının hemen yarısını ala
kadar eder en işlek <Yoldur. Kışın 
buralardan iskeleye eşya sevket
mek çol< müşkül oluyordu. Çünkü 
bu cadd • delil< deşik çamur batak
lık bir halde idi. Bugün hususi mu-

Adanada müthiş 
Sıcaklar var! 
Sıcaktan bayılanlar v' 

ölenler bile oldu 
ADANA, 10. A.A. - Müthiş ve 

şimdiye kadar görülmemit bir sı
cak dalgası, üç dört gündür taham
mül edilmez bir şekilde devam e
diyor. Tarlalarda çalışan ameleler
den bir çoğu bayılmış dün de mih· 
mandar köyünden bir kadın günet 
çarpmaaından ölmüştür. Sıcalı:lılı 
dolayuile \lehrimizde buz sarfiya· 
tı da şayani dikkat bir surette art· 
mıttır. Evvelce günile 300-3:jO ka. 
lıp buz sarfedilirken dün ve bu
gün bu yekun iki misl i artarak 
1300 kalrbı bulmuştur. Halk bağ
lara, nehir kenarlarına koşarak se
rinlemek çarelerini arıyor. Sıcak
lık derecesi dün ve bugün gölgede 
41 idi. 

Erkek incir 
AYDIN, (Milliyet) - Vilayeti· 

mizde incir bahçelerine iğlek (er. 
kek incir) atılmağa bat lanmıştır. 
ilkbaharda havaların mıis.ı.it git
mesinden bazı mıntakalarda iğlek 
ler dökülmüş bazı mıntakılarda 
da incirler geliştiği halde iğlekler 
olmamıştır. Bu yüzden iğleğin do. 
!usu bir buçuk liraya kadar fırla
mıştır. Maamafih mıntatkada bü. 
tün incir bahçelerine yetİfecek İğ· 
lek vardır. 

Namus uğrunda cinayet 
KARANINAR, (Milliyet) -

Nehiyemize bağlı karabağ köyün
den kahveci lsmail, bir hafta evvel 
ayni köyden lbrahim~n ka~vede 
olduğu bir zamanda evıne gırerek 
karısı Saljheye zorla teva"üzde 
bulunmuş, bu esnada lbrahim eve 
gelmit, bıçağını çekerek lsmaile 
hücum etmiş, fakat daha güçlü 
ve kuvvetli olan İsmail lbrahimin 
elinden bıçağını alarak k .. ,mıştır. 
lbrahimin tedarik ettiği bir taban· 
ca ile dün İsmai1in Ekizdere köp
rüsü yanındaki kahvesin~ giderek 
lamai\i öldürmüş ve hrük\ı.ınete 
teslim olunmuttur. 

Define 
KOÇARLI, (Milliyet) - Nahi

yemize bağlı Bıyıklı köyünd'e de
fine aramak üzere müsaade alan 
Enver bey dün nahiye müdürü ve 
jandarma karakol kumanJanı il~ 
bıyıklıya gitmiş ve birçok yerlerı 
kazmıtsa d.a ellerine bir şey geçme. 

mittir. 
Kangal'da pazar 

SJV AS, (Mililyet} - Sivasa ta
bi Kangal kazasında köylünün alı' 
verişini tanzim ve halka kolaylık 
olmak için hazô·~ndan ifbaren 
Kangalda bir pazar ar ı'mıttır. 

Sökede bu seneki ma · sul 
AYDIN, (Mililyet) - Vilayeti

miz;n en iyi ve çok hububat yetit
tiren mıntakası Söke ve balat ova 
sıdır. Sökede bu sene arpa yulaf an 
cak kazanın ihtiyacına yetecek ka
dar ekilmi,tir. Bakla ek imi yüze 
40 fazla ise de yağmursuzluktan an 
cak 12000 çuval kadar istihsalat 
yapılabilecetkir. Buğday ekimi de 
geçen seneye nazaran yüzde 40 
noksandır. istihsal 30000 çuval tah
min olunuyor. Bunun 10000 çuvalı 
ihraç edilecektôr. Ununun beyaz ol
masından ve piyasada fazla tutul
masından Söke çiftçisi buğday to
humlarını ltalyan buğdayına çe
virmektedirler. Bu sene yüzde 80 
bu cins ekilmiştir. Söke çiftçisi ba
lat ovasının eski haline gelmesi i
çin Sökenin buğday alma çevresine 
alınmasını ali.kadar makamlardan 
diliyorlar. Sökede bu sene tütün e
kimi geçen seneye nazaran 3 te 
birdir. 

Sıvas inhisarlar kadrcsu 
SIV AS, (Mililyet) - Şehrimiz 

inhisarlar kadrosu gelmiştir. Bu yıl 
kadroda değişiklik yoktur. Yalnız 
başmüdür Şülö-ii bey Diyarbekire 
ve Diyarbekir başmüdürü Aeeh B. 
de Sivasa verilmişlerdir. Şükrü B. 
burada kaçakçılık hususunda bü
yük varlıklar göstermiştir. Şükrü 
B. hareket etmiştir. 

hasebe mübayaa edilen 89 bin par
ke taşı peyderpey ~elmekte ve 
tahmin etiğime göre hır ay zarr in· 

da bu caddenin tefrişi kabil ola
caktır. Bu itibar ile Tekirdağlılar 
şehrin en işlek bir yolunnun parke 
ile tefrişinden çok memnundurla~ . 



Tahdidi sin Kanununa 
tabi zabıta memurları 

Zabıta hizmetlerinden alakaları ke
silen zabıta memurlarinın listesi 

ANKARA, 10 (M;J!iyet) - Tahdidi 
'İn kanunu mucibince zabıta hizmetle
rinde alakalan ke•!len zabıta memurla
rınin Jiıtesini bildiriyorum: 

Polis müfettişi Nazmi Bey, Müra
caat memuru Fehmi Bey, Polis Mekte
bi müdürü Etem Bey, Polis Mektebi 
hesap memuru lhrahim Bey. 

Ankarada Merkez memuru Hürrem 
Bey, Sivil ikinci komiser Bekir Sıtlu 
Bey, Oniforma.lı üçüncü komiser Sait 
Bey, ünifonnalı üçüncü komiser Talat 
Bey, Polis memuru AH, polis memura 
Ali Rıza, polis memuru Mehmet. 

Antalyada üniformalı ikinci komiser 
Li.tif Efendi, ünilormalı 3 üncü komi
ser Y ehlul Ef, 

Bo!uda üniformalı 1 inci komiser 
fsmail Hakla Ef. 

Burdurda emniyet memuru Gı..lip B. 
Çanakkalede 2 İnci komiser Ali Rıza 

Efendi. 
Çoruhta emniyet memuru Sadık B. 

üniformalı ikinci komiser Ras;m Efen
di, üniformalı üçüncü komiser Şerif E
fendi. 

Sıvasta üniformalı b~rinci komiser 
GaJ;p Bey. 

T ekirdağda ünifonnalı birinci komi
ser Tahir Ef., üniformalı 3 üncü kcmi
•c•· Mnhmut Celal E'.f. 

Urfa.da üniformalı ikinci komiser 
Bahri Ef., üniformalı üçüncü komiser 
ıiıüih Ei. 

VandP. i.lniformaJı ikinci koınia.er 
Sadullah Ef. 

Muğlada üniformalı birinci komiser 
M. Sami Ef. 

Karsta üniformalı ikinci komiser Ta
~; Ef. 

Kayıeride ünifonna!ı üçüncü komi .. 
'"' Nuri Ef., üniformalı üçnücü komiser 
Rilat Ef. 

Konyada sivil ikinci komiser Meh· 
met Huq:t Ef. 

Bir resim sergisi 
Polonya ressamlarından M. 

Roman Bilinski T aksimcie Sıraser
vilerde bir se.:gi açmıştır. 

Burada kendi eserlerini teşhir 
etır ;'etedir. Polonyalı ressam, Ga
:ı:i hazretlerinin mermerden bir 
büstünü de yapmıştır. 

- o- -
Tayyare . 

pıyangosu 

17 inci tertip tayyare piyango
sunun ikinci keşidesine bugün mu
tnt veçhile üniversite konferans 
ı.a.lonunda devanı edilecektir. Ke .. 
tidenin en büyük ikramiyesi 25 
bin liradır. 

Makine kazası 
Eyüpte oturan Halil oğlu Ya

§ar efendi, çalıştığı Süreyya Paşa 
fabrikasında makine temizlerken i
ki parmağını makineye kaptırmış 
ve derhal Balat Musevi haatane
sine kaldırılmıştır. 

Kütahyada üniformalı birinci komi
ser Abdülnehi Ef. 

Meratta emniyet memuru Levbi B., 
üniformalı 3 üncü komiser Ahmet Ef., 

N iğdede üniformalı 2 inci komiser 
İslam Ef. 

Se1handa üniformalı ikinci komiser 
Hüseyin Hüsnü Ef. 

Siirtte emniyet memuru Sa1ib Bey, 
üniiormalı birinci komiser Şakir Bey. 

btanobulda: Nezarethane memuru 
Battal, Ba~katip Esa.t, Batkii.tip Muh
lis, ünifonna)ı Merkez memuru HÜ· 
&eyin Avn=, üniformalı birinci komi
ser HulUıi, üniformalı birinci komi
aer Necip, üniformalı birinci komiser 
Salih, üniformalı oonci komiser Agah 
ün· formalı ikinci komiser Hüseyin 
Hüsnü, sivil ik.:nci korr..iser l'vıa...n · , 
&İvil ikinci komiser Mehmet T a.hsin. 
sivil ikinci kom"ıaer Selına~ üniforma 
lı ücüncü komiser Al~,. Ali Rıza Ef .. 
ref, Faik, Fehmi, Adil, Mehm•t T ·v
fik, MU.&tafa, Tevfik, Tnnur Ali, Yu
suf Ziya, •iivl Üçüncü komi.er Ahmet 
Muhtar, Ar, Ali Rıza, Faik, Nazmi, 
Sabri, 

Edirne.de: Ünifonnalı birinci komi 
.... r s .... ket. üçüncü komiser Abdülka
dir. üçüncü l romiıer Bahaettin, üçün
cü .koıniaer Mehmet Ragıp. 

Diyanh.,kirde: O,.if.,....,alı üçüncü 
komi.er MU6tah Efendi. 

ErzincanJ,.: Ünjformalı b"rinci ko .. 
n'Ü&e.r Rauf Bey, 

Erzur'\fn\da. Üniform""lı ürüncü ko
miter Mehmet Müni.r Efendi. 

E<l<işeh ;rde: Sivil ikinci komiser 
Mahmut Cemal Efendi. 

Gümi;~hanede : Onifonnalı üçüncü 
kooniser 1..,,ail Hakkı. 

lçel v lavetinde: Üniformalı birin 
ci l<rımiser A.s.ım. 

Üniform~lı ikinci komiser Şerif. 
Bundl\n ).,.;Jca listeye 250 pe>lia e• 

fendi dahildir. 

Vefalılar da tanışacaklar 
Vefalılar yurdu heyeti idaresi 

şimdiye kadar 300 kadar Vefalı 
arkadaşlarının adreslerini bularak 
yurt defterine geçirmişlerdir. 

Vefalılar yura'u 22 haziran cu
ma günü Vefa lisesinde adresle
ri elde e~ı len arkadaşlarının işti
rakile bir tanışma müsameresi ter
tip etmeğe karar vermişlerdir. 

1 Küçük haberler 1 
Vali Bey - Vali ve Belediye 

Reisi Muhittin Bey bugün Yalova
dan fehrimize dönecek ve yarın· 
dan itibaren vazifesine başlayacak 
tır. 

Hilôliahmerin yardımları - Hi 
laliahmer cemiyeti lıtanbul merke 
zi ve muhtelif tuheleri tarafından 
bir sene zarfında 302 veremJiye 
yardım edilmİf ve 926 senesinden 
bugüne kadar 26 bin küsur lira aar 
fetmiftİr. 

1 

Dün limanımu;a Mısır "yyalılannı lıcimilvı büyük bir yat gclmİffir. Seyyah
lar f"hrim~i gumiıler ve memrıuniyetlmni beyan etmiıludir. Y ukarulaki re

.ünde yahn res.nini göriiyorsunu:ıı. 

Milliyet'in tefrikası: 31 

Tanıdığım Casuslar 
( Meli. l<nokaert'in hatıraalr•) 

Tercüme eden: AHMET CEMALEDDIN 
pıyı iter ve gecenin karanlığı için- ı 
de kaybt l.ır. Lehli de kapıya sal
dırır, fakat bir türlü kapıyı aça -
maz. Kapı ile uğratırken gözüne 
ahırın penceresi ilişir ve pencereye 
ko,arak kendisini dıtarıya atar .La
kin hafiye birkaç saniye evvel ha
reket etmitti. Böyle zifiri karanlık 
ta ise birkaç saniyenin çok ehem
miyeti vardı. Lehli Stefan batının 
üzerinde dolatan tayyarelerin gü
rültülerine ehemmiyet bile vermi
yecek derecede bir istical ile ahıra 
doğru kotmakta olan iki klavuza 
seslenir: , 

_ Çocuklar! Bir Alman hafiyesi 
simdi buradan çıktı. Siz tarlaları 
:ırayınız, ben caddeyi ara~tıraca -

ğım. .ı .ı 
Lehli Stefan tamam anacac«ıeye 

çıkan patika yolunun n ;h.a.y7t_ ne 
vardığı zaman bir ıslık sesı ışıtır .ve 
kulaklarını sağır eden dehhaş hır 
taraka duyar, yere yuvarlanır. Le!ı
liye öyle gelir ki bütün çiftlik yere 

olduğu gibi geçmİftİr. Meğer tay
yarelerden birisi bir bomba atmıf. 
Lehli üstü batı çamur içinde ayağa 
kalkarak bir iki adım atar. Fakat 
ayakları yerde yatan bir cesede te
sadüf ederek tekrar kapaklanır. 1-
ğilir, cesedi yoklar ve henüz sıcak
lığını muhafaza eden bir ölü ile 
kar,ılatır. Sırf bir tesadüf eseri o
larak tayyare bombasının Alman 
hafiyesini yere sermiş olduğunu an
lıyarak derin bir nefes alır ve he
men geriye dönerek iki klavuzu bu 
!ur ve: 

- Herif patika yolunda geber • 
mit yatıyor, diye haber verir. Kla
vuzlardan birisi: 

- Kendisini olduğu yere bıraka
lım, der, •ayet ölüyü buraya kadar 
taşıyacak olursak başımızı :zorla be 
laya sokmuf oluruz. Alman zabıta
sının cesedi bulunduğu yerde keş
fetmesi daha iyi olur. 

Lehli ahıra döndüğü zan:,. :ı Ma
dam Brise'i bayılmış ve oğlunu da 

lktısat Vekaleti 
Yeni teşkilatı 

Tayinler yapılırken herkes 
bir derece terfi etti 
Yeni lktısat Vekaleti teşkilatı 

hakkında dün Ankaradan gelen 
haberler vaziyeti aydınlatmıştır. 
lktısat Vekaleti yeni teşkilatta ~" 
prensibi takip etmiştir: T ekaütlülc 
müddeti gelenler tekaüde sevke -
dilmiştir. İki vazifegi olanların bi
rer vazifesi alınmıttır. Umu'lliyet
le tayinler yapılırken her memura 
birer derece terfi ettirilmiştir. Ma
atlı memurlar bu terfi hakları ba
ki kalmakla beraber maaslarını es 
ki dereceleri üzer· nden a'.:acakl ar
dır. Ücretli memurların vaziyetle
ri hakkında henü:ı: bir ~y dü~ünli!
memittir. Maamafih tefkilat kanu 
nunun dördüncü maddesinde ücre! 
li memurların va:ı:iyetleri hakkında 
henüz bir fCY düşünülmemi~tir. 
Maamafih lefkilat ka.nununun dör 
düncü mııddesi ücretli olanları a
çıkta telakki etmektedir. Ücretli 
komiserlerden bazılarının yeni mü 
rakabe büroımnda tavzif edilme
leri muhtemeldir. 

Ortaköy yolundaki 
Otomobil kazası 
İstintak hakimi tahkikata 

devam ediyor 
B~iktaıla Ortaköy arasmdıııki sÜVa· 

Tİ karakolunun önünde lnegöllü Be~jr 
oğlu OsDMn efendiyi çiğneyen otomo
bilin ı..Oiıhi Sait Paıa zade Vehbi B. 
dün yemnci istintak hakimliğine tevdi 
edilmiştir. 

istintak hakimi, ıuçhmun ilk sorgu
sunu yaptıktan sonra tevkif kararı ver· 
miı ve bu Marnr üçüncü ce-za mahl.:e
mesi riyaseti tarafından da tasdik eC:il
mi;tir. 

Kaza haıdunda aldığımız mütem
mim malumat §Udur: 

Vehbi Bey otomobili ile Bebekten 
Ortaköy istikametine doğru 100 lnlo
metre bir süralle gelirken kaza olmuş
tur. Bu s.üratli geliş sırasında Osman 
efendi ansızın karşı kaldmma geçmeğe 

teşebbüs etmiştir. O urada bir tramvay a 
rabası geçtiği için Vehbi Bey, yolan m·
tasına çr!can adamc1'ğızı geç gönnüş ve 
esasen bu kadar fazla sürati derlıal kıs
mağa imki\n da olmadığı için kaza vu .. 
kua gelmiştir. 

Yapılan tahkikatta; otomobilde Hay
riye isminde bir kac!mın t!a bulunduğu 
tesbit edilmiştir. 

Vehbi Bey, kaza c!olayıı-i]e verdiğ i 
ifadede şunları •Öylemiştir: 

'"- Cadde ten...r olduğu kin olduk
ça hızlı sürüyordum: Fakat a"damcaiiız 
tramvayıı:ı arl.asından ansızın çıktı. Duc 
dunnağa vakit kalmadı. Bu kadar z~
mandır, geceli gündüzlü otomobil lrnl· 
laruyor!HD. Şimdiye ltadar bir kedi bile 
ezmiş adam değilim.,. 

Vehbi Bey hadi&e dolayısile fazla 
müteessir görünmddedir. Taiıkh<ata bu .. 
gün de devam edilecektir. 

Yakalanan katil 
Dört gün evvel Pendikte feci 

bir cinayet olmuf, mezbahada ke
sicilik yapan Oaman, bir alacak 
meselesi yüzünden arkadBfı Sami 
tarafından öldürülmüftÜ. Aldığı
mız malümata göre; cinayeti ifle
dikten sonra derhal kaçan katil ni 
hayet dün ele geçmİf, üsküdarda 
gizlendiği bir evde yakalanmı~tır. 
Üsküdar Müddeiumumiliği ve Kar 
tal jandarması tarafından takiba
ta devam edilmektedir. 

A 

Alemdağına yürüyüş 
Dağcılık klütıü cuma günü A-

lem dağına bir yürüyüt yapmak
t~dır. Yürüyüş sporuna 50 genç i,. 
tırak edecektir. 

Klz muallim 
Mektebinde 

-o--

Bakalorya imtihanları bü
yük b'.r intizamla yapılıyor 

Bakalorya İmtihanlarına devam 
edilmektedir. Bakalorya imtihan • 
larında en çok talebe isabet eden 
bir mektep te Çapa Kız Muallim 
mektebidir. 

Burada şimdi 800 kadar tale
benin şifahi ve tahriri İmtihanları 
yapılmaktac!ır. Mektebi gezen bir 
muharririmiz, bu kadar talebenin 
imt:~an edi!mesine rağmen, mez
kUr mektep müdür ve muavinleri
le tedris heyetinin ittihaz ettikleri 
teabirler sayesinde, bütün İ§lcrin 
gayet sühulet, sürat ve İntizamla 
gittiğini, ve temizliğe son derece 
itina edildiğini ve bunların takdi
re değer olduğunu görmüştür. 

Ta1ıriri imtihanlara sabahlan 
erken başlanmaktadır. Bu mektep 
mıntakuına ayrılan muhtelif mek
teplerdet> bakaloryaya tabi talebe
ler gelmeğe başlayınca bunlar sa
at tam S,30 da büyük bir İntizam
la imtihana tahsis edilen salonlarıı 
yerleştirilmekte ve koridorlarda 
tek bir talebe kalmamaktadır. 

Bu intizam ve mektebin her sa
hasında görülen temizli!< talebe 
üzerinde de imtihan korkusunu a
:ı:a!tm~Jr ~ • ve binneticc talebenin 
muvaffaifJyeti lehine onları teşvik 
edici bir mahiyet almaktadır. 

ViLAYETTE 

Un • • 
vergısı 
-o-

Nefce dün Maliye 
vekaletine bildirildi 
Un vergisinin ilk tatbikatı; 

stok mallar üzerinden beyanname 
alınmak suretile başlamı; tı. Ah • 
nan beyannameler üzerinden, İs
tanbul mıntakası stoklara ait ver
giyi tahakkuk ettirmiştir. 

Bu 52 bin lira tutmuştur. Ver· 
gi tahsil olunmaktadır. Beyoğlu 
Üsküdar ve Adalarla diğer kazalar 
bundan hariçtir. 

Bunlar o.- bugünlerde tesbit 
olunacaktır. Bu suretle stoklardan 
ta•hakkuk ettir:len ve;-gi 100 mn 
liradan !azla tutmaktadır. Ke;·fj. 
yet Maliye vekaletine bildirilr.~ · , . 
tir. 

Maliıe h:rsu 
Mal.iye memurları için aç- CJ 

maliye kurslarına her sabah r, ,. '.c
evi konferans salonunda devan. e
dilmektedir. 
--- ----o•------

Kepek ve paspal 
lstanbul adliyesinin ticare• e

dasından sorduğu bir sual timd ye 
kadar şüpheli kalmış ticari bir r. e
selenin tesbitine sebep olmuştm. 

Ticaret aleminde biri.birine çok 
benziyen iki madde vardır: Ke
pek ve paspal bu iki madde bor
sacl'a ayn ayrı muame1.e görmek
le beraber biribirine çok ben:ı:er
ler. 

Sorulan sualde bu iki madde
nin biribirinden ne farkları oldu
ğu ara,tırılmaktadır. Oda yaptığı 
tetkikatJa bu ilci madde arasında
ki farkı tesbit etmiıti.-. Paspal ke
peğe nazaran biraz daha İnce ve 
bakariye sınıfı hayvanlar tarafın
dan yenilir bir maddedir. 

Fakat kepekten farkı yoktur. 
Fiat farkına gelince, talibe göre 
hazan birisi, ba:ı:an dj,ğeri dilha 
fiatlıdır. 

Almanlann ricalinden •onra bir köyü İfgal etmiş olan ln1(iliz neferleri 
yerli çocuklarla bir arada 

validesinin yanına dizçökerek ken- ma fena olmadı, çünkü ayrılık da-
disini ayıltmıya uğraşır bir halde ha müessir olurdu. . . 
bulur. Kendilerine çiftlik sahibesi Lehli Stefan da F ransızın elını 
Madam Van Roots da gelip iltihak sıkarak: · . 
eder. Madam Van Roots baygın ka - Güle güle gıt arkadaş,der, ~e
dını kendi yatağına naklederken nin anan benim anam. ~-emektır. 
Fransız delikanlısına da· Kendisine elimden geldıgı kadar 

- Haydi oğlum, der, 
0

yola çık- yardım boynumun borcudur. ~iç 
mak zamanı geldi. Kaybedilecek gözün arkada kalmasın. Şayet Lılle 
bir sani~en bile yok. Allah yolunu den_ de bir ~aber alac;a~ ~)~rsam, 
açık etsın. Sen merak etme. Ben gizlı vasıta ıle sana bıldırırım. Hay 
valideni tedavi eder ve sabah olma- di uğurlar olsun. 
dan kendisini Roulers'e iade ede. Fransız delikanlısı birkaç kelime 
rim. Validen'n bayılması bir bakı- ile Madam Van Roots'a ve Lehli'ye 

Beyoğlunda bir cinayet 
Sarhoşluk yüzünden iki kişi kavga 

etti ve bir kişi ağırca yaralandı 

HYaralananhl~kusdtafd~nın [· 
ayatı te ı e e ır 
Evvelki gece, Beyoğlunda ağır b'.r 

yaralama hadiseoi e>lmuştur: 
Cerrahpaıada Küçük Mühendis 

90kağında oturan hanıma] Mustafa, 
arkadaşı Adnanla beraber Yenişehır· 
de bir meyhanede adamakıllı içti:ı
ten sonra Aynalıçe~meye inmitfer Ye 
orad.:ı bir arkadaıl,.nnın evine uğra
mışlardır. Fakat aradıkları adamı 
buJnmayınca naralar atarak t~krar 
yola düzülen iki kafadar yolda, l"e
cati iuninde -ıciden tanıdıkları b 0 r 
gence t.,.,.düf ebnitlerdir. Ve arala
nnda hiç ye>ktan bir kavga başlamış
t..-. Bu esnada Necati ağrr bir yum
ruk darbesi yemi,t,,r. Bunun üzerine 
bıçağmı çekmiş ve Mustafanm karnı
"" ~aplauuıtJr. 

Etraftan yetişenler yaralıyı derhal 
hastRhaneye kaldm:nışl:ır. Necati de 

Bir Yunan 
Seyyar sergisi 

Sergi gemisi 15 haziranda 
İstanbula geliyor 

31 Mayısta Pire' den harel:et et
mi~ olan b r Yunan sevva~ rerg;•i 
lakenderiye, Kıbrıs ve Rados'a uğ
radıktan sonra 13 Ha:;::İranda lzm.r 
de ve 15 haziranda da lstanbul li
manında bir hafta kadar kalacak
tır. 

Seyyar sergide Yunan ihracat ern
teasının her nevi bulunacaktır. Bu
radan mübayaa edilecek efyalar 
fotisnai bir kararla kontenjana ta
bi tutulmıyacağı gibi alınacak İl· 
ha· at resmi de, kolaylık olmak ü
zere vapurda pratik b" r ~kilde is
t ifa olunacaktır. 

Temmuzun ilk haftasında da bir 
Arjantin seyyar sergisi limammıza 
gelecektir. 

MAARiFTE 

Maarifte bir içtima 
Dün, orta tedrisat umumi mü

dürü Hasan Ali Beyin riyasetin
de maarif idaresinde bir toplantı 
yapılmıştır. 

Bu tr~ !anlıya bazı üniversite 
profesörleri, lise müdürleri işti.-ak 
etmiştir. İçtimada, önümü:ı:cıeki 
ders senesi batında tatbik edile -
cek, yeni lise müfredat program
ları üzerinde görütülmüştür. 

Japyon lisesinde konser 
Beyoğlu Japyon Rum kız lise

sinde ders senesi. sonu münasebe
tile dün bir konser verilmittir. 

Konsere istiklal martile bat
lanmııtır. Biından sonra mektep 
müdürü doktor Jpokrat Bey tara
fıncıan türkçe bir nutuk söylen -
mittir. 

Nutukta tedrisattan iyi netice
ler alınarak, cümburiyet hükume
tinde maarifin günden güne terak· 
ki ettiğinden bahsetmiş, ve nutku
nu §Öyle bitirmiştir: 

- Şimdi hepimiz birden bağı
ralım: Yatasın Gazi Mustafa Ke
mal! 

Ve hazır bulunanlar buna itti
rak etmi•.ıerdir. Bundan sonra pro
fesör Andonyadia efendinin idare
sind'e gü:ı:el bir konser verilmiştir • 

~e,ekkür eder ve iki klavuzu ile bir 
likte tehlikeli seyahatine çıkmak ü
:ı:ere karanlıklar arasında kaybo -
lur. 

• .. * 
Bu vakadan sonra Lehli Stefan 

sevdiği Fransız kızı Matmazel Re
nee A vallo hakkında malumat al -
mak üzere müteaddit defalar Lille' 
e kadar gitti ise de dildadesi hak
kında bir haber almıya muvaffak 
olamamı~tı. Bir gün gene tayyare
ler Roulers üzerinde dolatarak 
kasabadaki Aln --. askeri müesse. 
selerini bomba yağmuruna boğduk 
ları sırada ben ve annem bodrum
da bulunuyorduk ki Stefan birden 
bire bodruma geldi. Delikan!ınm 
siması çok ciddi idi. Bana elde et
tiği askeri malumatı havi bir rapor 
uzattı. Lehlinin güzel ve okunaklt 
elyazısile ya:ı:ılmıf olan bu raporda 
f(>yle deniliyordu: 

"Y pres mıntakaıında lngilizle -
rin yaphkları tazyika mükabele ol
mak üzere mıntaka boyunca 
( Lille - Armentiere• • La Basse -
Lens) 'ephesinde büyük bir Al -
man taarruzu yapılacaktır . Liik"n 
bu taarruz;( harekatı gizlemek mak
sadile Vurtemberg ordusu cephe -
ainde bir şaşırtma taarruzu icra olu 
nacakhr.,. 

Yaralı Mustafa 

yalıalanarak polise teslim edihniıtir. 
Beyoğlu Zükur h:ıoh•hanesinde yata• 
Mustafanm yarası ağır bulunmakta· 
dır. 

Vapur 
Macerası 
Dorninikayı almıya giderı 

heyet eli boş döndü 
Vapurculuk şiı-ketinin ıatın al· 

dığı Dominika vapurunu tesel· 
lüm ederek şehrimize getirmek ü· 
:zere İng:ltereye giden heyet ve 
mürttebat, dün şehrimize avdet el 
mişlerdir. 

Ma!üm olduğu üzere vapuru te
sellüm etmek kabil olamamıştır. 
EV1'elce de yazdığımız gibi buna ı 
sdıep, Dominika v~purunun poıta 
vapuru evsafını haız olmaması • 
dır. 

Vapuru satın almağa giden h 
yet ilk günler vapur sefercl'e oldu· 
ğu için, gemiyi görememi,, yalnıı 
planları üzerinde tetkikat yapara~ 
matluba muvafık bulmu~tur. 

Bilahara • vapurun kendisi gö
rülünce, tesellümden sarfı nazar 
edilmişse de, kumpanyaya pey alı• 
çesi olarak yatırılan (5) bin lngi• 
liz lirasının istirdadı, yapılan bü • 
tün teşebbüslere rağmen kabil o· 
lamaırııştır. 

Ecnebi mahalilde 

Yugoslav Klübünde çay 
Sabık Yugoslavya vis konıolo• 

su , M. Lazarevitch'in şehrimiz· 

den ayrılma~ı münasebetile ıeh· 
rimizdeki Yugoslavya kolonisi ta• 
rafından önümüzdeki cuma günü 
Beyoğlundaki Yugoslav klübünde 
bir çay ziyafeti verilecektir. 

Marsilya ceneral konsolosluğu• 
na tayin edilen M. Lazarevitch 20 
haziranda yeni vazifesi batına gi· 
decektir. 

Bir Yugoslav heyeti geliyor 
Milli bir Yu,:oalav teıekkülü O' 

lan Jadranska Ctraja azalarından 
mürekkl'.,. bir grup, önümüzdeki 
cuma günü Kraliçe Marya vapuri• 
le şdırimi:ı:e gelecektir. 

Grup azası tarafından cumar· 
lesi günü, Kraliçe Marya vapurun• 
da vilayet ve belediye erkinı şere• 
fine bir çay :ziyafeti verilecektir. 

Ziyafette~ Yugoslav sefaret ve 
konsoloshane erkanı ve Yugoıla\f 
kolonisi hazır bulunacaklardır. 

haberin Jngili:ı: ordusu kumandan' 
lığı için çok mühim olduğunu der• 
hal anladım. Alman ordu emirn3' 
melerinde ise ekıeriyıır askeri ha"' 
dislerden maada kuvayi ifgaliye "~ 
mandanlığı tarafından emirlere 
~uhal~fet eden sivillere karşı ııır 
bık edılen cezalar dig" erlerine miİ' 

• L > 
essır <>ir ibret olsun diye zikredi • 
lirdi. Lehli raporun atağısına şu bİ 
kaç ker meyi yazmıth: 

"Casuslruk töhmetile mahpus bıl'! 
lunan Fransız kızı Matmazel Re~ 
Avallo hapishanede intihar etme~ 
suretile ölmüştür.,, 

Ben bu satırları okuyunca bilai~' 
tiyar ayağa fırlıyarak bağırmışıJ11: 

- Oh Stefan ! Matmazel Aval• 
lo'nun intiharını benim aklım kıl' 
bul etmiy<>r. 

Zavallı delikanlı yürekten gele 
bir ah ile adeta inler gibi: . 

Bizm cephemize taallilk eden bu 

- Ne İntiharı hem~:re? dedi• 
sevgili Renee intiharı aklına bile 
getirmiyecek derecede dindar bit 
kızdı. Zavallıyı Almanlar hapish'' 
nede iskence ederek öldürmüslet '. \ 
dir. Likin i~te size o masum ~e Jıl' 
günah kurbanın mukaddes nasi il' 
zerine yem·n ediyorum ki Alm'aııl~ 
rın o güzel gözlerden akıttıklat1 

her yaş danı!ası için ben bir Al~~ 
öldüreceğim. Her damla için bıt, 

, Alman ..• Görürsünüz... Bitme41 



Meclis azasının 
Tahsisatları 

ANKARA, 10 (Telefonla) - Bü
yük Millet fv'Jeclisi azasının tahsisat 
ve harçları hakkındaki kanunun bi· 
a-inci maddesi muaddel kanunun bi .. 
rinci maddesinin M>n fıkrasının deği~ 
tirJ mcsine dair idare heyetince tek
lif edilen kanun teklifini bütçe enciı
ıueni bazı tadilatla kabul etmiş ve 
teklifi urntımi h e yete tevdi etmiştir. 
Bu tadilata göre ölen mebusların dul 
ve yetim maaşına mÜıstahak ai]esi ef
radına n-ıüsavat da 1·e3inde taksim '!!• 

dilmek üzere bir 5eneilk tahsisatları 
tazminat olarak verilecektir. 25 yaşı .. 
nı bitiren ve geç.iıni babası tarafında" 
temin edilen kızlar dahi taznıinattan 
n:üstefit olacaklardır. Müteveffanın 
maaşa müstahak kimsesi bulunm~z
sa bu tazm ·nat kanuni mirasçılarına 
V:!rilecek ve bu tazminat bütçe için 
haczed i Lm iyece!tt!r. 

--o-
Halit Ziya Bey 

IZMIR 10 (Milliyet) - Edip UHa
U Zade Halit Ziya Bey. Uşak~an .geldi 
' ' lstanbula hareket ettı. Hal~t Zı_ı:a ~· 
ç _x:ukluk arkac'.;. :aı·ını oturdugu evı zı .. 
}' :ı.ret etmi~tir. 

İzmirde bir cinayet 
IZMIR, 10 (Milliyet) - Tepecikte 

ameleden Dervi§ ve Nazif efendiler ara
sında çıkan kavga neticesinde Derviş, 
Nazif efendiyi k:ıra.ndan yaralayarak 
öldürmüştih·. 

Hisar önünde de ahçı Mehmet dük· 
kanında Rifat efendi isminde birini muh
telif yerlerinde ağır surette yaralamış· 
tıı·. 

Muğlada mahsul bu sene 
çok iyidir 

MUCLA, 10. A.A. - Vilayetin her 
tarafında orak ba~la~tır. Sahillerde 
buğday hasadı bitmek üzeredir. Dahilde 
yazlık mahsuliııtan darı ekimi yüzde 
sekseni bulmuştur. Son yağmurlar do
layısile bu senenin mahsullerinin geçen 
seneye üstün otacağl tahmin ?lunu
yor. Son yağan yağmurdan hagl&Nla 
mildiyo hastalığı çıkınası melhuz bu
lunduğundan bağlara bordo bul~m.acı 
ve külleme hast;olığma karşı da kukurt 
tatbikine devam edilmektedir. 

Rayşbankın tediyatı 
BERLIN, 10. A.A. - Dün sabah

tanberi Rayiş.bank, Frans12 ticari tedi .. 
yat ofisine tediyatta bulunmamaktadır. 
Onbeş gün için ~tbik.~na . kar":r veril
mİf olan bu tedbır munası·p ofislere ma .. 
lik olan bütün memleketlere de teş
mil edilmiştir. 

Döviz teslimi inhisarına malik olan 
Rayişbankın ;çinde bulunmakta olduğu 
vaziyeti gösteren bu tedbirin vehame .. 
tinde israr etmek beyhudedir. 

Amerikada zelzele 
SANTIY ACO, 10. A.A. - Serena ;. 

le koriko arasındaki mıntakada beşi 
kırk geçerek zorlu bir zelzele olmuş
tur. Zelzelenin merşe7.İ V alpare20 ol
duğu tahmjn ediliy<>r. 

- -·- -
Yunanistanla ticaretimiz 

Yunanistanla aramızdaki ti-
caretin inki1afını temin edecek 
mühim bir teşebbüse girişilmiş
tir. 

Merkezi Selanikte bulunan bir 
Yunan ticaret şirketinin meydana 
koyduğu bu çok yerinde iş şudur: 
Türkiye ile Yunanistan arasında 
ticaretin daha fazla inkişafını te
min etmek için bir Türk - Yunan 
ithalat ve ihracat şirketi teşkili. 

Yunan firmalarından bazıları 
bu şirkete g\rmc;ğ~ hazırdırl_ar. 
Bu şekilde dost ıkı memleket tıca
reti tamamen bu iki milletin elin
de bulunacak ve yabancı mutavas
sıtlara meydan verilmiyecektir. 

İstanbul Ticaret Odası yapılan 
müracaat üzerine bu meseleyi e
hemmiyetle tetkik etmektedir. 

Yapılan teklifte bu büyük ,ir
ket için bir merkez fstanhulda bir 
merkez de Selanikte olması zaru
ri gösterilmektedir. !I~.r~~ lz?'1ir 
ve Pire şubeleri de duşunulmeKte
dir. 

POLiSTE 

Karman yolacılar 
Sivri Mustafa, Sabri, Hatip, 

Mustafa ve Haydar isimlerinde 
dört kisi, bir doktorun 115 lirasını 
karma~yolacılık suretile ~ınnış
lar fakat hemen yakalanmıslar-' . 
dır. 

Kantar hırsızı 
Sabıkalı Ferhat, Gedikpaşada 

Fırın sokağında kömürcü Hüseyin 
Efendinin dükkanından kantar ça 
!arken yakalanmıştır. 

Kumarcılar 
Evvelisi gece yarı:ı, Emirgan· 

da bir kahvede kumar oynayan 
lbrahim, Mustafa, Tevfik ve Ham 
za isimlerinde dört kisi cürmü meş 
hut halinde yakalanm;şlar, iskam
bil ve paralar müsadere edilerek 
haklarında takibata ba~lanrnı1tır. 

Havuzda ölUm 
Dün Şehremininde bir kaza ol

muştur: Lalezar sokağında oturan 
Emin Efendinin lıç ya~mdaki ço
cuğu Süleyman, civardaki oostan-

İran Şahı Hz. 
(Başı 1 inci sahifede) 

Sah Hazretleri, hududu teşrif
leri~de bando Iran ve Türk marş
laı·ını . :;almış, bir tabur piyade ren 
rr.i ihtıra:mı yapmış, bir sahra ba
taryası 21 top atımı ile büyük mi
safiri selamlamıstır. 

İstikbalde bul~nan zevat mih 
mandar paşalar tarafından Şah 
Hazretleı ine takdim edilmiş ve 
hudutta kurulan çadırlarda bir 
müddet istirahatten sonra Şalı Haz 
retfori ve maiyetleri erkanı otomo 
bille Beya:zıta hareket etmişlerdir. 

Sams:ında hazırlıklar 
SAMSUN, 10 (A.A.) - Ayın 

on beşinde Samsunu teşrif buyu
racak olan 1-an Şahı Hazretlerini 
istikbal ve teşyi için Samsun bele
diye· ince fevkalade i~tihzarat ya
pılmaktadır. Gazi İfkelesi İran ve 
Türk bayraklarile tezyin ve civa
rında muazzam bir tak insa edil
mektedir. Sah Hazretlerin~ hedi -
ye edilmek üzere Saınsun ve Baf
ranın en nefis ve kokulu tütünle
rinden seçilerek sigara hazırlan
mıştır. 

Hariciye Vekili 1(eliyor 
lran Şehinşahr Pehlevi Hz. ni 

karşılamak üzere T rabzona gide
cek heyete riyaset edecek olan 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Bey, 
bugün Ankaradan şehrimize gele
cektir. Tevfik Rü1tü Bey, Ankara
d~n gelirgelmez, Yavuz zırhlısına 
bınecek • doğruca Trabzona hare
ket edecektir. 

Misafi. imiz lran hükümdarı 
Hz. dün saat onda hududumuza 
girmiş ~ulun~~tadır. Birkaç gün 
den ben şehrımızde bulunan Riya 
seticümhur katibi umumi vekili Ha 
san Rıza Bey de Yavuzla Trabzo
na hareket edecek ve burada Rei
sicümhur Hz. namına Şehinşah Hz. 
ni kar,ılayacaktır. 

Büyük bir balo verilecek 
Y aıkında tehrimizi teşrif ede

cek olan lran Şebinşahı Han Hz. 
için belediyede hazr.rlıklar devam 
etmektedir. Şah Hz. ferefine, İs
tanbul namına, Dolmabahçe sara
yında büyük bir balo verilecektir. 

Avukatlık Kanunu 
(Başı 1 inci sahifede) 

mış oldukları halde Millet Meclisinin 
776 numaralı kararrnd"n ev•rel kendi -
!erine avukatlık veya dava vekilliği ruh· 
satnamesi veriJmiş olanlar avukatlık ya
pa1~ileceklerdir. 

Ancak bu gibilerden nıemurjyet va-
2ifesini suüstimalden hap~e nıahklim ol
maları veya irtikip ve irti1a sebebi ve
ya avukatlık lranununun ikinci mad
dcsin·in üçüncü fikrasında yaLı h se -
bcplerden birisile tasfiye edilmiş elan
lar bu ıhükümden istifade etlemiyecek
lerdir. 

Hikimler kanunu mucihiru..e h3.lciın
likten İs'kat edilmiş olanlar avukatlık 
yapamıyacaklardır. 

---~--~-o--~---~-

A n karada Güzel 
Sanatlar sergisi 

ANKARA, 10 (A.A.) - Maarif 
Vekili Hikmet Beyefendinin himayele 
,. · nde Güzel Sanatler Birliğinin 11 İn 
ci Ankara rell.İm -.ergf.&İ bugün saat l 7 
buçu~ta ~~ara Ticaret lisesinde 
Maahrıf ~ekı_lı. n1 aınuna talim. ve ter·hi
ye 

1 
eyetı reısı h-s.a.n Bey tarafından 

a.çı.mış.tır. Açılma resnıinde, 'tnebu .... 
lar, Başvekalet mü.steşan Kemal Bey, 
Milli Müdafaa Vekaleti müsteşarı 
Nazm: Paşa ile birçok zeva.t hazır bu 
lumnuttur. 

Sergide Ahmet, Ali Halil, Ayetul
la.h, Cevat, Fahiman, Hikmet, Muzaf -
fer, Nazmi Ziya, Namık İsmail, Sadi, 
Sami, Şerif Kamil, Şevket, Vecfhi, Ya
kup, Abdullah, Ömer, Cemal Beylerle 
Halil Paşanın, Bedia, Gü2in, Fahiman 
hannnların ve Rahman Safif efendinin 
ve Ankaradan ressam Sururi ve Fuat 
Beylerin yüze yalun eserleri te~hir edil 
ınektedfr. 

Sergi 15 gün devam edecektir. 
Güzel Sanatlar birl·İği 17 si Galata

sarayda, 11 i Ankarada ve ikisi Tstan
b~lda Alay köşkünde o!me.k üzere şim
dıye ka<lar 30 sergi açmıştır. 

--·--
Hayvanlar vergisi 

ANKARA, 10 (Telefonla) - Hü
kumet •hayvanlar ve~gisinin 21 inci mad
desinin tefsirini meclisten istemiıtir. 
Tefsiri istenilen mesele şudur: 

Maliye vekaleti defterdarlıklara 
yaptığı bir tamimde hayvanlar vergisi 
kanunum ı 21 inci maddesile ihtiyar 
n:ıecljslerine ve yoklama işlerinde is
tihdam edilecek memurlara verilecek 
ikramiyelere bilivaırt.a vergilere mun .. 
zam kesirlerin tevhit ve nisbetlerinin 
tadiline dair olan kanu.nun 13 Üncü 
ma~desiJ~ viJB.yct hususi idarelerine 
tefnk edilecek hisselere de te§mil edil
mesini tebliğ etmioştir. 

Sözü geçen ikramiy.olerin tahakkuk 
Üzerinden verilec~ği . bilivasrta vergi
lere munzam ıkesır]er.w. tevhit ve nis
betlerinin tadiline dai'· olan kanun ica
bından olduğundan bilvasıta vergilerin 
tah~klruk ve tahsil masraflarının vila. 
yet hususi idarel.,,.ine <le tetmil edilip 
edilemi~~~ tefsiri istenmektedir. 

da oynark= b.v.vıın. }'Uvarlanmıt 
ve boğufımıf:3 
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Kambiyo 
kaçakçılığı 

(Başı ı inci sahifede) 
ları anlaşılmıtşır. Bu şebe~e etra
dından Dimitri namındakı sarraf 
ayrıca altın alışverişi yaptığı ve 
bu İşte bir şirkete mensup üç mü
him mevki sahibi memurun da ala 
kadar bulunduğu anlaşılınışhr. 
Tahkikat neticesinde bu şebeke • 
nin mühim vergi kaçakçılığı işleri
le <le alakadar olduğu m~dana 
çıkmıştır. 

Tahkikata emniyet müdürlüğü 
tarafından bütün ehemmiyetile 
devanı edilmektedir. 

Kaçak kumaşlar 
Selanikten gelen Prenses Mar

ya vapuru yolcularından Ömer Ef. 
üzerinde mühim mikdarda İpekli 
kumaş, gene yolculardan iki ka
dının eşyaları arasında muayene 
ve muhafaza tarafından İpekli ku 
maş bulunmuştur. 

M. Maksimos 
(Başı 1 inci sahifede) 

halledilebilecek olan muhtelif me 
seleleri de tetkik etmek fırsatını 
vermiştir. 

ATINA, 10 - Dün Cenevreden 
avdet eden Hariciye Nazırı M. 
Maksimos Çiftçi ve işçi lideri M. 
Papanastasiou'yu hanesinde ziya
ret ederek Mecli ·teki hadiseden 
dolayı beyanı teessür etmi,~ir. 

Rusya ve 
Küçük itilaf 

(Başı 1 inci sahifede) 
sıralarında küçük itilaf icap eden 
diplomatik ve s'yasi şerait tahak
kuk ettirilir ettirilmez Sovyet 
Rusya ile diplomasi münasebetle
rını normallestiımenin zamanı 
gdmiş bulund~ğuna karar vermiş
ti. 

Küçük itilaf devletleri hükumet
ler' le Sovyet Rwya hükômeti ara
sında evvelce girişilmiş o~an mü
zakerelere son zamanlarda Ce
nevrede devam edilmiş ve bu son 
müzakereler Romanyanın bütün 
menfaatlerini tatmin eden itilıif
nameler akdi ile neticelenmiştir. 

Dün Cenevrede Bergues otelin
de M. Titulesconun dairesinde M. 
L'Lvinof, M. Bens, M. Titulesco ve 
M. Y evtiç ' in huzuru ile Sovyet 
Rusya, Romanya -.e Çekoslovakya 
arasında mütekabilen akdedilm'ş • 
itilafnameler imza edilmi4tir. 

Yugoslavya küçük itilafın dai
mi meclisinin kararını münasip 
gördüğü bir zamanda tatb 'k ede
cektir. 

M. Titulesco ile M. Litvinof, i
ki seri mütekabil ve müstakil mek
tuplar teati etmişlerdir. Mektupla
rın müstakil olması demek, bunlar 
ayni zamanda yazılmış oldukların
dan dolayı her iki memleketin ay
ni zamanda bu işe teşebbüs etmiş 
olmaları demektir. 

Teati etmiş oldukları mektupla
rın birincisinde iki hariciye nazı
rı, kendi hükumetlerinin normal 
diplomasi münasebetlerini tesis et
mek ve sefirler tay:n eylemek hu
susundaki kararını yekdiğerine ib
lağ etmektedirler. 

ikinci mektupta ezcümle 'öyle 
deniliyor : 

Mu~ü":. iadeten tesis edilmiı olan dip
lomas' mun.a.sebetle.rinin her gün daha 
ziyade büyüyen bir mukarenet ve hakiki 
ve sağlam bir dostluk şeklini alacak su
rette inkişaf edebilmesi için aşağıdaki i
tiiaf sebeplerini teyit etmekle ke.bi ıe
ref eylerim ' 

Her iki memleket hükumetleri, devlet• 
l~rirnizin hukuku hükiiınranisine müte
k,.;bil $Ul"l!Ue tamamen ve kamilen ria
yet etmeyi zaman altına alır!..,., birbir
lerinin dahili işlerine ve dahili inkişafın 
dıoğnıdan doğruya veya dolayisila mü
dahaleden İstinkafı ve bilhassa her türlü 
tahrikattan, her türlü propağandadan 
•ıe bu gibi i§lere karıımak ve bunlara 
müuheret etmekten imtinai taahhüt e
derler. 

Her iki hükfunet, bundan başka mak
~tları diğer devlete karşı müıall.iıh bit
cıdal açmaktan veya kuvvete müracaat 
etmek veya tethiş hareketlerini teşvik 
veyahut mensup olduklan meınleketle
ı·in resmi mümessillerine kar§ı bu gibi 
hareketleri ihzar eylemek suretile siya
si ve içtimai rejimlerim.ize karır sui
lrnstler tertip etmekten ib'I et bulunan 
te,kitatlar ihdas, bunlara • ıüzaheret ve
ya bunların kendi toprakları Üzerinde 
yerleşmelerine müsaade etmemeyi ve 
bundan başka kendisine diğer devletin 
veya o devletin veya bir kısnn arazisinin 
hükumeti süsünü veren teşkilatlara kar
şı da ayni veçhile hareket etmeyi taah
hüt ederler. 

iki hükumet, kendi topraklarında mü
safü>h kuvvetler toplanılmasını veya 
bunlal"ın kendi topraklanna girmesini 
veya transit tarikile geçmesini menet. 
meyi taahhüt ettikleri gibi her türlü si
lah, mühimmat, techizat, hulasa bu ka
bil teşkilatlara ait bütü':' aske~i. malz-;
menhl idhal veya transıt tarıkıle geçı
rilmesine de mani olmayı taadıhüt eder
ler. 

M. Savel Radulescu, dün ak~ na-
2U"lar ıneclis.inde izahat vermiş ve bu i- · 

-- --~ 

Yüksek Mühendis 
Mektebi Satınalma 

Komisyonundan: 
Erzakın İsmi Münakasa tarihi Saah Münakasanın şekli 
Et 28-6-934 14 Kapalı zarf 

Sade yağ ,. ,, 14,30 " " Yumurta, soğan, pa- •• .. 15 " " tates, sarmısak 
Kuru erzal: 

Yaş sebze " 
" 
" 

" 
" 
" 

Kok kömürü 
Zeytinyağı, zevtin. 

sabun 

~0-6-934 

Süt, kase yoğurdu 
Silivri yoğurdu 
Peynir 

Şeker 
Ekmek 

" 
" 
" 
" 
" Un, makarna ve sa.ire ,. 

Odun ve mangal kö- ,. 
mürü 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

15,30 
16 
16,30 
14 

14,30 
14,30 
15 
15,30 
16 
16,30 
17 

" " 
" " 
'' '' Ateni münakasa 

" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 

Mektebin Mayıs 935 gayes.ne kadar ıhtıyacı olan yukarı· 
da münakasa tarzları, gün ve saatı yazılı erzak ve saire ati
deki şartlar dairesinde münakasaya konulmuştur : 

1 - Münakasaya İştirak edecekler cari sene ticaret O· 

dası ve ticaret sicli vesaikile 
2 - Ticarethane nam ve hesabına hareket edenler No· 

terden musaddak Vekaletname ile müracaata mecburdurlar. 
3 - Teminatlar muayyen saatlerden evvel mektep mu

hasebe veznesine yatırılacak ve kapalı zarflar vaktinden ev·: 

vel Komisyona verilecektir. 

T alip!erin şartnameleri görmek ve malfunat edinmek 
üzere Komisyona müracaatlarr ilan olunur. (2969) 3244 

Istanbul Deniz kumandanlığından: 
Orta Mektep derecesine çıkarılan Deniz Gedikli Küçük 

Zabit hazırlama mektebine Mülga DarüHünun veya Univer· 

site edebiyat Şubesinden mezun bullnanlardan bir Türkçe 
muallimi alınacaktır. Şeraiti öğrenmek isteyenlerin Ka-
1>1mpaşa'daki Kumandanlığımıza müracaatları. (3071) 

Beyoğlu dördüncü sulh hukuk mah
kemesinden : 

Terekesine mahkemece vaziyet o]u .. 
nan müteveffa Baroh Yeruşalmi efendi
nin uhde~jnde buluna.nj 1) Hasköyde 
Kiremitci Ahmet Çelebi mahallesinde 
eski salhane yeni vapur iskelesi cadde
sinde eski J0. }2 yeni 20-22-24 numara
lı üstünde odaları mü§iemil ebevm pos
tahane ve tül::.afiyeci ve makaracı ma .. 
ğazası o!arak kullanılan iki bap dükka
nın tevsii iutilmUi ve ( 1500) lira mulıam
men ksymetli: "lsıf hi.sseai ikinci artırma 
ile 26 Haziran 934 salı günü saat 16 da 
satılacaktır. DeU.iıliJe resmi ve ihale pu
lu mü~terisine aittir talip olanlaı·ın mez .. 
kiir gün ve saatta mahallinde hazır bu
lunmaları lüzumu ilan olunur. (333) 

Bu da 

BİR NEVİ iKRAMİYE 
Mısır '" Aralıist;ında haklı işi olan · 
!arın vasaiki ile Liman ilanında birinci 
katta 4 ve 5 numerolora müracaatları . 

(314, 

:~ahat!an sonra meclis, Rusya i[e nor
mal münasebatın yeniden tesis edilıniı 
almasından dola1i memnuniyetini izhar 
eylemiştir. 
BÜKREŞ, 10 . A. A. - SovYetlerin 

küçük itltaf devletleri tarafından tanın
mış olduğu haberi dün akşam Bükreş.t' e 
ıayi olunca derin bir tesir hasıl etmış
tiı'. Bu hadisenin vukuu birkaç aydan
beri çok muhtemel görülmekle beraber, 
bilhassa derin bir memnuniyet ve ha]i.s 
hissi ile karııık hayret uyandırmıştır. 

Romen matbuatının bu meseleye dair 
yaptığı tehirler meyanında sağ cenaha 
mensup ve Rom.en millicilerin.in natiri ef
ki\rr Univer•ul gazete.sinin iradesi dik
kate f"Yandır. Bu gazete, M. Titu!esk?" 
nun elde ettiği büyük muvaffakiyetı 
kaydettikten sonra, Cenevrede kararla
şan bu hadiseyi Bükreş hüki\metinin u
mumi harptenberi diıplomas.i saıba11nda 
en mühim eserlerinden biri olarak alkış
lamakladır. 

CENEVRE, 10 .A.A. - Sovyetlerin 
küçük itilaf devletleri tarafından tanın
ması üzerine, akvam cemiyeti mehafili, 
Sovyctlerin cemiyete kabulünü güçleşti
ren eng:ellerden birinin daha bu suretle 
kalmış olmaıından dolayi memnuniyet 
göstermektedirler. 
ı>RAGE, 10. A.A. - Havas ajansı 

bildirirnr : Küçük itilaf dev!etlerile Sov
yet Rus ya arasında nonnal diplomasi 
münaı.ebetlerinin iadeten te•İsi haberi 
burada .-esmen saat 17 de malüm olmuş
tur. Hadise evvelce tahmin edilmekte i
di ve binaenaleyh efkarı umumiyeyi mü
tehayyir etmem.iftir. 

Nazırlar meclisi, Cenevrede itti.haz e .. 
dilmiş olan karan lemamile tasvip et
miştir. Gazeteler, bu hadisenin Rusyanın 
Avrupa siyaseti sahnesine yeniden gir
m~si ile ayni ?mana tesadüf ettiğini ve 
binaenaleyh bu hadisen.in beynelmilel 
bir hadise oldu l mu yazmaktadırlar. 

Bu hadise, aynı zamanda Sovyet Rus
ya Fransa ve Küçük hilaf arasında mu
lca~enel teessüsü anına da tesadüf edi
yor 

Şimdi maksatları Hitler Almanyasının 
sebep olması ihtimali bulunan bir felli
ketin Cnül\e gecmek gayesini takip eden 
devletlerden mÜreklıep bir grup teJek
kül etmiıı bulunuyor. 

Gayri menkul malların açık 

arttırma llinı 

Çorlu icı-a memurluğundan : 

3351 

Açık art.1tınna ile paraya çevrilecek 

ga)'l'İ menkulün ne oldJju 13 pahça 

tarla bağ ve hane gayri menkulün bu
lunduğu mevki, mahallesi, sokağı, numa

rası Çevrim Kaya köyü tapu kaydine 

göre . Takdir olunan kıymet hanenin 

rusd hissesine 50 lira, tarlanın dönümü 2 
ljra bağın 8 dönümüne 20 lira. ArtUrma
nın yapdacağl yer, gün, saat 11-7-934 
çarıamba günü saat 14-16. 1 - ltbu 
gayri menkulün arttırma şartnamesi. 

3-6-934 tarihinden itibaren 934-170 nu
ınara ile Çorlu icra dairesinin muayyen 
numarasında herkesin görebi\mesi için 
açıkhr. ilanda yazılı olanlardan fazla 
roalümat almak isteyenler, işbu şartna
meJ'e ve 170 dosya numarasile me:mu
TİYetimize müracaat etmelidir. 2 - Aı-t

~rrmaya iıtirak için yukarda yazılı kıy

metin yüzde 7 ,5 nisbetinde pey akçesi 

veya milli bir Bankanın teminat mek

tubu tevdi edilecektir. ( 124) 3 - ipo
tek sahibi alacaklılarla diğer alakadarla
rın ve irtifak hakkı sahiplerinin gayri 
menkul üzerimleki haklarını hususile 
faiz ve masrafa dair olan iddalarını i~bu 
ilin tarihinden itibaren yirmi &ün için· 
de evrakı müsbil.,lerile birlikte · meınu
riyetimize bildirmeleri İcap eder. Aksi 
halde halıları tapu sicilile sabit olmadıkça 
satış bedelinin paylaşmasından hariç ka
lırlar. 4 - Gösterilen günde arttırmaya 
İ§ tir ak edenler arttırma ıartnamesini o
kumuş ve lüzumlu mah'.imab almıf ve 
bunlan tamamen kabul etmi, ad ve iti
bar olunurlar. 5 - Tayin edilen zaman
da gayri menkul üç defa bağrJdıktan 

sonra en çok arttırana ihale edilir, An· 
cak arltmna bedeli muhammen kıymetin 
yüzde yetmiş beşini bulmaz veya ıatıt 
isteyenin alacağına rüchani olan diğer 
alacaklılar bulunup ta bedel bunların o 
gayri menkul ile temin edilmiş alacakla
rının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en 
çok arttıranın taahhüdü baki kalmak 
üzeJ"e arttırma on beş gün daha temdit 
ve on beşinci günü um saatta yapıla
cak arttırmada, bedeli satıı iıte~enin a
lacağnıa rüchanı olan 3iğer alacak!Jann 
o lt'ayri menkul ile temin edilmiş alacak
krr mecmuunılan fazlaya çıkmak farıile, 
en çok arthrana ihale edilir. Böyle bir 
bedel elde edilınezoe ihale yapılmaz. Ve sa 
tış talebi düşer. 6 - Gayri m-okul ken
disine ihale olunan kimse derhal veya 
''erilen mühlet içinde parayı vermezse 
ihale kararı fesho!unarak kendisind, .. 
evvel en yüksek teklifte bulunan kimse 
arzetmiş olduğu bedelle almağa ra,zı o
lur5a. ona, razı olmaz, veya bu1unm.m:sa 
h<men on bet gün müddetle arttırmaya 
çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. i
ki ihal~ arasındaki fark ve geçen günler 
için yüzde beşten hesap faiz ve diğer 
zararlar aynca hükmü hace! kalmaksrzın 
meınuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. 
Madde (133). Yukarıda gösterilen 

i 

ı~--------------~-. \ Oenizyolları 
' iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy Köprübatı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdan:ade 

Han Tel. 22740 , 
~1--~ .. 

Trabzon yolu 
VAT AN vapuru 12 Haziran 
SALI 20 de Galata rıhttmın
dan kalkacak. Gidiste Zongul
dak, İnebolu, s : noı:, Samsun, 
Fatsa, Gir~son, Vakfıkebir, 

1 Trabzon, Rize'ye. Dönüşte bun
lara ilaveten Sürmene Ordu'ya 
uğrayacakhr. (3058) 

3342 

Bartın yolu 
BURSA vapuru 11 Haziran 
PAZARTESİ 19da Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. (3095) 

3364 

IZMIR SUR' AT 
ISKENDERİYE yolr 
EGE vapuru 12 Haz'ran SA
LI 1 l de GaLata rıhtımından 
kalkacak doğru İzmir, Pire, İs
kenderiye'ye gidecek ve döne
cektir. (3096) 

3365 

lstanbu\ ikinci icra tnemuı·\uğundan: 

Mahcuz olup paraya çevrilmesi mulw.r· 
rer bulunan ve tamamına yenlinli ehlivu
kuf tarafından otuz yedi bin ı:!oku:ı; yüz 
lira kıymet taktir olunan l stanbulda hob
Yar mahallesinin Hamidiye caddesinde 
eski 18 ve dört defa 18 mükerrer 20-22 
yeni 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 numara
larla murakluın ve alımda dükkiınları 

mü4temil maa bahçe bir hap otelin on 
alt, hi.s&e itibarile altı hissesi açık art· 
hnnaya vazedilmit olup 14-7·934 tarihi
ne müsadif cumartesi günü saat 14 den 
16 ya kadar dairemizde birinci açık art
tınua.sı icra ıkılnıacakbr. Arttınna be .. 
deli mezkUr gayrr menkulün tamamına. 
taktir edilen kıymet hesabile hissei mu
sibeye ; ... bet edecek kıymeti muhammi
nenin yüzde yetmi4 betini bulduğu 

taktirde gayrı menkul hissesi müşte
ri üzerinde ihale olunacakbr. Aksi hal
de son arttıranın taahhüdü baki kalmak 
üzere 29-7.934 tarihine müsadif Pazar 
günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dai

remizde yapdacak olan ikinci açık art

lınnasuıda dahi arttırma bedeli kıymeti 
muhamminenin yüzde yetmiş beşini bul 
madığı surette :satış 2280 No. lu kanun 
ahki..mına t-evfi.kan geri bırak~lac.aktlı-. 
Art.rm..ya ittirak etmek İsteyenlerin 

mezkür gayri menkulün kıymeti mu!ıam 

minesinin yiizde yedi 9uçuğu nisbctinde 

peY akçesi ""Ya Milli bir bankanın te
minat mektubunu hamil bulunmaları la 
zımdır. Hakl,;,.ı tapu slcillcrile sabit ol
mayan ipotekli alacaklılarla ~iğe~ . ala
kadarların, İrtifak hakkı sahıplerının ~u 
haklarını ve hususile faiz ve masarıf.e 
dair olan iddialarını ilan tarihinaen itı
haren yirmi gün zarfında evrakı müs .. 
bitelerile birlikte dairemize bild!rmeleri 
lazımdır. Aksi halde hakları tapu sicil
leriJe sabrt olmayanlar satış bedelinin 
paylaımasından hariç: kalırlar. f.1ütcra
kim verği, vakıf icaresi, tanı:Uiye ve ten· 
viriyeden müteveUlt belediye rüsumu 
miirzteriye aittir. Daha fazla maliimat al .. 
mak isteyenlerin 16-6-934 tarihinden iti 
haren herkesin görebitmesi için daire

mizde açık bulundurulacak olan arttır

ma şartnamesile 933-571 No. lu dosyası
na mevcut ve mahafü mezkurun evs3f, 
mesaha vesairesini havi vaziyet ve tak
tiri kıymet raporunu görüp anlayabile
cekleri ilin olunur. 

lstanbul 6 mcı hukuk mahkemesin
den : Sirliecide Pariı otelinde misafi· 
nten mukim Bahtiyar Hanıma. Meh
met Tevfik Efendi tarafından Sirkecide 

Paris otelinde misafirelen mukim Emi

ne Bahtiyar hanım aleyhine açılan bo

şanma davasında ikametgahmın meçhu

liyeti hasebile vaki ilanen teb:iğata rağ· 
men mümaileyha mahkemeye gelmed'ği 
gibi vekil dahi göndermemi4 olduğun

dan bittalep gıyabında mahkemeye b~~
lanarak tahkikat zabıtnamesi kıraat ve 
davacı istiçvap olunmuf ve işbu muame· 
leden bahisle gıyap kararının 15 gün müd 

ı:!etle ilô.nen tebliğina karar verilmiş ve 
bu hapta müttchaz gıyap kararı mahke
me divanhanesine talile kılınmış hulun• 
duğundan tarih ilanın ferdasından iti
baren beş gün :\inde il'İraz etmediği ve 
tahkikat günü olan 1-7-934 pazar günü 
>&at 10 da yeni Postahane binasında 

maballeri mahsusunda vaki lstanbul a ... 
liye mahkemesi 6 ıncı hukuk dairesinde 
tahkikat hakimi huzuruna gelmediği 

taktirde mahkemenin gİrabmda icra kı· 
lınacağı tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. (315) 

11-7-934 tarihinde Çorlu icra memurlu
ğu odasında işbu ili.n ve gösterilen •rt• 
tnma şartnamesi dairesinde satılacağı İ• 

lan olunur. (331) 



Zafiyeti umumiye, iştihasızlık 
ı ve kuvvetsizlik halatında bü
yük faide ve tesiri görülen 
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SİNEKLER 
bulaştırıcı hastahklar 

tevlit ederler. 
.... onları FLiT ile Oıdürünüz. 

Zahiren zararsız gibi görünen fa· 
kat, Hummal Tlfoid1. Skarlati n ve 
hatta Verem gibi öldürücü hasta· 
lıkları bulaştıran bu ehemmıyet· 

s i z fakat pis s inekler. sonderece 
tehlıkelidırler. Böyle olduğu halde 
bazen bunlar ı Oldürmek iç i n te
sirden Arı ve yalnız şaşırtan onları 
id i haşarat öldürücü mayiler kul. 

~~,=~~; ta nırlar. Sak ınını z ve her halde 
~ FLiT dort harfli F L-1-T tedari k 

ed\n,z. Siyah kuşakh ve ask.er 
IAııi~ realmn aarı tenekelere dikkat ve 

,., ~~ onları mua\rren talep edlnlz, 

~ifa 
~~-=-- ... -

Holantse 
BanK•Oni N.V .. 

Sabıtc sahrıseflt Feleınenıc 

Ban Kası 

lstanbul Şubesi 

Gala'lta Karaköy Pala9 • 

Meyoancık Alaıemcı ....... 

~Her ..._türlü Banka tnuamoıec 
' len.. ~••aJar .-ıoarı 

;LIMUMrMıı:ıooALOK ı AMSTEROAM 
[euıaı .. •wrr •- Anıs'Cotraam, Dueno .. Alres, ı 
• 
lstanDur. Alo ete Janeıro, ~-n~n. o•o ~uıo. 

l, __ ..,.:E;:.:V;.;,K;.;.A.;.;F:......;M.;.;.0--.D-lR-.l._Y_E_T_l_lL_A_N_L_A_R_I __ _.I 
Kıymeti 

Muhammen esi 
Lira 
550 Çenı,;rlita!!'ta 

nm tamamı. 
550 Çenberlita~'ta 

nm tanıanu. 

Vezirhanı altkatta 41 No. lu oda· 

Ve;c.irhanı alkatta 53 No. lu oda-

Yukardaki emlaki nıahl ulc Haziran'm 16 mcı Cuınar
fesi gÜnÜ saat on beşte pazarlıkla satılacağından taliplerin 
pey akçeleriyle beraber Mahl ülat kalemine müracaatları. 

(3101) 

1 

-s.ıı· .... t.. .. -.......... .. ......._ , ..._ .......... ,. 

T.LI 

weUU .,,.,.,~.:tlaa dal Tlbya 
ııclecek olaa Lıo-. • Fndl Salt • 
IDllsta.bAruu a1mü için mahlik 
lıalltı hoJDawıa beklemcyinJ.z.. 

Soboft •• 
akşam btı 
bardak su 
derununda 
bir kohve 
to~ıgı mık· 

dan fı6fidir. 

1 DEVLET DEMIRYOI.LARI iDARESi iLANLARI 1 
1 - Ankara - Kayseri hattı üzerinde Şefaatlı istasyonu ci

varındaki taşocağından 10,000 metre mik'abı. 
2 - Fevzipaşa - Malatya hattı üzerinde köprü ağzı istas

yonu • civarındaki taşocağından 15,000 metre mik'a
bı. 

3 - Ulukışla - Nigde hattı üzerinde Bor istasyonu civarın 
daki taşocağından 5,000 metre mik'abı. 

4 - Samsun - Sivas Hattı üzerinde Samsun istasyon ci
varındaki taşocağından 5,000 m3 blok. 

Yukarda mevkii ve miktarı yazılı blok ve balastların mü
nakaıaları ayrı ayrı ve sırasiyle 28 Haziran perşembe günü 
saat 15 den itibaren Ankarada idare binasında yapılacaktır. 
Tafsilat Ankara, Kayseri, Samsun ve Adana veznelerinde 
her biri beşer liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. 

(3011) 3301 

Kula ın z. 
Hereczane; 
de sa 1:ı l ır. 

1 
~ 3 üncü KOLORDU İLANLARI ' 

Kapalı zarfla mtinakas11.y·,. 1 nakasaya konmuştur. Ihaıesi 

1 
konulan Istanbul, Beyoğlu ve 7 Temmuz 934 tarihine mü
U sküda cihetlerrindeki kıt'a· sadif cumartesi günü saat 15 
lar, müesseseler ve mektep- te yapılacaktır. Talipler şart-
lerin bir senelik nakliyatına name ve nümunesini görmek 
ihale gÜnünde ı al ip çılanadı- üzere her gÜn Ankarada M. M. 
ğmdan pazarlığa konmuştur. V. Sabnalma Komisyonuna 
ihalesi 12-6-934 wı günu müracaatları, ve münakasaya 
saat 14 tedir. Tal iplerin ıart · İştirak için de o gün ' c saa
nameyi görmek iizl're her gün tinden evvel teklif ve teminat 
ve pazarlığa iştirak için de o mektuplarının makbuz muka
gün ve vaktinde Fındıklıda K. bilinde mezkiir Komisyc"l Rı. 
O. Satmalma komisyonuna ne tevdi eylemeleri. (3012) 
ınüracaatları. (7) (3087) (3085) 

3355 .. .. ~ . .. . 
K. O. kıt'aları ihtiyacı için 

kapalı zarfla münakasaya ko
nulan 255,000 kilo Una talip 
çıkmadığından pazarlığa kon
mu§tur. ihalesi 12-6-934 ıalı 
günü saat 16 dadır. Taliplerin 
nümune ve §artnameyİ gör
mek üzere her gün ve pazarlı
ğa iştirak için de o gün ve vak
tinde teminatlariyle Fındıklı
da K. O. Satmalma komis
yonuna müracaatları. (9) 

(3109) 

* * * 
Ankarada M. M. V. Satın

alına Komisyonundan : 
Yerli Fabrikalar mamula

bndan (375,000) metro Ça
maşırlık bez kapalı zarfla mü-

-

K, O. ya bağlı kıt'alar ihti
yacı için pazarlıkla 15,000 
kilo çalı fasulyesile 15,000 
kilo sakız kabağı satın alına
«aktır. ihalesi 12-6-934 salı 
günü saat 14,30 dadır. Ta
liplerin şartnameyi görmek Ü- • 
zere her gün ve pazarlığa iş
tirak için de o gün ve vaktinde 
Fındıklıda K. O. SA. AL. 
KOM. na müracaatlar1. (13) 

(3105) 
* * • 

K. O. ve Fırka yiyecek ar..-

ANADOLU 

barlarında biriker> 2,000 adet 
bor. teneke müteahhidi nam 
ve -hesabına pazarlıkla satıla
caktır. ihalesi 16-6-934 cu
raartesi günü saat 14 te.!ir. Ta 
liplerin tenekefori görmek ü
:r.ere mezkiir anbarlara ve pa
zarlığa iştirak için de o gün ve 
vaktinde Fındıklıda K. O. SA. 
AL Ko. na müracaatları. 
(12) (31U6) 

* * * 

örk s· 
4 Cncil Vakıf fatanbul 

lhtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin ("' 60) ı Türkler elindedir. 

'l'iirklye fı Eaııkaaı hırafmdan teıkil oiunmuıtur, idare meclisi ve müdürler 
heyeti "e memurları kfmilen Türklerden mürekkep yegane Türk Sigorta Şirke
tidir. Ttirkiyenln her tarafında (200) il geçe11 acentalannııı hepal Türktür, Tiir• 
kiyenln en mühim müeaseaelerinln vebankalannın ırigortalanııı icra etmekteıllr. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıiıortalarıoı en iyi feraitlo yapar. Hasar vukuuuda :ı:ararları ıllr'at ve kolaylıkla ödar. 

Telgrafı iMTiYAZ - Telefon: lst. 20531 

3133 

Davut Paşa kışla:>ında K. 
O. Top Tb. da biriken 80 ara
ba gübre pazarlıkla satılı:ı cak
hr. ihalesi 12-6-934 salı gün :.i 
saat 16,30 dadır. Taliplerin pa 
zarlık için o gün ve vak tinde 
fındıklıda K. O. SA. AL. 
KOM. da bulunmalarr. (ll) 
(3107) 

* • • 
Çatalca Mat. Mv. Kıi'a1arı 

ihtiyacı için açık nıünakasaya 
konulan 12,000 kilo yazlık pn· 
t:ıteıe talip çıkmadı ğıudan i
halesi 12-6-934 salı gürı ii faat 
15,30 a tehir edilmi:ıfr. Ta-

. ]iplerin münakasaya iştirak i
çin o gün ve vaktinde teminat· 
Jarile Fındıklıda K O. SA. 
AL. KOM. na müra<:aal larr. 
(10) (3108) 

1 Asker; fabrikalar ilanlı- 1 
Askeri Fabrikaları için 3 

parmak dahili kutrunda ıçı 
hdezoni 50 metre telli lastik 
hortum rekorlarile birlik•- a· 
cele pazarlıkla satm alınacak· 
tır. Taliplerin 14 Haziran 
934 Perşembe günü saat 14 
de Bakırköy Barut F abrikala
rında Satınalma Komisyonuna 
müracaatları. (3099) 

Tophanede Levazım Amir
liği Satın Alma Komisyonu 

Hanları 

Piyade ve Atış Mektebi ıçın 
otuz bin kilo koyun ve otuz 
beş bin kilo sığır eti 3-7 -934 
salı günü saat 14 de kapalı 
zarfla alınacaktır. Şartname
sini göreceklerin her gün ve 
taliplerin belli saatten evvel 
teklif mektuplannı T opanede 
Satmalına Komisyonuna ge
tirmeleri. (10) (3050) 

MÜJDE-...ııı 

LKUMKAPI DENİZJ 
. HAMAllLARI 

ılmıştır. Temizliğine ıonderec 
itina olunmaktadır ( 257) 

~------------------------------:333) 
_. GLANDOKRATIN 

Ademi iktidara, zafiyeti umum;. 

yeye ve asabi buhranlara le arşı, meş · 

bur Prof. Brown S•quard ve Şıeina

hın keşfidir. Eczanelerde 200 kuruşa 

saııiır. Deposu: lsıanbul Zaman ecza· 
deposu._ ( 16837) 3!47 -Neşriyatı idare eden : 

.... ~ '~ ""l\IK 


