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Ist. Mısırçarşı sı kapısı karşısın<!. lst. Mısırçarşısı kapısı karşısında. 

FIA Ti 5 KURUŞTUR 

ibret ve intibah 
Manzarası --Jn_giliz hükUmeti, bu sene haziranın on 
betinci gününü beklemeden Amerikaya 
olan borç taksitini tediye etmiy~ceğ~~i 
bildirmiştir. Binaenaleyh. yarınkı gun 
geçer geçmez, lngiltere de Fransa ve 
1932 kinunevvelindenberi borçlarını Ö· 
demiyen diğer devletler gibi, borçl:ırını 
tediye hususunda acze dü§mÜ§ vazıyete 
geçecektir. 

1932 ıene•İ yazında Lausanne'da t~
lanan konferansta tamirat borçlan go· 
mülmüıtü. Fransa tarafmdan 1932 sene· 
si kıtında ve lngilten; tarafmd~n da 
19M senesi yazında verilen kar~ ı~e de 
harp borçlan tarihe ~ar~tıyor. Şımdı. sıra 
hususi borçlara gelmışbr. B'!~l~rın ılga
aına doğru ilk adımı atan buyuk devlet 
Almanyadır. iki nevi hususi borç tehli
kede görünüyor. Bunların biri, Alman 
bankalarının, yabancı bankalara olan 
borçları, diğeri de Alman hükumetinin 
Dawes ve Y oung plinlan Üzerine çıkar
dıkları istikraz tahvilleridir. AlmanYa 
henüz bu iki nevi borcun faiz ve amortis
manları tediye edilmiyecektir dememiştir. 
-Paralar, Almanyada tediye edilir; fakat 
dışarı çıkarılamaz demektedir. Bu, bor~
]arın büsbütün ilgasına doğru atılmış hır 
adım telakki edilebilir. Berlinde Alman
yanın alacaklıları ile Alman hükume~i ve 
A lman bankacıları arasında uzun muza
kcreye zemin olan meselenin başlangıcı 
ıudur: 

1931 senesinde Avusturyadaki Credit 
Anstald Banq11nın iflası üzenne Alman 
bankaları da mütkül bir vaziyete düş· 
müşlerdi. Bunun üzerine hükUmet, ban
kaların harice olan kısa vadeli borç faiz
leri üzerine bir moratoryom iliin etti. 
Yani bu paraların harice Çıkmasına ıni~ 
ni oldu. Ecnebi alacaklılar ile Alman 
bankaları arasında ayni senenin sonbaha
rında Standstill itilafı yapıldı. Bu de
mekti ki alacaklar mark teklinde Alman· 
yada kalacak ve dııan çıkarılamıyacak. 
Bunun yalnız bir kısmının bazı şartlar 
dahilinde transfer edilmesine, yani dııarı 
çıkmasına Almanlar razı oldular. 1931 
itilafı 1932 senesinde ve 1933 senesinde 
tecdit edildi. 1932 senesinde yapılan ye
nilik, Register Mark'ların ortaya çıkma
sı olmuştur. Bu da Almanyada se•ahat 
edecek olan turistlere % 30 nisbetinde 
daha ucuza Almanyada bloke edi lınİ§ 
rnarklardan satmak olmuıtur. Bu tekilde 
alacaklılar paralarının bir kısmım daha 
memleketten dııarıya çıkarmağa muvaf· 
fak olmuşlarsa da k11mı küllisi Almanya· 
da kalmı§lı. 

Almanya, arada kendi borcu olan 
Y oung ve Dawea istikrazlarının kupon
larını tediye etmekte devam etti. Şiın· 
di 1931 seneıindenberi bankaların borç· 
ları hakkında tatbik edilen moratoryomu, 
kendi borçları hakkında da tatbik etme· 
ğe karar vermİ§tir. Almanya, kendisini 
bu karara varmağa ıevkeden sebepleri 
tu yolda izah ediyor: Memleketin ticaret 
muvazenesi, açıktır. Yani çok eıya aJı .. 
yoruz. Az. mal satıyoruz. Binaenaleyh 
markın kıymeti tehlikededir. Eğer üste· 
lik dışarıya borç faizi teklinde .dke padr.a 

1 .çıkacak olursa, o zaman Alman ı tısa ı
yatı bu yükün altında ezilecektir. Alman• 
yanın alacakhlan Berlinde toplanmışlar 
ve meseleyi uzun uzadıya tetkik etmiı
lerse de kat'i bir karara varmak mümkün 
olmamıştır. 

1 

Bu müzakerelerin earip tarafı tudur 
ki Almanyanın aJacakJısı o1an İngiliz ve 
F;ansızlar Amerikanın da borçlusudur• 
lar. Binae~aleyh sağ~ dönüp ~~er~aya 
borçlarını tediye etmıyeceklerını soyle- ! 
dikten ve sebeplerini de izah ettikten 
ıonra, sola dönüp Almanyadan alacakla- I 
rmı istemektedirler. Almanyadan aldık· • 
)an cevap, aşağı yukarı, kendilerinin A .. 
merikaya verdikleri cevaba benzemeldc 
beraber, bu sözleri Berlinde işitince hay• 
ret ediyorlar. ı 

Garip bir alem içinde yaşıyoruz: lngi
liz ve Fransız gazetelerinin sayfalarında 
iki nevi borcun tediyesi meselesile alaka
dar yazılar vardır. Bu gazeteler, bir _ta-. 
raftan Amerikaya olan borçlarım tedıye I 
etmemekte haldı olduklanru, diğer taraf. I 
tan Almanradan alacaldannı istemekte 
haldı olduklarını efkarı umumiyeyi iknaa 
çalıtıyorlar. Halbuki Almanyanın borç• 
!arını tediye etmemek için ileri sürdüğü 
sebepler daha makul görünüyor. Fransa, 
dünyadaki alt•n stokunun büyük bir kıs
mma sahip iken, lngiltere de geçen sene• 
ki bütçesini mühim bir fazlalıkla kapat
mış iken, Amerikaya olan borçlarını te
diye etmedikleri halde ikbsadi vaziyet
leri kendilerinin vaziyetinden çok zayıf 
olan memleketlerden alacaklarını iste
mekte ısrar etmeleri en hafif tabir ile 
gülünçtür. 

iki nevi mantık biribirile mücadele 
halindedir: Alacaklar mantığı, borçlu 
ınantığı, alacaklı olan Amerika, vaziyeti 
hu manl•kla muhakeme ederek borcun 
L:utsiyetinde ısrar ediyor ve vaziyet ve 
fart ne olursa olsun, borçların tediyesi 
İcap ettiğini iİeri aürüyor. Aksi halde, 
Amerikaya göre bugünkü itimatsızlık 
devam edecek v~ bu, dünya için bir fela
ket olacaktır. 

Borçlu olan Almanya, vaziyeti başka 
bir mantıkla muhakeme ederek, borçla
rı!' tediyesjni, ticaret muvazenesin~n te· 
mın edilmiş olmasına bağlıyor. Aksı hal
de, Almanyaya göre, bir memleketin iktı
•adi vaziyet; müşkülleşir. Bu diğer mem· 
leketler üzerinde menfi tesirlerini göste~ 
rir nihayet dünya için felaket olur. 

lngil!•re ve Fransa hem alacaklı 
hem bordu olduklarından her iki man
tıkla ytirÜyorlar. Alacaklarını almazlarsa 
felaket olur. Borçlannı tediye ederlerse 
felaket olur. Bimıenaleyh felaketten ka· 
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= ş-ehinşah Hz.ni karşılamıya i§ Musta~a Ke°!al Hazr~t.ler 
~ giden filomuz Trabzonda =_ nezdınde hır yıl elçılık 
- Amerika sefiri M. Charles H. Sherrill 
~ Şehinşah Hz. Gümüşhanedeler ~ Tiirkiyeye ait mühim bir eser çıkardı 
:3 GOMUŞHANE, 13. A.A. - Şehin-· 5§ (Am•rika ••firliğfode bulunan M. Charleı H. Sher.ill bundaki ıefirliği za-
5 §8h Hazretleri bu sabah saat altıda Er- § nıamnd. yapbğı tetkikat neticesi çok dik.kate t•J•n bir eaer yaunıtbr. Mem-
5 zurumdan hareket ederek 10,30 da Bay- G • ş • lı t J • =: leketimiz baltlunda çok derin tetebbüleri ... ıü;ı:el intibaları kayckden bu 
5 burcla gelmiıtir. Öğle yemeğini Şebin- azı ve e ınşa z e ıerı - ...... h•u parçalmru •7nen iktlb .. ecliyoruz:) 
İiE §ah Hazretleri ikametlerine tahsis edi- = ÖN SÖZ 
5 len piyade alayı garnizonunda yemiıler· QTQSlnda S • l r T :: 
§ dir. Şiddetti bir yağmur yagmasına rağ- = Büyük adamlar ye-= men kalabalık bir halk kitlesi Şehintah • := t' t' b. rk h hal 

§1 Hazretlerini uğurlamak içın" yollara dö- ANKARA 13 AA R . . .. h H l . d"" E :;;;; 1
' ıren ır 1 

• er • ' • • • - euı ıcum ur azret erı un rzu- d b"" ""k b" kt B" 
külmüıtü. Şehin:ıah Hazretleri garnizo· rum'a muvasalat buyuran lran Şehinsahı Hazretlerine şu tel E e uyu ır ır rr. ır 

§ nu terkederken yağmur bütün şiddetiyle yazısını göndermişlerdı'r •· , = kavmi anlamak için o-= yağmaktaydı. Şehinşah Hazretleri, ra- E nun liderlerini tetkik 
:= hatsız olmamaları ve otomobillerine bin- İ S h• hı Al~ H • H Ri _ etmelı::ten daha iyi bir 

-
- meleri hususundaki ricaya rağmen, ken- ran - e ınşa a azr etı umayun za -_ 

d 1 Ş h P hl 
• H l • vasıta yoktur. Bugün 9 i erine rasimeyi ihtiramiyeyi ifa etmek- a e evı azret erıne := h 

::; te olan askeri kıtaatı yürüyerek teftiş K a r 5 = er hangi bir yerde = t · ı h ıı · ı "f b ı ı - kendisinden üstün dev 3 e mış er ve a "' 1 ti atta u unmuş ar- Zati Şehinşahilerinin sıhhat ve afiyetle seyahat buyurma· :3 = "dır. Bu gece istirahat edecekleri Gümüş- := let adamı bulunmıyan = haneye kadar olan yolun mühim bir kıs- /arından müleııelrt memnuniyet imi ııe huzuru biraderaneleriyle ;;;:; Mustafa Kema l kadar = mı yağmurlu geçmit ve saat 17 de Gü- şerefyap olmak zamanına tahassürle intizar eylediğimi kalbi mu- = 
_ müşh?neye va~?'.•.ttır. Şehinşah Haz- habbetlerimle arzederim. GAZIM. KEMAL - büyük liyakatli b ir 
a retlen burada butun güzergahta oldu- = zatı, Türkler nadiren 
Ej ğu gibi. büyük tezahüratla karşılanmış- lran Şehinşahı Hazretlerinin cevabi tel yazısı şudur: $ yetittirmitlerdir. Bina-
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i 
- tır. Şebmşah ~azretleri bugünkü yapa- Türkiye Cümhuriyeti muhterem Reisi Cenabı Azametmeap =:; enaleyh Türkiyeyi tet-
!! cakları seyahatmde Kop dağını geçerler- := kik etmek için araya- Hükumet merkezi niçin içeriye taşındı? = ken ke11dilerine bu sahada geçen muha· Gazi Mus lafa Kemal =: 
;;:::::; rebe safahatı hakkında Ferik Ali Sait Ankara := ~ ~ğımız en iyi yol, O• Mustafa Kemal Hazrıtlerinin mülakatlarım esnasında 
:;::ı; - • .. h tarif ettiği vaziyetlere dair çİ 7.dikleri k rokilerden: Bu k roki: = Paşa tarafından malii~at ~eri1rnittir. = nun ııyaaı eyetinin müşarıinilcyh hazretlerinin 1919 Mayısında Samsuna harekc-
3 Şehinşah Hazre~lerı !ın~ hugünlcü Muhterem kardeşimden, son derece memnuniyet ve teşek· =: ba,ındaki zatla ite bat tinden evvel Sultanla olan miıkalemessini tasvir etmektedir. 
§ yolculukları esnasında Gurcubulaktan j. kürümü mucip mevedt!etkô.r telgrafı almak lırsahnı ganimet bi. :3 lamak ve bala-ska-r, Kırmızı S Sultan ı göstermektedir. (Sultan üstünde kır~= = "ba 1 · d ··k k - kitap olan masanın yanında oturuyor). Sultandan P haı· fıne 
-- tı ren o an yol üzerın e en yu ıe da- lerek Tu""r'-'yen ·.·n gu···el toprag"ın da hakkımda go""sten"len fevkala-. -§a · '11 k d K '" ~ müncıt mı i ahraman kadar olan kırmızı çizgi, bütün mükilcmc esnasın a pcn~e· 
:3 ğı 2100 metre irtifaındaki op belinden de dostane hüsnü kabulden müt eveElit kalbi minnettarlığımı, 'h 1 reden dışarıya Boğazda , Sarayın hemen burnu dibi!'de demır-3 geçmiıtir. Erzurum, Gümüşhane ~ila~et k . . . ki = ve cı antümu devlet n bulunan müttefikin donanmasına bakt1inu gö•«nyor. S•yah 

§ hududunu olan bu noktada kenchlenne an arıp sonsuz lftıya a arzu ettiğim mülakatımızda bizzat tec- :3 adamı olan Cümburre kalemle çizilmiş dörtr tekne ise: 
refakat etmekte olan Erzurum Valisi dit edeceğim ümidiyle arzederim RIZA ŞAH PEHLEVi E tkik - Acaba Sultan niçin boyuna pencereden dışarıya 

d ) - ışını le etmektir. bakıyor? Sualine k:ar•ı hemen çizilmişti. = (Devamı 2 inci sahife e = b • 
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rn zumunu 

A • • ı y • d yanın en ziyade gözünde olan üç 1 tesadüftür; bu zevat sırasile 1881, vruraa SIJ/aSetı unanıstan a zatın; Mustafa Kemal, Frank· 1882ve1883yıllarındadoğmuşlaı· 
., lin Roosevelt ve Mussolininin dır. 

M. Hı.tler bugu·· n Italya Sekiz yüksek rütbeli ayni yaşta bulunmalar• tuhaf bir (Devamı 6 met sahifede) 

zabit tevkif edildi Dı· Lfaıo··,,u··1t. ·' 
B k 1 1 k k 

AT1NA 13 (A.A.) - Polis, se- il 
aşve i i i e onuşaca kiz yüksek rütbeli zabiti tevkif et-

~;~!~t~~:~ ulgari an a siyaset yok Bu mülakat esnasında: 1. Silahları bırakma 
işi 2-Almanyanın Akvam cemiyetine dönmesi, 
3- Avusturya meselesi mevzuu bahsolacaktır 

'.Alman Başvek ili M. Hitler 
LONDRA, 13 (A.A.) - Röyter a· batlıyacaklarcbr. Müzakerata , ltalya 

İansırun Roma rnubabiri bildiriyor: namına M. Mussolini, M. SuWç, Baron 
M. Mussolini ile M. Hitler , yarın Aloisi ve M. Cerutti, Almanya namına 

Strada Pisani kötJcünde müzakerelere (Devamı 5 inci sahifede) 

Teınıüs Tuırnuvamo~ 
"Y aıro liil 13©\şO ny© ır 

Milliyet'in her sene tertip ettiği tenis turnuvası için 
yapılan hazırlıklar ikınal edilmiştir. Turnuva yarın 
başlıyacaktır. Bugün oynayacak teniscilerin isimleri 

İç sahifemizdeclir. 

çınmak için borçlarını tediye etmemeli, 
fakat alacaklarını almalıdırlar. 

Bu borçlar etrafında zengin devletler 
arasındak·i çekiıme, bizim gibi, seksen 
senedenberi borçlu olan ve b11 borçları 

tediye edeceğim diye en ağır mabnuni
yetlcre katlanan milletler için uzaktan 
ibret ve intibah ile seyredilecek manza
radır. 

;Ahmet ŞVKRO 

~~d.~~ac;ıe~::~: hürriyeti matbuat yok! 
1933 martı Cene
ral Plastiras hare 
ketinde methal
dar olmakla suo;

ludur. Halihazrr
da Kan' da bulu-

nan Ceneral Plas 

tiras hakkında da Hakkında teıı • 
bir tevkif müzek· kil müzekkere • 
keresi kesilmiş • si kesilen Cene-
tir.. ral Plô.stiras 

Diğer zabitler tunlardrr: Jene
(Devamı 5 inci sahifede) 

Gayri mübadillere 
Kolaylık --Vekalet lazım gelen ted-

birleri almak 
üzre bir memur gönderdi 

Gayrimübadillere istihkakları
na mukabil yapılmakta olan bono 
tevziatına devam edilmektedir. 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

? 

'Kuyuya düşen çocuk 
FELEK 

? 

3 = 3 değil! 
Mümtaz FAiK 

4 üncü sahifede 

'Sıhhi bahisler 
Dr. Rusçuklu HAKKI 

4)z dilimizle 
M. SALAHATTlN 

6 inci sahifede 

SPOR 

? ? • ? • ? ? 

Bu· ne bir motör, ne bir diş 
macu~u, ve ne bir moda ilanı· 
dır. Bunun ne olduğunu anla
mak için çok beklemeğe de lü· 
zum yoktur. Birkaç güne kadar 
öğrenmeğe ba~lıyacak, ııe bil· 
giniz arttıkça merak ve heye· 
canınız artacaktır. 

Bütün siyasi fırkalar lağvedildi ve fırka 
gazeteleri kapatıldı, gazetecilik için de 

kanuna çok sıkı kayıtlar konuldu 
SOFY A, _13 A.A. -

Neşrolunan bir emirna• 
me ile bütün siyasi fırka 
tar, siyasi fırka mahiye• 
tindeki teıekküler ye si• 
yaıi hareketleri istihdaf 
eden bütün birlikler ya• 
sak ed:miıtir. Bu mahi· 
yetteki mevcut \.ütün te• 

şekküller fe•holunmu~tur. 

Mahkemeler bu gibi le· 
şekküllerin kaydını huku 
ki eşhas defterinden si· 
leceklerdir . Siyasi fırka· 

cılık maksatları tıikip e• 
den bütün gazeteler, mec 

mualar ve risaleler tatil 
edilmi~tir. Bütün fırka 
top]antıları ve mücade
leleri yaşaktır. Hiç bir 
fert memnu te~eklçü?le· 
re mensup olanıa·•· Ya- Bulgar Ba§ııehili M. Georgiell 
u.k biç bir teşekkül başka bir tarzda abki.mile tearuz eden kanunlar mül-
yeniden teessüs edemez. EmirJıamede gadır. 
bu gibi ahkama muhalif hareketler B14vekil M. Georgieff matbuata 
hakkında hapis ve para cezaları der- beyanabnda bu feoh keyfiyetinin baş 
pif olunmaktadır. Mezkur emirname (Devamı 5 inci sahifede) 

Görüşler 

Dilimiz Şark, 
• 

Vlkü; iç ateşten doğan bir gö
nül birliği ile bir görüğe doğru, at
başı beraber ilerlemektedir. 

Dil isimiz de bir ülküdür, ki öz 
dilimizi yeniden büyük ııe kök 
varlığına ulaştırmak dileğinden 
doğmuştur. . 

Gönüllerimizin ve düşüncelerı
mizin ne kadar bir ve beraber ol
duğunu söylersek söyliyelim; o 
görüğe, en kısa günde ııarmak için 
emek beraberliği gösteremiyoruz. 

Türk dilini tetkik edenler val" 
ya, çalışsınlar. Tarama dergisi çı
kıyor ya, bakan baksın. Öz dili
mizle bir iki kişimiz yazmağa uğ
raşıyor ya, uğraşa dursun. diyip 
geçiyoruz. Kimıe geçmiyoru~ dı
yemez, görünen köye klavuz ısl~
mez. · lmperatorluktan kalan bır 

Biz Amerikalı! 
AkaGONDOZ 

çok aykırı huylarımızı geriye at· 
tık. Görülüyor ki "neme gerekçi
lik,, henüz ııe yarıyarıya benliği· 
mize kumanda etmektedir. 

Öz dilimizle yazmak hiç zor de
ğildir. Hattô. aramak taramak ta 
geı·ekmez. Onun en büyük kolaylı
ğı: Yeni harflerle yazmaktır. 

Bunu techrübe ediniz, görecek 
ve şaşacaksınız, yeni harflerle yaz 
dığmı;:; zaman kale17lizUz bilinme 
yen, sezilmeyen bir akışla öztürk· 
çeye doğru kayacaktır. Yeni harf 
yazılırken, yabancı kelimeleri ken 
diliğinden yazı dışında bırakıyor. 
Eski hadlerle yazdıkça impera· 
torluğun dil çorbalığından kurtu
lamıyacağız. 

Öz türkçe için ne kadar dergi· 
(Devamı 5 inci sahifede) 



TARiH[ TEFRIKA:64 14 H•ı. 

ittihat ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAKlR BEYiN BlRAKTICI VESiKALARA GORE) 

I stanbulun o günlerdeki hali 
bir matemhane gibi idi 

Mebeyin ile Mısrr arasındaki tel- Yukarıki mektupta bahsedild' ği 
graf hatları ve posta çantaları Ah- veçhile Ahdülhamidin bütün kuv-
mel Celalettin paşayı lstanbula av vet ve nüfuzunu sarf etmesine rağ
dete imtina için kullanılmaktadır. men Ahmet Celalettin paşa, meş
F alıat kafesten kaçan ku,un bir da. rutiyetin ilanına kadar bir daha ls-
ha o kafese girmiyeceğine şüphe tanbula geri Clönmemi~ti. Bilakis 
yoktur. paşa Mısıra g ':ikten sonra oradan 

lstanbulun bugünlerde halini gö- Parise geçmi,, b·r zamanlar Abdül
renler kendilerini bir matemhane- lıamit hesabına kandırarak lstan
de zanneder' er. Zavallı vatanın çe- hula götürmek istediği Terakki ve 
şit çeşit sefaletleri hep gözümüzün ittihat cemiyeti azasile konutmuş 
önünde görünüyor. Anadoluda kıt- ve anlaşmı~, onlarla yeni esaslar ku 
lıktan kaçıp lstanbula gelmi~ olan raralı bir arada çalışmağa karar 
binlerce çocuk bütün Ramazan ge- vermişti. Ahmet Celalettin paşa 
celeri sokaklarda dilendiler. Yal- parası bol bir arkadaş olduğu için 
nız Şehzadehaşının o mahut piya- memleket için yapılan mücahedeye 
sa mahalleri, mabeyin ahalii muh· onun da iştirak etmesinin memnu-
teremesinin (erkekli kadınlı) mu- niyetle kabul olunduğunu yazmağa 
tantan arabalarile dolarak ve yaşa- hacet yoktur. Keza bu i•te kendisi-
mağa cidden müstahak olmıyan bu ne mü,avirlik yapacak olan zahn 
cizeinası çiğneyerek 'enleniyordu. Diran Kelekyan efendi olacağını 
Zir<:. ; n o fikir ve itikattayım ki da karilerimiz kolaylıkla takdir e-
Allah herkese frtri İstidadı nisbe- d e rler. 
tinde iylik veya kötülük ver'.r. Yalnız kafesten yeni kurtulan 
Biz zavallı Türkler ise saadet yüzü kuş galiba hürriyet lezzet'ni biraz 
görmek şöyle dursun, şu kara top- fazlaca tatmağa başlamı,tı. Çünkü 
rak üstünde nefes almağa bile müs- Ahmet Celalettin pa~anın Paristeki 
tait değiliz. Dinimiz bize saadet hayatından bahseden ve Ahmet 
ve selamet yolunu göstermiııken ha- Rıza bey tarafından paşanın bir 
la cuma namazlarına ıa,ınıp halife- arkada,ına yazılan bir mektupta 
ye dua ile me,gulüz. Herşeye ra.zı, deniliyordu ki: 
her felakete hamulüz. Binaenaleyh "Pal!a bira.derimiz koç ka.tımı 
her,eye tahammül ediyoruz. Biz fırtınasına tutulmu,, heyecan ve 
her belaya, he ı cefaya katlandıkça lıelecan içinde, intizamsız bir hal. 
rahat yüzü görmiyeceğ · z. Geçenler- de ömrünü, parasını telef ediyor. 
ele de yazmqtım, Alman filozofu Bakalım o da bir gün Füzuli g ' bi: 

Nietzsche'nın tasvir ettiği "super Bana derlerdi ol bir melektfr 
hamme'e yani volonte sahibi içi
mizden bir Abdülhamit çıktı, hü
kiım onundur! 

Abdü lhamit devrinin otuz sene
denberi tesis etf ği denaat mektebi. 
nin yetiftirdiği zamane gençlerinin 
terbiyesinden pek meyusum. En 
ziyade itimat ettiğim bir zata çıkar 
dığınız ve bana gönderdiğiniz ga
zetelr' n bir nüshasını verdim. Bü
yük bir dikkatle okuduktan sonra 
sobaya atarak gözümün önünde 
yaktı. Bunu yaptığı yetifmiyormuf 
gibi bir de nasihate kalkara.k de
di ki: 

- "Şayet nazarımda pek muhte· 
rem bir zat olmasa idiniz, sizi der
ha.l e\e verirdim. Fakat bu seferlik 
şukUl ed.iyoTdum !'' 

Bunu · ~itince az kaldı yüzüne tü
k ürüp bafıma bir i~ açacaktım. Bi
r a d e r, kimsede kimseye emniyet 
kalmadı. Hatta kocasını curnal e
den kadınlar bile yakın zamanlar
da görülmeğe ba,ladı ! 

Bu mütkül vazifeleri mü,külatı 
nisbetinde atlatanlar, zavallı vata.
nın saadetine o nisbete hizmet et
mis olmakla vazifelerini hakkile 
yapmt' olacaklardır, buna eminöm. 

Yukarrda bahsettiğim zat son 
mektubunuzu getiren arkadası da 
h! r tesadüf eseri olarak gördü.' Ger. 
<'.'.ı benden füphelenmedi anıa 0 ar
kadaşın müvezzi olduğunu anladı 
s~nıyorum. Bir müddet semtime 
Ugramamasmr o müvezzi arkadaşa. 
yazınız. Pek mühim olmadıkça siz
rle bir müddet bana bir şey yazma
yınız. Ben azmettim çah~ca<;ım 
ben size daha sık yuarrm.,, ~ ' 

sevdiğin amma 
Görenler ben fakire gökten in

mi~ bir bela derler, 
Diyecek mi, dese de doğru ol-

maz, çünkü kendisini aldatan, so
yan kadınlar gökten inmiyorlar 
kaldırımlardan çıkıyorlar.,, ' 

Fakat paşanın tutulduğu bu 
"koç katınu fırtınası,, bereket ver
sin çok zaman devam etmemi,ti. 
Pafa b'r müddet sonra hkenderi
yeye dönmü,, yeni hevesle cemiyet 
için mühürler kazdıl'mı~, kağıtlar 
bastrrmı' ve faaliyete geçmişti. Fa
kat Pa+lllın bu faaliyetini sekteye 
uğratan hadiseler eksik olmıyor
du. Nereden ve ne suretle çıktığı 
pek ına\fun o\mıyan bu hadiseler
den bahseden ve lskenderiyeden 
Paristeki arkadaşlara gönderilen 
bir mektubunda Ahmet Celalettin 
pa.fa onları llf&ğıdalıi surette tas
v: r ediyordu: 

"Yeni cemiyete program ittihaz 
edilmek üzere hazırlanan melfuf 
beyennameyi re&mi mühürle mü
hürliyerek tarafınıza göndermek 
üzere iken Al.j Saip bey nezdime 
geldi ve Paristeki arka'1ı41arından 
aldığı bir m'l:ktuptan bahsederek 
bazı •eyler söyledi. Bu sözler ne 
ben Pariste iken cereyan eden mü
zakerelerimize, ne de sonradan ya
pılan i!arata uygun olmadığından 
beyennameyi resmi mühürle gön
dermekten vaz geçtim. Y almz siz
ce Ali Saip beyin sözleri hakkın
da kendisine verdiğim cevap dai
resinde size bazı mütalealarımı 
bildirmeği münasip görüyonım: 

- Bitn1et:li -

Şehinşah Hz. Cümüşhanedeler 
F 

(Başı 1 inci sahifede)) 
Necati Bey Şehinph Hazretlerinden mü
saade alırken Şehinf'lh Hazretleri Er
zurum vilayetinde gördüğü eyi eserler 
ve kabulden Erzurumdaki ikametinden 
memnuniyetlerini ifade etmek suretile 
iltifatta bulunmu~lardır. Vali Necati 8. 
Şehinşah Hazretlerine Kop dağını be
zeyen renk renk kır çiçeklerinden bir 
buket taktim etmittir. Yine bu nokta
da Gümüşhane valisi Ethem Bey kendi
lerine taktim edilmittir. 

TRABZON, 13 (Milliyet) - Ya. 
vuzla iki torpitomuz bu sabah saat 
dokuzda liınanonııza geldiler. Bütün 
şehir halkı l": '.:lana n.izır yerlerde, 
ve yollarda toplanmışlardr. 

Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Bey, 
Fahrett'n Paşa halkın sürekli alkrşla
rı arasında ŞehinJah Hazretelrinin is .. 
tirahatleri için hazırlanan Vilayet bina 
sına gittiler. 

Tevfik Rüştü Bey ve F ah rettin 
Paşa Cümhuriyet Halk ~ır~aaı t~ra~rn 
fan fırka btnasında nusafır edilınış
.erdir. Bu aktarn fuıka tarafından şe
reflerine fırka binasında akşam ye
meği verilecektir. 

Şehintah Hazretleri şerefine yaP•· 
lan muazzam takların Üzerinde (hoş 
fımedi) cümleleri yazılmıştı. Pehlevi 
Hazretleri şehir dah.linde fevkalade 
merasimle karşılanacakları gibi, Maç 
kadan itibarE'n-i"hre kadar bütün koy 
ve yol?arda frrka teşkilatı tarafından 
istikbal edileceklerdir. 

Mülbakattan ve civar vilayetler· 
den gelenler çoktur. Vali, jandarma 
ve alay kumandanları ıirodi vilayet 
hududuna hareket eliler. Öğleden 
sonra ~iddetli bir yağmur devam et· 
mektedir. 

AnharaJa 
ANKARA, 13 (A.A.) - lran Şe

hin~ah1 Hazretlerini Ankarava get~
reoek olan tr•"• Sa.,,.. undan 15 Hazı-

ran cuma günü saat 9,30 da hareket 
ve Anka.raya et"tesi gün 14,30 da mu
vaaalat edecektir. Şehin~ah Hazretle
ri Ankaradan müfarakat buyurduk
tan $Ollra lstanbuldaki ikametlerinin 
hitammr müteakıp tekrar Yavuz kru
vazörüne ra.k ·p olacaklar ve memle
ketimizi t"ll'iflerinde takip buyurduk 
lan yoldan Irana avdet buyuracaklar
dır. 

Avdeti Şehin~hide, teşriflerinde 
yapılan merasimin ayni yapılac.aktlr. 

Şehinşahın maiyeti 
ANKARA, 13 (A.A.) - Iran Şebin 

şahı Hazretler'.nin maiyetlerindeki ze 
vat şunlardır: 

. Hariciye veziri: Mirza Seyed Bag .. 
hır Han Hazemi Hz., Şehinşahi Tür,..:-.4 h:ir";'~ ,...Jciai Mtr7.l'\ Sadi Han Sa. 
dık Hz., Saltanat. dahili teşrifat mü
dürü Mirza Hüseyin Han Sa.m"i Hz. 
Şehinşahi Kalemi mahsua müdürÜ 
Mirza Hüseyin Han Şukuh Hz. Salta
natı harici teşrifat müdürü Hüseyin 
Kuli Han Nizam Karagözlü Hz., Fe
rik Amanullah Mirza Cahanbani. 
Mirliva Abdürriza Han Afham', mir
liva Sadık Han Kupa!. Miralay Ha
san Han Arfa. Hariciye nezaret; .. eş. 
rifat dairesi muavini: Mirza Abbu 
Han Fruher. Yüzbaşı Mahmut Mirza 
Husrevani. Hariciye vez"ri!'Iİn lıU-"-ıısi 
katibi. Mirza Hü..eyin Han Kuds. Yüz 
başı Ali As~ar Han Mii7.,..Vyeni. Yüz .. 
baş•. Abdullah Mirza Zilli. Salt•""t 
te~rıfat d~tresi a7~1lrnd:tr Mir;r,a Yu. 
snf Han ~akrai. Yü7.b".st Dr Hüsevin 
Ali Han Esf,.nd· v,.,;. F·kR"' ltarı> k"
f,.mi azasmdan: E•~<lullah Han Arfa. 
Mülazimi evvel Mohaen Ha.n Gade-
mı. 

Kayaeri.Je .• 
KAYSERi,, 13 (A.A.) - lran Şe

hinşahrnı getırecek olan treni mahau-s 
bugün Kavseriden geçerek Samsuna 

--- - -

HARiCi HABERLER l,'. ·• • •" • -·L , .~. ;- ~·. ·\·• • ,. 

lacak meselesi 
Amerika i~ğÜtere hükii

metine cevabını verdi! 

Zabit, askeri memur ve 
mütekaitlerin son mercii 

ANKARA, 13 (Telefonla) - Milli Müdafaa E.".cümeni (Milli Mü
dafaa Vekaletinin zat işlerini son tetkik meı·cii encümeni) teşkili hak
kında bir layiha hazırlamış ve Meclis heyeti umumiyesine sevketmiş
tir. Layihaya göre zabitan ile askeri memurların terli, nakil ve tayin ve 
tekaütlük üzerinde Büyük Erkanı Harbiye Reisinin veya onun tarafın
dan seçilecek bir zatın reisliğinde bulunmak üzere ikisi Büyük Erkanı 
arbiye dairesi reislerinden diğer ikisi de Milli Müdafaadan olmak üze
re dört axayı ( xat işleri son tetkik mercii) tamamile bir encümen teş
kil olı.ınacaktır. Bu encümenin sure ti teşkili Reisicümhurun tasdikına 
arxolunacakttr. Yukarıda zikrolunan hususlar için zabitler ve askeri me 
murlar ile mütekaitler Şurayi Devi ete müracaat edemiyeceklerdir. Ye
ni teşkil edilecek encümenin müka rı·eratı aleyhine ancak Meclise mü
racaat olunacaktır. 

İleride bir sureti tesviye bulunmak üzere 
Haziran taksitinin ödenmesini tavsiye ediyor 

LONDRA, 13. A.A. - Hariciye ne- 1 
zareti 4-6 da harp borçları bakkmda ve
rilen ingiliz notasına Amerikanın verdi
ği cevabı almıştır. 

" Birleşik Amerika hükumeti, lngil
tcre hük Umeti tarafından bildirilen vazi
Yt:tİn saikleri.ne karşı hassast.r. Amerika 
tezi ile l ngiliz noktayı nazarının birbi
rine uygun olm!idığını söylemek'e mü
leessifim. Şimdi şu üç noktada, vaziyeti. 
açıkça bildirmek lüzumunu hissetmek
teyim : 

1 - Başmüddeiumumi sadece şunla
rı bildirmiştir. Başmüddeiumumiv :? 3ö • 
re, evvelce kısmen tediyede bul!.1 . 1muş 
hükumetler taahhütlerini ifa etmemiş 
gibi telakki ediltniyeceklerdir. Ve sad•
cc :>-6 taksitini vermekle mükelleftirler. 

Bu taksit de, lngiltere için 85,670,75J 
dolar 50 <entdir. Ve bu taksiti tediye 
etmekle lngi:tere, Jonhson kanununun 
maddeler~ haricinde kalır. 

2 - Birlefik Amerikanın, lngiltere
nin kendi müttefikleri le.hine ya9tığ1 is
tikl'azlarla Birleşik Amerikadan yapmış 
olduğu borç arasında hiç bir münasebet 
olmadlğını kaydetme.si lizond;r. lngil
te<renıin kendi mi;!tefikleri lehlne yaplt
ğı istlkrazlarla Birle~ik Amerikadan yap 
mı~ olduğu borç arasında hiç bir müna· 
sebet olmadığıru kaydetmesi laznndll'. in 
gilterc hükumeti kendi hesabına bor~ 
almıştn·. lngilterenin bu borcunu Qden· 
me•i de, lngilterenin alaçaklılarınm t•· 
lifoe ba~lanmış değildir. 

3 - Bi;lqik Amerika hü -
kômeti, hükümetler arasındaki borçl:ır:n 
ödenmesine dair yapılacak müstakbel 
müzakereler hakkındaki beyanatı "~y
retlc kaydediyor. Ve bu beYanall, Ame
rika hükumeti, borçları, İngiltere hüki"· 
meli tarafından kabul edilebilecek bir 
mık.tara indirilinceye kadar, lngiltetenin 
)eni bir tediyede bulunmıyacağı §eklin~ 
de tefsir etmektedir. 

B" '>eyanat, herhangi bir tediyede bu· 
Lınm•den evel İngiltere hükumetinin, 
kendisi icin memnuniyet verici bir hal 
("arc.si ltu.susunda temin edilmek istedi· 
i:ini s(h.terir gibidir. 

Bombalar 

Avusturyaya Al
manyadan 

ithal ediliyormuş 
ViYANA, 13 (A.A.) - Resmi hir 

tebliğ, ellerinde büyük mikyasta patla
yıcı maddeler bulunan Hitlerci, tetı.iı· 
çiler tarafında.!' yapılmış ve yapılaca!< 
yeni bir sürü suilcaatlerden bah~trnek
tedir. 

Bu hareketler biltıa;ssa telgraf, telefon 
hatlarına ve demİryollanna karşı mü J 

teveccihtir. 
VJYANA, 13 (A.A.) - Milli 30•· 

yalist tethit haı·eketinin Berlin ve Mü
ni.hte hazırlanarak gene oralardan .idae 
re · edildiğ;ne dair Avusturya zabıta -
sının elin~ inkar kabul etmez bir delil 
geçmiştir. 

iki milli sosyalist, lnsbrück'a Avus
turyada cins ve nevileri maliim olrruyan 
66 kilo ınevaddı infiJakiye dinamit 
kartuşları ve fitilleri bir otomobil i
çinde nakledecekleri anda zahıta tara
fından yakalanımşlardır. 

Ka.l'tuşlar "Berlin, Alınaq ordu•u 
mürakabe offi.i,, ibaresini havi bir kar
tona sarılm•t bullH\uyordu. iki müc • 
rim tevkif edilmiştir. 

gitmi,tir. Şehintah Hz. Kayaeriden 
gece yarıamdan sonra geçeceği iç.in 
~h'rde ve istıuyonda fevkalade ten
virat teıiaatma ait bazıriddar tama
men ikmal edil.mittir. Belediye tre
nin geçeceği yo1a muazzaın bir takı 
zafer yapmıştD'. Takm her tarafı ve 
üzerindeki levhalar elı:ktriJde oü&len· 
mi~tİ:r. 

lstanbulda hazırlıklar 
lran Şehİn§ahı Hazretlerinin Anka· 

ra.dan sonra şehrimizi teşrifleri müna 
sebetile hazll'bklara devanı olunmak
tadır. Şehin~4h Hazretleri 19 Hazi· 
ran salı günü sabahı hususi trenle şeh 
rimizi teşrif buyuracaklardır. Haydar 
paı>a istasyonunda büyiik merasim ya 
pılacakhr. Şehinşah Hazretleri yatla 
Dolmabahçe sarayı nhtımına gele
cekler ve burada da askeri mera.sim 
yapılacaktır. 

Dolmabahçe u.rayına çekilecek &

lan Şaha mahsus bayrak dün milli sa
raylar müdürlüğüne teslim edilmi~tir. 
Şehinıa.h Hazretleri sarayı te,rifleri
le beraber bayrak çekilecektir. 

Büyük balo 
Şehinşah Hazretleri şereflerine 

Dolmabahçe sarayında verilecek sÜ· 
var en· n hazrrhklarına başlanmrştır. 
Balo çok muazzam olacaktır. 

Milli saraylar müdürü Sezai Bey, 
dün vali muavini Ali Rıza Beyi ziya
retle yukarıda yazdıi(mıız hazırlık
lar hakkında görüşmüştür. 

f zmirin kıdemli muallimleri 
IZMIR, 13 (Milliyet) - Haftaya 

yirmi beş seneden fazla hizmeti olan 
muallimler şerefine halkevinde bir lop· 
lantı yapılacaktır. 

lzmirin en eski rnuallimi olan Ya .. 
şar Hanım bu toplanllda hallralarrnı an
latacaktır. 

f..ğcr ! ngiltere hükllmeti, tediyelere 
tekrar ba şlamak üzere bazı teklifler yap· 
mak istiyorsa, Amerika hükiimeti hun· 
ları nazaı· ı itibare alarak müzakere ve 
münaka4a etmekle bahtiyar olacak'::ır. 
Şimdiye k•dar Arr " 'kay~, mütek?~ilen 
kabi!i latbilr ve memnunJyet vencı şe

kilde malen bir tediye teklifi yapıh •ş 
de~ildir. Ru şekilde veya buna hen?er 
ve her iki tarafın menfaatine uyar her
hangi b;r teklif Amerika kongresine ha
vale edilmek şartile d!kkatle teluik e·. 
dilecek~ir." 

!t mc..-i:t.a notası, sonunda, M. Roos~ 
ve1t'in 1~G tarihinde kone-reye gönderd~· 
ği beyanotıru hatrrlat:yor. Bu beyanat· 
ta deniliyor ki : 

Amerika balkı, hiç bir suretle, borç
luJar.tnın sı•·tına kaldın~amıyacak bı,· 
yük y\ıklemek istemez. Fakat borçlarını 
demesi iç.in onların maddi fedakirlık is· 
temeye h~kkı vardrr. " 

leton:,.a da vermiyor 
RIGA, 13. A.A. - Letonya hükume

ti Vashin.ı;ton'a gönderdiği bir nota.la, 
bugün remzi tediyata müsait olm1yan 
son aınerikan kanunu kafi bir şekil ahn ... 
caya kadar Letonyanın harp borçiat'l 
tediyatını t~li_k edeceğini bildirmiştiı·. 

Amerikamn teklifi 
VASH!NCTON, 13.A.A.- Ameri

kan.ın f nliili2 notasına olan cevabında 
t~klif ccii!diği veçhile harp borçl.ar'.n~n 
döviz _lreyine eşya o!arak tediyesı ı\·ın 
her l'> CvıJen evvel kongrenin tasvibi la. 
zım ~~lec~ktir. Filhakika Amerika hii
kıimeti büyük münakale müşkilatı kar· 
sı-sında hu usulü ilk defa olarak resmen 
teklif etmekte ve bütün borçlularla ya
pılacak veni itilaflara esas teşkil edecek 
mahivetıe bulunmaktadır. 

A•;,eı-ika teklifi, harp borç!arı çıkma
sından kıJrtulmak için yegine çare o
larak l••!i.kki edilmektedir. Bununla t.e
raber, ha.ıJ yüksek memurlara göre, in. 
giltereye yap.:.lan ve bilvasıta diğer 
borç!ulara <!a yapılmış olan teklif yalnız 
,.'\rr_"'rika cşyagiyle rekabP.t ebniyec : le 
mevada .l\Ünbascr kalacaktır. 

Türkiye - ltalya 
~--

Bitaraflık misakı 
hakkında 

ltalyada neşriyat 
ROMA, 13 (A.A.) - lstefani A· 

janar bildiriyor: Büıtü.n gazeteler Tür
kiye - lıalya bitaraflıık miaakımn tem 
didi haberini büyük bathkla.rla. ne§· 
rediyorlar. 

Journal d'ltalia. gazetesi diyor ki: 
Mevzuu bahis olan tefsiri notanın 

metni aarihtir ve her sarih tefsirde ol 
duğu gibi bunda da bir gaye ve bir fi 
kir aramak lizımdır. Bunun manası 

Petrolden vergi alınmıgacak 
ANKARA, 13 (Telefonla) - Mayi. madeni mahrukat ve madeni 

yağlardan alınacak vergi kanununun tatbikatında müşkülata uğrandı
ğı hakkındaki haber üzerine vekiil et deltercfarlıklara yeni tebligatta 
bulunmustur. Tenviratın ve motörl erde kullanılan ve halk tarafından 
gaz yağı 'denilen petrol 1718 numaralı kanunla tahsjline tevessül olu
nan vergiye tabi olmadığı tas ,.ih edilmektedir. Verilen beyannameler 
Üzerine tahakkuk etıirilecek verıı-i mahalli mal memurluklarınca tahsil 
edilecektir. 

Perakendeci ve toptancı kim 
ANKARA, 13 (Telefonla) - Maliye Yekti/eti muhtelif maddeler

den alınacak dahili istihlak vergisi kanununun telgrafla yaptığı tamim
den sonra gene yanlış tatbik edildi ffini görmüş ve yen; bir tebligat ha
zırlamıştır. Bu tebligata göre toptancı hariçten toptan ithal ederek Ma
liye denk ve sandıkla satanlar, kil o ve metre ile satanlar İlle oeraken
decidir. 

Yeni hakimler lô.gilıası 
'ANKARA, 13 (Telefonla)- Adliye encümeni yeni hakimler ka

nun layihasının müzakere ve tetkikine bugün de devam etmişt:r. Tet • 
kiklerin yarın ikma!ile layihanın örıümüxdeki hafta mecliste müzake
resi muhtemeldir. 

Hakimlik sınıfına intisap etmek iıstiyenler için altı aylık staj müd 
Jeti bir sene olması ve 25 lira maas alınması ve her sene nihayetlnde 
imtihana tabi tutulması hakkındaki hükumet teklifi aynen kabul 'edil -
miştir. 

Bir orman mütehassısı geliyor 
1\N KARA, 13 (T elelonla) -- Zi!·'!al vekaleti oTmanlarımızın m" • 

/ıafo:zası için alınacak cic'l tedb~rler ıçın Alman orman mütehassısı M. 
Bernhard'i Ankaraya davet etmiştir. 

Bu mütehassıs birkaç sene evvel gelmi~ ve ormanlarımız hakkın· 
da esaslı bir rapor hazırlamıştı. Mütehassıs bu ay sonunda Ankaraya 
gelerek altı ay kadar kalacaktır. Hükumet yeni orman kanunu mec
listen çıktıktan sonra mütehassıırı devamlı angaje etmek tasavvurun· 
dadır. 

• 
l ş kanunu layihası geri alındı 

ANKARA, 13 (Telefonla) - Hükumet iş kanun lcivihasmı mec • 
listen geri istem 'ştir. 
•• 

Uzüm fiatleri durmadan gükseligo1 
IZMIR, 13 (Milliyet) - Uzüm liatları her gün artıyor. ihracatçalar 

laxla mübayaatta bulunmaktadırlar. Fiatların daha fazla yükseleceği 
ümidi kuvvetlidir. Bir taraftan da bu mübayaatın bir spekülasyon için 
yapıldığı söyleniyor. ihracatçılar yeni sene için şimdiden alivre taahhüt 
lere girmeğe başladılar. Bu sene lnigltereve faxla ihracat yapılacağı 
muhakkak görülmektedir. 

• 
/ zmirde bir cinayet ve ölüm 

ltalya - Türkiye müna&ebatında her- IZMIR, 13 (Milliyet) - Bugün iki çe~melikte leci bir cinayet ol
hangi bir değiıikl>k olmadıktan bat- du ve katil cezasını buldu. 24 yaş[ arında iki aydanberi kocasıf)dan ay
ka bu münıuebatın idameıllnde her i- rt bulunan Mürüvvet Hanımı kocası takip pederek lkiçefTJ1e[ikte bir 
ki memleketin karıılıkı duygularma mezar arasında tabanca ile öldürmüştür. Katil Ömer de birkaç adım yü 
ve eri:ımek istedikleri gayeye uygun· b • k h J k J 

rüdükten sonra eynıne an ücum e ere üşmüş ayni zamanda pat 
dur. b / 

Stempa ıı;-azetesi diyor ki : layan ta anca i e yaralanarak ölmüştür. Katilin cebinde bulunan mek -
Tefsiri notamn teatisi hadisesi mül- tupta karısını başka birisile ııevişmesi yüzünden öldürmek için pe-

hem olduğu fikir itibarile kayda şayan- • d d l l 
dır. Filhakika bu vesika iki bükümet şın en O aştığı anlaşı mıştır. 

münasehatında biç bir değişildik olma- Gı·resunda şı·adetlı· hı·r .tırtına ve s·l d•ğını velev münasebatın iılamesi ve iki J ı ~ 

tarafın menfaati dairesinde inkiJ&fı hu- GiRESUN, 13. A.A. _Dün akşam saat 17 de {ddetli bir fırtı-
susundaki kartılıklı temayülü tebarüz et M 
tirmektedir. na çıkmış gök gürültüleriyle beraber sel gibi yağmur yağm!ftır. ü-

La Gazette del Popolo diyor ki : teaddit yıldırımlar düfmüştür. Parkta verilecek konseri dinlemek için 
Bu son itilafın innası sarihtir. iki toplanan halk kaçı;muş bir kişi bay ılmıştır. 

memleket arasında mevcut ve bütün se- Zayiat ve ha.arat kaydedilme rniştiı-. 
labeıini muhafaza e-ekte olan dostlu- ı !!'!~-;.;~!'!'!!!!"'!"!!!'~!"!!!'!"!!!'!"!!!''!'!!~""'!!!'!!!!!!"!!!'!'!iı!"!!!'!!!!""""!!""""""~~!!!!~:'"'-':"--""!'"!9 
!.':.ı-::.un •eneler idame edilmesi la- - Madritte M. Göebels 

Belçikada 
M. De Brogueville kabi

nesi teşekkül etti 
BRÜKSEL, 13 (A.A.) - Kabine 

ıu suretle teşekkül etmişti~: . 
Başvekil M. de Broqueville, Başvekıl 

muavini ve milli müdafaa nazın M. De
veze, Hariciye nazırı M. Jaspar, Dahili
ye nazırı M. Pierlat, Maarif nazırı M. 
Maiatrau. 

BRÜKSEL, 13 (A.A.) - Matbuat 
yeni kabineyi soğuk bir tarzda karşıla
mıştır~ 

BP.'çika ajansı yeni kabMenin iş a
leminde çok güzel karşrlandığını, çünkü 
teşekkülij, itibarile Belçikarun milli pa
rayı altın esası üzerinde tutmağa kati· 
yen azmetmiş olduğuna bir delil teşkil 
ettiğini yazmaktadır. 

Yeni İtalyan zırhlı'irı 
ROMA, 13 (A.A.) -: .1.talyaya 

70,000 tonilatoluk harp ge~ıSJ anş'.' .e.t· 
mek hakkıru bah,eden y aşı,~on ı~ılaf
namesi mucibince, Faşıst hükdi~':ti bdeu 

b . · T · te gerı sene zarfında ın nyes ' 
Cenovada An'saldo te~alılannda, otıu: 
beşer bin tonilatoluk iki zırhlı yaptır
mağa karar vermiştir. 

lzmirde seyyahlar 
IZMIR, 13 (Milliyet) - Yugoslav· 

ya bandı'i-alı Kraliçe Marya vapuru 
300 seyyah ile lzmire geldi. Vapur cu· 

günü lstanbulda bulunacaktır. Sey
;ahlar ~l Heykeline celenl.t koydu
lar. 

Alman sefiri komünistlerin 
vaziyetlerini protesto etti 

MADRIT, p (}..A.) - Alman se
firi komünistlerin Almanyaya karşı al
dığı tecavüzkar ·vaziyetleri hariciye 
nezareti nezdinde protesto etmiştir. 

Harİ<"İye nezareti mümesaiJi Alınan 
sefirine ispanya hükümetinin bu husus-
taki teessürlr.-ini bildirmiştir. . .. 

Alman sefiri ha.riciy-e nezareti mu· 
messiline ayni zamanda Almaı;ı.Y~ a)ey· 
hinde neşriyatta bulunan k.o~unıst g~-

t 1 · den şikiyet etmıştır. Sansu-ze e enn . ... 
rün bu n.::şriyata manı olacagı zanne .. 
dilmektedir. 
~·~~~~--o----~~-~ 

150 tayyare 

İngiltere havacılıkta Fran
saya yetişmeğe çalıııyor 

LONDRA, 13 (A.A.) - iyi malu
mat alan mabafile göre, hazırlanmakta 
olan yeni tayyare inıaatı programı ilk 
ıene için 150 tayyarenin inıasını der -
piş eylemektedir. 

Ondan sonraki inşaat milli müdafaa
nın ihtiyaçları nisbetine tibi olacaktır. 
Propamın nihai maksadı en kuvvetli 
hava kuvvetlerine malik bulunmak iti
barile Fransaya yetişmek oh!uğıı mu • 
hakıkaktır. 

Havacılığa halk arasında rağbet 
uyandrrarak pilot toplamak maluadile 
eniı bir uronagandaya ba,le.nmrşhr. 

Alınan propaganda 
nazırının nutku 

VARŞOVA. 13 (A.A.) - Alma.n 
istihbarat bürosu bildiriyor: Alman 
propaganda nazın M. Cocbbeb (Av

rupa sulhunda imi! sıfatile milli ~ 
yalist Almanya,, mevzuu üzerine en
tellektüeller birliğinde söylediği nu· 
lukta demiştir ki: 

M ili Sosyalizm, Alman seciyesine 
ve Alman kanına bağlı ve dahilde, ha 
riçte Almanyaya terettüp eden mC$&i 
ile iktifa eden tam'\l)'len Alman bir 
hadisedir. Buna binaen milli sosyali:ı
mi.n, tecavüzi manada. beynelmilel 
bir vazifesi yoktur. Harici s"yaset sa• 
~da münasebetler tesiı etmek lü
zumuna gelince, milli M»yalizm bunu, 
yaşamak hakkını müdafaa eden bir 
millet srfatile bütün diğer devletler 
gibi yapmaktadır. Fakat bunun hari· 
cinde milli sosyalizm tarafından bir 
fikir olarak ta ibik edilen harici siya
set mevcut değildir. Kom.ünizm, ideolo 
jisini bütün rnilletlere vererek onları 
bir cihan ihtilaline aevketmek istedi
ği halde biz her milletin huıuai ıeci• 
yeaine hürmet ve devaınlı bir Avru
pap teşriki mesaisinin ancak böyle bir 
'nihniyete i-atinat edebileceğine inanı· 
yoruz. 



l~~~Ela\J 
Kuyuya düşen çocuk! 

Dün gazeteleri kaı'tflırırken bir 
çocuğun kayuya düştüğünii oku
dum. Elimde olmayan bir hızla: 

- /.,.ni (hakikat)) miymi~? di
ye .ordum. 

Arkadcı,Iar güldüler. 
Ge.-çek: Vaktile hakikat ismin

de bir çocuk bir kuyuya düfmÜf 
ve ıızun müddet kinue çıkmama
mı, •• Hattiı hayatından ümidi lıes
mi,Ler. Halbuki bu çocuk orada 
büyümüf, bayağı, adam olmuf. Ve 
günün birinde çocuğım ailui, alı
baplan, omm hayatta olduğunu 
öğrenmişler .. inanmamışlar .. Ku
yucular getirmi.,ıer. Ve güç bela 
"Hakikat" i kuyudan çıkarmı,lar. 
Lakin uzun müddet güne1 ve ışık 
yü:ziinden malınım olarak yaşamıf 
olan Hakikat o kadar çirkin imif 
ki; onun ailesi kendisini tanımak 
İstemediği gibi çıkaranlar da bu
nun çirkinliğine/en ürkmü1ler ve 
ters yüzü onu kuyuya atmıflar.Bu 
kuyunun hangi kuyu olduğu ma
liim olmadığından her kuyuda 
"bir Hakikat" var •anınz. .. Lakin 
yoktur. Ancak muhakkak bir şey 
varsa o da (Hakikat) İn bu çir
kinliği hakkında o derece tevatür 
olmQ.?tu11 ki; artık onu arayan so
ron kalmamıştır. Bu sefer kuyu
Jan çıkarılan çocuğu bu <?9kİ (Ha 
kikat) olmadığı muhalılıaktır. Za 
ten çocuk (Hakikat) olmadığını 
kendisi isbat etm;,, ku.vuda Y"7" -
mak için ba,ına kovasını geçirmiş 
tir. 

Hayat ne gariptir. ölmemek 
için ya kendimizin ya başkcumın 
bapna bir şey geçirmeliyiz.. Ko
va, külah veya çorap! .• 

Yağmur ve şair !. 
Muhterem ve değerli edibimiz 

Uffaki zade Halit Ziya Beyefen
dinin ( A~) gazetesinıle yaz
dığı "fi."r nedir?" isimli yazısını 
akarken fU satırlartı rastladım: 

.. y- k d . .... agnıurun ar'ısın a ~aır 
neler duymaz ! Benim de öyle yağ 
mur kar~ısmda, ne hazin, hüznü 
kadar ne tatlı saatlerim olmuş
tur.,, 

Muhakkak Halit Ziya Beyefen
di şemsiyesiz ve muı:ambasız ola
rak yağmura tutulmamışlar. Öyle 
olsaydı, bütün bu hisleı· yerine ha
fif bir titreme ve akşam evlerinde 
ele bir nezle arazı c/uyarlal'clı. M a
ahaza inanmalıyız hi; biz fanilere 
nezle ve üsüme hisleri veren yag
rıı:ır, şairle~e başka duygular bağış 
lıynr. Bu hüner yağmurd'a ""• şa· 
irde mi? Orasını anlayamadım .. 

FELEK 

Müdafaa vergisi --Mükellefler vergilerini 
ödemiş gibidirler 

Tütün, cigara, ve içkiden a
lınan mücLı.faa vergisinin tahsila
tına devam edilmektedir. 

İmalathane ve depo sahipleri, 
1 haziran tafihinde ellerinde bu
ıu .. n mal miktarına göre isabet 
eden vergilerini, inhisar batmüdü
riyeti veznesine hemen tamamen 
ödemi!lerdir. 

Vergilerin kabulüne on bet gün 
daha devam edilecektir. 

Diğer taraftan, müdafaa vergi
si pullarının basılması işi bitiril
mek üzeredir. Bunlar yakında tev
zi edilecek, tütün, cigara ve içki
lere, imalathane, depo ve fabrika
lardan çıkarılırken yapııtınla
caktır. 

L.I ___,:B~O.:,:R;.;S;..;.A ____ , 
(lf Bankaaından alınan cetveldir) 
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AKŞAM FiYATLAR/ 

iSTiKRAZLAR t TAHViLAT 
1atikras.t dalüli 931 Rıhtım 17,7S 
1933 latikr.a~• 28,85 M- ·ı 56 90 
UnilüTk Ku· umeaaı ' 
ponauz 28.45 ,. 11 47.50, 

il 28,35 " 111 50 
" ili 28.35 
" ESHAM 

ı, Bııı.akaaı Narn• 8,25 Rtjİ 4,15 
- •• Hamiline 8.25 T elı,o,foa 11.50 
.. Tt.rkoa 19,40 
, • ., Müeasis 98 
Türkiye Cümhü· Çimento 11.80 
riyet Bankası S7 ittihat. deJ. 16 
Tram1'•Y 38,.25 Şark dey. 1.30 

Anadolu Hiaae 27,SS Balya 1 .55 
• H . ı 6 Ş.ark rn .ecr.a 3.80 
vr. ayrıye 

ÇEK FJYATLARI 
Londn 635.50 \ p,. ;, 19,06,50 
N .. '- 79 ·o Berlin 209 uyor-. , ı 60 
Paris 12,06 Mıu:\rit 5,81, 
Mı1cno 9,23,75 ~l·lrrat 34,70,63 
Cıenıevre 2 44t96 Zlotı 4.22.80 
Atlna '83,42 i Penıo 3.93.50 
B.-ükael Z.40~ B~krct 79.17,14 
Amstıerdam ) 17 25 t.1oı.kova 10.89.25 
Sofya ' ı Viyan• 4,.25 1 

N U K U T (Sahf) 
Kurut 

Kurut 

to F'. f'ransu~ 1 il'l 20 1. ls-.iÇ1'• !OS 

l l"oİar 11:" ı Pe7-ela ıs 

1 ~ile A-.. 22 l Mark 49 

21 Kur Çek. ıos 1 Zeloti 20.SO 

20 l.~·· 21 20 Ley ı9 

l ls!erlin 6.'IS ZO Dinar 53 

20 Liret 214 ı Çerno"WiÇ 

20 F. Belçika llS Altın 9,2S 

20 Drahmi 24 l Ma~idiye 35 ı-2 

1 1='1.nr\a 83 Bankoot 237 
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Ş E H 1 R H A B E R L E R İ --~~3~(;d~ğil! 
MAARiFTE 

inkılap tarihi 
İmtihanları 
Temmuzun 22 sinde baş

laması takarrür etti 
İnkılap tarihi enstitüsünde im

tihanlara temmuzun 22 sinde bat
lanması takarrür ebni~tir. 

lmtiJlanlar, ed'ebiyat fakülte -
sinde tahriri olarak yapılacaktır. 
İmtihan sualleri Maarif vekiletin
den gönderileceldir. 

Üniversite rektörU Erkek 
lisesinde 

Üniversite rektörü Ne§et Ö
mer Bey dün, İstanbul erkek li
sesine gelerek lise kısmının baka
lorya imtihanlannda hazır bulun
mUJtur. 

-Netet Ömer Bey, gele<:ek se
ne üniversiteye geçecek oloın bu 
talebelerin ilmi seviyeleri hak
kınci'a tetkikat yapmııtır. 

Tıp fakUitesi dekanı 
Tıp Fakültesi dekanlığına ta· 

yin edilen Nurettin Ali Bey dün
den itibaren yeni vazifesine baş
lamıştır. 

üçten az numara 
Lise ve orta mekteplerde üç

ten az numara alarak sınıfta ka
lan veya ikmal bırakılan tale
benin imtihanları pazartesi günü 
başlıyacaktır. 

İmtihanlara muayyen günle . 
rinde yetişemiyen talebe , timdi 
imtihana girmek hakkını kaybe.. 
decek, eylül ikmal imtmanlanna 
gireceklerdir. 

Başka yerlere giden talebeye 
tebligat i.r;in mahalli maarif daire
leri memur edilmişlerdir. 

ltkmektep talebesine verem 
hakkında konferanslar 

Gelecek ders devresi esnasın
da bütün ilk mektep talebeleri 
haftada bir gün muallimlerile bir
likte 1stı~.nbul Veı em dispanseri 
konferaıı~ salonuna gelecekler ve 
burada sertabip Mustafa Talat 
Bey ve diğer doktoı-!ar tarafından 
verilecek sıhhi kontcransları dın
liyeceklerJir. 

Bu konferanslar, verem, ve 
veremden korunma, salgın hasta
lıklar hakkında olacaktır. 

ViLAYETTE 

Kayıp kağıtlar 
Bazı dairelerde kağıtlar 

neden kayboluyor? 
Bazı dairelerde iş sahiplerinin 

evrak kalemlerine bırakmış olduk
ları muameleli kağıtlar başka da
irelere gönderilirken dikkatsizlik 
yüzünden kaybolmaktadır. 

Sahipleri tarafından bu kiğıt
lar sorulunca, cevap gelnıecii, de
nihnekte ve fakat sonunda kiğıt
ların kayboldukları anlaşılmakta • 
dır. 

Bu vaziyet karşısında kalan iş 
sahipleri tekrardan başlamak 
mecburiyetinde kalmakta ve bifıak 
kin şikayetleri mucip olmakta -
dır. 

Fazlı f ey 
Bursa valiliğine tayin edilen 

bi .. inci ,;mumi müfettişlik batmü
şaviri Fazlı Bey Diyarıbekirden 
hareket etmiş ve Ankaraya gel
miştir. 

Fazlı Bey bir haftaya kadar 
yeni vazifesine başlıyacaktır. 

Kadınlar Birliğinde 
Kadınlar Birliğini beynelmilel 

kadınlar meclisine İştirake cLı.vet 
etmek üzere şehrimize gelen 
Matmazel A. Christich dün mem
leketine avdet etmiştir 

Matmazel A. Chirstich'in bu
rada yaptığı temaslar iyi bir ala
ka uyandırmıştır. 

Kadınlar Birliği idare heyeti 
dün bir toplantı yaparak bu da
vet etrafında görüşmüşlerdir. 

? ? ? ? ' ? ? ? 

SANSAROS 
Bu; ne bir motör, ne bir dis 

macunu, ve ne bir moda ilôn;. 
dır. Bunun ne olduğunu anla
mak için çok bek/emeğe ele lü
zum yoktur. Birkaç güne kadar 
öğremneğe lxıf/ıyacak, ve bil
giniz mttıkça merak ve heye
canını% artacaktır. '--------

______________________________ , ______________ J Maarif idaresi Mayıs devr 

Evrak mahzenlerinde temizlik 

Tarihi vesikaların tasnifi 
işi hayli ilerlemiştir 

.. 

Evrak mahzenlerindeki santlıklarla da.yalar 

Evrak mahzenlerinde yığılı bir 
vaziyette duran tarihi kıymeti ha
iz vesikaların tasnifi için, geçen 
sene faaliyete b~lıyan 1 S kİ.f ilik 
mütehassıs heyetin mesaisi bir hay 
li ilerlemi' bulunmaktadır. 

Mikdarı üç milyona yakın bulu
nan bu vesikalar birer birer göz
den geçirildikten sonra, ehemmiyet 
)erine !!'Öre hülasa edilerek ayrı def 
terlere kaydedilmektedir. Şimdiye 
kadar 100 bin evrak tetkik edil
mi,, bunlardan 25 bini muntazam 
bir ..,Kilde tasnif olunmu,tur. Tet
kikat sırasında, birçok eski kıy
meti haiz büyük vesikalara, mua
hedelere, a!keri evraka rastlan
mı~tır. 

Şimdiye kadar yapılan tasnif
lerde ele geçen en mühim ve en 
eski vesika bir (timar) defteridir. 

Uçüncü Murat devrine ait olan 
bu defterde, o zamanki timar sa
hiplerinden pek çoğunun isimleri 
yazılı olduğu gibi daha biıçok taf 
silat ta vardır,. Bu defterde kulla. 
nılan ·~ iğıt, mürddcep ve rıhlar, 
aradan 348 sene geçmesine rağ
men zerre kadar yıpranmamıf ve 
hiç bir silintiye de uğramamıştır. 
Yapılan tetkikat neticesinde eski
liği ve nefaseti noktasından fev
kalade tarihi bir kıymeti haiz ol
duğu anlaşılan bu defter büyük bir 
itina ile hıfzedilecektir. Evrak ve 
vesaik 19 sınıf üzerine ve hülisa
ları çıkarılmak suretile tasnif edil 
diği için heyetin mesai!.i daha bir 
hayli devam edecektir. Tetkiki bi 
tirilen vesikalar hususi kutulara 
konulacak, yangın ve alet tehlike 
sine maruz bulunmayan müsait ma 
hallerde saklanacaktır. 

Evleri yanan fakir ailelere .ı1ardım 

Hilôliahm(r heyeti lelake tzedelere yardım ederken •• 

Sultanahmet yangınında evle- dır. Ancak Adil P-.a konağı da 
ri yanan ve Dizdariye medre-ine dahil olduğu halde bütün sigorta 
yerleflirilen otuz nüfus fakir aile- beddi 16 bin lirayı bulmllflur. 
ye dün •k,.m saat 17 de Hilaliah
mer reisi Ali Paşa ye yanında Hi
li.liahmer Alemdar fubesi reisi Sa
bit Bey ve diğer azalar bulunduğu 
halde nüfus başına iki~r lira ve
rilmek $Ul"etile yardım edilmi,tir. 
Bugünden itibaren bir hafta müd
detle bu 30 nüfus HiliJiahmer tU· 
besince ia_,e edileceklerdir. 

Sultanahmet yangını tahkikatı 
Sultanahmet yangını tahkikatı 

kısmen inkipf etmit, yangında ka 
sıt olmadığı eıas itibarile tesbit 
olumnuthJr. Tahkikatın başlangı -
cında zan altında tutulanlar ser -
best bırakılmıtlardır.. Meselenin 
bugün Adliyeye intikal etmesi mub 
temeldir. 

Aldığımız malümata göre; ate
ş.in çıktığı ev 16 bin liraya değil, 
3 bin liraya sigortalı bulunmakta-

"D" grupunun sergi
sinde konferans 

D grupunun Taksim bahçe
sindeki dağcılık •e yürüyücülük 
klübünde açtığı r~im sergisinde 
16 hazirana tesadüf eden bu cu
martesi günü akf'llll saat 6 da 
kıymetli tairimiz Necip Fazıl B. 
Türk sanat ve san'atki.rı hakkın
da ve müteakiben mümtaz edibi
miız Peyami Safa Bey "Şarktan 
Garba bakıı,, isimli bir konferans 
verecektir. 

Karikatürist Cemal Nadir Be
yin kuracağı karikatür sergisi ve 
rassam Abidin Dino Beyin yeni 
resim hakkında ~öyliyeceği birkaç 
söz o günün programına dahildir. 

Giri§ herkes için serbest ve üc
retsizdir. 

Talebe Birliğinin çıkar.lığı Birlik mecmaan aleyhindeki dacaya 
Jün devam eJilmiJtir. Saçlalann vekili gazetede çılran bir t®zihi oku
muştur. Muhakeme sabıka sualinin tekidi için tehir ~ilnıiftir. 

Bir Çin 
Heyeti geldi --Heyet memleketimizdeki 
değişikliği tetkik edecek 

Avrupada tetkikatta bulun
makta olan bir Çin heyeti tdui
mize gelmiş ve dün akşamki tren
le Ankaraya gitmittir. 

. Heyet Nankinde teıekkül eden 
mılli tetkili.t komisyonu teknik 
murabbaslandır, Heyet Avrupa • 
da son zamanlarda hükUınet re
jimlerinde ••ki olan değitiklikle
ri tetlô.k etmddedir. 
. Heyet şu zevattan mürekkep

tır: 

Mr. Z. D. Shu, Mr. P. H, 
Chang, Mr. H. Shelley Lowe 
Mr. Fana) Clıang. Heyet azuıa~ 
dan Mösyö Shu dün misafir bu
lundukları Londra otelinde bize 
§\ı beyanatta bulunmuşlardır: 

- Harpten sonra Avrupanın 
birçok memleketlerinde hükfunet 
rejimleri değişmiştir. Heyetimiz, 
Nankinde bulunan milli teşkiliitı 
Esasiye komisyonunun murabba -
sı sıfatile muhtelif memleketler
d.e .so? zamanlarda yapılan siya
sı, ıçtımai ve iktısadi aeği~ikliW.e
ri tetkik etmek için seyaıhat et
mektedir. 

Ç:Onden hareketimizden sonra 
evvela İtalyayi ziyaret ettik. o. 
rada bir ay kadar kalarak lazım 
gelen tetkikalta bulunduktan son
ra memleketinize geldik. Bura . 
dan. A~karaya giderek Hariciye 
vekaletı ve diğer Türk ricalile te
masta bulunacağız. 

Ankarada on gün kadar kala
ca'.•:· Türkiyede yapacağımız 
t'?tkıka~a devam için, Anadoluda 
bır tet~k seyahati yapmamız muh
teme!dı.;. Fakat bu ci~et Ankara
ya gıttıkten sonra anlaşılacaktır. 
Jstanbula avdetimizde birkaç 
gün kaldıktan sonra gene ayni 
maksatla Almanya ve Danimar
kaya ve oradan da diğer .Avrupa 
memleketlerine gideceğiz. 

Nanl;ine avdetimizde tetkika
tımız r, ~ticesini bir raporla hükü
metimize bild ireceğiz. 

lstanhulda bulunduğumuz bir-
'--.-:!.- .- C .J- D --ıtıJ D-!-!_!_ 
Gazının ıdaresı altında Türkiyede 
büyük bi.r terakki eseri gördük. 
Memlekette rejimin değişmesi ile 
yalnız siyasi değil, içtimai ve ik
tısadi sahada. büyük inkılaplar 
yapılmış olduğu görülüyor. 

Bu hususta size intibalarımı 
ancak Ankaradan d~nüşümde u
zun uzadıya ~öyliyel>ilirim.,, 

BELEDiYEDE 

Binalar bir renge 
Boyanacak 
Ana caddelerdeki binalar 

hakkında bir karar 
Büyük caddelerin üstündeki 

binaların ayni renkte boyanmala
rı hakkında belediye bir karar ver
miştir. 

Belediye bu hususta şubelere 
bir tamim göndererek vaziyeti i
zah etmittir. Ana caddeler üstün
tesadüf eden binalar belediyenin 
tayin edeceği renkte boya ile bo
yandığı takdirde tehrin manza
rası güzellefmİ§ olacaktır. 

Y 3ni şehir mezarlığı 
Belediyenin Şiflide tesisine 

karar verdiği şehir mezarlığının 
inıaatı bir hayli ilerlemittir. 

Arsada tesviyei türabiye yapıl
maktadır. 

Mezarlığın üç kuma tefriki 
takarrür etmiştir. Birinci kısım 
zenginlere, ikinci kısım umuma, 
üçüncü kısım da fakirlere tahsis 
edilecektir. 

1stiyenler birmci kısımda pa
ra ile toprak satın alabilecekler . 
clir. Umuma tahsis olunan yerle
re gömülecek her ölü 10 sene bu
lunduğu yerde kalabilecektir. On 
sene sonra mezar açılarak kemik
ler çıkarılacaktır. 

Mezarlıkta, timdiden yollar a
çılmağa ve her taraf ağaçlanma· 
ğa başlanmıştır. 

Konservatuarm yeri 
Konservatuvar mütehassısı 

profesör Mösyö Mıux dün vali 
ve belediye reisi Muhittin Beyi 
ziyaret etmiştir. 

Profesör iki saatten fazla Mu
hittin Beyle görüşmüttür. Öğren
diiimize göre, mütehasaısla bele
diye arasında bir ihtilaf çıkmış
tır. Profesör konservatuvar bina
sının Bevoii'lu tarafında mşasını 

de sınıfta kalan talebenin 

r 
randa tekrar imtilıan edilm 
karar vermif. Bu karann b 
sınıfta kalan talebeyi nwnuı 
deceğine ~phe yoktur. B 
kirnbilir fİmdi nasd sevinm 
dir. 

Bu karan gmetele·cle oku 
men zaman yolmz bir nolrta 
layamadılr: 

Evvelce niçin döndüler? Ş 
niçin tekrar imtihana girece 

Çünkü son yoklanıalar he · 
ni bitti. Talebeler henüz yeni 
nelerini aldılar. Bunun a 
talebeyi hemen be• on gün • 
tekrar imtihana sokmalı fikri 
ba neden doğmuptur? 

Bütün serıe çalışhjı hald 
nen veyahut döndürülen tale 
bi· kaç gün içinde ba derJer; 
zırlayabileceği meşkôktur. 
beler sevinsin Jiye ele böyl 
karar ittihaz ecli.'emez. ôyl 
lrusur evvelce yapılan imti 
Ja mıdır? .. 

Herhalde Maarif idaresi 
bir defaya mahsus olmak üzer 
karan vermesinde ciddi bir sc 
olsa ge·ektir. 

Bu ciheti fazla münakasa e 
yeceğiz. Yalnız bu mün;._eb 
bizdeki imtihan ve numara us 
ri hakkındaki fikirlerimizi s 
yeceğiz. 

Bir talebenin sımfı geçmesi 
kanaat numaralarının ye!nim 
doldurması lazımdır denili 
Bunun için meselô son yakla."11 
3 aldığı halde sekizi doldıurma 
talebe ikmale bırakılıyor. 

F ahat ayni talebe eğer i . 
tihanmda üç alırsa sınıfını geç 
livar. Derı,._k Mavıstn altlığı 
ikmal imtihanında alacağı ÜÇ 

sında bir !.::1rk var. Bi:z riyaziy 
biliriz kiı 

3 3 tür. 
Halbuki burada: 3 3 deği: 

Acaba talebe ikmal imtiha 
Ja, evvelce bildiği kadar bil 
hocan kendisine üç numara 
miyecek midir? Bu takdirde 
den evvelce ikmale kalmı•hr? 

Çünkü bu üç evvelki iiç,e be 
me:z müatakil b:r üctii· . Vasati ' . 
zerine tesir yapmı v n bir üçtür 

Eğer maks:ı( tald:cde ça?ı 
tarzına da b'r numara ııermc 
- .... ..1 ... - . ,__,., ~r: ., .... ,.,, .. "'~ ;rra · 
•İr rtmiyor? r alıut t eoenın 
6i.i aronıyoraa neden :11ı İ171tİ 
Üfİİ kend;sini ikmale bırakı;yor 

Biraz hesaba aklımız erer a 
ma bunu bir türlü anlayamat!ık 

Sonra bir nokta daha var: 
talebe birinci yoklamada mes 
bir dersten kanact notu olar 
"1" alıyor, ikincisinde (2) ~ı~ 
.. ·· ·· ··nde ft•gari bes yam t uçancusu - . . 
numara almalı ki sır11fı geçsın. 
zı hocaların ise 5 i çok nadir 
Bunun için böyle bir vaziyc!t 
lan talebeler "zaten övle de d 
dük böyle de döndük!" Jiy
bir Jel"te çalıfmayabilirler.. Ç 
kü kendisini 5 numara alacı· 
J 'ye fazla sıkmağa ,... ha 
var? Mayısta bir 3 alsa ikmale 
lrr. Eyllride bir üc daha alırsa sı 
fı g~er. Bu talebe arlık may 
illô 5 alacağım diye ısrar eder 

Bunan gibi imtihan usulleri 
daırııa anlasarnamınlığı mucip 
kansık noktalar vardır. Bunl 
bir ~n evvel ıslahı çarelerini 
mak hem Maaril idaresinin, 
hocaların hem talebelerin ve n 
yet memleketteki Maarif seviy 
nin lehinedir. 

Mümta:z F 

Bir tefs\r talebi 
ANKARA, 13 (Telefonla) 

Temlik kanununun 7 inci ma 
si icra ve lflıis Kanununun 33 
cü madde5i hükmü ile mülga o 
olmadığının ve Devlet Şürası 
kayıp e~has emvalinin aynen i 
sine karar vermeğe salahiyetta 
lup olmadığı Meclitten sorul 
tur. 

istemektedir. Ancak bu sur 
konservatuvllra rağbet edilece 
ni söylemektedir. 

Belediye ise konservat 
binasının İstanbul ciheti11de Y 
masına katiyen karar vermiş 
ziyetted\r. 

Belediye de, konservatuv 
İstanbul tarafında yapılarak, ş 
rin bu tarafına canlılık verile 
ceğini ileri sürmektedir. H 
belediye Şehzadebaşında kon 
vatuvar binasının yerine tayin 
mit )azım gelen arsalar istim 
ol~muştur. Yakında inşaata 
başlanacaktır. 

Mütehassı• Mösyö Marx n 
tai nazarını belediyeye kabul e 
remezse, konservatuvar Şehza 
başında inşa edilecektir. Hen 
netice anlaşılmış değildir. 
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(-Öz dilimizle l _ı __ A_ç_ıK_so_T_u_N __ ı 
Ayakkabıcılar 
Cevap veriyorlar 

Oıum rekorunu kıraı hangisi? 1 

Verem mi, kalp hastalıkları mı? 
lnıanlar en çok nereden ve neden ölü .. 

yorlar? Yahut şöyle söyliye}.~: E~ı
mızda puıu kurmuş, fors.at gozlıyen hır· 
çok öldürücü amiller h _çok ve ':" a_ğır 
atıl'!larla uzuvlarnnız i<;ınde hangılenne 

Yapım evleri [1] 
Günübirliğine bize gelen bir ta 

nıdığa yanıbaflltlı.ida bir yalı gös
terdim: 

saldırıyorlar? 
Bu hususta reyler birl~emiyor. Sok

rat hekimin "evet,, dediğine Çalinos he .. 
kim "hayır,, diyor. Hekimlerin bir kısmı 
inıanlan barsaklanndan ölüyor, diyor -
!ar. Barsaklar her türlü pisliklerin, 
her türlii intani ve semmi döküntiı ve 
ıiıprüntülerin randevu yeridir. 

tlazılan da diyorlar ki teneffüs yolları 
beden kalesinin müdafaa vasıtaları, az o
lan zırhsız yerleridir.. Teneffüs yolları 
sokakta giderken soğuktan, riilubett,n, 
rü;gardan tozdan, dumandan tutun da 
hastalık tohumlarına kadar her türlü mu
harriş şeylerle doğrudan doğruya kar:;ı
laşmaktadır. Vücuda girmek için ölü
mün bu yolu tercih etmesi li..zımgeliyor. 

Yerine, uyarına göre böbrekleri, kara .. 
ciğeri, mesaneyi sinir manzumesini ve 
daha başka uzuvları da ortaya atanlar 
var. işin do';·uya benzeri şöyle olsa ge
rek: Olüın, 1 ,ati hülül edine~ geliyor ve 
müdafaa hat.\ nın mukavemeti azalmıı o
lan yerinden giriyor. 

• • • 
Bir zamanlar ölüm rekoru akciğer 

ıere!Dİnde olduğu söyleniyordu. Birkaç se 
nedenberi verem düıer gibi oldu. Öyle 
memkketler var ki vaktile verem ölu· 
münün sebepleri arasında birinci sırayı 
işgal ederken bugün yedinciye inmiştir. 
Bu resmi İstatistiklerden anlB.§ılıyor. Ti
fo humması ve kuş palazı ve umumiyet
le mikropların yaptığı bütün hastalıklar 
da bôylcdir. 

Bilik.is uzuvların yıpranmaımdan hüç 
Te\erin anarıiıinden veyahut vazifeleri
nin düzensizliklerinden ileri gelen hasta .. 
lıklann pddeti artmıı; bu hastalıklar 
ölümü arttırmııtır. Bunlar ıeker hastalı
ğı, kanser, sinir baotalıklan, ve bahusus 
yürek hastalıklar. Amerikada büYük si
gorta tirketleri birliği bir tetkikte bulun
muş; bu tetkikten umulmachk neticeler 
çıkmış. 

1911 yılında veremden ölenler yürek 
hastalıklarından ölenlerden çokmuş. 1919 
da da iki hastalık arasındaki nisbet ay
nile böyle imiş. 1929 da nisbet tersine 
dönmüş önceki senelerde 100,000 kişi
den 130 zu veremden ölürken o sene ve
remden ölenlerin sayısı 62 ye inmiı. Her 
ne kadar böyle ince istatist;kler yoksa 
da öyle sarulablir ki her medeni memle
kette bu, böyle olur. 

• * • 
insanlar bugün veremden ziyade yürek 

hastalığından ölmek tehlikesinde. iyice 
anla~ılsın. Ne sebeple olursa olsun ölüm 
vakalarında yürek işin içine karışır. Uz
viyet tiyatrosunda oynanan drama ala
ka gösterir, yabancı kalmaz. Ve her daim 
facia onun durmasile biter. Mesele bura
da da değil, doğrudan doğruya canlı 
makinenin merkezi motörünü bozan 
kalp haata\1klannda.. •• 

l:!~~~e!!~~~l~~~!~ ... w !'.!!i.~..!~.n~~ 
hepleri acaba ne? Amerikada tutulan 
istatistiklere göre 100 vakanın 35 nde 
frengi; 100 de 30 romatizma; 100 de 25 
alkolizm, Guvatr ve doğuşta olan bazı 
gayri tabiilikler. Yakalardan yüzde onu
nun da sebebi bilinmezmİf. 

Rastgele muayene olunan yüz lı:iıiden 
kalp hastalıklanna müptela olanlar halci
katen ihmal olunamıyacak bir nisbette 
bulunuyor. 

Herıeyin daima iyi t.arahnı . aörenle~ 
bununla müteselli oluyorlar. Dıyorlar ki 
kalp haıtllhklarının bu nisbeti uzun ö
mürlülerin arttığını gösterir. Bu demek .. 
ur ki kalp hastalıklarının hakikaten teh
likelerini arttırdığı yaşa kadar yaşayanlar 
çoktur. ~vrt damarlan iltihaplı ihtiyar
lar var kı seksen, seksen beş Yaşına ka
dar yaşıyorlar. Bozuk bir böbrekle 
çok zaman yaşamak mümkündür. Şunu 
da unutmamalı ki kalp hastalıklarının ıs
tıraplarını hafifleştirmek ve gidişlerini 
yavaşlatmak mümkündür. 

Dr. Rusçuklu HAKKI 
=== 

Bugünkü program 
l S TA N B U L: 

lb,30: Pli!.ı. netriyah. 19,20: Ajana haberleri 
19,30: Türk musiki ne,rjyab. (Kemençe Ke
mal Niyazi B. Ut Hayriye H. Azmi B. Mü
zeyyen fi.J 21: s~lim Sır~ı B . taralıodan kon· 
ferana. 21,30: Stüdyo CAZ ve tango orekatraar. 

Khz. VARŞOVA, 1345 m. 
18,15: Hafif muıiki. - Muhtelif. 20,15: 

Plik. - Spor veaaire. 21,12: Hafif musiki 
(Kattowitzten naklen.) 21,50: Haberler. 22,15: 
Popüler senfonik konser. 22: Muu.babe. 23,. 
15: Dana musikisi. 

8Z3 Khz. BÜKREŞ, 364 m. 
13: Hersünkü netriyat. 18,15: Mektep net· 

riyah. 19: Gr. Diniko orkestrası. 20: Oniver&İ· 
te. 20,30: Ricbard Waınerin "Walküre,, opera
•r (pli.kile). vefa Torinodan naklen R. Str•u• 
sun "SALOME,. o~raaile Lualdlnin. (L'Arle· 
quin furiouzJ operaaı. 

175 Kb•. MOSKOVA. 1721 m. 
19.30: Musahabe. - Balalayka musikisi. 22: 

Almanca. netriyat. 23: Franan:ca netriyat. 
638 Khz PRAG 470 m. 

- Yakında burada bir y:ıpıme
vi kuruluyor, d~dim. lstemiyerek 
dudaklarından fU söz döküldü: 

- Yazık! •.• 
Sordum: 
- Kime yazık oluyor? •• 
Başını salladı: 
- Boğaza yazık oluyor .. Bu gü

zel yalılarda artık dumandan göz
gözü görmiyecek. Bu ağaçlıkların 
altında çiftler, dolaşamıyacak. 
Gürültüden bülbüllerin uykusu ka 
çacak ... Güller, yas tutar gibi ka
ralara bürünecekler. Kuaca Boğaz 
boğazlıktan çıkacak... Buna nasıl 
acınmaz?.,, 

Bence böyle düşünenlere acı
malı. Yüzüne söyliyemedim. Ona 
demeliydim ki: 

- Ey, arkadas ... Bil ki eski bo
ğaz öldü. ÇünkÜ onu yaşatanlar 
öldüler. Şimdi görüşler değişti. 
lfler değitşi. Gidişler değişti. 

ller birinin dalan (2) lannda 
ellişer altmışar karavaş (3) ın kı
rıta kınta salındığı yalıları zorla 
ayakta tutamazdık. T ulmağa ça
lıssaydık, o yalılardan önce biz 
y;kılırdık. 

Değil mi ki, Osmanlı değiliz. 
Kendimize Türküz, diyebiliyoruz. 
Değil mi ki, evimizin efendisi ol
mak taa1ım tattık. Tavanları yal
dız aarkanca ( 4) lı yalılar neyi
mize? 

Alın terimiz, varsın yere dam
lasın. Kimseye yüuuyu dökmüyo
ruz ya ... 

On çifte kayıkla ay aydınlığın
da saz eğlentisi yapan şiskin gö
bekli atalarımız, toprakta'n basla
nnı kaldırıp yaçayıfımızı görseİer, 
bizim günümüze yetişemedikleri 
için göğüslerini döverlerdi. Biz, 
tanrı kullannın en maymağına 
(5) adı (Padişah) olduğu için kul 
luk eden kapıkullanndan değiliz! 

Artık, kendikenclimizin beyi ol
duk. içimizde yabancı yok. elele 
vermiş, yıliılanları doğrultmağa, 
düşenleri kaldırmağa, kırılanlarc 
sarmağa, bayılanları ayıltmağa ça 
lışıyoruz. 

Altı yüz yılın yükü, bizim sırtı
mızda!. Boğaziçinde yapımevi kur 
mayalım da Sô.dabat salalarına 
mı çıkalım? Belki, bu güzel kıyı
ların üstünden yükselecek bocala-
~'" Jı.ıırrım ,,....,..,." J,,m,.._/,.,..., n''P'.n'rıL 
oağnmızı llararlacak. Fakat, el-
bette ki sonunda yüzümüzü ağar
tacaktır! .. Gittikçe boşalan bu kı
yılaıda, varsın bülbüller suasun, 
varBın çiçekler solsun. Bülbülü din 
lemesek le olur, çiçeği. koklama
sak ta olur. Ancak, bir yapunevi, 
en afağı birkaç yüz çiçek benizli 
yavruya kanal gerer, en aşağı bir
kaç yüz; evi, barkı geçindirir. 

Yurdumuzun dört yanını yapım 
evlerile doldurduğwnuz gün, boy
kuş, tüneyecek yer bulamıyacak
tır. 

M. SALAHA TTIN 

1- Yapnnevi - Fabrika, 2 -
Dalan • Koridor, divanhane, 3 -
Karavas - Cariye , 4 - Sarkan -
ca - Avize karşılığı , 5 - May
mak - Ahmak, budala. 

Piyango talihlileri 
25.000 lira kazananlar 

Taksim tütün deposunda Kemal Ef. 
ve Asma alb Mescit sokak Mm. Ema, 
Beyoğlu Kumbaracı sokak No. 14 Meli,. 
Elda Kozenıtein, İzmirde Halil Rifat Pa 
fa caddesinde bakkal Ahmet Nuri BeY, 
Zonguldakta Ereğli tirketi Liman kıs
mında katip Kadri Bey. 

10.000 lira kazananlar : 

Asmaaltı Burmalı han No. 2 Hü
seyin ve Mehmet efendiler, Beyoğlu 
Ekler sineması kapısında Aleko efendi, 
Ankarada Yerli mallar p&zlU"I veznedan 
Adnan Bey, Bursada Tayyare sinema
sında Haydar ve Elektrikci Ali ve Salih 
ef. ler. 

4.000 l'ira kazananlar : 
• 

18,20; Koro konaeri. - Musahabe. - Almaıı 
ca netriyat. 20,25: Orkeatra refalcati.le koro 
konaeri. - Mu.ahabe. Zl.20: Yasoala .. mu•İ.· 
kiai. 23,15: Plik. 23,30: Piyano ko•aeri. 

713 Khz. ROMA 1 421 m. 
18: Tacaoni.li konaer. - Muhtelif bal.isler 

pli.klar. 21,45: Tasanni.li aenfonik kon•er. 23~ 
Dan• muaikiai. - aHberler. 
ŞiMALi ITAL AN GRUPU. • 
21,45: Richard Straua•un ~·S.ALOME,1 ope

raaı. -- Müteakıben Lualdının: (Le furit di 
Arleccrimo., operası. 

Beyoğlu Mektep sokakta Karnik efen
di, Babçekapıda eczaci Niyego efendi, 
lzmirde Başdurakta kasap Muharrem 
efendi, Elanzde demiryollar 24 cü ıa. 
sım mühendisi Şevket Bey, Bursada Mu· 
radiyede Sabri ve Mehmet efendiler 
müıtereken, Samsunda kasap Mürselli 
zade Kemal efendi. 

686 Khr. BELGRAT, 437 m. 
20,JOJ Plik. - Rekl.Amlar. 21: Senfonik 

kon.ser. 23: aHberler. - Kahvehane konseri. 
952 ViYANA 507 m. 

19.25 Rlchard Vaper'in Der Rinc dea Ni· 
helunı•n iJo operadan naklen Sieıfried Ope· 
ralan. 

9<» Khz. HAMBURG 332: 
20 Svina kummedi isimli temsil, 21 Haber

ler, 21,15 Halk tarlnlan S , Vaırner, 22 Aktarn 
konseri, 23 Haberler, 23,.20 KurL C. Sell'in 
mÜ•ah.abeai, 23.30 Musiki, 24 Alman halk 
danaları. Gece musikisi. 

•;50 Khz. BRESLAU 316 m. 
20 Ak,am konseri, 21 Müaababe, 21,15 

Vaıner'in rse.-lerindert tarkılar, 22 Ôdt!rle· 
rinden tarkılar: Oder nehrinde bir ıece, 22,30 
Şiirler Röttıer. 23 Mü .. habe, 24 Halk dana· 
larr. 1 

3.000 lira kazananlar : 

GedipB.§a Tatlıkuyu esir Kemal sokak 
No. 16 Şükriye Hanım, lzmirde Borno
vada Hüseyin efendi, Nallıhanda bilet 
bayii Hüseyin, tüccardan Mudurnulu ls
mail ve Mehmet ef.ler. 

Konferans 
Cüınhuriyet Halk Fıri<ası Şiıli nahi

yesinde 14 Haziran 934 Per!emhe gü
nü ak'<&lllı saat 21 buçukta Mahure Ce-
mal Hanımefendi tarafından (Kadının 
seciyesi fize,.inde erkeğin tesiri) mev .. 
zuu altında hir konferans verilecektir. 

Hangi taraf haklı? 

Kondura, deri sanayicilerile lastik 
fabrikaları arasında kunduracıların~ 
lastik sanayiinin fazla inkişalımn mem
leket sanayii için zararlı olduğunu ileri 
sürülmesile ortaya çıkan mesele hara
retini muhafaza etmektedir. 

Bundan eve! bu sütunlarda lastik sa
nayicilerinin noktai nazarını lcistik tek· 
nisyenlerinden Rüştü Rusuhl BeYin im
zasile neşrettik. Bugün de bu mesele 
etraf:nda Ticaret Odası meclisinde ilk 
takriri veren Osman Nuri Beyin ayak
kabıcıların noktai nazarını gösteren ya
zısını derç ediyoruz: 

- " Meselenin yalnız bir kaç fabri
katörün meselesi olmadığına kaniim, 
mesele memleketin meselesidir. Eveıa 
şunu söylemek isterim ki biz mal sata
mıyoruz, rakiplerimizi ticaretten mene
diniz şeklinde bir iddia ne yapılmıştır ne 
de yapılabilir. 

Burada lastikçilerin noktai nazarına 
cevap vermeden evel kösele, deri ve 
kundura sanayiini üç cepheden tahlil e
deceğim. 

1 - Köylümüzü himaye yoludur. 
Köylüyü ne yolda himaye edebiliriz 1 
Köylümüzün başlıca menbai varidatı o
lan hayvanlarının derisini memleketi
n:ıizde sarfetmekle bilhassa hayvan Ye
tistirmek ve hayvan derisi ticaretilc iş~ 
tigal etmekte olan yüz binlerce vatan
daş vardır ki hayvan beslemek ve hay
van derisi satmakla ailesini geçindirir. 

2 - Kunduracılık sanayii olup bu 
san'atın hiç bir zaman için ihmal edile
cek bir san'at olmadığı bütün dünya
nın malCımudur. O zaman asker kundu
ralarını hangi vesaitle temin ederiz. 

3 - Köselecilik ve dericilik sanayii
dir ki bu aanayiinde inkişafı memleket 
m;nafil için çok hayırlı olsa gerektir. 
Bır harp zamanında şimdiki mevcut 
fabrikaların iki misli daha olsa memle
ket ve ordu ihtiyacı için gene kafi gel
mez zannındayım. Teçhizatı harbiyenin 
kısmı azamını deri ve kösele teşkil eder. 
Top koşumundan tutunuz da manavra 
kay:şına ve hayvan yularına kadar ila. 
Bunların kafesi deri ve köseleden ya
pılır. 

Bu kadar himayeler ve yardımlarla 
meydana gelen bu mühim sanaYi şüp
hesizdir ki memlekete hiç bir suretle 
faideleri olmıyan bir kaç lastik fabrika
sının hatırı için ihmal edilemez. 

Rüştü Resuhi Beyin iddialarına «· 
vap olarak şunu zıkretmek lazımdır ki 
keten. deri ayakkabılar için tam bir ra
kıp olmakla beraber bugün imal edilen 
senevi sekiz yüz bin çiften fazla keten 
ayakkabı imal edilemez. Çünkü buna ne 
fabrika kudreti kafidir, ne de halkın 
alım kabiliyeti. Lastik fabrikalarının 
verdiği gi-'mrük rusmu olarak Rüştii 
Rusuhi Beyin zikrettiği rakamları bu
rada kabul edemiyecegiz. Yine Rüştü 
Rusuhi Beyin makalesinde zikrettiği ~i
bi ıastik aanayiindc çalıı9n amele mik-
~--·- ~!. 'l..."-• .::il ,!i"' t..... -••• J ~ uıı..ı .... 
ğu bedihidir ... 

Lastik fabrikasında amele yevmiyesi 
iki yüz üç yüz kuruş değil, yalnız otuz 
kırk kuruştur. En fazla yevmiye yiiz 
ve birkaç kişinin iki YÜZ kuruştur. 

İşte lastik fabrikalan namına hareket 
eden Rüştü Rusuhi Beyin ve işte kun
duracılann ve dericilerin noktai nazarı 
hangi tarafın haklı olduğunu efkarı 
umumive v~ nihavet Büyük Millet Mec
lisi tayin edecektir ... 

Istanbul ikinci icra memurluğundan: 
ipotek cihetinden paraya çevrilmesi 

takarrür eden ve tamanuna üç bin altı 
yüz elli lira kıymet taktir olunan Beyoğ. 
lunda Feri köy ikinci kısımda eski Ka-
ğıthane yeni Harman sokağında eski 
159 mükerrer yeni 6 numara ile murak
kam ma bahçe bir bap hanenin tamamı 
açık arttırmaya vazedilmiş olup 15-7-

934 tarihne müsadif pazar günü daire
mizde birinci açık arttırması icra lcılına

cakbr. Arttırma bedeli kıymeti muham
minenin yüzde yetmiş bepni bulduğu 
taktirde mezkur gayri menkul müıteri 
uhtesine ihale olbnacaktır. Aksi halde 
son arttıranın taahhüdü baki kalmak ü

zere 30-7-934 tarihine tesadüf eden pa
zartesi günü ıaat 14 den 16 ya kadar 
keza dairemizde Yapılacak olan ikinci a
çık arttırmasında mezkıir gayri menkul 
en son arttı:raııın uhtesiııde bırakılacalc
tır. Arttmnaya iıtirak etmek isteyenle
rin mez.kür gayri menkulün kıymeti mu
hamminesinin yÜzde yedi bu-çuğu nis
betinde pey akçesi veya milli bir ban
kanın teminat mektubunu hamil bulun
malan lizımdır. Haklan Tapu sicilleri
le sabit olmayan ipotekli alacaWarla di
ğer alikadarlarm, irtifak hakla ııahiple
rinin bu haklarını ve hususile faiz ye 
masarife dair olan iddialarını ilin ta
rihinden itibaren yimn giin içinde evra
kı müsbitelerile birlikte dairemize bil
dirmeleri, Aksi taktirde haklan tapu 
sicillerile sabit olmayanlar satıf bedel.i
nin paylaımasından hariç kalırlar. Mü
terakim vergi, vakıf icaresi, tanzifiye 
ve tenviriyeden mütevellit riisumu be
lediye müıteriye aittir. Daha fazla ma

lümat almak isteyenlerin 20-6-934 tari
hinden itibaren her kesin görebilmesi i
çin dairemizde açık bulundurulacalc o
lan artbrma §8rtnamesile 934-469 No.lu 
doıyasma müracaatla mezkur dosya de
rununda mevcut ve mahalli mezk-Urun 
evsaf, mesaha vesaireıini havi vazi1et 
ve taktiri kıymet T8POnınu görüp anla
yabilecekleri ilin olunıır. (392) 

~ , . 
I 
0!~~=:s~~:::~~~~~:~~::n~::~~~L;::uz 1 ~\t illi~r~t 

934 cumartesi günü saat 15 de Ankara' da idare Merkezinde 1 ~Nll- ·3 
l cakt T 'sı"l:O• A-1,. ... .,..... Ua .. J'...lr.ıı.•-Gro. .. r.aı. A...t~n~ VO?'. A.rm wudt.si '' ~.11LL!YET" tir. yapı a ır. &a• .... • .............. , ..... ,,_ ..... ~ ....... ·-- ·--

nelerinde beşer liraya satılan şartnamelerde yazılıdır.(3184

1
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1 lST ANBUL 8ELED1YES1 iLANLARI 

Bakırköyünde Y enimahallede ki mer'anın caddeye nazır 
olan aksamı sergi açmak için altı müsavi parçaya taksim 
edilmiştir. ihale 15 Haziran 934 günü saat 14 de yapılaca
ğından icara talip olanların ve daha fazla malfunat almak 
isteyenlerin mezkur Kaza Belediyesine müracaatları ilan olu 

nur. (2764) 

1 3 üncü KOLORDU lLANLARI 1 
Çatalca Müstahkem Mevki 

ihtiyacı için açık miinakasa
dan pazarlığa konulan 4500 
kilo sakız kabağı ile 4500 ki
lo çalı fasulyasma talip çı~
madığmdan tekrar pazarhgı 
16-6-934 cumartesi günü saat 
16 30 da yapılacaktır. Taliple
rU: pazarlığa iştirak için o 
gün ve vaktinde Fındıklıda 
Kolordu Satınalma Komisyo
nunda bulunmaları. (19) 
(3190) 

• * * 
Davutpaşa'da Kolordu Top 

cu taburundan biriken 80 ara· 
ba giibreye talip çıkmadığın
dan tekrar pazarlığı 16-6-934 
cumartesi giinü saat 15,30 da 
yapılacaktır. Taliplerin pazar
lığa girmek için o gün ve vak
tinde Fındıklıda Kolordu Sa
tmalma Komisyonuna gelme
leri. (21) (3192) 

* * * 

vaktinde teminatlarile beraber I 
Çorluda Askeri Satınalma Ko
misyonunca bulunmaları. · 

(3025) ".. (3194) 1 

Çorlu Askeri Satınalma Ko
misyonundan : 

Malkaradaki kıt'aatı ihti
yacı için yevmi ihtiyaç nisbe
tinde alınmak üzere (100) ton 
sığır eti kapalı zarfla miina· 

kasaya konulmuştur. ihalesi 4 I 
Temmuz 934 çarşamba günü 
saat 15 tedir. Taliplerin şart- [ 
nameyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya İştirak için de o 
gün ve vaktinden evvel teklif 1 

ve teminat mektuplarile Çor
luda Askeri Satınalma Komis
yonunda bulunmaları. (3027) 

(3196) 
* :ıl: * 

Çorlu Askeri Stmalma Ko
misyonundan : 

Çatalca Mustahkem Mevki 
ihtiyacı için açık münakasa· 
dan talip çıkmadığından ihale
si tehir edilen 12.000 kilo yaz. 
lık patates münakasa gününde 
talip çıkmadığından pazarlık
la almacaktır.lhalesi 16-6-934 
cumartesi günü saat 17 dedir. 
Taliplerin pazarlığa iştirak i
çin o giin ve vaktinde Fındık- , 
lıda Kolordu Satınalma Ko
misyonuna miiracaatlan. 

Malkaradaki kıt'aatı ihti· 
yacı için 16,000 kilo toz şeker 
kapalı zarfla münakasaya kon 
muştur. İhalesi 9 Temmuz 
934 pazartesi günü saat 15 te
dir. Taliplerin şartnameyi gör
mek üzere her gün ve münaka
saya. iştirak için de o gün ve 1 

vaktinden evvel teklif ve temi- , 
nat mektuplarile Çorluda Fır
ka Satmalma Komisyonuna 
miiracatları. <3028) (3197) 

* * * 
lzmit Askeri Satmalma Ko

ınisyonundan : (20) (3191) 

* * * 
Ayvalık Askeri Satmalma 

Komisyonundan : 
Ayvalıkta Askeri kıt'at ihti· 

yacı için (230) ton samana
çık münakasaya konmuştur. 
Taliplerin şartnameyi görmek 
için her gün münakasaya işti
rak edeceklerin de muvakkat 
teminatlariyle birlikte ihale 
günü olan 7 Temmuz 934 cu· 
martesi günü saat 15 te Ayva
lıkdaki Askeri Satınalma ko
misyonuna müracaatları. 
(3024) (3193) 

* * • 
Kapalı zarfla pazarlığa ko

nulan lstanbul, Beyoğlu ve 
Üsküdar cihetlerindeki lat'a
lar, Müesseseler v~ Mekteple· 
rin bir senelik nakliyatına 
teklif edilen fiat pahalı görül
düğünden tekrar pazarlığa 
konmuştur. ihalesi 18-6-934 
pazartesi giinü saat 15 tedir. 
Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere her gün ve pazarlığa İş· 
tirak için de o giin ve vaktinde 
teminatlarile Fındıklıda K. O. 
Sa. AI. Kom. na müracaatla
rı. (18) (3189) 

* * • 
Çorlu Askeri Sa. Al. Kom. 

dan: 

Merkez ve Tuzlada bulunan 
krt'aat hayvanatı ihtiyacı o· 
lıtn 448.800 kilo kuru ot kapa· 
h zarfla münakasaya konmuş· 
Tur. ihalesi 3 Temmuz 934 
salı günü saat 14 dedir. istek· 
)ilerin şartnameyi görmek Ü· 
zer her gün ve münakasaya 
iştirak edeceklerin de tayin e· 
dilen vakitte teklif ve teminat 
mektuplarile lzmitte Fırka Sa
lmalma Komisyonuna müra· 
catları. (3029) (3198) 

* • • 
Çorlu Askeri Satmalma Ko

misyonundan : 
Malkaradaki latat hayvana 

tr için beher parti 180 ton ol

mak üzere 4 partide 720 ton 

kuru ot kapalı zarfla münaka
saya konmuştur. ihalesi 7-7-
934 cumartesi günü saat 14 te 
dir. Şartnameyi görmek iste· 
saya İştirak edeceklerin de bel
yenlerin her gün ve münaka· 
saya iştirk edeceklerin de bel· 
li gün ve saatte teklif ve temi· 
nat mektuplariyle Çorluda 
Fırka Satmalma komisyonuna 
müracaatları. (3016) (3132) 

* * * Çorlu Askeri Satınalma Ko-
misyonwıdan : 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Türki'e için Hariç iç•11 

L. K. L. K. 
3 aylığı •••••.. • 4 - 8 -
6 •• • • • • • • • • 7 50 14 -

12 " ...•.••• 14 - 28 -

Gelen evrak seri verilmez.- Müddeti 
geçen nüshalar 10 kuru.tur.- Gazete ve 
matbaaya ait itler için müdiriyete müra· 
caat edilir. Gazetemiz il.inların mea'uli1e· 
tıni kabul etme7.,. 

v URCULU 
TURK ANONiM ŞiRKETi 

lST ANBUL ACENT ALIGl 
Liman Han, Telefon: 22925. 

İzmir sürat yolu 
SAKARYA vapuru 
Her PERŞEMBE günü saat 

16 da Galata rıhtımından kalkarak 
doğru İzmire gidecektir. Bu vapur 
her pazar günü ıaat 16 da lzmirden 
kalkıp cioğru lstanbula gelecektir. 

Trabzon yolu 
TARI• vapuru 7 

Haziran 
PAZAR ırünü saat 20 de Galata 
rıhtımından kalkacak. Giditte Zon· 
guldak, İnebolu, Ayancık, Samsun, 
Ünye, Ordu, Giresun, Tirebolu, Gö
re!, Trabzon ve Rizeye. Dönüıte 
bunlara ilaveten Of, ve Sürmeneye 
uğrayacaktır. 

Mudanya yolu 
SAADET ve BARTlN 

vapurlan cumartesi gününden maa-

da HERGON saat 9,30 da Top
hane rıhtımından kalkarlar. 

lzmit yolu 
Yaz tarifesi 

Pazartesi gününden maada her gün 
bir vapur cuma ve salı günleri -t 
9 da diğer günler saat 13,30 te Top
hane rıhtımından kalkacalctır. 

İmroz yolu 
Her PERŞEMBE günii Ga· 

lata nhtnnından saat 18 de bir va
pur kalkar. Gidiı ve döniiıte Gelibo
lu, Lapseki, Çanakkale iskelelere uğ-
rar. 

Jotanbul icra hakimliğinden : 

~az içinde Çubuklu ve Beykoz sa
hillerinde Lengerenılaz Albanya nam 
vapurun hissedarı bulunan ikametgahı 

meçhul Mustafa Hacı Oıman efendi1e. 
S. lopiridiyon ve ıürekisının müte

melliki Nikodimoı efendinin zimmetin
de alacağını mutazammm ilimııı mevdu 
bulunduğu icra dosya11nm 1934-1636 

numara ile yenilenmesi talep olunma
sı üzerinde tarafınıza gönderilen dave
tiyenin ikametgiilıızın meçhul olması 
hasebile bila ı..bliğ iade edildiği anla
tılarak ili.nen tebliğat icraaına karar ve-

rilmiı olduğundan ber mucibi karar 
yevmi mürafaa olarak tayin olunan 
14-7-934 tarihine müoadif cumartesi gü
nü saat on buçukta bizzat veya bilve
kale lstanbul icra dairesinde hazır bu
lunmanız lüzumu, akıi takdirde aderni 
huzurunuzla tetkikat icra kılınacağı 
tebliğ makamına kaim olmak üzre ilan 
olunur. (380) 

htanbul Digranyan han 39 No.dai keı 
elyevm ikametgiilıı meçhul kalan Avun. 
duk zade ıeyb Mehmet Beye: 

lstanbul üçüncü icra 
dan : 

memurluğun-

Gözem Şayo ve temına tirketinin 
zimmetinizde üç kıt'a emre muharrel' se
net mucibince cem'an (950) liranın ha
ciz yolile tahsili hakkında vaki takip ta-
lebi üzerine larafıft•-- öd' • •• 

·~ enıe emn gon .. Malkaradaki kıt'at ihtiya. 
cı için-bir taksitte alınmak 
üzere 10.000 kilo bulgur açık 
münakasaya konmuştur. Iha· 
lesi 11 Temmuz 934 Çarşam· 
ba günü saat 15 dedir. Talip
lerin şartnameyi görmek üze· 
re her gün ve münakasaya iş· 
tirak için de o gün ve vaktinde 
Çorluda Fırka Satınalma Ko· 
misyonuna müracaatları. 
(3026) (3195) 

• * • 
Çorlu Askeri Satmalma Ko· 

misyonundan : 
Malkaradaki lat'aatı ihti

ycı için 8000 kilo Mercimek 
açık münakaşaya konulmuş· 
tur. ihale günü 11 Temmuz 
934 çarşamba günü saat 14 te· 
dir. Taliplerin şartnameyi 
görmek üzere her gün ve mÜJ 
nakasaya ittirak için de o gün 

T ekirdağı ıgarnizondaki kı
t' at hayvanatı ihtiyacı için be
her parti 180 ton olmak üzere 
4 Partide 720 ton kuru Ot ka· 
palı zarfla münakasaya kon· 
muştur. ihalesi 7 Temmuz 
934 cumartesi günü saat 15 te
dir. Taliplerin şartnameyi gör· 
mek üzere her gün ve müna
kasaya İştirak İçin de o gÜn ve 
vaktinden evvel teklif ve te· 
minat mektuplariyle Çorluda 
Fırka Satınalma komisyonu· 
na müracatları. (3017) 
(3133) 

Askeri Matbaa Müdürlü· 
ğünden: 

Askeri Matbaaya Kaligraf· 
tan anlar iki Kartoğraf, bir 
mürettip alınacaktır. Talip o· 
lanların şeraitini ve imtihan 
gününü öğrenmek üzere Sii: 
leymaniyede Askeri Matbaa
ya müracaatları. (3168) 

derilmiş iıede mezkur mahalde ohnadı-
ğınız anlaşdmaJda ilanen tebliğat ifası. 
na karar verilmiıtir. Tarihi ilandan iti
baren bir ay zarfında bon:u masraflarile 
birlikte ödemeniz lazımdır. Borcun te
ınamen veyahut alacaklının takip tale
bi hakkma dair bir itirazınız varsa yine 
bu müddet içinde 34-853 dosya numa
rasile istida veya ıihlen icra dairesine 
bildirmeniz ve bildirmediğiniz takdirde 
yİne bu müddet içinde 74 üncü maddeye 
t-evfikan mal beyanında bulunmanız la
zımdır. Beyanda bulunmazsanız hapis
le tazyik olunacaksınız ve hakikate mu
halif beyanda bulunduğunuz takdirde 
hapisle cezalandırdacağınız, borcu öde
mez veya itiraz ebnediğiniz surette gi
Yabıruzda cebri İcraya devam olunacağı 
mezkur ödeme emrinin tebliği makamı
na kaim olmak üzere ilan olunur. (315) 

ZA YI - Tatbik mühürümü zayi et-
tim .Kimseye borcum yoktur. Yenisini 
hakkettirdiğimden eskisinin hükmü ol
madığını ilin eylerim. &hriye mü
tekaitlerinden ilham. ( 382) 



''Milliyet 
Turnuvamız 934 
(Milliyet) in 1934 tenis· 

turnuvası yarın başlıyacak
tır. Turnuvamız Taksimde 
Ateş • Güneş kortlarında 
başlıyacaktır. Turnuvamı
ıa hazırlık olmak üzere 
l!eçen cuma ayni kortlar
da yapılan F enerbahçe • 
A.t"fgÜneş maçlarına işti
rak etmiş tenisçilerden ba
ıılarile görütmüştük. Bu 
&porcular, Ateı;güneş kort· 
la.nnda çok iyi bir toprak 
kullanıldığını ve çok iyi 
hir şekilde tesviye yapıldı
ğını, bu itibarla bu kortla· 
ı ıro. lstanbulun en iyi kort
laı ından üçü haline getiril
difrini söylemişlerdi. Bu su
retle demek oluyor ki bu se 
ile (Milliyet) turnuvası her 
senekinden daha iyi saha 
'artları içinde yapılacak 
\'e böylelikle kıymetli tenis 
çilerimiz de maharetlerini 
hir kat daha meydana ko
Yabileceklerdir. (Milliyet), 
her sene en iyi tenisçileri
tııizin iştirak ettiği bu tur
nuvayı yapmakla, memle
k~•i'11iz.l~ tenisin inkisaf 
"e teraMı:isine çalıtm'alC 
fikrindedir. Haıkikaten tenis, bÜ· 
tün sporlar arasında, kadın erkek 
lıe,.,kesin her yaşta meı;gul olabile
ceği bir spordur. Muhtelif sporla
rı tetkik edecek olursak, tenis ka
dar sıhhi, güzel, temiz ve bilhassa 
herkesin yapabileceği bir spor az 
bulunur. 

ilk müsabakaları yarın yapıla
cak (Milliyet) - tunuva.sı ayni za
lnanda mevsim;.n ilk ciddi maçları 
olacaktır. Vakıa geçen hafta yapı
lan Fenerbahçe - Ateş Güneş maç
ları ile mevsime başlanılmış idi i
&e de o müsabakalar daha fazla, iki 
kulübümüzün mutabık kalarak te
nisçilerini (Milliyet) tunuvasile di
ğer müsabakalara hazırlamak fi. 
kirlerini tatb ka koymaktan iba
retti. 

Sonra geçen haftaki müsabaka-

1
, Bulgaristanda 
Diktatörlük! 

(Başı 1 inci sahifede) ) 

lıca sebebini anlatarak demit§İr ki: 
(Fmka mücadelelerini utinat eden 

llıazi ile temamiyle alakayı keaerek 
llıemleketi yeni yola ...,,,ketmeğe ka
rar verdik. 9 Haziran 1923 hareketi 
bu alakanın kesilmes:ni istihdaf edi· 
:\'ordu. Maa,tteesMif bunun tarihi ehem 
tııiyeti anl~ılmadı ve reddolunan ma 
~i siiratle tekrar tesis edildi. Maaına
fih o zamandan beri her vatandaş si
:l'asi fırkaların bir de'Vletin lı;urucu un 
8Urları olaınıyacağını anladı. Yeni 
devletin kurulrn.a.aı eaerinde bütün 
İktısadi mealeki ve harsi teşekkülleri 
b rleşti.'.meğe azmetmiş ve köyl~ hal_k 
l.ütle&inin ihtiyaçlarına huıuıı hır 
dikkat atfetmeğe karar venniş bulu
tlan hükmnet, devlet için sağlam ye· 
ni bir içtimai müzahir ihdas etmeğe 
\re milletin bütün müstahsil tabakası
n, devlet. n hiznıetine çekıneği karar
laştırmıştır. Bu maksatla hükfunetin 
İlk işi bu halk tabakalannı bir teşki
lata tabi tutumak ve takviye etmek 
olacaktır. Bunlar ileride cezri bir 
tarzda tensik edilerek kurulacak olan 
'.teni parlementonun esaslı &millerin
den biri olacaktır. 

Matbuat hakkındaki emirname 
Matbuat ha.kkmda nefl'olııııa.n bir 

~nıamede, hükı'.iımet merkezi içdn 
Oçti.mai yenmk eıutitüsü) müdüriin· 
den ve vilayetler için de mahalli va• 
literden müsaade alınmadıkça her• 
hangi bir ga2ete veya mecmuanın 
lleıri yasak ediımiıt"r, 

Mecmua aahipl~d on gün içinde in 
tiıara devanı müsaadesini alacaklar
dır. Gazetelerin ve meomualann mu. 
han-irleri kamilen Bulgar tebaası o
lacaktır. ilir gazete çıkannak için as 

\ta.ri otuz, b:r mecmua çıkarmak için 
• 21 yaıında olmak ve hukuku am

tne mahkfunu bulunmamak lazundır. 
l::cnebi tebaalan da gazete veya mec 
~ua çıkarabilirlerse de içtimai ~e":i· 
ii), enstitüsü müdüründen hususı hır 
tniiaaade almaları lazımdır. 

Bu ahkama muhailf hareketler İ• 
'Fin emirnamed-e hapis ve para ceza· 
la.ı-ı ve ne~riyatın müsaderesi derpİf 
edilm.ekted'r. 

Silahlar toplanıyor 

SOFYA 13 (A.A.) - Hükılnıet 19 
tnayısta m'mete hitaben neşrettiği be
:l'annamenin tatbikına geçerek halka 
ellerinde bulunan silablannı teslim 
etıneleri için birkoç gün mühlet ver· 
tn.işti. 

S !ahların dercine memur olan as• 
ker:i memurlar, vazife,erine baş.lamı§ 
lal'dır. V c halk tarafınden hiç bir mu 
kavınet ve ıiddetli muameleye maruz 
kalm.amı~lardır. Halk siltı..'ılarıru ken 
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,, Tenis Turnuvası Yarın Başlıyor 
------~--~~· .. ----------~ 

mevsiminin ilk ciddi müsabakalarını teşkil edecektir 

(Milliyet) İn memlekette yaymağa ç allflığı tenis, sporlan ara11nda her ya'şa elveri1ll 
en sıhhi, en temiz ve en f{Üzel spordur 

larda en iyi tenisçilerimizden ba. yündeki Fenerbahçe kortlannda 
zılarmı gördü·ğümüz halde! rahat. Fenerbalı:;enin hırnuvamıza it!irak 
sız bulunduğu için gelemıyen Şi- edecek tenisçileri arasında Seda
rinyanı göremedik. Halbuki, tenis dm da ciddiyetle çalışmakta oldu
meraklılarınca bilindiği üzere Şirin ğunu görmüştük. 
yan ı;ehrim~_d-; ya~ılan turn~va ve Gene pazar günü, Atet Günef 
~açlarda muhım hır mevkı alan kortlarında Şirinyanm uzun müd
bır sporcudur. Bu~~an 1b.':"şka Fe- det çalıştığı gözümüzden kaçmadı. 
nerbahçe - Ateş Guneş musabaka- Bu kortlarda çalıtanlar arasında 
ları yalnı~ e!kekler arasında yapıl· Davit, Şodvar, Baldini, Seager ve 
~ıtt,'· (Mıllıyet) turnuvasında. te· Misis Seager bulunuyorlardı. Çok 
nıs~ı hanıml~ımız~_da bu mevsım· hesaplı oyunlarile kadın tenisçi-
de ılk defa gorecegız. ler arasında temayüz eden Misis 

G'7en ha~taki müsabakalarda Seager· MiUiyet turnuvasında tek 
Suadı, mevsım başlangıcında oldu- ve muhtelit müsabakalarında iyi 
ğumuz halde çok iyi bulduk. Sedat, bir mevki alacağına süphe edile-
rahatsızlığı dolayısile biraz halsiz ' mez. 
bulunuyordu. Fakat hiç füphe yok
ki bu bir hafta zarfında kendisini Gene hafta arasında, Sıraservi-
toparlamıfbr. Zira hafta içinde lerdeki, Nif3.nlaşındaki ve Moda. 
geçerken ziyaret ettiğimiz Ka.dıkö- daki kortlarda mevsimin ilk turnu-

Görüıler 

Dilimiz Şark, 
Biz Amerikalı! 

(Başı 1 inci sahifede)) 

le1:, kitaplar çıkarro çıksın, yazıl
madıkça, eser olarak ortaya atıl
madıkça olcluğu yerde kalır. 

Biz elbirliği ile yazmağa ve 
eser .ııenneğe başladıkça görünüşü 
müz ~u acı benzeyişten kurtulam!· 
yacak: Bugün dilimiz Şark, bız 
Amerikalı! 

Her sabah biribirimize soruyo
ruz: 

- Bugün Hakimiyeti Milliye. 
de (M. N.) öz dilimizle ne yaz
mıs? Milliyette M. Salahattinin öz 
dilimizle bir yazısı varı mı? Filan 
yerde Ahmet bilmem kimin öz 
dille yazılmış hikayesi varmış? 

Koca gözlüklü, kalın papuçlu, 
omuzu durbinli, burnu havada 
Amerikalı da böyle sorar: 

- Kaptan Elendi! Şark görün
dü mü? lstanbııl sağda mı? Aya
solya nerede? 

Ve Amerikalı Sarkı nasıl seyre
derse, biz de özdille yazılanları 
öyle seyrediyoruz. 

Ter dökmedikçe ve işi candan 
benimsemedikçe bu ülkü gidişini 
hızlandıramayız. 

Her yazı yazana inkılapçı diye
meyİi, fakat kendini inkıla~Fı 
gö•teren her yazı ya;;andan bu ul
kü eserlerini beklenz. 

Aka GÜNDÜZ 

Hitler - Mussolini 
(Başı 1 inci sahifede)) 

da M. Hitler, M. Von Nörat ve M. Von 
Hauel iştirak edeoeklerdir. Görüıme • 
ler cumal'tesi sabahl'lla kadar devam e
decektıir. 

Birçok ziyafetler tertip olunmuıtur. 
Havai fişekler atılacaktır. 

Haber alındığına göre, mülakat 
teıebbüsü Almanya tarafından vaki ol
maştur. Bidayette mülakata pek az 
taraftar olan M. Mu»olini, Cenevrede 
geçen hafta yapdan müzakereler bir a
kamete doğru gidildiğinin muhakkak 
olduğunu göstermesi üzerine mütaka • 
bn yapılmasına hemen karar vermİ.§tir. 

M. Hitler ile M. Nörat 14 - 6 da ba
va yolile geleceklerdir. M. Musoolini 
kendilerini hava meydanında karşılaya
rak Sıraya götürecektir. 

Müzakereler esnasında şu ÜÇ mese
lenin görüşülmek ihtimali vardır: 

1 - Silahları hrra:kma meselesi. 
Bu meselede başhca güçlük Fransızlar 
ile Almanlar arasında olmakla beraber 
M. Mussolini M. Hitlerden ne gibi bi; 
hal çaresi teklif edece~-<,ni soracaktır. 
l~i devlet ad;ınumn, siliih yarışından çe
kınmeye çalışaeakları tahmin edilmekte
dir. 

2 - Alrnanyanm Milletler Cemiye
tine dönmesi meselesi. Bu mesele sİ· 
iMian bırakma meselesine hağlı oİacak~ 
tır. M. Mussolini galiplerle mağluplar 
arasındaki farkı kaldıracak bir şekilde 
ıslah edilmiş bir milletler cemiyetine Al 
manyamn dönmesini tavsiye edecek
tir. 

3 - Avusturya meselesi. 
Bu üç meseleden en dikenlisi olan 

bu mesele de mevzuu bahsedilmeden 
olamaz. V ~ ltalya, muhakkak surette, 
A~anyanın Avu•turyadaki Nazi hare
~ebne ~ardım etmekten vazgeçmesini İl 
tıyecektir. 

ROMA, 13 (A.A.) - Havas ajan. 

va.sına hazmanan baflı:a tenisçiler 
az değildir. 

Her sene elliye yakın tenisçinin 
girdiği (Milliyet) turnuvası bu se
ne de ayni miktıarda tenisçi arasın
da en güzel ve en heyecanlı maçla
ra vesile olacaktır. Turnuvamız bir 
taraftan bu heyecanlı kar,dafmala
ra vesile tefkil ederken bir taraf. 

tan da bunu takip ~decek olan Ça
lenç kupası ve daha sonra yapıla
cak Istanbul - lzmir ve muhtemel 
lstanbul • Ankara maçları için de 
çok faydalı bir hazırlık olacaktır. 

Erkek ve hanım tenisçiler:miz 
arasında tek ve çift müsabakalarile 
muhtelit maçlarını ihtiva edecek o
lan turnuvamızda bütün tenisçile
rimi:ı;~ muvaffakıyet dileriz. 

Yunanistanda 
(Başı 1 inci sahifede)) 

ral Skandalis, Miralay Bizani, Mi· 
ralay Saklariyo, Kaymakam Antİ· 
pa, gemi süvarisi T eohariı, hava 
azbitlerin<len Kasimatis ve V amov 
kas. Bunlardan başka Jeneral A
nağnosto, Miralay Spanopulos, Mi 
ralay Maımakos .sve ha•·a zabitle
rin<len Dimakis. 

$1 bildiriyor: 
Hitler • Musııolini mülakatının ar:İ· 

femnde İtalyan matbuatı, c.....,Trecle 
Fransız • lngili:z • Amerikan itilafmm 
ferdasında başlanll1 olduğu mücadeleye 
fiddetle devam etmektedir. 

Bu nep-iyattn istihdaf ettiği g~ve A'V• 
rupaya bloklar siyasetinin hakim 
olduğunu ileri ıürme.lı:tedir. ltalyan ga• 
zetelerine gÖre, bu siyaset A'Vl"Upa İ· 
çin bir tehlike teşkil etmektedir ve ta
bii netieesi de muhalif blokların tees • 
süsü olacaktır. M. Mussolini ile M. }Üt. 

!er arasında vuku bulacak mülakatın 
mevzuu 1 talyan matbuatınca tamamen 
meçhul olmakla beraber bu neşriyatın 
havayi hazırlamak maluadile yaınldığT 
intibaı mevcuttur. 

Murahhaslar giJiyort.ır 
ROMA, 13 (A.A.) - Hitler - Mus

.solini mülakatında bulunacak olan ltaJ. 
yan murahbaslannın ekserisi dün ak • 
§aDl Venediğe hareket ehniştir. 

M. Hitler perıemi>e sabahı yanında 
har:iciye nazın M. Yon Neurath olduğu 
hatde tayyare ile oraya gelecektir. Al
manyaıun Roma sefiri M. Von Houel 
ele mülakatta ha:zır bulunacaktır. M. 
Mu., -1ini §imdi durmakta olduğu Roc
ca rZ1e Camitate'den doğruca Venedi
ğe gidecektir. 

di isteği ile tesltm etnıektedir. Mem· 
leketin herhangi bir tarafında~ h~r 
hangi b:r hadisenin vukuuna daır lriç 
bir haber g-elmemiştir. Her tarafta 
tam bir aüki'ın ve asayiş hüküm sür
mektedir. 

Tenis Turnuvamız 

içtimai kalkınma enstitüsü 
SOFYA, 13 (A.A.) - Bulgar ga

zetecileri cemiyeti sabık reisi ve .sa .. 
bık mebu• M. Petko Pancef, içtimai 
kalkırmıa enstttü~ü umunıi müdürlü. 
ğüne ta:Y''n edilmiştir. Mezkur ensti
tünün dahili servis ş_u~esi :ıefliğine 
matbuat müdür muavını mebus ve ga 
:rıeteci M. Jorj Kulisaf ve içtimai ter.bi 
ye şubesi :ıefliğine de genç! mufharrı.r
lerden M. Viadimir Po yano tay n 
edilmi,tir. . . 

Enstitü ile sıkı bir surette teşnkı 
mesai edecek olan matbuat müdürlü
ğü, Hariciye nezaretin~ . m~~b~t .. ola· 
rak ka.lmaktadır. Ş~ıkı ~uduru 1_'a 
doro Kristof, va.zifesınde ıpka edıl-
inİ.,~İr 

Yarın Başlıyor 
Mil!iyet'in her sene tertip ettiği tenis turnuvası için yapılan 

h,.ızırlıklar ikmal edilmiştir. Turnuva yarın baflıyacaktır. 
Bugün oynayacak teniscilerin isimleri şunlardır: 

KORT : A. KORT : B. KORT : C. 
Saat 

10.00 Şirinyan • Seager 
10.45 D. Jaffe- Rothman 
11 .30 Ali Refet · 

Faruk Şevket 
15.- Baldini · C 
15.45 Kriı - Suat 
16.30 Sedat - B 
17.15 Ahmet Ferit• 

Mahmut 
1 S.- Kris • Another 

Rasih - Vedat 

Pallas • Vedat 
Danyal · Rasih 
s ... Iim Haydar Sokrat 
Joffredi · Zeki 
lbrahim Cimcoz • 

Gratston> 
Danyal - Another • C 
J offredi • Zeki 
Mahmut • Melih 
Arevyan • Selim 
lbrahinı - Another 

Ciraı - Muammer 
Vecihi - Arevyan 
Vitali • Melih 
Bedi - A 
Mi'" Rtid -Miss Acim..:an 
Miss Kabn • 

Miss Mezburyan 

Yahudi takımile maç 
Geçen cuma 

Beşiktaş 
Eyüp'le berabere kalan 
yarın ne yapacak? 

\ 

Memleket:mize ilk defa bir Ya
hudi futbol takımı geldi. Vakıa 
daha evvel bir Yahudi takımının 
ı;ehrimize gelmesi beklenemezdi. 
Çünkü her memlekete yayılmı' o

lan Museviler, ayrı ayrı b;r takım 

teşkil etmektense bulundukları 
memleketlerin muhte' if kulüpleri
ne de yazıhnağı tercih etmişlerdi. 
Bu itibarla Avrupa memleketlerİ· 
n[n ancak pek azında ciddi bir kuv
vet sayılabilecek pek az Yahudi 
takımları mevcuttu. Yalnız Viya

nın bir zamanlar sırf Yahudiler
den mütefekkil meşhur bir Hako
vası vardı. Bu Hakova o vakitler 
cidden Viyana futbolünde yegane 
mevcudiyetti. Sonradan bu takım 
dağıldı ve zayıfladı. 

Harpsonrası hükumetlerinden (Fi 
!isti) de nihayet vaziyet icabı Ya
hudi futbol takımları teşekkül etti . 

Bu teşekküller birkaç senedenberi 

futbolle meşgul olmağa başladılar. 

Şehrimize gelen ve yarın Taksim 

stadında Betiktatla ilk maçını ya. 
cak olan Apohel takımı da bu te
fekküllerden biridir. 

Viyananın eski Hakovası müs
tesna olmak üzere Yahudi futbo

lü hakkında - şimdiye kadar müs 
takil takımları olmadığı için - hiç 

bir fikrimiz yok. F afat Filistin
lilerin son zamanlarda Mısırlılar

la yaptıkları birkaç temas netice
sinde futbolü epey kavramıf olacak 
!arını zannediyoruz. Bu zannım~ın 
isabet derecesi yarınki maçla mey
dana çıkacaktır. 

- Acaba yarınki Be,iktaş - A
pohel maçı ne netice verecek? .. Ge. 
çen cuma Beşiktaşın hemen he
men tam takımla Eyüp karşısında 
2 - 2 beraber kalması bizi biraz te
reddüde sevkediyorsa da Filistin
den gelen Yahudi takımının futbo
lü ancak birkaç senedenberi oyna
ması biraz da ümit vermiyor değil. 
Herhalde Be,iktafın geçen hafta -
kendinden çok daha iyi - mesela 
lik maçlarmda gördüğümüz- bir 
oyunla Yahudi misafirlere galip 
gelmesini temenni ederiz. S.G. 

"' "' ~ 
~ilt maçları 

15 • 6 934 Cuma günü yapılacak 
şilt müsabaka.lan berveçhiitidir. 

1 - F enerbahçe sahasında: 

Saat 16,30 da Fenerbabçe. Sü
leymaniye şilt maçı hakemi Sadi B. 

2 - &dema tilt maçlarında iki 
taraf berabere kaldığı takdirde 
maç ayni gün yarım saat temdit e
dilecektir, 

Sparta mı, Slavga mı? 

Çeklerin en iyi sol açığı Puc 

Çeklerin methur Slavyaaını bir 
kaç kere fehrimize getirmit ve böy
le tekniği yüksek bir takım getirt
mekle hem futbolümüze hizmet et
mif, hem de halkımız arasında Çek 
futbolüne kartı büyük bir alaka 
kazandırmıf olan kulüplerimizden 
birİIIİn Sparta veya Slavyayı getirt 

' 

• 

Çekleıi1n en iyi sol içi Nejedly 

mek-üzere müracaat ettiği Pragdı 
tahsilde bulunan bir talebemiz tara 
fından bildirilmektedir. Her iki 
Çek kulübünün bu müracaate, dün· 
ya kupası neticelendikten ve fut
bolcuları ltalyadan döndükten son· 
ra cevap verecekleri ili.ve olunmak 
tadır. 

AmerikaJa bugün yapılacak ol an ağır siklet cihan bok~ şampiyo~
luğu için Primo Karnera'nın karps ına çıkacak olan boksor ve artıst 
"Maks Be~' in bir film ~evirirken alınan bir rumi. 



( 

Şayanı dikkat bir eser 

Mustaf aKemal Hazretleri 
nezdinde bir yıl elçilik 

Amerika sefiri M. Charles H. Shcrrill 
Türkiycye ait mühim bir eser çıkardı 

(Başı 1 inci sahifede)) 

Büyük bir devlet adamı, büyük 
bU iti i>ı4armak içın çaııtıı ... ..,u, 
(netekim her üçü de hiç tüphesiz 
büyük itleri b~rmaktadırlar) 
Dünyanın fÖyle bir mülahazada 
1'ulunmaaı muhtemeldir: 

"Evet milleti için muhdckak iyi 
itler görüyor; fakat bakalım bu 
didişmeye ne kadar dayanabile
çek?., Birçok İnsanların ba.tanna
ia maddeten kadir olamıyacakları 
bir isi, reisimizin karşılamakta gös 
tenliği azim '!e c.e!arete ve elde 
ettiği muvaffakıyete, bütün Ame
rika hayrandır. Amerikalı için it
te cevap. Gelelim ltalyalıya. Mus
soliniyi on seneden fazla bir za
mandan beri tanımak ~refine na
il oldum ve sıhhatinin muhtel ol
duihına dair ekseriya çıkarılan de 
dikodulara ~tl:ım durdum. Roma· 
dan Astiaya kadar otomobilini biz 
u.t gür<lükten sonra bir ıaatten 
(azla yüzebilen bir adam, daha bir 
çok ~.,neler ağır i'lere dayanabi
lir. Türk reisine gelince, hususi 
hayatına dair Mustafa Kemal ka
dar hakkında yalan uydurulmut 
kimse yoktur, Bunu bilhassa haset 
ve kıskançlıklarını herhangi bir 
surette göstermek isteyen yazıcı· 
lar yapmıtlanlır. J~te bu yüzden 
Garbi Avrupa onun sıhhatini muh 
tel sanırlar. Senelerden beri ko~
mak, kürek çekmek, meç oyna· 
mak, boks yapmak, güreflllek, 
golf oynamak gibi faal sporlara 
devam etmis, buna ilavete~ de_ bey 
nelmilel Olimpiyat ko~ıtı;St~~e 
uzun müddet azalık vazıfesı gor· 
mü• ohuı benim gibi bir adam, ~ı~ 
hi vaziyet hakkında herhalde ıyı 
bir fikir sahibi olabilmelidir. Bu 
biyoğrafi için Mustafa Kemalle, 
hiç birisi iki &aatten kısa olmamak 
tar'.ile yaptığım müteaddit ve yü: 
rucu mülakatlar bana, kartımdakı 
zatın harikula de kuvvette ve mü
kemmel sıhatte bir adam olduğu 
nı> ,,.harl"• edebilecek kanaati ver 
nıi,ıir. Akıl\ara hayret vere<:~ ka
dar keskin v" çalışkan olan dıma
gi faaliyeti , cihan harbindenberi 
geçen yorucu yıllarda milleti için 
hayretlere fayan neticeler elde et
mit ve hiç şüphesiz daha birçok 
seneler de devam edecektir. 

Türk reisile yaptığım bu mü· 
kilemelerin Avrupanın diğer 
mümtaz de~let adamlanle olan 
mülakathrdan bariz bir farkı var
dır. Gazi ara sıra masadan büyük 
bir kağıt parçası alır, renkl.i bir 
kurşun kalemile harp teferrüatı
nın resmini çizer yahut anlattığı 
mülakatlarda bulunan efbasın yer 
lerini tesbit ederdi; ikinci şıkta 
mesela Santauna hareket etmeden 
evvel sultanla yaptığı en son mü
lakatı anlatırken dedi ki: 

"Odaya sokulduğum zaman 
sultan şurada bir masanın yanın
da oturuyordu. (Odanın çabuca
cık çizmiş olduğu krokisinde bura
sını kırmızı ile işaretledi) . Ben 
burada idim (ben, mavi işaretle). 
Bir pencere vardı (pencereyi bir 
P ile gö&terdi) ve Sultan benimle 
konuşurken boyuna pencereden dı 
şarıya bakıyordu. 

1 - Peki pencerenin dıımda a
caba ne vardı? 

Bu sualim üzerine hemen ge
milerin mavi renkle küçücük kro
kisini yaparak : 

"Yıldız kötkünün hemen kar
şısında, boğazda demirli olan 
müttefikin donanmasına bakıyo.- . 
du.,, 

Böylece bütün manzarayi siz 
de görmüş oldunuz. Hikaye yal
nız basit ve pürüzsüz bir surette 
anlatılmış olmakla kalml}'or ve 
fakat CDUD krokileri sayesinde 
sanki siz de bizzat odada imiı&i
niz gibi vak'ayi hissediyor ve ge
çen her teye şahit oluyorsunuz. 

Bu krokilerin C'i\ kıymetlileri 
Anafarta (Sola körfezi) , Sakarya 
ve Dumlupınar tarihi muharebe. 
lennde tatbik etmİ! olduğu tabb
yeyi gösterenlerdir. 

Bu kitap okuyucuya yalnız 
bu harikulade Türkün başardığı 
hayratlere şayan işleri göster
mekle kalmıyacak ve fakat müşa
rünileyhin istinat etmekte oldu -
ğu coğrafi, siyasi ve entolojik e
sasatı kav"'mağa uğraşacaktır. 

Okuyucularımıza lstanbulu ta
nıtmakla işe başlıyacağız. Dünya
nın me~!tr limanına muvasalat 
hakkında yazacağrmız bir fasıldan 
sonra ertesi günü, moôern hüku
met merkezile eski payitaht ve 
deniz limanı İstanbul arasındaki 
kes~İ!"\ ~arkı görmek için, deniz 
sevıyesınden takriben 3000 ayak 
yük&ekliğİ!lde olan Ankaraya gi -
deceğiz. 
Ankaraya varınca hemen (Musta 

fa Kem~)) in başlangıçlarına dair o 
lan tetkıkatımıza dalacağız. Bun
dilll sonra Türk cüml:ıuriyetini 
nasıl yarattığına dair o!an hay
retlere ş.ayan tarih gelecektir. 

Sonra da Cümburreisi Gazi 
Mustafa Kemal Hazretleri tara
fından Türk milli hayatında ta
hakkuk ettirilen on bir inkılabı 
anlatacağız. Milletler arasında 
aulhu aeven yabancılar için, bu 
cezri değişikliklerin en ziyade 
dikkate şayan olanı tesis edilen 
yeni samimi dostluk münasebet -
lendir ki, Yugoslavya, Bulgaris
tıın, Yunanistan, Suriye, Filistin 
ve ltalya gibi komşularla olan es
ki kavgalar yerine ve Türkiyenin 
lehine Cümhurreisi Hazretleri bu 
dostluklan ikame etmiştir. 

Türkiye nezdine gönderilen 
bütün yabancı -hükumetlerin mü
messilleri çok liyakatli ve cidden 
pek nazik olan Türkiye Hariciye 
vekili T cvfik Rüştü Bey tarafın
dan hiç füphesiz en kibarane bir 
surette kabul eciilirler. 

Ancak bizim münasebetimiz 
burada kahnamıthr; birçokları
mız onun en samimi şahsi dost
ları olmı;.şlardır. Ayni zamanda, 
harp meydanlarında ve Lausanne 
sulh konferansındaki muvaffakı
yetlerini, daha Türkiyeye gelme
den bildiğD.ıiz, Başvekil lamet 
Pata ile de gayet samimi münase
betler teai& etmiştik. Riyaset et
tiği kabinenin azası, (Mustafa 
Kemal) tarafından, Türkiyenin 
en liyakatli adamları arasımlan 

Milliyet'in tefrikası: 34 

Tanıdığım Casuslar 
( flell. Knokaert'in hatıraalrı) 

Tercüme eden: AHMET CEMALEDDIN 
ni müş'ir tahri~i.bir emri kendisine j 
verdi. Alaaslı ıçın beklemekten baş 
ka yapılacak bir ıey yoktu. Şimdi 
(Alfons) lngiliz mevziinin Alman·· 
lar tarafından şiddetli bir topçu 
ateşi altına alınmış olduğunu görü
yordu. Bu ateş o kadar şiddetli 
idi ki mermilerin altında hiçbir Jn. 
g'lizin berhayat kalmış olmasın~ 
imkan ve ihtimıı.l tasavvur edem1· 
yordu. Bir aralık top sesleri sustu 
ve mitralyözlerle el bombalarının 
yeniden faaliyete geçmesi Alman· 
)arın piyade hücumuna kalktıkları· 
nı ispat ediyordu. Lakin ate,in 
şiddetine rağmen lngilizler elin 
mukavemet ediyorlardı. (Rolers)e 
dönerken aklına birden bire bu 
mahsurlara muavenet imkanının 
mevcut olduğu fikri geldi. Vakıa 
bu i~te muvaffakıyet ih~in_ıal~ pek 
azdı; adeta milyonda hır ıhtımal, 
lakin ne de olsa bu cesur müdafi
leri o ümitsiz mevkilerinden kurtar- ,· 
mak için o milyonda bir çareye de 

bıLf vurmak lazımdı. Bunun için de 
ne yapıp yapıp vaziyeti İngi
liz lntellicens servisine bildirmek 
hem de vakit kaybetmeden bildir
mek lazımdı. lngilizler vaziyeti 
anlayınca umumi bir mukabil taar
ruzla ölüme mahkum mahsur tabu
ru belki kurtarırlardı. (Alfong) bu 
havaliyi karıt karış bildiğinden 
mahsurların mevkiini liyikile tayin 
ederek müttefikin istihbarat maka
matına bildirecek bir vaziyette idi 
Alsaslı, kaltıen zerzevatçı kadın ile 
biran evvel karşılaşmaya dualar e
derek ihbar raporunu yazdı hazır
ladı. Zerzevatçı kadın o aralık hu
duda mektup götürebilecek yega-
ne klavuzdu.. JO'• 

Diğerleri hep ya muvakkaten 
gizlenmişler ve yahut ta başka bir 
vazife ile meşgul bulunuyorlardı. 
Binaenaleyh el altında yalnız (Ro
many) kadın bulunuyor demelı:ti. 
Diğer taraftan Almanlar son za
manda biçare kadının biricik katı-
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MAHKEMELERDE 

Mahkum edilen 
Katiller 

Dün ağırcezada iki 
karar verildi 

TavfllJlcılda bir kahve kavgası 
esnasında Şahini öldürmek ve Şük 
rüyü öldünneğe te,ebbüs etmekten 
suçlu Etem oğlu Halilin muhake
mesi dün ağır ceza mahkemesinde 
neticelenmiş, Halilin 15 sene hap 
se konulmaı- karar verildikten 
sonra kanunun icaplarına uyularak 
cezasında ilaveler ve eksiltmeler 
yaprlmıt, neticede de 9 sene, bir 
ay, 15 gün hapis yatmasına, mahcu 
riyet altma alınmasına ve i.nınıe 
hizmetlerinden müebbeden mah
rumiyetine karar verilmiftir. 

Silivnde Adili öldürmekten 
suç'u Ali oğlu Salibin muhakeme
si de dün ağır ceza mahkemesin
de neticelenmif, Salibin de mahcu 
r1yet altında bulundurulmasına, 
amme hizmetlerinden müebbeden 
mahıuıniyetine ve 7 sene hapis 
yatmasına karar verilmittir. Her 
iki karar da saat 18,30 da tefhim 
edilmittir. 

Sarraflar serbest bırakıldılar 
Türiı: par.ısının kıymetini ko

nmıa h<ıkkındaki kanuna muhalif 
hareket ettikleri için müddc"umu
milikçe ist'.ntak hikimli~ine tev
di edilmif olan sarraf ve koınisyon 
cular yapılan isticvabı rnut•'l•kıp 
s.-rbest br akılmı,lardır. Haldarın 
d<.>ki tahkikata gayrimevkuf ola -
rak devam edilmektedir. 

çok değerli bir isabetle seçilmek
tedir. Evet, ben gördiikleri İş ba
kımından dünyanın hiç b;r yerinde 
bu vekillere üstün gelebilecek bir 
kııbine olmadığını söylemelc cesa
retini gösterebilirim. 

Vekiller heyeti, mevcudu 317 
kişi olan E.üyük Millet Mecliai a
zası meyanından seçilir. Türkiye
de ayan olmadığı gihi, Millet Mec
lisinden daha yüksek bir teşkilat 
yoktur. 

İtte bu mevzu bizi Eüyük Mil
let Meclisine getirdi. 

Şimdi her yerele efkarı umu-
miye parlamentoların aleyhine 
dönmüştür; çünkü bunlar kı5men, 
sade~e münaka ln r yaı>nn b;rer 
cemiyet haline eje".nere olm.,~lar; 1 
kısmen de" mil ~ · .e~3il eri ye-
niden intibap unamamak k.;r-
kusunu bütün mil letin hakikı men
faatlerine üstün tı.:tmaktadırlar. 

İşte bı sebepten dola~•ı , Tür
kiye Millet Meclisinin büsbütün 
başka bi-; tarzda teşkil edilmiş 
olduğunu söylemek hakiki bir 
zevktir; bunlar yalnız tücrar ve 
bankacılar değil fakat ff'n mensup
ları ve serbest meslek erb~bı ara
smdan hü!isa umı.:mi !ıay;;.tm bü
tün sahalarında en mümtaz olan
ların meyanından seci!mektedir. 

Bir cihetten Türkiye, nev'i 
şahsına mahsus bir yerdir çünkü 
burada çifte dil konuşulmaktadır. 
Kar,ılaftığım her memnr fran
sızca biliyordu. Ancak bunun bir 
mahzuru var: Yabancıların türk
çe öğrenme~ine mani oluyor; hal
buki türkçe şimdiye kadar öğren
meğe çalı§hğım dillerin en ziya
de alakaya tayan olanıdır. lngi
lizc:' de ~avaş yavaş intişar etmek· 
tedır. Fr~'\t tahsil ve terbiye gör
müt T ~'rıclerin hepsi fransızca ko
n"r,uyorlar. 

Türkçeye çeviren: 
Ahmet Ekrem 

rını da orduları iç'n müsadere et
mi~lerdi. Şimdi artık zavallı ihti· 
yar kadın ağır sebze ve meyva se
petini sırhnda iafıyarak nafakası
nı temin etmek mecburiyetinde kal 
mı~tı. Bu itibarla (Rol en) e eskisi 
kadar sık sık gelemiyordu. Bere
ket versin ki bir eseri tali olarak 
(Alfons) zerzevatçı kadını gör· 
mek istediğini anneme söylemi• an
nem ise kendisine Madam (Roma
ny) yi o sabah erkenden görmüt ol
duğunu ihbar eylemişti. Binaena
leyh Alsaslı zerzevatçı kadını ele 
geçirmek için yegane çarenin ken • 
d'sini (Roleu)ten kadının köyüne 
giden büyük şose üzerinde bekle
mekten b~ka bi'ley olamıyacağı
na karar verdi ve beklemeğe ba.t
ladr. Bekledi, bekledi nihayet ak
~am olmaya batlamıştı ki Maoam 
(Romany)nin sevimli simasını u
zaktan farketti. Zerzevatçı kad.n 
yakla.şınca Alsaalı mutadı hilafın..; 
telaşlı telaşlı sordu: 

- Romany nine, acele bir haber 
var. Bu haberi huduttan hemen ge
çirebilir m:sin? 

Zerzevatçı kadın yavat yavaş ba 
tını salladı ve kelimelerini tartarak 
cevap verdi: 

- Klavuzlarm birçoğunu Alınan 
lar çalıttırılacak sivil esir olarak 
Fransaya gönderdiler. Mütebakisi 

POLiSTE 

Kasıt seziliyor 
Kerestecilerdeki f ahrika

dan ateş nasıl çıktı? 
Kerestecilerde b?r makarna 

fabrikasının kısmen yanmasile ne
ticelenen yangın hakkındaki tah
kikat son Jlakikada yeni bir safha
ya intikal etmiştir. 

Hadise maznunlarının iddiala
rına göre, alet §U suretle çıkmıt· 
tır: F ahrik:anın üst katındaki o
dalardan birine konulmuf olan 
vahıi bir kedinin çıkarı!maaı İ· 
cap etmİ§, cfda karanlık olduğu i
çin kedi lamba ile aranırken kağıt
lar alet alımş ve süratle büyümiif
tür. 

Fakat bu iddia tüpbeli görül
müt, esasen fabrika 45 bin liı"aya 
sigortalı olduğu iı;in tahJ.ikat de-
rinlettirilmittir. . 

T etki! edilen ehli hibre dün ht
dise mahalli.nde bir keşif yapmıır 
tır. 

Hazırlanan rapor bugün ala
kadar makamlara tevdi edilecek 
ve vaziyet bundan sonra tavaz
zuh edecektir. 

Diğer tar~ftan civarda telefon 
bulunmasına rağmen yangının it
faiyeye bir bayii geç ihbar edil
digi de tesbit edilmittir. 

Kaçak rakı yapanlardan ilcisi 
daha yakalandı 

Evvelisi gün Parmakkapıda 
inhisar idaresi takibat memurla
rı tarafından bir rakı imalathane
sinin ~eydana çıkarıldığını yaz
mıştık. 

Arama yapılıiiğı sırada evin 
arka kapısından kaçan Tevfik e
fendi ile dostu Makhule hanım 
dün ayn semtlerde yakalanmışlar 
ve haklarındalci tahkikat evrakı 
tamamlanaralc adliyeye verilmiş -
!erdir. 

Bir çocuk t u'.undu 
Şehzade camii avlusunda bir 

haftahk bir kız çocuğu bulunmuş
tur. Çocuk darülacezeye gönde
rilmiştir. ·-

Yanııın taşlangıcı 
Kıztatında Sofular caô'desin

de Ciyerci Mülayim ağanın evin
de yemek piş irilirken yağ parla
maları yüzüncien baca k-..ı umları 
tutuşmuş, de.ı-!ı al söndü, lmüş
tür. 

Zor:u madam 
:r arb.l>aşmda oturan r • :>oam 

Ncvart ile Onnik ağız ml • ~kaşa. 
sına girişmifler, bu sırada d a dam 
Novart eline geçirdiği bıç .a On
niği yaralamış, yakalanar .. taki
bata başlanı'.mıştır. 

Araba kızası 
Dün akşam üzeri Ciba" ,'e bir 

araba kazası olmu;tur: Ai: ~:ıs oğ
lu Mahmı..dun ioaresindeki yük a
rabası Ali isminde bir adama çarp
mıf, muhtelif yerlerinden yaralan
masına sebebiyet vermi§tir. Yaralı 
hastaneye kaldırılmış, arabacı ya
kalanmıştır. 

Deri hırsızlı gı 
Beyoğlunda Gazi Hali.skir 

ciddesindeki otomoto şirketi fab
rikasına ait iplik deposundan 25 
deri ve 27 lamba çalınmış, yapı
lan ta..'ıkiıkatta üç kişi nezaret al
tına alınmışlardır. 

Ekmek bıçağı ile 
Kasımpaşada Çürüklüc'.e otu

ran Firdevs hanımı zevci Mus-

de vazifede. Maamafih (Alfons) 
eğer bu haber çok müstacel birfeY 
ise ben götüreyim. Bak aklıma bir
şey daha geld ' . Almanlar bizim 
klavuzlardan birisi olan babacan 
(Mautos Devany)den ad:ı.m akaıllı 
şüphelenmişler. Bunun üzerine 
(Devany) giz'endi ben kendisinin 
gizlendiği yeri biliyorum. Mektu
bu onunla da göndermenin ihtima
li vardır. Kend"ıinin burada kal
masından ise hududu geçip Fransa
ya iltica etmesi artık bir mecburi
yet halini aldı. Bu suretle hem ken
disi firar ederek yakasını Alman
lardan kurtarmış hem de haberi gÖ· 
türmÜf olur. Bir lafla iki kuf vur
mak ise şu aralık her babayiğit:n 
karı değil. 

(Alfons) en karanlık dakikalar· 
da bile cesaret ve nefesini kaybet
miyen bu cesur ve fedakar kadına 
te~ür ederek yazdığı raporu 
kendisine uzattı ve sordu: 

- Şimdi biraz da sizden ıhahse
delim (Romany) ana; çocuklar ne 
alemdeler? Jyid:rler ya! .. 

- Hepsini (Gheut) civarında 
bir çiftlikte oturan akrabamdan bi
risinin yanma gönderdim. Yalnız 
(Pierne) benimle oturuyor. (Pier
ne) artık kocaman bir delikanlı ol
du.. Alınanların kendisini çalıştır· 
mak üzere bir yere göndermelerin· 

İbrahim Tali B. 
Yakında Ankara ya giderek 

şif ahi izahat verecek 
EDiRNE, (Milliyet) - 84r 

ay süren tetkik seyahatinden geçen 
pertembe günü akşam üstü I::dir
neye dönen ikinci umumi müfet
tiş lbrahim Tali Beyin Edirne
liler tarafından nasıl bir ittiyak
la karşılanacağını telefonla lıil • 
dinnittim. 

Bu sabah saat altı buçukta 
umumi müfettitlik binasında va
zifesine batlayan İbranim Tali. 
Beyden "Milliyet,, namına beya
nat ricasında bulundum. 

Ziyaretimi iltifat ve nezaket
le kabul buyuran müfettit Bey, 
seyafıatlerinden memnun kaldı • 
ğını, esasen her yerini yakından 
tanıdıkları Trakya mıntakuın -
daki imar, iskan, nüfus, arazi 
işlerine dair esasb notlar tes
bit ettirdiklerin;, ilctısadi vazi
yeti datıa ciddi ve alikah tetkik
lerden geçirmeğe lüzum gördü
ğünü, liütün bu tetkikatı ayn ay
rı tertip ve tasnif ettirdikten son
ra alacakları muhaasalaya göre 
icaplarına bakacağını söyledi. 

Bilhassa, halkın, maarife ve 
mekteplere karşı gösterdikle.-i a -
laka ve (<htiyacı çok yerinde bu
larak takdirle karşıladığını, hal
kın her tarafta g&terdiği samimi 
teu.Gıürattan pek ziyade mütdıas
sis bulunduğunu ilave etti. 

lbrahim Tali Bey, bir müddet . 
sonra, Ankaraya giderek tetkik
lerinin neticeleri hakkında yük
sek makamlarla temasta buluna • 
cak ve bazı itlere dair şifahi iza
hat verecektir. 

Umumi müfettişlik bürola
rı her gün sabah saat altı buçuk
ta işe ba~lıyor ve bir buçukta ni
hayet veriyGr. 

Muntazam bir devlet mekaniız
ması çalışmasının örneğini göste
ren umur:ıl müfettişlik büroları 
Trakyalılara hakiki btr meffıa
ret hissi vermekte olduğu gibi 
seya1hati esnasında halkı zahmete 
koymuş olmamak için eşyasını 
ve atc;ısını keneli kamyon:le taşıt
tıran lbrahim Tali Beyin bu hare
keti halk gönüllerinde yüksek a
k!sler hasıl etmiştir. 

Mehmet BEHÇET 

Anne) er birJiği tenezzühü 
15 Haziran 934 cuma .-ünü Himayej .. 

c .:. al Cemiyeti Anneler birliğinin Ya• 
f ... .r.,., f:lAl "~c., ("iftliV.i tenezzüh vapuru 
köprüden ha!"eketlnden sonra Kadıköy 
ve uüyükaclaya uğrayacalctır. 

tafa ekmek pıçağile bacağından 

yaralaır.'ştır .Tahkikata devam e
dilmektedir. 

Cesetler bulundu 
On beş gün kadar evvel Kaha. 

tat açıklarında bir deniz kazası 
olmuş, boğulanlardan Çerkeşli 
Ahmedin cesedi bulunmuştu. 

Hasan Suphinin c:esedi de dün 
Odun isJı:elesi civarında denizden 
çıkarılmıştır. Her iki cesedin de 
defnedilmesine müsaade edilmiş 
tir. 

Bir kadın haşlandı 
Sirkecide, Hocapaşada Meser

ret oteli başında Melek hanımın 

hanesinde oturan Madam Sara 
çamatır yıkarken kazan devrilmiş, 
kızgın sular ayaklarını yakmış
tır. Madam; tedavi altına alınmış
tır. 

den çok korkuyorum. Bu sabah 
bu meseleden (Masta)nm valide
sine de bahsettim. O da bana bir 
akıl öğretemedi. (Masta)yı görsem 
daha iyi olurdu ya! Bu ço
cuk için bir çare düşünmeli. Hay
di Allah ısmarladık evlat .. 

Zerzevatçı kadın kendisine veda 
edip uzaklatırken Alaslı da feda
kar kadının hamil olduğu mektu. 
bu yerine ulaştırmaya muvaffak ol. 
masına kalben dualar ediyordu. 

Ekseriya gönderilen haberler 
48 saat zarfında düveli itila
fiye istihbarat dairelerine varrırdı. 
Halbuki fimdi klavuzlar azalmıs 
teşkilat bir hay!~ sarsılmıştı. Bin~
enaleyh haberlerın mürseliileyh'ne 
kaç saatte varacağını kestirnıek cid 
den mütküldü. 

(Alfons) zerzevatçı kadından ay 
rılıp kasabaya dönerken fedakira
ne mukavemet eden mahsur lngiliz 
taburu gözünün önünden gitmiyor
du. O kadar ki bu, delikanlı da bir 
fikri sabit halini almı,tı. Adeta ken 
disi de farkında olmıyarak, biran 
evvel alet hattına yeti~k için, 
ha&tahane kamyonunu büyük bir 
süratle &ürüyor acele ediyo~du. 
Kendisi sargı mahalline vardığı 
zaman ifittiği tüfek ate.inden ınah· 
aur lngilizlerin kendilerini elin 
mukavemet ve müdafaa-etmekte ol 

Ga yrimü ha dille 
Kolaylık 

(Başı 1 inci sahifede)) 

Bono sahfI son günierde 11 
durduğundan, biriı:aç gün e 
ne kadar yüzü O."l dörde dü 
lan bonolar on dokuz, on dok 
çuğa kadar çıkmıştır. Bono! 
düpnesi esasen bazı gayrimü 
ferin bunların kaJ"fılığı olma 
zannile aebepg1z yere telif& d 
rdc, bonoları kaça olursa olsu 
den çıkarmakta acele etme! 
den ileri gelmekte idi. Bono ~ 
leri bonoları muhafaza ettik 
bir taraftan da metriik mallar 
zayedeye çıkarılmakta deva 
tikçe, bonoların yükseleceği 
hesizdir. Bugün yeniden bir 
emlax Ziraat Bankasında mü 
deye çıkardacalctır. 

Gayrimühadiller, müza 
feklinden •ikayetçidirler. Mü2 
yedeye çıkarılacağı ilan ed 
malları görüp, müzayededen 
vel ve.ziyetleri hakkında kat'i 
liimat edinmek isteyen gayri 
ha.diller bazı güçlüklerle kail 
ınakta olduklarını söylemekt 
ler. Gayri meııkul bir malı al 
iae mesahası ve iradı gayri 
ve vergisi hakkında bazı sarili 
li'ımat elde etmek istemesi 
bôidir. Müzayedeye ittirak ed 
olan kimseler bu kabil mal· 
elde edemediklerinden müz 
deye gİ;mekten çekinmektedi 
Bundan maada Ziraat Bankası 
yapılan müzayedelere girmek 
evvelden teminat akçerini y 
mak icap etmektedir. Müzay 
buladıktan ronra, malı arttı 
ist~yenler, teminat akçesi ve 
dikleri için bu haktan mahrum 
maktadırlar. Sonra saat 15 te 
müzayedelere bıLflanmakta ve 
ka kapıları da kapanmakta 
Hariçten içeriye girmek iste 
ler, kapıları açtırmakta güçl 
çekmekte ve hazan da geriye 
mektedirler. Aldığmıız habere 
re, Maliye Vekaleti müzayede 
de gayriınübadillerin huk 
gözetecek ve kendilerine ko 
!ıklar temin edecek tedbirleri 
haz etmek üzere şehrimize sal" 
yettar bir memur göndenniş 
Bu zat dün takdiri kıymet ko 
yonu reiai Faik Nüzhet ve ga 
mübadiller cemiyeti umumi ka 
Şahap Beylerle görüşerek alın 
tetbirleri tetki ketmittir. Gayri 
badillere yapılacak yüzde y 
para tezviatı hakkında Mal 
Vekaletinden henüz tebligatta 
lunulmaını•tır. Bununla bera 
bu meselenin biııkaç güne ka 
müsbet bir surette neticelenec 
ümit edilmektedir. 

EKONOMi 

Demir sanayii 
Demir sanayii fabrikatör! 

bugün Sanayi birliğinde bir iç · 
yapacaklardır .. içtimada grup 
iM.adar eden hususat görüşü} 
tir. 

Yugoslavya ile ticaret 
mukavelesi 

Yakında Türkiye ile Yugosl 
ya arasında Ticaret muahedesi 
zakeratına ba.tlıyacaktır. Bu m 
satla sefir M. Y ankoviç'in riya 
ri altında olmak üzere M. Mih 
viç ve M. Corceviç'ten müre 
bir heyet teşkil edilmittir. He 
azası şehrimize gelerek Ankara 
gitmişlerdir. 

duklarını anladı. Sargı mahalli 
yaralı efradı ile dolu idi. Kamyo 
yaralılar nakledilirken (Alfo 
te&kerecilerden biri&ine lngiliz 
burunun muannidane mukave 
etmekte olduğu mahalli gösterer 
sordu: 

- Bizimkiler bunların hakk 
dan daha gelemediler mi? 

T eakereci elinön tersile alnınd 
sızan terleri silerek cevap verd' 

- Hayır henüz mukavemet 
yorlar. Ama bu gece ifleri tama 
dır. Bu sabah bir levhaya "mah 
sunuz fazla mukavemete mi 
yok. Teslim olunuz,, cümlesini 
zarak siperden dıfarı tuttuk. 1 
!izler bu levhayı kurtunla par 
parça ettiler ve biraz sonra onl 
da bir levha gösterdiler. lngili:ı 
rin diline vakıf teskereci bir ar 
daş bu levhayı okumu,. Biliy 
musunuz levhaya ne yazmıtlar 
"Teslim olmak kelimelerinin rna 
sını bilmiyoruz. Hep beraber c 
neme gideriz.,, diye yazmamış! 
mı? Doğrusu babayiğ' t adamlarrr 
ama bu gece işleri tamamdır ark• 
daş. Herifler bize pek pahalı} 
mal oldular. Ne yapıp yapılacak 1 
adamların hesabı görülecek ..• 

-Bitmedi-
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. ...~. •, . . ' '. •ı PRIMA 'r.: o o o Maliye Vekaletinden: 
Yeni basılacak madeni uf aklık 
paraların şekillerinin tesbiti için 
Türk sana t'karları arasında 18. 
6.934 tarihinde başlamak üzere 
bir mÜ!abaka açılmıştır. Alaka. 
darlar Darphane ve Damga Mat. 
baası üdürlüğüne müracaatla 
şartnamesini alabilirler. (3188) 

...,. Istanbul Belediyesi ~ 

Sular idaresinden: 
16 Haz'.ran Cumartui giinii öğledea itibar.a pazartesi sa

b• hına kadar evvelce ili:ı edildiği giti iıale tesisatında yapıla
cak ıslahata a:t mül.lm l:ıir ameliyat dolayısile au verilemiyecek
lir. Pazartesi gllnü su tevziine baş 'anacak iıe de yüksek mahal
ltr:a ancrk ~alı ubahı muntazam su alabileceğini muhterem ls-

l:alkın.ı fİmdiden i!An ederiz. (3182) 

MARMARANIN PıRLANT ASI 
BOMONTININ nezareti altında 

KIZKULESi PARK ve PLAJI 
Köprü Üsküdar iskeleıindeıs ve Beşikta7tan Salacağa sabahta'l 
gece yarıma kadar her yarım saatte gidit geliş vapur vardır. 

İNCESAZ, ORKESTRA, VARYETE 
Tue bcı'.u ll'.~ik fıçıltr ır.fşt< ıilcriıııizia rnfralşrıaı şeal~r.

dirmektedir. Huıusi müsamere ve 1:iyafd'.er katul ve 
hrtip edilir. 

Orta tedrisat muallimi olmak isteyenlere: 

Maarif Vekaletinden: 
Yüksek Mektep Mezunlarından ve yahut ehliyetname ile 

Orta Tedrisat Muallimliği hukukunu kazananlardan Orta 
Tedrisat Muallimi olmak isteyenlerin bir istida ve mahalli 
Maarif idarelerince tasdikli bir fiş ile 25 Haziran 1934 tari
hine kadar nerelerde vazife almak arzu ettikleri tasrih olun
mak üzere Vekalete müracaat etmeleri ilan olunur. (2953) 

Deniz yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy Köprühaıı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdanade 

Han Tel. 22740 

Bartın yolu 
BURSA vapuru 14 Haziran 
PERŞEMBE 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. (3169) 

3434 

Mersin sürat yolu 
KONYA vapuru 15 Haziran 
CUMA 11 de Sirkeci nhtımm
dan kalkacak. Gidişte İzmir, 
Antalya, Mersin'e.Dönü~te bun
lara ilaveten Alanya, Küllük, 
Çanakkale'ye uğrayacaktır. 

(3170) 3435 

-Trabzon sürat 
yolu 

KARADENİZ vapuru 14 Ha
ziran PERŞEMBE 20 de G~
lata rıhtnnından kalkacak. Gı
di,te İnebolu, Samsun, Ordu, 
G'reson, Trabzon, Rize, Hopa
ya. Dönü,te bunlara ilaveten 
Pazar, Of, Polathane'ye uğra
vacktır. (3171) 3436 

Jstanbul mahkemei asli:re ikinci hu
kuk dairesinden : 

Vilyam veledi Hanti Daston Efendi

nin Galatada Selanik hanında 11 No da 

Borsa mübayaaciliğile me§ğul Leon Y u .. 

da aben veledi Mişon Efendiye Beyoğ

lunda Şehsuvar bey mahallesinin Büyük 

ve küçük Hendek sokağında kain tevsii 

ıntikallı bir bap apartıman 800 liraya 

vefaen ferağ eylemiş ve ahiren mumaİ· 
leyh bedeli ferağı lemamen aldığı hal
de it.ayi takrirden imtina ettiği Cihetle 

ferağın Fekki ve davacı namına kaydı
nın tashihi hakkında ikame olunan dava 

Üzerine müddeialeyh müma'1eyhin ika

metgahının mcçhuliyeti hasebile tebli· 
ğat icra edilememiş ve müddei vekilinin 

müvafıkı kanun görülen talebi veçbile 

ilanen tebliğat icrasına karar veri~;ş 
...-~ hu b~::ı-d,.i.-i d.rtıv:ı .:ırzuiı:tli sure~Jc 
ınahkcme divanhanesine talik kılınmış 
olduğundan tarihi ilandan itibaren yir
rni gÜn müddet zarfında eıaı davaya ce

"8P vermek üzere keyfiyet gazete ile 
ilin olunur. (379) 

3322 
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Talefon • 20620 :O-.. 
i .. 3141 
1 

.. Dr. f\uri Fehmi ---ıı 
Göz Hekimi 

Cığaloğlu Süreyya Bey apart. 
saat 2·6ya kadar. Teldon 23212 

---------J126 

iLAN 
OPERA SiNEMASI CEMAL AH

MET ve Şürekası Ko:lektif Şirketinin 
hitamı müddetine mebni infisahile tas
fiyesine, lstanbul Asliye Mahkemesi 
ikinci Ticaret dairesince, 26-4-934 tari
hinde karar verilerek şeriklerin intihabı 

ve mahkemenin tensibile tasfiye memur
luklarına esbak üçüncü ceza reisi Maz

har ve Avukat Minas Anamortafi ve A

vukat Salih Reşit Beyler tayin kılına

rak tasfiye işini gÖrmeğe baş!amış ve 

Karaköy Palas 3 cü katında, 1 No. lu a

vukat Mazhar Beyin yazıhanesi merke

zi Şirket ittihaz edilmiş ve icap eden 

makamata ml".!Umat verilmi.§ olmakla a .. 

13.kadaranın ma!ümu oln1ak üzre keyfi .. 
yet iliin olunuı·. 

Tasfiye memuru Ma:.ı::har, Ta5fİye Me ... 
muru Minas Anamortafi, Tasfiye me-

muru Salih Reşit. (391) 

ZA YI - Namıma muharrer 79093 No. 
6 !:~;. !.~'='d.Ji \W... a:!.~ ~ Raınba.ı hi~ .. 

senedi zayi olmuıtur. Nüıhai sa
niyesini alacağundan evelki hisse ..,_ 
nedinin hükmü olmadığı ilin olunur. 
Kadıköyde Söğütlü Çeıme Siftah ıokak 
10 No. lu baneıle mükim Arif. (386) 

BESl BLAOE 

Bu bıçağı tecrl!b• ettiniz mi? 1 ı 
1 ANADOLU 

Türk ... GLANDOKRATIN 
Ademi iktidara, zafiyeti umum'· Sigorta Şirketi 

( Cncü Vak11 Haıı ratanb:ıl 
yeye ve a.:;alıi buhranlara kar~ı, mc~ ~ 

hur Prof. llrown S•quml \'C "ıeina

hın keşfıdir. Ecıanelcrde 20() kuru•' 

"ıılır. Deposu: (;ıanbul Zaman ecla· 
ihtiyat ve Sermayesi: (le000.000) Türk Lirasıdır. 

d<po;u. ( 168J7) 8147 Nama muharrer hisse senetlerinin ( ·~ 60) ı Türkler elindedir. 

Uıulü muhasebeye vakıf genç üç 
efendiye ihtiyaç vardır. Ticaret mek
tebi mezunları müraccah olup, maaş 
m•kdarı ş:imdilik 40-50 liradır. Ta
liplerin pazartesi günü Sirkecide An
ta!Ya Nakliyatı Umumiye Şirketine 

Türkiye f, Banka.ı larafından leşkil olunmuıtur, İdara meclbl ve müdürler 
l:eyeti 'e memurları kiimilen Türklerdeıı mürekke;> yegane Türk Sigorta Şirke· 
tidir. Türkiyenin her tarafında (200) ü geçe.ıı acentalarınuı h~psl Türktür. Tür· 
kiyenln en mühim müealileaelerinin vebankaiarınııı ııigortalaf'ıııı- icra etme1de:lir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıigortalanm en iyi ~craitle Japar. Hasar ,ukuunda zararl.ı~ı sllr'a~ ve kolay!ı'.<lı öd,r. 

lilı•m•ü•ra•c•aa•t•la.rı1. 1.(3•68 ... ) __ .. _l!!l'!'!!!İij 
Telgraf: İMTiYAZ - Telefon: fst. 20531 

Istanbul Ziraat· Bankasından: 
Sıra 

No. ııu 
524 
525 

489 
471 
472 
473 
556 
520 
559 
590 

Semti 

Büyükada 
,, 

" Boğaziçi 
,, 

" .. 
" .. 

Koca Mustafapaşa 

Mahallesi 

Karanfil 
Yale 
Karanfil 
Tarabya 

,, 
,, 
" Yeniköy .. 

Hobyar 

Sokağı 

Karakol 
Mustafabey 
Kalfa 
Ayazma Mevkii 

" 
" Beyoğlu ca..Jr\esi. 

Birinci sokak 
Çifte Fabrika ve Köybatı 

Haseki 

Cinsi 

Ahşap hane ve bahçe 
Ahşap hane 
Arsa arşını 597 
Bağ dönümü 5 

" 
" Arsa 

Ahşap hane 
Ahşap hane ve dükkan 
Ahşap kısmen tonozlu 

dükkan. 

His.esi Emlik 

No. ıu 

2660 11520 12 
16 48 17 

Tamamı 

" 1 4 
40 '42 

3/ 4 
1/ 2 

14 148 
Tamamı 

7 mükerrer 
27 
77 
61 
24 
24 

2-4-242 
103 

Hisseye g-Ore mu

hammen kıyeti 

1400 T. L. 
500 .. 
597 .. 
200 " 
50 " 

120 " 
525 .. 
500 " 
735 " 

1000 " 

Yüzde yedi buçuk pey akç elerile ihale bedelleri nakten veya gayrimübadil bonosile ödenmek üzere yukarıda yazılı gayri
menküller pazarlıkla satışa çıkarılmış İhaleleri 30-6-934 cumartesi günü saat 15 tedir. Müzayedeye iştirak edeceklerin mez
kiir giinde saat on dört buçuğa kadar pey akçelerini yatırmaları lazımdrr. Sen ei haliye vergisile Belediye resimleri müşteriye 
aittir. Şartname bankamrz kapısrna asrlmrştır. (3097) 

' 

Büyük Otel ve Gazinosu açılmıştır 
Necip Yakup Bey idaıresinde Orkestra ve Caz 

Fiatlar çok mutedildir 
Haziran ayına mabsu'I l vo 2 kişilik tenz'latlı karneler 

yapı1mıştı~. Köprü g·şesinc!e satılmaktadır. 

3059 3358 

Ankara Vilayeti Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

Ankara - Çorum - Halk evi iltisak yolunun parke 
kaldrrım inşaatı kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. 

Bedeli keşfi (31454) lira (32) kuruştur. ihale 18-6-934 
Pazartesi günü saat 15 de Vilayet Encümeninde yapılacak
tır. 

Talip olanların ehliyeti fenniye, itibari, mali vesikala
rını, teminatı muvakkatelerini ve teklif mektuplarrnı kanuna 

göre hazırlryarak Vilayet Enı.;ümen Reisliğine müracaat et
meleri liznndır. 

Daha ziyade mıJfunat almak isteyenler Vilayet Nafıa 
Başmühendisliğine müracaat edebilirler. (2809) 3171 

Bandırma Malmüdürlüğünden: 
16000 lira bedel muhammenenin Manyas gölünün 1 

Haziran 934 tarihinden itibaren 2 senelik balık avlamak 
hakkile av vergisi ve tuzla binası iltizamına müzayede müd
detleri içinde talip çıkmadrğından 11 T emınuz 934 tarihin
de çarşamba günü saat 15 te pazarlık suretile ihale edilmek 
üzere bir ay müddetle pazarlığa brrakıldrğından taliplerin 
Bandırma Maliyesine müracaatlrı ilan olunur. (3176) 

OVOM LTINE 

Maarif Vekaletinden: 
1 - Orta Tedrisat MeJ.teplerinde Türkçe, Tarih-Coı~ 

rafya, F enbilgisi, Biyoloji, Riyaziye, Fransızca, Almancc: 
lngilizce Muallimi olmak isteyenler için bu sene imtihan a: 
crlacaktır. 
. 2 - İmtihanlar l Temrnuz Pazar günü İstanbul Ü-

11iversitesinde başlıyacaktır. 
3 - Bu imtihana dahil olacakların : 
A) Tür' olmaları, 
B) Yirmiden eksik ve 45 ten fazla yaşta olmamalan, 
C) Hüsnühal erbabından oldukları, cinayet ve cünha 

nevinden mahklımiyetleri olnıadrğı hakkmda mahalli Vil5.
yet veya kaza idare Hey'etin :len bir mazbata ibraz e mde
ri lhalen memur ve muallim olanlar bu kayıttan müstesn<> o 
lup mensup oldukları Daire amirinin vereceği vesika kafi
dir.) 

D) Her türlü hastalıktan ve muallimlik etmeğe mani 
vucüt arızalarından salim olduklarını isbat eder tasdikii he
kim raooru ibraz, 

E) Lise veya yedi senelik idadi veyahut Muallim l\.1e\<
tebi mezunu olmalarr, Muallim Mektebinden mezun olan
ların en az iki ders senesi mu3.llimlik temiş bulunmaları la
zımchr. 

4 -- Namzetler imtihanda muvaffak olduklarr tak
dirde 1702 numaralı kanunun 1 inci marldesin~er ·-· ..... ;_ 
len dereceler dahilinde her hangi bir Orta Tedrisat Muallim
liğine taytn edileceklerdir. 

5 -Yukarıdalıi şartlan haiz olan namzetler bir isti
da ile Vekalete müracaat edeceklerdir. Bu istidaya şu vesika! 

ar bağlanacaktır. 
A) Nüfus tezkeresinin asıl veya lastikli sureti . 
B) Tahsil derecelerine ait şahadetname veya vesıka

larrrun asıl veyahut suretleri. 
C) Hüsnühal mazbatası 
D) Mahalli Maarif Idare!<İnden nümuneaine tevfikan 

tasdikli sıhhat raooru, 
E) Mahalli Maarif İdaresinden tasdikli ve fotografh 

F) Altı adet 4 " 6,5 büyüklüğünde kartonsuz fotoğ
rafları, 

Bu vesikaların en son 15-6-1934 tarihine kadar Vekalete 
gönderilmiş olması lazımdır. Bu tarihten sonra Vekalete gel
miş olan veya evrakı müsbites i noksan gönderilmiş bulunan 
istidalar hakkında muamele yapılmıyacaktır. Keyfiyet ilan 
olunur. (2954) 3323 

1 Sirkeci Gümrüğü Müdürlüğünden: 
Cinsi Eşya l\1rktarı 

Kilo Gram 
Pudra 9 420 
Levanta O 760 
Boş Deri bavul O 1 adet 

Tabii mukavvi gıda 
G. &. A. Baker Ltd 
Prevuayıons Han, Tel. 24330 

Yukarıda cins ve evsafı yazılı eşyanın 4 Temmuz 934 
Carşamba günü saat 14 de Sirkeci Gümrüğü Müdüriyetin
deki satış komisyonunca bilmüzayede satılacağından alıcı-

• 
ların pey akçeleriyle birlikte n1üracaatlarr ilan olunur. 

(3016) 3302 

Hariciye vekaletinden: -F-e-yz-ia_t_i _L_..:::is.::..:.e.::..:.si~M-ü-du-·· r-Iü_ğ_ün-d-::-e-n-: -
Bu sene sınıf derslerinden muvaffak olamayan talebelerin yeniden imtihanları 

için vekileti celiJeden emir geldiği cihetle imtihan programlarını öğrenmek Üzre 

aıakadar Lioe talebesinin Pazartesi ll'ÜnÜ mektebe müracaatları. (399) 

1452 numaralı kanun mucibince hakkı müktesep teşkil. 
etmemek ve 9 uncu derece maaşı verilmek üzere bil müsaba
ka bir Farsca mütercim almacaktrr. Memurin kanununda mu 
sarrah şeraiti haiz taliplerin 25 Haziran 934 nazartesi gü
nüne kadar Vekalete müracaa tlan. (3075) 

3360 

Nqriyatı iJare eJrn: MVMTAZ FAiK 
Cau·/,.,·iJılc l'e T- .~. : 
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