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ittihat Terakki! ve 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN BIRAKTIGI VESiKALARA GORE) 

f erkeziget veya ademi mer~ezi_qet 
vasat bir gol! • 

gerıne 

Alman moratoryomu 
Almanya notasında, ecnebi piyasalarının 
Alman eşyasına kapandığını, Almanyaya 
borçlarını tediye için lazım olan dövizlerin 
alınmasına mümanaat edildiğini söylüyor 

Şehinşah Hz. İstanhulda 
"Sizce ma.lümat alınmak üzere ı yet ismi bulunmak lazımgelir. O i
ısusi surette gönde~diğim prog- •İm de lekelenm:, bir isim olmayıp 
•m hakkında. bazı mutalealar ser · aleme kar'' ciddi faat ;yeti ile şe -
ine lüzum görüyorum: Bu prog- ref kazanabi' cek bir isim olmalı
ım tanzim edild i ği sırada devletin dır. Bu nokta bizim için gayet mu
irliği düşünülmü• ve yekvücut ha- tena ve va.zgL · ımesi caiz olmıyan 

dört gün kalacaklar 
BERLIN, 16 (A.A.) - Alman is

tihbarat bürosu Alman hük\ıı:iıetinin 
transfer meselesi hakkında alakadar 
h iikümetlere tevdi etti ği notaya dair 
afağıdaki ma.liiınato almıthr. Notada 
Almanyanın yaptığı fedakarlıklar zik 
redilerek ecnebi piyaaaların Alman 
ewasına kapandığı ve bu suretle Al
manyaya borçlannı ted ye için l&zım 
~lan dövizlerin aJrnm.aıına m.ümanaal 
olunduğu kaydedilmektedir. 

ki, İngiliz - Alman ticari müvazenesi 
Alma.nyaya pek müsait bulunmakta
dır. 

ANKARA,16 (Telefonla)- Şehir baştan başa donanmıştır.Çankaya
ya uzanan asfalt yol halk ile doludur_ Herke• büyük misafiri Çankaya
dan dönerken bir defa daha görmek için bekleşmektedir. 

nde bu'unmau emrindeki hikmet bir :ıarttır. 
lkdir ed lmekle beraber, umum Ş~u da söyliyelim ki beıer arka 
ıüşteki heyetleri birlettirmek ga- daş kabul etmek hususunda tered
esi de unutulmamış ve vatan ve düt etmek lazımgelirse o tereddüt 
eveltin mukaddes haklarından Ali Saip Bey ve ref kleri tarafın
içbor •ey feda edilmiyerek bütün dan değil, bizim tarafımızdan ol
)smanlıların ittihadına. çalışılmış- mak icap ederdi. Cünkü mevkii -
ır. Gayri müslim vatanda,larımı- miz elbette onlara ·faiktir. Halbu
'·' bize yak114tırmak maddesini ki bu iş !fahsi bir iş olmayrp umumi 
ezkıira bi'.hassa lüzum görüyorum. bir iş olduğu için b · z buralarına 

LONDRA, 16 (A.A.) - lng:ltere 
hükümetinin. Abnanyanın ilin ettiği 
moratorium.a karşı dün almış oldugu, 
vaziyet, Londrada gayet yi bir tesir 
yapmı~tır. Bankalar mahafilinde, Al
manya tarafından tediyatm tatili için 
ileri aürülen iddialar redde~i!mekte
dir. 

ANKARA, 16 (Telefonla) - Şehinşah Haz etleri latanbulda dört 
gün kalacaklar ve oradan Ege ile T rabzona gideceklerdir. Bu defa T rab 
zoıı - Karakö•e yolile Irana avdet buyuracaklardır. 

Moskovada muharrirler kongresi 

Nota, Almanyanın tediye arzusu Ü 
zerinde ıgrar ebn~kte ve Almanyanın 
döviz bilinçosu ile ticari bi1i.nçosun
daki aktifi muhafaza için aldığı tel -
b 'rleri saymaktada. 

Filhakika söylendiğ"ne göre, Al -
manyanın harici ticaretinin azalma
sı, Berlin hük\ımetinin istiyere-k takip 
etmiıt o!duğu ve bi.r dereceye kadar 
Alman mallarına boykDtaj yapılmaaı
na sebep olan siyaset netice. 'dir. 

ANKARA, 16 (Telefonla) - 25 Haziranda Moskovada toplana
cak olan muharrirler kongresinde Türkiyeyi Falih Rıfkı ve Y akup Kad 
ri Beyler temsil edeceklerdir. F olih Rılln Vt> Yakun Kadri Beyler yarın 
hareket edecekle .•dir. 

Bu husus hakkındaki teşebbüs- bakmıyoruz. Simdi kalkıp onların 
erim cümlesinden o'.arak ınüsşteki l:ıu yolda iddia'.Ia.ra. giri.meleri pek 
ki mühi mermeni cerniyetile ciddi tohaf olmaz mı? Ben Ali Saip Be
ıurette müzakereye girişilmi~tir, y in söz'. erini hüsnün:yetine atfet
yakın zamanda müfit bir netice a- ti ı}imden bafka söz söylem-yorum. 
lınması kuvvetle memulduür. Mem- E ger öyle olmayıp ta altında. başka 
leklimizde bulunan bütün unsurla- manalar gizlenmişse, o balde hiç 
rın bir şikayet bayrağı altında bir- kabul edemiyeceğim aşikardır. 
le$mesi gerek dahilden muhalefet Ahmet Rıza Beyi oksamak mad
politikasınm kuvveti noktai naza- rlesİn<' gelince: Evveldenberi söy
~ınd~n,_ gerekse hariçte pol tika. lemis olduğum gibi Ahmet Rıza B. 

Deniz yolları ve Akay idaresi 
LONDRA, 16 (A.A.) - Maliye 

nazırı bu sabah Avam kamara!tnda 
beyanatta bulunmuttur. Bu beyp .:a 
nazaran1 Alman bükilmeti taraf.ndan 
v e rilen moratoryom kararı Üz erine, 
1 T~·anuzdan evvel muc:bi memncni 
yet bir ıureti tea.viye bulunmadığı tak 
dirde, lngjltere hükümetinin Alman 
eshammı hamil lngil zlerin hukukunu 
b~ayc ic .in İnlfiliz - Alman mÜb?.de
elleri üz~rine bir takas ~aındı i? ı tesi~ i
ni düşünmekte olduğu lngilterenin 
Berı'in aef -ri tarafından Alman hü
ki.netine bildirilecektir. Bu takas 
&.and1ğ1~1n faaliyeti o turetl~ olacak
tır ki lngi1Lt!"rcye :reo·l,n Alnı"\n ih
racatının tutan evve lem"rde lnr.~lte
ren·n Alma nyavi'l olan i hrac1111tı "" t öde
ıneğe tahsi• sed lecekt ir. Ma•ümdur 

Diğer taraftan, Alman Başvekili ta 
rafından iş&izEkle mücadele için kul
lanılan usuller, fi~ tların yükselmesine 
sebep olmuştur. Ve bu ft."muyadan 
,-elen mamuli.tın, hrı. r." çte satı lmama
sına ıaik oh.tuştur. Fakat, Almanya
nın harici ticaret müvazenesine gay
r . müsait olan bu hi.diael :'!re n.-.za:-ı İli 
bara alınmakh b"raber- lngiliz - Al
man tic:s1t-i mübadelesi ibli.,rns•1 A i
n1Any" lehine tahminen 13,090,000 in 
.. iliz liruı b:r fark o.rze~ektedir. H a.! 
buki. ft"nr°'tor~u'T"P'\ ile ali.kada r terli -
yat, 1,500 000 fn,.. liz lrrasıdır. Bu 
Aer11.;t dahilin ... e, L?ndrad" P-erlinin 
iddialartnTn h1c olm:.z\a, lngiltert"'ve 
k.arsr ta:.-.hhütl~rini if1t e-tmem~!c icin 
P'°i.Yrİ varit olduğu telakki edilmekte
dir. 

ANKARA, 16 (Telefonla) - Denizyollan ve Akay idaresile fab
rika ve havuzlar idarelerinin yeni t ekaüt sandığı kanun projesi icra Ve
kille ri heye t in e verilmiştir_ Yeni Projeye göre bu idarenin memur ve 
müstahdemlerinin aylıklarından yii zde üç nisbetinde kesilecek meblağ 
ile ida •e bütçelerinden her sene v erilecek tahsfoatlar sandığın serma
yesini t~kil edecektir_ 

a.lemımn o.manlı hürriyeti da.va.- b - k d 1 b"l" f- '- t ·-h • . d ana ar a aş o-a ı ır, ıu<a 
sına. teveccu _'."':. ıtı'"?a ı cih~tin: dost olamaz. Umumi i~te beraber 
den o kadar buyuk btr ehemnııyetı calı~ab·,ı· r"ı z. Fa.kat h - .. _ 
h · d" k" bb-- 1 · . · T ~a sı munase 

Soyadı kanunu dün Mec
liste müzakere edildi 

aız ır ı tefe uo erımızden ha•ıl betlere gelince ben kendi hislerimi 
o!acak maddi ve manevi faydalar- muhafaza ederim. Bunu da za.nne
dan İstifadeye çalıpnamak b ir de- c!ersem, kimse çok göremez. 
receye kadar ziifı •ltizam demek o- Gazete meselesine ge' ince; gaze 
lur. Tabiidit ki ittihat basıl olsun temizin ismi gene "Surayi ümmet 
diye memleketin birliğini bozacak olmakla beraber aİtına "cemiyet' 
ve bazı unsurların ayrılmak emelle- .;ı.htıyei Osmaniyenin vasıtai nesri-

" İşte dal1a bir Refet B. tanıdık. O da 
Canbaz oğlu Refet B. dir,, 

M. Barthou 
rini kolaylaftıracak •artlar kabul yatıdır,. cümlesi de ilave edilm~li- --o--

olunamaz_ Fakat böyle neticeler- dir.,. Romanyada fevkalade 
de karar kı!mayrp bilakis şimdi u- Ahmet Cclilettin Pa,a ile Diran t h -- ti k l k 
zak'a,mak meylini gösteren memle Kelekya.n Efendinin yeni te,kil e _ eza ura a arşı anaca 
ket aksamını yakla,tıracak vesile- dil,.n cemiyette çalıfmaları için BÜKREŞ, 16 (Milliyet) - Roman 
lerin kabulünde h:ç bir beis yok- ko,ıukları ~rtları htiva eden muh Y• hükı1meti ayın 20 sinde Bü!creşi zi 

B 1 b 1 d d ·1· d k yaret edecek olan Fransa Hariciye tur. i akis un ara müracaat ey- lıra a enı ıyor u i: NazJrı M. Barthou'nun istikbai~l için 
!emek basiret ve hamiyete muva- "Mukaddes vatanımızın •imdiki hazırlıklara b-.lanuttır. Huduttan 
fıktır. idaresinden ıtikayetçi olarak halen Bükrete kadar M. Barthou, halkm 

Gönderilen layihada şikayetçi hançte bu' unan ahrarın !'ıirleşmesi ç<>fkun tezahüratile kaqı\anacaktır. 
muhtelif unsurların devletin mül- ve toplanması emelile bazı tefeb _ M. Bartbou'nun m"safereti esnasında 
k - b" ,. , . · ta dk "O ld paprlamento fev.kalii.de bir içtima ak-ı ınıgını ı ve &manlı,, büsier yapı ıg"ı m,.mnunive tle ha- tedecek ve içtimada M. Tituleaco 
Ünvanını halisane kabul ederek bi- ber alınmaktadır. Sultan Ha.mit gİ- Rcmanyanın harici aiyaseti ve Sovyet 
zimle birlefIDelerini kolayl-.tıra- bi bir zalimle mel'un avenes ne Rusyanın RomanJla ve Çekoslovakya 
cak sebepler izah olunm~tur. karfı ilan edilen muharebede bü - tarafından tanımna~ı hakkında iza-

Merkeziyet ve ademi merkeziyet tün ,ikiiyetçi unsurların sava,larmı hat verecektir_ Bu içtimada küçük iti 
wne~\es\ne gelince: Bu li.yLhada. va birle,tirme\erinden büyük faideler l&J konferansı münaaebetile Bükreş.te 
sat bir yol tutulm~ olduğu görüle- doğacağı aşikar olduğundan bu bulunan M. M. Benet ve Y evtiç te ha-
cek. tir. Vilayetler:n kendi dahili iş- mesele hakkında bazı mu·· taieal.ar zır bulunacaklardır- '\ 
1 d 

PARIS, 16 (A.A.) - H~vas ajan -

Roman yada ---Ankara sefiri Moskova 
sefaretine getiriliyor 
BÜKREŞ, 16 (Milliyet) - Gaze

telerin yazdığına göre Romanyanrn 
•İrndiki Ankara sefiri M. Edmond 
Şuntir. Mosltova aef r1iğine tayin edi
lecektir. Kendi .. i Rusya ahvali hak
kında e-eniş vukuf"t e tanınmıştrr T 0 "'1 

muz iptidasında Sovyet mümcıı1\i bü
tün sefaret kadrosile birlikte Bıil<re
şe gelmiş bulunaca·ktır. Ayni zaman
da Romanya ile Sovvet Rusya arasın
daı.; :muhtelif meselelerin halli için 
müzakerelere başlaL~cak olan hususi 
bir Sovyet murahhas heyeti Bükreşe 
gelecektir. 

Fransız meclisi 
erın e mezuniyeti haiz olmaları yürütmeyi hamiyet vazifesi iktiza- sından: 1 

idarenin hikmeti iktızasmdan olup smdan biliyorum: M. Barthou yirmi baziranola Bükre- Kuvvetlerin takviyesi için 
medeni memleketlerin birçoğunda Osmanlılık namına yapılan hür- rette olacaktır. Hariciye nazırı, Sovyet 
kabul ve tatbik edilmiştir_ Bu esas r:yet te,ebbüsleri iki esasa. tutun_ maılahatgii7.a.n M. Rosemberg ve son- yeniden tahsisat kabul etti 
b- d k d M"th p ra da ihzari deniz konferansı kin Lon- 1 ır ereceye a ar ı at "•anın maktadır: Birinciai, yalnız Türk - PARS, 16 (A.A.) - Mebusan 
k 

--.,. draya hareket edecek olan M. Davis ile 
anunu esasis'.nde de vardır_ An- lerden, yahut islamlardan mürek- görüşmüştür. meclisi dünkü içtirnaında hudutların 

cak bu mezuniyetin siyasi bir mii- kep bir te•kilta vücuda getı" ~~ek, M B ..._ _ b müdafaasını ikmal için bir milyar 275 y ......... • arcll'UU undan sonra Frans.ı -
nayı haiz olmaması liiznndır. As- ikincisi, İslam olmıyan tebaa Si- nın Berün sefiri M. Poncet'yi kabul e- milyDn, sahiller n müdafaası ve den.iz, 
keri siyasi ve mali i'ler merkezin nıflarının da İ•tirakini kazmmak. clerek umumi moratoryDm ihdas ettiği hava kuvvetlerinin takviyf>si için 865 

1. '-' .,_ l d k t b" ı· · Y • ı hakk d ·· , milyon ve hava ordusunun silah ve teç e ınue .,u un u ça va a.nm ır ıg" ı Bu te•ebbu··sten"n her ı" kı·.,· de bas vazıye ın a !"Orüşmü!-liır. .1 hl'k d ·ı 1 ~ • hiza! planının tatbikı için de 900 mı 
te 1 e en tamamı e sa imdir. Bir ka batka görütlerden haklı ve kO: yon frankhk tahsiaatlan kabul etmit-

~: .. ~~~~n~~~a:i~avy:tmbaau· · ırçiefe5_ai_ı İ~- valanaca!t maksada göre kendi şÜ· Hafta 40 saat fr. Meclis, bu tahsisatların heyeti 

d 
• . . ının ı- mulüniin dairesi içinde bir manası umumiyesini 171 m.ubalife karşı 420 

, a:e~ı suretını umumi vilayet mec- h d CENEVRE, l6 (A.A.) - Kırk aa- reyle tasvip eylemiştir. 
ısının merkezden daha . - 1 ve e emmiyeti var ır. atlik hafta komiıyonu kırk saatlik haf Müzakereler .,.snaaında ordu mev-

sı ve idare edebilmesi p:'ıtanb. ~d~a- Ermenilerin, Rumların, Bulgar - tayı sanayi için aekiz reye karı• 50 cutlarına dair sorulan •uale cevap ve.-
Ah c ı · . a il ır., ların, Arapların ve Arnavutların reyle ve t"caret alemi ve bürolar için ren Ba,vekil M. Doumergue, şimdiki 

K , kmet e alettın pa,anın Diran muhtelif emelleri ve komiteleri bu- 8 reye karşı 53 reyle kabul etmitlir. askerl;k kanununun halisa,,., bir tarz 
. e. e yan efendi tarafından verilen lunduğu gibi Türklerin, yahut is _ Komisycn, me.ai müddetinin işçilerin da tatbike karar vermi şDlduğunu ve 

fıkırler Üzerine yazdığı yukarıki lamların da kendi baslarına bir ko- hayat seviye&ini indirmek gibi bir ne- ordu mevcudu ve ukerl k müddetine 
mektupta bahs~lunan ve bütün Os- · 1 h k. I t"ceye varmamasını temin iiçn tetbir dair meclisin kararı alınmaksızın -

1 ımte yapma arına a arı olduğu- b ı 
man ı unsurlarının tavsiyesile çalıt- nu k"mse inkar edemez. Fransada ittihazını l>eynelmiell mesaj bürosuna mecli• •tatil devre•inde u unsa da -
tılma.sını ka.rarla.•tıra.n layihanın tavsiye eden bir projeyi münakaşasız hi - hiç bir tey yapıhnıyacağını söyl.ı-
h Y - Bitmedi - k b ı ı · · · 

ANKARA, 16 (Telefonla) - M o -
lisin bu~nkü toplantııında matbuaları 
toplama kanununun 8 inoi mllddesinin 
müzakeresinde söz alan Refik Şevket 
Bey memleketimizde kütÜphaneler i<;in
de en iyi tetkilata ve en çok k o'.•ba ma
lik olan lzmir kütüphanesine de topla
nacak kitaplardan verilmesini. l zmir kü
tüphanesinin zenginEk itibarile 1 stan -
bul.dan sonra geldiğini söyliyerek bir 
talcrior vermit ve kz.hul edilmiıtir_ 

Takririn kabulünden sonra söz a -
lan bazı hatipler takririn koıbulile bet 
matbaa yerine altı m.ltbaanm Ücretsiz 
alınacağını bu fazla bir kitabın ne su -
retle tedaıik edjlc=eğİ hakkında bir 
kayıt bulunmadığını söylediler. Ve pa
ra ile tedarikini ileri sürdüler. 

Maarif vekili bey, cevap vererek ve
ki.let&n para ile kitap alamıyacağını, 
çünkü mübayaa keyfiyetinin yüksek 
bir paraya ihtiyaç göstereceğini söyle
di. 

Kabul edilen takrir sekizinci madde 
ile beraber maarif encümenine havale 
edildi-

Soy adı 
Bundan aonra soyadı li.yihaaının 

müzakeresine geçildi. Refet Bey (Bur 
sa) bu kanunun geç kalmıt bir kanun 
olduğunu , kanunu medeni ile beraber 
a\ınmaıı Ji:zungelciiğ:ni söyliyerek; 
bizde soyadı, fanıilya adı bulunduğu 
nu ve bu adlann nasıl ve ne suretle 
olduğunu bizdeki soy adlarile ecnebi 
familya isimlerinin ~kil ve vazlyet\e 
rini ve kötü n.inalar ifade l"dl"n bazı 
amilleri söyliyerek bu layiha ile kanun 
arasında tezatlar bulunduğunu kayıt 
ile liyihanm kanunu meden_i .ile teli..~i 
için esaslı bir tetkikten. g~ırı~ek U· 

zere encümene havalesını ıstedı. 
Şükrü Kaya Bey cevap vererek, 

eaas itibar le Refet Beyle mutabık 
bulunduklarını, ancak ayrıldıkları 
nokta medeni kanunla bu kanun ara 
sıoda tezat olduiu iddiası o!duğunu 
mnkasdın soy adlarının kullanılması
nın mecburiyeti temin olduğunu söy .. 
liyerek (Refet) adı üzerinde dura-

angino~ala.rı ilitivaetti~nia~ r---·-------------~;a~u~e;y~~~~~~b;r.·----------~m=~:t:rr~-~-------
(atma.dan evvel Ahmet Celaletıin "-
pa,anın reiıliği altında kurulmak 

1 E c NE B i MAT Bu AT 1 DA o u D u K LA R 1 z } istenilen yeni cemiyetten bir par- \,,_~_'.""' ______________________________________ ...;;, _____________________ , 

ç~ d8:hka bahsedeceğiniz. Pa~a Pa- Bulgaristan ve ·. 1 ki edilemez. ve mütekait :uıbitlerden mürekkep - ile Almanya arasındaki müşkülôtı e -
rıste ı en yapılan müzakerelerde Bulgaristan, harici siyaset 'nde as- tir. Bu suretle grup o kadar kuvvet sas ittihaz ederek şiddetli tabirler ve 
yeni cemiyetin "Cemiyeti Ahdiyei Türkiye la inhiraf elmiyerek bü yolu takip ede kespetti ki, azasından olup sabık Sof- fikirler neşretmektedir. 
Osmaniye 1 k 1 s ı d -L N rek ergeç hak ve adalet esasları üze- ya polis müdürlerinden biri bulunan Makalenin muharriri şöyle diyor: 

" o ması arar a~hrılmı~- o ya a ç ... an ovo Vreme gazcfoi!- k l k K •Bu'"tu··n bunlar tabiidir. Alman mille-tı. Fakat Terakki ve lttı"hat cemı·- sinden: rine bina edildiği için davasının kar.a Kara o a ov, ral Boris'in huzuruna 
B 1 · S lh nacaına emin bulunmaktadır. çıkarak Makedonyalılann her gün tinin bugünlere kalmış Atlantid me -

Yeti azası hu u··ııvandan va.zgeçe- u gar.stan u perver bir devlet 1 . . - .. \ l 
k ı d d 

olarak tanınmaktadır. Türkiye 11~,.- Sofya sokaklannda ir 'an öldünnele - deniyetının yegane mum• -ai i otluğu, 
re • evve ce e yaz ıg"ımız vech"ıle · v k "I' T f "k R B Zveno Grupu rine derhal mônı· olmasını •iddetle ve ve binaettaeyh Aman medeniyet .. nin 

cıye e ı ı ev r üştü ey Anl.a- ' 
cem!yetin.Jeune Turquie,, ol~asını raya giderken Dragoman istasyonun- Zueno grupu 1926 senesinde, Stam- gayet sert tabirlf'r ve tehditlerle iste- beşeriyete büyük h "zmetl"r yaptığı 
teklıf etmıtlerdi_ Halbuki Jön Türk da gazetecilere yaptığı beyanatta de- bulisky'yi iktidar meukiinden kovmuş miştir. Karakolakov >le Kral Boris a- nazarı itibara alınır ve kabul edilit-se 
lüğün 1904 ve 1905 tarhilerı"nde miştir ki: olan Tsankov kabinesinin sukutu ., - ra1ttnda uôki ve M. Muşanoff'un da vôsıl olunacak h edef: Yüzde yüz Ra-

d kk ha~·r bulunduğu müzakere neticesin- · d · H k h k ar_ tık pek z.i~ade itibardan du"" şmu·· ş - Bi.zim Bulgcıristanla olan müna- rasın a leşe Ü/ etmiş bulunuyor. Gru f .1• d "l . sızm ır. er ese ve er şeye arşı. de, Sofya'da idarei ör iye ı an e ı mış- B h d h · · d · · 
btr halde ld '·- Ahmet Cela"lettı'n sebetlerim"z taır.,mile yolundactır. pun şefi olan ve Tsankov'un nazırla- M k d , 1 k . u ınç, ün ınstıyan me enıyetıne ti. O zaman a e onya. ı ara arşı ıt- "h b l d B .. L • 

b h 
Aramız.da halledilecek esa •ı mesele- rından bulunan Dirna Ka - müteveccı u unuyor u. ugun a-

paşa u cı· etı" Parı"stekı"lere ( tı"haz edı"len tedbı"rler bunların faali- d · ı· an at- ler yoktur. Tabii kontfu devletler ara sasav, daha o vakit Make· t ·n me eniyetine taarruza geçmış !r. 
'llakla mektubunda diyordu ki: sında tanzim edilecek ba:ı:ı işler bu- donyalılann tehditlerine maruz hal - yetini hemen sıfıra indinnişti. Belki yarın da bütün dünya medenı -

"Jenne Türk ünvanma itiraz eden lunur, fakat bunlar ihtilôllı mesele- mıştır. Fikir adam/a,..nı, edebiyatçı - Bu sebeptendir ki Makidonya'da yetine teveccüh edecektir.. .. 
yalnız ben değilim. Benim dere- ler değildir.,, ları ve gazetecileri ihtiva eden yeni Petriç havalisinin Bulgar asker kıtaf" Fakat bu tarzda bir sıyaset mup-

d h 1 1 
B d b k T R .. B B l • te•ekkülün programı, fırkalar fevkin- lı tarafından işgal olunacağı rivayet e- hem mahiyetten başka bir sıfa_tı. ha!z 

ccm e ve a imde o an, yani dev- un an aş a · uştö · u gar.s ' rı"nı·n deveran etmesı· •ayanı dikkattir- · d k f k 
let rı"calı" arasında bulunan arkada• tandaki yeni hükumetin de iki deı:let de kuvvetli bir hükumetin tesisini te- < olmıyarak ve aynı .zaman a a ı mı -

1 
T ara:u.ndakl. iyi münasebat İçin çalışa- min etmek idi. Bu grup devlet içinde Bir çok Makedonya komitecis~ SoVly-:z'- tarda ve ~mperya!istdolmty~ra~, ma -

arım da bu ünvanı kabul etmezler. cağına emın bulunduğuna i1C1rel etmif devleti kabul etmiyordu. Yani Sanço da tevkil olunmuştur. Ve reisleri an- hiyetini de tQJıdıgın an, Yırmınci as-
Mademki İzzeti nefisden bahsolu- lir. Türkiye Hariciye vekilinin bu be- Miha"lof'un reisi bulunduğu Makidon- ço Mihailov da hapiatedir. Makidon- ra yakııır bir siyaset değildir_ 
nuyor, memleketin ahvaline ve Ü- yanatını gôzönüne alarak, kom~ularr. .va komitesini imha ve ilga etmek ya ihtilôlcilerinin •İltih ve mühimmat 

'/ lh 1 h I' d k m l --d "d.. d d-po.1u ile haz"nesinin keşi(, iş~al ve muruna vukufları ve memleket da- ı e su ue an aşma a ın e yaşama a - ını gu uyor u. ~ 
· · f d B 1 · t b k mL'J,adere edildig"i söylenmektedir. 

h •.Tnde kazandıkları mevkı· ı"tı-barı·- ıçın gayret sar e en u garıs anın e Hükumet Makedonya komitesinin d R 
lenl.1en net."celere vcisıl oldug"unu aij. I l" Yugoslavya hududu cioarın a, a-

l "Ik b k d b 1 1 ' aa ıyetini Balkanlar sulhu için büyük k t hava e ı ta a a a u _unana zat arın, 1 rüp memnuniyetimizi izhar etmemek b" hl" domir'de silôhlı Bulgar ıtaa 1 0 
-ır te ıke ve b:r Bulgar harp muka· ı et et 

çoluk, çocuk elinde kalarak pek mümkün değildir. Bulgaristan bu gay reneti aleyhinde en kuvvetli bir mani- liyi dolafmakta ve etra a nezar • 
küçülmiq olan bu ünvarı altında ha 1 ret/erinin komşuları tarafından da a addediyordu. mektedir. 

t kd . d'ld" - - b h k 'k · B 1 Mamafih, Makidonyalı/ar . v_e ta-
reket etmeye ra.zı olmamaları nı"çı"n a ır e 1 ıgıne ve u a ' at n e 1929 senesinde nefredı'l-n anonı"m d b 

B k A - L A · d k ~ raf tarlan son hükumet ar esını m_e-
ist ib' at edilsı"n?. Bı"la"kı"s bu cı"het ta- grat, ü ref, ""ara Ve tına a i b'r beyanname Zueno'nun programını k b 1 t met<ul siyasi amiller tarafından da calaiz ve mukavemetsiz; a .. u e m __ f-
b .A ·· ·· ı ı•il· z b ilôn etmiftİ. Me:z.kUr programın bu de- d ksek rut 
il goru me ı ır. aten ne en, ne tanınd .. >ını aörer-k memnunı"yet his- /erdir. Orduda kırk ka ar yu -- • ~ fa hali ha:z;ır kabinesi tarafından Bul- d"l · t" • de arkada•larım ilancılık nevinden setmektedir_ beli zabit tekaüde sevke ı mıf ır-

Y gar milletine tebliğ edilen beyanna - o 
?lan, yani aleme kar •• iı"m Ve tahıs Eğer, beynelmilel münasebetleıi meden pek farklı olmadığına nazarı Almanyadaki rasızm 
ilanı şeklini alan bir faaliyete mu- çok iyi tak-p eden ve bunların t<ınzi- dikkati celbetmek icap eder. (Le Tempa) dan: 
vafakat edemeyiz. - Bitmedi - minde büyük bir rol oynayan Tevfik Zveno grupunun a:ı:a_ıı Makedon· «Popo/o d'ltalia• gazetesi, Alman-

ı b ldak• b "k k Rüıtü Bey gibi yeni Türkiyenin birin- yalılara ilanı harp etmekle hayatları· ya'daki Rasizm aleyhinde gayet şid-
stan u ı üyu uvvete kar- cı- .,,,~f bı"r dı"plomotı bu'"tu"'n otorı·ı-aı-- hl"k t 1 • k h . • " ~ nı le ı eye a ıyor ardı. Fakat bunlar detli bir lisanla yazımıf ve bi.zzat M-

'ı ugraşma , ma remıyet dairesin- le Bulgaristanda hürmete layik ıulh- tedrice'! ?•keri teık'lôtın, «yani as _ Muuolini'nin kaleminden çıkmqa 
de çalı.malda olur. Ortada efrat perver bir devlet olduiunu itiraf eder kerler ıttıhadının,, müzaheretini te • benzeyen bir makale nefretmi.ştir. 
İsmi değil, azası meçhul bir cemi- se bu hareket ırayriciddi olarak telak min ettiler_ Bu askerler ittihadı genç . Bu makale, hali hazırda Vatikan 

Yugoslavya ve Rusya 
Belgradda çıkan Po!itika gazetesi

n~n Paris muhabiri Yugo,çlaoya Hal'i· 
cıye naz:,·rının Çekoslovakya ve Roman 
yanın Sovyet Rusyayı tanıması ve Yu
goslavyanın henüz böyle bir karar et
maması münaşehetile yaptığı be)·ana
tı bildirmektedir. Yug.,.,lavya hükiı· 
mcti, Sovyet Rusya ile muntazum s · .. 
ya..t münasebetlerin te.sisi için hıç bir
karar almamıştır. Çekoslovakyu ile 
R .. omanya?"~ gelince onlar, küçüh iti
laf heyetının bir kararı muc ~hince 
Sovyet Rusya ile münasebet te3;.; et
mekte serl>esttirler. M. Yevtic Belg
rada döndükten sonra Soveyt Rr.;s~·ayı 
tanıyıp tanımamak meselesi üzerinde 
Yugoslav hükumetinin bir karar ala
caiını ilıive etmiştir. 

rak, Mediste birkaç tane (Refet) bu
lundu~nu ve (Refet B.) bunu söyledi. 
denildiği zaman hangi Relet Bey Dldu
ğunu anlamak müş"~ül olduğunu, mec
lis reis vekili Refet denilince irim oldu
ğu anlatıldığını ııöylem.i,. 

Bu sırada Refet Bey beni bütün Bur 
ıa cambaz. oğlu 'Olarak tanır demiştir. 

Şi;krü Kaya Bey buna kat'1• : l1te 
daha bir Refet Bey tanıdık. O da Cam
baz oğl~ ~efet Beydir, diyerek layi • 
hanın ıstihdaf ettiği gayenin soy adı 
~evcut ise kulluuJmasını, mevcut de
gılıe soy adı alırune.sırun temin olun .. 
duğunu ili ve etmiştir. 

Bundan sonra ayni mevzu Üzerinde • 
muhtelif hatipler söz ıöylcmiıtir. Ni
hayet müzakere kiEi görülerek kanunun 
heyeti umıamiyes.i k.ıbul edilmit ve 
vaktin geç olması dolayıMle maddelere 
geçilemedi. Meclis r;azarteıi günü top-
lımacÇtır. . 

Kabul ec1,:en kanunlar 
ANKARA, 16 -A.A. - Büyük Ma

lcı Meclisi bugün saat onbefte reis •e
kili Esat Beyin reisliğinde toplanmııtır-

Aıkeri ve mülki tekaüt kanunu ile 
memurin kanunun bazt maddelerinin tef 
ıiri hakkında bütçe encümeni mazbe.. 
tasının 2 ve dördüncü hükümleri, Ak
~ehirin Tuzluca nahiyesinden Osmao 
oğlu Mustafanın, Liçenin Potyan kö
yünden Ali oğlu Mehmet /\linin, Salih 
oğlu Tursunun ölüm cezasına çarptınl
malan hakkındaki mazabatalar kabul 
edildi. 

lat~nbul Darülfünunun ilgaıın;\ ve 
maarif vekiletince yeni bir Oniverıitıa 
kurulmasına dair olan kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkrndakı 
kanun tayihaıı ve ait bütçe encümeninin 
mazbatası ve basma yazı ve re&ımleri 
derleme hakkındaki kanun layıha~ının 
üç maddesinden maada diffier :naddeleri 
kabul edildikten sonra Ziya Akif Beyin 
137 reyle divanı muhasebat azalıii'ma 
seçildiği tebliğ edildi. 

Salih Paşa 
ANJÇARA, 16 (Telefonla) - Kol -

ordu kumandanlarından Salih Paşa 111-
tanbula hareket etmiştir. 

Altın aranıyor 

KARAKÖSE, 16 (A.A.) - Altın 
arama idaresine mensup b · r fen lıc
yeti Tuzluca kazasının K12ı1köy ma
halline gelmiş ve tetk;kata batlamıt
tır. 

Çankırı tenezzüh treni 
ÇANKIRI, 16 (A.A.) - Dünkü 

tenezzüh treniyle Çankrrıdan Anka
raya 180 kiti citmiş ve Ankaradan 
1200 den fazla ınioafir gelmiştir. 

Karncra mağlup 
Amerikalı Maks Baer 

dünya şampiyonu! 
NEVYORK, 16 (A.A.) - Ameri

kalı boksör Makı Baer, ltalyan devi 
Ki<nıerayı dövmek suretile dünya a
G:ır siklet boks şampiyonu olmuttur. 
Hakem maçı, on birinci ravntta Kar .. 
nera iki defa iistüate nakavt olduktan 
ve bununla beraber maça devam için 
cesaretle fakat sallanarak kalktıktan 
aonra, İtalyan boksOrün tamamen •.!r 
semlemiş ve döğüşe devam edem.ye
cek bir halde olduğunu görerek dur
durmuştur. Çünkü dövüş artık tama
men gayri müsavi a$rtlar içine gİımİ1 
tj. Maç esnasında Karnera on defa 
ringa yuvarlanmıştır. 

M. Veni:ıelos Cumhur 
reisliğine namzet 

ATINA, 16 (Milliyet) - "Anki 
ıartitos,, gazetesinin aldığı malômata 
nazaran hükiiınetle muhalefet araaında 
muhtelif dahai meselelerde itilaf ha -
111 olamadığı takdirde muhalefet cüm -
bur riyasetiıne Möıyö Venizelosu nam .. 
zet güotcrec:ektir. 

• 



ilaca narh 
işitiyoruz ki; ecza liatlarında 

ihtikar olmasın diye narh koyacak 
larmıs. 
Na~h fena şey değildir, fakat 

fimdiye kadar ekmekten başka şe
ye tutunamamış olduğuna naza
ran biraz muvaffakıyetsiz bir ça
redir. Hele ecza fiatlanna narh ko 
nabileceğine doğrusu pek aklım 
ermiyor. Neden ? 

Elendim! Bu narh denilen şey 
konsa konsa muayyen eczaların 
)lilo veya gramına konacak. La
kin bir reçetede o ilaçlardan kaç 
gram vardır. Topunun parası ne 
eder? Narka uygun mu, değil mi? 
Bunu hangi kabadayı müşteri 
kontrol edecek. Kaldı ki; ilaç a
lanlann ekserisi ya kendi hastalı
ğını vıoya evdeki hastasını düşü
nen adamlar olduğuna nazaran 
ilaç liatını kontrol etmek aklına 
bile gelmiyecektir. Şu halde bu 
narh işinin tatbik ciheti biraz sa
kattır. Bakalım ne olacak. 

Bana sorarlarsa ecza isinin hal 
çaresi, sıhhiye mülettişl~rinin re
çete bedellerini kontrol etmesi 
seklidir. insaflı adamlar olduğuna 
f;;phe edilmiyen bu müfettişler re
çete liatlarını yük;;ek gördüğü ec
zahaneleri nakdi cezalara çarptı 
mı, iş yavaş yaı;'"IŞ düzelir .. Halk
tan da reçete liatını yüksek gö
renler bu mülettislere ırikôyet e- . 
dince sanıyorum ki; işle; biraz iti
dale doğru yürür. 

A vram Ga1anti Beyin 
bir mektubu 

"Mu~terem Felek Bey, 
Sütununuz, gazetenin en ziya

de okunan sütunlarından biri ol
duğundan, aıağıclaki sahrları si -
ze tahsis kılman yere lutfen der
ceylemenizi, tetekkürlerimle bera
ber, rica ederim efendim. 

Pr. Avram GAL.AıNTl 
Her sabah, bütün acl'alara uğ

radıktan sonra köprüye giden ü -
çüncü vapur Kadıköyü veya Hay
darpaşa önüne geldiği ve ayni za
manda Anadolu hattından dönüp 
.köprüye giden vapura rast geldiği 
vakit , ikisi arasında müthiş bir 
yanı başlar. Bu iki vapur yandan 
çarklı olup ikisi de eski ve böyle 
yarıılara dayanıklı değildir. 

\O Hazirana tesadüf eden pa
zar günü, yarışa başlayan iki va • 
pur arasındaki mesafe o kadar dar 
latmıştır ki, yolcular, balta deniz
ciliğe alışmış bazı ba0hriyeliler bi
le bir müsademeden korkmuşlar
dır. Yüzlerce yolcu taşıyan bu 
vapurların vazifeleri, lüzumsuz 
manasız ve hatta zararlı olan bu 
yarışlarla, yolcuları helecana dü
şürmek d'eğildir. Buna itiraz ola -
rak denebilir ki: E efendim, her 
zaman böyle yarışlar oluyor, şim
diye kadar hiç bir kaza olmamış
br .,, Evet, fakat bin senede olmı
yan bir kazanın bir dakikada ol -
duğunu da unutmamalı. Adliye sa
rayının misali meydandadır. 

J)ç dört a .. rhk kocaonan bir bi
na, iki üç saat içinde yok olmuş
tur. Alla•h etmesin, bu gibi yarı~
lar yüzünden bir kaza daha olur 
ise sonra yapılacak tahkikat ve 
ah;...cak tecl>irler neye yarar? Ma
rifet , tdılikeyi evvelden görüp 
önüne geçmektir. Bu halin teker
rür etmemesi için, Akay .idaresi 
)izım gelenlere tenbih etmelidir. 
Bunu, umumun selameti namına 
rica ederim.,, 

Mııhtetem '.Avram Galanti Be
yi:!! ou teme;;nisine iştirak etme
mek kabil değildir. (Akay) idare
sinin insaflı ve irrsııniyetperııer 
müdiirünün hemen bunun önüne 
geçeceğinden eminim. Maksat hız
lı ıritmek iae, denizde yol mu yok 
a elerulim! f, 

1 BORSA j 
(lı Bankasından alınan ceneldir ). 

16 HazirEn 934 
AKŞAM FlYATLARI 

iSTiKRAZLAR ! TAHViLAT 
latikra:u dahili 93 Rı~bm . 17,75 
1933 Ergani 93,50 Mume•aıl 56.55 
Ooitürk 28,65 " il 47.40 

" 11 28 " ı 11 50 
" ııı 28 

ESHAM 

it BanlraH Nama 8,25 
" " Hamiline 8.25 
•· .. J\.1üeı•İ• 98 
Tür"iye Cümh.U
riyet Banlı:ası 56,25 

T r•m•ay 38,25 

Anadolu Hiaae 27.SO 
Şr. Hayriye 15 

Reji Kupon• 
au• 
Tele( on 
Te.rko• 
Çimento 
Jttihoat. dey. 
Şar1' dey. 
Balya 

Şarlc m .ecza 

2.50 
ıı.so 

ı9.40 
11.60 

16 
ı.30 

1.55 
3.80 

ÇEK FiYATLAR/ 
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Paris 
Nüyork 
Milano 
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A.mıterdam . . 
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12103 8eTlin 
79,65 Madrit 

9,19,80 Belgrat 
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83,39 ı Pcn•o 
3,40 BU.kreş 

1,!~·!~ ~~~~~va 
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2,08.05 
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34.93 
4,19,75 
3,93,34 
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ŞEHiR HABERLERİ 
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EKONOMi 

Şehrimizdeki 
lktısat teşkilatı 

--o-

Yugoslav misafirler 
Dün vapurda bir çay ziyafeti verdiler, 

akşam Selaniğe hareket ettiler 

Yugoslav mİ•alirler 
Şehrimizde bulwıan Yugoslav 

misafirlerimiz dün tehirde gezinti 
ler yapmışlar, camileri, müzeleri 
gezmitlerdir. Akşam Kraliçe Mar
ya vapurile Selaniğe gitmişlerdir. 
Seyyahlar, dün saat 15 te üniver
siteyi ziyaret etmitlerdir. Oniver-

. sitede Yugoslav seyyahlar terefi
ne bir çay ziyafeti verilıniftir. Zi
yafet çok samimi geçmif, Milli 
Türk Talebe Birliğinden lbat Bey 
bir nutuk söyliyerek misafirlere 
beyanı hofamedi etmittir. Kafile 
reisi M. Jozefoviç le bir nutukla 
mukabel;ı ederek tetekkür ehnit
tir. 

Öğleden sonra Kraliçe Marya 
vapurunda Jadranska Straza yani 
Garde Ardriatique cemiyeti tara
fından hükUınet erkanı, Yugoslav 
kolonisi ve matbuat terefine bir 
çay ziyaıfeti veriknittir. Çayda va
li muavini Ali Rıza Bey ve refika-

lıtanbul üniversitesinde 
ları Hanımefendi, Cümhuriyet 
Halk fırkası idare heyeti reisi 
Cevdet Kerim Bey ve Şehir Mec
lisi aza!ından bazı zevat, Nemli 
zade Mithat Bey ve refikası Hanı
mefendi, Yugoslav Ceneral konso
losu M. Lazareviç, Konsül M. Vla 
dimir Stcherbina, Çd<oslovak ce
neral konsolosu M. Papirnik ile 
Yugoslav ve Çekoslovak konsolos 
hanesi erkanı Yugoslav ve Çekos
lovak kolonisine mensup birçok 
zevat ile madaınları hazır bulun
mu,tur. Vapurun üst kat güverte
si misafirlere tahsis edilmitti. Sa
at 19 a kadar nefe ile dansedilmiş 
ve Yugoslav dostlaronız ile davet
liler iyi bir gün geçirmd<ten mü
tevellit neoıe ile ayrılmıflardır. 

Biraz sonra Kraliçe Marya va
puru Selaniğe müteveccihen liına
nımızdan hareket etmiştir. 

MAHKEMELERDE 

Agaç kesmek 
Yasak 
Ağaca kasteden bir adam 

mahkum edildi 
Ağaçları koruma hakkındaki 

kanun ahkamının şiddetle takibi-
1 ne ba~:aı;ıılmıştır. Kanuna muha

lif here\<ette bulunanlar hakkında 
derhal takibat yapılmakta ve 
suçlular hakim huzuruna sevkedil
mektedir. 

Dün birinci ceza mahkemesin
de ilk dava rüyet edilmiş ve ağaç 
kesmekten suçlu Muhittin İsminde 
birisi iki ay 15 gün hapse mahkum 
edilmiştir. 

Bir mağazada hırsızlık 
Dün Sultanahmel sulh birinci 

ceza mahkemesinde 30 maz;ıunlu 
bir dava rüyet edilmiştir. Davanın 
hülasası şudur: 

Fevzi Ata tuhafiye mağaza -
sından zamanla 3500 liralık mal a
şırıldığı anlaşılmış, 3 - 4 aydan
beri devam etmekte olan bu hır -
sızhk tahkik edilmiş, neticede 
mağaza müstahdemlerinden Mus -
tafanın bu eşyayi sevkedilece!c 
koli postal eşyası meyanında ve 
koli postal halincie çıkardığı anla
şılmıştır. 

Tahkikat başlayınca Mustafa 
meı:oleketine kaçmış, fakat Musla
fanm bu eşyayi evlerinde sakladığı 
Abdullah • ile Şükrü, bu eşyaları 
satan dellal Leonida ile Sava ve 
Savanın annesi Katina, bu eşyala
rı hırsızlık olduğunu bilerek alan 
T ~~os!.a ve İbrahim ile diğer yir
mıyı mutecaviz alakadar yakalan
mışlardır. 

Mustafa da memleketinde tev
kif edilmiştir. Bunlardan Musta
f~ bur~_da 11 ay 7 gün hapse, Şük
ru 5 gun hapse, 40 lira para ceza
sına, Abdullah 15 lira para ceza
sına, Savanın annesi Katina 4 gün 
hapse 26 lira para cezasına, T eo
dosya ile lbrahim de onar lira pa
ra cezasına mahkum olmuşlardır. 

Katina ile Sava ve Şükrü mah
kemede tevkif edilerek tevkifhane
ye gönderilmişlerdir. 

Leonidaya gelince, namuslu 
bir esnaf olan bu adam böyle bir 
-hırsızlık meselesinden zannaltına 
alınınca tee55Üre düşmüt ve E
minönü kaymakamlığında istic -
vap edilirken teessüründen ölmüş
tür. 

görün. • Mümtaz FAiK 
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(Soğuk ve güneşsizliğin insana tesiri)1f Öz dilimizle ) 
Soğugun insan uzviyetine te&iri mu• ı keyfiyetine gelince ' soğuk tesirile ._ ______________ _ 

hakaktır. Sonra cevvi hadiselerin de yukarı hava borularının nezles.i görü- Armağan ettiğimiz: 
insan üzerinde m.ühirn tesirleri görülü- lür. Bunu soğuğa atfediyoruz, ve 10• 

yor. Eskiden bu reırirelerin insanlar ğuk alına ünvannıı veriyoruz. Bunda uçak (1) 
da tagayyür husule getirdiği kanaati da bu ufetzade olan yukarı kısıınlana 
vardı. Tesir sureti iyi bilinmediği za.. soğuk tahtı te&irinde mevzii mukz.. ve
manlarda bile bundan bahsolunmu§• metin azalması ve mikroplann virü
tur. 8'rçok tıp taı:< hi kitaplarında es- la.nsınm artmasının bunu tevlit ettiği 
ki milletlerin ta.babetleri tetkik olu- de dii§ünülebilir. Bunda soğuğu iıti
nurketı tıbbi mezheplerin de bu nokta- ham etmek <loğru değildir.Kuru ve sıcak 
ları düşündükleri görülür. Şimdi, ilim havanın içinde geçen bazı bazımlar, 
alerr..inde bu yeni ilim olarak kabul o- tozlar ve çok söz oöylemenin de tabri
lunuyor. Bu teııirler1n ilmi bir surette ti mühim rol oynar. Üşümenin deva. 
izahına çalışılmaktadır. mın.da inkar olunamaz. Bu da ahvali 

Biz burada cevvi hadiselerden ao- umuısiye ve cümlei asabiyeye bağlı
ğuğu ve güneşsizliği ve onlann iman dır .. 
vücuduna tesirini mütalea e<kc<>ğiz. Sonre. soğuktan çabuk mütessir o
Bu tabii hi.d™>ler uzviyeti derin bı'r lan cildi fazla baaaıu insanlar da az 
auretle müteesair eder. Tagayyür hu- değildir. Bazı dahili ifrazlar bo.zu.k
ınıle getirir, ve bazı hastalıklar da ya- t..kluğu, gayrı kafi tagaddi, kan dev
par. Birçok muhtelif iklimler "" ha- ranma müteaUilır: tahavvüller, kederler, 
vai bazı tahavvüller de nıarazi bir ta- fazla yorıgunluk, alkol jptila.sı, hazım
kmı roller oynar. daki teşev..üşler de hu hususta rol oy-

Haatahkların husulünde mevsimle· nar: Bunlar vüeudun mukavemet.'ni 
rin rolü olunamaz. Soğukla beraber zİ• krnruııkta mühim birer aın;"'ir. Her 
ya ve cevvi elektrikfyetin de amil ol· halde, yalnız yukarı hava borWe.n 
duğu muhaı.kak.tır. Lak.irı soğuk ve zi- nezlesi:ade başlı başına birer Amil de· 
yasızlığın ha~talr.klar hususunda teııiri ğildir. Nitekim soğuğa maruz olanla-
hepsinden fazladır. rm cümlesi nezleye tutulmaz. 

Mevsimlerle vücudumuzun müna&e• Soğuğun tesiri ziya ve güneş mah-
heti inkar olunamaz. Hatta nebatlar• rumiyetinı'.n <le kı~ zuhlH" eden has
da da böyledir. Soğuk kanlı hayvanla- talııklarda doğrudan doğTuya. ve ruhi 
ra me~imlerin t ... irini hepimiz b"li- tesirleri inkar olunanıaz. Ra~itizmi 
riz. Bunlar derin bir kıt uykusuna ya- ele alınak, ziya yoksulluğunun neşviı
tarlar. Soğuk bunların vücutlannı u- nüma üzerine tevakkuf ve tagayyür 
yuşturur. Hayatları gizli bir halde te· husule getirdiğini göriiyoru.z. 
madi eder. Harattti bir dereceye ka- Raşitizm, güne~sl zlik, gölge hasta• 
dar sabit olan hayvanlar da kq uyku- lığıdır. Bilhassa kışın ~in ültravi
au uyurlar. Sonra mevs"mlerin tesirine yole6inİn azlığından ileri geHyor. T e-
göre büyük hayvanlar tenasüli bir davisi de vücudun kafi derecede gü. 
devre geçirirler. neşlenmesi~ kabildir. Bu şimdi sun'i 

İnsanlar üzerine cevvi bAdiaelerin vasıtalarla da elde ediliyor. 
tesiri birçok noktadan görülür. ln:san- Sonra, ç><>k karanlık ayiarda doğan 
lar ta.bii bir aurett.e n1ıa-yu veya hazi.- çocukların sikleti aıdtr. Mayıstan teş .. 
ran ay\annda. az ölürler. Lak.in büyük rinievvele kadar çok, teşıfrnisaniden 
mevsiın tebeddülleri euıa.smda "Ye- bü- Ni&ana kadar aikletleri az artar, ve kı .. 
yük soğuklarda vefiyat daha çoktur. ;.rn neş.vünüm.alan da na.zara. çarpa-
Mevs"mlerin nıhi tesirleri çok bariz· cak de-recede bafif.Jer. 
dir. Mesela tenebbüh halleri ilkbahar Gün.,,t'. mevsimlerde çocu!darın 
ve yazın fazladır. Sonbahar bunun ak- boylan daha ziyade uzar, Bunda da 
sidir. günef ınııılarnm teeiri vardır. 

Kıt diğer mewinılerden daha ziya- Umımıi neşesizlik ve nıhi inhitat 
de marazi bir rol oynar. Kışın intani aonhabar sonunda ve kıprı çok görü· 
hastalıklar daha çok görülür. Bu has· lür. Bazı İnsanlarda krtm muntazam 
tahkların devam müddetlel'i de mev· nıeaai azalır. Liı:k.;n bunun hüsnü su· 
simlere göre ekseriya mütehavvildir. retle ve intiza'tnla ifası için ~13 çok 
Mesela kuşpalazı, kızıl, boğaz ilt.hap- tiddetli kuvvet sarfeder. Uyku kolay 
tarı ekseriya k&nunuevvel aylarında gelmez, bazan fasılalı ve rahatsız 0 • 

meydana çıkar ve ~unusanide .. de de lur. Uyanınca da ekaeriya devamlı bir 
vam eder. Gripli ıntanlar z&türre-;, dimaği yorgunluk hUsi husule getirir. 
hronko pnömoni, adi nezleler, raı!· Her şeyden çabuk müteessir ve mün
tizm apazmofili gibi hastalıklar ka- fail de olabilir. Bazı in511 ,.; ,n; ·hi 
nun~sanide başlar. Bazaa ilkbahara vaziyetine göre psikozlar hile bu dev• 
kadar muhtelif ~·ddette olarak ve ge· rede srk görülür. K~ın güne~;; u :ın· 
ne cevvi hadisata göre devam eder. larda iş aks; olur. lruıan daha kclay-
Sonra ~iddetli kış olan yerlerde sıhhi Irkla ve kendisini zMlamadan çahıır. 
ıerait fena ise intani hastalıkların in- Şiddetli teessür infiali kalmaz. Az u-
tikali kolaylaşır. yusa bile rahat etmiş bir ha.ide kalkar. 

"Konuk Iran Şahına armağan 
edeceğimiz uçak Kayseriden An
karaya geldi.,, 

Gazetelerde iki sözle derlenip 
toplanan bu kiiçük cav (2) bana, 
on dört yd öncenin korkunç savaş 
günlerini halırluttı. . 

lnönünde, Yunanlılara karşı u
çurabilecek bir tek uçağımız var
dı. Onun da kanadı kırıktı. 

Parçalanan yerlerine yumurta 
akı sürerek uçurmuştuk. On dört 
yıl içinde, bu kırık kanatlı uçak
tan bir uçak oMusu çıkardık. Bil
cliğe, bilmediğe karfl, göğsümüzü 
gere gere söyleyebiliriz ki kara
da, ayak b.1ıtığımız yeri çökerte
cek kadar güçlüyüz. Şimdi de gök 
lerde kara ordusu gibi mutlu bir 
ün yapmağa sıvanıyoruz. (3) 

Ôyle yavuz uçucu (4) larımız 
yetişiyor ki, ve daha öyle yavuzla
rı yetişecek ki, uçaklarımızın ka
nat gürültüsünden gök gürültüsü
nü duyamaz olacağız. 

Buna hepimizin inanımız var. 
Artık, uçaklarumz, yabandan 

gelmiyor. Onlan burada kendimiz 
yapıyoruz. Türkün bilgisi, elemeği 
uçakçılığa da girdi. 

Bize yeteni değil, artanı bile 
yapıyoruz. lran Şahına armağan 
ettiğimiz uçak, Ankaranın kaya
laşmış bağrından kopup Tal1ran 
ellerine doğru uzaklaşırken içimiz 
de katmerli bir sevinç var. 

Katmerli oluşu şundan: 
1 - Kendi yapımevimizde, sev

diklerimize ve saydıkl.anmıza ar
mağan edebilecek uçaklar yapabi
liriz!. 

2 - Bu uçakla Türkün gönül 
kııfllRU lrana ulaştırmış oluyoruz. 
Iran güneşi ile Türk ayyıldızı bu 
uçağın gölgesi alhnda kııcak kıı
cağ·a gelecekler. Doğııusu, bundan 
daha ııevimli, bundan daha yerin
de, aradaki ırevgiyi bundan daha 
iyi sağlama bağlayaack başka bir 
armağan bulunamzdı. 

M. SALAHATTtN· 

Neclen bu gibi hastalıklar en ziyade Herhalde yazın az uykusu l<ışın çok 1 _Uçak_ Tayyare, 2 - Cav. 
bu mevsimlerde ~örülüyor? Bunun ıza uykusuna nazaran insanı daha çok Haber, 3 _ Sıvanmak _ Hazır-
hı ~yledir: Mevsim :htimal uzviyet• dinlendirir. Ziyası:r.hk me&aide dikkati 
te bu hastalıklara müsait bir zemin de azaltıyor. Çocuklar kışın kapanık lanmak karşılığı, 4 - Uçucu - Tay 
hazırlıyor. Esasen gene bu ınevs'ınle· günlerde mekteplerinde daha iyi ça· yareci. 
ri.n tesiri.le mikroplan:~ ha-&talı.kla.rın l•şıyorlar. Zira. bunların kışın hariç .. 
marazi iunillerinin kuvveti artarak bu te eğlenceleri azdır. Bu cihetle kışın 
hastalıkları yapıyorlar. mekteplerde tahs,"lden iyi neticeler a· 

Eskiden kışrn husule gelen lıa.&talık- lmmaktadır. Çocuk ruhiyatı kışm çok 
ları yalnız soğuğa atfederlerdi. Lakin sakindir ve bu sükimh ıy\ ~· ··,. 
yen ilmi araştırmalar ziya azlığı teriyorlar. Yazın görülen çala.ki ve 
veya yokluğunun da mühim bir rol oy- hareket fazlalığı kışın o ı.ad"r fo zla 
nadığını meydana çıkardı. Mühim değildir. 
farkları yalnız havadaki hararet la· Elhasıl, insanların vücudu mev-
havvüllerinden ibaret zannebnemelidir. mıı.ter ve cevvi ve hayati had.iseler Jo .. 

Kış, havanın rutubeti, havai ve lıı· laynile değ~iklikler yapar. Lakin bun 
!"?~ .. 1 ktrikiyetler, t'Üzgi.rlann esme da da yaılnrz aoğuğu ve ziyas17,rğı ıt .. 
istikametleri, güneşin bize ~~"': ge· tiham etmekle beraber bunlar kadar 
ı .... 9 ......... ~ .. uzer:nde de deg> ~iklikler mühim amil olan asabi hılki tesirler 
yapar. Kış-ın gördüğiitnÜL ve bır kısmı- ve dahili ifrazlardan mütevellit tea
nı yukarda zikrettiğim hastalıkların nıüller hakkında bilgiler henüz tekem· 
husulü yalnız soğuğa ait değildir. Bu mül etmiş bir halde değildir. Herhal
hsusta yalnız bunu ittiham doğru de hun•larm hep•i bir kül halinde te
olmaz. Zira bazı hutalı:klar soğuk ol· ı>r gÖ•termektedir. Ayrı ayrı her biri 
mıyan iklimlerde, ve sıcak memleket· 
ler<le de görülmektedir. hu sayılan hadiselerde zannohındu~u 

kadar ~mil deifildir. Li.kin n;ühim te• 
Bu fena mevsimlerde gelecek has· ~irleri oldllihı da muhakkaktır. 

talıkla.rın bil"nmesinin ehemıniyeti var Dr A SÜ 
d z b • · HF.YL 
ır. . ıra. U ha.otalıklardan vikaye ve lstanbul Ünillel'~ İtesi Prolesörlerinden 

Tophanede Levazım Amir

liği Satın Alma Komisyonu 
Hanları 

Merkez Kumandanlığına 
bağlı kıt'a ve müesseseler ihti
yacı ıçın 500,000 kilo Un 
23-6-934 cumartesi gÜnÜ saat 
14 de kapalı zarfla alınacak· 
tır. Şartnamesini görecekle-
rin her gün münakasaya işti 
rak edeceklerin belli saatten 
evvel teklif mektuplarını Top
hanede Merkez Kumandanlı
ğı Satınalma Komisyonuna 
vermeleri. (1189) (2650) 
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ve 

tedavırlerı noktasından bu ehemmi
yet daha fazladır. Mesela kuşpalazın
nın en ziyade &avlet ettiği zamanı bi
liyoruz. Buna yaz ve sonbahar bida
yetinde ihtiyaten aşı tatbikatında bu
lununa.k ve daha bazı ihtı"yati tedbir
ler alırf'.;:.k, ha&talığın husu.le g.eleceği 
zamanda a9ıladıklanm.ı:zda lg:.vvetli 
bir ınuafiyet başlamıf olur. Mevsimle
rin tahavvülatma göre husule gelen 
hastalıkların zamanlannı bilmek pek 

--- ---

mühimdir. 
Mesela, raşitizmin en ziya<!&. olduğu 

aylan biliyoruz. Bunlara mini almak 
için sonbaharın ziyasız günlerinde ve 
kış başlangıcında ültraviyole ta.tbika· 
tında bulunursak iyi eti.eriz. 

Kışın en çok görülen soğuk alına 

Sigortalarınızı Galatada Onyon Hanında Kain 
O N Y O N SlGORT ASINA yaptırınız 
Türkiyede bilafasıla icrayı muamele ebnekt I • 

ÜN YON eoan 

Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yapbrmayrnız. 
Telefon : Beyoğlu 4.4888 3131 

Milliyet'in edebi tefrikası: 104 Bulanık gölgeler ve titreşik Jfık
lar .ar~sında u~un boylu bir hayal 
belırdı. Bu, dık omuzlu genç bir 

KAN L 1 S.I R 
Bu, acele, telaşlı bir yürüyüş 

değildi. Fakat pek te düşüne dü
şüne ayak sürümüyordu. Bu yü -
rüyüşte, emniyet ve ihtiyattan faz 
la h.iddetini, sinirlerini topukların· 
d~ yenip uyuşturup ezmek isti-
yen tok bir basış vardı. 

Birden yüreğime sular serpil -
di. Gelen, Neşide değildi. Uzun 
kadın topuklarının tıkırtısı mut -
tarit bir ahenk halinde kulağa ak
sederdi. Bu, tam bir erkek yürüyü 

§Ü idi. 
Fakat kimdi? .. Halim Siret te, 

hatta doktor Nüzhet Süleyman 
da olabilirdi. İnsanın en nazik an
larda bile, k~.fasını ve sinirlerini 
kontrol ve muhakeme etmesi ne 
garip! 

?.e•demek azabı, beyni, bir çe-

Yazan: Mahmut YESARi 

kiç gibi dövüyor, Ve bir saniye 
içinde, bir asra sığmıyacak düşün
celer, sözler, vak'alar, hadiseler 
bir geçit resmi halinde canlanı • 
yor, aydınlanıyor, pırıld'ıyor, ka -
rarıyor, sönüyor .. 

Ayak sesi yaklaşıyor .. 
Kulaklanmın hassasiyeti o ka -

dar uyanrk ki, yürüyenin her adım 
abşındaki ruhi haletini, hemen he
men keşfedehileceğim, vuzuhla an
lryabileceğim ! 

Çiçek bahçesi ile bahcıvan kulü
besi yıkıntısı arasındaki· mesafe, 
bozuk, çakıllı ve kıraç topraktır. 
Yürüyen, bu sahaya girdi. Çıtırtı 
kesildi, hazan bir taşa, hazan yu
muşak b · r toprağa ıbasan topukla
rm sendeliyen, takılan kanşık ses
lerini duyuyorum. 

.. . 
vucut ..• 
Bağırmamak için ditlerimi sıkı

yorum: Sırrı Nevres ..• 
Ayın on dördü, bahçıvan kulü -

besinin yıkıntısının üzerinde yük • 
seldi. Değirmi ay, atefİ kayısı ren
ginde ... 

Cırcır böcekleri, bahçeyi, ağaç -
!arı, toprağı, yapra:kları, hatta rüz
garı ve ışıkları, örümcek ağı gibi 
örüyor, örüyorlar ..• 

Sırrı Nevres, itimat ve temkinle 
yürüyor ... Fakat etrafına sık sık 
bakışından, içinin merakla yandı
ğını, üzüldüğünü anlıyorum. 

Sırrı Nevres, ağır ağır ilerliyor .. 
Onun her attığı adımı, aç gözle ta
kip ediyorum. 

Gelecekti... geldi ..• Taş yıkıntısı 
etrafında dolaşacak, aranac...!.:, du
racak ve bekliyecek ! 

Ne yapacak? Nasıl bekliyecek? 
Nasıl aranacak? Onun, birkaç da
kika içinde geçireceği azabı seyre
deceğim 

Bugünkü program 
lSTANBUL 1 

18,30 Plak neşriyatı, 19,20 Ajans ha
berleri, Müt..,akiben Ateş Güneş klübün
clen naklen Dr Tevfik Remzi Bey ta
rafından konferans. 19,30 Türk Musi· 
ki neşriyatı, (Eliza H. inci H. Ülki H. 
Sevim Selim H. 21,20 Ajans ve Borsa 
haberleri. 21,30 Bedriye Rasim hanı· 
mın iştirakiledans musikisi. 

223 Khz. V ARŞOV A, 1345 m. 
17,15: Salon orekstra.aı. 18: 'Piyntro haber· 

)eri. 18,10: Polonya musikisi. (tagannili.) 19: 
musahabe. 19115: Çift piyano cazı. 19,4S: Şiir. 
20: Muhtelif. 20,15: Populer konser. 21,05: 
ffafjf musiki. 21,50: Haberler. 22,02: Neteli 
neıriyat. 23: Musahabe. 23.JO: Dana musiki· 
ai. 24105: Dans musik.iai. 

823 Khz. BÜKREŞ, J64 m. 
12: Pli.k. 13: Plak. 13,45: Borsa. - Plak. 

18: Köylü programı. 18,15: Popüler romen 
mu•ikiai. - M\1$&lıabe. 19: Jan Mar1ıe:o orkea• 
traaı. 20,,30: Musahabe. 20,45: PJAlc:. 21: Ha· 
beı-ler. 21,15: K.aniık musiki. 21,45: Seyyah 
neıtriyatı. 22: T ... ga.nnili konser. - Dana pli.k· 
)arı. - Haberler. - Dana pl&.klan. 

546 Kbz. BUDAPEŞTE, 550 ~. 
19,20: Leonkavallonun °PAL Y AÇ~1,, opera• •t. 21: Neıeli nefriyat. 21,45: Bale.t: Esonsar 

es Tünde,. "'1üteaki.ben Gaspar sıgan takımı. 
23,45: Askeri konser. 

175 Kb.2. MOSKOVA, 1724 m. 
11,15: Konser. 12,15: Mu.sahabe. 18,30: ~.ala 

konseri. 22: Almanca neşrıyat. 23,05: lngıhz· 
ce. 24.05: Artistik netriyat. 

230 Khz. LUKSENBURG, 1304 m. 
17,30: Karışık konser. 21,30: Muhtelif ha· 

hisler. 22.30: Pl&.k. 23,30: Danı musikisi. 
904 K.h.,;. HAMBURG, 332 ın. 
21: Johann Strausıun "FLEDERMAUS,. o• 

peretinden sahneler. 22: "Daı Fuchseisen., İ· 
simli piyes. 23_30: Karışık netriyat. 

586 Khz. BELC.RAT, 437 m. 
20,20: Keman konseri. - Rekl&m. 21,10: lki 

radyo piyeıi. 22: Pli.k ile .. küçük Florany,, o• 
uereti. - Haberler. 23,15: Radyo o-rkestrast. 
24: iSgan musikisi. 

638 PRAG, 470 m. 
·••nw - '!.ı::,suo'l v.a:1•i>'{AO .a:aındod :Çt'Ot 

be. 21,35: 'l'egannili komedi. "Amerika amca., 
23~0: Plak. 23,,30: tagannili caz. 

l~I Kbz. DEUTSCHLANDSENDER 1571' 
21 Verdi. ve Puccini.'nin meçhul eserlerin

den, 23 Haberler ye aaire, 24 Halk şarkıları. 
Khz. V!Y ANA 507 m., 

18,55 Ric:hard Vagner'in Cötterdaenımerun« 
operaaıru nakil. 

Kbz. V!Y ANA 507 m., 
21 Silisya filharmonisi, 23,20 Haberler, 

23,50 Dana musikisi. 

1 ..................... 1 ... 

Deniz yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Ka:raköy Köprübap 
Tel. 42362 - Sirkeci Mübürdarzade 

Han Tel. 22740 <11ıaıamil 

Trabzon yolu 
ERZURUM vapurıı 19 Hazi
ran SALI 20 de Galata rıhtı
mından kalkacak. Gidişte Zon
guldak, İnebolu, Sinop, Sam
sun, Fatsa, Gireson, Vakfıke
bir, Trabzon, Rize'ye. Dönüşte 
bunlara ilaveten Sürmene Or
du'ya uğrayacaktır. (3215) 

3518 

Bartın yo~u 
BURSA vapuru 18 Haziran 
PAZARTESİ 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. (3270) 

IZMIR SÜR'AT 
ISKENDERİYE yolu 

• 
Büyü~ Tayyare Piyangosu 

3 ÜNCÜ KEŞiDE 11 TEMMUZ 1934 TEOIR 

Büyük ikramiye 50.000 liradır 
Ayrıca: 10.000, 5.000, 4.000 

ikramiye ve 20.000 liralık 
mükafat vardır. 

liralık 
bir 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

30329 metre Amerikan bezi: Kapalı zarfla münakasası 2 
Temmuz 1934 Pazartesi günü saat 10 da. 

13500 metre efrat elbiselik şayağı, 3000 metre efrat kaputluk 
şayağı : Kapalı zarfla münakasası 2 Temmuz pazarte 
si giinü saat 14 de. 

1300 metre talebe elbiselik şayağı : Kapalı zarfla münakasa
sı 2 Temmuz pazartesi günü saat 16 da. 

] 2000 kilo kösele 

8000 kilo Vagete 

4500 ayak Amerikan vidalasi: Kapalı zarfla münakasası 3 
Temmuz salı günü saat 14 de. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarda cins ve 

miktarları yazılı eşyanın hizalarında gösterildiği tarih ve saat 
lerde kapalı zarfla münakasası yapılacaktır. Şartnameleri
ni görmek isteyenlerin her gÜ n ve münakasaya gireceklerin 
de mezkıir gün ve saatte Kasnnpaşada kain Komisyona mü

racaatları. (3041) 3350 

Darphane ve Damga Mat 
baası Müdürlüğünden: 
Alınacak 60 ton kurıun için 9, 12 
ve 15 Haziran 934 tarihlerinde 
yapılan ilanlarla aleni münaka. 
sa usulü tatbik olunacağı sehven 
gösterilmiş olduğundan münaka. 
sa tarihi olan 2 Temmuz 934 de 
kapalı zarfla müracaat olunması 
tavzihan ilin olunur. 3235 3494 .1 .............. .. 

Sipahi Ocağı idare heyetinden: 
8 Haziran 934 de ekseriyet olmadığı cihetle açılamıunı' olan 

kongrenin 24 Haziran 934 Pazar günü saat 16 da toplanacajp ilan ve 
azaların teşrifleri rica olunur. ( 461) 

lstanbul ikinci iflas memurluğundan: 1 
Müflis H. B. Tranapolo şirketinin ku-

. maşlarından Beyoğlunda istiklal cadde
sinde Aznavur pasajına naklolunan kıs .. 

mı açık arbnna suretile sabşı yapılacak .. 

tır. isteyenlerin 20 Haziran 934 tari
hinde saat 10 da mezkur pasajda hazır 
bulunmaları ilin olunur. ( 467) 

Asliye mahkemesi birinci yenileme 
bürosundan : 

Hacı Adil B. ile Yahya efendi ar.asın· 
daki davanın yenilenmesi esnasında : 

İZMİR vapuru 19 Haziran 
SALI ıı de Galata rıhtımın
dan kalkacak doğru lzmir, Pire, 
lskenderiye'ye gidecek ve dö- l 
necektir. (3271) -----~-------!-:::::::::::::.:•:- lstanbul asliye mahkemesi üçüncü bu-

Müddeialeyh Galatada Tophanede Mum
hane caddesinde eski salıilhane ittisalin· 
de: 168 numaralı furunda mukim Fu
runcu Yahya efendiye. Mukaddema Is. 
tanbul asliye birinci hukuk mahkeme
sinde vaki talep ilanen tebliğ edilmiş 

ve vukua gelen adliye yangınında bu 
İşe ait dosya ve teferruatı yamru§ ve ye
nileme muaındesinin ifası için alacak
h tarafından büromuza beyanname ve
rilmiş olduğundan ikametgahı meçhul 
olduğu anlaşılan Yahya efendiye bir ay 
müddet ilanen tebliğat ifasına karar ve· 
rilmiş ve yenilemenin icrası için tayin 
olunan 19-9-934 çarıamba günü saat 
14 de yeni postahanenin birinci katında 
bulunan büromuza ge!n)•diği veya veki
lini gönclennediği takd:_ de 2367 numa
ralı kanunun 6 ncı maddesi mucibince 
yenilemenin gıyabında yapılacağı tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilan olunur, 

.. Rillııı.. ' kuk dairesinden : Ayşe hanımın halen 

.ı
· ıııı8 ,~ı" ' ikametgahı meçhul Ethem efendi aleyhi

ne açtığı 934-393 N o. Ja mukayyet tes-

Asnn umdesi "MiLLiYET" tir. 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Türkiye için Hariç içi111. 

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

12 .. . ......• 14 -- 28 -

Gelen evrak geri verilmez.- Müddeti 
11eçen nüshalar 10 kuruıtur,- Gazete ve 
matbaaya ait iıler için rnüdiriyete mU-ra· 
caa.t edilir, Gazetemiz ilanlarm me•'uliye
tini kabul tıtmez. .. , ................ .. 
Eğer karşııunda hakikaten Ger -

maine T refle bulumnut olsaydı, ne 
hale girecekti? Bu da görülmeğe 
değerdi. 

Sırrı Nevres, etrafına bakma ba
kma yürürken, bidenbire durdu. 

Gczlerile bir teyler arıyordu. O -
muzlarının hareketinden, kollarını 
taaccüple oynatmak istediği belli 
idi. Şimdi onu ay ışığının altında, 
çok iyi görüyorum. Gene her za • 
mnnki gibi iyi kesim bir esvap giy
miş. • • Caket, vücuduna o kadar 
gl"zel oturmuş ki bir manken tesiri 

veriyor ... Yüzü, sapsarı gö~ün~yor: 
Fakat bu, ay ıfığınm da hır cılvesı 
olabilir ... 

ikide birde sağ elini pantalonu
nun cebine götürür. Bu, .ne hare
keti olabilir? Acaba, cehınde ta -
banca mı var? Eğer öyle ise, .bura
ya, benim tekmil zanlarımdan, .tah
minlerimden büsbütün başka nıyet, 
ba~ka maksat, başka kasıtla gel -
miş ! Karşısın<la Ger~ine'i bulur
sa, çekip öldürecek mı? 

cili akit davasının tahkikatı bilikmal ev
rak müçtemi heyete v~ \imiş ve heyetçe 
talakın vukuu hakkında şahit dinlenmi§ 
ve tarafların evli olup olmadığının Ri
ze nufus memurluğundan sorulmasına 

ve taraflann hangi tarihten hangi tarihe 
kadar kan koca olarak otunnuş olduk
lanmn tahkikine karar verilerek muha .. 
keme 14-7-934 saat 14 bıralalmış oldu
ğundan muamelatı mezkureye karıı bet 
gün zarfında itiraz edilmekle beraber 
yevınü mezkiirda gelmediği takdirde 
gıyaben intaç edileceği ilan olunur . 

Hayır! Sırrı Nevres, her rezaleti 
göze alır, lakin sonunda hayatını 
tehlikeye sokQhilecek delice bir 
maceraya giritmez ! 

Yoksa? .• Yoksa, Netide'nin gö: 
zünden dütmemek için cinayetı, 

d. ? N 'd ' rezalete tercih mi e ıyor • etı e • 
. ? 

yi bu kadar mı sevıyor · 
O halde, ben, hata ediyorum, 

demek .. · 
Sırrı Nevres, yürüdü ve taJ yı • 

ğıntısı önünde durdu. Elini tekrar 

pantalonunun cebine soktu. Omuz 
başları, bana, sinirli sinirli titriyor 
gibi geldi. 

Ben de titriyordum. Pantalonu -
nun ceb:nde tabanca mı var? Ah, 
hunu anlamak kahil olabilse! Ağaç 
tan atlamak ve bir hamlede onun 
yanına kadar gidip üzerine atla -
mak ve cebini arattırmak hırsile 
yanıyorum! 

Sırrı Nevres, kulübe harabesinin 
etrafında ilolafmıya başladı. Adım 
farında, şüphe ve tereddüt tutuk
luğu varw 

(445) 

Cebinden saatini çıkardı, ay ıtı
ğına tutup haktı. Topuklarını yere 
vurdu, çok sinirli ve hırçındı. Elini 
alnından geçirdi ve hafif hafif, pa

rolaya benzer ıslık çaldı. Durdu, 
bekledi. 

Cırcır böcekleri, bahçeyi, ağaçla
rı, toprağı, yaprakları, hatta rüz -

garı ve ışıkları, örümcek ağı gibi 
örüyor, örüyorlar ..• 

Bir polis düdüğü, uzun uzun öt
tü .•. 

Sırrı Nevres, kararsız bir halde 
bekliyor ... 

Bir kanat sesi, havada rüzgar gi 

bi dolaştı ve geçip gitti .•• 

Bekçinin düdüğü .•. 
Sırrı Nevres, sahırsızlamnıya 

haşladı ... Yerinde sayar gibi ileriye 
geriye, sağa sola gidiyor, duruyor, 
dönüyor, dolaşıyor ... 
Sağ elini, tekrar pantalonunun 

cebine soktu; bu hareketinde bir 

sinir ta~kınlığı var. 
-Bitmedi-
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En büyük kralın, en zengin iş adamının, köprü 
altında yaşayan en süfli serserinin hergün 

ancak 24 saati vardır 
Bütün insanlar gayr:müsavi ola. 

rak doğar~·;u .. insanların müsavi 
doğduğu fikri sırf bir vahimeden 
ibarettir. 

insanlar arasındaki müsavat an· 
cak bir tek feye mıinhasırdır: Za
man. En büyük kralın, en zengin 
maliyecinin ve köprü altlarında ya· 
tan en süfli bir serserinin IH;r gün 
ancak yirmi dörder saati vardır. 
Ne bir lazla! Ne bir eksik! 

Filhakika her insanın önünde, 
yaşamak için mahdut seneler mev· 
cuUur. Bu seneler bazı kimseler 
için fazla, bazı kimseler için ek • 
siktir. Fakat "son" yaklaştığı, vü
cut dediğimiz şayani hayret maki
ne eskidigi zaman, ne kudret, ne 
şöhret, ne servet geçen senelere bir 
tek daha ilave etmekten acizdir. 
His zayıflar, faaliyet derin bir uy
kuya dalar, tefekkür yavaşlar. Ve 
hepimiz birer birer sırasile buraya 
vası~ oluruz. Ancak bu yolun so
nunda hepimiz, hayatımızı heyeti 
umumiyesile nazarı dikkate al.abi
liriz. Hepimizin de bu ane kadar 
elimizde kullanabilecek zamanı· 
mız vardı. Çal.ıfmak için, mücade
le etmek için, bir eser vücuda getir
mek için zamanımız vardı... Bun. 
ları yapabilirdik. Fakat ya yaptık. 
Y ahuı yapmadık ... Yaptıksa müste-

zamanla karşılığını tediye ederse
niz her nevi tehliyeti iktisap edebi
lirsiniz. 

Eğer istediğiniz bir iş için lazım· 
gel·en zamanı hasrederseniz, niha· 
yet herhangi bir musiki aletini çal
mıya, halk huzurunda güzel bir 
nutuk söylemiye, şekli haricinir;i, 
evza ve etvarınızı düzeltmeğe ve 
bunu gibi daha birçok evsaf ve eh· 
liyetler kazanmıya muvaffak olabi
lirsiniz. 

Eııet, ifasına mecbur olduğunuz 
vazifeler sizin birkaç saatinizi ala
bilir. Fakaı boş zamanlarınız var
dır. Bu zamanları size iyilik veya 
fenal.ık getirebilecek şekilcle, iste· 
diğiniz gibi kullanabilirsiniz. 

Bfr darbımesel der ki: 
"Zamanın değistirmiyeceği hiç 

bir şey yoktur.,, ' 

insanlar arasında mevcut olan 
bu yegane müsavatı gayet durbin 
bir şekilde, akıllıca sar/ederseniz, 
bugün size diğer cihetlerden laik 
olan birçok kimselerle müsal'i 0 • 

lursunuz. 

Gençler zamanınızın, günlerini
zin, dakikalarınızın kıymetini bi • 
lin. 

* * Genç '.Alman kızları jimnastik bayramında Rayı)tag önün°ile • , • 
-rihizdir. Yapmadıksa o zaman ka· 
famızı taştan taşa vururuz. •" "•' ' • ' ' • • ' ' ' ' ' '• ' - ' ' • ' ' ' ' ' ' 'tıı o ' ' ' 'e ....... " " " " " ' '• ' "'" ' " ' ' ' ' ' ' '"""" " "" '"'' " ""' ' ' "' ' " ' ' " '""" """ 

Şüphesiz hiç kimse memleketi 
dahilinde büyiı'"k bir mevki elde 
etmediğinden, büyük işler gören 
bir zengin veyahut dahiyane eser
ler vücuda getiren bir zeka olma. 
dığından dolay• tayip edilmez. Fa
kat her birimiz, zamanımızı en iyi 
bir sekilde kullanmadığımızdan 
dol~yı ayrı ayrı mıiahaze olunabi • 
liriz. 

Benjamen Frank/in, bu '.Ameri • 
kalı alim ve filozof, zamanını o ka. 
dar güzel kullanmıştır ki, diğer in. 
sanlar gibi iki kolu ve bir tek başı 
olduğu halde en büyük zenginler· 
den biri, ve hatta, devrinin en oku
muş, en hakim adamlarından biri 
olmuştur. 

"Zaman hayatın kumaşıdır,, di
ye zamanı en' enfes bir şekilde fa
ril eden odur. 

Öyle bir kumas ki herkes bunu 
İstediği gibi biçi~ JikebWr, ve kul
lanabilir. Bu kumaş, onu iyi bir 
şekilde kullanan kimse için daima 
yenidir ve daima yerrleşir. 

Bazıları için İse zaman, hpkı 
Balzac'ın en meşhur romanların • 
dan birine mevzu ittih"'z ettiği gi
bi her şeyden müteessir olan bir 
"deri,, den ibarettir. Öyle bir siJtir. 
lideri ki durdukça kısalır, daralır, 
kendisini çeker ve nihayet, hiç &ir 
feye kullanılmadan dura dura ÇÜ· 

rür ve dağılır. 

Bir insanın serveti, parasını iyi 
veya fena yere yatırmasına, İyi ve
Ya fena bir şekilde kullanmasına 
bağlıdır. Mesleği, san'ati, vaziyeti 
İse zamanını, iyi veya fena bir şe
kilde kullanmasına, iyi veya fena 
Şeylere yahrmasına mütevakkıftır. 

Zamanını en iyi şekilde kullanan 
adam, zamanını, kendi kendisini 
ulah etmek ve tekamiil ettirmek 
için sarleden adamdır. 

lngiltere parlamento hayatında 
birçok muvaffakıyetler kazanan, 
Britanya' da birçok yenilikler ve ıs
lnhat vücuda getiren meşhur baş
vekillerden Gladstone mütemadi· 
Yen kalasını ifletmek için, mükte
sebatını arttırmak için çalışırdı. 
I-lattfi o kadar ki seksen yaşında 
biie bir ecnebi :isanını öğrenmiye 
başlamı,tı. Glad.ton diyordu ki: 

- insanın dimağını ve sözlerini 
zenginleştirmek ve tekamül ettir • 
mek için hasredeceği zaman, diğer 
lıerhangi nevi serveti bir tarafa ya
tırmaktan daha büyiik bir menfaat 
te~in eder. Zaman öyle 'bir "pa -
ra,, dır ki, eğer sabırla ve sebatla 
kullanırsak onunla hayatın bize ar
z.~ıtiği ekseri şeyleri satın alabili-
rı.z. 

Hatta bazı ahvalde. icap edetı 

Taksim bahçesi yamnda Dağcı
lrk Kulübünde açılan "D,, Grupu· 
nun üçüncü plastik sanatler sergi
sine gittim. Gerçi küşat resminde 
ekseriyetini ressamlar ve gazeteci· 
ler tetkil eden güzide bir kalabalık 
vardı. Fakat hepsi, hel'kes alaka • 
dar olmakla beraber hiç kimse re· 
sim almak veya resmi tetvik etmek 
gibi bir harekette bulunmadılar. 
Herkes yalnız resimleri seyretmek
le meşgul! Güzel. Fakat bu, kafi 
mi? diye düşündüm. 

Burada ben, resimleri tenkit ede· 
cek değilim, bunu orada bulunan 
güzidelere bırakıyorum. Bu vazİ· 
feyi onların benden daha iyi yapa· 
caklarrna kaniim. 

Avrupadan dönen en son kafile
lerden 'birkaç genç te dahil olduğu 
halde te,ekkül etmit olan "O gru 
pundan Abidin Dino'nun ku;~etli 
desenleri, pastel!eri · Cemal S 'd' 
b

. . • aı ın 
ılerek hıssederek yapılmış ya• 1 

boyaları; Elif Naci'nin daima g!z~ 
çarpan hareket ve renkleri; Nurul. 
lah Cemal'in kendi gibi temiz. fi
kirlerden doğan tabloları; Zeki Fa
ik'in iyi intihap edilmiş mevzu ve 
tipleri; Zühtü' nün, insana sanki yü 
rüyecek ve konuşacakmış gibi ge
len heykel ve büstleri; adamın iç;. 
ne inşirah ve gözlere hayranlık ve. 
riyorlar ••. 

Büyük gayret'erle yapılmı~ ec-.n'· 
at eserlerinin çok rağbet görmesi 

'beklenirdt Kuvvetli desenler, te· J 

miz renkler, iyi hareketler, konuşa-! 
cakmış gibi duran büstler için aca· 
ba ne kadar zaman feda ve ne ka
dar para sarfedildi? Yapılan bu 
fedakarlıkların mükafatı olarak bu 
sergiden kaç eser ıtatılacak? Bu~a 
hemen oevap vermek mümkündür: 
Hiç! 

Yalnız kuru takdirle bu toprağın 
san'atkarları ne vakte kadar avu· 
tulacaklar? Mide ve barsak boş 
durmuyor ve boşaldı!darı zamanda 
tekrar doymok İstiyor. San'atkar 
midesi de insan midesidir. 

Gerek resmi daire ve müessese
ler, ve gerekse zenginler, şurada 
gayet mahdut olup 20 • 30 genci 
geçmiyen ve hepsi san'atlerine ay
kırı gelen mesleklerde didinen res
sam ve heykeltraş.larnnızın kıymet
li eserlerile evlerini süslemek zafı
na mağlup olsalar ila, onlara da 
biraz şevk ve gayret gelse ... 

Gerçi onlar, şevklerini, hızlarını 
paradan, menfaatten almazlar. On
ların aşkları içlerindeki ilahi kay
nalctan gelir ..• 

Sergiden çıkarken sanki bu dü
şüncelerimle istihza eder gibi kar
şıma stilsiz Taksim apartımanları 
dikildi. Gayriihtiyari gülümseilim 
ve olmıyacaık şeyler akiımdan geç
ti: Bu apartımanların, bomboş ba
danalı duvarları ne zaman sinema 
artistleri resimleri. yerine bu resim-

lerle süslenecek? Ne zaman Türk, 
mimarı, eserinde, heykellere, dekor 
!ara yer verilecek? Ne zaman po· 
kere tenise, baloya merak salan 
birç~k kimselerde plastik bir san' at 
modası başgösterecek? •.. 

"D,. sergisinden çıkarken sıcak 
bir günde hacaretimi teskin etmek 
için tabii güzellikler arasındaki 
bir membadan kana kana su içmiş 
gibi bir ferahlrk duydum ... 

Vefalılar yurdunda 
Vefalılar Yurdu senelik müsa· 

merelerini 29 haziran cuma günü 
saat 14 te Vefa lisesinde verecek· 
)erdir. Müsamerenin muntazam ol
ması için idare heyeti hazırlıkla
rına devam etmektedir. 

· Müsamerenin programında A. 
zerbaycan, ve Türkistan milli o • 
yunları ve milli havaları vardır. 
Ayrıca da lisenin bir tarihçesi ya. 
pılmıştır. 

Bu, broşür halinde Vefahlara 
takdim edilecektir. Yurda kay
dedilen V efalıların miktarı 400 
ü mütecavizdir. 

Konferans ve konser 
Divanyolunda Cümhuriyet 

Halk Fırkası Alemdar nahiyesi 
ocağı merkezinde 21 haziran per
şembe akşamı saat 20 de çocuk 
mütehassıslarından muallim dok • 
tor İsmet Kamil Bey çocuk ba -
lcımı hakkında bir konferans vere· 

s 
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Bir haftalık dahili ve harici vakayii takip ediniz 
en şayanı dikkat bulduğunuz hadise hakkında 

bir yazı yazıp bize gönderiniz. 

En J'ÜZel yazılmış makalenin sahibine: 

5 lira. 
ikinci gelen makalenin sahibine: 

2,5 lira. 
Hakkı telif verilecektir. 

Bu musabakaya yalnız liseler, yüksek mektep talebeleri İftİrak 
edebilirler. Y azılann gazete yazısıyla azami 75 ve asgari 30 
satır olması, kağıdın bir tarafına yazdmı1 bulunması lazımdır. 

Bu yazılar cuma günü aktamına kadar elimize geçecek 
tarzda postaya verilmelidir 

Geçen haftaki müsabakayı kazananlar 
Güzel yazı müsabakamızda birinciliği. Pehlevi Hazretlerinin ziya. 

retleri namıındaki yazı ile f eyziye lisesinden 241 A. Naci Bey, ikincili
liği Hitler • Muıısolini mülakatı serlevhalı yazı ile Nusret Safa Beyler 
kazanm.,lardır .• Kendilerinin hüviyet varakalarını hamilen idarehane
miZ"e mür'acaat ederek mükafatlarını almalannı rica ederiz. 

PEHLEVi HAZRETLERİNiN ZİYARETLERİ 
D~t Iran milletinin ulu bqbuğu, 

bir hafitadanberi Türk m:lletinin m.i
safiridir. Dost lra.n .• Jlayır, Iranla a
ramızdaki münasebet sadece bir 
dostluk bağından ibaret değil· 
dir. 1ki milılet aaırlardanberi biribiı·le
rile yakın k~udurlar; ve bu kou\• 
ıuluk onları liaanları ve adetleri biri· 
birlerine kanşacak kadar bağb iki 
kardeş millet haline sokmu§tur. Ara 
sıra bu devletler arasında ihtilô.fh, 
münazaalı vaziyebler de olmuştu. Tiirk 
milleti Osman oğullarının saltanahna 
nihayet verip Cümhuriyet idare:t.ini 
kabul etıı:<tken sonra, Iran milleti de 
Kaçar sülalesini atıp onun yerine 
(1925 te) «Pehlevi» sülaleeini geçir
di. Bu hanedanın ilk hükümdarı olan 
Rıza Şah Pehlevi Hazretleri ibne ve 
terakkiye ~ık, kuvvetli bir devlet a. 
damı olduklarını gerek memleket iç'n
de ve gerek hacici siyaset e gÖ&teordi
ği mtn'affakıyetlerle İspat etti. lran
la akdettiğimiz (hudut eınn.iyot ve 
aoayi§İn temini 1929), (hudut hattı· 
nın tayini 1932), (Uzlaşma, adli tes
vey;e ve hakem 1932, (Suçluların ge
ri verilmesi (muvakkat itilafnaı1'e) 
1932,) (Do..bluk 1932) mııahed~leri 
aramlZ'!l.aki kanleşlik bağlarını 'ıııraz 
daha kuvvetleı>diren vesikalardır. 

ııril için talebe gönderiliyor, Fran5a
dan profesörler getirilmeğe de karar 
vermişlenlir. Memleket telli ve telsiz 
telgraflarla bağlann'1<en bir taraftan 
da Hazeri Acem körfezin:- b~ ~ 1' Y''" 
cak demiryolunun inJUJ ile u~ 
yarlar. Fakat bugünkü vaziyol.ı.e .. ı~ .. i· 
ceye vıuıl olunınU§ değ. Jdjr. Menıle• 
ketin ekM>ri yenlerfode hali. ziraat ip
tidai aledrele yapılıyor, hali kadın
lar şehirlerinde yib;leri ( ruyuhent) de 
nen kalın peç"lerle kapalı geziyorlnr 
Hala ötede beride mezhep kavgaları.' 
"" ~esa.diif edillyor. Sütün bu genlik. 
...ı.r&ler Yanmda JU yenilik ve yükse
li! hareketleri vardır.: 1928 d~ açı
lan ınil!i banka., dünyanm her tarl'frn· 
da şubeler e.çzyor. Buıı-Urdn1 ibtlya.çla· 
ra uygun bir milli ordu yapılıt>t$hr. 
kan, kapitülasyon bela$ından da kur
tulmak ÜZeTedir. 

Dost ve Kardeş devlet reisin:n bu zi. 
yereti !:iç şüphe-Mz her iki ırullet 
İçin de k:ryn:t:etl.i ln<!'yv~er verecek bir 
ehemmiyeti haizdir. Marnleoketirnizde
ki terakki yolunda dev adunlarıle iler
leyij.in tetkikinden sonra memleketi· 
ne dönecek olan Şalı Hazretleri her· 
halde bu görii§leTind.en çok istifade e
decekler, kendi milletlerinin ilerley;ş 
yolunda atmakta olduiiu genis a-'·~•a
n da birer (dev adanı) şekline sok· Bugün Iranda geniş bir ilerleme ha· 

reketi göze çaTpıyor: Men.sucat, çi. .. 
mento, şeker, dan fabrikaları kurulu. maya çalışacaklardır. I 
yor. Mektepler açılıyor, Avrupa.ya tah Feyz.i;ye,.Lucsi: 241 A. NAC 

HlTLER • MUSSOl.İNf MÜLAKATI 
Hiç şüphesiz ki bu haftanın kayda de· ı 

• derecede ehemmiyetli hadisesi l tal ya 
ger l' · ·1 Alm Başvekili Senyör Musso ını ı e an 
Batvekili Her Hitlerin Venedikte yapa
caklan mülakahn etrafında yapılan neş
riyattır. Almanya' (Silahları bırakma) 
konferansından çekildiktenberi lıalya da· 
ima Almanyasız (Silahları bır•kına) k?n· 
feransmın mesaisinden bir fayda temın 
edilmiyeceği kanaatini ızhar etmiştir.Son 
zamanlarda konferansın dağdma tehlike· 
si.geçirmesi ve iki zümreye ayrı\~ ':'" 
zun münakaşalara yol açması şuphe3ız 
ki şayanı kayt hadisattandır. 

İtalya son zamanlarda tuhaf bir haleti 
ruhiye ile hareket etmeğe başladı. Gerek 
silahlan bıralana konferansında olsun ge 
rekse merkezi Avrupa.da.ki hadisat olsun 
daima bulunduğu mevkiden bir adım g.,.. 
riden alakadar oluyor. Ve Avusturya, 
Macaristan, ltalya bloku teşkiline matuf 
hareketi ltalya'nın gizli bir emel peşin· 
de koştuğuna birer işarettirler. Ve Fakat 
ltalya mütereddittir. Mussolini nutukla· 
rile dünya efkiı.numumiyesini bir _yokla,
mak istedi. Ve nutukların yapbgı t~sır 
hiç te Mussolininin lehine k."'y~edil~~ıle
cek bir vaziyet hasıl ebnemış.br. Dunya 
- v~iyetin gerginliğine rağmen - ye
ni bir gürültüden çekiniyor. Bu, muhak· 
kak. Mussolini . Hitler mülakatı bu yüz
den diplomasi ve dünya efkarıumumiye
sinde layık olduğu ehemmiyetle karşı • 
landL Fransa'nın Rusya i\e anlaşmak i· 
çin uğraşmasını çekemiyen ltalya, Al -
manya ile anlaşmak mı istiyor?. 

Mussolini ve Hitler bugün birer hat
vekil&en ziyade diktatördürler. Her an 
parlamento siyasetini şahsi dü,ünceleri
ne alet edebilirler. Bu yüzden bu müla· 
katın doğuracağı netayiç .ik~ devletin 
şimdiye kadar takip ettiklcrı sıyasete ak· 
si bir netice de verebilir. 

Ve gene şurası da muhakkak ki A~ : 
rupa'da müttefikleri en çok çarpııan ıkı 
devlet Almanya ve ltalya'dır. Bunlar ik: 
t1sadi sahada biri.birlerinin biaman rakı
bidirler. Ve hatta harp çıkarabilecek iki 
devlettirler. 
Şu halde iki ba~vekilin bu beklcnmiyen 

mülakatini nasıl tefsir etmeli? Mülaka· 
tın ne mevzuu ihtiva ettiği bilinmemekle 
beraber iktJsadi bir anlaşma şeklinde te-

cektir. Konferansı musiki mual • 
!imlerinden Mildan Zeki Niyazi 
Bey ve talebesinin vereceği konser J 

takip edecektir 

celli etme.si de muhtemeldir. 
ltalya yeni bir siyaset kullaıunıya baş· 

lamıştır. Umumi harpte canı yandığı i
çin olacak kendine mütemadiyen dost a· 
nyor. Avusturya, Macaristan ittifakları· 
na ahlan adımlar Almanyanrn da İJtira
k.ile merkezi bir kumpas kurmak yarını 
sigorta etmek endi~esinden i]eri reldiP,i 
de varidi hatır olabilir. Ama (Dollfuss Al 
manya düşmanıdır. Avusturya ve Almaıı 
ya ayni ittifaka girerler mi? Bu da ay· 
n bir bahis. . . Yukarıda Mussolini ve 
Hitler'in diktatör olduklarını arzetmiş • 
tim. Kendilerinin parlamento siyasetine 
uymıyarak iki memleket siyasetini mü!a· 
kabn doğuracağı anlatmadan tarafa çe· 
virme:kte serbest olmal.l!rı bu mül3.kabn 
ehemmiyetini bir kat daha artırıyor. 

Ve şurasını da kaydetmek lazımdır ki 
bu mülikat Avrupa'nın mukadderatındı 
mühim bir rol oynıyacaktır. Balkan ve 
Tuna siyasetlerinde biribirlerinin her ci
hetçe rakibi olan bu iki devletin yarın 
müşterek gayelerinin husulü için Mili~· 
ler Cemiyeti karşısına elele çıkmaları ıh· 
timali olmıyacak hakikatlerden demekm 

istiklal Lisesi: Nusret SAFA 

l Küçük haberler 1 
"' Yalova muallimleri aralann• 

da bir (Yalova Muallimler Birli· 
ği) teşkil etmişlerdir. 

"'Edirneye seyahat -Tem· 
muzun ilk haftasında Talebe Bi.r· 
!iği Edirneye bir seyahat tertıp 
etmiştir. 

"' Y alovaya gezinti - Hasıla· 
tı Eyüp verem dispanserinin İn· 
şaatına sarfedilmek üzere 26 t~· 
muz perşembe günü Verem. Mu· 
caclele Cemiyeti Y alovaya bır ge• 
zinti yapacaktır. --YENi NESRIYAT 

imparatoriçe ve Saray 
Sadri Etem Bey "İmpara • 

toriçe ve Saray,. namı al tında ~Ü· 
· •· B kı zel bir eser neşretmış.ır. _ ~ • 

lapta üçüncü Napolyon deVTı ve 
Kraliçe Eugenie'nin hayatı par
lak ve canlı bir uslupla anlatılma~ 
tadır. Karilerimize bilbassa tavsı· 
ve ederiz 
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Gazi Mustafa Kemal 
O, tepeden tırnağa kadar Türktür, kuvvetli 
ve metin çerçevesinin her parçası, ve bilhas

sa gayet manidar güzel siması Türktür 

Sabık Amerika Sefiri M. Charles Sherrill'in Türkiye ait 
yazdığı 1ayanı dikkat eseri tercümeye devam ediyoruz. 

Cümhurreisi Hz. iltifatlannı 
on elçinin hepsine ayrı ayrı ibzal 
buyururken, henüz yeni tayin e -
o'ilmiş olan İtalyan elçisi Sinyor 
Lojakono en sona kalmıştı. Ara -
larında teati edilen naz>kane cüm
lelerden , Gazi Hazretlerinin pek 
neşeli olduğu anlaşılıyordu. İtal
yan, karşılık olarak Türklerle İtal
yanların daima 'bir arada büyük 
bir ahenkle çalışacakları ümidini 
izhar ettikten sonra (boyuna ken
di gayesini gö:ı: önünde tutan ha
kiki bir Faşist gibi) "bilhassa 1her i
ki memleketin gençleri,. sözlerini 
ilave etti. Gazi Hz., sevimli yüz
lerinde güzel bir tebessümle buna 
mukabelede bulundular: 

"Daha doğrusu her iki memle
ketin olgun başları deyiniz. Zatı 
ilinizin gençlikten bahis buyur -
malan çok isabetli oldu; çünkü 
arkanızda eski Romanın mutan
tan b:r tarihi var. Gençlik mü
kemmel bir şeydi.-; ancak unut
mamalıyız ki, İtalyan ve Türk ırk-
ları gibi, bütün ağaçların derin 
kökleri olması lazımdır ..• 

ilk otuz bes yılı 
Selii niği ilk ziyar;t eden bir ya

bancı, demiryolu istasyonundaki 
plakadan şehrin Yunanca rsminin 
T esaalonika olduğı.:nu öğrenmek
le taşırır ve bu ad onu Sen Pol ve 
diğer ( l) "Ahıiı Cedit,, yazıcıla
nnın günlerine doğru sürükleyip 
götürür. 1881 yılında burada 
Mustafa ad!ı bir erkek çocuğun 
doğması sayesinde, ~~tün ~ü~k 
ırkının dünya tarıhıne yenı hır 
"Abdı Cedidi,, yazıldı. 

Bu bebeğin, Ali Rıza Bey ad
lı bahası önce gümrük memuru 
sonra oa kereste tiiccarı i<li. Fa
kat Ali Rıza Beyin kendisi bir za
bit evladı idi; işte böylece yeni do
ğan oğul, sülalenin askeri kabili
yetine varis olarak dünyaya gel • 
mişti. Bu yavrunun annesi de ha
lis Türktü; bugün bile olgun ve 
heT hu&ur.ta kemale ermlt bu eT
keğ\n ahnaaı.nda, ana ve babasın
dan tevarüs ettiği halis ve saf 
Türk kanının izleri görülmektedir. 

O, tepeden tırnağa kadar Türk
tür: Kuvvetli ve metin çerçeve -
sinin her parçası ve bilhassa ga -
yet manidar olan güzel siması, 
Türktür. Yavru İslahhane cadae
sinde (şehrin en büyük caddele -
rinden biri) sanayi nıekte.binin 
karşısında. ailenin nıalı olan iyi 
tanzim edilmi, bahçeli ve bütün 
istirahat esbabını cami evde doğ
muştu. 

Hayatının, bu kitabı bilhassa 
alakadar eden, (on beş) yılma, 
hu (Asker • Devlet Adamı) mn 
ne suretle hazırlanmış olduğunu 
öğrenebilmek için; Osmanlı impa
ratorluğunun bu yem vataudaşının 
ilk otuz be~ yaşım seri bir film 
gibi gözlerimizin örıünden geçire
lim. 

( 1) Abdı Cedit lLrhtiyanlann 
İncil dediğimiz din kitabıdır. 

MAARiFTE 

Sınıfta kalanlar 
--o---

Yeniden imtihanlara 
yarın başlanıyor 

Üçten az numara alarak sınıf
ta kalan lise ve orta mektep tale
besinin imtihanlarına yarın başla
nacaktır. 

İmtihanlar yirmi haziranda bi
tece~tir. Bu imtihanlarda muvaf
fak olamıyan talebe eylulde tek
rar imtihan olacaklardır. 

ZiraltçılErın ~ezintisi 
İstanbul ve Bursa ziraat mek

tepleri mezunları cuma günü top
lu bir halde Y alovada gezinti yap
mışlar ve aralarında bir ziyafet 
vermişlerdir. 

Veni yaplan bir mektep 
hakkında ihbar 

Maltepede yeni inşa edilen bir 
ilk r .- •ktep duvarının çatladığına, 
tehlikeli bir manzara arzettiğine 
dair maarif idaresine bir ilıbar va
ki olmuştur. Maarif idaresi ihba
rın mahiyetini tetkik ettir
m· ı,tedir. 

l~~ ! ~ 'orı a in. Uha nları b illi 
Lise ve orta mekteplerde ba

kalorya imtihanları dün bitmiş -
tir. Umumi netice bugünlerde an
laşılacak, keyfiyet Maarif vekale
tine bilairilecektir. 

Mustafa Kemal dc.ğduğu za
man valdeleri hemen hemen otuz 
beş yaşında.idi. Yavru, kemale 
ermiş ana ve babanın olgun bir 
meyvası halinde ôıinyaya gelmi~
ti. Valdeleri kendilerine gri ma -
vi gözlerini, ha.kim ve mf)lin tabi
atini, keskin zekasını vermıştı. 
Büyüdükçe valdeler:ne !..arşı b.,s
ledikleri sevgi de arttı. Bu derin 
sevgiyi valdelerinin en son dakika
sına kadar izhar buyurmuşlardır. 
Çocuk henüz küçijcükk•m pederle
ri vefat etti. Anneleri Selanik ci
varında ikamet eden biraderinin 
nezdine gitti; az sonra da tekrar 
kendi evine döndü. 

Anne ile dayı, bu l-arikulade 
çocuğun ilk çağlarında tı.hsili i • 
çin elden gelen her şeyi yaptılar; 
fakat nihayet on iki yasına varın
ca, çocuk kendi mektep ve mesle
ğini bizzat seçti: Kendini asker o
larak yetiştirmeğe kanr vermişü. 
Ve bu intihapla in~anın mesleğin
de o kadar mİAıi·m olan !tendi ken
dini yetiştirmek itine basladı ni
leki'lll buntla da hakiki bir üsti>tlı 
bile geride bıraktı. 

Pederlerinin bir dostu kendile
rine askeri mektebe girmek fırsa
tını İ'hzar etti, Mustafa Kemi\Iİn 
zekası da gayet zor olan duhul im
tihanlarım kolaylaştırdı • Askeri 
merdivenin ilk basa·mağına kuvvet
le basan ayağı biç durmaksızın 
boyuna yukarıya doğru. Yunanlı
ları Anadolu ovasında ı;eriye sü
pürerek İzmirde denize doken 
Türk ordusunun Baş.kumandanlı -
ğma kadar yükseltti. 

Selanjk nehari mektebinde dört 
yıllık muvaffakıyetlerinin tefer -
rüatıpa, Manastır askeri idadisin
de üç sene talebelik hayatına, ne 
<le lstanbul Harbiye Mektebine 
ait gene üç seneli.k hatıratına. son 
ra da Erkam Hari>i·ye Mekiebi!P. 
yüzbaşılık günlerine, girişecek de
ğiliz. O _imtihanlarım daim~ par -
lak bir surette vermiş ve nihayet 
parlak zekası sayeainde, yüzba~ı 

rütbesile Erkanı Harbiye Mekte
binden neş' et etmişti. 

Ancak ona hem yüksek bir ku
mandan hem de devlet adamı sıfa
tile büyük bir şöhret kazandırma
ğa nam ı ~ olan bu pul .. k zeki, 
kendini aao'e askeri muhitin faa
liyetlerine hasrettirmiyecek kadar 
akıllı idi. Fransızca ile almanca ya 
çalıştı. Çok okudu; biHıassa frnn
sız ve Alman müellifl,,r!nin eserle
rin<len yaptığı derin ve şümullü 
tetkikler ona hükUmel pr'!nsıpleri 
hakkında güzel fikirler verdi. 

İşte böylece kendini ayni za
manda hem asker hem de devlet 
adamı olarak yetiştiriyordu. İnhi
tata yüz tutmuş Osmanlı İmpa
ratorluğunda genç bir Türkün dev
let adamı mesleğine intisabı için 
ya lstanbulun siyasi entrikaları -
na karışmak yahut ta mevcut ni
zama karşı isyan bayrağını kaldı
rarak ihtilal hareketlerine kal
kıtmak liızım geliyorı!u. 

1 
BELEDIY EDE 

r oğaziçinde fatrikalar 
Boğaziçi sahillerinde fabrika 

in~ab menedildiğine dair yapılan 
netriyat doğru değildir. Ancak, bu 
mahiyetteki in"'at için bazı kayıt 
ve ,artlar vardır. Belediye kanun 
ve talimata muvafık gördüğü in
pata ruhsat vermekte<lir. 

Muayeneleri yapılmıyan 
otobUsler 

Fenni muayene~rini henüz 
yaptınnayan otobüslerin plakaları 
mn alınması hakkında şubelere bir 
taminı gönderibni~tir. Bu gibi oto 
büsler seyrü~eferden - nedilecek 
tir. 

Butçe tasdik Edildi 
Belediye bütçen Dah;Jiye ve

kaleti tarafındMı tasdik edilmiş
tir. Bütçenin bugünlerde Ankara
dan gelmesi beklemnektedir. 

Ter~ os boruları degiitlri:iyor 
Terkos fCbekesinde yapılmak

ta olan yeni tesisat dolayısile şeh
rin bazı semtlerine dün su verile
memi~tir. Bugün ve yarın da bazı 
mmtakalara su verilemiyecektir. 
Sur haricinde. ba71 geniş ana bo
l ul:ır değ:ştirilmcktedir. 

Kooperatifin yeni deposu 
Belediye kooperatifinin iki 

numaralı satı~ deposu yakında Sir 
kecide açılacaktır. Bu hususta ha
zırlıldara başlanmıttrr. 

Tenis Turnuvamız 

Turnuvaya bugün de 
devam edilecektir 

Milliyetin tertip ettiği ten"• turnuvasına dün de devam edilmiştir. Netice
ler §Unlardır: 

Matmazel de Courson sahaya gelmediğ-inden Misa Jenner hükmen galip 
addedilmiştir. 

Ş rinyan Bey M. Cirıı.s'ı 7 • 5. 6 · 1 le mağlup etmiştir. 
Ahmet Ferit Bey Mahmut Beyi 10 - 8, 6 • 7, 5 • 7 ile, M. Treguhof ve 

M. Baldini Raaih ve Vedat Beyleri 6 - 34 - 6, 6 - 4 le. 
M. Plas Cimcoz Beyi 6 - 4, 2 - 6, 8 • 6 ile mağlup elnıittir. Bugün turnu

vaya P.en~ de-.aın edielcektir. Turnu'\-aya !ıt·rak eden zevat şunlardır: 
KORT A. KORT ts. KORT C. 

MUe Kahn • Miu Jennc< 10.30 Sokrat - Melih 
11.30 Vecihi • Baldini 
15.00 Mile Gorodeski V"? Trcgubof - Suat 

Şirini yan 
Mile Kamhi ve 

Menabem 
15.45 Ali Refet • Sedat - Zeki Siriniyan • Palas 

Ahmet Ferit 
16.30 MUe Ti:.,Onof vP. 

Rotman 
Mile Şodı:ar ve 

Şocluar 

Mile Kan ve Fnil -
Ş•şbeJ H. ve Vedat 

17.15 Şirireyan -.e David S•ıat ve Sedat • 
V ebici ve Bedi Ohanesİyan ve Cimcos 

Davet ediien Yunan eskrim talamır.a haurlık ol..,a\c üzere 14-6 p~mbe ~k-
§&mı Galata S.-ray Klübü salonunda Y••P• lan kılıç musabakası şöyle neticelenmittiı· : 

B:rinci Riza Vefa Kmr..kaJ'ı 
ikinci Nihat Beş:lda~ 
Uçünci Halit Vefa Kumkapı 

" Saduı Bcş;ldas 
Dördüncü Cihat " 

Kılıç müsabakaları 
Kılıç m•JSabakPları yeç bittiğinden cpeye devflm cdilemrmiştir. Bu müsab3k.ı 

17-6 pazar ak,amı saat c;JO da Galatıua ray kliibünde yapıl~caktır. 

M. Mussolini diyor ki: 
(Başı 1 inci sahifede)) ı 

kadar benüz hiçbir itilaf ve hakiki bir 
taahhüt kaydedilmemiştir. Fakat 3~a
ğıdalı:i huousaHa il.ıti tarafın !ederi ara
sında mutabakat -gör<ilmüştür: 

1.- Silahsızlanma ve Millec!er 
Cemiyeti : Almanya bu silahzız
lanma konferansına ve Millet:er 
C emiyeı:ne ancak müsavi hukuk
la dönecektir. Bunu ise ancak ita/
yan planının kabulü tahakkuk et
tirebilir. 

2.- Tuna havzasının tensiki: 
Almanya, 15 martta Roma'da ltal
ya, Avusturya ve Macariııtan ara· 
sında imzalanan' ikfisOdi itilafname 
l·ere İflİrakten imtina etmemekte-
d:r. u 

S.- Avustııryaı muelesi: Al
manya, AvusturYa'fiın istiklali ve 
ı ... mem1ekctte sükiinun tesisi lü
zumunu temamiyle kabul etmek
teaıı-. Milli sosyalistler propagan
dalarını miitedil bir tarzda yapa
caklar, buna mukabil ltalya mil
li sosyalistlerin Avusturya'da son
baharda yapı!ması ihtimali olan 
umumi int hubata iftiraklerini te
min edecektir. 

Yan reuni mabafilde M. Mu .. o~ini 
ile H:denn mahalli •iyaııi anla"""l"'"a 
lc:ar~ı \Dllumi A vruıpa anlaşması siyase
tini ayni derec1!de ten:Nı ettikleri beyan 
ok. 'malı: tadır. 

Stefani ajansı , bu mülakat haldon
cla neırettiği tebliğde iki hülui .. 11et m
ainin , dün de aamimi bir teşriki me -
sai fikrile umumi Nyaset meseJeJeRne 
ve bir m~mleketi dojruıdan doğruya a
laka<!ar eden meselelere devam eyledi!ı
lerini ve iki hükiımd reisi araıında bu 
suretle batlayan '*•İ münaaebatın 
ileride idame olunacağnu bildinnelde 
ilrt.iııa eylemelctedir. 

M. Muuolinin nutku 
_YENEDIK, 16 (A.A.) - M. Mus

...ılni dün akf"ID s..int Marc meydanm
~ azim bir .. halk .kütl.,.i önünde büyük 
bir nutuk soylemJ!!ir. 

M Mtı saolini, faıUtliğin eserini 
methüsena etmiı ve sonra, pencere,,e ge
len M. Hitl<ri göote.-erek demiıfu ki: 

" Alman Ba~ekili ile yıopbğDIUZ mü
likat ne Avrupanm •İyasi haritasını 
tekrar yapmaiı ne de mevcut olan sı
kıntılara yenilerinin il.ô.veıi:ııi istihdaf 
e?nektedir. Bundan mabat, Avrupımm 
zııı:as'."' . k~rartan bulutlan dağıtmak, 
müti>ıı ihtimali bertaraf etmek ve dün
yada asgari birlik ve iktısadi teşMl<i 
meıaiyi ve mütekabjJ anla§mağı tesis 
eylemektir.,, 

O..ça, halk tarafından sürekli su • 
rette allutlanmı~tır. 
Bu ziyaret hususi bir ziyaretmİf 

BERLIN, 16 (A.A.) - Venedık mü
lakatı neticesinde nevedilen kısa teb
liğ, Alr>an matbuabna bu hadiseden 
uzun uzun bahsebneğe müsaade etme
mektedir. 

Matbuat, sadece Hitlere gösterileTı 
fevkalade hüsnü kabulden ve fa§istlerin 
debdebesinden bahsetmektedir. 

Bu hususa ait, muhabirlerin yazıla
n, mülakatın sadece iki hükumet reisi 
arasında f'lhai bir temastan ibaret ol
duğunu bildirmeğe .i.nhisar etmektedir. 

Alman istihbarat bürosu diyor lci: 
"Bu resmi bir ziyaret değildir. Çün

kü resmi ziyaretin Komada oJması 15 -
zımdı. Ve:ıedik mülakatının büyük mik
yasta yeni bir beynelmilel harekete 
başlangıç ol:>eağı da yanlıttır. Müliıka
tm, Almanyanın tekrar Cenevreye av -
deti hal.-lunda olduğu haberi ('.., yanhş
tır. 

Buna m':'~abil, bu mülakatın, Avrupa 
sulh.u vadisınde bilalıara akisleri ola
cağı da aşik:ırdır. Venedik mülakatı 
ale~-hine söz söyliyenler, ayni zamanda 
sulha kru'tı da hareket edenlerdir . ., 

Deutche Allemagne Zatung gaze • 

lesi diyor lö: 
"Venedik mülakatı bilançow, her 

l
eyden evvel psikolojik m;ı..'ıiyelteıl.ir. 
talya ve Almanya siy;uet ve kültür 

münasd>etlerini inlriıtaf ettinneğe de -
vam edet:eWerdir. 

Her i:.ü devlet, Aıvrupanın hak!ı bir 
sulh ve karşılıklı anlaıpnıalar yoluna 
ginnesi ~n çalışacaldanla. ,. 

Arada ve:Jika yolı 
LONDRA, 16 (A.A.) - V_.!ilr -

ten Reuter ajansma bildiriliyor: 
ltalya ile Almanya arasmda, Avua

turyarun ;.til<Iali hakkında yapılan an
l&fma için her ii.i taraf, bu i•t'klali 
temİnıllt altına alan bir zaman vermiş 
değillerdir. Bunımla benıl>er, Almanya 
Avusturyadaki tethişçi faaliyeık.i tut -
uôyacaktır. 

M. Ciano, şunlan söylernipr: : 
"Avulturyaya, .istiklalinin ~~amen 

tanınması esası üzerine, yaşam L. i~in 
vesait vennek hususunda anlaş.! • . ., 

Tuna meselesi hakkında r :ılr.ıatı 
efkir oluşuaıu, Almanyanm l •· !ya ile 
Avusturya üzerindeki haldan ' - İmli • 
yazlan paylatmağa razı oldui; .. --· i':ade 
eder.,, 

Anlaşmanın eSB11 şudur: 
"Almanya - Avusturya me · '"e ~inde 

lt.aiyanın arzularına hak Ve>T. c·::edir. 
Bıma karşı ltalya, Milletler C - :-.iyeli 
ve sili.."ı·~arı bırakma meseleJer\.. .. .ie Al
manvaıyı tutacaktır. 

Bununla beraber, anlaşmmıın umu
mi mabiyelte olduğu -.e heriıa<>gİ bir 
vesika ile ı..vaik edilmediği kaydedilj -
yor. ..._ • . 

Her iki tarafça, müfl<r- aıyasctin 
de-Yletler CTUPU veya blok ~~n~en 
çel.:inmek olduğu da kayde<liliyor. 

Sö lend. - · ·· ltalya ile Alman-Y ıgıne gore, . . . 
ya diğer d.....ıetlerle tetriki mesaı sure
tile ça111mak j•temelrtedirler.,, 

Mülakat .~ msenin aleyhine 
matuf değil 

PARIS, 16 (A.A.) - Venediloten 
bildiriliyor: M. Musaolini ile M. Hitler 
araamda bio- mülakat ~ıJma.....,. pren 
sip itibarile her iki lanlftan haftalar -
clanberi kabul ediJmi.ı olduğu teyit edil
mektedir. 

M. Hit.\er, J4 hııııÜranda Venedilı'e 
ıeleceğ;ni hareke.tinden ancak üç gün 
evvel bildinniıtir. Bu itibarla mülibt· 
tan evvelki günlerde Almanya taralın
d.,n bir 11'.ukaveroct gösterildiği za-.ıoe
dilmektedôr. Ve belki de Almanya tara· 
bndan bazı ,artlar ileri sürühnüttür. 

Her iXi taraftan söyleTıcliğine cöre, 
mülakata mevzu olan meseleler sadece 
ltalyan ve Alman cephe•inden değil, 
ge~ mi.kyasta bir Avrupa fikri ile na
zan itibara alımnı1tır. 

ltalya, Cenevreden aynldıktan son -
ra, doğnı<lan doğruya temaslan kesil -
miı olan Almanya ile Fransa araunda 
mutavassıt olmağı temenni etmektedir. 
Fakat bpkı Almanya gibi, ltalya da bu 
temasın mmtakavi bloklar '&iyasetine 
mukabil ol'\rak bir Avnıpa 6kri dahi -
linıde ohnasını arzu etmektedir. 

Filhakika, Tuna meKlesinde, Roma 
protokolu Almanyaya ve protokola gir
mek istiyen bütün dC'Vletlere açık hu· 
lunmalrtadır. 

Söylendiğine göre, V enedik ,'.'_'Ül.a
kıııt:ı kimıEnİn aleyhine matllf degıldır. 

I't.1uahedelerin tekrar tetkiCO,, sö -
zü talaffuz bile ediJmemitti~. Fakat 
A~stury&nm istiklaJj meselesinin hal. 
ya tara!ından b_akiki bir tar.ı ol.-ak gös-
terildiği söylenıyor. . 

Alman malıafili, Venedık müzakere
leri esasında Fransa meselesinin sık 
sık mevo:uu bahsoı.luğunu kalıul etınek-
tedir. • 

/ngilterenin noktaı nazarı 
LONDRA 16 (A.A.) - Venedik 

mülakatları b:.ı,kmda resmi h.iç bir r:o: 
por gelme.ru.,tir. l1'161iz siyası m~afı!ı 
ltalyan - Aknan nok)-.i nazar teablerı
nin henüz hlç bir neticeye müncer ol -
madığı mütaleasında<lırlar. • 

Bu m;ıhaiil bu müliıkatın hakiki bir 
muvaffakl')ele eriıeıuği ve bilhassa AJ. 

Taşınan mahkemeler 
lstanbul Müddeiumumiliğinden : 

Tophanede bulunan l.tanbu\ icra dai
relerinin Yeni postahane binaslnın tef
rik edilen mahallerine na!.li dolayisile 
18,19, 20, 21 haziran 934 tarihlerine 
müsadif pazartesi, aalı, çarşamba, per· 
şembc günleri muamelatı tatil edecek
tir. 

Yukarda yazılı tarihlerde murafaalar 
ile gaynmenkul mi.ızayideleri ve hacz.i 
ihtiyati gibi mevadı mÜ•tacele 21 Hazi
ran perşembe günü akşam!na kadar 
Tophanedeki dairelerde görülecektir. 

23 Haziran 934 cumartesi gününden 
itibaren bilumum devairi. icraiye posta
hane binasındaki dairesinde faaliyete 
başlayacaklardır. 

--o--

Türkocağından alacağı 
olanlar 

Cümhuriyet Halk f ırk3sı Katibiumu
sruliğinden : 

Mefsuh Türk Ocaklannda üçyüz lira· 
ya k>.dar alacaklı olanların alacakları 
ödenmek üzre müracaat etmeleri evvel
ce ilan edilmiı idi. Epey zaman geçtiği 
hald~ bazı alacc_oklıların henüz müracaat
ta bulunmadıklan anlaşılmışbr. Bu mik· 
taı· alacağı olanların Ankarada Cümhu· 
riyet Halk Fırkası merke2inde tasfiye 
encümenine müracaattan lüzumu tekrar 
ili" olunur. 

1 Askeri tebliğler 1 
~ubeya d&vat 

Üsküdar Askerlik şubesi riyasetinden: 
1 - 316 ila 327 (dahil) birbuçuk ve 

iki senelik hakarya efrat ile 328 ve 329 
doğumlu birbuçuk ve iki senelik efrat 
Haziran 934 ayı zarfı'lda çağınlarak as· 
kett gönderileceklerdir. 

2 - Birinci -ddede yazılı doğum 
ve sınıflara mensup olan efrat için top
lanma günü 26 Haziran 934 salı cünü
Jür. Bugünde saa{ 8 de Şubeye müra· 
caat edilmesi lazımd , r. Gclmiycnler ba
kaya kalacakfanndan haklarında 2053 
No. lı kanuna göre ceza tatbik edilecek
tir. 

3 - Bedel vermek istiyenlerin bedel
leri 25 Hazi"an 934 ak~na kadar ka· 
bul edileceğinden müddeti mezküre zar
fınd•. şubeye müracaat ed:lmesi. 

4 - Yukarda sınıf ve doğumlan yazılı 
şube rruntakasında oturan yabancıların .. 
da işbu ce!p ve sevke dahil olduklan i-
lan olunur. 1 I 

* * * ' 
Beyoğlu askerlik şubesinden: 
1 - 934 Nisan cclb;nin efrat noksa

nını ikmal için 329 doğumlularla '(e da· 
ha evvelki doğumlulardan bakaya ka· 
lupta askerlik ebneyen bir buçuk sene; 
lik ifrat ile iki senelik efrat sevka tabı 
olduklanndan 26 Haziran 934 içtima gü
nü sevkolunmak üzre ,ubeye müracaat ... 

!arı. 
2 - Bu sevka tabi efrattan nakdi be-

del vermek arzu edenlerin 25 Haziran 
934 aktamma kadar bedellerinin kabul 
ed'1eceği il.ô.n olunur. 

iRTiHAL 
Mülga Harbiye nezareti muhasebat 

mümeyyizliğinden mütekait Çelebi zade 
Mustafa Nuri Bey irtihali daru beka 
ettiğinden cenazesi bugün sabah ııaat 
ll,Ja da Sultanahmd camü kapusu it
tisnlindeki 19 nwnaralı hanesinden kal
dınlarak Ayasofya camiinde namazı 
kılındıktan soonıı Karacaahmetteki Mak
perei malısusa•ına tevdü baki gufran 
kılınacalctır. Allah rahmet eylesin. 

iHTİRA iLANI , 
(Yınnurta ..,ıJindeki el kumbara

ları için ittial tertiba.tile birlikte ki
lit tertibatını) hakkında istihsal olu
nan 19 Temmuz 1932 tarih ve 1400 

numaralı iht" ra beratı bu defa ev· 

kii file konmak üzere ahere devrüfe· 
rağ veya icar edileceğinden talip o
lanlann Galatada Çinili Rıhtım Ha-

nında Robert Ferri'ye müracaatları 
ilan olunur. ( 304) 

IDM\yanın tekrar Milletler Cemiyetine 
döneceği hususlarında heci.indir. 

ltalyan gazeteleri ne diyor ? 
ROMA, 16 (A.A.) - Bütün mat

buat, M. Mussofü>i ile M. Hitler ara -
aındalô mülakatm elıenmniyeriııi tebarü-z 
ettiren uzun makaleler neşrediyorlar. 

Co..-le Ditalya, M. Hitlenn, Al -
mllfl)'a bu!,ludunıın haricine iik dela o
larak çıktığını ve bu ilk Avnıpa ııeya -
hatmi Romaya tahsis eylediğini kayde
derek, bu mülakatın Avrupıııda ou1tef
sir edilmenıes.i lazun geleceğini zira ce· 
relı: ~tal ya ve ger... Almanya.da mües -
ses yeni rejimler.in, bu iki devletin hari
ci siyasetinde istikray temin eylemek· 
te olduğunu yazmaktadır. 

T rıl>una gazetesi de, iki reisi lıüku· 
metin mül5katlan endişe doğurac:.k ma• 
lıiyeıteki cledilcodulara niha~ vere. • 
cek mahiyette bir hadise oldugunu soy-

lüyor. 
M. Hitler avdet etti 

BERLIN, 16 (A.A.) - Alman ü
tihbaral bül'Osundan: 

Baıvekif Hitler, bu sabah V eTıedilc-
ten hava yolu ile gelerek Münich 
tayyare meydanına inıniıtir~ 

Hududa kadar tefyİ 
VENEDlK, 16 (A.A.) - M. Hit -

lec bu sabah saat 8,15 te tayyare ile 
Almanyaya hareket elınİ11İr. M. Mus
aolini tayyare meydanında hazır bulun· 
mUJ~ ve iki hükUmet reisi samimi &uret
te el sıkı§1N1lardır. ltalyan tayyareci· 
!eri hududa kadar misafirlere relakat 
edet:eklerdir. 
M. Hitler M. Mussoliniyi Berline 

davet ediyor 
BERLlN, 16 (A.A.) - B. Z. Am 

Mittag ga-zetesinin heyecanlı bir ~ -
frkla ~tiği bir Venedik telcrafına 
gö·.;. M. Hjtler M. Musaoliniyi Alman· 
yaya davet etıniıtir. 

Gazetede, ltnlyan mahefilmde Do -
çenin ltalyadan aynlmamak prensibin
de bir is.tİsr;'- yaparak Hit1erin dave
tine icabet ı deceği zannedildiğini ilave 
etmektedir. 

Gemlik Be~ediye 
Riyaserinden: 

1 - Gemlik kasabaaırun 
Nafia Vekaleti Ce1ilesinden 
la&tikli projesi mucibince elekt 
rik tesisatının yapılması ve bu 
tesisatın 15 veya 20 sene müd· 
detle işletilmesi imtiyazı tale· 
bine verilecektir .. 

2 - Kasaba 6000 nufuslu 
ve 1800 hanelidir. 

3 - Talipler Fenni proje 
keşifname ve evrakı mütefer
rikasını Belediyede görebilir• 
ler bir nüshasını lstanbul'da 
T :\ksirnde istiklal apartmanın
da elektrik mühendisi Hasan 
Halet Beyden beş lira mukabi· 
linde alabilirler. 

4 - Bu baptaki müddet 
16-6-934 tarihinden itibaren 
8-7 · 934 pazar gününe kadar 
21 günden ibaret olup taliple
rin yevmi mezkurda saat 17 
ye kadar tekliflerini kapalı 
zarfla Belediye Encümenine 
vermeleri. (3238) 

--Dr. IHSAN SAMI --. 
Tifo ve Paratifo Apaı 

Tifo \C Paralifo hasulıklanna ıutulm• · 
mak için ıe~iri çok kat'i muafiyeti pek 
emin bir .ışıdır. h'r eczane ve 14:cza de~ 

polarında bulunur. ' 141 

3218 

r•-- Dr. f\"uri Fehmi __ ._ 

Göz Hekimi 
Cığaloğ!u Süreyya Bey apart. 
saat 2 -6ya kadar. Telefon 23212 

3126 

Usküdar ıcra memurluğundan: 

Tamamına yeminli üç ehli vukuf ta

rafından 1250 lira kıymet takdir olunup 
Kuzguncukta Atik Arnavut Cedit De
re içi sokak Atik 4 cedit 1-3 numaralı 

hanenin tamamı 2280 numaralı kanuna 
levfilran 'açık artırmaya vazedilmİftİr. Sa
tış peşindir. Müterakim verği Evkaf 
borçları ve tanzifat ve tenviriye ve rüıu• 
mu delaliye mütlrnye aittir. Mü,ıeri
lerin kıymeti muhamminenin yüzde 7 
buçuk nİ•petinde pey akçeleri vemıele
n ıcap eder. Arttırma prtnamesi 
1-7-934 tarihine müaaclif pazar ıünü di
vanhaneye talik edilecektir. Birinci ar• 
brması 18-7-934 mrihine müaadif çar
şamba günü saat 14 dan 16 ya kadar Us
küdar icra dairesinde yapılacaktır. Art
tırma bedeli kıymeti muhammenenin 
yüzde 75 ni bulduğu takdirde üstünde 
bırakılır. Aksi takdirde en aon arttırma• 
nın taahhüdü baki kalmak Üzere art-

ırıma 15 gün daha temdit edilerek 2-8-934 
tarihine müsadif perşembe günü ayni 

saatte icra edilecektir. Arttırma bedeli 
kıymeti muhammenenin yüzde 75 ni 
bulduğu takdirde üstünde bırakılır akıi 
takdirde 2280 numaralı kanun mucibin• 
ce muamele ifa edilecektir. 2004 numa• 
ralı İcra ve if1i.s kanun.un 126 ncı mad• 
desi mucibince İpotek alacaklılarla di
ğer alakadaranın ve irtifak hakin aahİP' 
!erinin gayri menkul üzerindeki hakları 
ve hususile faiz maarafına dair olan id
dialanmn ewakı müsbitelerile birlikte 
nihayet 20 gün zarfında icra dairesine 
bildirmeleri aksi takdirde hakları tapu 
sicilile aabit olmıyan alacaldılar aatı2 

bedelmin paylaımalanndan hariç kalır
lar. Alakadaranın icra -.e iflas kanunun 
nıevaddı mabsuaasına tevfikan hareket 
etmeleri ve daha fazla malıimat almali 
isteyenlerin 934-20 No. lu dosyaya mu• 
racaat etmeleri ilan olunur. (448) 

ZAYl - Jstanbul Deniz Ticaret Mü

diriyetinden almıı olduğum "Yasat motor 

cu cüzdanımı zayi ettiğimden yenisini 

alacağımdan eskisinin hükmü olmıyaca• 
ğı ilan olunur. ( 443) 

lnebolu asliye hukuk mahkemesin• 
den: 

lnebolunun yeni beyler köyünden ya• 
malı oğlu Mehmet Ali kızı Cemileniıı 

gödile köyünden hatip oğlu Hasan biıı 
Yusuf aleyhine açmıt olduğu nikah le•' 
cili davasının gıyaben görülen muhake
mesi neticesinde: tafsilah olbaptaki ks' 
rarmda yazılı oldugu veçh üzere dav•• 
cı cemile ile müddeaaleyh Hasan bi~ 

Yusufun 1330 senesinde akitlerinin iC" 
rasına ve bu suretle nufuıa tescilio' 
dair sadır olan 15 teşrini evvel 933 ıs• 
rihli hükmü havi hülasai hüküm ihbııt" 
namesi müddeaaleyh Hasan bin Yusıı• 
fun mahalli ikametinin meçhul bu)ıııı• 

ması sebebile bil.ô. tebliğ iade edilmesine 
mebni hakkındaki hüküm bülasa111nrnd• 
ilanen tebliğine ve tarih ilandan itilıl'' 
ren on beş gün zarfında temyiz hakk1~1 

istimaletmediği taktirde hükmü ınc:ılı~ 
iktisabı katiyyet etmiş adedileccğind•~ 
keyfiyet bermucibi karar iliın olunur· 

(442) 
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Gazi Hz. ihtiram kıt' asına 
verdiler • 

emır 
(Başı 1 inci sahi fede)) 

datt bfr alaka ile ihtilal ve inkılap ha 
reke~ler ni takip buyurdu.klan Türki
Yen in merkezinde güzide bir ôşino O• 

larak selamlandılar. 
istasyondan Halkevine giden açık 

bir otomobilde iki. dev!et reisini ve .her 
ik:sinin bayraklannı yanyana gören 
Ankaralılar Türk .. /ran münasebatı
nı.n sarsılmaz bi.r dostluk içinde de .. 
VQ"m edeceği.ne, iki memleketin müs
tahbe linkişaflarından biribi.rlerine 
faydalı olacağına dair esasen besle -
d kleri itimadın bir kat daha kökl«ş
mif olduğunu hissrttiler ve 16 Hazi
ran 1934 tarihi büyük bi, mazinin ço· 
cuh!arı olan iki milletin de tarihine 
gü:z;"de bir sahif., halinde yerl«1ti. 

* 1(: * 
ANKARA, 16 (A.A.) - Bugün An· 

kara ilk saatlardanberi büyük günlere 
malısuş bir fevkaladelik arzediyordu. 
Şehirden istaoyona doğru olan cadde -
1er gittikçe artan b;r kJJ."safetJe islasyo .. 
'la d<>ğru ;nen hal!c kafilderile dolu idi. 

Yalnı-4 şehirdt-n değil civar köyler
:len, yfrkın kasabalardan gelmiş hin -
1erce Türk v~tandaşı ulu Gazilerinin 
rnisafiri Ali hazreti Sehinş.:ı,hrnın An .. 
karafa kudumunu seli.m!:ımak İçin a-krn 
akJn istasyona doğru iniyorlardı. 

Şehirde donanma 

Şehir 1: ,t .4l h';ll : a donan;ruştı. Gü -
ıergaha kuı·u',a n büyük b ir takı "Zafet· 
üstünde yeşil ve kırmızı rcnklerile l~ 
ra n bayrağı, beyaz ve kırmızı Türk san
cağrnın y.c nı!:- :ış1n' .:1a rüzgi.nn temev
vücatı a:ımcla dalgalanıyonb. 

lstaayon civarı mahşer qibi idi. lnti· 
zamı mahafaza icin konulan süvari 
ve piyade polisler ~seyircileri muayyen 
bir hattan ileri bırakmıyorlar ve mey -
danı yal!lIZ otomcf.: illcte mahsus biı· 
t~rzda boş tu t uy?__rlard.. 1 sta~yon içeri
sınde başları mıgferle Örtülü askeri 
bir r,htiram krtası yer t-u·bnuş yanında 
eene asketi bir müzika ~v-k:i almıs _ 
tı. . 

Saat 14 ten it ~baı-en merasime i~ti
rak edecek zeva.t yavaş yavaş gelme
ğe başladılar. Büyük ünifonna ve si
J;ndir protokol icabatından olduğu için 
bütün bu zevat fraklı ve siya!ı yelek-
1i idiler. Bircoğunun göğsünde istik -
ıil nıadalyalan nazarı d:lckati celbedi
yordu. 

Yavaş yavaş prograına dahil bütün 
rükxk zevat İ$lasyonda toplandılaı·. 
Meclis rei•i Kazım, Başvekil ismet 
Büyük Erk.'\ nı Harbiye reisi Miişü; 
Fevzi Paşalar hazerah da bu meyanda 
yer alnmhrdı. 

iiari~iye protolrolu tarafından Klare 
edilen bu merasim intizam ile cereyan e
diyor ve her davetliye şemada tahsis 
edilmiş o!::tn yer gösterilerek herhangi 
bir karı~ıklık husu 'üne meydan brrakıl
mıyor()u, Süfera heyeti mülki ve askeri 
devlet ricali muayyen yerlerini alm1şla1· .. 
dı. 

Reisicümhur Hazretleri 

Reisicümhur Hazretleri maiyetlerinde 
baş yaverleri, hususi kalem müdürleri, 
muhaflZ alay 1 kumandanı ve yaverleri 
olduğu halde 14,25 te istasyonu teşrif 
buyurdula.-. Ve her tarafa toplanmış o· 
lan ahali tarafından ~iddet'.e alkışlandı
lar. 

Trenin vuruduna bir iki dakika kalıt· 
tak. Reisicümhur Hazretleri beraberle
rinde Kfızm1 ve Mü,ür F cvzi Paşalar ol
duğu halde tam vagonun duraeağı nok
taya doğru ilerlediler. Az sonra uzak· 
tan trenin keskin düdüğü işitildi ve kn· 
tar proğr?.ın mucibir!ce saniyesi saniye· 
•İne muvasalat ederek Re:isicümhur 
Hazretlerinin önlerinde durdu. 

ilk mülakat 

\' agonun kapusu açıldığı vakıt Şehin
,rah Hazretlerinin askeri büyük ünifor
mayı !abis olarak beşus bir çehre ile in
dikleri görüldü. Gazi Hazretleri derhal 
ilerileyerek büyük dostlarının samimiytt 
,~e sevgi ~te ellerini ıuktılar. Bu srrad3. 
Şehinşah Hazretleri maiyetinde bulunan 
zevatı birer birer Reisicümhur Hazret .. 
terine takdim ettiler. İki devlet reisi bir 
kac adım attlktan sonra Gazi Hazretleri 
de . orada bir vazı ihtiram ile durmakta 
olan Kazım, ismet ve Fevzi Paşalar Ha
zaratını bü.ün Vekil Beyefendileri, Ce. 
vat Paşayı ve ümerayi askeriyyeyi Şe. 
hinşah Hazretlerine bilmukabale tak
ılİın eylediler. 

21 pare top! 

Muzika · lran ve istiklal marşlarını 
talıyor, uzaktan atılan 21 pare top ta l
ran Şehinşahının Ankaraya vurudunıı 
scliımhyord u. 

lhtirarn krtasırun önünden 
geçerken Gazi Hazretlerinin 
"Iran Şehinşah Hazretlerinin 

f . " . l . 
şere ıne emır erı üzerine as-
ker bir ağızadan üç defa "ya
şa" nidasiyle dost hükumdarı 
selamlamışlardır. 

Alahazreti Şehinşah ve Gazi Hz. 
istasyondaıt ıneydana çıktıkları vakit 
Ankara belediye r.aiai Nevzat Bey re· 
fo.kalinde belediye meclisi azalan ol
duğu halde lran tacidar~~ selaml_a· 
mış ve şu küçük hitabeyı ırat etmış· 
tir: 

Ankar şehrinin hürmeti 

Ali.hazreti hümayun, 
Zatı Şahinşahilerine Ankara ~hri· 

nin hürmet ve tazimlerini an:etmek
le şeref duyuyorum. Dost ve kardeş 
milletin büyük hükümdarını aramız· 
da görmekten Ankara halkının h "sset 
tiği sevince payan yoktur. Zatı Haş .. 
nıetpenah.ilerİnİn şehrimizde sıhhat ve 
Jtfiyetle ikamet buyunnalarınr en de· 
rin tazim duygulariyle temenni ede -
rİın . ., 

Şehinşah Hazretler· Nevzat Beyin 

tıklan sonra kendilerine tahais buyru 
lan otomobile Gazi Hazretleriyle bir· 
likte binmişler ve Halkevine doğru ha 
rcket buyurmuşlardır. Baştan başa ve 
ı ki taraflı as.kerle donarunış olan bu 
geniş caddeden hareket eden mevki .. 
bi hümayunun önün.de elleri mizraklı 
bir kıt'a süvari müfrezesi gidiyor ve 
otomobili aynj ~ekilde bir d ğer müf .. 
reze takip pediyordu. Maiyeti 'Jehin· 
sahi ise arkadan gelmekte idiler. 
• Alay b "nlerce halkın alkışları ve 
yaşa temennileri ara.sında Halkevine 
muvasalat etti. iki devlet reisi geniş 
meı-.d:ivenin önünde ve mu.zikanın se· 
13.m m.arşlan arasında otomobilden in 
diler ve yukarı çıktr1ar. Bu esnada sa 
rayın en üstüne lran bayrağı Balko
nun üzerıi.ne de Şeh · n~ah Hazretleı·i
nin şahıslanna ma.h-sus mavi bayrak 
çekildi. 

A2 5<>nra Şebinşah ve Gazi Hazret
lerinin Balkona çıkarak Ankara şeh
rini uzaktan temaşa ettikleri ve dos· 
tane muhaverede bulundukları gÖrii· 
lüyordu. 

Gazi Hazretleri b"r çevrek kadar 
tevakkuf ettiketn aonra b~lkın çılgın· 
ca tezahüratr ara!-ında Halkeı;vinden 
crkarak Gazi köşküne hareket buvur
dular. Şebi"§ah Hazr.,tleri ise ,6,15 
te otomobile V;\lnrz ba~larrna. bine
r e k ö ""de ve ;trk a rla !!ene !l' Üv nri kıta
::-t1 oldu~u h,lde R ivaset i r:ümhuı:- köş
~{irıe '!itmisJP.r ~ r"': R.f••: ~ic.i;m'ıur Haz .. 
r~t l ... t"ine Zıİyaretlerini iade buyurmu~
lardır . 

razi Hz. ile mü!a.kat 
ANKARA, 16 (A.A.) - Şehinşı:ıh 

Hazretleri Reisicümhur G:.zi Hazretle· 
rini iadei ziyaret ebnek üzere saat 16,39 
da köşke muvasalat buyurdukları vakit 
müzi.ka lran ıuar§HU çalmış, bir piya • 
de taburu re o;mİ seJir''Tl ifa etn-.ıiştir. 

Alahazreti Hümayun kendilerini 
karşılayan protokol müdürü umumisi 
ile mu~ahz a1ayı kumandanı ve yave
ranı defület.ile Re.işicümbur Hazretleri
nin nezdine isal edilmişlerdir. 

Reia.icüm!ıur Hz. nin nezdinde Baş
vekil Paşa Hazretlerile ban.~e .~ekili 
Beyefendi, Tahran büyük elçısı Hu'Slr'ev, 
Bey ve ınaiyetl2n erkanı bulunuyordu. 

~~ülakattım bir müddet sonra maiye
ti Şehinşahı erkanı Reisicümbur Hz. 
nİn nezdlne isal edilmiş.Jer ve Şehinşah 
Hz., kendilerini birer birer Reis.icümhur 
Hazretlerine takdim etnıiştir. 

Mülakatın hitamında Aliifıazretİ 
Hümayun, ayni merasimle teşyi edile
rek halkevine avdet buyurmuşlardır. 

Halkevinde 
ANKARA, 16 (A.A.) - lran Şe -

hinşahı Hazretleri, saat 18,45 te Halk. 
evinde Bürük Millet Meclisi reisi Ka
zım, Başvekil ı~met, Büyük Erkanı 
Harbiye reisi müşür Fevzi Paşalar Ha
zeratı i4e heyeti vekile erki:nı ve 
Cümhuriyet Hnlk Fırkuı katibi umu 
mismi kabul buyurmuşlardır. 

Kayseriden geçerken 

KAYSERi, 16 (A.A.) - Aziz mi· 
safirim.iz Şehin~h Hazretlerini ha
mil tren sabaha karş.ı saat 3, 14 le 
Kayseriye varmııtır. Vaktin çok erlı.en 
olmasına rağnıen bütün halk, büyük 
misafiri göıımek ve onu seliiı:nlamal.: 
iç" n istasyonu doldurmuş ve Şehinşah 
Hazretlerinin muvasalat ve müfa.ı·a .. 
katlerinde Çotkun tezahüraua bulun· 
mu~lardır. 

Tren, 4,15 te Ankaraya m.ütevecci
hen hareket etmiştir. 

lstanbulda hazırlık 

Ankarayı teşrif etmiş bulunan lrau 
Şehinşahı Hazretlerinin lstanbu:lu da 
şeı-efelndirmeleri tarihi yakla~ak -
tadır. Şehr:nt zde yapılacak kar;ıla .. 
ma hazırlı:kları ikmal edilmek üzere
dir. Vali Muhittin Bey hu hususta 
Anadolu Ajan&r muharririne fU beya 
natta bulunmuştur: 

Şehinşah Hazretleri çarşamba gü
nü aaat 10,50 de hu•usi bir trenle fs. 
tanbulu ı-ereflendireceklerdir. Büyiık 
misafiri kotlordu kumandanı Sal h P a 
şa ile birlikte Herekede karşıalyaci>
ğız. Şehin~h Hazretleri lstanbulu 
şereflendirdikferi müddetçe Dolma -
bahçe sarayında ikamet buyuracak
lar ve şehrin müzelerini, camilerin~. 
tarihi yerlerini ve Oniver&iteyi tetkik 
buyuracaklardır. 

Dolma.bahçe sar-ayında bir resmi 
k•bul yapılacaktır. Şehinşah Hazret
lerinin b 'r deniz tenezzühü yapmaları 
da kuvvetle muhtemeldir •. 

MATBUAT 
ANKARA, 16 (Telefonla) - Ha

kimiyeti M illiye yannki nüshasında 
şu fıkrayı neşretmcktedir: Şehin~ah 
Hazretelrinin Ankarayı ziyaretle•·i 
münasebetile tertip olu.nan bütün me 
Tt'jti.mlerde matbuat unutulmu,ştur. 
Dün gerek Ankara, Ve ge~ek lstan~ul 
gaz~tecileri gerek ecneb gazetecıler 
şuraya burdya çıkmak mecburiyetin -
de kalmışlardır. Bu hali en az unut· 
hanlığa vermek istiyoruz. Çünkü böy
le merasimlerde matbuat evvela hatır 
l~nm~ı liizımgelen müessesedir·. Olan 
b.ıten rşlerle Türkiye efkrirı umumiye 
sı arasında münasebet tes1J edecek o .. 
dur. 

Kırıkkaleden geçerken 
AN_KAR_~, 16· ~-~· - Şehinşah Haz• 

retlen bu!{un şehrımıze gelmek üz:re 
Krrıkkaleden geçerlerken trenin tev k .. 
kulundan j,ilistifade buradak; fabrikaİan 
ziyaret etmiş 1er ve refakatlerinde bulu
nan mihmandarlan birinci ve üçüncü or
dular müfettişleri Fabrettin ve Ali S";t 
Paşalar Hazeratından izahat almış!ardır. 

Tenvirat 
ANKARA, 16. A.A. - Reisicümhur 

Hazretlerinin büyük misafirleri ala haz. 
reti Şehinşahi Riza Pehlevi Hazretleri 
şerefine bütün resmi ve hususi mebani .. 
de tenvirat yapılmıştır. Bu tenvirat Şe
hinşah Hazretlerinin şehrimizdeki ika-

Gazi Hz. nin 
Nutukları 

(Başı 1 inci sahifede)) 

Ziyafette Şehinşah Hz. nin mai -
yetleriyle B. M. Meclisi Reisi Ka
zım, Başvekil ismet, Büyük Erka
nı Harbiye Reisi Müşür Fevzi pa
şalar hazeratiyle vekiller, Harici -
ye Vekaleti erkanı ve bazı erkanı 
askeriye hazır bulunmuslardır. 

Ziyafetin sonunda Reisicüm -
/ıu ,· Hazretleri atideki nutku irat 
eylemişlerdir: 

Büyük dostum ve aziz biı-ade • 
rim Şehinşah Hazretleri, 

Kardes Iran milletin"n Ulu Rei
sini Türkiyede selamlamakla duy· 
duğum sevinç çok büyüktür. Ziya
reti sahaneniz bütün Türk milleti
ni b~htiyar etti. 

Türkiye • lran münasebetleri • 
nin tarihi gözden geçirilirse, bu i
ki memleketin dostluktan ayrıl
dıkları zamanlar en mÜJkül dev
releri yaşamış oldukları görülür. 
Halbuki milletlerimizin tabii le -
mayülleri ve yüksek menfaatleri 
icabı olan tiostdluk bağları kuvvet 
lendikçe her iki millet kuvvetli 
hale geldi ve refah buldu. 

Türkiye Cümhuriyeli bu haki
kati tamamen idrak ederek İran 
dostluğunu, siyasetinin en esa: lı 
umdelerinden biri haline getirmiş 
tir. Nasıl ki, zatı şahanelerinin kud 
.-etli idaresi altında komşu ve k<ır 
deş memlekette de ayni duygulaı·a, 
ayni görüşlere kıymet ve ehemmi
yet verilm4 ve böylece sarsılmaz 
ve silinmez bir Türkiye - lran dost 
luğu kurulmuştur. 

Sehinsa:ı Hz., memleketinizin 
bütiin te :'akkilerini alaka ve mu
habbetle takip ediyoruz. Yüksek 
iradenizin yarattığı eserleri, en de 
rin hürmetle karşılıyoruz. Türkiye 
ve Iran binlerce Eenelerden beri 
deruhte etmis oldukları yükselme 
ve yükseltme, rolünde bugün de 
kuvvetli ve kudretli adımlarla ile
riliyorlar. 

Bu iki kardes mi'letin, bu defa 
ziyaret'. sahane~izle bir kat daha 
yakınlas:m dost:ukları, medeniyet 
İçin, in;aniyet için, şüphesiz en se 
vinilecek neticelerden biridir. 
Sulh ve müsaliimet içinde inki~f 
etmekten başka gayeleri olmıyan 
m "lletlerimizin, aynı zamanda u
mumi sulha hadim olmayı en şe· 
relli vazife saydıklarına şüphe 
yoktur. 

Türk mille.ti için unutulmaz bir 
hatıra bırakacak olan bugünü ta
rih, yalnız Türkiye - Iran münase
batında değil, fakat cihan sulhün
de sayı;, günlerden olarak kayde
decektir. 

Dost ve kardeş milletin büyük 
hükümdarı, Türkiyenin ulu dostu 
olan zatı şahanelerinin daima re
fah ve saade~·ni temenni ederek 
sihhatı şahaneler.ine, kardeş mil
letin ikbaline ve Türkiye-Iran 
dostluğunun feyizli inkişafına içi
yorum. 

Posta kolileri ihtilafı 
hallediltli 

Posta idaresile Denizyollıırr iş
letmesi idaresi arasında posta ko
lilerinin nakli meselesinden çıkan 
noktai nazar ihtilafı halledilmiş -
tir. 

Otedenberi Denizyolları İdare
sinin vapurlarile Karadeniz Jj. 
manlarma sevkedilen posta koli· 
leri ile beraber birer de posta me

muru gönderilmekte idi. Deniz· 
yolları işletmesinin bu memurlar 
için ücret istemesi üzerine idare i
le husulen anlaşamamazlık nihayet 
halledilmiştir. 

Bundan sonra da bu memurlar
dan eskisi gibi, ücret alınmryacak· 
tır. Noktai nazar ilıtilafının deva
mı dolayısile aksayan koli sevki
yatı bu suretle tekrar intizamına 
girmiştir. 

---o--

Ali Rana B. gitti 
Şehrimizde bulunmakta olan 

Gümrükler ve İnhisarlar vekili 
Rana Bey Ankaraya dönmüştür. 

metleri müddetince devam edecektir. 
f,; * * 

T orpitolar geldi 
Yavuz zırhlısı ile beraber lran Şa

hı Rıza Han Pehlevi Hazretlerini kar 
ştlaına.k Üzere Trabzona ve oradan 
Samsuna gitmiş olan Kocatepe, Ada· 
tepe, Tınaztepe, Zafer torpidclan 
dün akşam limananıza avdet etımişler 
dir. Yavuz zırhlı .. ile Mecid.ye kruva 1 

zörünün bugün dönmeleri uıuhtemel
dir. 

Şehinşah H z. nin ai/<1leri 
VARŞOVA, 16 (A.A.) - lran Şe

biD§ahr Hazretlerinin zevceleri, refa .. 
katinde üç kızı ve lran teşrifat mü • 
dürü ve maiyeti olduğu bakle Berlin 
tarikiyle Lausanne'a. gibnek üzere 
bu sabah saat 8,30 V arşovadan ge;;
mjşJer ve istasyonda Reisicürn.hurun 
bir mümes.srili ile Hariciye na2ır mua. 
vini M. Szembek, teşrifat müdürü ve 
İranın Varşova sef~ri tarafından ss .. ~ 
l&mlanmıtlardır. 

• Şehinşah Hz. 
Nutukları 

nın 

(Başı 1 inci sahifede Y ı 
Hazretleri, 

Memleketinize vürudumdan be
ri Türk devleti ve milleti tarafın
dan gösterilen hararetli kabul ve 
samimi hissiyat ile aziz kardesi
min meveddetle m.ali beyanatı ben
de büyük bir tes:r hasıl etmist "r. 

Dost ve kom'}U milletin biiyük 
rehberi olan =tı devletinizin va
tanperverane rehberliği altında, 
fevkalade siiratle irıkisaf ve saa
det yolunda iler!emekte ve azim 
tarakkiyala mc::ıhar olmakta bu
lunduğunu bir çok zamarıdanberi 
memnuniyetle görüyordum. 

Reisicümhur Hz., ::imamı dev
leti elime aldığım :ık gündenberi, 
Türkiye ile dostluk lüzumunu his
settim ve bugünkü mesut vesile ile 
görüyorum ki, Türkiye ile lran ara 
sında çok samimi rabıtalar mevcut 
tur. Ve i~in esası o odeı·ece sağlam 
dır ki bu dostluk istikbalde her 
türlü tezelzülden masun buluna
caktır. Komsu ve kardes "ki m illet 
kemali iti~t ve İtmin~n ile yek
diğerine dayanarak terakkiyatı i
dame etmek, medeniyetin tevsiine 
çalışmak ve di.inyanm umumi sul
huna hizmet eylemek mukaddes 
vazifesini ifa edeceklerdi'r. 

Az"z kardeşimi tekrar görmeyi 
çok arzu eder ve imkan husulünde 
/ram teşrif buyurmak suretile be
n.i mesrur edeceklerini ümit eyle
rım. 

Samimi kalpten aziz kardesi
min saadet ve seliimetini ve ı;a. 
nm dost ve komfu milletinin te
rakki ve azametini J :erim ve 
''se!ômetii an dosti muazzam cami 
hodra bülend mikünem.'' 

Takas suiistimali 
(Başı 1 inci sahifede)) 

şi hakkıoda tahkikatın mevkufen 
yapılmasına karar vermiştir. 

Bunlar kereste tüccarı Hiristo 
Ninidis, Hiristo Ninidisin komis • 
yoncusu Zühtü, tüccar Vehbi Ce
mil Hariri, limon kralı Diyaman

di, tüccar Faik, tüccar Mehmet 
Kasım, tüccar komisyoncu Fazıl 
komisyoncu Perikli Lagotis, Yu. 
suf Ziya ve Arman Kovo efendi
lerdir. 

Bunlar hakkındaki tevkif mü
zekkereleri infaz edilmek üzere 
emniyet ikinci şube müdürlüğüne 
verilmiş, müdüriyet derhal müzek 
-~ ·eleri infaz etmiştir. 

W Ancak m-Jdannda tevkrf mü
zekkeresi ke..ıilenlerden Hiristo Ni
nicfu ile komisyoncu Zühtü ve 
V c!!ıbi Cemil Zaruri firar ettikle
rinden haklarındaki tevkif müzek
kereleri infaz edilememi§ , diğerle-

Lehistan Dahiliye Nazırının katli 
(Başı 1 incı sahifede)) 

~ leyh umwni harpten evvel ve harp 
esnasında Lehistanın iatildal hareke· 
tine faal bir surette iştirak etmiş, 
1929 da Svitalski kabinesinde de baş 
vekil muavinliğini yapmıq.tır. 

Yüzlerce tevki/at var 
VARŞOVA, 16 (A.A.) - Suikast. 

ten ~nra yapılan nümayi~ler esnasrn 
da ve katili bulmak Üzere dün akşam 
yÜzle rce tevkifat yapt:~mıştır. Dahili
ye nazın M. Pieracki'ye milli cenaze 
merasimi yapılacaktır. Dün akşam 
bütün Mnemalar ve tiyatrolar kapatıl 
mıştır. REmni daireler bayraklarını 
yarı çek:mişlerdir. 

Almanyadaki tefsirler 
BERLIN, 16 (A.A.) - Havaa A

j)n;;ı bildiriycr: Lehistan Dahiliye na 
zn·ı Pieracki'nin katli haberi Alınan 
siyasi mahafilinde derin bir hayret U· 

yandınnıştır. Bu caniyane hareket"n 
Lehistan efkarı umumivesinde ve zi
mamdarlan arasında, M.. Goebbe:' s'in 
Var§ova seyahatinden beklenen mesut 
neticeleri ihlil etmesinden korkul
maktadır. Bazı siyMi Alman maho.fi· 
line nazaran, Goebbele• · Pilsuda.k.i 
müJi..katrnın azim b ·r s.iyaısi ehemmi .. 
yeti olacaktı. Filhakika M. Goebbeles 
Almanya - Lehistan mukarenetinin 
bJt~lıca im.ili olmuş.tur. Bu mu!ı:are
netıe Hi:ı'erci Almanyanm teınin ede
ceği büyük istifadeleri ilk gören o ol· 
muştu.r. Lehistan gazetecilerini Alman 
yayı gez:meğe davet eden ve şerefle
rine parlak bir program hazırlayan 
da gene o olmuştur. Alman gazeteci· 
\erinin de ehemmiyetle kaydettikleri 
gib i, Göbbels'in V arş.ovada tezahürat 
la karşrlanma.sı gayet tabiidjr. Fakat, 
bfr nn korkulduğu gôbi, Mareşal P ;! • 
sud::k· ile görüşmeacydi, vazifesi ta
mamiyle yapılmış olmıyacaktı. Filha
kika asıl mevzuu bahsolan şey muma 
i\eyhin bir Hitler • Pilsudski mülaka· 
tını hazırlaması idi. M. Hitlerin ltal· 
y a ya yaptığı ziyaret te n sonra bu m Ü· 
lakat t.am.amiyle A.~man siyasetin " n 
esas çizgisine dahil bulunuyordu. Al
manya ile Lehistan arasında mevcut 
bütün hu:RJ.satı tavzih ve tes.pit iç.in 
bir zaruret varılır, çünkü M. Hitlerin 
ltalya •eyahati va:riyeti değiştirebilir. 
Ma\Uın olduğu üzere Lehistan, Alman 
mukarenetini milli llOSyaliatlerin itti
aa temayüllerini Lehistan koridorun• 
dan bafka taraf1~ara çevirmek için 
aramıştı. Eğer M. Mwsclin" ile Hitler 
Avu~turya me.selesinUe uyuşurlarıa 
- ki bu imkansız değildir • Lehistan 
siyaseti kendisini d°"tluk beyanna· 
ınminden evvelki vaziyette bulacak
tır. Binaenaleyh Hitler • P budski mü 
la.katı azinı bi rehemmiveti haizdir 
ve M. Göbbela'in bu mülakatı vazife
:;inin esası olarak teli.kki etmesi ga
yet tabiidir. Mareşal P~.&udsk 'nin 
Hltler mülikatı esas itibariyle karar .. 

ri tevkifhaneye gönderilmiılerdir. 
Mahkemeye tevdi edilen ev • 

raklar da tahkikata devam edil
mesi için gümrük 11eyeti teftişiye
sine iade olunmuştur. 

Mevkuflardan Mehmet Kasım 
ve Fazıl efendiler tevkif kararma 
itiraz ebnişler ve tahliye talebin -
de bulunmuşlardır. Bu husustaki 
tetkikat bugün ikmal edilecek ve 
tahliye talebi karara raptolunacak· 
tır. 

laştırılmıştır ve mülakatın mahiyeti 
hakkında da mutabık kalınmı}l:ır. Bu 
husus için Dantzi.g en muv4f1k yer o
larak gözükmektedir. Tespit olunaca.k 
yegiıne şey bu. mülakatın tarihidir. 
Şimdi Dahiliye nazınnın katlinin dı.lt
katle hazırlanan bu planları altüst e· 
dip etmiyeceğini anı!amak noktası ka. 
lıyor. 

Alman matbuat! diyor ki: 
BERLIN, 16 (A.A.) Berliner 

Börsen Çaytung, şunları yazıyor. 
M . Pieracki, Alman • Polonya yak

laşm.asrnın dürÜ8t bir taraftan ~ di. Va1 
şovada atılan sila.Jılo.r, bü.tün dünya • 
da duyulacaktrr. Kin UDSU.J'lan, cinai 
faaliyetlerine devam ett~kleri müddet 
çe, mi,,etler arasında hakiki bir sulh 
kabil olaınıyacaktır._. 

Bu gazete, suikasti, anartistlere at 
fmnektedir. 

M. Goebbelea ile Von Neuratb, Po
lonya hükumet"ne taziyetlerini bildir 
mişlerdir. 

POLiSTE 

Dolaptaki paralar 
___., __ 

Bir terzinin 1700 lirasını 
birden çalmışlar 

Beyoğlunda evvelki gün 'aya
nı dikkat bu- hıı.:>:lık hadısesi ol
mu~tur: 

Boğazkesende 11 numaralı dük
kanda terzilik yapan Y orgi efen
di zabıtaya müracaat ederek 1700 
lira parasının çalındığını bildir
mi,tir. Kendi iddiasına göre, dük
kana bir tanıdığı gelmiş işile meş 
gul olduğu bir sırada dolabma el 
atarak 1700 lirayı birden a,rrmı,
tır. Polisçe hadiseye derhal vaz'ı
yet edilmiş, tahkikata başlanmış
trr. 

DllkkAnda iki hırsız 
Dün Balrkpa.zarında sabıkalı i

ki hrrsrz i• üzerinde yakalanmış
lardır: 

Balrkpazarında Gümrük soka
ğında 16 numarada yağ tüccarı 
Alfred Efendinin dükkanına öğle 
vakti iki mütteri gelmittir. Bu mü• 
teriler, muhtelif yağların çeşnisina 
bakarlari<en içlerinden birisi dük
kan rahibinin asılı duran çelcetine 
el uzatmıf, fakat görülerek cümü 

methut halinde yakalanmıslardır 
Yapılan tahkikat neticesinde bu~ 
ların Sarı Jozef ve Onnik isimle
rinde iki sabıkalı oldukları anla
şılmı' her ilcisi de Adliyeye veril

mişlerdir. 

Kumbara hırsızı 
Kasmıpaaşda Topçular cadde

sinde otura.o Yatuva isnıinde biri
si arabacılar ahırında Abınd ;._ 
minde bir arabacının paralarını bi 
riktirdiği kumbarayı çalarken ya
kalanmıştır. 

IC'JQ l<iY 

~~AN 1<4,=:j 1f 
~ -
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EViMiZDE .•• 
VAPURCULUK 

TORK ANONiM ŞiRKETi 
iST AN BUL ACENT ALICI 

liman Han, Telelon: 22925. 
Artık kin:ıe ~ıcakt'n mDteessik ~lmuror, 
Herkes sıhhattedir, ÇUııkU; bir ... Trabzon yolu 

KEL VİN A TORumuz TARI vapuru 17 
1 laziran 

PAZAR günü saat 20 de Galata 
nhtımından kalkacak. Gidi§te Zon· 
guldak, lnebolu, Ayancık, S....ıun, 

Onye, Ordu, Giresun, Tirebolu, Gö
rel, Trabzon 'H Rizeye. Dönüıte 
bunlara iJiveten Of, ve 5'iımeneye 
uğrayacaktır. 

vardır 
Daima soğuk içiyor, taze yiyor, 
Yenilmiyenleri &aklıyoruz. 

Evsafı ... 
Kelvinator'un 20 senelik tecrübesi vardır 

lzmit yolu 
Yaz tarifesi 

Sat11 

Mahalli 
Sahibinin Se1i 

Beyoğlu 

Nurettin Ye Şk· Aııkara 

A. V etter YI Şk. lzmir 

Pazartesi gününden maada her gün 
bir vapur cuma ve salı aiinleri saat 
9 ela diler IJÜnler aut 13,30 te Top
hane nhtınıından kelkN:aktır. 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra Semti Mahallesi Sokağı 

No.au 
Cinai Hissesi Emlak Hisseye göre mu

No.su hammen kıymeti 
2-4-64 800 T. L. 

6 500 " 
1132 Ortaköy Ortaköy Portakal Kagir bir hane ve iki dükkan 2/ 5 
1133 Büyükada · Yalı Altunordu Ahşap hane ve bahçe 2/ 8 

86-88 300 " 1134 Galata Y enicami f\-tahmudiye Kagir iki dükkan 3/ 32 
39 311 " 1135 Cihangir Cihangir Uzunyol 'Arsa metresi 62-15 1/3 
8 400 " 1136 Boğaziçi . Anadoluhisarı Çartı ~rsa Tamamı 
16 2000 " 1137 Burgazadası Burgazad.ası Mezarlık Arsa arşını 2000 ,. 
39 665 " 1138 ,. ,. . Man•ıtır ,. 665 ,, 

1139 Bellek Belnk tiliaeveManoıp Ahp.pikibane vebahçe 1/ 3 26-36 3000 " 
1-52 1000 " 

gayrimübadil bonosile 
242 Büyükacla . Karanfil = 11 

ı - a..... Ahtap buıe ve dükkan Tamam. 
1 - Yukarda yazılı gayrıme nkullerin ihale bedellerile yüzde yedi buçuk pey akçeleri nakden veya 
ödenmek üzere mülkiyetleri satışa çıkarılmıt o) up ihaleleri 5-7-934 Perşembe günü saat on beştedir. 

2 - 1139 sıra numaralı gayrimenkul kapalı zarfla, diğerleri açık arttırma sur etile satılacaktır. 
3 - Pey akçelerile, şartnameye tevfikan tanzim olunacak kapalı zarfların ihale günü saat 14 buçuğa kadar tevdii lazımdır, 
4 - Şartname Bankamız ka pı&ına asıhnıştır.Senei haliye vergisile belediye re simleri ınüşteriye aittir. (3148) 

• 

Yüksek Mühendis 
Mektebi Satınalma 

Komisyonundan: 
· Erzalan ismi Münakasa tarihi Saatı Münakasanın tekli 
Et 28-6-934 14 Kapalı zarf 
Sade yağ ,, ,, 14,30 ,. ,, 
Yumurta, soğan, pa· ,, ,, 15 ,, ,, 
tates, aarmısalc. 

qsebze 
Kok kömürü 

" " 
" " 
" " Zeytinyağı, zeytin, 30-6-9~ 

sabun 
Süt, ki.se yoğurdu ,, ,, 
Silivri yoğurdu ,, ,, 
Peynir ,, ,, 
Şeker ,, " 
Ekmek " " • Un, nuJcan- ve saıre ,, ,, 
()dem ••mangal kö- ,, ,, 
mürü 

15,30 
16 
16,30 
14 

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

" " 
" " 
'' '' Aleni münakasa 

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

. ~ektebin Mayıs !135 gayesine kadar ihtiyacı olan yukan· 
da ~unakasa tarzlan, gİİn ve saatı yaZılı erzak ve saire ati
deki tartlar dairesinde münakasaya konulmuıtur : 
. 1 - Münakasaya iştirak edecekler cari sene ticaret o-
dası ve ticaret aicli vesaikile 

2 - Ticarethane nam ve hesabına hareket edenler No .. 
terden muaaddak Vekaletname ile müracaata mecburdurlar. 

3 - Teminatlar muayyen saatlerclmı ev"Yel mektep mu
hasebe veznesine yatırılacak ve k•.,.W zarflar ...ır.tiaclen ev ... 
'ftl Komisyona verilecektir. • 

Taliplerin şartnameleri görmek ve rnalUınat edinmek 
üzere Komisyona müracaatları ~lan olunur. (2969) 3244 

Türkiye Hililiahmer ,... 
Cemiyeti Merkezi Umumisinden: 
Ke,if bedeli kırk dokuz bin küaur lira:ra ı.lii olan Abanı~da 

Hueki caddainde HAST ABAKICI HEMŞIRE'ler mektebi bııhçeainde 

J'aptırılııcak J'•••khene infut ve teaisatmm pazarbk ıuretile icra kılman 

mfi•kaaHında taliplerin teklifi Wcli liyıkmcla aörülmediğinden onbet 

sün müdcletle Te kapalı zarf uıulile tekrıır münakasaya konulduiu ve 17 

Haziran 934 Puar sünü aut 15 te ISTANBUL'cla Eaki Zaptiye cadcle
ainde Hilili•hmer sabf lıirosunda iWainin icra eclileceii iJia olunur,(187) 

3253 
-.;,;,;,;_ 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma 
Komisyonu Riyasetinden: 

Sıhhi Müe11eselerin 1934 mali senesi Umum mahrukat 
ile gaz, benzin ve vakomyağı ihtiyaçlarına kapalı zarf ile va
ki teklifler muvafık görülmediğinden 19 Haziran 934 salı gii 
nü saat 14 te pazarhkla muamele yapılacaktır. isteklilerin 
müracaatları. (3250} 

İstanbul Milli EmIAk Müdürlüğünden: 
Pangaltı Feriköy Birinci Kısım mahallesi Etref efendi 

sokağında üç katta yedi oda, nıatbah ve müştemilatı saireai 
havi D'.ı.&a bahçe 32-94 numaı·alı hanenin 1-3 hissesi mu
hammen 700 lira üzerinden P etin para veya mübadil bonosu 
ile 1Temmuz1934 pazar günü saat on dörtte açık artırma su 
retile satılacağı ilin olunur. - (B) (3040) 

Askeri Lise ve Orta 
Mekteplere Talebe 

Alınıyor. 
1 - 934-935 ders senesi için lstanbul'da bulunan Kuleli, 

Maltepe Liaelerile Bursada bulunan Bursa Askeri Lisesine ve 
Kırık Kaledeki Askeri San'at Lisesine, Konya ve Erzincan 
da bulunan Askeri O{-t~ mekteplerine ve Kırık Kalede yeni a
çd•cak olan San'at Geclikli Küçük Zabit hazırlanma mekteple 
rine talebe alınacaktır. :;:· 

2 - Liseler 9~ 19, 11 (il, 2, 3) ci ve Orta Mekteplerde 
6, 7, 8 (1, 2, 3) ncü sınıfları muhtevidir. San'at La. de Orta 
kısmında vardır. Yalnız bu kısım neharidir. 

3 - San'at Lisesinin yalnız 9 sınıfına talebe kabul edi
lir. Bunlar Orta Mektep mezunlarile aivil san'at mektepleri
ni bitirenler ve Askeri San'at lisesinin Orta kısmından me 
zun olanlar arasında yapılacak müsabaka ile alınırlar. San'at 
mekteplerini bitirenler tercih edilir. 

4 - Almanca okuyan talebeler tercihen alınacaklardır. 
5 - Mektepler leyli ve meccanidir. Talebenin iaş~in

den başka giydirilmesi, teçhizat ve kitapları hükiimete aı~ !31· 
duğu gibi aynca talebeye her ay bir miktar maaşta venlir. 

6- Liseyi muvaffakiyetle bitirenlerden arzu edenle
rin müsabaka imtihanına girerek kazandıkları takdirde As· 
keri Mühendis ve Fen memuru yetiştirilmek üzere bir kısmı 
Almanyaya gönderilir. . 

7 - Bütün mekteplerde kaydü kabul mekteplerın bu
lundukları yerde 1 Temmuz 934 de başlar ve Ağustosun bi
rinde biter. Bununla beraber kadroda münhaller kalırsa ders 
sene • b devamı müddetince aivil lise ve Orta mekteplerden 
nakil suretile talebe alınmağa devam olunur. 

8 - Mekteplerin bulunduğu yerler haricinde askeri li
se ve orta mekteplere kaydedilmek İsteyenler 15 Haziran 
934 den Temmuz sonuna kadaı bulundukları yerlerin asker-
lik şubelerine müracaat edebilirler. • 

9 - Mekteplere girmek için lazım gelen şartları bildirir 
kaydü kabul şartnameleri ve muhtaraları bütün askerlik şu
belerinde mevcuttur. Talipler askerlik şubelerine ve askeri 
lise ve orta mekteplerine müracaat ederek mezkUr prtları 
öğrenebilirler. 

10 - Kaydü kabul şartlan geçen senekinin aynıdır. 
11 - Kınk K-Jede açılacak olan san'at Gedikli Küçük 

Zabit Mektebine ilk mektep m~zunlarından en az 15 yatını bi
tirenler alınır. 

Bu mektep leyli meccanidir. 
Tahsil müddeti iki senedir. Aynca muayyen stajı vardır. 

Bu mektep mezunları san'at Gedikli Küçük zabiti olurlar 
ve diğer san'at küçük zabitleri gibi muha11asat alırlar. 

(3244) 

Liseler Alım Satım Komisyonundan: 
Haydarpaşa Lisesinde yapdacak tadilattan Aptesaneye 

ait olan kıllllDl 15 Temmuz 934 tarihine müsadif pazar ve 
Dersanelere ait olan tadilat kısmının da 21 Temmuz 934 
tarihine müsadif cumatresi giinleri saat 16 da ihale ~ek 
üzere kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. T~p~e
rin keşif ve tartnameleri görmek üzere lstanbul Erkek lıaesı_n· 
deki komisyon kalemine ve münakasaya iştirak edeceklenn 
de ihale günleri teminatı muv akkate makbuzlariyle birlikte 
komisyonumuza müracaatları. (3253) 

NC!friyah idare eden: MlJMTAZ FAiK 
Cıuıetecililt oe llatho.acdılr T. A. Ş. 

Cins ve Mevkii 

Azapkapıda Yeni kapı cad 
desinde 16 NJ. lı Ev 

,, ,, '' '' '' 

-aürlüğünden: 
Senel!k l\1üddeti 
K İrası 

72 Bir sene 

18, 20 No. lı maa dükkan, l:.v. 132 
" " Beşiktaş : Şinanpaşayı cedit, 120 .. " 

Salkım sokağında 8 No. lı Ev. • 
Yukarda cin& mevki,' ve numaraları yazılı mahaller hi· 

zalarındaki müddet ve kiralar üzerinden açık arttırma usu• 
lile kiraya verilecektir. isteklilerin 25-6-934 pazartesi gÜ• 
Beşiktaş : lnanşayaı ceclit,müracaatlan. (M) (2769) 

L'------~3~u-·n-cu-·K-o--.L_o_R_o_u...;,t•LA;.;,;.;N~L~A~Rl;;;..._._.~f ' 
M. M. V. Fen San'at Umum 

Müdürlüğünden : 
1 - Lokomotif kazan saç

larını silindirik olarak kıvır
mak için saç levha kıvırma ma
kinesi alınacaktır. 

2 - Bu makine 1 / 2-25 mi
limetre sibanindeki saçlan 
kıvırınaya kudreti olacak

tır. 

3 - Kıvrılacak saç tulü 
1000 • 141 O m.m. 360 derece 
tahtında kıvrılacak. Kazan 
kutru 325 - 880 m.m. luk ola-

cakbr. 
4 - Mevcut bir transmİs· 

yon milinden kasnak ve ka
yışla dönecektir. 

5 - Transmisyon mihveri 
üzerine konacak kasnıJc: ve a
vara takımı ve çift katlı kayış 
ve makine işlemek için bütün 
tertibatiyle birlikte verilecek
tir. 

6 - T ranamisyon milinin 
kutru 65 m. m. ve adedi devri 
dakikada 110 dur. 

7 - Anahtar yağdanlık ve 
temizleme fırçalan ve takım ve 
yedek edevatı birlikte verile
cektir. 

8 - Firmalar bu makinele
rin eb'at ve eşkalleriyle siklet
lerini bildiren katalok, tarif
name, hikemi, kimyevi ve mi
haniki evsafı ve muayene şe· 
killeri tolerans cetvelini M. M. 
V. Fen ve San'at Umum Mü
dürlüğüne Temmuz nihayeti
ne kadar göndermeleri ilan o
lunur. (3048) (3245) 

* • • 
Ankarada M. M. V. Satın

alma Komisyonundan : 
Yerli Fabrikalar mamula

tından (385,000) metro ça
maşırlık bez kapalı zarfla mü
nakasaya konmuştur. ihalesi 
16-7-934 tarihine müsadif pa-
7artesİ günü l'IUlt 15 te yapıla-
caktır. Talipler şartname ve 

nümunesini görmek üzere her 
giin Anliarad~ M. M. V •. :;a
tmalma Komııyonuna mura
caatlan ve münakasaya iştirak 
için de o gün ve saatinden ev
vel teklif ve teminat mektup
larmın makbuz mukabilinde 
mezkur komisyon riyasetine 
tevdi eylemeleri. (3044) 
(3246) 

* * .. 
Ankarada M. M. V. Satm

alma Komisyonundan : 
Yerli Fabrikalar mamwa-

tmdan (100,000) metre ka
putluk kumaş kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. iha
lesi 14-7-934 tarihine müsadif 
cumartesi güni7 siat 15 te ya
pılacakbr. Talipler şartname 
ve nümunesini görmek üzere 
her gün Ankarada M. M. V. 
Satmalma komisyonuna mü
racaatları ve münakasaya it· 
ti..ak için de o gün ve saa~
den evvel teklif ve temınat 
mektuplarının~ m~
bilinde mezkUr komi•Y.0 n n
yasetine tevdi eylemelerı. 
(3045) (3248) 

.. .. . 

lif renkte (500,000) adet maı 
kara kapalı zarfla münakasa
ya konmuştur. ihalesi 11-7-
934 tarihine ~dif çarşam· 
ba günü saat 15 te.:lir. Talip
lerin şartname ve nümunele
rini görmek üzere her gün An· 
karada Milli Müdafaa Vekale
ti Satınalma komisyonuna m~ 
racaatlan ve münakasaya iş
tirak için de ihale günü ve saaı 
tinden evvel teklif ve teminat 
mektuplarını makbuz mu· 
kabilinde mezkUr komisyon 
riyasetine tevdi eylemeleri. 
(3043) (3249) 

• * • 
Çorlu Askeri Satınalma Ke> 

misyonundan : 
Tekirdağ lat'atı için - ka

palı zarflıı. münakasaya konu
lan 100,000 kilo Sığır etine 
talip çıkmadığından bir ay 
zarfında pazarlığa konulmuş
tuı:. Taliplerin bu müddet zar
fında Çorluda Askeri Satınal
ma Komisyonuna müracaat
lan. (3042) (3231) 

.. * * 
Çorlu Askeri Sa. Al. Kom. 

dan: 
Malkara~ .. ı:; kıtal ihtiya• 

cı icin bir taksitte alınmak ü
zer; 6000 kilo nohut açık mü• 
nakasaya konulmuştur. iha
lesi 2 Temmuz 934 pazartesi 
giinü saat 15 tec:İir. Talipleriı 
ıaartnameyi görmek üzere her 
irün ve münakasaya iştirak i
cin de o gün ve vaktinde temi· 
~atlarile birlikte Çorluda As
keri Satmalma Komisyonuna 
nıüracaatları. (3035) (3224) 

.. * * 
Safranbolu Askeri Satın

alma Komisyonundan : 
Safranboludaki lat'aat ih-

tiyacı için 60,000 kilo 
sığır eti kapalı zarfla 
19ünakasa ile alınacak-
tır. ihalesi 30-6-934 cumar· 
tesi günü saat 14 tedir. Ta
liplerin şartnameyi görmek 
üzer ber sün ve münakasaya 
ittirak İçin ele o s6a ve vak· 
tinde teminatlan1e Safran
boluda Askeri Satma1ma Ko~ 
misyonuna müracaatları. 

(3006) (3029) 3299 
• * * 

M. M. V. Sa. Al. Kom 
dan: 

Yerli fabrikalar mamula
tından 50.000 metre boz reni 
te kaputlu kumaş kapelı zarf. 
la münakasaya konmuttur. 
ihalesi 9 Temmuz 934 pazar
tesi günü saat 15 dedir. Ta
lipleri şartname ve nümuneyi 
görmek üzere her gün ve 
münak•aaya İştirak için de 
teklif ve teminat mektuplarile 
AnJ(ara'da M. M. V. Sa. Al. 
Kodıisyonuna müracaatları. 

(3126) 3403 
* * * 

Uzunköprü Askeri Satınal 
ma Komisyonundan : • 

Seliıniyeden Kavak iskele
sine pazarlıkla 53 ton kadar eş 
ya naklettirilecektir. ihalesi 
.18-6-934 pazartesi gÜ?tÜ saat 
16 dadır. Taliplerin şartna
ıneyi görmek üzere her gün 
ve pazarlığe istirak için de o 
gün ve vaktinde Fındıklıda K. 
O. Satmalma Komisyonuna 

Uzunköprüdeki kıt'at ih
tiyacı için açık münakasa ile 
60.000 kilo un satın alınacak
tır. ihalesi 5-7-934 perşembe 
giinü saat 15 tedir. Talipleri 
şartnameyi görmek üzere la 
tanbul'da K. O. Satınalma ko· 
misyonuuda ve münakasaya 
iştirak için de o gün ve vaktin
de teminatlariyle Uzunköprü'· 
da Askeri Satmalma komis
yonuna müracaatları. (3022) 

(3138) 3409 
~--------- ~ 

müracaatları. (25) (3247) Q Uroloıı - Op!ratör g 
. M. M. dV • ~~a Ko- ~·oıı~~~ı~ıa~!!!.sısı 

ınıayonun an : . 
Cih Ü
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