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Gümüş 
Kavgası nedir? 
Gümüş kavga11 ba§lamışlır. Gümüşü 

silah gibi kullanıyorlar. Onu düşürüp çı
karmakla taarruz ve müdafaa yapıyorlar. 

Harpten önce gümÜ·şÜn değeri alb .. 
ıımkinin 15 te biıi idi. Bugün 80de biri. 
Fakat gÜmÜ!!Ü hu surette düşüren lngil
tere zaraı· gördü, Şimdi gümüşü tekrar 
yükseltmek istiyor. Bunun için, dünyanın 
en fazla gün1üşünü çıkaran A1netika ile 
birle9İyor. Halbuki gümüşün alçak değer 
de kalmasından kar edenler var:Japonya 
ve Çin.Böylece Aaya ile Angloaaksonlar 
arasında e§i görülmemi§ bir gümü~ ka\T
gası başlamıştır. 

Şehinşah Hz. ile Gazi ffz. dün .. Fransız ~aric(qe Naz~rı 
lzmire hareket b y ul r Bukreşe gıder~en ~ ı:>::ın~

da M. Dolf fus le goruştu 
Memleket 4ahilinde bir çevelan yapı-

Harpten sonra İngiltere, çekilen al· 
bn parayı cihanda yeniden tesis için gÜ· 
mütün değerini dütürmeğe çalıtmııtı.ln
giltere imparatorluğu cilıan altın İıtihsa
linin üçte ikisini çıkarıyor. Elbette ln
giltere için, cihanın altın İıtandardma 
döıİmesi hayati ehemmiyettedir ve altı· 
nın rakibi olan gümüşü bertaraf etmek 
bir esaslı menfaattir. Amerikaya gelince, 
cihanın gümÜ§ istihıalinin en çoğunu, 
Amerika kıtası çıkany~. Gümüşün asıl 
müdafii Amerika Cümhuriyet; idi. Fakat 1 

ln;ıilterenin tazyiki albnda ve Amerika 
altın toplıyalı, cihanda altın galip, gümüt 1 
mağlup olınuttur. Böylece altın pınanm 1 

tutan fngilterenin cihana kabul ettirmek 
iıtedjği maden, gümüt pınarını tutan A
merikanın sürmek istediği madeni yen .. 
miıtir. ; 

lngiltere gümüşü nasıl düşürmeğe ça• 
lıştı? 1 - Gümü§ parasının nisbetini de· 
ğiıtirdi. lngilterede gümüı paranın aya
n 1000 de 925 ti. Son yıllarda bu ru•bet 
500 ze düımüştür. 2 - lngiltere Hindiı
tanda, yuni gümüt tedavül eden -mle
kette altın iatandardı ilan ettirdi. Bu su
rette Hindistanda müdalılıaı' külliyetli 
gümüı piyaoaya döküldü ve ucuza .atıl
dı. Değeri düten herıeyin istibıali azal· 
dığı gibi, gümütün de istib ııali azalmıı· 
br. (1925) te cihanda 8 milyon kİIQgraın 
gümüı çıkanlmıştı. (1932) de bu lotih•al 
S milyon kilograma inmiıtir. 

Şu halde lngiltere dileğine erdi de
mel.tir. Evet erdi. Fakat aonrası? Sonra
ıı, çok girip surette ln.gilterenin aleyhi· 
ne dönmüttür. 

Filhakika giimüt dütönce, Asyada ln
gilterey~ karşı vahim bir vaziyet hasıl 
olmutlul'. Gümüşün dütnıesi ne demek· 
tir? Daha çok gümütle daha az eıya ala
bilmek demektir. Çin, eşyasını hala gü
mütle alır. Gümü, dötünce 450 milyon 
nüfusluk Çinin İftira kabiliyeti, pahalı 
lngiliz malından ucuz Japon malına dön
müştür. Bugün artık Aayanın ıarkında 
Jngiliz malına bakan yok, Japon malı &Ü· 
rülüyor. Neticede, hem Japon sanayii in· 
kitaf ediyor, hem de gümüt paraya sa· 
dık kalan Çin, az ~ıyanm çok glimü§ ge. 
tirdiğini görünce kendine göre bir milli 
sanayi tesis ediyor. Japonya ve Çin deki 
bu ımai kalkmma, Anglosakaonlı>rı sinir 
lendirmektedir. Japon ve Çin sanayii, iki 
korkunç heyula gibi, lngiltere ve Ameri· 
kanın arkasında gölgelenmektedir. 

Buna karşı ne yapmalı? Soldan geri 
gümÜ§Ü yükselbneli! 

Soğukkanlı Anglosaksonlar b~. mak
satla birleımişlerdir. Londrada muşterek 
bir gümüş kongresi akdetnıiılerdir. Gü
müıün değerini, yani altına karşı değe
rini, neye mal olursa olsun yükıelbneğe 
karar vermiılerdir. Aldıklan tedbirlerin 
ehemmiyetlisi ıudur: Gümüş çıkaran 
memleketler, gümüıü ihraç etımiyecekler, 
dahilde para olarak basacaklardır. Bu 
tedbire göre, cihan gümüş i~tihsa~!nin 
yüzde 42 sini çıkaran Meksıko, yuzde 
20 sini çıkaran Şimali Amerika Cümhu
riyeti, yüzde 9,7 sini çıkaran . Kanada ve 
yüzde 9,6 sıı:ıı çıkaran Cenubi Afrika 
(yani cihan istihsalinin yüzde 80 ni), 
çıkardıkları gümütü cihan pazarlarına 
ıevketmiyeceklerdir. Bu surette gümÜ§e 
muhtaç olan yerlerde, bilhaHa Çinde, gü. 
mÜ§ nedreti olacak ve gümüı yüksele
cektir. (Hatırda tutulabiijr ki bizzat Çi
nin istihsali cihan istihsalinin yüz de 1 
inden azdır • 

Şimdi l ngiltere ve ~m-~rikada moda 
gümüıtür. Amerikada gumuş dol?rlar ba
sılıyor. Cümbürreiııi Rooseve!t, _hır kan'!n 
kabul ettiriyor. Amerikanın ıstihsal etb· 
i:i tekmil gümüıü Amerika Maliye Ne
zaretine satın aldırıyor. lngilte~e.de d~ 
gümüıü tutmak cereyanı kuvvetlıdır. 1:•· 
mea a:azetesi, bu maksatla fevkalade hır 
n~.•~a çıkarmıtbr. Bunda lngilterenin en 
muhım •ennayedarlarına ve ilimlerine 
gÜmÜ§ lehine söz vermiıtiıo. Milyarder 
Deterding bu g~~tede dikkati calip b · 
nıakale neşretmııtır, Bu makalede, fngi • 
terede gümÜ§ para ayarının 1000 de 500 
ze düşürülmesine (mali bir cürüm) de
miştir. Keza bu ııazetede meıhur İngiliz 
iktısatçılarından Y evons'un çifte maden
cilik (bimetallism) ve Maschal'ın pbih 
madencilik (symetallism) nazariyeleri, 
gümüıün ehemmiyetiıı_i b!r ~aha ortaya 
atmak kaıdile methedılmiıtır. 

Netice? · 
Netice ıudur ki,, g~~Ü§ Y~~or. Nasıl 

çtlanaaın? En mühım ıki gumuş meml~
keti ittifak etmittir· Cihana en fazla gu• 
nıüı arzeden borsa (Newyork) boraaaı· 
dır. Cihan gümüıü üzerine en fazla sim
aarlık eden borsa da( Londra) borsası~ır. 
Londra, gümüıün ıatıcm olan ~merik~ 
De alıcm olan Çinin ortasında hır mevki 
dedir. Çine sahlan her gümü~ L'!n~ra
dan geçer. Dünyada gümüş tıcaretını en 
lyj bilen mübayaacılar Londra borsasın· 
dadır. Şu itibarla gümüt denilince bal!~ 
~evyork ve Londra gelir. Elbette bu ıkı 
nıerkez ittifak ederse gümüş çıkar. 
Gümüş en eoki tarihtenheri baş müba· 

dele istandardı idi. Geçen asra kadar gÜ· 
tnüş mübadele kuvveti itibarile altına 
faikti. Beynelmilel darphane istatistikleri, 
ııeçen asra kadar altından fazlıt gümüş 
b..~ıtldığını gösteriyor. Fakat 1848 de in-

lacaktır. 'ismet Pş. da lzmire gitti 
Şehinşah Hz. enstitüleri gezdiler 

--------------------------·--~~----------------------------
Resmi tebliğ ---

ANKARA 20 ( A.A.) - Rumi 
tebliğ: Dün Halkevinde verilen 
temsilden sonra Şehinşah Hazret
leıi maiyetlerinde Hariciye Veziri 
olduğu halde, Hariciye Vekiiletine 
gelmiıı bulunan Reisicümhur Haz
retlerine ve Başvekil Paşaya mü
laki olmuşlardır. Hariciye Veki!i 
Dr. T evlik Rüştü Bey, Reisicüm
hur Hazretlerinin neztlerinde bu
lunuyordu. 

iki memleketi alakadar eden 
işler ve beynelmilel umumi ıriya • 
set hakkında kardeşçe görüşler te
atisine mevzu olan bu mülakat üç 
saat kadar devam etmiftir. iki 
memleket münasebetlerine ait her 
hrnusta ve sulh severlikle tam bir 
mutabakat müşahede edilmiftir. 

Mühim konu?ınalar 

'ANKARA, 20 (Telefonla) -
Şehinşah Hazretleriyle Gazi Haz
retleri arasında iki Jost memle· 
ket menfaatlerini alakadar eden 
mühim konuşmalar olmuştur. Bu 
konuşmalarda kararlaşan eııaslar 
en kısa bir zamanda tatbik sahası
na konacaktır. 

'--·--........................ -~ ı..,...-...."i'."" 

Şehinpah Hz. :Anka-.ı Eski 
Paşa Kız 

eserler müzesinde 
Enstitüsünde 

ve ismet 

ANKARA, 20. A.A. - İran Şehinşah 
aıB Hazreti h umayun ile Reiaicümhur 
Gazi Mustafa Kemal Hazretleri mem• 
leket dahilinde bir cevelan yapmak üze
re, maiyetlerinde Baıvekil İsmet Paıa 
Hazretleriyle Iran hariciye nazırı Bakir 
Han Kazımi ve Hariciye Vekili Doktor 
Tevfik Rüştl! Beyfendi, maiyeti Şehin
tahi ile mthmandarlan Patalar ve Rei· 
ıicümhur Hazretlerinin maiyetleri bu- , B. M. Meclisi Reisi Kazım ve büyük yüksek zevat tarafından teıyi edilen Şe• 
lunduğu halde bu aktam saat 22 de iz- erkanı harbiye reisi Fevzi Paıalar Ha- hinşah Hazretleri istasyon methalinde 
mire müteveccihen hareket buyurmuı- zeratiyle icra vekilleri azası, mülki ve bi< süvari !atası, izciler ve mektepliler 
!ardır. 1 '' askeri erkan ve protokola dahil bütün (Devamı 5 inci sahifede) 

············~~~~~~-·~~~~~~~~· ... ··············~·;~~i~·ı~·~~~····· 

Muğla ve Uşak'ta bir 
çok yerleri su bastı 

Su bir çok evlerin duvarlarını yıkmış ve 
içerdeki eşyaları alıp sürüklemiştir 

MUCLA, 20 (A.A.) - Bugün öi- varları aulardan delinmit ve sel ev • 
leden sonra saat onbette tiddetli yağ lerin etyaeını aüriiklemi§t:r. 
mur yağmı§, dereler taşmış sokaklar· ZELZELE 
dan seller akmııtır. Ara aıra civar 
dağlara yıldırım düımüttür. 

Uf'lk 20 (A.A.) - Bugün aaat 
16 da ani yağan dolu ve yağmurdan 
tehrin her tarafı su içinde kalımtbr. 
Afet halinde gelen seller birçok evle
rin duvarlannı yıkmıtt bazı e-vlerin 

---- --- --

lSTANBUL, 20 (A.A.) - Kandilli 
ruathanesi, dün saat 20 yi dört aanİ· 
ye geçe ve merkezi lstanbuldan 25 ki 
)ometre uzakta bulunan oldukça fid
detli bir hareketiarz kaydetmiıtir. 

.. 

Seyltip felaketine uğrayan Uıaktan bir manz;ara ... 

eıyaları?ı alıp götürm~tür. Poataha• Zelzelenin lzmir mmtakasında oldu-
~e .00dkatından geçen sel lslice mahal- ğu tahmin edilmektedir. 
~ın e eı evi kııunen harap etıniı • Afyonda 

br. Aybey ve koak at'dı mahallesin- AFYON, 20. (A.A.) - Dün gece 
den cereyanını kaybeden ııular yılan- saat 20 de 15 saniye kadar süren çok 
cı fabrikaaına girmitae de menfezleı-in fİddetli bir hareketi arz ohnuıtur. Bu-
den alutılmrttır. Fabrikada zarar az- gün saat dokuza k...lar fasılalarla aar· 
dır. Aybel mahalleMnde elli evin du- (Devamı 4 üncü sahifede) 

giltere müstemlekelerinde yeni mühim 
al tın pınarlarının ketfinden aonra, ilk ön
ce lngiltere gümüş iıtandardını bırakb 
ve munhasıran altın istandardına geçb. 
Sonra da bunu cihana zorla kabul ettir
meğe çalıştı. Öyle ki, 1873 ten sonra en 
ehemmiyetli memleketler altın istandar
dına iltihak etmişlerdir. 

Cihanı büyük gayretle albna bağlama
ğa muvaffak olan lngilterenin, yüz yıl
dan az bir tecrübeden sonra, tekrar gay. 

retle gümü§e dönüyor gibi görünmesi ve 
gümütü çıkarmağa çalıtmaıı, zamanı ba
Zll' ildısadırun çok dikkati davet eden 
bir hadisesidir. Bu siyaset değifikliği 
Aayanın tazyiki a]bnda lngilterenin ar
zusu hilafına olmuştur. lngil,tere, düne 
kadar gümüş işinde nefai mütekellim 
vahde' idi, Bugün lngiltere, gümÜ§ i§İn· 
den tazyik altındadır ve hürriyetim kay0 

betmi1tir. 
Dr. Nizamettin ALI 

20 senelik bir musala
haname imzalandı 

HODEYDE, 20 (A.A.) - Reu
ter Ajansı bildiriyor: imam Yah

-;a lbnissuut ara
sında yirmi sene 
müddetle aktedi 
len müealahana
me bugün imza
lanmıttır. Kısa 
bir zaman içeri • 
sinde tasdik olu
nacaktır. Bu ıu
retle Arabistan • 
da aylardan beri 
devam eden harp 

lbnissuut ve kantıklık res-
men bitmit ve sulh teenüs etmİf 
demektir. 

AROS 
Aramızda yll§ıyor, ve hepimiz 

onu tanıyoruz, biliyoruz. Fak.at 
onu ya~atan 

değildir. Aka Gündüz Bey sade
ce kalemini mükemmel bir ob. 
jektif gibi ku~lanmış ve Sama· 
ros'u eyi netetmiştir. 

DA 
tefrika etmeğe 
başlıyacağız. 

3 üncü aalıifede 

Garson! hani bunun çizgisi! 
FELEK 

Buhran ve tarih! 
Mümtaz FAiK 

4 üncü sahifede 

OZ DiLiMiZLE 
M. SALAHATTIN 

Bu mülakatta da M. Hitlerle M. Mussolini 
arasındaki görüşmeler mevzuu bahsoldu --
BÜKREŞ'TE 

Balkan devletleri, Rusya 
ile Küçük İtilaf arasında 

mıntakavi misaklar 
akti görüşüiecek 

ViYANA, 20 (A.A.) - Avustur· 
ya telgraf ajansı bildirİy<>r: 

Bükrqe gitmekte olan Fran11z H11 
riciye nazrrı M. Barthuu dün akfRm 
Viyanadan geçmİ§ı ve jata.syonda Batı 
vekil M. Dolf.ıss tarafından oelaml•n 
mııtır. iki devlet adamı trenin hare
ketjne kAdar gôrii~müılerı:lir. M Bart 
hou bu fo-satlan i.tifade ede•ek Frıın 
ıız hükômetinin, üç büyük d~vl• lin 
17 ıubat tarihli beyannamesine tev • 
fikan, Avusturyanın, yalnız istiklali. 
nin değil, ayni zamanda Streoa konfe-

Fransa Hariciye Naz.ırı M. Barthou 

ı·an.smm tavaiyeleri çerçevesı dahiJin-

1 

de iktııa.di ve ma]i inkiiafJarmm da 
tem.ini için lngilter~ ve talya hükü
metlerile teşriki mesaiye devam ede-

ceğini teyjt ey]emıj§tir. 
VIY ANA 20 (A.A.) - Havas A

jansı bildiriyor: M. Barthou Viyana ia 
(Devamı 4 üncü sahifede) 

( Amerika seflrinlırı G©zlle 

Çanakkale harbi 
Bu harbin kahramanı Mustafa Kemaldir. 

Onun anadan doğma bir kumandan 
olması Türkiye için bir saadettir 

Sabık Amerika sefiri !11. Charles Shenill'in Türkiyeye ait 
yaz.Jıjı f'J}'anı dikkat eseri tercümeye devam ediyoruz. 

Çanc:kkalede Mütarekeden sonra lngilizler tarafından tahrip edilen 
bir is tihkam 

' 

' Bu fulın batlığını Gelibolu mu- manlı imparatorluğunun karmak, ... 
harebeai hakkında yazılmıt en iyi rıtık ecnebi ittifakları yüzünden 
Fransız eserinden ödünç alıyoruz Türkiye kendisini merkezi kuvvet. 
bu harbin ka..'ıramanı, Mustafa !erle bir araya sürüklenmit bulu. 
Kemal olduğunu göreceliz. yor. Müttefik düşmanlarının en 

Cihan harbi ilerliyor. Eıki Os- (Deva.mı 4 üncü sahifede) 

Şirinyan ve dünkü turnuvaya iıtirak eden tenisçiler 

Beynelmilel tenisçiler 
Bugün şehrimize geliyorlar, yarın erı 
kuvetli tenisçilerimizle karşılaşacaklar 

Dün Turnuvamıza devam edildi ve Sedat • 
güzel bir oyunla Trebugof'u mağlup etti 
!enİs komitesi, Zağrepte yapılacak 1 masına imkan h~ırlamıştır. Komite ile 

tenıs maçlarına iştirakleri kuvvetle muh- mutabık ka~an alakadarlar, Rom~nyaya 
temel olan teniocilerimizi ciddi tema•- l kadar gelmiş olan Ball~an §~Pl?'onla-
larla hazırlamak üzere yarın için tehri· n ve tamnımış be>:?el~ılel t!"'ıs<:ılerden 
nıizJ,, ~ok .. 1 .. ah ı. 1 ı (Devamı 4 w1cu sahıfede) 

4 
~ ıuze muı ı_a_ann yapı - ~ 
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ittihat ve Terakki! 

(BAHAEDDiN ŞAKlR BEYiN BIRAIC.TIGI VESiKALARA GOR.EY 

• 
Almanya lmperatoru Abdüllıamidi 

açıktan açığa tutuyordu 
dairei nüfuzundan uzak kalma- 1 "Veraset meselesi hakkında ahi-
larını nasihat ve ihtar ıuretile) di- ren Manchester Buardian da ne,ro-
yorsunuz ki bu sözünüz ayni haki- lunan yeni bir fıkra nazarı d;kka-
kat ve kendilerine büyük bir hiz- timi celp ettiğinden onu gönderiyo-
mettir. Öyle bir mektup gönderir- rum. Bu fıkra Yusuf izzettin efen-
seniz hemen kendilerine isal ede- dinin lngiltere:;~ muhabbeti, mev-
rım. suk malumat ü..:erine ve kendi ağ-

Bunların ya.şayıf suretlerine ve zından ifitilmi, gibi (yani kendiıi-
bizden tevakki ve ihtirazlarına ha- le münasebatı olanların verdikleri 
kılırsa, onlardan bir.ey beklenme- tem'nat üzerine) yazılmı,tır. Bu 
mek lazımgeldiği anl~ı~ıyor. (Mü- fıkra fevkalade iyi bir tesir hasıl 
n · rin dairei nüfuzundan uzak kal- etti. Maamafih veraset meselesi-
maları) arzuyu hamiyetinde bulu- nin bugün bulunduğu hal ,.izce 
nuyorsunuz. Halbuki tamarnile o meçhul olacağından bu hususta taf 
r.üfuzu mef'umun altında. O daire- silii.t vermeği münasip görüyorum: 
bir demir halka gibi boyur.larına Abdülhamit bu i,te en ziyade Al 
takılmı,. manyanın himayesine güvendiği, 

Beni meyus eden bir şey var. h tt" ahd B h a a m umu ür anettin efen-
Arıf Bey, Abdülhamidi, yıldızı ve d'yi bir iki kere Almanyanın lstan. 
bahusus yıldızda hamisi olduğu i- bul Baron mare,allık nezdine gön-
çin sefir Müniri herkesten iyi bilir. derdiği malumdur. Bu ahval lstan-
Demek bile bile yapıyor. Birçok bulda bulunan bazı hamiyetli zat-
tecrübeler yapmadıktan sonra hü- d kk !atın nazarı i atini celp ettiğin
viyeti nizi onlara tanıtmamaruzı su-

t . h d · d • "Ş- den bunlar lngiltere sefiri nezdin· re ı ma susa a rıca e erım. ura-
yi ümmet., muhabırını kimse bil- de te,ebbüsatta bulundukları gibi 
rnesin. lnşaallah tanılacak zaman Londraca te,ebbüsat yapılması ni-
gelir. O zaman açık olan alnınızı hayet lngilterenin lstanbul ve Ber-
istikbal takd r ve takbil eder. lin sef'rleri Almanyanın bu mese

••Anjin de Puvatrin,. den vefatı~ 
nı ve yahut menzul olduğunu işitti
ğiniz dairei belediye müdürü Koca 
Mustafa, ba~mda şık bir şapka, ağ
zır.da bir sigara ve elinde eldiven, 
raris bulvarlarında dol<ı.flp duru
yor. Bir kere bana gösterdiler, gö
rüp te gülmemek mümkün defi! 

Söylemeği unuttum: Sefaret A
rif bey, Şevket ve Rıza pa~arın 
yanına meşhı..ru alem Ermeni Kan 
tar Zekiyi tayin etmi,, yanlarında 
bir iki katip te varmış. lstanbulda 
nasıl tarassut a'.tında iseler burada 
da arzuyu mahsusalarile kendileri
ni bu yolda tarassut altında bulun
duruyorlar. Bu zevata dair bir ma
.alei mahsusa yazacağım. İş'ar ve ih 
tarmız veçhile aleybler:nde bulun
mıyacağım, hali tasvir edeceğim. 

Sizden gelen mektupları ben be
yaz ederim. Ondan sonra mektu
bun aslını yakarım. Gazeteye ge'en 
mektup için ittihaz ettiğim usul bu
dur. 

A.\manya. ltnpa.Ta.b>ru tneaelewine 
gelince: lmnarator vakıa Abdülha
midi tutuyo~, çünkü bütün kuvvet 
onda. Memleketlerimizde menfa
atinden başka bir ,ey dü,ünmüyor. 
Bu da tab' i. Fakat Cenabıhak bu 
millete ankarip göstersin. Abdül
hamidin yerinde Refat efendi haz
retleri, Yusuf izzettin efendi haz
retleri de bulunsa imparator ayni
le onları da tutacak! O cihetle bu
nun bize çok menfaati olur. Bugün 
Maraki•i F ranaız istilasından kur
taran Almanya imparatorudur. Bu
gün bütün Avrupada, az çok bize 
muavenet edecek bir kinıse varsa 
o da. ~!manya imparatorudur. O. 
n~n ·çın gerek siz, gerek biz, aley
hınde yazmıyalım. 

Mısırda "Bar:kai Saadet,. nami
le Abdülhamidi "Tercümanı Haki
kat.,ten ve "Sabah., gazetesinden 
ziyade, fakat onlardan daha eble
hane ve rezilane bir surette müdafa 
a eden bir gazete çıkıyor. Görmedi
niz mi? Geçen gün bize göndenni•
ler, gördüm. ı,itmesin ol sözü ku
laklar, AIUdesi olmasın dudaklar! 

Bu gazeten'n sahihi merhımı 
Mustafa Fazıl paşa dairesi adamla
rından ve Acem kürtlerinden bir 
edepsizdir ki muttasıl Prens Bürha.. 
nettin efendinin veliaht ol1DM1 için 
çalı~ıyor. Hatta merhum paşa bu 
Mehmet lhri namındaki he
rifi edepsizliğinden dolayı iki kere 
kovmu,tu . ., 

Sezai beyin mektubunda Alman
ya lmparatc•unun Abdülhamidi 
himaye ettiğinden bahsolunmasını 
~u sebepten ileri geliyordu.: 

Abdülhamit, gerek Re,at efendi
nin, gerekse bilhassa Yusuf lzzet
tinefendinin kendisi öldükten son
ra istipdat idaresine devam etmi
yeceklerine ve metrutiyeti ilan eyli 
yeceklerine kanaat getirdiği ıçm 
senelerdenberi Avrupada aleyhin
de çalıfan Genç Tüıiclerin öldük
ten sonra ıJ.hi muzaffer olmamala
rını temin etmek maksadile oğulla
rından Bürhanettin efendinin veli
ahtlığını kabul ettirmek tetebbü
sünde bulunuyordu. Terakki ve it
tihat cemiyeti bunu haıber alınca 
Avrupada Abdülha.midin bu son 
iblisane niyeti hakkında netriyata 
ba,lamıfl.ı. Mısırda Ahmet Cela
lettin paşa ile Diran Kelekyan efen 
di dahi ayni maksat iç'n ortaya 
atılmışlardı. Oiran Kelekyan ef~n
di verais meselesi hakkında Parıse 
yazdı~ı bir mektubunda diyordu 
ki: 

ledeki politikasını anlamak üze
re lngi'tere saltanatı seniye nezdin~ 
deki sefirile A\rnanya Ba,vekili 
Prens Bülono' dan izahat istemis-

lerdir. Bu izahat üzer;rie Alma~
ya Hariciye Nazırı umum ecneb'. 
devletler nezdindeki sefirlerine 

gizli bir tahrirat göndererek Al
manyanın guya Bürhanettin efendi 
nin veliahtlığını iltizam eylediği 
hakkında dola~n ~yiaları tekzip 

ebn' '' ve nim resmi surette kendi
leri de tekzip ettirmelerini istemis-
tir. · 

ı,te bu sebepten dolayı nim res
mi Alman gazete'eri "veraset me
selesi Türkiyenin dahili iflerinden 
olduğu ve Almanya devletinin Bür
hanettin efendin 'n veliahtlığını il
tizam etmediği,, yolunda makaleler 
yazmıtlardır. 

Bu ifte bendenizin mahremane 
faaliyeti pek ziyade İte yaramıfaa 
da bundan bahsetmeğe lüzum gör
mem; çünkü ta.failatını veremiye
ceğtm. Herhalde buradaki gazete
lerden birisinde nefrettiğ'm maka

le size bu bapta bir fikir verebilir. 
Almanya Hariciye Nazırının mah
remane muhtırasını bendeniz haber 
alınağa muvaffak oldum. Istanbul
daıki dostumuza da (doktor Bahat
tin Şakir beye) yazdım. O da tim
di bu mesele hakkında tahkikat 
yapmakla metguldür. 

Bu muvaffakıyetim'z tabii Al
manyanın Bürhanettin efendiye bü 
tün bütün terketmesi manasını ifa
de etmez, kendi teveccühünü res
men inkar etmesinden ibarettir. 
Bir devletin gizlice yaptığı bir iti 
resmen inkar eylemesi sık sık gö
rülmü' olan ahvaldendir. Bu ;s te 
öyle oluyor. Maamafih ~imdi iş 
Ab~ülhamit için fevkalade güç
Ie,tı. Çünkü A!manya kendisince 
zararı olmıyacak ümurda te,vikat
ta bulunursa da, Abdülhamit'in 
hatrrı için fedakarlık yapamaz: Al
manya, lngiltere ve Franaaya kar•• 
bu işlere iht'yatla hareket etmeğe 
mecbur olmUftur. Eğer lngiltere ve 
Fransa biraz daha sıkıttırırlarsa 
~!m~!.anın Bürhanettİn efendiyi 
bushutun bırakmağa mecbur olaca
ğına şüphe etmeyiniz.,. 

-Bitmedi-

Bulgaristan 
Yunanistana bir 

ademitecavüz misakı 
aktini teklif etmiş 

. SOFY A, {Milliyet) Atinadan bildiri
lıyor: Bütün dünya gaze~elerinin Ce· 
nevreden alıp neşrettikleri bir habere 
göre, Bulgaristan tarafından Yunanis. 
~ ~ir ~d~i tecavÜz misakı akdi telı:
lif edılmııtir; Yunan hükumeti, bu tek
lifi .momnunıyetle ka.bul etmiı ve iktı
ıadı meselelerde müsa.adeki.r davrana .. 
~i~nı bildinniıtir. Katimerini, Çalda
"•'ın Bulgaristan'a Selinik'te bir ser. 
beot mıntaka vemıeie hazır olduğunu 
YllZIDal<tadır, 

Çelyoskin kazazedeleri 
. MOSKOV A, 20 (A.A.) _ Çelius· 

kın kazazedeleri bugün Vliidivostok
t~ trenle. ~oo.kovaya gelmitlerdir. 
Şuna! de_nı.zı kahramanları yanlarında. 
kendı~er nı lı:urtaranlar da olduğu hal 
de dogruca Kızıl meydana gid lı: 

d fi . ere 
ora a ıere erıne tertip olunan mi .. 
tingde hazır bulunmu}lardır. Kahra
manlar istaayonda hiikUnıet erkilnı ta 
rafından karfıalnmıtlardır. Yüz bin 
ki~ililı: bir hallı: kütle•İ iatuyon civarı
nı doldunnutlu. 

HARİCİ HABERLER 
Silahsızlanma 

Amerika silah f abrikala
rının kapatılması lehinde 

Cenevrede Emniyet komitesi bir Avrupa 
misakı aktedilmesi ihtimalini tetkik ediyor 
LONDRA, 20. (A.A.) - Daily Te- 1 

legraph muhabiritÜo Cenevre'den ver· 
diği habere göre, Amerika hükumeti 
daimi bir silahları bırakma konferansr· 
run teşekkülü ve mühim.'Tlat fabrikala
nnın kapatılması lehindedir. 

Silah ticareti komitesinde M. Roo
sevelt'in murahhası bulunan Mr. Hiyu 
Vilıon-Hugh Wilson-un ibdesine na
zaran, mühimmat faıhrikalannın kapatıl
ması ayni zamanda yabancı memleket· 
ler tarafından vuku.bulaoak silah ve 
mühimmat sipari,lerinin konferansa ih· 
bar edilmesi mecburiyetini de tahmil 
edecektir. 

Emniyet komite!inde 
CNENEVRE, 20. {A.A.) - H,:~s 

ajansı muhabirimizden: 
Emniyet koınitesi lehine lngiltere ta

rafındon müsait bir inkişaf lı:aydedil
mekl .. 1.ir. Muahedenin 16 ıncı maddesi. 
ni takviye için bir Avrupa misakl ihtİ· 
malleli tetkik edilmiştir. 

Bunddn başka, Lolı:arno anlatma
larından olsun, Balkan misakından olsun 
ilham alan ve ınnumi ıili.hlan bırakma 
muahedesi maddeleri ile çerçevelenme· 
ıi lizongelen mıntakavi mütekabil yar· 
dnn anlaşmaları yapılması da görüşüJ
mü,tür. Müzakerelere, uzun zamandan· 
beri Cenevrede tesadüf edilmemiş bir 
hüsnü niyetle devam edilınektedir. 

Fransada Milli Müdafaa işleri 
PARIS, 20. (A.A.) - Hükumet mil

li müdafaa işler: b..ı.kındaki kanun layı
has.ını iyin meclisine tevdi etmiştir. 

Denizlerin hakimi yeti 

Amerika, lngiltere 
neden Japonyaya 
müsavat tanımıyor 

NEW-YORK, 20. (A.A.) - Dün
ya dentz meselesinin bi-r tetkiki esnasın 
da, Japonya'run Amerilı:a ve 1 ngiltere i
le deniz müsavatı istemesi için şayanı 
k&bul I»çbir delili olmadığı görülmüş
tür. 

"Harici işler,., isimli mecmuada, 1930 
daki deniz konkranunda Amenka he
yeti murahhasaıı mutahassııı olan M. 
Vilyam Pratt'm 1933 te yapılacak lı:on
feranaın neticeleri hakkında nefftttlği 
makalede bildirdiği fikri budur. ' 

M. Pratt, Japonya'nın müsavata hak .. 
lcr yok•a da başlı:a. bir noktai nazardan 
müsavi muameleye tabi tutulmağa hak· 
kı olacağım &Öylemektedir. 

M. Pratt, şunlan ll'örüyor: 
ı - Japonya'nm lngiltere gibi dün

Y~ denizlerinde dolaşmağa ihtiyacı yok· 
tur. 

2 - Japonya'nm Amerika gibi iki 
uzun sahili yoktur. 

3 - Bitaraf olarak, Japonya'run ln
giltere ile Amerika gibi ağrr mesu\iyet
leri yoktur. 

4 - Japonya'nm mali vaziyeti bu 
müsavatın icap ettireceği maaarifi tabü 
bir şekilde yapmağa müsait değildir. 

Hitlerin kitabı 
F ransada isimsiz tercüme 
edenler mahkôm oldular 

PARIS, 20. (A.A.) - Ticaret mah· 
kemeai, M. Hitlerin "Meinkampf,, İs· 
mindeki kitabın müellifinin mÜ•aadeai
ni almakaııın tercüme ve netreden Fran
'Sı:ı: ~ilerini mahkUm etmiıtir. 

, Müddei Alman şirl<eti, M. HitHırin 
kitabın ecnebi lisanlara tercümesi hak
lı:ıru bu tiri.ete veren bir mektubunu 
gôstermiıtir. 

Hükmün e&babı mudbesincle, müda
faa vekili kitabın müellifinin Fransayı 
Almanyanın en alçak ve en te.'ılikeli bir 
düıman olarak tarudığmrn ve beıap gör .. 
meden evvel Lütün manevi ve maddi 
kuvvetleri, bu kuvvetle.-in ittifaklarla 
takviyesi imkanını feda etmeksizin, tek -
sif ederek Fransayı kalbinden vunna .. 
ğa muvaffak olacağı lı:anaatinde bulun
duğunu bütün Fransrzlar tarafından 
bilinmesini umumi menfaat icabından 
bulunduğunu iddia etmiıse de mahke
menin bu mül.i.hazalar dahiline ginniye
ceği ve müdafilerin tatbikini İstedikleri 
"Menfaati umumiye ber türlü halı:lan 
fevkindedir,, şeklindeki Alınan prenıi
lıini Fransaya tatbik edemiyeceği bildi
rilmektedir. 

M. Hitler, kitabının F ranuzcaya ter
cümesini daima reddetmiı ve 1 tal yanca 
ve lngilizc<. tercümelerinden de bu mem
lelı:etlere dokunan kısımlar çıkanlmıttır. 

Hitler aleyhinde yazı 
yazan Yunanlı 

ATINA, 20. (Milliyet) - Dün ma
ruf ırazetecilerden "E,..;..• ve "Piroi-

1 
• -~,~· 

ya,, gazete erınin muıban-irleriden M. 
Nilı:ola Karovniı Hitler'elleno dokunan 
netriyatmdan dolayı tevlı:if edilmiıtir. 

Maksim Gorgi tay
yaresi uçtu 

MOSKOVA, 20 (A.A.) - inşası 
hitam bulan büyük Maksim Gorki 
tayyaresi hava kuvvetlerin.in dünkü 
reanıi geçiti e•nasmda tayY.treci Gro
mov'un idaresinde Moskova üzerin • 
den uçmuş ve kızıl m.eydarun üatün .. 
den geçerek Çelyuakin kahramanları
nı ıelamlamıftır. 

Ayan 1111>Clisi tarafından kabul edôl
mjş olan hava ordusu Ull'ltmıi teşkili.tı· 
na ait projeyi el kaldrrma usulile dün 
aktam kabul etmiştir. 

Ayin hava komiş..yonunun muharriri 
ile reis 13.ythanın müzakeresi içfn mÜs· 
taceliyet ve ehemmiyet kararı İstemiş. 
lerdir. 

Müzakere esnasında, Mareşal Pe· 
tain milli müdafaa qlerinin ba,veka.Iet 
ve yükıek harp komitesi tarafından te
lifi temin edilmiş olduğunu söyliyerek 
bu ağır vazifenin ifas1nda başvekile yar· 
dım edehi!ecek teşekküller ihdası laznn 
olduğunu bildirmiştir. 

Mütealciben M. Doumergue söz ala
r;:,k yüksek kınnandanlığın hemen ta
hakkuk edecek bir iş olmadığını söyle
miş, evveJemirde, harp zamanında mÜŞ· 
küllerin altından daim;\ muzafferane bir 
surette çıkan fakat lüzumu kadar vesa· 
ite mal~k olmıyan ve saliJ~iyettar i, ar· 
kadaşı isteyen başvekaletin te,kilatlan
dınlması lüzumunu ileri sürmüştür. 

M. Doumergue, eğer bütün mcml~ 
ketler, kin ve g-arez bihniyıen, sulha de-. 
rin bir surette merbut olan ve yalnız 
tecavüze maruz kaldrğı takdirde kendini 
müdafaa etmek istiyen Fransanın ayni 
hisle muttaıif olsalar sulhun daha iyi 
temin edilmiş o1acağmı söylemiş ve İç· 
tirna devresinin nihayeti yaşlaşt1ğı için 
hl*:Umete elzem bazı iılerin ve berşey
den evvel başve'kaletin tetkıilatı işleri
nin ifası imkanını vermek üzere, miiza· 
ke~nin tacili lüzumunda .ısrar eylemiş· 
tir. 

Almanya da 

Von Papen ile 
Mösyö Göbels 
arasında ihtilaf 
PARIS, 20 (A.A.) - Hava• Ajan

ır muhabirinl'n öğrendiğine göre, Von 
Papen ile M. Böbels araomdaki ihti • 
li.f muvakkaten sü..1<.iinet bulmUftur. 

Filhalı:ôlı:a, M. Von Papen ile yap
mı1 olduğu bir göriifme esnasmda, 
bir meseel çıkmasını istemiyen Baş • 
w.'kil Hitler, M. Yon Papenin pazar 
günkü nutkunun Alman efk:i.rı umu· 
miyeaine aksetmesini tehire muvaffak 
olmu~tur. DÜn bir aralık Yon Papenin 
vazifesinden çekildiği ve Hariciye 
nazırı Von Nörat ile Maliye nazırının 
istifa ettikleri şayiaları çıkmlfhr. 

Bu gibi şayiaların çıkmaM, Von Pa 
penin nutku ile bu nutkun neşredil· 
meıinin yaaa.k edilmesi efk&n umumi 
yenin aıabiyetini isbat etmektedir. 

Yeni Delhide müsademeler 
YENi DELHI, 20 {A.A.) - Polis, 

Rampur'da, gayrikanuni b;r nümayiş 
e•nasında tevkif ed imi} beş aiyaoi li
deri kurtarmak istiyen l-alkın üzeri • 
ne ateş etmiştit". Bir kiti ölrni.iş, al~ı 
kişi yaralanmıtşır. Müsademede polıs 
müdürü ile birkaç polis yaralanmı,tır. 

"İtalya kuzudur,, 
-o--

Bir Belçikalı dünya kurtla 
dolu diye alay ediyor 
LONDRA 20 (A.A.) - Pendub 

kongresinde :Oühi-rn bir hidise olmuş .. 
tur. ltalya namına &Öz aöyliyen M. 
Marinetti kongre azasına ltalyamn 
yalnız F aşjst muharrirleri değil bu 
rejime muhabbet1 olan muharrirleri 
de hüsnü suretle ka,..ıladıiını izah e
derken Belçika murahhaoı M. Pierard 
söz alarak: • 1 ' r 

Hepimiz ltalyanm bir kuzu mem· 
leketi olduğunu ve balya müstesna ol
mak üzere her tarafta kurtlar bulun
duğunu biliyoruz.,, demiıtir. 

M. Pieranl ltalyaı:ı muharriri dere
cei miaal olarak gösternUş v.. bu mu
harririn evi polis tarafından İfgal ve 
kitapları müsadere edildiğini .öyle • 
mittir. Bunun üzerine İtalyan m~ra~
ha51 Pierardı tehdit ebn' ştir. Re ıs bır 
kavganın önünü mütkülatla alabil • 
miştir. 

Toulouse'da 
Komünistler bir hadise 
çıkardılar 170 yaralı var 

TULUZ, 20 {A.A.) - Vatanpe~
V'er Kençlik. teş.kili.tı tarafmdan ven .. 
len bir :r:' yafet münaııebetôyle ziyafe· 
tin vulı:ubulduğu otelin dışarıarnda top 
1 '---uru·· ·ati erle sosyalistler bütün anan a.uu:• aeb bi 
gece devam eden bir arbedeye e 

. I d' 170 lı:iıi kadar yara yet vennlf er ır. 

lanmııtır. 

Staviski işinde methal
dar meb'uı 

PAR.IS 20 (A.A.) _ Ayan ~ec· 
' . · lı:i -~Iesınde lisi encümenı, Stavıs • .....-

metlıaldar olamak idd'.uiyle zan altın 
d b 1 n M Rene Renoult'un teı • 

a u una • ·· Il'k .• . t" in ref'ine mutea ı 
rn maaunıye ın R . tarafından ve· 
olarak M. He.nr! 0~1 kabul etmi ... 
rile" raporu itlıfak 1 e 
tir. 

1 : - - ~ -- - -~ -
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Gazi Hz. ile 
arasında teati 

lsveç Kralı Hz. 
telgraflar edilen 

ANKARA, 20 (A.A.) - l•veç Kralı Güstav Hazretlerinin doğum 
gününün yıldönümü manasebetiyle Reisicümhur Hazret/erile lsveç Kra 
lı Hazretleri arasında fU telgraflar leati olunmu~tur: 

HapnetlU Gü6tav Hazretleri , 
lsveç, Gothlar ve Vendeler Kralı 

ISTOK.HOLM 
Zatı Hasmetanelerinin doğumu yıldönümü münasebetiyle hararetli 

tebrikatımı 
0

takdim eder ve zatı ha şmelanelerinin fahsi •aadetleri ile 
dost lsveç milletinin refahı hakkında samimi temenniler beslediğimi 
beyan ederim. Gazi M. KEMAL 

Türkiye Reisicümhuru Gazi Mustafa Kemal Hazretlerine 
ANKARA 

Doğumumun yıldönümü münasebetiyle vuku bulan lii.tulkar lem
nilerinizden dolayı samimi tesekkü rlerimin kabulünü rica ederim. 

GUT AV 
• Yedi senelik ımar programı 

ANKARA, 20 (Telefonla) - Ankara şehri imar müdürlüğünün, 
Ankara şehrini imar etmek üzere hazırladığı 7 senelik imar proğramı le 
ra vekilleri heyetince kabul edilmiştir. 

• 
iptidai mevat tenzilat cetveli 
ANKARA 20 (Telefonla) - Muamele vergisi kanununun beşinci 

mad·:lesi mucibince I ktısat ve Mali ye Vekaletle •ince müştereken hazır
lanan iptidai mevat tenzila cetveli icra vekilleri heyetine sevkedilmiş
tir. 

Tapu müdürleri arasında 
ANKARA, 20 (Telefonla) - Giresun Tapu müdürlüğüne Sivaa 

Tapu müdürü Faik, Sivasa Malatya tapu müdürü Celôl, Diyarıbekire 
Kastamonu tap umiidürü Celal, Kastamonuya Diyarıbekir tapu müdü
rü Kamil, Malatyaya Bursa merkez tapu memuru Ziya, Burdura Afyon 
Karahisar tapu başkatibi Ali Rıza Beyler terfian tayin edilmişlerdir. 

Kırklarelinde katil bir kadın asıldı 
KIRKLARELi, 20 ( A.A.) - Münasebette bulunduğu Kıpti Sa

limle biılesmelerini temin için merkumun, kocası Demir Kahyayı öldür 
mesinde istiraki bulunduğundan dolayı ölüm cezasına mahküm edi • 
len Burgdzın Karıştıran köyünden Sadberk Kadın hakkındaki ölümce 
zası bugün Kırklarelinde infaz edilmiştir. 

Tarama dergisi 
_....,_ 

Gönderilen fişlerin yekô
nu 31.233 ü buldu 

ANKARA, 20 (A.A.) - T. D. T. 
C. Umumi Katipliğinden: 

Cemiyetin neşrine başladrğı (tara 
ma dergi•i) nin şimd.ye kadar çıkan 
fasikülleri hakkında bundan evvelki 
bir ilindan aonra yeniden mütalea 
gr--ler~-1-rin 12 inci listesi: 

1 - Gönen birinci mektep muallim 
ler.nden burzoglu Kemal 1-erdi Bey. 
2 - Denizli Halkevi. 3 - Edebiyat 
Fakültesi kalem ii.-niri ubukçuoglu 
Sıtkı Bey. 4 - Akçadağ Maarif me -
muru. S - Kozan müftüsü izzet Bey. 
6 - Haua ilk tedriaat müfetıi,i H. 
Nami Bey. 7 - Beş'ri Maarif memu· 
ru Sait Bey, 8 - Betiri merkez mual· 
limi Mustafa Bey, 9 - Edirne maa
rif müdürü Şahap Bey, 10 - Silifke 
belediye reisi Sait Bey, 11 - lstan • 
bul Cümhuriyet orta mektep müdürü 
Hidayet Bey, 12 - Çorluda Baari Ya 
man Bey, 13 - l.tanıbul Cümhuryet 

orta mektep türkçe muallimi Orhan 
Riza Bey. 14 - Nizipakçakôy mual-

ıf müdürü Cemil Hüsnü Bey, 16 -
Sınai mülkiyet müdürii Refik Bey, 
1 7 - Çine maarif merr.unı Fehmi 8., 
18 - Meninde harp malullerinden 
Em'n K.çöl Bey, 19 - Gemlik mer • 
kez mektep muallimlerinden M. Ha
yali Bey, 20 - Adapazarr orta mek
tep türkçe muallimi Ag&h Bey, 21 -
Kütahyada Ispartalı oğlu Giyas Bey 
22 - Biga kaymakamı Ali Rıza Bey, 
23 - Uzunköprü hukuk halı:imi M. 
lmran Bey, 24 - Balıkesir ilk tedri
sat müfettiıi M. Şükrü Bey, 2S - Mer 
zifon kaymakamı R~tü Bey, 26 -
Merzifon ilk tedriaat müfettişi Remzi 
Bey, 27 - Merzifon maarif memu~ 
Halil Bey, 28 - Merzifon batmuallı
mi l. Haki Bey .. 

Bu zatların gönderdikleri fiş &aVtsı 
GGJO'dur. Evvelki 11 lirle ile beral>er 
gönderilen f ı yelı:unu 31.223 Ü bul • 
muş.tur. 

Her birine ayrı ayrr leşelı:kür mek 
tubu yazmağa imkAn bulurunadrğın • 
dan gösterdilderi himmetten dolayı 
kendilerine alenen teşekkür oulnur. 

Baltık misakı 
Fransa, Ber:in ve Varşova 
da teşebbüsatta bulundu 

PARIS, 20 (A.A.) - F.rar:ı .. ~ü· 
kiimeti Berlin ve Vartov• ~ükume.t ~· 
ri nezdinde Baltık hükumetlerının 
müzakere etmekte bulundu~ları ye .. 
ni misak projesini dostane b!r nazarla 
tetlı:ik etnıeleri ôçin kuvvetlı teşebbiı$ 
terde bulunmuştur. Aynı zamanda il.:_ .. 
tısadi ve a.iya.si olan bu misak, küçiık 
itilafı teıkil eden devletelri yelı:diğ<.
rine rapteden misaka mümaaildir. 
Rh'n môsakı ile Balkan mi&akrna inzi 
marn edecek olan bu mi.sak hemen he 
men bütün Avrupaya f&Dtil olacak, hu 
kuk müsavatının Milletler Cemiyeti • 
ne avdetini ve sil&hlan bırakma kon· 
feraıumın muvaffa.Iuyetini kolaylaıtı 
racaktır. 

Meksikada ka11rga 
VERAKRUZ • Mekaikada - 24 A. 

A. - o;:tlandaki çiftlikler mmtaka
smda şiddetli bir kasırga çıktığı ha • 
her verilmektedir. Birçok evler harap 
ve maMuli.t mahvolmuş.tur. Henüz 
nüfus zayiatına ait biç bir haber ah • 
namamıttır. 

Türkiye Tur'u 
Muhafızgücü bisiklet

çileri Viranşehirde 
ViRANŞEHiR, 29 {A.A.) - Mu

hafızgücü bisikletçileri dün saat ıs 
30 da Viranşehire muvasalat etmif • 
!erdir. Biailı:letçilerimiz ıs lı:ilometre 
mMafeden atlılar ve şehir methalin • 
de lı:aymakam ve hudut tabur kuman
danı, zabitan ve mem.urin tarafındam 
ka,..ılaı:ınuştır. 

Bir ihtira 
ANKARA, 20. (Telefonla) - Geçi

borlu istasyon memunı Halil Hamdi B. 
ltcrit ıazma lı:arıı mukavemet göstıe,_ 
bir lrumaı formülü bulmut ve lı:ınn .. 
nümuneıinin sali.hiyetli zevat huzurun
da tecrübeleri yapılml'fbr. T ecriibe ne
ticesinde lı:umaıa üç gün gaz geçmeclği 
tesbit olunmuttur. 

Halil Hamdi bey Zinrat mektebinin 
eski mezunlarındandır. Halil Hamdi bey 
bu ihtiraınm memleket içôndeld bütün 
faydalarını Hilaliahmere terketmiıtir. 

ihtira sahihine verilen reami vesika· 
da ezcümle deniyor ki: "T a:şnna, güneş
ten bozulma, harici tesirlere karıı dayan
ma vasof\an da uygun olduğu tal<di.rde 
bu kumaş yalo.:ı ırazlara kaf'!ı timdiye 
kadar kullanılan kumaşların en lyift. 
dir.,, 

M. Suriç 
ANKARA, 20. (Telefonla) - Rua 

sefiri M. Suriç bugün Ba1...,kil tarafın
dan kabul edilmiştir. 

Bursa valisi 
INEGOL, 20. (Milliyet) - Yeni 

Bursa valisi Fazlr bey bu sabıııh burada 
kısa bir müddet lı:aldrktan sonra Bursa
ya hareket etıniıtir. 

BURSA, 20. {Milliyet) - Yeni ,,.a 
Fazlı bey bugün gddi ve mera.imle kır· 
şılandı. Fazlı bey derhal vuifeye bat· 
laıruş ..., vilayet memurlanm k•uı et
tllı:ten oonra Fırkayı, Halkevini. Adli
ye ve Maliye dairelerini ziyaret elnıiı
tir. 

Otomobil kazası 
GIRESON, 20 (M lliyet) - Dün 

burada ôki otomobil çarpıştı, biri dev 
rildi. Üç kadın yaralandr. 

Kız kardeş katili 
AKHiSAR, 19 (Milliyet) - Gök

ç~hmet köyünden Şerif isminde biri
••. b';'n~an dört ay evvel kız kardeti
nı gı~hce öldürüp bir çuvala koymuş 
v.~ ko~e civar bir mahalle gömmüş • 
tur. Cınayet kadrnrn gayrimeşru yol
lara sülolk ettiği ididasından ileri gel 
mektedir. Ahiren cinayet meydana 
çılı:ınrı, lı:atil yakalanmıttır. 

Viyanada gizli bombalar 
ViYANA, 20 (A.A.) - Polis, Vi

yanan.ın b · rçok yerlerinde nazile re 
ait gizli mühimmat ve bomba depola
rı bulmuttur. 

3 üncü kattan aşağı 
Zavallı bir kızın kol ve 

bacakları kırıldı 
Taksimde Kabriatan sokağında o

turan Madam A.sadorun kızı Matma
zel Eınma , pencerenin önünde otu· 
rurken müvazenesini kaybederek so • 
kağa yuvarlanımt,ır. Bu sukut neti -
cesinde kızın kol ve bacakları kınl • 
mıştır. Beyoğlu Zükur hastahanesôı:ıe 
kaldınlan matmazelin sıhhi vaz ·yeti 
biraz düzetmiıt~r. 



Garson! Hani bunun 
çizgisi! 

Ölçüler kanununun tatbi.kında 
bazı memurlar o kadar ince eleyip 
sık dokumaya başladılar ki; gü
nün birinde lal arasında: 

- Halep orada ise arsın bura
da ... Sözünü söyleyeni y;.kalayıp: 

- Vay sen darbı meselde met
re yerine arşın kullandın .. diye 
mahkemelik etmeleri beklenebi • 
lir. Amma kilo okka değifikliği 
yüzünden esnaf hani harıl ihtikar 
yapmakta, gazeteler cayır cayır 
yazmakta, fakat bu if?e alakadar 
olması lazımgelen yerler: 

- lhtikiir yoktur ... Nakaratını 
tekrar etmeyi, ihtikar vukuunu 
kabul etmeye tercih etmektedir .. 

Gelelim hiiJiseye: 
Öfsü tatbikatında meyhaneler

ileki kadeh ve siselerin de ölçül
mesi düşünülmiiŞ .. Ve 935 senesin 
den itibaren kadehlerde gram işa
reti olacakmış .. iyi ramma·üçüncü 
kadehten sonra o işareti kim göre
cek?. 

Bence bunda biraz fazlaca ho
roltan kaçma '1ar. Bütün ölçüler 
hpaptıp tatbik edildi de bir rakı
nın eksik verilmesi mi kaldı?. 
Keşke o zıkkımı da hep eksik ver
seler .. 

Ben birçok memlehet gördüm. 
Biz bazan garabetle Amerikayı ge 
riJe bırakırız. 

Şimdi artık her meyhanede ay
yaşlarla garsonlar arasında: 

- Garson! Hani bunun çizgisi?. 
Bu kaJeh eksik! diye münakasa • 
lar başlıyacak .• Musevi vatandaş
lanmız bira ısmaralrlarken: 

- Yakalıksız olmn ! diye kö
püğü az biraGı çok kadehler ister
lerdi .•. Rakı için Je: 

- Çizgisinde olsun! T emennİ· 
•İ rakıcıların nakaratı olacak ... 

Ve..... Rakının eksik satJması
nın önüne geçilince bütün ihtikar 
ortadan kalkacak! .. 

Dil bahsi 
Dün otomobille bir yerden ge

çiyordum. Yanımda bir de arka
Ja111 vaıvlı. Arabanın geçtiği sokak 
ta oynayan bir çocuk bize evvela 
ıl"ilini çıkardı ve sonra da arkamız 
'Jan tükürdü. Kızdım.. Öyle ya! 
Bu hakarete sebep ne idi. "Arkada
fım hızımı aldı: 

- Aldırma! insanlık böyledir. 
Bu çocuk sana gayri iradi surette 
dil uzattı. Cahildir, küçüktür. Hoş 
gör! Lakin aklı başında okumuş 

yazmış ve dünyaya ahlak ve akıl 
dersi verenleı<in arkandan uzathk· 
ları dil bu çocuğun dilinden daha 
acı ve daha zehirlidir. Çocuk tü
kürür .. Öteki iftira eder. Bak! Han 
gisini daha masum bulacaksın!. 

FELEK 

BELEDiYEDE 

Sebze hali 
-o-

Otuz dükkan rlaha 
ilave edilecek 

Kere&tecilerde yapılmakta olan 
ıehir muvakkat hali mşaatı ilerlemek 
tedir. Halin küçük olduğu iddiasını 
ileri süren kabzımallarla olan ihtilaf 
hallolunmuftur. Hale ilaveten 30 dük 
kan daha in§a edielcektir. Bu hu•us
ta lazungelen arsa da i5timlak ed.1-
rnek üzeredir. 

J_..;B;;;....;;.O_R_S __ A __ I 
(l! Bankaomdan alınan cetveldir) 

20 Haziran 934 
AKŞAM FIYATLARI 

,_.TIKRAZLAR l TAHViLAT 
l.tilcran da!'ıli 93 "'·L.ttm 17,?!i 
1933 Erganı 93.SO Mümessil 57 
Uoitürk 28,SS ,. J 1 47 ,65 

ti il 28,45 " ili 50 
Jt 111 28,45 

ESHAM 
J1 Bankası Nama 8,25 Reji Kupon-
• " Hamiline S..2.5 su:ı: 

98 Te1efon 
•• " Müea•İI T erkoa 
Türkiye CümhÜ· Çimento 
riet Banlca:u 5&,SO Jttlbat. dey. 
iram.••Y 38.25 Şark dey. 
An.ado1u Hisse 27,75 Balya 
Şr. Hayriye 15 Şark m .ecza 

2.50 
ıı.so 
19,40 
11.60 

16 
1.zs 
1.SS 
3.80 

ÇEK FIYATLARI 
Londra 635,75 1 Pr•i 19,14,75 
P•riı 12,0S,25 Berlin 2,09,30 
Nüvork 79,60 Madrit 5,82,16 
Mil3.no 9,25,87 Belgrat 34,94,25 
Cene-wre 2,45.SO 

1 
Zloti 4,22 

Atina 83,61 Peftgo 3,94,SO 
Brülıı:ael 3,41 Biikref 19,66,75 
Aınaterdam 1,17,45 Moıko•a 10,90 
Sofy 64,68 Viyana 4,29,88 

N U K U T (Satıf) 

to F. F "•n••• 
ı l>oia1" 
1 Şile AT. 

21 kur Çek. 
20 ı. ••• 
1 laterlin 

20 Liret 
20 F. Belçika 
10 Drahmi 

l Floria 

Kurut 

lfi9 
117 

22 
106 
2.l 

6,35 
214 
115 

24 
83 

20 1. İsviçre 
1 Pe:z:eta 
1 Mark 
1 Zeloti 

20 Ley 
20 Dinar 

1 Çerno,,iç 
Albn 

1 Mecidiye 
Banknot 

Kurut 

806 
18 
49 

20,50 
ıg 

B3 

9,25 
35 1-2 

2.17 

S EHİ R 
EKONOMi 

İhracatçıların dileği 
Odada teıbit edilen esas

lar Vekalete bildirildi 
lktısat Vekaletinin emrile Dani· 

marka, Japonya, Yugoslavya, lsveç ye 
Hollanda ile aramızda cereyan eden 
ticari müzakerat için mütalealannı bildir 
mek üzere evvelki gün Ticaret oda • 1 
aında toplanan ihracatçıların tesbit 
ettikleri noktalar dün oda tarafından 
lktısat V ckaletine bildirilm.iştir. 

Dün ihracatçılarla bir muharriri
mizin yaptığı temaslara nazaran lk· 
tısal Vekaletinden temenni ed len nok 
talar bilhaua şunlardır: İhracatçı • 
lar malın bedelini alıncaya kadar dö 
viz kıymetlerinin tahavvül etmesin • 
den şikiı.yet etmişler ve burulan dola
yı zarar ettiklerinden bahsetmi§ler • 
dir. 

Hususi takas uıeseleelrinden çok 
zaman kaybedild"ğinden ve nıua.me -
li.tta fazla formalite olduğundan da 
bahsedilerek mütekahilen aüratin te· 
mini temenni olumnaktadır. 

Bazı meonleketlerde yapılan ihra
catın bedeli uzun müddet bloke vazi
yette kalıyor. Bu mallann bedelleri· 
nin daha krsa bir zamanda temini •.•. 

lhracatçılann daha bazı temenni • 
lerj vardır. 

ihracat mallarımız 
Ticaret odası muhtelif memleketle 

re ihraç ettiğimiz eşyaların nevileri .. 
ni ve mtkdarlarrnr tesbit ebn.etkedir. 
Odadan bu hUMMta sık &ık malilmal is 
tendiğinden bu malômat müracaat e
denlere kolaylık olmak Üzere bir tab 
lo halinde te$b "t edilecektir. 

Uman ve rıhtım işleri 
lstanbul Liman şirketinin de lzmir 

şirketi gibi tasfiyesi sala.biyeli Maliye 
Vekaletine verildiğinden Liman oıir
ketinin tasfiye!-İne yakında batlana .... 
ca.ktır. 

İstanbul liman imtiyazı hazineye 
geçince lstanbul rıhtnn işleri de liman 
idaresi tarafından görülecektir. Ka • 
nun henii2. L"man ve rıhtım ıirketleri
ne tebliğ edilmemiştir. Kanun tebliğ 
edildikten oonra Liqıan ,irketi ta..fiye 
si yapılacak v~ ıirket yeni eşıkilni ala
caktır. Rıhtım şirket"nin mübayaası 
hak>kmdaki müzakeratın da yakında 
ikmal edileceği ümit edilmektedir. 

Yüzde yarım 
Tevziat başlıyor 
Bonoların borsaya kabulü 

tekrar istenecek 
Gayri mübadillere istihkakları

nın yüzde yarımı nisbetinıie nakit 
"tevziatına ba~lanması için Maliye 
Vekaletinden Takdiri kıymet ko
misyonuna emir verildiğini yaz· 
mıştık. T evziata bugünlerde baş
lanacaktır. Ancak öğrendiğimize 
göre, küçük istihkak sahibi olan 
gayri mübacı\Jer, yüzde yanın nis
betinde tevziattan memnun kal
mamışlardır. 

Gayri mübadillerden bir zat min 
bir mubarririmize demiştir ki: 

- Gayrimübadillere istihkakla
rının yüzde yarımı nisbetinde tev
~i edilecek olan Muhtelit mübadele 
kol)l'İsyonu emrindeki paradır. Ma
liyıt vekaleti, gayri müf>adillere is
tihkaklarından on bin liraya ka
dar olanının yüzkle iki buçuğunu 
alesseviye tevzi etmeğe karar ver
mişti. Yüksek bono sahipleri bu
na itiraz ettiler ve Maliye vekale
tine müracaatla herkesin kendi 
hakkına razı olacağını ileri süre
rek, istihkaklarının yüzde yarımı· 
nisbetinde tevziatta bulunulması
nı isted·iler. 

Maliye vekaleti, bu talebi ka
bul etti. 

Eğer eski karar üzerine tevzi
a~ yapılsaydı, bütün gayri müba
dıHer alesseviye (250) §f'r lira a
lacaklardı. Yeni gelen emir ise 
yüzde y,arım tevziat yapılması 
hakkındadır. Binaenaleyh, her gay 
ri mübadilin hissesine ancak 150 
lira para .düşecektir. 

Tabii istihkakları (30.000) li
radan fazla olanların fazlası nis
betinde alacakları para artacak • 
tır. 

Gayri mübadillerin bugün için 
is.tedikleri bono tevziatının sürat
le i~alidi_r. Halbuki gidiş çok 
batıdır. Gun';'ı; ancak 20, 25 kişi
ye bono tevzı edilebilmektedir. 

Bunun tesrii ve büyük ıniiza
yedelere başlanmadan evvel bono 
tevziatının bitirilmiş olması iazım
dır, 

Gayri mübadil bonoların bor
sada kabulü için yeniden teşebbü
satta bulunulacağını tahmin edi. 
yorum. Bu teşebbüsten müsbet 
bir netice çıktığı takdirde, bonola
rın kıymetleri yükseleeektir. 

Sarraflar, yüz liralık bonoyu, 
(25) liraya kadar kırıyorlar . Ma
mafih, fiyatlar yükselmeğe mey. 

yaldir. 

Orta mektep talebelerinin resim sergisi dün Heyoğlu Halkevin
de açılmıştır. 12. 13, ~ından başlıyarak gittikçe yatları büyüyen genç 
talebeler reAimde güzel bir anlayışla çalı\ömışlardır. Resmimiz bugün a
çılan sergiden bir ki>feyi göstermektedir. 

İbrahim Tali Bey 
Cumartesi gidiyor 
Dün Vilayete gelerek bir 

inüddet meş:gul oldu 
ikinci Umumi müfettiş lbrahim Ta· 

li Bey dün vilayete gelerek bir müddet 
meşgul olmuştur. lbralıim Tali bey, 
kendisini ziyaret eden bir muhamr:İ· 
mize, umumi müfettişlik mıntakası da· 
bilinde bli- aydanberi yapmakta olduğu 
tetkiklet"inin neticesi hakkın.da §U beya
natta bulunmuıtur: 

- Müfettişlik esasen v.:zifesme baş
)amıf bulunuyordu. Muayyen progra· 
mm tatbikatına girdik. Mmtakamızda 
zirai, içtimai, idari ve iktisadi tetkikler 
yaptnn. Halk ile esaslı suretle temasa 
girdim. ihtiyaçlarım araşıır.lnn. 

Trakya halkı da, bütün Türkler gibi, 
çok saygılıdrr. Beni, r.ııhatsız etmek en· 
dişeaile, dertlerini bile .öylemelı iste
miyorlardı. Ben, onları söylemeğe eJrş
tıra alıştıra ilıtiya.;larına intikal ettim 
ve çok şeyler öğrendim. 

Tetkikatını esnasında çok iyi şeyler 
gördüm ve bitt&bi hazan da noksanla
ra tesadüf ettim. Bu tetkiklerin netice
sini ve öntibalarmu, Ankarada ait olduk
lan makamlara rapor halinde ve şifahi 
izahatnnla beraber arzedeceğim. 

· T rakyada :zirai va:ziyet 
Trakvada zirai vaziyet enmşe edile

cek ba!.de .!eğildir. Geçen seneki meb
zuliyete nisbeıtle mahsul normalden a
~ıdır. Halkın elinde az çok zahire 
mevcuttur. Kura'klık dolayıs;Je bu sene 
ot ve saman bol ohmyacaktır. 
Muhacirler muntozam yerleştiriliyor 

Bulgaristan ve RomanyaÜan gelen 
mvhadrler mevcut küçük köylere yer
leştirilmektedir. Bundan maada Çorlu 
civarında ve muntazam planlar daıbilin
de iki yeni köy tesis edilmektedir~, 

it.rahim Tali bey c:uınaıtesi günü 
Ankaraya gidecekür. 

MAARiFTE 

6000 mezun 
İlkmekteplerde şahadct

nameler tevzi edildi 
ilk mekteplerin son sınıf mezuni

yet iıntihanlan bitmif, talebeye mera 
simle ıahadetnameJeri tevzi edılnuş
tir. Bu sene lstanbul Maarif Müdür
lüğü mmtakası ilk mektepler nden 
mezun olan kız ve erkek talebe mec· 
muu altı bini bulmaktadır. Bu mikda· 
rın dört bini erkek, mütebaki.si kız • 
dır. Bu sene elde edilen netice çok 
iyidir. Şinuliye kadar hiç bir zaman 
bu m · kdar mezun verilmemi,ti. latan· 
bul viliyeti maarif ran~onanı, vil& -
yeller içinde birincil.iği kazanmakta
dır. 

Talebe pansiyonu 
Birkaç ay evvel Beyazılta bir Jo. 

kanta açan hukuk talebes.i kooperati
fi, bir de talebe pans:yonu açmak için 
faaliyete girişmiştir. Panaiycn için Be 
yazıtta bir bina kiralanmıştır. Bazı 
nc.,koanları ikmal edildikten sonra, ey
lülde açılacaktır. 

Askeri kamplar 
LW.e talebeler; 1 T emmu.zda aske

ri kampa çıkacaklardır. Kamp 15 
gün aürec:elctir. 

Cumhuriyet Ortamektep 
talebesinin resim sergisi 
Cümhuriyel Orta mektebi talebeoi 

nin bir sene zarhnda vücude getirdikleri 
resimle~den mürekkep, Beyoğlu Ha!
kevinde bir sergi tertip edilrnişt"r. 
Sergi dün saat l 7 de mektep talim he 
yeti ve talebesi ve Maarif meru.upları 
bulunduğu halde açılmıştır. Sergide 
200 kadar resim te'1ıir edilmektedir. 
Kara ve boyalı kalem resimlerinden 
mürekkep olan bu re&imle~. bir o•la 
mektep talebesi için resimde iyi bir 
istikbal v .. detmektedir. 

imtihanlar sıkı 
Üniversite fakültelerinde bu sene 

İınt banlar çok sıkı yap:lmaktadır. 
Bu seneı muvaffak olamıyan talebe
nin adedi geçen senelere nazaran çok 
fazladır. Bjlhassa Hukuk fakültesin
de dönen talebe çoktur. Hukuk ikin • 
cİ •mrfında Sıddık Sami Beyin idare 
ders.inden, talebenin üçte ikisi muvaf 
fa·k olamam1ş.tır. On"~era-;te rektörü 
Dr. Nefele Ömer Bev dün Hukuk fa
külte&i imtihanlarında hazır bulun • 

Ayak.kabı 
Sanayii kongresi 
Yarın saat onda Halke

vinde toplanıyor 
Türkiye ayakkabı, deri ve kösele sa

nayii lrengresi yarın saat 10 da Halke· 
vinıle yapılacaktır. Memleketin her la· 
rafından bu kıtrm sanayile uğraşan!a
rm iştirak ettiği bu kongreye sanayi 
muhitinde büyük bir ehemııDyet atfe
dilmektedir. Türk ayakkabı, ıderi ~ 
kösele Silnayİİ11.İn bugünkü vaziyetinin 
halli ve bundan sonra alacağı veche bu 
kongrede taayyün edecektir. Dün kon
gre için Ayakabıcılar cemiyetinde bir 
toplantı yapılmıştır. 

Kongreye iştirak etmdc üzere bai"-a 
Ankara olduğıı halde ekseri vilayetler
den murahlıasfur düne kadar şehrimize 
gelmişlerdir. Bir kısım murabhaslal'ın 
da hugün şehrimize gelmeleri beklen
mektedir. Düne kadar gelen murahhas
lar 60 kişidir. Muhtelii vilayetlerden yüz 
den faz.la rapor gelmişlir. Ko~re Oda 
meclisi azası ve tertip heyeti reis.i Os
man Nuri bey tarafmdan açdaeaktır. 

Kong-re raznamesiıri teşkil eden ye
gi"me madde Türk ayakkabı, deri ve kö
sele sanayiinin inkişafı için almması 18.
zımgelen tedbirlerdir. Bu hususta ls
tmıAıul ve diğe< _vilayetler murahhasları
nın mütalcalan dinlene.:ek ve gelen ra
porlar okunacaktır. 

Kongrede, Büyük Millet Meclisine 
sanayici mclı'usların verdikleri bir tak
rirle aksetmiş olan lastik ayakkabı sa
na.yÜnİn deri ayakkabı ve köse]e sana
yiine vunlı>ğu ağır daıbe mevzuu balı
ıolacalrtır. 

Dün kongre halıkmda kendisile gö. 
rüşen bir mııharririmize kongre tertip 
heyeti reisi Osman Nuri bey demiştir 
ki: 

"- Mallımdur ki Türk ayakkabı, 
deı; ve kösele •anayii cih&111iimul bir 
şöhrete ma.Jiktir. Bu kadar genis olan 
bu sanayi gnıbunda çalışanları 

0

Dir a
raya toplayacak ve onlann bu kısım sa
nayün daha hızla inkişafı etrafında 
filBr ve mütalealannı alacak bütün 
memlekete ıamil böyle bir toplantı §Tm• 

diye kadar yapılmamıştı. Bundan da an
laşılıyor ki kongremizin yapılışı herşey
den evvel bir meslek ve san'at zarureti
dir. Buna ilaveten mensup olduğumuz 
sanayi şubesinin rz:amanla Gize mü-vazi 
olarak yiWÜyen birtakım müessir hadi
aelerle karşılaşması ve ayakkaln, deri 
'Ve kö:!lele aaneyjftıe yeni bir veçıhe ve
rihnesi. zarureti de mevcuttur.,, --------0·---------
Beynelmilel 
Kadınlar kongresi 
Kadınlar Birliği şimdiden 

hazırlığa başlıyor 
Taplanacak olan beynelmilel kadın

lar kongresi içjn 18zımgelen hazırlıkla
ra baş:lanmı§tıı-. 

Bir hafta devam edecek olan bu kon
gre, içtimalat-ı Y ıkhz sarayında yapa .. 
caktır. Kadınlaı· Birliğinde, ruzname
nin tes.biti için dört komisyon te~kil e
dilmiştir. Bu komisyonlar, diğer mem
leketlerdeki kadın teşekküller:ile daimi 
şekilde muhaberede bulunmaktadır. Ge
lecek seneki kongreye 300 den fazla 
kadın murahhas, iıtirak edecektir.' He
nüz kat'i olarak tesbit edilmô§ olmamak
la beraber ruznameye alınacak belli baş
b meseleler arasında en mühimleri ıun
lardır: 

1 - Kadının ailedeki mevkii ve er
keğe tabiiyeti meselesi. 

2 - Sulhun devamı yolunda kadın
lann Y"'Pabilecekleri yardrm ve mesai-
ler. . 

3 - iş kyatında kadın ve erkeğin 
müsavatı. 

4 - Çok çocuklu ailelere yapılabiJ.,". 
cek yardlJJ)lar .. 

Bu seneki beynebnilel kongreye 
İ~tirak ediyoruz 

iki ay sonra Pariste toplanacak o
lan 934 senesi beynelıni!cl kongresine 
Türk Kadınlar birliğinin de iıtiraki is~ 
tenilmiJti. Kadınlar birliği, bu kongre
ye iki murahhas aza göndenneğe ka
rar venniıtir. 

muş ve bazı tetkikat yapmıl}tır. 

Vefalılar Yurdu müsameresi 
Vefalılar yurdu senelik müoamere

aini 29. Ha.ziran cuma günü saat 14 te 
Vefa hsesınde verecektir. Müsamere 
de Azerbaycan ve Türkistan oyunlan 
da oynanac;:;k ve havalan çalınacak • 
tır. 

MAHKEMELERDE 

Tak as suiistimali 
Üç tahliye talebi daha 

karara bağlandı 
Takas sui:&timalinden suçlu ola -

rak tevkif edilenlerden Perikli Lago
tis ile Faik ve Yusuf Ziya efendilerin 
tahliye talepleri de karara raptedil
mi,ıir. Hak.im Ret 1 Bey tarafından 
istenilen tahkikat evrakı gene bizzat 
tahkikatı idare eden müfettişler fara· 
fından getirt.ilmi§ ve hikim tarafın -
dan tetkikat saat 17,30 da ikmal edil
vı:ştir. Neticede suçluların meselede • 
ki derecei iJtirakleri nazan dikkate 
alınarak nakden veya devlet es.hamı 
olarak yatırılmak fartile Perikil La • 
goti•in bef bin, Faik ve Yusuf Ziya 
Beylerin de otuz he,er bin lira kefa
letle !ahi ye edilmelerine karar veril 
tir. Karar Perildi Lagotisin vekili Sa
di Rıza Beyle diğer suçlulann vekili 
Remzi Nazım Beye tebliğ edilmiştir. 
Mehmet Ka<;ım ve Fazıl Efendiler 
dün tevk fhaneden celbedilerek ko • 
misyon tarafından yeniden isticvap e
dilmişlerdir. Bunlann tabliyeai için 
tart koşulan 30 hin liranın mikdarma 
'Ve n«Wine ağrr ceza mahkemesinde 
yapılan it"raz henüz kar~ra iktiran et 
metniş.tir. Ağır cezanın bugÜn karar 
vermesi m.uhte.meldir. 

Tork!Uğa h3 karat eden ecnebi 
Türklüğü tahkirden suçlu kibrit 

şirketi ınüdür muavini M. Human~tın 
beşinci istintak daires· nde yapılan i.s
ticvabı jkmal edilmiı ve mWtantik 
Mesut Bev M. Humans'ın tevk:fine 
karar venniıtir. Tahkikata M. Hu .. 
~ans ~evkııf olduğu halde devam e .. 
dilecekı.r. Mama.<; bugün M. Hu
mansın vekilinin tahliye talebinde bu
lunması muhtemeldir. 

Kim kimi müdafaa edecek? 
Dün ağır ceza mahkemesinde ~ • 

yanı dikkat bir davanın rüyenne baş
lanılm~trr. Davacı Mükerrem ve Na
dire Han1111 İMnİnde iki kadın dava 
ed'lenlerle Salirn ve Ziya isminde iki 
kişidir. Mükerrem Hanım Nadire Ha
nımın kızı, Salimin de metresi imiş, 
bir aralık Salimden ayrılmış, lzm.ir, 
Aydın ve Kıbrısa g-iderek arlİ&llik 
yapmı~, 3 $ene sonra avdet ettiği za
man sa.brkalı olan ve ınabküın ·yetini 
bitirerek hapishaneden çıkmr§ bulu • 
nan Salim kendisine m.usallat olmuş, 
annesinin dişlerini dökmüş, Mükerre
min yüzünü jiletle dört tarafından 
kesmiş, 13 İngiliz lirasını, 50 l"ralık 
bir kol saatini al.rnııtır. Bu esnada 
Mükerrem.İn yan.mda bulunan Ziya 
Efendi de tabancasmı çekmiş., Sali -
mi Vllrmuşlur. Fakat Salinı ölmemiş
tir .. lııte dün ağır cezada bu davanın 
rüyetine ba,Jarunıştır. Dünkü muha· 
kemede Saliuı, Müken-emin büyük ha 
basile büyük annesini ve kız kardeii· 
ni müdafaa p.hidi olarak, Mükerrem 
de Salim"n arkada.tları olan Haydo i
le Arifi hukuku umumiye tahidi ola
rak ika..>ne elmİ§lerdir. Mahkeme böy 
le zıt ikaıne edilen fahitlerin getirtil
mesine karar vermişt" r. 

Kefaletle ta hl iye edildi 
Fransa hüklımetince dolandırıcı • 

lıktan •uçlu olup iadesi iotenilen M. 
F eı;ı.., iade edilmek üzere tevkif e
dilnıişti. M. F eliks kefaletle tahliye 
olunmu~r. Fransız memurlan gelin
ce teıılm edilecektir. 

Sinemalar 
Hala kapalı 
Mahkeme kararı, vekaletin 

müdahalesi bekleniyor 
Beyoğlu si.nemalan üç gündenberi 

kapalıdır. Y alruz Asri ve Eklet" sioe.na
Jarı, henüı:. kapadıfmamış-tır. Sinemacr
)ar, sinemaların aç.dması için ı;oahkf"n1e
ye müracaat ettiklerinden, mahlcerrıenin 
vereceği k?.rarı beklemektedırfe,., Ayni 
zamanda Dahiliye vekale'line telgrafla 
müracaat chniş olduldannıh't Vekale· 
tin meseJ.:;ye r.ıüdahele ederek sinema
ların açılınas1 :sin br.Jcdiye;·e tebligatta 
butunması ürrıit ed;',.1ektediı·. ------Kaçak tabanca, dinamit 

BUTsa v_,rundan Ereğli ve Akçaşe
hire çıkan yokulardan Ali Mustafa E
fendilerin qyaları aruıoda kaçak iki 
tabanca, dinamit ve fitil bulunmuıtur. 

--o--

Gülcemal gene sefere 
çıkacak 

Devlet Denizyolları idareoi ya'ı 
bir asrı geçtiği söyelnen Gülcemal va 
purunu kadro harici bırakınak kara
rında idi. Fakat mevcut vapurlar ih
tiyaca kafi gelmediğinden Gülcema· 
!in gene sefere çı:kanlmas.ına karar 
veri?mi§ ve vapur tamir için havuza 
alınmıştır. 

Zaro Ağa tekrar 
hastalandı 

Zaro Ağa yen"den bastalanmış ve 
tekrar evvelce tedavi edildiği Etfal 
hastahanesine kaldınlm~tır. Zaro 
Ağa beş gündenberi hastahanede yat 
maktadır. Ağanın evvelce yazdığımız 
gibi ayakları tutmamakta ve asırlık 
ihıirar her tarafının ağndığından bah 
•etnu!.ı:trdir. 

!Günü 
l Wwsmt:. -

"ftM,,WWWT~ . ,---~, .,. 
Buhran ve tarih! 

Bütün dünya buhrandan şika
yetçi, sermayeda: farın çenelerini 
bıçak aç.~uyor, ameleler buhrunın 
yükü altında eziliyor, tüccarlar 
sabahtan akşama kadar mağaza. 
lannda ve yazıhanelerinde müte
madiyen ellerini uğuşturuyor; sa
nayiciler yığın yığın mamulatın, 
masnuatın ve malların karşılığı O· 

lamh bir kabus görüyorlar; ve cep 
feri metelik,,;iz halk, bütün bunla . 
rın karşısına geçerek yırtık elbise· 
sini nasıl tamir edeceğini, çökmüş 
evine nwııl bir payanda vuracağı
nı düşünüyor .• 

Herkesin ağzında bir nakarat 
var: Buhran... Aşı, emsali olma
yan bir buhran... Buna ka1'fı hiç 
bir çare bulunamaz ki ... 

Acaba hakikaten, bütün be~er 
cemiyetini bir uçuruma riirükle· 
yen bu buhran mıdır; yalnız buh· 
ran mı bunun felaketine sebep ol· 
mustur? Yok::a buhran bütün içti. 
mai felaketin bir tek manzarası 
mı? Bu hususta tarihten alınacak 
büyük dersler vardır. Çünkü unut. 
mamalı ki eğer, tarih, beşeriyeti 
idare edenlere, büyük keşmekeş
/erde İcap eden dersleri verecek 
bir mevzu olmasaydı, sade fikrin 
bir eğlencesinden, bazı kimselerin 
mazide geçen vakayie ait merakla 
rını tatmin etmekten baska bir se
ye yal'cmıayan al el ad e bir hikiıye
d en, yaşanılmış bir ma:aldan iba-

. ret kalırdı. 

Eğer fertler üzerinde, kendile· 
rinJen daha yaşlı ve daha olgun o
lanların elde ettikleri tecrübele
rin tesiri o kadar zcyıl olsaydı, in
sanlal'ln tarihi tetkik etmeleri ha • 
kikaten bir zahmet olurdu. 

Binaenaleyh bugünkü buhran 
hakkımla bir fikir edinmemiz için 
nazarlarımızı maziye çevirmek 
mecburiyeCuleyiz. Çünkü buh· 
ran yeni değildir. Kurunu aladan 
beri birçok defalar muhte!if fekil
lerde tezahür etmiş, ve lakat an
cak 19 uncu asrın son nıslında 
buhran (Crise) namı almıştır. 

Eskiden de zaman zaman isler 
yavaşlar, istihlakat gittikçe fada • 
lasan istihsaliıtı massedemez bir 
h:Ue gelir, birçok mücs.eler müba
delenin azalmasından dolayı ölü • 
me mahkum olur, beşeriyet yeni 
bir "refah" devresine gi. inceye 
kadar işsizlik ve hattii içtimai kar 
ga1f4-ıklar bQfgÖsterircli. Tarihte
ki birçok rniuılleri :r.ikretnıek bura 
da uzun sürer. Yalnı:z bunlardan 
çıkaracağımız neticelere bakalım: 

Acaba mazideki birçok inhi
damların, birçok fenalıkların se
bebi bugün buhran dediğimiz şey 
midir? Rostovtzelf isminde meş
hur bir müverrih bize eski medeni 
yellerin inkıraz sebeplerini anltı
hrken Romalıları mevzuu bahsedi 
yor ve diyor ki: "idare heyeti U· 

mınniyeaile rnemnuniyetbahf ic i. 
Ordu bir ( discipline) e sahipti, 
İmperatorlar ve idare adamları na 
yet mümtaz '!ahı:iyetlerdi. lrnpe.-~
torluğun zaferi hiç bir zaman sek
teye uğramamıştı. lntham daima 
muhafaza ediliyordu. Fakat bıı 
muazzam abidenin ayakları tilli • 
yordu ... Sebep? 

Çünkü şehirlerdeki sanayii bes 
leyen köylü ve kasabalılardı. Ve 
bu sınıfın "istira kabiliyeti" azal. 
mıştı. Çünkü' vergilerin en ağır kıs 
mı bunların üzerine çöküyordu.,, 

Görülüyor ki tarih sadık bir ay 
nadır. Ve onun içinde bugün dün
yadaki bazı yerlerin aksini reyı-et
mek kabildir. Zamanımızda da ef, 
ser yerlerde vaziyet bu değil mi • 
dir. Buhranın önüne geçmek için 
evvela, köylünün ve kasabalının 
sahnalma kabiliyetini fazlala~tır
manın çarelerini aramak lazımgel 
diği inkar edilebilir mi? Bir mem
leketin refahını yapan kasabalı· 
hır ve köylüler olduğu ekseriya 
unutulduğu ve hemen daima me • 
sele yalnız müstahsil noktainaza
rından düsünüldüğü İçin bugün be 
seri yet bu' sıkıntıyı çekiyor. 
, Mümtaz F AIK 

Gelecek Belçika heyeti 
Belçika kralı üçüncü Leopold Hz. 

nin tahta çıkışrnı, Reiıicümhur Gazi. 
Hazretlerine tebliğ ebnek üzere An
karayı z.iyare-t edeceğini yazdığımr-:: 
Belçika heyetin gelmesini gelecek son 
bahara tehir etmittir. 

Hava vaziyeti 
Kandilli rasathanesinin verdiği maili· 

mata nazaran bugün sıfır derecei hara
rete ve deniz seviyesine indirilmiş baro.
metre saat yedide 756 ve saat on dö.-t
te yine 756 yı göstermiştir. 

Sühunet derecesi saat yedide 17,5 
ve saat 14 te 24 idi. Azami derecei ha· 
raret 25 i bulmuştur, asgarisi 14 idi. 

Riizg8.r, ıimalden başlamış .~e. sa!'I 
on dörtten sonra lodosa çevra.mıştır. 
Rüzgirın F.zami sürati saniyede beı met• 
re idi. 



Amerika sefirinin gözile 

Çanakkale harbi 
Bu harbin kahramanı Mustafa Kemaldir. 

Onun anadan doğma bir kumandan 
olması Türkiye için bir sa.adettir 

(Başı ı inci sahifede)) 
kudretl'lerinden ikisi, Fransa ile 
lngiltere, çok genit ve fakat inhi
tata yüz tutmuş olan imparatorlu
ğun tam kalbigihma kal"fI, bizzat 
Istanbula deniz ve karadan çulla
narak boğazları almağa ve böylece 
Alman kalbinin en aziz bir düıtün
cesi olan methur Berlin - Bağdat 
yoluna ebedi bir darbe vurmağa 
karar veriyor. 

Denizde iptidai bir gösterit yap
tıktan sonra 3 'kincitetrin 1914 te 
Çanakkaleye iki develtin bayrak
larını t&'tıyan kuvvetli bir donan
ma geldi. 18 mart 1915 te bu do
nanma bütün kuvevtile Türk kara 
bataryalarına hücum etti. Hücum 
yalnız muvaffakıyetsizltkle neti
celenmedi, bilakis iki müttefikin 
burada harp kruvazörlerinden üç 
tane.>• battı ve daha dört tanesi hat
tı harp harici oldu. 

Denizden muvaffak olamayınca, 
Fransız ve lngilizler Gelibolu ya
rım adasının iç tarafına 24,25 ni
san gecesi ağır zayiat vererek kuv
vetli bir orduyu karaya çıkardılar. 
Bu ihraç hareketinin de hiçbir fay
dası olmadı çünkü Türk hatları pek 
az giriliyor bunun üzer'ne de aylar
ca süren bir siper muharebesi de
vam ediyor. Türk hatları her ne pa
hasına olursa olsun bir yerde yarıl
malı, ancak nasıl ve nereden? 

Nihayet, Gelibolu yaran adası
nın dıf kısmına kuvevt çıkararak, 
yarım adanın iç tarafına ihraç edil
mif olan müttefikin krtaatına adım 
attırmayan Türk hatlarının gerisi
ne dütmekten ibaret olan Suvla ko
yu planı tertip ed'ldi ve buplana 
büyük ümitler bağlandı. Grek ta
ııavvur gerekse teferruat itibarile 
plan çok değerli bir şeydi. Eğer 
kartı tarafta bir Türk kaymakamı 
olmasaydı bu planın muvaffakıyet
le nı:'ticelenme•i imkanlan fazla i
di. Bu zat karaya çılanış müttefi
kin kıtaatına karşı duran b~inci 
ordunun yegane ihtiyatı olan, üç kü 
çük alaydan mürekkep 19 ncu fır
kanın kumandanı idi. Bu ihtiyatlar, 
hattın hayli gerisine yerleştirilmiş
ti. C phc-de olup bitenlerden ku.
nıandana. haber bile vermeğe \ü .. 
zum_ görülmüyordu. Fakat öyle ol
dukı, onun sürati intikali ve seri ka
rarları Türkler için bütün Gelibolu 
kara muharebesini kazandırdı. Ga
yet msbet fkirli bir zabit ve biraz 
sert olan bu zatın adı 
Mustafa Kemaldi. Bütün 
bu vasıflara malik bulunma • 
sı ayni zamanda da anadan doğma 
bir kumandan olması Türkiye için 
bir saadetti. 

Fakat, geride hatlardan uzak 
bir vaziyette olmakla teınbel ve h 
reketsiz kalacak insanlardan d "l
di. Civarında olan bütü·· ··n •~ elgı • bo noıua arı 

h yuAnab tarassut ediyordu. Orduga-
ı rı urnundalci sahilde k 

~değildi; burası sonra ~~k bi~ 
şohret kazanan Suvla yalılarının 
azıcrk cenubunda olup her iki nok
ta, Gelibolu yarım adasının gerisin
dedir. 

Birgün (25 nisan 1915) dü~an 
krtalannın Arıburnunda karaya 
çıktıklarını gördü. Umumi karar
giih!a telefon irtibatı yoktu. Bu ha
berin kara yolile amirlerine götürül 
mesini ve onlardan gelecek emirle
ri. bekleseydi belki de j~ işten geç
mıf olurdu. Sadece ihtiyat kıtaları
nın kumandanı olduğunu unutma
ğa ve eli altında bulunan askerleri 
yalnız ve yalnız hem de hemen hü
"_Uma. kaldırmağa karar verdi. lngi
lızlerın sol cenahına hakim tepeler 
vardı. Küçük alaylarından birini 

lngiliz merkezinin karşısına doğru 
cephe istikametinde yavaş yavaş 
ilerletti; ikinci alay da sağ cenahı 
tehdit edecek surette çevirme hare
ketine koyu!du fakat asıl hücumu 
sol cenaha karfı yapmak istiyordu. 
Altıncı duygusu ona boyuna diyor
du ki: İhraç hareketi yapmak ve 
tutunmak için Suvla, Arıburnun
dan daha elverişlidir; lngilizlerin 
Arı burnundaki bu birinci hareket 
üsleri mantık bakımından ve her
halde Suvla yalılarını almak için 
fimale doğru açılacaktır. Büyük 
ceneralların hepsinde düşmanın 
muhtemel hareketlerini önceden 
k~if kabiliyeti vardır, Mustafa Ke
mal İse bu kabiliyeti he~ de birçok 
defalar ispat etmiştir. 

Alaylarından birin:n bizzat başr. 
na geçti, ona kendi sağı etrafmı..-a 
güzel bir çark yaptırdı, maksadı ev

vela İngilizlerin solundaki tepelere 
çıktıktan sonra, dütmanın Suvlaya 
doğru şimal istikametinde açılma
larını mümkün olduğu kadar gecik
tirmekti. Türk piyadeleri tepelere 
brmanınca çok yorgun düşmüşler
di, öyle ki kumandan, lng:liz ileri 
hareketi önünde geriye çekilmekte 
olan !~rk öncülerile temasa gel
mek ıçm yanına küçük bir müfreze 
alarak hemen ileriye koştu. Mıu
tafa Kemal bağırdı: "Süngü tak, 
yere yat!., Bütün alayı tepelere 
çıkıncaya kadar dütmanı her ne pa
hasına olursa olsun geciktirmek.. 
Hem, hepsinin çıkmasını bekleme
di bile, taburlar geld ,kçe her üçü
n~ de teker teker, çok kızıtmıf olan 
hucuma attı; bütün gaye de, emri 

a!tında b~lu~an kuvvetin azlığını 
1!'1 7. ı D..,.E ktı ~nrdi lnı>i' i .. Jerin •ağı
na düşen alay taarruza başlamıştı; 
mı.· ~ J 

gayret ve canlılık, tesirini göstere
cekti; nitekim kendilerine bu dere
ce fi.Idetle çullanana Türk kıtaları
nın kuvveti anl14ılıncaya kadar, 
lngiliz ileri yürüyüşü durdurulmuş
tu bu müddet esnasında da geriye 
ordu karargahına boyuna haberci 
göndererek takviye kıtaatı ve tali
mat istetmitti. 

Gece oldu; Mustafa Kemal düt
man vaziyetini istiktaf is-in ~izzat 
iler=ye gitti. Ertesi günü sav&'t ge
ne batladı. Alayının meydanı bı
rakmak üzere olduğunu görünce 
zabitlerine tabancalarını çekerek 
daha anudane bir mukavemet gös
termelerini emretti. T akvive krtala
rı ve onlarla birlikte ordu karar
gahından emir gelinceye kadar ile
ri harekttai behemehal geciktiril
meli idi. Dört gözle beklenen Türk 
kıtal:ırı az sonra gözükmeğe ~la
dı. Mustafa Kemal Ingiliz ileri yü
rüyüfünü geciktirmekten ibaret o
lan maksad~nı tahakkuk ettirmifti. 
Onun sayesınde ordu karargahı 
dü~manın çok tehlikeli ihraç hare
k~tinden haberdar olmuftu. Demek 
kı Mustafa Kemal artık mesuliyeti 
daha yüksek makamlara yükletm;f 
o~~yordu. Ancak kendisinin hiç te 
boyk dü~ünmediğini göreceğiz: 
O da'.ma meauliyeti ve ağır yükü 
kendı omuzlarına almak istiyen 
bit . • radılıttadır. Aradan atağı 
yukı t ı bir ay geçtikten sonra 19 n • 
cu fırkanın bağlı bulunduğu kolor

~~nun kumandanı Esat pata bü
tr • cephe kumandanlığını almak 
üzere geldi; Mustafa Kemal de 
denenmit 19 uncu fıı-kası ile aağ ~
nahı aldı. 

Türkçeye çeviren: Ahmet EKREM 
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KANLI SIR 
Ferhunde, yüzü sapsarı, gözle- 1 

r!ni!1 I§ığı sönmüş, karşımda tirtir 
tıtrıyor: 

- Seni de muharebeye gönde
recekler mi? 

- Çocuk! .• Benim gibi ihtiya
rın muharebede ne işi var? 

Ferhunde, dizleri kesilmiş gi
bi bir koltuğa çöktü. Ne o, bir şey 
söylüyor, ne de ben kendiliğim
den sormağa ve söylemeğe cesaret 
edemiyorum. 

Odaya F rançoise, girdi ve ağır 
ve manalı seuizliği, onun hemen 
gözüne ve sini: !erine çarpmıştı. 
Ayrı ayrı yüzümüze baktı. Lakır
dıyı F erhundeye bırakmak, F ran
ço:3c'i de birden telaşa düıür -

Yazan: Mahmut YESARi 

mek demekti. 

di: 

Françoise'a yaklaıtım: 
- Yolculuk var, yavrum? 
F rançoise' da, soldu ve kekele-

- Nasıl yolculuk? 
- Askere gidiyorum! 
- Ne diyorsunuz? 
Kollarımı açtım, başımı sal

lıyGrum: 
- Muharebe bu? Yaşa, dite, 

baktıkları yok. Çaresiz gideceğiz. 
Amma, benimkisi birkaç günlük 
mesele .• Nüfus tezkeremi düzelt
tim mi hemen dönerim. Olmazsa 
bedel veririm. 

F erhunı:lenin dudakları titriyor-

[ Öz dilimizle ' 1 
Çizmeden yukarı çıkanlar 

Bir kitapçının camında günlük 
gazetelere dalgın dalgın bakan sır 
h kamburlaşmıf kırsaçlı bir küfe
ci gözüme ilişti. Belli ki adamca
ğızın okuyup öğrenmek için bu 
yaşta bile derin bir isteği vardı. 

Yanına ~okularak sordum: 
- Sen gazete okur musun? 
-Okurum ya •.. 
- Yeni mi öğrendin? 
- Altı yıl oluyor. 
Kendi gazetemi çıkanp verdim: 
- Evine gidince okursun! 
Omuzla ını kaldırdı: 
- Benim evim yok ki ..• 
- Nerede yatıp kalkarsın? 
Sırtındaki küfeyi gösterdi: 
- Aha, şunun içinde! .. 
- Gazeteyi nerede okuyacak -

sın? 
Güldü: 
- ôğle sıcağı bastırınca küfe

me girerim. Üstüme ceketimi se -
rince, ağaç gölgesi gibi olur, ga
zete elimde okuyabilirim! .. 

- iyi yapıyorsun. Çok iyi! .. 
Bıı sözümden kezik (1) C?larak 

bana, bir küfeciden ifiteceğimi ka 
lamdan geçirmediğim nesneler sor 
mağa başladı. 

- Eğreti (2, adları kullanan ya-
zıcılar kimlerdir? 

- Kimler, nerelere yazarlar? 
-Falan şimdi niçin yazmıyor? 
- Falanca neden gazete çıkar-

mıyor? 
Baştan savma, kısaca bildikle

rimi anlattan. 
Derken, küfeci ivi azıtarak po

litikaya burnunu soktu: 
- ltalyan Kralı Almanyaya ba

lonla gittiydi, ne oldu? 
- Iran Pwş<aı gelecekti, hani

ya daha gelmedi? 
- Bulgarya tarafları gene çok 

karışmış diyorlar. 
Küfeciye naııd anlatmalıydı ki, 

ltalyan Kralı değ'-!, Alman Başve
kiliciir. Gittiği yer, Almanya değil 
ltalyadır •. Bindiği balon değil u
çak (3) tır. 

I tanbulda beklenen Iran Paşa
sı değil, Iran Şehinşahıdır. 

Bunları anlatamadığım için de
dim ki: 

- Sen öğle Stcağında gazete o-
kumak için nereye gidiyors~n? 

Şcqkın fQşkın bakındı: 
- Küfeye! •.• 
- Hah, dedim, öyleyse sakın 

küfeden dışan çıkma/, 
Çizmeden yakan çıkanlar, yal

nız bu küfeci olsa, öpüp başımıza 
koyalım ... 

M. SALAHATTlN 

( 1) Gezik - Cesaret. 
(2) Eğreti - Müsrear. 
(3) Uçak, "Milliyet,,in okuyucuların

dan Doğan beye: 
- Uçağı parmağınıza dolamışsınız. 

Başka __ okuyuculanmızı sıkmamak için 
kısa soyleye""ğim. Burguyu, sürgüyü, 
konak ve Durak'ı öne sürerken unut
muşsunuz: Alet ismi olarak ta kuşan
maktan kuşak, kapamakta;, kapak, tara
maktan tarak, biçmekten bıçak, dola
maktan dolak, urmaktan orak yahut u
rak var, Bunlann da meklin r.ımi olduk
lannı söyleyemezsiniz ya.. Saygılarımı 
sunarım efendim. M. S. 

Hakimiyeti Milliye gü .. 
nünde Maarif rozeti 
24 Haziran Hikimiyeti Milliye 

gününde her sene olduğu gibi bu ..,. 
ne de Tü~k Maarif Cem'yeti rozet da
ğıtacaktır. Kutular CümJıuriyet Halk 
fırkası~ kaza merkezlerile l.unbul 
~1alkevı~den mektep talebelerine ve
n ecektır. 

İktısat vekaletinde yeni 
vazife alanla 

Yeni lktısat Vekil.Jeti tetkili.tında 
müfettitliğe tayin eıdilen Muhsin Na
im, Ş:rketler müdürlüğiine tayin edi
len Remzi Saka ve muhtelif n•,muri
yetlere tayin edilen Kamil, Şükrü ve 
V aafi Beylere harcirahlannı alarak 
derhal Ankaraya hareket etmeleri dün 
lktuat Vekaletinden bildirilmittir. 

du. Hemen ağlıyacak gibiydi: \ 
- Ya bu muamele uzun sürer

se?. Nüus ki.ğıdınızdaki yanlıılığı 
düzeltmezlerse?. bakalım, Baka
lım, muharebe zamamnı:la bedel 
kabul ederler mi? 
Françoise'ı da, Ferhundeyi de yanı 
ma oturttum, ikisini de omuzların
dan tuttum, okşuyor ve ayrı ayrı 
yüzlerine bakıyordum: 

- Çocukluğu bırakın.. Benim 
askerlik edecek halim mi var? 

F rançoise, gayri ihtiyari güldü: 
- Çok dinç görünüyorsunuz! 
Ferhunde başını sallıyarak onu 

tasdik ediyordu: 
- Ben de ondan korkuyorum 

ya .. Dinlemezler, bırakmaziaraa ?. 
'. alnız kalacağız. Bu yalnızlık çok 
fena! .• 

- Fakat yavrum, bu kadara
lışkanlık ta fena! 

ikisi birden merak J,,.e teli.ıla 
sordular: • 

- Neden? 

Beynelmilel 
Tenisçiler 

(Başı 1 incı sahifede)) 
iki erkek bir kadının şehrimize de gel
melerini 'temin etmişlerdir. 

Bu ~,enisdler Yugoslav ve Kokolye
viç, Şafer ve Madam Gostiça'dır. Bun
lar Avrupada yapılan bir çok beyn<olmi
lel maçlara i§tirak ve büyük muvaffa
kıyetler elde etmişlerdir. 

Bu mahir teniscilcr şehrimizde dört 
gün kalacaklar ve 22 hmran cuma, 23 
haziran cumartesi, 24 haziran pazar 
günleri şehrimizin en kudretli teniaci
lerile karıılaşa.::akla,rdır. 

Cuma günü yapılacak ilk singel mü
!!iab kalarında misafirlerjmizin kar;ısın· 
da Sedat, Şirmyan ve Madam Seager 
oynayacaklardır. 

Ateş - Güneş kortlarında yapılacak 
bu müsabakalar için kortlar iyi bir şe
kilde hazırlanmış ve tertibat alınmış
tır. 

Cumarte•i günü çift ve muhtelif maç
ları ,paza.- günü de intikam müsabaka· 
ları oynanacaktır. 

Misafirler bugün şehrimize gelecek
lerdir. Kendileri Balkanlann en iyi te
niıcileri olduğu için maçlarm büyük 
bir alaka uyandıracağına şüphe eltni
yoruz. 

En iyi teni;cilerimizden Suat, ayağın
dan ufak bir ameliyat geçirdiğinden ilk 
maçlarda oynayamıyacak, fakat pazar 
günü Sedat ve Şirinyan'a beiki iltihak 
edebilecektir. 

Misafirleri mağlup etmeği bekleye
meyiz. Fakat Sedat, Şiriuyan ve Ma
dam Seagcr'in mağlup ta olsalar, misa
firlere galibiyeti çetin bir mücadeleden 
sonra vereceklerini ümit ediyoruz. 

Tenis Turnuvamız 
Geçen cuma başlayan ve her gün de

vam eden (Milliyet) tenis turnuvasının 
en entere.3an ve en güzel nınç1arından 
biri dün akşam saat on yedide Ateş Gü
neş kortlarında Sedat ile Trebugof ııra-
11nda oynandı. 1Jk lreymi 15-15 ten son
ra Trebugof aldı ikinci keyimde Sedat 
biraz asabi. Uıtüste fileye takıyor ve 
keymi veriyor. Üçüncü lreyimde Sedat 
oyunun düzeltti ve çok güzel eşanjlar
dan sonra keymi aldı. Sedat gittikçe gü
zel oynuyor ve hasmının müsavatı te
min etmesine rağmen keyıni alıyor. 

Şimdi 2-2. Trebugof bozuldu. Se
dat sayı venneden keymİ aldı. Vaziyet 
Sedat lehine 2-3. Trebugof gittikçe he
yecana kapılıyor ve bfr keyim daha kay
bediyor. 15-15, sonra 30-30 ve nihayet 
güzel bir servisle 30-40 olan Sedat bir 
hata ile müsavata .dü~üyor, fakat bu 
halasını telafi ederek keyimi alıyor. 

Vaziy~t Sedat lelıine 2-5. Uzun e
,anjlardan ve müsavi vaziyetten sonra 
bu keyimi de alan Sedat ilk seti 2-6 
kazandı. Artık ikince sette Sedat vazi
yeti büsbütün düzeltmişti. Trebugof a
sabi ve heyecanlı olması<19. mukabil Se
dadı kazanabilmek için icap eden aurat
li hücümlar yapamıyordu. O stÜ•te iki 
klıyim hasmına verdi. Bundan sonra bir 
keyi mSedat, bir key""1 <le hasmı aldı. 

Vaziyet §İmdi Seılaıt ~ehine 2-3. Trc
bugoi ilk settekntden daha güzel oynu
yor. Fakat Sedat shİe bir oyunla mu
kabele ediyor ve 2-4 vaziye'.e giriyor. 
Sonra 2-5 oluyor Trebugoi arbk büs
bütün gevfedi ve 2-6 ikinci seıti de kay
betti. 

Maçı 2-6, 2-6 kazanan Sedat dün çok 
güzel oynadı ve yarın a)"l:li kortlarda 
tehrimae ğelen Balkan §41Rpİyonlarile 
yapacağı maç için ümit verici bir form. 
da olduğunu göılenli. 

Çift müsabakasında Şirinyanla Da
vit, 3-6, 4-6 ile ~odvar ve Ahmet Feridi 
mağlup ettiler. 

Şirinyanla en jyi hannn teniıcilerden 
Mabnazel GN>detski çifti Şodvar Mat
mazel Şodvar çiftini kolaylıkla 0-6, 1-6 
yencliler. 

Tunınvanuzın cuma günü yapıhnaıı 
mukarrer finallel'i o gün Ateş Günet 
kortlarmd~ Balkan Şampiyonlan Ko
kolyevfç, Şaıfer ve Madem Goıiçka'nın 
teniıcilerinıiz Sedat, Şirinyan ve Ma
dam Sea:#'r ile yapacakları beynelmil~I 
maçlar dolayısile gelecek cumaya tehir 
edilmittir, 

S. GALiP 

Anadolu Hisarında maç 
22 Haziran cwna günü saat onyedide 

Anadolu Hisar' da Darünefakalılar ile A
nadolu Hisar futbolcuları araaında bir 
futbol maçı oynanacaktır. Bu oyun Şir
keti Hayriye tarafından tertip edilmiı
tir. 

Atletizm birincililderi 
lstanbul mmtakası atletizm heyetin

den: 
Muhtelif tarihlerde Anadolu Ajanıile 

tebliğ eclildiği veçhile 29 Haziran ve 1 
Temmuz 934 tarihlerde icra edilecek 
Istanbul Atletizm birinciliklerine gire
cek olan klüpler atletlerin eaamİ•İ ve 
mıntaJr~ sicil numaralannı ve hangi mu· 
sabakalara iıtirak edeceklerini müıir lis
tenin 24-6-934 tarihine müsadif pazar 

- Ölümü hiç hatırınıza getir 
miyorsunuz? Ben kırk yıl baki de
ğilim ki ... 

Ferhunde, elile ağzımı kapa
mıştı: 

- Susunuz! Böyle teY söyleme
yiniz .. 

- Peki, çocuğum, peki .. Siz, hiç 
merak etmeyin;z, bir iki gün içinde 
hallederim, F rançoiıe'in ilk inanışı 
yavaı yava§ sönmeğe batlıyordu: 

- Tabii siz daha iyi bilirsiniz! 
Onları ku,kulandrrmamak için, 

sarmat dolaş vedalaıtım, gülüyor
dum, neteli görünüyordum: 

_Çocuklar, üç gün sonra bu

radayım ... 
Trende sinirlerim botandı, göğ

sümü ve gırtlağımı bir ağlama gı
cığı yakıyor, Ağlıyabi111em !. 

Francoise Ferhundeyi, son de
fa doya 

0

doy~, koklaya koklaya ku
caldamak isterdim .. Onları bir da
ha göreceğıİDıİ ümit etmiyorum. 
Haıat ve tesadüf, bir insan hak-

Zelzele 
(Başı 1 inci sahifede)) 

smtılar devam etmi§tir. 
Zelzele merkezde olduğu gibi San

dıklı, Dinar, Bolvadin kazalarında ayni 
şiddetle duyulmuştur. Şehir ve köylerde 
ufak tefek hasarat olmuşsa da nüfusca 
zayiat olduğu hen'jz anlaşılamamıştır. 

Hükumet konağı ve Belediye daire
sinde mühim çatlaklıklar görülmüştür. 
Mekteplerde, diğer dairelerde tetkikat 
yapılmaktadır. 

Seylôptan sonra zclı;ele 
UŞAK, 20 (A.A.) - Dünkü bü -

yük afetten sonra ıaat 21 de hafif iki 
zelzele olmuştur. Gece sabaha kadar 
yağmur devam etti. Murat ve Elma 
dağlarına şiddetli kar ve dolu yağ -
mf!tır. Bağlar hasılatı tamamile su 
içinde kaldı. Köylerden hab<'rler gel
mektedir. Tesbit edilmekte olan zarar 
büyüktür. Jandarma kumandanlığı 
köylerin vaziyetini tetkik için tetbir
ler almaktadır. 

/spartada zelzele 
ISPARTA, 20 ( A.A.) - Şehrimiz

de bu gece sekizi yirmi geçe bir zel
zele olınuttur. 

Kcustamonuda yağmurlar 
KASTAMONU, 20 (A.A.) - Bir

kaç gündenberi havalar yağmurlu git 
mekte ve soğuk olmaktadır. Hararet 
derecesi dokuza kadar düımüştür. 
Son 18 gün içinde yağan yağmurun 
mikdarı 38 milimetreyi bulmtqtur. 
Taşköprü ve merkez köylerinin bir 
kısınma dolu düım~tür. Hububat ha 
sara uğramıştır. 

Siirtte siddetli fırtına 
SllRT, 20. (A.A.) - Oldukça kuv· 

vetli bir fır>tına olm1>1. hastanenin çatı
sını rüzgir otmıştır. 

Pratik farmakologlar 
kongresi 

Prat'k farmakoloğlar birliğinin se 
nelik kongresi bugün saat 18 de Hal
kevinde toplanacaktır. Toplantıda, 
yeni nizamname tekrar m.üza.kere e .. 
dilecek, lzmirdeki farmakoloğlar ce 
miyeti ile yapılacak tema,slar hakkın• 
da göriqülecektir. 

Edirne hapishanesi 
ikmal edildi 

Edirnede inşa ed'lmekte olan Nü
mune hapishanesinin bütün tesisatı 
ikmal edilmiıtir. Yeni binanın küf8t 
resmi temmuzun dördünde yapılacak 
tır. 

Adliye Vekili Saraçoğlu Şükrü Be 
yin, bu meras·mde bulunmak üzere, 
gelecek hafta içinde §ehrimize gelme 
leri ihtimalinden baluıedilmektedir. 
Vekil Bey, burada birkaç gÜn kaldık
tan sonra Edirneye gideceklerdir. Bu 
seyahatlerinde kendJerine hapishane 
ler ve ceza işleri umum müdür1erjnin 
refekat etmeled muhteme!diı-. 

Sirkecideki peron .. creti 
Şark Demiryollan idareıo;i, Sirkeci 

istasyonunda almmalı:ta olan 11,2 ku
ruşluk peron ücretini 5 kuruf8 in<lir
mittir. 

Yanan sigortalı evler 
Sultanahmet yangmmda kasıt mev 

cut olmadığı katiyetle teabit edilmit 
ve tahsisat tamamlanmrt,ır. 

Sigorta kumpanyalan, yekunu 29 
bin lirayı tutan sigorta bedellerini bi
na ve eıya sahiplerine ödemeğe baı • 
lamı§lardır. 

MEVLIDI ŞERIF 
Şehir Meclisi ve Ticaret Odası aza

smdan ve memleketimizin maruf tÜA:
carlarmdan Havlucu Hacı Recep Beyin 
geçenlerde rahmeti rahmana intikal e
den validei muhteremeleri hanımefendi
nin ruhlanna ithaf edilmek üzre vel8de-. 
ti hazreti peygamberiye müaadif önü
mtizdeki cumartesi akıamı yatsı namazı .. 
ru müteakip Şehzade camünde mevlidi 
ıerif kıraat edilecektir. Herkes teşrif e
debilir. 

günü akşamına kadar atletizm heyetine 
venneleri aksi taktirde musabakaya işti
rak h:ıklan zayi olacağı ilan olunur. 

Altınordu kongresi 
Umumi Katiplikten : 
Birinci ve ikinci reiılerimizin vuku· 

bul~n istifaları üzerine idare heyeti ka
rariyle 22 Haziran 934 tarihine müıadif 
cuma günü saat 14 te toplanması mu
karrer olan fevkalade kongreye yurdu
muzla alikalarmı tecdit ettirmiı olan 
azalarımızın tetriflerini ehemmiyetle ri
ca ederiz. 

Yazlık at koşuları 
Vilayet baytar müdiriyetince ya • 

pılmakta olan yazlrk at yarıılarına hu 
sene de devam edecektir. Veliefen -
dide yapılacak olan yarıılara 27 Tem
muzda baılanacaktır. 

kında bu kadar insafsız, zalim ol
maz!.. 

Ölmeliyim... Ben, bu. ölümü, 
çoktan hakettim. Eğer yıne tesa
düfler beni koruyacak olursa? Ha
yır .• Bu derecesi f!'zladır. Ta!ii de 
tesadüfü de yenebtlecek kadar kuv
vetliyim ..• Çektiğim yeter artık .• 

lstanbulda avukat Nazmi'ye 
uğradım. Y azrhanede onu bekler
ken düşünüyorum. A~tık bu kat'i 
tasfiye olacak ... 

Çiftliği, F rançoise'la F erhun
deye bırakıyorum. Şayet araların
da ihtilaf çıkarsa, Avukat N a.ımi 
haHedecek.. lstaı:ıbuldaki emlaki -
mi de dörae ayırdım, ikisi Neşide
nin, diğer ikisi F rançoise'la Fer
hundenin olacak. Bankadaki para
larımı ~· N~şide, F rançoiıe, Fer
lı•.mdemn namlarına yatıracağım. 

Avukat Nazmi, ziyaretimi hem 
aevinç, hem de hayretle karııladı: 

- VaHahi li.ısret kalmııtım, 
Hüsrev bey! 

Fransız H. Nazırı 
(Başı ı i[ôci ,,ı,,rcue)) 

tasyonunda M. Dollfus ıle mu!akntı:ı 
da tabii olar.ık Stra konferanAı hak· 
kında da gOrüşnıÜ<ı:LÜr. Bu lıusuala a .. 
lınan uygun malUm:\ta nazar.ııı bu 
~onferan3tan diplon1ati1c mahiyette ne 
tıcclerdcn ziyade pisikoloJik mahiyet 
te neticeler beklenı.ek icap eder. 

M. Barthou ile M. Dollfuı tethiş 
hareketlerinden de bahsetmişlerdır. 
Bu haı·ekeller Stra konferansının da
ha ilk dakikalarından itil>aren h:>lif· 
!emiştir. Ei';er M. Hitlcr tarafından 
M. Dollfu.s'a verilen teminata rağmen 
bu hareketler tekrar çoğalır:oa, Avu•
turya daima Milletler Cemiyetinin yar 
dımına müracaat edebilecek ve tabii 
Fransa bu miiracs.atında kendisine 
müzaheret edecektir. 

PARIS, '20 (A.A.) - Havas Ajan 
smın Bükreş muhabiri bildiriyor: Kii 
çük itilaf mümeaaillerinin dünkü cel
sesi kü.çük iti1if devletlerinin kom~u· 
larile münasebetlerine tahsis edilmiş
tir. Gelecek ay, bir taraftan küçük iti 
laf devletleri, diğer taraftan Balkan 
devletleri ile Sovyet Rusya arasında
ki bağların, mıntakavi mİ6akalr esası 
Üzerinde,, kuvvetlenmesi melhuzdur. 
Bugün kapanma celsesi yapılacak ve 
reami bir tebliğ neıredilecektir. M. 
Barthu'nun Bükreşte bulunuşunun kü
çük itilaf içtimama husulİ bir ehem
miyet verdiği i.fikirdır. 

·~~~~ 
Bugünkü program 

ISTANBUL: 
18,30 Plak neşriyatı. 19,20 Ajans ha

berleri. 19,30 Türk musiki neşriyatı. 
(Kemal Niüazi B. Hayriye H. Orfi B. 
Müzeyyen H.) 21 Selim Sırrı B. t'ara• 

fmdan konferans. 21,30 Nezihi Beyin iş• 
tirakile Stüdyo cazband ve tango orkest· 
raları. 

223 Kbz, VARŞOVA, 1345 m, 
18,15: Popüler Polonya musikisi. - Mu· 

sahnbe. 20,15: Piyano konseri. - Haberler• 
21,12: Hafif musiki. - aHberlcr. 22.12: Sen· 
fonik ko-1\ı?r. 23: Musahabe. 23,15: Daaa mu· 
si kisi. 

823 Kbz, BÜKREŞ, 364 m. 
13: tlergünkü neıriy;ı.~. 18,15: Konferan•• 

18,30: Mektepliye mu••lii· - Musahabe. 19: 
Knr-ıpk konser. 20,30ı Mu .. babe. 21: Plik ile 
Maasenetnin ''MANON,. operaar. 

546 Khz, BUDAPEŞTE. 650 m. 
19,30: Keman konseri. 21: Ecnebi ba.hMlerİ • 

21,15: Stüdyodan bir tiyatro temsili. 23,35: 
Siır:on mc•ikisi. 24.15: D ans musikiaiO 

175 Khz, MOSKOVA, 1724 m. 
18,30: Taga nnili konser. 21: Danı musildıi. 

22: Almanca ııe1riyat. 23,0S: Franın~ 24,0S: 
İspanyolca. 

2.' 0 Khz. LOKSEl\!BURG. 1304 m, 
Alotan auvaresi. 20,30: Taganni. 21,15: Ha· 

her ler 21,40: Karışık orkestra. 22,30: Alman 
eıerlerinden parçalar. 23,30: Dans muaikisi. 

904 Kbz. HAMBURG, 332 m. 
20: "Grcta,. isimli köylü piyeıi. 2.1,lSı (Cii· 

netlikler., isimli ne,riyat. 1,05; Cece konıeri. 
686 Khz. BELCRAT, 43 7 ın. 
21: Senfonik lıı:on•er. 23l Haberler. •a. MÜ. 

tcakıben danı pllklarr. 23,30: Sipn muaikisı. 
638 Khz. PRAG. 470 nı. 
20,10: Çocuk moıikisi. - Musahabe. 21,4S: 

Opera parçalan. - Musahabe. Zl,45: Pl&k. 
191 Khz. DEUTSCHLANDSENDER 157ll 
22 Orkestra konıeri, 23,10 Haberler, mÜ· 

aahabe, 2,15 Kônis•bera't•n, a•c• mı&ai.kiai. 

YENi NESRIY AT 

Ayın Tarihi 
Matbuat Umum Müdürlüğü tara• 

fmdan çıkarılan bu aylık magazinin 
Mart nüshası intitar etmiqir. Ayın Ta 
rihi bu defa geç çrkmq olma'kla. bera 
her her zamanki kadar zengin Ye ia
tifadelidir. Tavsiye eder:z. 

Halkçılık ve KöycUIOk 
Nusret Kemal Bey halkçılık ve 

köycülük namı altında bir kitap 
netretmittir. Karilerimize tavsiye 
ederiz. 

MEVLUDU ŞERIF 
Gördesli Miihendis Şevket Bey mer

humun ruhu için 22 Haziran cuma günü 
Cuma namazından sonra Nişantaımda 

Teşvikiye camisinde Hafız Kemal Beye 
mevlidi şerif okutturulacaktır. (559) 

Aınn umdesi "MiLLiYET" tir. 

ABONE OCRETLERl: 
Türkiye için Hariç İçio 

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

12 .......... 14 - 21 -

Gelen e•r•k seri. •erilmez.- Müddeti 
seçen nü·~··~ 10 kuruıtur.- Cazete •• 
matb••:r~ aıt ıtler için mUdiriyete müra· 
caat edılır. Gaaetemiz il&nlarıa ınea'u.liye· 
bnİ kabul etmez. 

Gülüıtük ve konuşmağa La,la
dık. Nazmi, beni dinlı>dikçe so
murtuyordu; keyfi kaçmıştı. Bir
teviye başını sallıyor, bir şey söy
lemiyor, vakit vakit içini çekerek 
hüzünle yüzüme bakıyordu. 

Ona, yüklediğim bu işin bir va
siyetname olduğunu anlamıştı. 
Gitmek için ayağa kalktığım za
man: 

- Tamamile emin olabilirsi
niz. Emirleriniz harfi harfi ıe ya
pılacaktır. Dedi. Elini hürmellc 
sıktım ve onun gözlerinde topla
nan yaşları görmemek için yazı
haneden acele çıktım. 

Avukat Nazminin, meslek tem
kinine, meslek vekarına hayran 
kalmıştım. Bu hareketimin 
bir manası olabilirdi, fakat o, bir 
tek sual torınadı ... 

Şube reisi, beni nezaketle ka
bul etti. Beni, çocuğunu, bir akra
basını tavsiyeye gelmiı bir baba 
belki de büyük baba zannediyordu. 

-Bitmedi~ 
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Şehinşah ~ _ ~-~~ 
İzmire gittiler 

(Başı 1 inci sahifede)) 
tarn.rından karşılanmış ve istasyon da· 
lıilinde de piyade kıtaatı tarafından ken
dile-rine rasimei ihtiram ifa olunmuştur. 

Trenin hareketi esnasında bando lran 
ve Tiirk milli marşlannın çalıyor, batar• 
yalar tarafından 21 pare top atdmak su
retiyle resmi selam ifa olunuyordu. 

istasyon ve civarı Ankaradan ayrılan 
büyük misafire ve ulu Gaziye rasimei ih .. 
tiramı ifa için şehirden akın eden halkla 
dolu idi. 

ANKARA, 20. A.A. - Şehinşah Haz
retleri bugün saat sekiz buçukta ika
met buyurduklan Halkevinden çıkarak 
rcfakatlarinde Maarif Vekili Hikmet 
Beyle bütün maiyetinde bulunan zevat, 
ınilunandarları birinci ve üçüncü ordu 
müfettisleri Falıreddin ve Ali Sait Pa
şalar Riyaseticümhur başyaveri Celal 
Bey :ııduğu halde Çubu.k barajını ziya-. 
ret buyurmuşlardır. Şehinşah Hazretlerı 
Barajın derinliği ve genişliği ve ne mık
tar su aldığı ve nekadar arazi üzerinde 
faydalı olduğu hakkında nafia müıteşa· 
n ve sular umum müdürü beylerden i· 
zah~t almıılar ve barajın gerilerine ka· 
dar il-erleyerek havzayi tetkik buyurmuş-
lardır. • 

Ziraat enstitülerınde 
Baradan avdetlerinde yüksek ziraat 

enstitülerini teşrif buyurmuşlardır. Bu 
esnada saat ona gelmiş bulunuyordu. Şe
hinşah Hazretleri Ziraat Vekili Muhlis 
Beyle rektör Kehaymurat, profesör 
l'alkeh ve diğer enstitüler erkanı tara· 
fmdan karşılanmışlar ve talebe ta
rafından selamlanuş ve alkışlanmışlardır. 
Şehinşah Hazretleri en evvel kütüpha· 
neyi, dican salonunu gezmişler ve ens· 
titünün bürolarmı ziyaret eylemişlerdir. 
imnastik salonunu, enstitüdeki müzeleri 
gezm:şlerdir. Bu sırada bilhassa Türki· 
yede yetişen nebatat kolleksiyonlarıru 
ve Ankara civannda yaşayan hayvanla
rın tahnit edilmiş nümunelerini tetkik 
buyurmuşlardır. 

Ziraat fakültesinin nebatat yetiştirme 
enıtitiisünde Şehinşah Hazretlerine yer• 
li tütünler ve lranda yetişen tütünler 
hakkında projeksiyon cihazile izahat ve
rilmiştir. Bilhassa burada yapılan tetki
kat neticeai elde edilen nikotinsiz tütün
ler hakkında nümüneler gösterilmİ§tir. 

Şehin!ah Hazretleri, laburatuvarları 
da gezmişler ve Anadolunun muhtelif 
mıntakalannda yetişen hububatı ve pa• 
mul< nevilerini görmüşlerdir. Fizik ens• 
titüsiinde bazı elektrik tecrübeleri ya· 
pdmı§tır. 

Anatomi enstitüsünde talebenin muh
telif hayvanat üzerinde yaptıkları teşrih 
tecrübelerini tetkik buyurmuşlardır. 
Muhtelif hayvan hastalıklan ve mikrop
ları hakk•nda izahat verilmiş ve Şehinşah 
Hazretleri bizzat mikroskopla tetkikatta 
bulunmuşlardır. 

Camcılık enstitüsünde 
Camcdık enstitümüzde yapdan gayet 

dakik camdan alat ve edevatın nasıl ya
pıldığını tetkik buyurmuşlardır. 

Şehinşah Hazret1eri enstitüde bir saat• 
ten fazla kalmışlar ve enstitülerin heye
ti umum.iyesi hakkında "modern'' keJi
ı:n~sini kullanmışlardır. Enstitülerden ay 
rdırlarken "Hakikaten buralannı gör
meden gitseydim eördüklerim noksan 
kalacaktı" buyurmuşlardır. 

Şehinşah Hazretleri otomobillerine bi
nerlerken enstitülerin baytar fakültesi 
talebesinden Nimet Hanım tarafından 
kendilerine lran ve Türk bayrakları ren
ginde kordelalarla süslenmiş mükellef 
bir büket takdim edilmiştir. Ala Haz
reti) Humayun enstitülerden çok iyi bir 
intibala aynlmışlar ve enstitüler rek
törü ile erkanını takdir ve tebrik buyur· 
tnu§lardır. Şehinşah Hazretleri teşrifle. 
rinde olduğu gibi ayrılırlarken de talebe 
tarafından sel3mlanmış ve hararetle al·· 
kışlanmışlardır. 

Gazi terbiye enstitüsünde 
Şehintah Hazretleri bundan sonra 

terbiye enstitüsünü teşrif buyurmuşlar 
ve Ankarada bulunan izciler ve enstitü 
talebesi tarafından alkışlamışlardır. 

En•titü müdürü Halit Ziya Bey kısa 
bir nutukla Şehinşah Hazretlerini se• 
lamlamıştır. Ala Hazreti humayun ens· 
tltünün laboratuvarlarını, tarih dersa• 
!lesini gezmiıler, orada bulunan İran 
haritaır üzerinde lrarun yeni demir yol
ları hakkında i:ı:ahat vermek lütfunda bu
lunmuşlardır. 

Şehinşah Hazretleri şereflerine hazır
lanan iş ve resim sergisini gezdikten 
sonr.ı. enstitünün spor sahasında beden 
terbiyesi talebesinin muallimleri Niza
mettin Bey idaresinde yaptıklan jim
nastik sporlan seyretmişler ve beyani 

• lnkdir~t buyurmuşlar ve büyük bir ilti
fat olmak üzre beden terbiyesi şubesi 
hılebesile birlikte resim çıkartılmasını 
llrzu ve emir buyurmuşlardır. 

Şehinşah Hazretleri avdetlerinde 
ayni suretle izciler ve en-stitü talebe .. 
leri tarafından selimlanını§lardlr. 

Nümune hastahanesinde 
~e~i~ah Hazretleri Gazi Terbiye 

enstıtusunden sonra nüırıune hastaha
nesini şereflendirmiılerdir. Hastaha • 
nenin her tarafını, laboratuvarlarını 
ve bütün fenni tesisatını, radyoterapi 
elektroterapi kısımlarını, atneliyatah:. 
nelerini gezmişler ve hastalara karıı 
büyilk bir şefakat ve alaka ibraz bu
Yurarak hastalıkları hakkında izahat 
almışlardır. Bundan sonra hastanen ·n 
büyük sularyomuna çıkarak buradan 
bütün Ankarayı ve şehri temafa buyur 
rnuşlardır. Ala Hazreti Humayun has 
taneden ayrılırlarken tamamen mo • 
dern olan bu müessese hakıkın<la tak· 
dirlerini izhar buyurmuşlardır. •. 

Şehinşah Hazretelri öğle yem~gı • 
ni ikamet buyurdukları Halkevınde 
hususi olarak tenavül buyurmu~lardır. 

ANKARA, 20 (A.A.) - Ala Haz· 
ret; Humayun bugün öğlede? sonr:
gene refakatlerinde maiyetlerı ve mih 
lllandarları bulunduğu halde hıfzıs • 
ha enstitüsünü ziyaret buyurmuşlar· 
dır. Enstitüde yapılan aşılar, mu.hte • 
lif seromlar ve toıkıoin aşılan hakkrn· 
da izahat almışlar ve Türkiyenin bu 
gibi rnüeu.,.elere malikiyetinden do • 
lay1 duydukları memnun"yeti izhar bu 
Y'UmıU§lardır. 

Himayeietlalde 
Ala Hazreti Humayun bundan aon 

t'a l-limayeietfa1 cemiyetinin umUft"i 

(il ~--~~-ı 
Gözden l'J ı;. ,~ Merkezlerin 
D h il Arif Beye: S . • 
ÜşÜren a er Istanbul radyosunda çalınan On Vazıyetl 

Bir radyo merkezinin beğeni!- plakların bir kısmı şüphesiz bura
daki plak fabrikalarında imal edi-mesi için yalnız programın nefase- 1 ti kafi değildir.. Neşredilen bir en gramofon plaklarındandır. Fa• 

h • kat üzerindeki işaretler hernedense 
seyi uygun saatlerde ve er şeyı fransızca alfabe nazarı dikkate alı-
~ırasında dinletmek lazrmgelir. k 

h nara tanzim edilmiştir. Çünkü bi-
Bir programda en münte ap mu- zim alfabemizde iks (x) harfi olma 
siki ve müşahaıbeler bu1unup ta dığı halde plaklar üzerinde bu har-
bunlar dinleyicilerin arzu etme • fin bulunduğu vakidir. lhti=I bu-
dikleri saatlerde nesredilecek olur nun için lstanbul «irketi plak numa 
sa bundan daha fen~ bir se. y tasav • ralarını söylerken F harfi yerine 
vur edilemez. Mesela akşam yeme fransızca olarak (ef) g yerine (je) 
ğinde ağır eserlerden senfonik N yerine de (en) diyor. Fakat bun-
konser, sabahları dans musikit.i, l 

arın türkçe <_öylemesi için teklifini 
öğleyin çifte telliye yakın havalar zin nazarı dikıkate alınacağı ümidi-
gecenin geç saatlerinde de fazla le sütunlarımızda haklı arzunuz. 
oynak havalar şüphesiz heııkesin dan bahsediyoruz. 
canını srkar. Bunların her ·birinin A. lbrahim Beye: 
ayrı, ayrı kıymeti olduğu halde Otomobillere sonradan da radyo 
uygun saatlel'de dinlenmediği hal- aleti ilave edilmek mümkündür hat 
de hiç bir faydası kalmaz. Bunun ta bunların hazırları satılmaktadır. 
İçin her program kısmı münasip Şehrimizde Amerikan fabrikaların. 
vakitlerde dinletilmelidir. dan birinin acentel;ğini yapan Ga-

Fakat bunun kadar intizam ve latadaki bir ticarethanede böyle 
disipline de riayet edilmesi yukarı aletlerden bulabilirsiniz. Ne fiatte 
da bahsettikleriıniz kadar mühibm· olduğunu maalesef bilmiyoruz. 
dir. Radyonun ilk teessüsünde ir 
çok merkezlerde te~adüf edilen 
garip hallere artrk pek ender rast
lanır. Şimdi radyolardaki disiplin 
şeraiti eskisine nazaran, çok de
ğişmi~tir. Eski radyo meraklıları
nın hatırlarındadır ki evvelce bir 
musiki parçası bıqla.mazdan az ev 
vel veya bitince atletlerin akort 
yapılmaları ile bazı aletlerden sa· 
rtalar çıtlatmak hemen, hemen 
her istasyonda mooa idi. Bunun 
sebebi dinlenilen musikinin plak 
olduğu zannolunmaması içiı:tdi. Fa 
kat artık her dakika her kesın stüd 
yoya serbestçe girerek ~o~~r. v_e
ren takımı bizzat görebıldıgı ıçın 
~üphe edilecek cihet kaim.atlığın • 
dan s.tüdyooa konser veren takım
ların mikrofon açrk iken akort yap 
malarına lüzum kalmamıştır. Son 
ra bir zamanlar iki şarkı arasın
da bir sarkmın süNlüğü kadar U· 

zun bir 'fasıla yaparlar ve makine 
başında heyesle şarkıyı bekl~!en • 
lerin cıı.nlarını sıkarlardı. Şuphe
siz radyoya uymıyan hallerden 
biri de budur. Simdi böyle olan 
merkezleri dinl~mek pek can sı
kar. Bilhassa Amerikadaki rad • 
yo dinleyici !eri son zamanlarda 
bazı merkezlerin iki şarkı arasın • 
da verdikleri uzun fasılalara kar
şı isyan ettiklerinden ~adyo komi
serliği buna karşı tedbır a'lmak mec 
buriyetinde kalmış ve iki şarkı a
rasında ancak dokuz saniye bir fa 
sıla yapılabileceğini bü~ün merk~z 
lere bildirmiştir. Bazı kımseler nı
çin on değil de dokuz diyecekler. 
Halbuki hakikatte me~ela d()kuz 
veya on saniye de değildir. Bir 
şarkı bitince hiç durm.adan. ikin
cisine başlanması ternın edılmek 
için düşünülen bir çar~dir. H~r 
halde komiser eline saatı alıp sız 
şarkı arasında 12 saniye verdiniz 
diyecek değildir. . 

Spikerlerin konuşma ve neşrıya 
tı ilan ederken söyleme usulleri 
vardır. iki cümle arasında birkaç 
saniye durulabilir. Lakin bir cüm
lede kekelemek veya tevakkuf et -
mek iyi tesir bırakmaz. Mikr.ofon
da söylenecek her şey evvelınden 
hazırlanarak bir h,..mlede söylen· 
melidir. Son zamanlarda radyo. 
merkezlerinde bu intizamsızlıkla • 
ra pek az tesadüf edildiğinden 
radyoların daha zevkle dinlenildi 
ği pek tabiidir. 

Turgut MITHAT 

merkezini te,rif buyurmuşlar ve hi · 
nıayeietfal cemiyeti reisi Dr. Fuat B. 
ve umumi meııkez memurları tara .. 
fından karşılarunışlardır. 

Şehinşah hazretleri mera·sim dairesi .. 
ne alınarak kendilerine cemiyetin me
saisi ve teşkil5.tı hakkında izahat veril
mi~ •,..1r. Şehinşah hazretleri umumi mer
kez dairelerini, konferans salonunu, po
liklinikleri, diş muayenehanesini, süt
damlasını görmüşle~ ve ~ daireleri~ ça· 
hşma şekillerine ali.ita. gostererek ıza: 
hat istemişlerdir. Şe~mş~h hazretle~ı 
çocuk bahçesini ve gunduz bakıme~
ni gezmişler ve çocuk kabul şartlarıle 
mesai hakkında izahat almışlardır. 

Şehinşah hazretleri cemiyet merke· 
zinden ayrJırdcen cemiyetin mesaisin .. 
den ve teşkilatından dolayı memnun kal· 
dıklarını söylemişlerdir. Doktor Fuat 
'bey bu kıymetli ziyaret ve alakadan do
layı Şehinşah hazretlerine te~ürle· 
rini arzetmittir. Doktor Fu~t bey tara
fından Şehinşah hazretlerine arzedil • 
mek üzere Haı i iye veziri Hazretlerine 
Himayeietfal cemiyetinin şimdiye ka • 
dar neşrettiği bütün eserlerden mürek
kep bir kolleksiyon takdim edilmiştir. 

Askeri fabrikalarda 
Ala Hazreti Hümayun Himayei..tfal 

cemiyetinden ayrıldıktan sonra §ehrin 
muhtelif caddelerini takip buyurarak 
ast.eri fabl"fkaları teşrif etmişler fabri
kaların muhtelif atölyelerini gezerek 
tetloikatta bulunmuşlardır. Ali Hazreti 
Hümayun fabrikayı te!iriflerinde ve av
detlerinde fabrika umum müdürü ve 
fabrikalar er'kanı tarafından selamla~
mışlardır. 

Şehinşah Hazretleri buradan ayni-

Yüzen mürsile 
"Leopoldville., ismindeki ce

nup denizlerinde seyrfüefer yapan 
Belçika bandıralı vapurun içersine 
güzel bir radyo istasyonu yerleşti
rilmiştir. Antverp - Madeira • 
Teneriffa - Kazablanka arasında 
işliyen bu vapur her uğı-adığı li
manda içerisinde bulunan takını 
tarafından verilen konserleri mür· 
sile&i vasıtasile neşrederek bulun
duğu limandaki radyo meraklıla
rını memnun etmektedir. Bu va
pur limana yaklatınca daima rad
yo meraklıları etrafını alarak içeri 
sindeki radyo tertibatını seyret
mekle doyamazlar. 201 metre tu
lü mevç üzerinden neşriyat yapan 
bu vapur hazan da uğradığı yer • 
lerin musikisini neşredermiş. 

Reklam kabul etmiyen radyo 
Bazı tanınmış Çek firmaları 

Çek radyolarında reklamlarını yap 
tırmak için radyo idaresine pek 
yüksek b" r ücret teklif etmişler. 
Fakat Çek radyolarının nizamna
meleri reklam yapmağa müsaa· 
de etmediğinden bu teklifi reddet
mişleı dir. 

Yeni Roma istasyonu 
Romada şimdiye kadar i:d is

taryon vardı. Bunlardan birisi 
her zaman tercihan dinlediğimiz 
420 metrelik Roma met'kezi, ikin
cisi de şimali İtalyan istasyonları
nın programını nakil suretile neş
reden "Roma 2" dir. Şimdi (Ro
ma 3) isımini alan ve bir müddet
ten beri inşasile uğr"'ılan yeni bir 
istasyon daha n~rir_ata başlamış
tır. Bunun tulümevcı 285 metre
dir. Simdiki neşriyatı henüz tecrü 

bedi;. 

Radyo ve kilise 
Lehistan radyolarının katolik 

k·ı· ı· tarafından kontrol ve san-
ı ıses d ki" .1 sör edilmesi hakkın a ıse ı e 

( Polokie Radyo) idaresi arasında 
bir mukavele imza edilmiştir. Bun 
dan böyle Leh radyolarında ya
pılacak neşriyatın katolik dininin 
adat ve iti!<adı hilafına olmıyacak 
bir mahiyette yapılması için klise 
heyeti tarafından sansöre tabi tutu 
lacaktır. Mukavele geçen ay sonla 
rına doğru imzalanmıştır. 

dıktan sonra Büyilk Erkanı Harbiye ve 
Mim Miidafaa Vekaletini teşl'if etmiş· 
ler ve askeri merasimle karşılanmışlar-

dır. • hl "l Şehinşah Hazretlerı çocu arı e 
görüştüler 

ANKARA, 20. (Telefonla) - Şe
hinşah Hazretleri lsviçrede bulu~an ~
cuklarile telefonla görüşmüşlerdir. Bır 
kaç senedenberi lıviçrede tahsilde bu· 
lunan çocuklanna Büyük misafir Anka· 
rada gördüğü hüsnü kabul ve kardeş 
muhitte duyduğo sevinç ve tahassüsle• 
rini nakletmiştir. 

Bursada hazırlık 
BURSA, 20. (Milliyet) - Şehrimi· 

:zi şereflendirecek olan Şehin§"'h Hazret
lerinin istikbali için hazırlıklar yapıl· 

makta<lır. 
lzmirde 

lZMlR. 20 (Milliyet) - Şeh"ll§ah 
ve Gazi Hazretleri~in şehrimizi tef • 
rifleri dolayroile şehır baştanbaşa do
natılmış, müteaddit taklar yapıl_mıı ~ 
tır. Belediye ve asanatika muhıplerı 
birer albüm hazırlaırn~lardır. 
Belediye bir program hazırlıyor 

l ran şahı hazretlerini şehr:imizde 
karşılamak için bir program hazırlank 
ınağa başlanmıştır. Progr"'?' yapaca 
hususi komisyon dün ~leclİJ'.ede, . Bele
diye ıııeis muavini Himıt. beyın .~ıya: 
tinde toplanmıştır. Komısyon dün. g · 
vakte kadar meşgul olmu§tlır .. At .. ka· 
dar daireler müdürii de konusyonun 
mesaisine i§tir~k etmöşlerdir~. K"" .. 

l ran Şahı hazretleri ıe= •~ op~u 
üotünde Belediye tarılfınd~n ~n':" edil
mekte olan tak ta ;tana! edılmi.ştır. Tıık •. 

Haziran 1934 ayında Genevre
deki beynelmilel dünya radyo ce • 
miyeti tarafından tanzim edilip 
resmi olarak tebliğ edilen bütün 
Avrupa radyo istasyonlarının ha -
kiki vaziyetlerini bildiren bu yazı
yı bir günde sığdıramıyacağımız
dan birkaç haftada temamını kay 
debileceğimiz bu yazıları kesip 
saklar iseniz şüphe ettiğini?: bir 
merkezi tetkik etmekte güçlük 
çekmezsiniz: 

Yüksek dalgalarda bulunan 
meııkezlerden biricisi 1935 metre 

tulündeki 7 kilovatlık Kovno 
(Litvarrya) merkezi çalış.maktadır 
Litvanya Lüaern tulümevç konfe
ransını kabul ve imza etımiyen mem 
leketler meyanındadır. 

1875 metre, 20 kilovat kudre
tindeki Romanya istasyonu yakın 
da 150 kilovatlık bir istasyona tah 
vil edilerek neşriyat yaı;>acaktn. 
1875 metrede ayni zamanda Hui
zen (Holanda) istasyonu da neşri
yat yapar. Fakat saat 17,40 ta neş
riyatına nihayet verdiğinden 7,5 
kilovatlık bu mel'kez Bükreşi ta -
ciz etmez. 1875 metrede Kootvyk 
(Holanda merkezi saat 17.40 tan 
sonra neşriyat yapmağa başlar. 
Bu istasyonun kudreti 50 kilovat 
olduğundan Brasov Romanya İs· 
tasyonunu taciz. Holandalılar da 
Lüsern dalga konferansı neticesin
den memnun kalmadıklarından 
dolayı mukaveleyi imza etmekten 
istinkaf etmişlerdir. Lahti, Suomi 
(Fenland) merkezi 1807 metre 
dalga ve 45 kilovat kudretle çalı
şır. Konferansın vereceği netice • 
leri tecrübe etmek maksadile Fen 
landiya Lüsern muahedesini im • 
zalamamıştır. Fransada yakında 

yapılacak bir istasyon için 1796 
metre tahsis edilmiştir. Bu posta
nın kudreti henüz malum değildir. 
Keza Suriyede yapılmakta olan bir 
radyo merkezi..-ıe 1796 metredeki 

ayni dalga verilmiştir. Bunun kud
reti de bilinmemektedir. 1714 met 
re tulümevçte hepimizin pek iyi 
tanıdığımız 500 kilovat kudretin
deki Moskova (Kominterna) is
tasyonu çalışır. 1648 metrede Pa
ris radyosu icrayi faaliyet eder. 
1693 metrede 1 kilovat anten kud 
retinde bir Madrit merkezi hali i
malde bulunuyor. Ayni dalgada 
Litvanyanın kudreti bilinıniyen 
bir postası imal ediliyor. 1613 
metrelik dalgada 5 kilovatlık Is • 
tanbul postası çalışıyor. 1600 met· 
re dalgada Rusyanın İrkutsk pos· 
tası 10 kilovat anten kudretinde. 
dir. 1571 metrelik Zeeten Alman 
uzun dalga postası şimdilik 60 ki
lovat ile neşriyat yapmakta ise de 
hali imalde bulunan 150 kilovat
ldc olan Zeesen istasyonu ikmal 
edilince ayni dalga ile ikincisi 
n~riyat yaparak eskisi çalışmıya
caktır. 1500 metrede Daventri 
( national) İngiliz postası 25 kilo
vat olarak çalJ:tmaktadır. Bu pos
tanın dalgası imali bitince 150 ki
lovatla çalışacak olan Droitviç is
tasyonuna verilecektir. Droitviç 
1934 senesinin yaz tonlarına doğ
ru çalışmağa b"'layacaktır. 

(Sonu gelecek haftaya) 

kırmızı yeşil ve beyaz renktedir. 
Şehin~ah hazı:etler!nin. ls~anbula gel

dikleri va!rit, Onıversıte .ımtibanlarında 
bulunmaları da ihtimal d2'hilindedir. 

1 Küçük haberler 1 
* Üç aydanberi vi!ayetlerdeki ecza

banelerle ecza depolannı tekit eden 
Sıhhiye vekileti eczahaneler müfettişi 
lsmail Hakkı bey dün şehrimize gelmit· 
tir. ŞehrUnW!eki eczahanelerle depola· 
n da teftit edecektir. 

---o-

Muğlada üzüm bağları 
MUGLA, 20. (A.A.) - Yapılan tel· 

kikata göre vilayet dahilindeki üzüm 
bağlarının i?gal ettiği saha 1152 bek· 
ta~dır. Bu bağlardan 7 buçuk milyon 
küsur yaş ii.züm istihsal edilmektedir. 
Bu miktardan 3 buçuk milyona yakın krs 
mı yernekliğe, mütebakisi şaraplık ve 
pekmezliğe ve kurutulmağa aynlmak
ta<lır. 

Vilayet dahilindeki palamut ağacı 
"ayısı da 13.600 küsürdur. Bu ağaçlar
dan 2 buçuk milyona yakın palamut is
tihsal edilmektedir. 

Diyarıbekirde elektrik 
DlY ARBEKlR 20 (A.A.) - D"ya• 

rıbekir elektrik tesi...._tı Ganz şirketi
ne 114.590 liraya ihale edihniştir. 
Projesi elektrik mühendiıi K&miıran 
Bey tarafından yapılan bu tesisatta 
kuvvei muharrike 100 metrerk bir ir
tifadan aukutu ten1in edilen büyük bir 
au olacaktır. Mukaveleye nazaran te
sisat on bir ay içinde bitmiı olacak
tır. 

1 DEVLET DEMlRYOLLARI lDARESl ILA_NLARI ' 

Yolculara mühim tenzilat 
Temmuz başından Eylül 1934 sonuna kadar Devlet 

Demiryollarında, 100 kilomet reden fazla mesafede gidiş - dö 
nüş seyahati yapacaklara, tenzilata 100 kilometreden başla
narak 600 kilometrede % 50 ye varacak nisbetlerde, tenzi
lat yapılacaktır. (Eylül ayında da mer'i olacaktır. " 

Mesela : Bu tarife ile "Nakliye verigsi, pul ve Haydar
paşa liman Ücretleri dahil " : 

Ankara 
Haydarpaşa 

Samsun 
İzmir 

J 
2607 
3729 
3399 

JI 
1896 
2708 
2470 

ııı 
1217 
1732 
1581 

Malatya 5376 
Haydarpaşa Adana 4211 

Samsun 5453 

3900 
3057 
3956 

2489 
1954 
2524 

kuruş, gidiş - dönüş ücretleri alınır. 

Biletlerin dönüş kısmı, biletin alındığı tarihten müteakip 
ayın aynı tarihli gününe kadar " son gün dahil değildir" bir 
ay için muteberdir. Nizamen yarım ücrete tabi çocuklardan 
da bu ücretlerin yarısı alınır. 
Bu tarifeye göre bilet alacak yolcular, katarların hareketin
den en aşağı üç saat evvel bir vesika fotoğrafım bilet gişele
rine göndererek biletlerini al dırmahdırlar. (3377) 

650 ton yerli kok kömürünün kapalı zarfla münakasa
sı 10-7-934 salı günü saat 15 te Ankarada idare binasında 
yapılacaktır. Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa vezne 
!erinde beşer liraya satılan şartnamelerde vardır. (3306) 

3576 

Galata ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğündenı 

Kilo Gr 
111 
105 

750 
191 

27,5 

Marka 
VP 
TA 

No. 
2 / 3 

5337/ 38 

Kap 
>) •• 
2 

Demir Tel Raptiye ithalat 
Bükülmüş Boyalı lpek ) 
ipliği ) 

K R 174/ 84 11 Taharet kağıdı. ) 
Adres Bila 7 Kuru Bezelye. ) 
L A J N Bila 1 Sellüloit tarak. ) 

67 Adet.H R 170 1 Körüklü Annonik ) Transit 
0/ 790 • , • Diş Macunu ) 
1/260 , , • Kırem ) 

22/ 300 • , Podra ) 
136 H J 18121 4 Çikolata ) 

Yukarda yazılı eşyanın 1 inci kalemi ithalat diğerleri 
transit edilmek şartiyle satılıktır. İsteklilerin 21-6-934 tari· 
hinden 12-7-934 perşembe günü saat 17 ye kadar satıs ko 
misyonuna müracaat etmeleri. (3356) 

Istanb 
Müdürlüğündenı 

Beyoğlunda Balıkpazarı Tiyatro sokağında Ermis Bakkaliye 
Sahibi Müteveffa Kiryakidis Efendi Veresesine 

Müteveffa Kiryakidis Ef endinin kefaletile aktarma ola
rak Sivastopola gönderilen 80 çuval kahvenin muayyen müd
deti zarfında mahalli mezkiire ihraç edildiğine dair olbap
taki teahhüt senedi mucibince evrakı müsbite ibraz edilmeme
sinden dolayı 80 çuval kahveye ait Gümrük resmi ve sair 
rusumun mecmuu olan 833 lira 28 kuruşun müddeti kanuni
yesi zarfında gümrüğümüz veznesine teslimi veresenin hali 
hazır ikametgahı malum olmamasına mebni tebliğ makamına 
ka.im olmak üzere ehemmiyetle ilan olunur. (3365) 

lstanhul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğündenı 

lstanbul : Balıkpazarı Maksu diye Hanında 49 No. da iken 
mahalli Mezkiiru terk ve halen adresi tesbit edilemeyen 
Efendizade Fuat Beye. 

imzanız tahtında lzmi r ithalat gÜmrüğüne ibraz et
tiğiniz 1421 No. 26-5-929 T. li beyanname muhteviyatı eşya
nın rusumu muhtelifesinden eski alınmış olan 238 lira 50 ku
ruş borçtan bakiye kalmış olan 79 lira 50 kuruş gümrüğümüz 
veznesine tediye edilmediği takrurde hakkınızda takibatı 
kanuniyeye tevessül edileceği tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. (3363) 

lç Ticaret Umum müdürlüğünden: 
30 ikinci teırin 330 tarihli kanun hükümlerine ıı:öre tescil edilmiş olan ecnebi 

tütün şirketlerinden Amerikan tabiyetli (Geri Tobako kompani • Gary Tobacco 
Company) bu kerre müracaatla şirketin Türkiye umumi vekilliğine vekaletname 
de ~österilen şekil ve surette münferiden ve müçtemian ifayı vazife ebnek 
,.e şirket namına yapacaklan işlerden do ğacak davalarda, bütün mahkemelerde da
va eden, edilen ve üçüncü şahıs ııfatlari le hazır bulunmak üzere (Franklen V. 
Bell • Franklin W. Beli, lrving C. Geri • lrving C. Gary, Çarles B. Geri • Charle• 
B. Gary, Randolf Gürrin • Randolpb Cur rİn) efendileri umumi vekil tayin ettiğini 
ve bundan evvel (lrving c: Gary, Charl es B. Gary, Franklin W. BeU ve Frede· 
rich Both Stem) namlanna verilen 2 mart 1933 tarihli vek8.letnameyi fesh eyle
diğlm bildimıiı ve lizmıgelen vesikaları •enni~tir. 

Keyfiyet kanuni hükümlere uygun görülmüş olmakla ilan olunur. (549) 

Büyü~ Tayyare Piyangosu 
3 ÜNCÜ KESIDE 11 TEMMUZ 1934 Tı:.elR 

• 

Büyük ikramiye 50.000 liradır 
Ayrıca: 10.000, 5.000, 4.000 liralık 

ikramiye ve 20.000 liralık bir 
mükafat vardır. 



1 l 1- • ı ı Deniz EFTALYA H Be kere 
iZi eyledıgınden 

ş.ve şçı .,~ k anımkeıbi._~fiyetl 

Milliyet bu aütunda.il ,,., iıçii~ti: Bu akşamdan itibaren ÇiFTLiK PARKINDA 
yenlere tavassut edıyor. lı ve •{Sfl •• .. • • • • 

utiyenler bir mektupla lı büro - .._.. Buyuk su heyetine ıştırak edecektır .• (569) ""*'*d 
muza müracaat etmelidirler. 

iş aranıyor 
Türkçe okur yazar, müteaddit me 

muriyetlerde bulun.mu~ bir zat '' arı
yor. - Fatih Hırkaişerif Yamak ao
kak No. 23. 

• • • 
Fransız Jiseainden mezun, &an.sız-

ca, lnı:ilizce bilir, Mülkiye Mddebi 
talebelerinden bir Türk genci tatil mü 
nasebet le İş arıyor. Milliyet Ş. G. H. 
rmnuzuna müracaat rica olunur .. 

• .. * 
Otü ve çamaş.ır i~Jerinden eyi an1a

nın. Orta hizmeti ile az çok yemek yap
ma-.;ını da bilirim eyi aile nezdlcrinde 
muna.;p ve uygun maaşla lstanbul ve 
ta;rada çalı.abiı:rim. Tokatliyan arka
~ınc!a mektep sokağında No. 29 Ncha· 
baty;ın nczd;nde Şemsi H. 

Cumhuriyet 
Halk Fırkası 
Katibiumumiliğinden: 

Mefsuh Türk Ocaklanndan Üçyüz 
liraya kadar alacaklı olanlann alacaklan 
ödenmek üzre müracaat etmeleri evvelce 
ilan edilmiş idi. Epey zaman geçtiği hal
d~ loazı alacaklıla'"ln henüz müracaatta 
bulunmadıktan anl-.ılmışbr. Bu miktar 
alacağı olanların Ankarada Cümhuriyet 
1-falk Fırkaıı merkezinde Tasfiye encü
rneninE: müracaatları lüzumu tekrar ilan 
Q}(ınur. 

GAiP ARANIYOR 
Dört sen evle Anadoluhisarında, mu

kim bir efendiye Safranbolu kasabasınm 
lflanı nahiyesinden Boz Annut k"yesin
den Karakaş oijlu Muıtafa mahtumu Ah
mct'in kızı F atlll3 hi=etçi olarak veril
miştir. Şimdi iıe kendisinden hiçbir ha
ber olmadığmd.uı bifenJerin aşağıdaki ad
~e insaniyet namına bildinneleri rica 
olunur. Tahtakelede karakol •okağında 
IS numcrolu aşçı Abdullah Çavuf.(546) 

Büyük Çckmec~ Mimar Sinan köyünde 
mJbadil muhacırlardan Hüseyin Hakkı 
el. lstanbul Adiye altıncı hukuk mahke
mesinden : Zeyrek Kasap Demir ma
hallesi 50 No. da Ihsan Hannn tarafın
dan aleyhinize bo§anma davasından do
layı ikamctgahınm meçhuliycti hasebile 
hul:uk u"ulü muhakemeleri kanununun 
141 İnci maddesi mucibince arzuha
lin ilanen tebliğine karar veril
mi~ olduğundan bir nüsha
sı muhakeme divanhanesine talik kılınan 
Rnuhal suretine 15 gün zarfında cevap 
verilmediği takdirde mt'Zlc:Ür kanunun 
maddei rnezk\aresine t .... ftkan ifa \ubna
c.ai• teb\ii makamı.na it.im olmak Ü2:re 
ilan olunur. (543) 

m> GLANDOKRATIN 
Ademi iktidara, zafiyeıi umum'· 

yeye \e asıbl buhranlara karşı, mcş· 

hnr Prof. Brown S•quard ve Şteina

hın kt~fidir. J<:czanclcrdc 200 kurus.ı 

satılır. Deposu: l~tanbul 7...aman ccz• 4 
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Beyoğlu dördüncü sulh hukuk mah
lıemeıinden : 

Beyoğıunda Tumtum mahallesinde 
Poıta ıokağında 13 numaralı Cılavanı 
apartmanının 5 numaralı dairesinde sa
kin iken 8-5-934 tarihinde vefat eden 1-
taly~ devleti taba11ndan Rober Kazare
to ef~ndinin terekesine mahkemece va .. 
ziyet olunmuştur. lıan tarihinden itiba
r-en alacaklı ve verıeceldilerin bir ay "e 
mirascılann üç ay iç.inde Beyoğlu dör
düncü aulh hukuk mahkemesine müra
caatları lüzumu ilin olunur. (SSO) 

Türkiye Hilaliahmer 
Cemiyeti Merkezi Umumisinden: 
Cemiyetimiz tarafından yaptırılacak olan GAZ MASKESl FJ.JJRIKASI 'nın 

şartnamesi veçhile ve kapalı zarf usulile 16 Haziran 1934 cumartesi günü saal 
15 de yapılan münakasasında, bu münak \sayn girenlerin az olmasından ve teklif 
olunfln fiyatların haddi layıkında görül nemesinden münakasa hükümsüz addcdil 
mi~til'. 

Evvelce tanzim olunup isteyenlere verilmiş olan ~artnamırye ve bu ş;ı.rtna-
menin on ikinci maddesine göre : 

A - Şartnamede yazılı şartlar dair esinde yapılacak teklifte taliplerin bu 
kı) mell'o bir rabrika tesisine muktedir oldulılannı bildiren ve bir banka lara
f ınd'1n verilmiı ikLdarı mali ıahadetna ·nesi ile b~raber şimdiye kadar bir Gaz 
ma•kesi fabrikasını alat ve edevaliyle birlikte yapını§ ve tesis etmiş olduklarına 
daiı resmi tasdikli ve resimli vesikaları; 

B - Yine tartnamede yazılı şartlar dairesinde herhangi fenni bir müessese 
n.wuna teklif atta bulunacak mümessille ·in temsil ettikleri müesseae namına tek
tir yapmağa ve mes'uliyet deruhte ebneğ J setahiyettar olduklannı ve hangi mües
sese namına teklif yaptıklarını bildiren resmi veıikalan; 

Gôstermek knyıt ve tartile yeniden a1eni olarak münakasaya konulmuıtur. 
MünakasP 19:M Haziranının 28 inci Pertembe günü aaat 15 de yapılacaktır. 
A ~c B hkralarında yazılı vesikaları mevrut olıruyan veya kafi görülmiyen ta 

tipler. münakasaya giremezler. 
AJ.akaoarlann mezkur tarih ve saat le ve<İkalanm hamilen Ankara' da Yenişe

hirde Emniyet meydanında k3in Cerniy etimiz Merkezi umumisinde hazır bulun
malan lüzumu ilan olunur. (555) 

Tokat Valiliğinden: 
Tokat Memleket Hastan esi jcin münakasa suretıle alı

nacak 8 ~mde 3016 lira muha~ınen bedelli muhtelif kar
Y•>la, hata masası, battaniye ve cibinliğe vuku bulan teklif
ler muvı:ı.fık görülmiyerek 2 T err,muz 934 pazartesi saat on 
altıda ihale edilmek üzere münakasa 20 gün temdit edilmiş
tir. Bu işin "Ankara" Sıhhat Müdürlüğünde bulunan ev
velki şartnamesine : 

" 1 - Mezkur sekiz kalem ct;yadan her birisini:;ı mu..,a
kasasına ayn ayrı iştirak edilt•bilir. 

2 - Bu eşya Tokatta teslim olunacaktır. Ancak bunla
rın her birinden birer nürnune gönderildiği ve bu nürnuneler 
matluh~ muvafık olduğu takdirde> mahsuben alıkonulac<:>.k 
muvafık görülmediği surette ııakliyt. masrafı Vilayete ait ol
mak üzere iade olunacaktır. 

3 - Gönc1erilecek nümu nelerle birlikte teminat me k
tupları ile son ve kat'i fiat lis lelerinin gönderilmesi laznnd:r. 
Maddeleri ilave edildiğinden hu ıterait dahilinde talip olanla
rın 2 Temmuz 934 tarihine kadar Tokat Vilayeti Daimi En
ctimenine müracaat ve teklifnamelerini Encümen Riyase~i
nc irsal eylemeleri ilan olunur. (3342) 

Erbabı Ticaret ve Sanayiin nazan dikkatine 

Mühim ilin: 
lstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından : 
Senelik Oda kayıt ücretle rinin tahsil müddeti Haziran ni 

ha~retinde hitam bulacaktır. 
Y almz l 933 ve l 934 kayıt ücretleri bu müddet zarfında 

cezasız alınacaktır. 
Hazirandan sonra iki misli de cezası vardır. Ve icra 

Dairesi marifetile tahsil olunacaktır. 
Bunlara mahal kalrnanıa k için. henüz ücreti kaydiyesi

ni vermemiş olanların, bo?"çla nnı hemen tediye etmeleri son 
defa olarak ilan olunur. (3307) 

_. MARMARANlN PIRLANTASI~~ 
BOMONTININ nezareti altında 

KIZKULESI PARK ve PLAJI 
Köprü Üsküdar iıkeleıinden ve Beşiktaştan Salaeığa sabahtan 
gece yarıma kadar her yarım natte gidiş geliş npur vardır. 

lNCESAZ, ORKESTRA, VARYETE 
Taze l:uzlu küçük fıçılar milşterilerimiziıı sofralarını şenlen

dlrmektedir. Huıuıi mlsamare ve ziyafetler kabul ve 
hrtip edil'r. - 3470 1 

Milliyet'in { ef rikası: 38 nm kilidini açtı. Hep:miz atağıya 
indik. ihtiyar adam ise elinde bot 
bir su titesi bulunduğu halde istas
yonun methaline doğru seğirtti. 
Ben biraz dolatbktan ıonra vago
na avdet ettim. Durmadan mütema 
diyen çalan mızıka sesinden istas
yon haricinde mühim ve muazzam 
bir resmi geçit yapıldığını anlıyor
dum. Bu esnada lokomotif bir ih
bar düdüğü çaldı. Sivil komparti
man komtularım alelacele vegona 
girdiler fakat ihtiyar adam mey
danda yoktu. Tren hareket etmek 
üzere olduğundan bize nefis kahve 
ikram eden saldide yol arkadatımı 
doğrusu merak ediyordum. 

Tanıdığım Casuslar 
( Mell. Knııkaert'in hatıraalr•) 

Tercüme eden: AHMET CEMALEDDIN 
rıhtımına atladılar. Uzaktan uzağa ı 
kulağımda mızıka sesleri akaetme
ğe ba,ladı. Herhalde hiç olmazsa 
fırka merkezi olan mühim bir as
keri noktaya gelmi•tik. ihtiyar a
dam vagonun pencere camını indi
rip istasyon muhafızlarından biri
sine hitap etti: 

- Asker, burada biraz vagon
dan inemez miyim? Su titemi dol
duracağım. 

Nefer batını aalhyarak cevap 
,,erdi: 

- Hayır, burada ai'1illerin ka
tardan inmeleri memnudur. 

Bu aralık mızıka sesi yaklattık
ça yakla,tı, nefer de vagonumuzun 
önünden ayrıldı, istasyonun metha
line doğru gitti ve orada geçit res
mi yapan kıtaatı seyretmeğe b2'la
dı. 

ihtiyar adam: 
- Olur teY değil, Jiye bağırdı, 

yahu biz bu adamların esiri miyiz? 
Ben su olmadan haplarımı nasıl 

yutayım? Çaresi yok bu fİfeyi mut
laka doldurmalıyım. 

Ben ihtiyarın bir rejim takip et
tiğini anlamıfbm. Kendisi tren ha
reket etmezden evvel bir hap yut
m°', müteaddit ilaç titeleri karıttır 
mıftı. Rıhtımda gözüme iliı~en Bav
yeralı oi<luğuna hükmettiğ:m bir 
nefere seslendim. 

- Arkad"' fU bizim vag~nun 
kap11ının gilidini açamaz mısın ? 
Kompartimanda çoluk çocuk hın
cahınç doluyuz. Saatlerce yerimiz
den lupırdayamadık. Beteri ihti
tiyaçlanmızı tabnin etmek iıtiyo
ruz. 

Bavyeralı nefer nazikane cevap 
verdi: 

- Maalesef kapıyı açannyaca
ğım matmazel. Maamafih sizin ha
tırınız için sevkiyat zabitine müra
caat edip size göndereyim . 

Birkaç saniye sonra bir zabit va
gonumuza kadar geldi ve bir keli
me söylemeden vagonun kaouıı-

Birden bire birtaknn gürültüler, 
sesler protestolar itittim. Bu ses
ler bulunduğum kompartimarunı 
tamam kartısından geliyordu. Tren 
hareket için sarsıldığı sırada bir 
Alman neferi bizim ihtiyar yol ar
ka.da41nı yakasından tutmut sürük
ler bir vaziyette meydana çıktı. ih
tiyar aaam debeleniyor !ikin ken
Jisini Alman neferinin pençesin
den kurtaramıyordu. Bunlar itite 
kakıta tamam kompartimammızm 
hizuına gelince nefer ihtiyarı tid
detle ileriye itti ve yaflı adam mu· 
vazeneıini kaybederek boylu bo· 
yunca yere serildi kaldı. Ben alela. 
cele yerimden fırlayaralc atağıya at 

1 3 üncü KOLORDU İLANLARI I 
~--~=---------------~ 
K. O. Kıt'aları ihtiyacı için j Arp!\ veya Yulaf kapa!ı zarfla 

pazarlığa konulan 5~: 60 ton 1 m~nakasaya konmuştur. Ih~~ 
Una tekl~f edilen fıat pahalı lesı 15 Temmuz 934 pazar gu-
görüldüğünden tekrar pazar nü saat 15 tedir. Taliplerin 

lığı 21-6-934 perşembe.. günü şartnameyi görmek üzere her 
saat 16 da yapdacaktır. Ta- gün ve münakasaya iştirake
liplerin pazarlık için tayin e deceklerin de,? gün ve vak.tin
di!en saatte Fındıklıda K. O. den evvel tek ıf ve lemınat 
SA. AL. KOM. da bulunma!a· mektuplariyle Çorluda Fırka 
rı. (27) (3370) Satınalma komisyonuna müra 

* "" • caatlan. (3020) (3136) 
K. O. Kıt'aları ihtiyacı ic.in 3509 

* * * pazarlığa. konulan 55 : 60 ton 
Una teklif edilen fiat pahah gô 
rüldü2tinden tekrar pazarlığı 
21-6-934 perşembe günü saut 
16,15 te yapılacaktır. Taliple
rin pazarlık için belli gün ve 
saatte Fmdıkhda K. O. SA. 
AL. KOM. da bulunrnalan. 
(28) (3371) 

* " * 
K. O. Kıt'aları ilıtiyacı için 

pazarlığa konulan 255,0{)0 ki
lo \ lna teklif edilen fiat pahalı 
görüldüğünden tekrar pazar 
lığı 21-6-934 perşembe günü 
saat i6,30 da yapılacaktır. Ta
liplerin pazarlığa iştirak için 
lavin edilen saatte Fındıklıda 
K: O. SA. AL. KOM. da bulun 
nıaları. (29) (3372) 

* "' * 
K. O. Kıt'aları ihtiyacı için 

pazarlıkla 2000 kilo Gaz Yağı 
satın alınacaktır. !hale..:;i 
23-5-93.:t cumartesi gÜnÜ saat 
14,30 dadır. Taliplerin şartna
meyi görmek üzere her gürJ ve 
pazarlığa İştirak için de o gün 
ve vaktinde Fındıklıda K. O. 
SA. AL. KOM. da bulunmala. 
rı. (30) (33'73) 

* * * 
Çorlu Askeri Satınalrna Ko

misyonundan : 
Malkaradaki kıt'at ihti.va

cı için 131000 kilo Zeytin Ya
ğı ka9ah zarfla münakasaya 
konulmuştur·. ihalesi 17 Tem
muı: 934 sah günü saat 15 le
dir. T aJiplerEn şartnamevi gör
mek üzere her gün vem:: laka
saya iı:tirak için de o g~· 'l ve 
vaktinden evve! teklif v, len1i
nat mt.ktuplarile Çorluı -. As
keri Satınalml" Komisyr 1'-na 
müracaatları. (3038) ('.:227) 

"' "' ,,. 
Ayvalık Askeri Sat::- . 'ma 

Komisyonundan : 
Ayvalıkta Askeri kıt': · • ihti

yacı için (230) ton sa.ı~.::n a
çık münakasaya korur·•~tur. 
Taliplerin şartnal""...zyİ t:··rmek 
için her gün münakasa!"< İşti
rak edeceklerin de muvakkat 
teminatlariyle birlikte ;Jıa!e 
günü o!an 7 Temmuz 934 cu
martesi günü saat 15 te Ayva
lıl<daki Askeri Satmalrna ko
misyonuna müracaatları. 

3453 (3024) (3193) 
* * • 

Çorlu Askeri Satınalma 
Komisyonundan : 

Malkara garnizonları kıt'at 
hayvanatı ihtiyacı için 400 ton 

lamıt ve ihtiyarı kucakhyarak va
gonun içine atmıştım. Nede olsa b:r 
erkeği nasıl olup ta kaldırıp vago
na atabildiğime bugün bile hayret 
ederim. Biçare ihtiyar baygın bir 
ha.ide bulunmasına rağmen elinde
ki terımus şişesini smısrkı yakalam.'t 
bırakmıyordu. Kendisine gelmesı
ne yardım için yakalığını gev.etti
ğim sırada parmalarım ceketinin 
yakasında üstüste takılı duran iki 
tane çengelli İğneye tesadüf etti. 
Ma!Uın olduğu üzere üstüste takılı 
iki çengelli iğne bizim casusluk 
tefkilatımızın alameti farikası, bir 
tanıtma itareti idi. 

Taaccüp ve hayertimi yenerek 
ihtiyarın taıkallüs etmit parmakları 
anuından tennus ,i,esini kurtar
clmı. Ve kısık dudakları arasına 
birkaç damla su akıttım. Bir müd
det sonra ihtiyar gözlerini açtı. Bu 
esnada kompartiman yolc~ ~N<a
datlarımızdan bir kadın ~tıyara 
ihtiyatsızhğından dolayı guya acı
nıyor, ,ayet ben olmasaydım. kendi
sinin vagonların tekerleklerı arası
na yuvarlanarak param parça ola
cağını söyleyip duruyordu. ihtiyar 
adam geveze kadına çelik gibi de
lici gözlerini çevirerek öyle bir hı
tımla baktı ki kadın derhal sesin~ 
kesti. Ben bir bakıfta kartısındakı 
suauturan bu delici gözlü adamın 

Çorlu Askeri Satınalma 
Komisyonundan : 

Tekirdağındaki kıt'at hay
vanatı ihtiyacı için 400 ton 
Arpa veyahut Yulaf kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. ihalesi 14 Temmuz 934 
cumartesi günü saat 15 tedir. 
T alip!erin şartnameyi gör
mek üzen: her gÜn ve müna
kasaya iştirak için de o gün 
ve vaktinden evvel teklif ve te
minat mektuplariyle Çorluda 
Askeri SatınaJma Komisyonu 
na müracaatları. (3021) 

(3137) 
3510 

Ankarada M. M. V. Satm
alml". Komisyonundan : 

Yerli Fabrikalar mamula
tından (375,000) metro Ça
maşırlık bez kapalı zarfla mü
nakasaya konmuştur. ihalesi 
7 Temmuz 934 tarihine mü
sadif cumartesi günii saat 15 
te yapılacaktır. Talipler şart
name ve nümunesini görmek 
üzere her gün Ankarada M. M. 
V. Satına?ma Komisyonuna 
müracaatları, ve münakasaya 
iştirak için de o gün ve saa
tinden evvel tek if ve teminat 
mektuplarının makbuz muka
bilinde mezkUr Komisyon Rs. 
ne tevdi eylemeleri. (3012) 

(3085) 
* ... 

Cor1u Askeri Satmalma Ko
rr.i~yonundan : 

Malkaradaki kıt'at ihtiya
cı için beher parti 250 bin ki
Jo olmak üzere üç partide 
750 bin kilo odun kapalı zarf
la münakasaya konulmuştur. 
lhalesi 5 Temmuz 934 Per
şembe günü saat 15 tedir. Ta
liplerin şartnameyi görmek 
Üzere her gün ve münakasaya 
iştirak için de o gün ve vaktin
den evvel teklif ve teminat 
mektuplariyle Çorluda Aske
ri Satma!ma Komisyonuna mü 
racaatlar'- (3031) (3199) 

3511 
• * * 

Çorlu Askeri Satınalma 
Komisyonundan : 

Malkaradaki kıt'at ihtiyacı 
için 18,000 kilo Sade Yağının 
kapalı zarfla münakasaya ko
nulmuştur. ihalesi 8 Temmuz 
934 Pazar günü saat 15 tedir 
Taliplerin şartnameyi gör
mek Üzere her gün ve münaka-

bizim teşkilatın reisi (Brut Verha
gen) den ba~ka bir kimse olamıya
cağına hükmetmi-,tim. O bana dö
nerek tatlı bir sesle sordu: 

- Ben neden bayıldım, lütfen 
beni tenvir eder misiniz matmazel? 
Ben kendisine ,ahidi olduğum va
kayı anlattım; son dakikada nefe
rin kendisini hızla itmit olduğunu 
söyledim. Belki de nefer kendisine 
bir dipçik indirm',ti. Yava.t ya
vaş bütün vakayı hatırlar gibi ol
du. Su tulumbası istasyonun dışa-
rısında imiş. . . 

Hiç kimseden müııa~e ıstihsa
line lüzum görmeden 15tasyondan 
dı,arıya çıkmıt ~e k_ıt~t geç1t res
mi yaparken o fışesını doldunnuş. 
Şi,esi elinde avdet ederken bir is
tuyon nöbetçisi ile kartıl~mıf. He 
rif ihtiyarm vesikasını göstennesi
ne vakit bırakmadan kendisini ya
ka paça trenin yanına kadar sürük
lemiş ve orada sırtına bir dipçik 
indirerek yere yıkmış. lht:'Yar a
dam izahatım bitirdiği zaman tre
nimiz de (Gheut)e muvaıalit et
mi,ti. ihtiyar kemali nezaketle ev-

veli. kompartımanındaki d:ğer kadın 
!ara yol vererek onların inmesine 
müaaade ett;. Ben kompartımanda 
kendisile yalnız kalmıftım. Kendi
sine sokularak alelacele parolayı 
f1411Jdadım: 

---------. Deniz yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy Köprübatı 
Tel. 423C2 - Sirkeci Miihürdarzado 

Han Tel. 22740 

TRABZON 
sür'at yo~u 

CÜMHUR1YET vapuru 21 
Haziran PER.ŞEr-.'JBE 20 de 
Galata rıhtımından kalkacak. 
Gidi~te İnebolu, Samsun, Ordu, 
Gire:on, Trabzon, Rize, Hopa
ya. Dönü!'te bunlara ilaveten 
Pazar, Of, Pu!athane'ye uğra-
yacaktır. (3350) 3602 

Bartın yolu 
BURSA vapuru 21 Haziran 
PERŞEMBE 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. (3351 ) 

3603 
iilll .. • .. --=mm11111-aım .. • 
Bakırköy icra 
Memurluğundan 

Şükrü Beyin Naciye hanım zimmetin
de alacafı olan mebaliğin tem.ini iıtifc1-

sı zımnında Beyoğlunda Karnavala so
kai:ında 38 No. lu altı oda üç sofa bir 
mutfak b\r hela bir balkon ve sahnnç 
ve terkoz suyunu havi üç kattan ibaret 

ve 2500 lira kıymeti muhammineli bir 
bap hane 1934 senesi temmuzun 21 ci 
cumartesi günü saat 15 le birinci arttır

ma,, icra kılınacaktır ve bedeli müzaye• 

de yüzde 75 şioi bulduğu takdirde iha- ı 

leyi katiyesi icra ve akıi halde 4 ağustos 

934 cumartesi günü saat 15 te ikinci art .. 

tırma~ı icra kdınarak şartnamesi mu· 1 
cihince ihaleyi kat'iyesi icra kılınacağın ... 
dan talip olanların yevm ve saab mezl<ür 
da kıymeti muhamminesi olan 2500 faa
nın yüzde 7,5 o.isbeünde pey akçesile 
932-519 No.. ile müracaat eylemeleri ilan 
olunur. (544) 

lstanbul asliye mahkemeıi 3 Üncü 
hukuk dairesinden : 

Aralannda walu akdin tescili ve geçinı 
,izlik tebebile boşRnmalarına karar veril• 
mcsi hakkında Yulya hanımın ikamet• 
gabı meçhul Kilearkos efendi aleyhine 
açtığı 934-289 No. ya mukayyet davanın 
ısnayi muhakemesinde: müddei vekili 
davasını yalnız akdın tesciline basreyle
mi~ ve bu bapla şahitler dinlenilmit ve 
vesaık de ibraz ed!lerek evrakı dava mÜÇ" 
temi mahkemeye verilmiştir. Dava hü· 
kiim derecesine geldiği cihetle intaç e
dilmek üzere muhakeme 9-7-934 pazarte' 
ıi '"at 13 e bırakılnvı olduğundan gıya• 
hmda yapılan muamelelere bet gün zar• 
fında itiraz edilmekle beraber yevmi meı 
kurda gelmediği takdirde gıyaben intaç 
dileceği usulün 406 ıncı maddesin !evli• 

kan ilan oiunur. (539) 

Dr. t H S A N S A M l ~ .. I 
lST AFILOKOK AŞISI 

iatafilokoklardan mütevellit (ergen
lik, kan çıban•, koltuk alb çıbanı, 
arpımk) -.e bütün cilt baıtalddanna 
kartı pek tesirli bir aı•dll". DiYan-

... _. yolu No. 189. (40) ~ 

saya iştirak için de o gün ve 
vaktinden evvel teminat ve tefi 
lif mektuplarile birlikte Çor• 
luda Askeri Satın Alma Ko· 
misyonuna müracatları. 

(3033) (3222) 351~ 
....... 

- Azizim mösyö yakanızdaki 
çengelli iğneler gev,emif. 

Beynimi burgulayarak kalbimil1 
içini okuınak ister gibi çelik nazar• 
!arını süzerek cevap verdi: 

_ Numaranız kaç azizem? 
- Numaram yok efendim. Na1111 

müstearım ( Laura) dır. 
-· Aman yarabbi! Sizin (Roıı• 

lers )ten trene bindiğinizi gördü·, 
ğüm halde bunu tahmin edemedi&' 
me hayret ed:yorum. Te.errüf etti~ 
evladım. 

Biz bu kelimeleri trenden i~r· 
ken alelacele teati etmiştik. Y aıı• 
yana uzun istuyon rıhtnnıru katet· 
tik. Ben alçak sesle 'efimize 
(Gheut)e sebebi aeyahati anlattrnı• 
(Brut Verhagen) beni dikkatle 
dinledikten sonra: 

- istasyonun dı,ında beni bek· 
lôyen b:ri&i var, dedi, bana birkaç 
saniye müsaade edin de kendKine 
sizi takip etmesi hakkında icap• 
eden emirleri vereyim. Hastahane
de i~nizi bitirince o sizi bana ka• 
dar getirir. 

l&tasyondan çıkarken kendisin• 
den mahr.us geri kaldım. Bunun i• 
çin de bir jandarmaya müracaat c 
derek gfıya yolumu .ordum. Zatel1 
istasyondan çıkmadan evvel mür111 

-Bitmedi-



Evve:ki~erinden daha aağlam v• 
ağızları daha keskin olan yarıklı 

GİLLETTE tırq bıça ları ile aa
kalıaızı mükemmel bir au
rette tıraş ctmi~ ve ayni 

'" zamaada bir bıçakla bir 
çok defalar lıraf olmu' 
olununuz. (1371 

EVKAF MODlRlYETl iLANLARI 1 
1 - Beyoğlu, Okçumusa, K aramolla 28 No. Apartmanın 

28 No. lu Apartmanın 1 inci Dairesi. 
2 - Beyoğlu, Okçumusa, K aramolla 28 No. Apartmanın 

2 inci Dairesi. 
3 - Beyoğlu, Okçumusa, K aramolla 28 No. lu Apartmanrn 

3 üncü dairesi. 
·1 - Galata, Şahkolu, Kuleka pısı 24 No. lu A'partmanın 

3 üncü katı. 
5 - Beyoğlu, Kamerhatun, Kızrlcık sokak 26 No. lu hane. 
6 - Beyoğlu, Kamerhatun, Krzılcrk sokak 22-28 No.lu hane 
7 - Beyoğlu, Hüseyinağa, [rmak sokak 31-33 No. lu hane 
8 - Çenberlitaş, Mollafenar c, Mahmudiye caddesi 5 No. lu 

9 

10 
] 1 

12 

13 

1-1 
15 

16 -
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

24 
25 
26 

27 
28 

29 

30 

hane. 
Kadirğa, Küçükayasof ya, Mehmetpaşa medresesi 23 
No.lu hane. 
Fatih, Beyceğiz, Tavukçu Fol.::-k 10 No. lu hane. 
F.('rik;:,nı, Mollaaşkı 7 No.lu meşruthaneden gayri 
krsrm. 
Uzunçarşı, Yavaşçaşah in, Mektep sokağı 18 No. lu 
hane. 
Gurebahüseyi:.ağa, Madrese sokağı 8 No.lu mektep 
mahalli. 
Karagümrük, Karabaş, kalfa sokağı 19 No. lu hane. 
Kesmekaya, Tercunıa nryunus, Dırağman 13 No. lu 
mal!'. bahce baraka. 
Aksaray,· Sofular, 1 N o lu iki odalı mahal. 
Paşabahçe Çınar Şehitlik 8 No. lu hane. 
Paşabahçe Çınar Şehitlik 9 No. lu hane. 
Anadoluhisar, Göksu 7 No. lu hane. 
Ortaköy, Taşçılar sok ağında 19 No. lu hane. 
Arnavutköy, Tevfi!ciye ··amii avlusunda meşrutahane 
Uslcüdar, Atikvalde de tekke ve odalar. 
Usküdar Tavaşıhasana ğa, menzilhane 425 No. lu rü 
fai derğahı selamlık kıs mı. 
Usküdar, Divitciler, sah tekkesi. 
Üsküdar Ahçıbaşı, mektep sokağr 1 No. lu hane. 
Uskı.idar Tavaşıhasana ğa, ağahamamı iskenderbaba 
tekkesinin harem daires i. 
Kadıköy, Caferağa, B ademaltı 43 No. lu hane. 
Kadıköy Caferağa, Nu reddinpaşa sokağı 70-72 No. lu 
l•ane 
Uskiidar, Murat Reis, 
No. lu hane. 

Silahtarağa bahçesi 95-87 

Kasımpaşa, Eyyühüma hmet E. Camii şerifi 3-1 No. lu 
baraka. 

31 -Nişantaşı, Muradiye 33- 39 No. lu dükkan. 
32 Beşiktaş, Dikilitaş, Cami yanında 2-1 No. lu dükkan. 
33 Beyoğlu, Hüseyinağa, Hava sokağı 8 No. lu ~ükkan. 
34 Galata, Şahkulu, Kulek apısı 22-1 No. lu dükkan. 
35 -· Gainta Sultanbayazıt, Topane Camii 280-264 No. lu 

36 
37 
38 
39 

dükkan. 
Ga!ata Mehmetalipaşa 
Galata Mehmetalipaşa 

" .. .. " No. dükkan. 

han üst katta 58 No. lu oda. 
han 29 No. lu yazıhane. 

,. Alt katta 42-1 No. lu oda. 
,, Fermeneciler, 124 ve 33 

40 Hocapaşa, Emirler, Vcziriskelesi 16 No. lu dükkan. 
4 1 Hocapaşa Karaki Hüseyin Çelebi, Orhaniye 2 No. lu 

dükkan. 
42 Balıkpazar, Ahrçelebi, S~~ancılar 11 No. lu ~ük!<in. 
43 Babıali Nallımescit, A zızıye 55-16 No. lu dukkan. 
44 Çenberİitaş Atikalipa şa, Çilinğirler 2 No. lu dükkan. 
45 Uzunçarşı,' Samanvira ni.sani, 22 No. lu dükkan. 
46 Yusufpaşa, Hacı Bayra rn1 Haftani, Haseki caddesi 25 

No. lu dükkan. 
47 Kasımpaşa, Camiikebir Turabibaba 5 No. lu dükkan. 
48 Usküdar Rum Mehmt.t paşa Balaban 63 No. lu dükkan. 
49 ,, Muratreis, Sila htarağa bahçesi 56 No. lu maa 

bahçe kulübe. 
50 Çenğelköy, Pazarkayığ ı iskelesinde 10 No. lu dükkan 

ve meydan mahalli. 
51 Bahkpazarı, Ahıçelebi ~anriskelesi, Y eniköy ve A • 

dalar kayıkları iskele ye rı; 
52 ·- Kuruçeşme'de 119-1 No. l~ arsa. . . 

Balada yazılı emlak 935 sencsı Mayıs nıhayetıne kadar 
kiraya verileceğinden müzayedeye konmuştur. ihaleleri Ha
z;ran'ın 30 uncu Cumartesi günü saat 15 te yapılacaktır. 
T ?lip olmak isteyenler Evkaf Müdüriyetinde Vakıf Akar
l;,r kalemine müracaatları. (3362) 

1 lnhiıarler U. Müdürlüğünden: 1 
Mecidiye Likör Fabrika sına teslim edilmek şartiyle 

( 15 564) M3 Çam kerestesi sa tın alınacaktır. Taliplerin pa· 
zarhğa iştirak etmek üzere (o/o 7,5) teminatlariyle beraber 
(23-6-934) cumartesi günü saat (15) te Cibalide Alım, Sa
tım Komisyonuna müracaatl~rı. (3173) 

Tokat Valiliğinden: 
Tokatta yapılmakta olan ~e"!lc:ket ha.stanesinin k~lori

fer ve asansör tesisatının ve vah evının dahı yalnız kalorıfer 
tesisatının proje ve hesaplan nın tanzimi .ile . inşası .. kapal! 
z:u fla münakasaya konulmuş ve çıkan talıplenn teklifı haddı 
lily•k görülmemiş olmasına n1e bni bir ay zarfında pazar~~ 
yaptırılacağrndan talip olanlarını.o. Temmu~ 934.salı.g~n.u
nC' kadar bizzat veya mektupla Vılayet Encumenı Daımısıne 
müracatları ilan olunur. (334 1) 

iyi bir fot.>ğrafi, makinenizin ve objektifinizin mi• 

kemmelyetine tabidir. O halde, başlangıçta en sor 

tekemmül8tile mücehhez, en büyük ve en eski v, 

; lemtümul şöhrete malik bir makineyi liçin intihaı 
. ? 

crrnıyorsunuz ..... 

Her keseye uygun en son terekkiyatı muhtevi 

.>tarak bir çok nevilerini size takdim ediyor. 

Bunların bazı kıymetli vasıf1arını kaydediniz: 

1 - Hennemlekette milyonlarca amatör tara· 

fından takdir edilmiş olan (!konta, Nettar iliih) 

,msali modellerde olduğu gibi otomatik açılma 

terti'1atı - MAKiNENiN UZERINDEKI DUC

MEYE BiR DEFA BASMAK KAFiDiR. 

2 - Bu makine ile kullanamıyacağınız hiçbir 

filim yoktur. 

3 - Objektifi (ZEISS) mamulatıdır. 

DiKKAT: (ZEISS iKON) markasını taş1mıyan bir makine 
(ZEISS iKON) değildir. 

Tekmil foto!;raf malzemesi satan dükkanlarda bulunur. Kataloğ ve 

tafsilat için : lst~nbul'da Dihiz 7ade hanında 24-27 numaralarda 

JACK ROTTENBERC adresine müracaat. Posta kutusu 114. 

Yüksek Mektepler Mübayaat 
Komisyonu Riyasetinden: 

Mülkiye MektP.binin 934 M,ıli senesi mekülat ve mah
rukat ihtiyacı aşagıda isimleri hizasında gösterilen gürıler
de Fındıklıda Güzel 'lan'atlar :ılcademisinde Yüksek mektep
ler muhasebeciliğind{) nıilteşek kil mübayaat konıisyonu ta 
rafından açık münakasa suretiyle ihale edilecektir. Taliple
rin şeraiti anlamak üzere Ydrlr:ı:da kain Mülkiy,• mektebi 
l\1üdürlüğüne ve nıünakasaya İştirak için komisyona müra
caat!arr teminat akçesinin bir r,-ün evvel muhasebe veznesi
ne yatırılması, münakasanın saat 14 ten 17 ye kadar devam 
edeceği ilan olunur. (3078) 

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

İhale tarihi 
2-7-934 

3-7-934 

4-7-9l4 

Günü 
Pazartesi 

Salı 

Çarşamba 

3390 

Ankara Valiliğinden: 
Ankara Vilayeti Çiftçileri i-:".1 şartnamesi veçhile (200) 

adet sap arabası alınmak üzert• kapalı zarf usuliyle 28 Hazi
ran 934 Perşembe günü saat 15 te ihale edilmek şartiyle 
münakasaya konulmuştur. Talipler kanunun tarif ettiği veç 
hile (1005) liralık teminatı muvakkata makbuzu veya bir 
banka kefalet mektubunu tek:if mektubiyle beraber bir zar· 
fa koyarak ihale saatinden evvel Ankara Vilayeti Daimi en
cümenine vermeleri ve şeraiti ıınlamak için Ankara Daimi 
Encümeni kalemine ve Ziraat Müdürlüğüne ve Istanbul 
ve Eskişehir ve Bursa Vilayet !eriyle ine göl ve Adapazarı Kay 
makamlıklarına müracaat etmelidir. (3102) 

3412 1 

A 

EYLUL Bakaloryasına Hazırlık 
Cağaloğlu'nda YENi LiSE de bir senedenberi muvafakiyetle 
devam etmekle olan " Bakalor}aya hazırlık kurları" Eylül ba
kaloryasına hazırlanmak isteyen bilumum resmi ve gayri resmi 

1 ·~ mektepler talebesine açılmıştır. ~ 

Sirkeci Gümrüğü Müdürlüğünden: 
Cinsi Eşya Mıktarı 

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

Yukarıda cins ve evsafı' yazılı eşyanın 4 Temmuz 934 
Çarşamba günü saat 14 de Sirkeci Gümrüğü Müdüriyetin
deki satış komisyonunca bilmüzayede satılacağından alıcr
ların pey akçeleriyle birlikte müracaatları ilin olunur. 

(3016) 3302 

Akhisar Tayyare 
Cemiyetinden: 

Akhisar Tayyare sinaması iki senelik icara verilmek üze 
re yirmi bir gün müddetle müzayedeye konulmuştur. Ihalei 
kat'iye 21Haziran934 de yapılacak ve bina 1-7-934 de teslim 
edilecektir. Talip olanlarrn Akhisar Şubesine ve şeraiti öğ
renmek isteyenlerin Ankara ve lstanbul ve lzmir, Manisa 
ve Balıkesir Subelerine müracaatları. (3121) 3413 

C İ C İ DUDAKLIK 
Dünyanı'l!tı en ••bit 

dudak boyası. 

FARUKl'nin CiCi 
allığıdtr. Hiç bir 1•· 
maıla ılHnmeı.. Yı
kansa bile çıkmaz. 
'24 aa.at dudakta kalır. 
Teerilıbeai kolaydır. 

D""posu : Sultaohamawında 
FARUKi GÜZEL KOKULAR 

'--ıw .. mağıuaaıdır. + 

Beyoğlu dördüncü sulh hukuk mahke· 
rneiİnden : 

Terekesine mahkemece vaziyet olu-

r al' müteveffa Buo Y orutalmi efendinin 

uhdesinde bulunan ; 1) Kadıköyünde 

Ha•anpaşa mahallesinde Taflı:öprü Ü· 

(Üncü ada eski 8 yeni 44 numarah ve 

182 zira 12 parmak mıkdarında (312) 

lira muhammen kıymetJi arsanın temamı. 

2) Hasköyde Kiremitci Ahmet çelebi 

mahallesinde Sinavihane sokağında 11 nu 

maralı 71 zira ve yine 11 numaralı 74 

182 zira "l2 rarmak mıkdanntlR (312) 
lira muhammen kıym•tli tevsii intikalli 

nısıf hissesi, açık artırma suretiyle 22 
tenunuz !J.:4 pazar gunu saat lfi :1~ !.al.· ı 
lacaktır, Delliliye reami ve ihale pulu 
mi.ı!'teriılne aittir. bedeli peşindir, taJip 
olRnların muhammen kıymetın yüzde ye· 

1 

di buçuğu nisbetinde pey akçesiY.le '."ez- ı 
kur gün ve •aatta Beyoglu dorduncu sulh\· 
huln:k mahkemesinde hazır bulunmaları 

ve fazla malumat almak isteyenlerin 
932-136 nwnara ile mahkeme kalemine 
mlirncaatları Jüzwnu ilan olunur. (540) 

Netriyatı idare eden 
MlJMTAZ FAiK 

Gszetecilik ve matba..cılık T. A. Ş. 

111 

VAPURCULU 
TORK ANONiM ŞlRKETl 

lST ANBUL ACENT ALICI 
Liman Han, Telefon: 22925. 

lzmir ve Mersin 
SÜRAT YOLU 
S d k d vapuru ~ a l za e 1 la ziran 

CUMA günü saat 11 de Sirkecı 
nhtımından kalkarak doğru lzmir, An 
talya, Mersine gidecek. Dönüıte bun· 
lara ili.-etea Alany-. Küllük, Çanak. 
kaleye uğrayacaktır. 

lzmir sürat yolu 
SAKARYA vapuru 
Her PERŞEMBE günü saat 

16 da Galata rıhtımından kalkarak 
doğru lzmire gidecektir. Bu Yapur 
her pazar ciinü ... t 18 da lzmirden 
kalkıp doina lotanbula gell'Cektir. 

Trabzon yolu 
D 1 ,-apuru 2-1 um upınar llazıran 

PAZAR cünü .... 20 de c.ı.ı. 
rıhtımından kalkacak. Giditte Zon-

guldak, 1 neboluı Ayancık, Samşun. 
Ünye, Ordu, Giresun, Tirebolu, Gö
re!.·, Trabzon ve Rizeye. Dönüşte 

bunlara ili.veten Of, ve Sürmencye 
uğrayacaktır. 

Mudanya yolu 
SAADET ve BARTlN 

·.-.ıpur1an cumarle$i gününden maa .. 

tl:l HERGON saat 9,30 da Top
hane rıhtnnından kalkarlar. 

ANADOLU lmroz yolu 
Her PERŞEMBE ııünü c.~. 

lata rıiıtorundan saat 18 de bir vapu,. 
kalkar. Cidit ve dönüşte Celilxılıı, 
Laı»eki, Çanakkale iskelelerine u ";_ Şirketi Türk Sigorta 

4 Ünca Vakıi Han f ıtanbu\ 

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

Türkiye fı Eaııkaıı t•rafıadan tefkil olunmuıhlr. idare mecll•I ..,. mflclflrler 
l:eyeti ,.e memurlan kimilen Türklerde11 mürekkep J"•ııane Türk Siıorta Şirke
tidir. Ttırkiyenln her tarafında (200) 6 geçe.ıı acentalannı.ıı bep•I Türktür. T6r· 
klyenln en mühim miie••e•elerinln vebankalarmın slgortalafıııı icra etmekteıllr. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
,;gortalarını en iyi {traitla ) apar. Hasar vukuunda ıararlıı.rı ıilr' al ve kolaylıkla ader. 

Telgrafı iMTiYAZ - Telefon: fst. 20531 3132 

• il 

rar. 
... ..... 1 .......... .... 

Darüşşaf aka 
Müdürlüğünden: 

Mektebin bir aenelik 0-:lunu 
ile Kömür Kok ve Maden Kö
mürü kapalı zarf usulile alına
cağından şeraitini anlamak is
teyenlerin her gün ve müna
kasaya iştirak için 25 Haziran 
934 pazartesi günü ııaat 14 te 
Nuruosmaniyede Cemiyeti 
Tcdrisiye Merkezine müra
caatları. (3209) 3189 

lstanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra Semti Maballaai Solı:aiı Ciııa Hbaesi Emlik Hfueya g6re mu-
No.111 No. m hamman kıymeti 
1146 Fener Tahta Miaar• Tala ta Minue tki dllkkla 112 60-62 1350 T. L. 
1147 Kadıklly Cafaraja M&hürdar KArlr hane 2/5 81 4000 " 1148 " .. Moda .. 112 111 1soo " 
1149 Eminaıın Ahi Çelebi Limon iskeleli Klıir diikkla ve llıtll odalar 9/224 8-10 724 " 
1150 .. " .. .. " " ode 3/84 15 893 .. 
1151 Yedikul• Çırağı Hasaıı Çukur çefIH Samaııa oıialan Abıap ban• 1/4 25-27 300 .. 
1152 Bllyllkada Yalı Topuz Arsa matraai 32 3/8 3 24 " 1153 Galata Kemankıı Topçalar Kigir dnkkiu natı iki 25,20/120 74 1051 " 

kat odalar 
1154 Blyllkada Madla Ayaaikola Arsa metreli 3002 Tamamı 15 makerrır 3002 ,, 

1 - Yukarda yazılı ıarrimaııkullarlıı ihale badellerllı ylzd• yedi buçak pey akçılırl ukdea veya gayrimlldadil bonoıı'le 6denmek 
üzere mtllki1etleri açık arttırma auretile aatııa çıkarılmış o!up ihaleleri 12/7/934 Pazartesi gtıal aaat on beıtedir. 

2 - Pey akçelcrlııia ilıalı güuii nat oa d6rt buçuğa kadar tevdii llzımdır. Şartaame Bankamıı kapısıııa asılmııtır. Seaei baliya vergl-
aile belediye reıimleri mllı!riy• aittir. (3237) 
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· · Bilgi tecrübe ve hususiyetleri .. 

Bu nefis ve halis kahveyi senelerdenberi yalnız 

i 

Müessesesi 

Müşterilerine "arzetmiş olmakla müftehirdir. . . 

ı apısı (arşıs r 
I 

e et Efen u · 

Hiç bir yerde-şubesi Ve alikası•yoktur. 


