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Artık kimse sıcaktan müteessir oimuycr, 
Herkes sıhhattedir. Çünkü; bir .. , 

KEL VİNA TOR umuz 

Vardır. 
Daima soğuk içiyor, 
Taze yiyor, 
Y enilmiycıalcri saklıyoruz 

Evsafı .•• 
KEL VIN A TOR' un 20 senelik tecrübesi vardır. 

Sahfşll" • SAHiBiNiN SESi Beyoğlu Nurettin ve Şk. An!.:ar.ıa 
ma a ı • ı A, V ctter ve Şk. İzmir 

• 
• EVKAF MODlRIYETl fLANLARI ~ 
'--------~ 

1 - Beyoğlu, Okçumusa, K ::.ramolla 28 No. Apartmanın 
28 No. lu Apartmanın 1 inci Dairesi . 
2 - Beyoğlu, Okçumusa, Kara nolla 2" No. Apartmanı ı 

2 inci Dairesi. 
3 - Beyoğlu, Okçumusa, K aramoJ!a 23 No. I Apar imanı 

3 üncü dairesi. 
4-- Galata, Şahkolu, Kuleka pısr 24 No. lu Apartmanın 

3 üncii katı. 
5 - Beyoğlu, Kamerhatun, Kızılcık sokak 26 No. lu hane. 
6 - Beyoğlu, Kamerhatun, Kızılcık sokak 22-28 No.Iu har..c 
7 - Beyoğlu, Hüseyinağa, Irmak sokak 31-33 No. lu hane 
8 - Çenberlitaş, Mollafenar ı, Mahmudiye caddesi 5 No. lu 

9 

10 
11 

112 

hane. 
Kadirğa, Küçükayasof ya, Mehmetpaşa medresesi 23 
No.Iu hane. 
Fatih, Beyceğiz, Tavukçu sokak 10 No. lu hane. 
Eğrikapı, Mollaaşkı 7 No.lu meşruthaneden gayri 
kısım. 

3218 ... 11-. ________________ , ______ ııar:ı::ı __ " 13 

U zunçarşı, Y avaşçaşah İn, Mektep sokağı 18 No. lu 
hane. 
Gurebahüseyinağa, Ma drese sokağı 8 No.lu mektep 
mahalJi. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

• 
Bilumum ispirtolu 

• 
içki Bayilerine 

l hisarlar lstanbul baş müdürlüğünden 
lspirtolu içkiler hakkında tanzim edilerek gerek doğ

ruca Baş Müdüriyetimize ve gerekse mıntaka amirlikleri 
nt' hl'yannamelerini vermiş olan içki bayilerinin semt itibari· 
le müracaat günleri aşağıda öc,t !rildiğinden alakadaranın 
rr.uayye ,ı günlerde KahataP.'ta H.ain inhisar idaresine müra
c atla Müdafaa vergisinden .oinn borc;ların ödemeleri ehem· 
mivetk ilan olunür. (3433) 

.is den 30 Haziran 1934 -Galata ve Beyoğlu Mıntakaları 
1 den 5 Temmuz 1934 lstanbul Mm takaları 
6 dan 10 Temmuz 1934 Usküdar Kadıköy Mıntakası 

11 den 15 Temmuz 1934 
Boğaziçi Rumeli ve Anadolu l\1ıntakaları 

• 
Istanbul 4 •• •• uncu cra 

Memurluğunden: 
Emniyet Sandığı namına ipotekli olup yeminli üç ehli

vukuf tarafından tamamına J4 142 lira kıymet takdir edi
len ~üyükada yalı mahallesin de' Balıkçıl ve Gülüstan sokak 
yenı 7, 7/1 9,12 No. Iı iki dükkan bir ahşap ve gazinonun ta
mamı açık arttırmaya vazedilmiş olduğundan 30-7 -934 tari 
hine müsadif pazartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar daire
de birinci arttırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti 
muhamminenin yüzde 75 ni bulduğu takdirde müşterisi 
Üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en son arttıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere artırma 15 gün 
müddetle tecdit edilerek 14 - 8 - 934 tarihine mü-
sadif Salı günü saat 14 ten 16 va kadar keza dairemizde 
yapılacak ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti 
ınuhamminenin yüzde 75 ni bulmadığı takdirde satış 2280 
No. lr kanun ahkamına tevfikan geri bırakılır. s:tış peşin 
dir arttırmaya iştirak etmek isteyenlerin kıymeti muham 
minenin yüzde 7,5 nisbetinde pey akçası veya Milli bir han 
kanın teminat mektubunu haınil bulunmaları lazımdır. Hak 
ları Tapu sicilli ile sabit olmıyıuı İpotekli alacaklarda diğer 
alakadararun ve İrtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve 
hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını evrakı müsbi
te1eri ile birlikte ilan tarihinden itibaren nihayet 20 gün zar
fında birlikte dairemize bildirıııeleri lazımdır. Aksi takdir
de hakları Tapu sicilli ile sahil olmıyanlar satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar müterakim vergi, tenviriye, 
taıızifiyeden mütevellit Belediye rüsumu medyuna aittir. Da
ha fazla malumat almak isteyenleı· 2-7 -934 tarihinden itiba
ren herkesin görebilmesi için dairede açık bulundurulacak 
arttırma şartnamesi ile 934-1125 No. lu dosyaya müracaat 
la mezkiir dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri ilan ol 

unur. (3431) 

Istanbul Dahili Ticaret ve ihracat 
Gümrüğü Müdürlüğünden: 

Sahipsiz eşyadan olup idaremiz anbarında bulunan 
bir balya yaprak tütünün yabancı rnemlekete ihraç edilmek 
stıretile satılacağından taliplerinin be~ gün içinde Satış Ko
mis~ onuna müracaatları ilan clıınur. (3412) 

Neşriyatı idare eden: MÜMTAZ FAiK 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. S. 

1 DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI ' 

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 o/0 50 ye varacak nishetlerde, tenzi· 
lat yapılacaktır. (Eylül ayında alınan biletlerin avdet kısmı 
birinci Teşrin ayında da mer'i olacaktır." 

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

Ankara 
Haydarpaşa 

Samsun 
lzmir 

1 
2607 
3729 
3399 

Malatya 5376 
Haydarpaşa Adana 4211 

Samsun 5453 
kuruş, gidiş - dönüş ücretleri abfur. 

il 
1896 
2708 
2470 

3900 
3057 
3956 

III 
1217 
1732 
1581 

2489 
1954 
2524 

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 fotoğrafını bilet gişele
rine göndererek biletlerini aldırmalıdırlar. (3377) 

36351 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma 
Komisyonu Reisliğindent 

87,000 adet günlük yumurta 
Heybeliada Sanatoryomuna 1934 mali senesi için lüzu

mu olan 87,000 adet günlük yumurta olbaptaki şartnamesi 
veçhile ve 17 Temmuz 934 salı günü saat 14 te kapalı zarf 
usulile ihale edilmek üzere münakasaya konrnustur. isteklile-
rin müracaatları. (3339) 3600 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

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

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

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

1 2000 kilo kösele 
8000 kilo Vagete 
4500 ayak Amerikan vidalas i: Kapalı zarfla münakasası 3 

Temmuz salı günü saat 14 de. 
Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarda cins ve 

miktarları yazılı eşyanın hizalarında gösterildiği tarih ve saat 
Ierde kapalı zarfla münakasası yapılacaktır. Şartnameleri
ni görmek isteyenlerin her gün ve münakasaya gireceklerin 
de mezkur gün ve saatte Kasırnpaşada kain Komisyona mü· 
racaatlan. (3041) 3350 

Türkiye Hilaliahmer 
Cemiyeti ~Aerkezi Umumisinden: 
Cemiyetimiz tarafından yapbnlacak olan GAZ MASKESİ FABRiKASI 'mn 

fa<tnameıi veçhile ve kapalı zarf usulile 16 Haziran 1934 cumartesi günü saat 
15 de yapılan münakaıasmda, bu münakasaya girenlerin az olmasından ve teklif 
olunGn fiyatların haddi layıkında görülmemesinden münakasa hükümsüz addedil 
mittir. 

Evvelce t&nzim olunup isteyenlere 
menin on ikinci maddesine göre : 

verilmiı olan ıartnameye ve bu ıartna• 

A - Şartnamede yazılı tartlar dairesinde yapılacak teklifte taliplerin bu 
lu~meUe bir fabrika tesisine muktedir olduklannı bildiren ve bir banka tara· 
hndan verilmit iktidan mali tahadetna mesi ile beraber Pmcliye kadar bir Gaz 
maskesi fabrika11nı alat ve edevatiy)e birlikte yapmıı ve tetio ebniJ olduklanna 
dafr resmi tudikli ve reıimli vesikalan· 

B Y. ' d • • d h h · fenni bir müessese - ıne f8J'lnamede yazılı tartlar aıresın e er angı 
namına teklif atta bulunacak müme11ille rin temıil ett'ikleri müessese namı.na t.ek
lif yapmağa ve mes'uliyet deruhte ebneğ e ael3hiyettar olduklarını ve hangı mues. 
seıe namına teklif yaphklarını bildiren resmi vesikalan; 

Göstermek kayıt ve şartile yeniden aleni olı!.rak münakasaya konulmuıtur. 
M"--'·- 1934 H · 28 · · P be u"nu" •••t 15 de yapılacaktır. UlllUUlla azıranırun ıncı ertem g __.... • 

,_,,. .. "Jmıyen ta A ve B fıkralarında yazılı vesikaları mevrut olrruyan veya ıuuı goru 
!ipler. münakasaya giremezler. . 

ı\lakadarlann mezkur t'arih ve ıaatte ve•ikalannı hamilen Ankara'da Yenışe-
h. d E · d · · • · d hazır bulun-ır e mnıyet mey anında kain Cemiy etın11z Merkezı wnumısın e 
maları lüzwnu ilan olun.ur •. (555) 3640 
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17 
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20 
21 
22 
23 

24 
25 
26 

27 
28 

29 

30 

Karagümrük, Karabaş , kalfa sokağı 19 No. lu han~. 
Kesmekaya, Tercunıa nıyunus, Dırağman 13 No. lu 
maıı. bahçe baraka. 
Aksaray, Sofular, 1 N o lu iki odalı mahal. 
Pasabahçe 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. 
Amavutköy, Tevfikiye .:amii avlusunda meşrutahanc 
Usküdar, Atikvalde de tekke ve odalar. 
Üsküdar Tavaşıhasanağa, menz~lhane 425 No. lu rü 
fai derğahı selamLk kıs mr. 
Usküdar, Divitciler, salı tekkesi. 
Usküdar Ahçıbaşı, mektep sokağı 1 No. lu hane. 
Usktidar Tavaşıhasana ğa, ağahamamı iskenderbaba 
tekkesinin harem dairesi. 
Kadıköy, Caferağa, Bademaltı 43 No. lu hane. 
Kadıköy Caferağa, Nureddin paşa sokağı 70-72 No. lu 
hane . 
Uskiidar, Murat Reis, Silahtarağa bahçesı 95-87 
No. Ju hane. 
Kasunpaşa, Eyyühümahmet E. Camii şerifi 3-1 No. lu 
baraka. 

31 -Nişantaşı Muradiye 33-39 No. lu dükkan. 
32 Beşikta;, Dikilitaş, Cami yanında 2-1 No. lu dükkan. 
33 - Beyoğlu, Hüseyİnağa, Hava sokağı 8 No. lu dükkan. 
34 - Galata Şahkulu, Kulekapısı 22·1 No. lu dükkan. 
35 -· Galata' Sultanbayazıt, Topane Camii 280-264 No. Iu 

36 
37 
38 
39 

40 
41 

42 
43 
44 
45 
46 

47 
48 
49 

50 

51 

dükkan. 
Galata 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 

Hocapaşa, Emirler, Veziriskeles! 16 No. !u dükkan. 
Hocapaşa Karaki Hüseyin Çelebı, Orhanıye 2 No. lu 
dükkan. 
Balıkpazar, Ahıçelebi, Soğancılar 1 1 N o. lu dükkan. 
Babıali, Nallımescit, Aziziye 55-16 No. lu dükkan. , 
Çenberlitaş, Atikalipaşa, Çilinğirler 2 No. lu dükkan. 
Uzunçarşı, Samanviranisani, 22 No. lu dükkan. 
Yusufpaşa, Hacı Bayramı Haftani, Haseki caddesi 25 
No. lu dükkan. 
Kasunpaşa, Camiikehir Turabibaba 5 No. lu dükkan. 
Usküdar Rum MehmE:t paşa Balaban 63 No. lu dükkan. 

" 
Muratreis, Silt.htarağa bahçesi 56 No. lu maa 

bahçe kulübe. 
Çenğelköy, Pazarkayığı iskelesinde 10 No. lu dükkan 
ve meydan mahalli. 
Balıkpazarı, Ahıçelebi Hat.ıriskelesi, Yeniköy ve A· 
dalar kayıkları iskele yeri. 

52 - Kuruçeşme'de 119-1 No. lu arsa. 
Balada yazılı emlak 935 senesi Mayıs nihayetine ~adar 

kiraya verileceğinden müzayedeye konmuştur. lhalelerı Ha
ziran'm 30 uncu Cumartesi günü saat 15 te yapıfa.caktır. 
Talip olmak isteyenler Evkaf Müdüriyetinde Vakıf Akar
lar kalemine müracaatları. (3362) 363:'J 

iLAN 

IKTISA T VEKALETi 
Sigorta Tetkik Heyetinden: 

Sigorta fİrketlerinin tefti§ ve murakabesi hakkındaki talimatnamenin muad

del 15 inci ınaddeai hükmüne tevfikan yeniden hüviyet farakası istihsaline mecbur 

olan ve sigorta §irketleri tarafından istihdam edilen müfettişler, seyyar acentalar1 

dellallar muavin ve tali acentalar, idarehaneleri haricinde muamele yapan sigorta 

tirktele~ memurin ve müstahdemini ve bilümum nıuhanunin ve avarya komiser" 

!erinin evelemirde hüviyetlerinin tesbiti zımnında iki adet fotoğraf ve nüfus tez. 

kerelerini _ ecnebi tabiiyetinde olanlar ikamet vesikalanru - hamilen 20 Tem• 
muz 1934 tarihine kadar ht•nbul'da çalııan ve bulunanların ıahsen Bahçekapu'da 

dördüncü Vakıf hanında dördüncü katta bulunan heyetimi"e ve Taşrada müstah· 

dem bulunanların ise mahalli ticaret odalan başkatipliklerine müracaatlan lüzu• 

mu ilan olunur. Mezkur madde hükümleri daireıinde icra edilecek imtihan günle· 
· ri ve mahalleri için aynca keyfiyet ilan edilecektir. 

Müracaat günleri : Cumartesi, Pazartesi, 
saat ikiden dört buçuğa kadar. 

Ticaret işleri Umum Müdürlüğünden : 

Çarşamba 

(528) 
3619 

Sigorta ıirketlerinin teftiş ve mür aka besi hakkındaki 25 Haziran 927 la· 

rihli kanun hükümlerine göre yangın ve Nakliyat Sigorta muamelelerile ça

lı§mak üzre teacil edilmiş olan ecnebi ıigorta tirketlerinden (Balkan sigor1ıa Şirke

ti) bu kere müracaatla Türkiyedeki mua melatıru tatil ederek tasfiyeıine karar 

verdiğini ..., tasfiye muamelesinin ifasına lttihadi Milli Türk Sigorta ıirketini 

memur ettiğini bildinniıtir. Mezkur şirketle alakası olanların ıirkete ve icabında 

lstanbul Mıntaka.sı Ticaret Müdürlüğüne müracatlan 3 üncü defa olarak ilan olu· 
nur. (91). 3144 



Bütün Türkiye 
Mehmet Efendi 
Mahtumları 
Kahvesini içiyor 

Bütün Türkiye 
Mehmet Elendi 
Mahtumları 
Kahvc~ini içiyor 

lst. Mısırçarşısı kapısı karşısında lst. Mısırçarşısı kapısı karşısında. 
Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meh'usu MAHMUT 

FIA Ti 5 KURUŞTUR 9 uncu sene No. 3007 PAZARTESi 25 Haziran 1934 Tel• { Müdür: 24318, Yur i,leri müdürü; 21319. 
• idare •e Matbaa : 24310. 
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Berlin Üniversitesind 

1 bir konferans 
Dr. Nizamettin Ali 

Üniversitelerimizde olduğu gi
bi Berlin üniversitesinde de inkı
lap hakkında konferanslar verili • 
yor. Şu farkla ki, bizdeki konfe
ranslar talebeye mecburicl'ir, buı·a
dakiler ihtiyari. Sonra, bizim kon
feranslarda konferansçı aldığı 
mevzuu batından sonuna kadar 
takip ediyor, hatta sistem haline 
koymağa da ç"lışıyor. Halbuki 
Berlindekiler laalettayi·n ~ekilde 
ve arkası getirilmedrn vuiliyoı·. 
Bu iki usulden hangisıni · teı·cih 
etmelidir denirse, elbcttı- bizim u
'ulü terdh etmek il.t:za eder. Zi
ra, bir milli inkılap davası, arızi 
ve tesadüfi konferanslarla değil, 
takipli ve sistematik tetkikle an-

" )atılabilir. 
Şu kısa sözden sonra Beı·lin 

üniversitesinin büyük salonunda, 
Alman ikıl5.bı hakkında talebeye 
verilen ve ılinleyicileri arasında 
bulunduğumuz bir konferanstan 
bahsetmek isteriz. Çizme giymeyi 
ve kayış takınağı artık tamamile 
mutat edinmiş kalabalık bir tale
be kütlesi karşısında verilen bu 
konferans §U keskin ifade ile baş
lıyor: (Almanya, ilahi bir irade
nin mahsulüıiür). O kanaatteyiz 
ki, Almanyayı iyi anlamak istiyen 
evvelbeevvel bu vecizeye mim koy
malıdır. Modern Alman tarih te
lakkisi bu fikri merkezi ehemmi
yette tutmaktadır. Son :zamanda 
çıkan ilmi eserlerin dahi mihveri
ni hu fikir teşkil ediyor. Bundan 
ne anlaşılıyor? Şu anlaşılıyor ki, 
Almanya maziden gelen ve istik
bale uzanan bir varlıktır. Bu VllJ'· 
lık mahvedilemez. later siyasi, 
isterse iktısadi olsun, harici kuv
vetler, Almanyayı ne kadar sıkar
sa sıksın, Almanlık yaşıyacaktır. 

Konferansçı devam ediyor: 
Yeni rejim tiddetli bir disiplin re
jimdir. Bu rejimde emredilir ve 
itaat olunur. Emredenler ve ita-
11 t edenler vardır. Bu bakımdan, 
Almanlık i~inde herkesin ·bir yeri 
Ve lllUAYY~D bil yııc:.ıl YaaJ.1_!• rııı:::1Jç 

azam\ saadet veren yer, bu yer
dir. Evvelki rejimde cemiyetin i
çinde imha edici kuvvetler vardı. 
O rejimde, cemiyetin bir kısmı 
cemiyetten terkedilmi~ ve 
bakımnzdı. Fakat yeni cemi
yet böyle şey tanımaz. Yeni cemi
yetin temeli birliktir. Hiç bir Al
man bu birljk dışına atılamaz. 

Alman inkılabının temin ettiği 
bir diğer fayda da, ecnebi tesirini 
Almanlıktan söküp atmak olmuş
tur. Bu ne demektir? Almanyada 
ecnebi tesiri var mıydı? iddiaya 

,göre Almanyada Yahudiler nüfus 
itibarile yüzde bir oldukJarı halde, 
resmi ve umumi makat ıları i§gal
de yüzde 75 nisbetinde idiler. Ya
h udi, yeni rejime göre, Alman de
ğil, ecnebidir. Almanyada herke
sin ağzında dolaştığı gibi gayrı i
ri (nicht arisch) dir. Almanyada 
bu kelime, başlıbaşına siyasi bir 
formüldür. Umumi harpte Fransa
daki boche gibi. Gayri ari kanunu 
vardır. Matbuat bu tabir ile müte
madiyen meşguldür. Nutuklarda 
muttasıl ınvri ari sözü ititilmek
te ... Velhasıl, Almanlıktan ecnebi 
tegirini söküp atmak cephesi arka
sında duran yahudi edebiyatı, 
yahudi ilmi,' yahudi felsefesi ve bil
hassa yahudi iktısadından kurtul
mak gayesi, yeni rejime en fazla 
hız veren bir içtimai İtme kuvve· 
tidir . 

Nihayet, fırka, millicilik ve 
sosyalizme dayanıyor. Lazımdı ki 
konferansçı bunlar ha'kkında da 
izahat versin. İzahat şudur: Mil
licilik malumdur. Yeni Alman mil
liciliği kökünü umumi harptel<i 
siper hayatından alıyor. Ce~he
den gelen bu yeni duygu, eskı Al
man milliciliği gibi değildir. Es
ki millicilik mihaniki bir millicilik 
idi. Adamakıllı duyulmamıştı Gö
renek bir şeydi. Fakat yenisi öy
le değil. Yenisi, tamamile ruha 
çökmüş, tamamile duyulmuştur. 
Sosyelizme gelince, bir, kitaplar
da görülen sosyalizm vardır. Bir 
de, gene konferansçıya göre, Al • 
man sosyalizmi vard'ır ki, henüz 
Almanyada dahi herkes anlaya
mamıttır. (Konferansçıya bu nok
tada hak veriri-ı: - N. A.) 

Bu bambaşka bir feydir. Bu 
sosyalizmin fazla kıymetlerle, iş
çinin soyulması ve saire ile alaka
sı yoktur. Bu sosyalizm sıkı bir 

(Devamı S inci eahifede) 

1 

Ba ıkesir sevinç içinde 
Gazi Hz. ve muhterem misafirleri 

dün Balıkesiri ş reflendirdiler 
Gece şehirde 

BA_LIKESJR, 24 - Şehinfah Haz· 
Tetlerıle Ga2i Ha:z.retlirini ve ntaiyet
lerindeki zevatı hamil olan tren öğ • 
leden aonra sürekli allııılar ve 11 Y aıa,, 
sadaları arasında istaoyona dahil ol
muıtur. Büyük misafirler J-ürk ve 1-
ran milli marılarile kar ıılanmıı ve 
toplar atılmııtır. 

Şehinıah Haıretlerile Gazi Hazret
lerinin huz.urlannda muhtelil kıt'alar 
izciler ııe mektepliler tarafından b."r 
geçit resmi yapılmıştır. < 

Şehir sevinç içindedir. Gece teza
hürat ve ıenlikler yapılmıştır 

Halk Gazi Hazretlerile Şehinşah 
Ha~retlerinin vagonları etralında 
coşkun tezahürat yapmaktadır. Balı
kesir samimi ve heyecan dolu aaatler 
yaşamaktadır. 

lzmirden hareket 
IZMIR, 24 (A.A.) - lran Şehm· 

tabı Hazretlerile Reisicümhur Hazret
leri, lzmir tehri tarafından §ereflerine 
verilen ziyafeti müteakip Bahkesire 
hareket buyurmuşlardır. 

istasyonda bulunan mülki, askeri 
ve adli erkan ile C. H. Fı~ası idare h~
yet·i azaları ve Belediye reis ve azala-

şenlikler ve tezahürat yapıldı 
ı 

Avrupa siyaseti 
ıM.Barthou Belgratta Kral 
Aleksandr ile görüşecek 
Fransız Başvekili Yugoslavyada 
muazzam tezahüratla karşılandı 

BÜKREŞ, 24, (A.A.) - M. Bari
bou, bu sabah saat 9 da Belgrad'a ha• 
r~ket etmi;ı, hararetle tefyi edilmiş • 
tır. 

Mumaileyh Kral Karo) ile M. Ta
taresco ve M. Titülesco'ya tetekkür 
telgraflan gönderınittir. 
1 BELGRAT, 24. (A.A.) - Fran
aız Hariciye nazırı M. Barthou dün 

1
- saat 16 da Yugo•lavyanın lüks vapuru 

olan Kral Aleluandr vapunı ile Or
§Ovadan hareket ebnittir. M. Barthou, 
M. Y etviç namına Hariciye nazır mu-
avini M. Puriç ile Fran.sanın Belgrat 
elçiıi ve bir çok taluiyetler tarafın
dan ıelimlanmıftır. Vapur Tuna bo-
yunca !lerlerken Yugoelavya halkı 
Fransız naZJl"ını hararetle alkıılamıt· 
tır. 

Vapur •at 19 da Donji Milanoviç 
limanına muvasalat etmiştir. Nazır 
geceyi burada geçirmiştir. Bu sabah 
oradan hareket ve saat l 7 de Belgra• 
da muvaaa.lit edecekt"r. 

M. Barthou vapurda Yugoslavya 
matbuatına şu beyanatta bulunmuş • 

(Devamı S inci sahifede) M. Barthou 
n müenesat ve teıeldı:üller mümes • Gazi Hazret/erile Şehinşah Hazretleri 'Afyondan ayrılırlarken 
ımeri ve vaktin geç olmallna rağmen !ideleri Zübeyde Hannnefendinin Kar- heyet, Karşıyakada beldiye c. H. Fır- ( Ameırllka se'lfiırünlıııı tr.:!a.zııe "' 
toplanan binlerce halkı1 '! candan gelen fryaka'da Osmanpqa camiindeki kah- kası ve Hililialımer heyetleri kartıla· _ ~U J 
aevıri 1 v~ şükran his en lave Y•ııa1 dvarol riıtanda medfun bulunduğunu haber al- mıştır. Çelenk, konurken C. H. Fırkası ---------------------------------' 
avaze en araıında uğur nmı§ ar rr. malan üzerine dün başmabeyincileri ile namına ıöz. ıöyliyen Hüınü Bey, Ala G • M t f K l 

Gazi Hz. nin valideleri Hf.nin ıeryaverleri ve maiyeti Şehinşahileri ile Hazreti Humayuna bu kadritinaslığm· azı US a a ema 
Kabrine çelenk bir çelenk göndererek merhumenin me• dan dolayı teşekkür etmittir. 

lZMIR, 24. A.A. _ Şehinşah Haz· zanna merasimle koydurmuıtur. Şehinıah Hazretlerinin ıaray nazm, 

retleri, Reisicümlıur Hazretlerinin Va· Şehinşah Hazretleri namına giden (Devamı S inci sahifede) .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .......... ,,,,,,,,,,, .......... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 

Deniz rekabeti 
Fransa Italyanın iki zırhlı 
inşasından kuşkulandı 

... 
R ........... 'Franc!:ll .,.J,..srhine müteveccih olduğu 
anlaşılıyor ve Deniz Konteransı daha 

doğmadan ölecek gibi görünüyor 

i.ONDRA, 24.A.A. - lngiliz ve A
merikan mütahassıslan arasında, 1935 
deniz konferansına mütaallik iptidai 
müzakerat, Londra' da devam ededur
sun, Franıa, lıalyarun otuz beter bin 
tonluk iki zırhlı inıa etmek niyetinden 

aon derece kuşkulanmaktadır. Zira onun 
noktai nazarına ıröre, ltalya deniz kuv
vetinin böyle mahıus bir surette artml
maaı, balyanın aarib bir hakkı olmakla 
beraber, herhalde kendi aleyhine mü-

( Devamı S inci sahifede) 

Sipahi Ocağı kongresi 
Dünkü kongrede Ocağın bir senelik 
faaliyet raporu alkışlarla kabul edildi 

Sipahi ocağının senelik kongre- haftasında toplanması lazım gel • 
si dün ocak binasında toplanml§- diği halde bazı sebepler dolayısi-
tır. le içtima tehir edilmit bulunuyor-

Kongrenin her yıl, kanunun ilk (Devamı s inci sahifede) 

Dil Kurultayında 

Görüşülecek 
Dil meseleleri 
Kurultayın müzakereleri 
radyo ile..de n,.ı::,. .. .rlil ........ ı.. 

ANKARA, 24 (A.A.) - T. 
o. T. c ··..,nmi !katipliğinden: 

1 - Önceden de bıJaırıı.ı•t.l 
gibi ikinci Türk dili kurultayı ls
tanbulda 18 ağustos 1934 tarihin
de toplanacaktır. 

2 - İkinci Türk dili kurultayı· 
na, birinci kurultay azaları ile ce
miyetin merkez ve dışarı tetkilatı 
azalarından istek edenler ittirak e-

(Devamı S inci sahifede) 
o-------

Milli Hakimiyet 
bayramı dün 
tes'it edildi 

Dün ınilli hakimiyet bayramı 
olmak münasebetile tehir baştan 
başa bayraklarla donanmış, daire
ler tatil edilmiş, muhtelif yerler
den toplar atılmıştır. 

Geceleyin de bu münasebetle 
(Devamı S inci sahifede) 

BU ON 
2 inci sahifede 

Ecnebi matbuahnda gördüklerimiz 
3 üncü sahifede 

Yanmak iatemez miııiniz? 
Ft.:LEK 

Kadıköy tramvayı 
Mümtaz FAiK 

4 üncü sahifede 

OZ DiLiMiZLE 
M. sALA.HElTIN 

Amerika sefiri, Gazi Hz. ile Kayaer Vilhelm, 
Hindenburg ve o zaman Veliaht Vahideddin 

arasında geçen bir mülakatı anlatıyor 
Amerika aefiri M. Charles Sherill'in Türkiyeye dair yazdı
ğı fayanı dikkat eaerde n parçalar: 

Kayaer Wilhelm 
17 Birincik&.nun 1917 de Vah- \ 

dettinle maiyeti, Alman umumi 
karagabmın bulunduğu Spa is • 

' 

Maretal Hindenburg 
tasyonunda, Alman Kayseri, Ma· 
retal Hinderburg, Ceneral Loden· 

(Devamı S inci sahifede) 

ADman melkt:~ıPlleıröınün 
spoır beıyıramn y©.\pnU<dln 

Dünkü spor bay ramından intibalar 
Şehrimizde bulunan Alman ı spor bayramı tertip etmi.lerdir. 

mektepleri talebesi dün öğleden Bu bayrama bütün Alı:~an .~e_ktep-
T

_ ,__. d d b' (Lütfen sahıfeyı çevı~•nız) 
ıonra ...-ım sta yonıun a ır 
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İttihat ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN BIRAKTICI VESUCALARA CORl.y 

Cemiyet Pariste bir Elçilik te 
_,. ihdas ediyordu 

"ıminizi yalnız doktor Bahaettin ı Rıza, Dr. Nazım Beylerle Ahmet 
diye kullanmayınız, lstan~ml'da Celalettin Paşa ve Diran Kelekyan 
yaptığınız gibi Dr. Bahaettı.n Şa- 1 Efendi fikir ve hareket itibarile bi
kir suretinde istimal edersenız da- rib 'rlerinden ayrıldıklarından, Dr. 
ha muvafık olur. Fransızlar garip- Bahaettin Şakir Bey gibi yeni ge
tir: Ecnebi isimlerinde hatalar e • le.r ı:-enç, faal bir umurun Mısır ta-
derler. Bir Osmanlı'nın mektubu rafına çekilm. ·i tabii çok faydalı 
d kkatsizlikle diğerine götürülme- olacaktı. Esasen Dr. Bahaettin Şa
ııi Paris'te çok kere!er vaki olmu~- k'· Beyin menfadan kurtulmasına 
tur. isminizdeki tavsiyem bu ihti- Ahmet Celalettin Pa•a nakten yar
ınale mahal bırakmamak içindir. dım ettiği ve Avrupada bulunduğu 

Bir de mektubunuzu daima taah- müddetçe de yardrm edeceği için, 
hütlü olarak yollayınız. Çünkü Yıl- doktorun Ahmet Celıilettin Pasa • 
dız usulleri Parislere, Kahirelere dan ayrılmasına 'mkıin yoktu.' 
kadar sirayet ettir:Idi. Ba,kasının Dr. Bahaettin Şakir Bey Pariıe 
mektubunu çalmak, birisinin mele- geldiği zaman Ahmet Celalettin 
tubunu sahte imza koyarak almak Pa,a da orada bulunuyordu. Bina
me~ru i'ler gibi yapılıyor· Bu gibi enaleyh doktor ilk yardımı paşa • 
rezaletlerin önünü almak ancak dan görmüştü. Her ne kadar Yusuf 
muhaberede taahhüt usulünü kai • izzettin Efendi, taret hususi tabip-
dei külliye makamında kabul et- ! i ğini kabul ettiğinden dolayı ba,ı-
mek sayesinde mümkündür. na bir kaza gelecek olursa doktora 

Elhasıl orada bütün kağıtları- daima bakacağını vaktile vadet • 
nızın daima kil't altında saklanma- mi'se de, fdızaden'n bu vaadinde 
sını müsaadei biraderanenize mağ- durup durmıyacağı belli değildi. 
ruren rica eylet>im. Çünkü Abdül- - Politika arkada,lığı fikir ar
hamidin renk renk casuslarından kada,lığı demektir - benim naza
batka 'imdi Avrupada birtakun rımda kankarde~liğinden daha 
başka tarafların casusları da var • yüksek bir rabıtadır. (l) 
dır. Memleketi güya kurtannıya Binaenaleyh s'z menfada bulun. 
yeltenenler de her tara.ha casus i- duğunuz zamanda cereyan eden 
kamesine batladılar. I,te ricam bu ahval il., bütün Avrupada Osman. 
hikmete mebnidir. lı hürriyetperverliği meselesini ve 

s·z benim kardet kadar sevdi· benim ,imdiki mevkiimle istigalle
ğim muhibbim olduktan hafka bir ri mufaaalan size anlatmak ister. 
de meslek arkada.tmıımız. dirn. Aramızda gizli bir 'ey olma. 
biz hariçten beyhude fÜpheler ha- masmı sizin bütün iılere vakıf ol. 
sıl ederek fazla tazyika sebep ol • mamz lüzumunu en ziyade takdir 
mamalıyız. Usul teıiı ediklikten edenlerdenim. Siz Parise iyice yer
sonra değittirilmesi zordur. işte ,u !ettikten sonra bunu yapacağım, 
sırada ittigalimiz hakkında ihtiya.t biraz sabır buyurmanızı rica ede. 
ve sükutu tecviz etmekliğimin ae- rım. 
bebi budur. Ma.amafih emir bu • Bir de 'ura.sının ilavesine lüzum 
yurduğunuz mekaleyi yazrp gele - görüyorum ki Pariste bulunan ze-
cek posta ile göndereceğim. Bu vat hakkında kanaat hasd eylemek 
mekalenin Ramazanın on betinden le acele etmeyiniz. Size, '3hsi düs-
daha doğrusu ·bayra.mdan sonra manlıklar saikasile hakikaten mu: 
netrinde mahzur görmem. Çünkü o vafık olmıyan sözler söylenmi, o-
zamana kadar siz de hariçte eski- labilir. fakat vereceğim tafsilatı 
mi• olununuz. "Şevketmeabımız., bekleyiniz. O zamana kadar su al -
çok feylere alıştığı gibi, zatıalinizi h ay zarfında Pariste cereyan· eden 
hariçte bilıneğe de alıtır. Onun i- komedyalara dair bitaraf, namuslu 
çin üç hafta kadar sabretmenizi ri- adamlardan malumat edinmeğe ça
ca ederim. lıtınrz. Anlaşılması elzem o kadar 

Bittabi ıı:izli konuşulacak veya gar:beler vardır ki zamanınızı bo
ınuha.bere edilecek birçok .ıeyle~ ,u~~.,rf~~l:!niJ....!=?!~~J!?!~: ~~~ 
yoksa buraya mı geleceğinizi anla- ~!eJerden bahsetmekten meney. 
mak iç in mektubunuzu bekJı'yo • Jedı ok t iif d gıne ç eeı .. e iyorum. 
rum. Eski tifre alelacele yazıldı • Pariste geçireceginiz hayat hak-
ğından pek noksandı:, fİmdi mü • kında fikir mi soruyorsunuz. Zan-
kemmel bir tifre hazırlamak üze- nederim ki en münasip hakikat tar 
reyim. Eğer orada kalacağınız ta- zı mütterisi yedi, sekizi geçmiyen 
ayyün ederse çifte taahhütlü mek- bir pansiyona girmektir. Vatandaf 
tup!a takdim ederim. !arla ülfet etmek tabii olmakla be-

Avrupada kalmanız tekarrür et- raber, oturduğunuz yerde vatanda' 
tiğl akdirde münasebatmızı tevsi bulunmama.sına dikkat etmeniz 
etmeniz için it'aratta bulunmaklı- f~ansı:Zca tekellümde çabuk terak
ğım tabiidir. Eğer o suret tercih o- kı etmeniz için lazımdır. Maama
lunursa, zatıaliniz Avrupada "elçi- fih biz'm vatandaşların bir kısmı 
miz,, olursunuz; Hem hastanelere ekseriya teklifsizliklere cüret ettik 
cleva"?,. hem de siyasi yatla İffgal !erinden, bazısı da herkesin ne yap. 
e~ersı?ız. Yapılacak İ~ çoktur. Pa tığını anlamağa uğraştıklarından 
r_ı_ste cıdden uğrafan bir elçiye kat'i oturduğunuz yerde b<4ka vatand'4 
l;ızum vardır. Demek kı' Avrupada bulunmaması b kta' d u no ı nazar an 
otur~anız da pek münasiptir. Yal- da ihtiyati bir tedbirdir. 
ııız hır. kere görütmekliğimiz la • Fakat farnsızcayı tahsil için bu 
zım~e~ı~: _l•te onun için Mısıra gel- k~darı kifayet etmez. Beher dersı 
men zı ıslıyorum. b·r saatten eksik olmama.le üzere 

HARiCİ HABERLER 
Almanyanın borcu 

lngiliz teklifi 
Kabul edildi 

--o-

Almanya lngiltereye bir 
maliye heyeti gönderiyor 

LONDRA, 24. A.A. - Almanya, Da· 
vcı ve Y ung i.stikraz faizlerinin münaka 
lesi meselesini müzakere ehnek üzere 
bir mali mütahassiı heyet gönderilme:i 
hakkında lngilterenin vukubulan teklifi· 
ni kabul etmiılir. 

Berlin,den Röytcr ajansına gönderi .. 
len haberlere göre, yarın Beri in' den ha· 
reket edecek olan Alman heyetine, dev
let bankası reisi M. Şaht ile maliye na
zırı M. Van Kura~ikden biri riyaset e.. 
decektir. 

Maamafih Berlin mali mahafili, Alman 
yanın mühim müsaadat bahşedeceğini 
pek de ümit ebnemektedir.Bu mahafilin 
kanaatine göre, husule gelecek herhangi 
bir anlaşma, ~?.dece, kati neticenin tehi
l"İne baiı ol:ı.caktır. 

l.ondra•da böyle bir ililif hasıl +na· 
dığı takdirde, lngilterenin bir Kliring 
ofisi ihdas e tmek tasavvurunun mevkii 
tatbike knn•cağı beyan edilmektedir. 

Japon rekabeti 
lngiltcre ile Japonya ara
sındaki ihtilaf alevleniyor 

LONDRA, 24. A.A. - Röyter ajan· 
sının Tokyo muhabiri taraflndan bildi
ri.ldi~ine gCre, Japon hükümeti büyük 
Britanya ve lngiliz müstemlek:lerine it
haJ edilen Japon emteasına karıı tat
bik olunan yeni tahdidat sisıemiıü pro
teıto eden teşebbüslere lngiltere tara• 
fından verilen cevaptan müteessir ol· 
muıtur. 

Resmi Japon mahafili, hu tahdidatı, 
1 ngiltere · Japonya ticaret nwahedesin
deki en ziyade mazhan müsaade millet 
lmvdına muhalif addetmektedirler. 

Meselenin h&lli için, yakında müza
kera~ haşlanması muhtemeldir. 

Hudut meselesi 

Yugoslavya ile 
~1acaristan 

arasındaki ihtilaf 
CENEVRE, 24.A.A. - Yugoslavya 

hükumeti Ma~ar hükumeti tarafından bil 
diriltn huJut hadiseleri hakkındaki nok
lr~. ruıı7.arrru. M. Aver.ol'aİ tebliğ etm_i, .. 

Yugoslavya hükumeti, M;t.,..,.; ••• _ •· a · 
kı.im.,.ti ... :- r ........ utu oır dcYietin tamamiyet 
ve u.a.yitine kartı olan icraatı menet ... 
mek gibi beynelmilel münakaıa kabul 
ebnek bir vazifeden geri kaldığını bil
dirmektedir. 

T ethiı hareketlerinin durdurulması i. 
çin Macar hükıimeti nezdinde yapılan 
ıeşcbbüsl~rin akim kalması üzerine, Yu
got1lavy:.. kendi arazisi üzerinde meş· 
ru müdafaa tedbirleri almağa mecbur 
kalmış ve bu tedbirler de beynelmilel 
tea!ıhüı:!at çcrçeveıi dışına çıkmamıştır. 

, .. ug oılav hUkUmeti Macariıtanla doCY. 
rudan doğruya müzakereye girişmeyi 
iıtenıektc ve bu suretle iki memleketin 

nefinc ~Iarak hududun emniyet ve ıü .. 
klınctinin iadesi çaresinin bulunacağına 
kani olduğunu bildirmektedir. 

İspanyada 

Kabine buhranı 
Çıkması muhtemel 

--o-

Vaziyet yarınki kabine 
içtimaında belli olacak 
l\JADRIT, 24.A.A. - Başvekil, dahi

liye na:ııriyle, sabahın saat ikisine kadar 
mÜ<=akP.rede bulunmuŞ:tur. Bu uzun mü
la kata dair, kabine reisi her türlü be .. 
yanatta bulunmaktan istinkaf etmittir. 
Dahiliye nazırı ise, batvekil M. Samper 
ile siyasi mahiyette hiç birıey görüşme .. 
diklerini söylemi1tir. Mümaileyh, ayrı
ca, kabincniı: vaziyeti hakkında ortalık
ta dönen rivayetJere vakıf bulunduğu .. 
nu ve ı:.kin şimdiki halde bir buhran 
zuhr-una ihtiınal bulunmadığını tetnin 
edebilecegini ilive etmİ§tİr. Maamafih, 
siyasi mal.~filde, böyle bir buhranın 
pek )•ak1ndi\ zühur edeceği hissi vardır. 

MADRIT, 24 .A.A. - Yakında bir 
kabine buhranı zühur edeceğine dair 
ortacia dönen rivayetler münasebetiyle, 
radikal fırka rüesasının, şimdiki ziraat 
nazın M. del Rio veyahut ki Fas fev· 
kalide komiseri ve sabık dahiliye nazın 
M. Riko Avello tarafından teşkil oluna· 
c.ak bir kabineye müzaharet etmiyecek
leri temin edilmektedir. 

Bu ik zatın isimleri ise, müstakbel ka
binenin reisliği için, israrla ileri sürül
mektedir. 

Umumi kanaat, halihazırdaki siyasi 
vaziyetin yann aktam. kabinenin İçti .. 
maını müteakip olmazsa bile, Katalonya 
meselesini aydınlatacak olan meclis İç· 
timaından sonra, he:-lıalde bir sureti hal• 
le iktiran edeceği merkezindedir. 

Polonyada Çek-Leh Mat
buat Cemiyeti feshedildi 

VARŞOVA, 24 (A.A.) - Çekoı • 
lovak Pra-.o Udu gazeteMııde mütevei• 
fa Dahiliye nv.m p;eradcnun hatırası· 
nı kirleten bir makale İıltİf'll' ebrÜJtİT. 
"Lellıiıtan · Çekosl .... akya matbuat ce
miyeti., azasından iki Ç*ooJon&cyslı 
ara bu makaleden -1 olduğundan 
Lelıirten matbuat birliği bu ceniyetin 
faaliyetini tatil etmeie karar Tennİf 
tir .. 

Fırıncıların grevi 

Ati na ve Pire iki 
gün ekmek 

sıkıntısı çekti! 
ATINA, 24 (Milliyet) - Evvelki 

gün Atina ve Pire fırmcılan umumi 
bir grev ilan ebuİJlerdi. Bu gı-ev <lün 
de ayni şiddetle devam etti. Her ne 
k,.,l>P Oabiliya nezareti bu tehirlerde 
elemek krtlıiı olınaması icin ıid~tı; 
tedbırte.r llı.Iu..u.. c:a..uut •c uU'nun tçın 

35 askeri fınru işletımişse de gene halk 
ekmek sokın tm çelaniştir. 

Diğer taraftan grevcilerle grevci .. 
!erden aynlarak qliyenler arasında e
pey hadiseler de olııwıtur. Bu vekayü 
çukaranlardan Atina ve Pirede elli kip 
kadar tevkif edildi. 

Grev dün ak?Bm Başvekil Mösyö 
Çaldarisin müdahale.ile hallolunmuı • 
tur. Grevcilerin istediklerinin ekserisi 
kabul edilmiştir. 

Çünkü bunlara miizaheret için bÜ· 
tün esnaf teşkilatlan greve iıtirak et
meğe karar vermiıler bütün Yunanis· 
tanda umınni bir grev tehlikesi b•§ gös
tennif ti. 

Amerikada Hitler 
aleyhtarlığı 

NEVYORK, 24 (A.A.) - Naıyo-

Makedonya meselesi na1 • SosyaSôst ce.-..yaruna muhalif te
şeı.ı..ü11erc men.:.;> üç binden fazla e§-

SOFY A, 24 (A.A.) - Hamiye has, Almanya bat konsolosluk binası 
nezareti bir tebliğ neırederek, Pertiç önünde -dünkü gün ıükUnetle niimeyiı 

D.Aii 
Ağrıdağı isyanından suçlu 

kişinin idamları istendi 
25 

ADANA, 24. A.A. - Ağrıdağı isyanından suçlu mevkufların 
şehrimiz ağır ceza mahkemesindeki muhakemelerine dün de devam 0 • 

lunmuş ve Cümhuriyet müddeiumumisi mevkuflardan Emin paşa oğlu 
Ömerle diğer 25 ki~nin idamlarını istem ·stir· Karar 28 Haziranda 
tebliğ edilecektir. 

• 
iki köylü sel içinde boğuldu 
ÇORUM, 24.A.A. - Dün ikinci defa yağan dolu Oymaağaç, 

Karaburçak,. Gürcü, Y eniköy, Bayat köylerinin pançarlık, bağ ve bağ
çe~erini ve ekinlerini hamilen tahrip etmiştir. 

Karaca köyden bir ihtiyarla hüviyeti tanınmıyan bir köylü ken 
Jilerini sele kaptırarak boğulmu~[ardır. 

Milli operaya doğru 
Ankara Halkevinde temsil edilen Öz 

Soy operası çok takdir edildi 

Öz Soy Opercuında: Yakanda Semiha ve Nimet Vahit Hanımlar 
Afağııla: Azade Selim Sırrı hanımın iştirak ettiği bale heyeti 

ANKARA, 24 - lran Şehinfa- barile de bir hususiyet arzetmek • 
hı terefine tertip edilen Öz Soy o- tedir. Piyes danalar, taganni ve 
perası Şehi~ ve Gazi Hazret- temsil itibarile de çok muvaffak 
!erinin de bulunduğu bir matine- olmuştur. 
de Ankarada Halkevinde temsil Bilhassa 85 ki~ilik ilk Türk ko-
edilmişti. Operanın evvelki gün rosunun muvaffakiyeti büyük bir 
üçüncü ve son temsili Ankara ı-fol. takdirle karşılanmı.tır. Resimle • 
kevinde verildi. rimiz hu milli eseri büyük bir mu-

Eserin muharriri Münir Hayri vaffakiyetle canlandıran Nimet 
bey ve bestekarı Ahmet Adnan B. Vahit hanımr, Ay,im rolünde, Se-
bu eserlerile her türlü takdire bi. niha hanımı ve Selma, Azade Se-
hakkm layık olduklarını göster • lim Sırrı hanımların da i,tirakile 
mitlerdir. Eser Türk operasına oynanılan milli dansları göster • 
doğru atılan bir adım olmak iti • mektedir. 

Türkiye turu Kardetim ! Şimdi artık cidden haftad_a iki üç ders almanız lazım
calı,acak zaman geldi; intallah el- dır Guya fr_a~ızca hiç bilmiyor
ele vererek çok 'eyler yaparız. Bi- IDUlsunuz gıbı gramınaire'den ~
:ı:im gibi saffeti, hulüsuniyeti olan- Iırarak yeniden tahsil etmeli ve 
!ara muvaffakıyet daima muhak • bıraz da bittera.ture okumalısınız. 

nuntaka11od.ı.i ad<eri gami.ıonlannm yapmqlardır. 

takvi'}'e edildiğine, o bavaliye tayyare Nümayitçiler Taelmanin semest in- M h r . .. b" "kl ·1 . 
ve topuçu krtaab sevkolunduğuna ve rakılmasıru ve M. Hillerin memuru U a tzgiıcu iSi etçi en 

1 Zile' de şiddetli 
Yağmurlar 

kaktır. Sizden yalnız etrafınızda Bitmedi 
dolaşması tabii olan entrikalardan 
çekinmenizi kardef'me rica ede. 
rim. Avrupa.da gördüğüniiz adam
ll;'rın büyük bir kısmı entrika saye
sınde ya'3r. Bunlar arasında sözü 
ba~ka, meramı başka olanlar çok . 
tur. Bu gibi hokkabazlara karfı 
miimkün olduğu kadar ihtiyatlı bu 
lununuz. 

Makedonyalılarla asker ~.-asımla kanlı maohsusu olup geçenlenle Harvant üni- Diyarıbekir'e vardılar 
müsademeler vaki oldu~ dair ha- versitesinde yapılacak mera.ime iıtirak 
riçte çıkarılan ıayialan katiyetle' tek • için gelen M. Hansrtengelin Amerika- DlYARIBEKIR, 24. A.A. - Muha· 

figaro gazetesinin sizin firar me 
sı>lesine dair yazdığını leffen tak. 
elim ed"yorum. Hikayede zanne • 
dersem hata var . ., 

Diran Keldcyan Efendi Dr. Ba
haettin Şakir Beyi kendi tarafına 
celbctmek maksadile bu satırlan 
yazıyordu. Paris ile Mısır, Ahmet 

!erinin kız ve erkek talebesi işti • 
rak etmittir. Bayram buyük bir in
tizam ve mükemmeliyet için geç
miş ve talebeler atletizm sahasın
da çok muvaffak olmu,lardır. Ta
lebenin muhtelif spor i•lerinde ve 
bilhassa yüksek ve uzun atlama • 
!arda, disk ve gülle atmalarda gös
terdikleri muvaffakiyet hazırun 
tarafından hararetle alkışlanmı' 
ve çok beğenilmi?tir. 

Bayramda talebelerin akraba· 
ları ve arkadaşlarile şehrimizde 
bulunan Alman kolonisinden bir 
çok güzide zevat hazır bulunmu$· 
!ardır. 

kip e....;.tir dan ihracını ı"st-"1--"- fızgücü bisikletçileri su.t 13 de Diyarı· 
(1) Bilahara umumi harpte Ermeni ···-• · --· .,,....,.. 

ıe.hc_ın __ es __ na.s_mda Diran K•l•kyan Ef•n- 14 haziranda itliıf edilmiı olan -dört Nazi aleyhte.rlanndan yedi kitilik bekir'e geldiler. Şehir dııında belediye 
d 1 ' ' ' korniteciden maada öldürükn yoktur. bir h<oyet, Alman bafironwloou,.. gör· ve Hal.kevi reisleri, tayyare zabitanı ve 
ını? o umunc doktor Bahaettin Şakir Memleketin her taroıfı hmı bir siilcün i- mek "istemiflerse de mUtnllİley'lı kendi- sporcular tarafından samimi tezahürat-

Btyın sebtp olduğu rivayet tdilir. çindedir. 1 .. l<ab 1 . la karıılannu~lardır. 

c=~E~C~=N=E:s::i==M~~A~T~-!_-U_A_T_l_N_..:_D.::e~::..:
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:::u:.:~=~=·,:::.b~--D-U_K..!..:L.::A~R=l=--1-Z-) 
Bulgar milli iktısadı ı Kimyevi harp ve 
için 125 milyon leva alimlerin mütaleası 

Novo Vreme'den ·. y Pariste, beynelmilel harp aleyhta· 
k' . eni «Bulgar krediao bankası teı- rı tabipler cemiyeti tarafından: "Si· 
. ·~atı hakkındaki emirname, ta.s<iiki vil ahali hava kimyevi harbine karfı 
•bç'ınl_kverile'! 30 numaralı çararadallile muhalaza edilebilir mi?,, Mevzuu ü-
ır ı te dunk- • ·1 • · d . . u r~mu gazete ı ave.ıın- zerinde bir içtima tertip edilmiflir. 
". ıntııar elmiftir. Yeni banka 125 içtimada climlerin fikirlerini din-

mılyon leva esa. sernıayeye malik o- lemek için her sınıltan kalabalık bir 
lup ~unun 50 milyonunu devlet vere· halk kütlesi hazır bulunuyordu. Dr. 
cek!"· Banka, teıkilat itibarile bir 
ak•ıyoner şirketi mahiyetinde olacak.. Shaasigneux hava kimyevi harbinin 
~ır. Do:vlet h'ueleri, devleti bankanın çok te•irli bir tabl<nunu yapmıştır. 
ıdar~ıncle ve umumi içtimalarında Resmi müdafaa vesaitine gelince: 
tem.aıl edecek olan Bulgar milli ban- Bunlara güvenmek lazımdır, çünkü o 
kn- t I d d h d'l derece halın duvarlar. lôzımdır ki, -· ara ın an eru te e ı ecektir 
ık · b k · bunların infa mıurallan nüfus bn•ına ı •ene sonra an anın esas sernıaye.. -Y 

ıi 250 milyon levaya çıkaarılacaktır. 4.000 franga malolacaktrr. 
Bulga~ milli bankası yeni bankaya içtimada bir çok hatipler lik"rle-
200 mılyon levalık bir kredi açacaktır. rini dermeyan etmif, Pi. Langer;in en 

Bu kredi, Bu~;ar milli bankası ha. son olmak Ü:z;ere: "Şu halde kimya 
nunu ve talimatnameleri mucibince harbine karfı mücadele edebilmek i .. 
b'! aksiyoner fİrketin alabileceği kre- çin bir tek çare vardır, bu da kısaca 
dıden hariçtir. harbe karşı mücadeledir.,, demiş ve 

Yeni bankanın tesiıi, bütün iktısadi pek çok alkıflanmııtır. 
rno.halilde umun1i tasviple karşılan- B k h 
m~tır. Hükumet, •Bulgar kredisi» i•- rezilyada a Venin 
mıle bu yeni kredi müel aese•inin ik- yakılması 
tı•a_'!i, hayatımı:z;Ja oynıya.cail. 6üvük 
•oüi ılade etmektedir. Bre:z;ilyada kahvenin yakılavmn. 

daki sebeplerden bafltcacı, müstah • 
aitlerin liyata/n sun'i olarak yükselt
mek arzularından ileri geliyor. Brezil
yada 1930 danheri fada istihsal olu
nan kahveler için bulunan yegane ça
re, la:z;la miktann imhasulrr. 1931 • 
934 seneleri :carlında, bu roretle Bre· 
:z;ilyada 26.622.372 çuval kahve ya
kılmııtır. Bu miktar aıaiı yukarı iki 
~enelik ihtiyaca tekabül etmektedir. 
Bu sene mev/Iİm sonundaki kahve mik
tarı bir senelik ihtiyaçtan biraz; daha 
az olacaktır. Bre~ilyada kahvenin 
yü:z;de 70 ini toplayan Sao Paulo mü· 
esseaei bu sene 10.520.000 çuval elde 
edecektir ki, bu miktar geç_en ı;eneki 
istihsalin yansıdır. Son vazıyet 1934-
35 senesinde arz il_e talep ... . ar~:~n1~ 
bir müvazene temm edecegı gı. '' 1 

yatlarda da istikrar vücudeEgetrrec.etk)· 
t . (The conomıs 
ır. 

Üç Avrupa 
B .. b . dostluk teşekkülle-ugun u yenı . 

ri ve ittifalılan.nın neticesi olarak şım-
di üç Avrupa vardır: .. A 

Muahede/erin yeniden tetkıkı V· 

rupası: Almanya, Mac~ristan ve saı· 
re. Adali Hitler, Versaılles muahede: 
sinin bilhaasa a~keri şartlarıknı. "~enı· 
,/,.n tetkik ve tadıl., ettirme ıaf•llOr. 

Almanyanın bu yeniden silahlanmak 
hususundaki a:ı:mi, Silahsızlanma kon· 
leransını bir p.km.ua sokmuıtur. 

Bundan sonra, muaheclelerin mu .. 
halaza.sına taraftar olan Avrupa var
dır. Bu Avrupap grupunun başında 

·· k e bulunan Fransa, Cenevre mu.z:a er -
lerinde emniyet mesele•ini koY_mUf
tur. Buna küçük itilcil, Yunanıstan, 
Türkiye ve Sovyetle~ ~irliii iltiha.k ~f· 
miflerdir L~hiatan ıştırak etmem.ıştır. 
Berri A.:rupada bulunmak müşterek 
vasfını haiz; olan bu iki gn,oun karşı
sında /ngiltere ve Dominyon/ar var
dır. 

Cenevrede açılan Alman siy08eti
ne iştirak etmemekle beraber Frar.sız 
siyasetine fidd>tle muhalefet ~den Bü
yük Britanya, bugün Franaayı Avru
pa iflerinin alakasını kesmekle teh· 
dit ediyor, ve berri Avrupadan ayrı
lırken, Dominyon/ara ve Amerika Müt 
tehit Ciimhuriyetlerien bağlıyan ra
b~taları kuvvetlendirdiğini :ı;annedi -
yor. 

Fransız; bloku, Cermen bloku, An
gla..Sakson bloku. Demek ki Cenevre
cle devaın edecek olan siyasi müca
delenin üç esası bunlardır. 

(La Republique) 

ZiLE, 24 (A.A.} - Dün ak
şam üzeri havanın birdenbire ka
rarmasını müteakıp kaza ve mül
bakatına semt semt yağmurlarla 
beraber fındık ve bazan cevi:ı; bü. 
yüklüğünde dolu yağmıştır. 

Dolu seyrek düşmüş Ve on da
kika kadar devam etmiştir. Etraf
tan gelen seller kasabanın kenar 
mahallelerindeki evlere dolmuş bir 
çok bostan, bağ ve ekin, afyon, 
tütün, p:ıncar tarlalarını bozmuş, 
b~hçelerden birçok ağaç sökmüı
tur . 

Hasaratın miktarı tesbit edil
mektedir. Kırlar köyü civarında 
Hasan oğlu Şükrü isminde bir köy. 
lü yıldırım çarpmasile ölmüştür. 

Erzurumda rekzcdilecek 
Gazi heykeli 

ERZURUM, 24. (A.A.) - Bu 
sene açılan Cümhuriyet meydanı
na dikilmesi İmar birliği tarafın
dan kararlaştırılan Gazi heykeli
nin çok mükemmel olması arzu C· 

dilmektedir. Bunun için 1 Tem • 
muzdan itibaren bir müsabaka a
çılacaktır. En mükemmel modeli 
yapana heykel ve kaidenin kat'i 
ihalesi yapılacaktır. 



Yanmak isteme.a 
misiniz? 

Plôj mevsimi başlayınca bütün 
kadınlarda ve bir kısım erhekler
de yanmak hevesi de beraber ba~
lar. 

Geçenlerde bir genç kansı o • 
tan orta yaşlı bir beye, karısı soru
yordu: 

- Bey! Ben bu lıalta Florya
ya gideceğim. Biraz yanayım ba
ri! Sen yanmak istemez misin?. 

Bey içini çektikten sonra: 
- Ben icap ettiği kadar yan -

dım. Hacet yok!. 
insanlık yanmıya bu kaJar düş

kün olduktan sonra arhk onu ce
hennem ateşile tehdit etmede pek 
tesir kalmaz sanırım. 

Vaktile güzeli tarif ederken: 
- Pembe beyaz, teleme peyni

ri gibi taze! derlerdi .• 
Şimdi, kolları, göğsü ve hele 

ensesi kayl.fa dönmÜf tazeleri gör
dükçe: 

- Ne güzel kaJın diyoruz. 
Bu deği~klik bizde mi, kadın· 

da mı? Orasını pek kestiremeyiz. 
Şimdi bir kaJcnın rengi habe

fe ne kadar yaklaşırsa kıymeti o 
kadar artıyor. Günefi az memle
ketlerde elektrik ıfığı ile vücutla
rını yakhran güzeller sayısızdır. 
"Güzeller,, dedim de aklıma gel
di. Bu güzellik lôfı da arhk itibari 
bir fey oldu. Eskiden güzel dedi
ğimiz çehrelere bugün manasız ve 
ifadesiz diye bakmıyoruz. Çizil • 
mif kap yukarıda, gözü çekik, ağ
zı geniş, burnu kıvnk simalar gör
dükçe: 

- Ne güzel! diyof'aZ. Hususi 
bir çehresi var· 

Acaba bugünkü güzellik telôk
kimiz ne zamana kadar sürecek? 
'Acaba günün birinde renk moda
sı koyulaışa koyulafa karaya yak
lafQcak ve uki dadılarımızın ren
gi kadınlar için bulunmaz bir gü
zellik unsuru olacak mı?. 

Bugünkü cereyanı görünce ~
na "Hayır!,, diyemiyeceğiz .. La • 
kin siyah ırkın burun, ağız ve saç 
hususiyetlerini almaJan beyaz ır
ka atlanmmına da imkan var mı? 
Kim bilir? 

'Avrupada (Güzellik cemrhlığı) 
ismi altında rok para kazanan bir 
frıhe var. Burnunuzu, kulağınızı, 
icabına göre simanızın veya vü -
cadunuzan size ve bugünkü esle
tiğe aykırı görünen yerlerini "rp:,, 
diye düzeltiyor. Belki bu şube be
yaz ırkın rengini arruya göre ka
rartacak bir seram bulur. Günün 
birinde Suadiye plajında bir tat
lı habes görürsünüz.. Y aklQfınca 
bu ha~mın eski aoinalarınızdan 
bir sarıpn güzeli olduğu.!!". tanır: 
sınız. Belki bu renk degıftırmest 
önceleri göze çarpacak, fak~t _gi~
gide buna da bir elbise degı~klı-
ği gibi alıfacağız. . . 

Manevi rengini değıştıren dost
larımızı gördükçe ilk yaJırgama
lar naıd sonraları yerini tabii 
gördüğümüz bir alıfkan!ığ~. veri
yor'sa, bunda da füphesız, oyle o-

lacak. 
Dişçinin sayısı 

Dostum bir dişçi, bir yabancı 
dil öğreniyor .. 

Hocalar, çocuğa sayılan öğ
retmis. Lôkin insan hali bu, beriki 
de u,;utmu~ .. Bir aralık hocmının 
"kırk beış,, sayısının karşılığını bu
lamam•• ve nihayet demiş ki: 

- Ben dişçiyim! Otuz ikiden 
fazlasına ihtiyacım yok! 
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HABERLERi 
EKONOMi 

Ayakkabıcılar ve 
Dericilerin dileği 
Bir broşür halinde basıldı 
ve Meclis azasına verildi 

Ayakkabıcılar cemiyetinde bu
gün bir içtima yapılacaktır. Bu iç
timada ayakkabı, deri ve kösele 
sanayii kongresinde lktısat veki
letine brldirmeğe karar verilen te
menniyat son defa gözden geçiri
lecektir. 

Aya'kkabıcılar ve dericiler ay
rıca dileklerini bir broşür şeklin
de tesbit ederek bütün Büyük Mil
let Meclisi azasına ve hükfunet er
kanına tevzie karar vermişlerdir. 

Diğer taraftan bu sanayi gru
punun temennilerile Ticaret Oda
sı ve Sanayi Birliğ; de yakından 
alakadar olmuştur. 

Ticaret Odası da bu busu&ta 
lktısat vekaletine bir rapor vere
cektir. 

Harcırahlar werildi 
lktısat vekaletinin yeni teşki

latında vazife alan memurlar har
cırahlarını almışlardır. Bu memur
lar maaşlarını da alınca derhal 
A~araya hareket edeceklerdir. 

Va~ L rcul uk Şirketi yeni 
vapur alacak 

Vapurculu'k şirketi mevcut va
purlar ihtiyaca kafi gelmediğin -
den yeniden bir büyük vapur al
mak için muhtelif firmalarla tema
sa giri§miştir. 

Şirkete bazı firmalar teklifte 
bulunmu§lardır. Şirket bu müra. 
caatları tetkik etmektedir. Yeni a
almacak vapurun T arıdan daha bü
yük olmasına lüzum gösterilmek
tedir. 

Şirket Mudanya hattına tahsis 
edilecek bir vapur da aramakta • 
dır. 

Yeni paralar 
On paralıldarın modelleri 

Maliye vekaletinin 
tasvibine ar:r:edildi 
Damga matbaasında yeni ver

gi pullarının tab'ı ikmal edilmiş
tir. Pullar Maliye vekaletinin em
rettiği miktarlar dahilinde muhte
lif vilayetlere sevkedilmektedir. 

Darphanede ele un çuvallarına 
kur§un mühür koymak için yapı
lan soğuk damgalar ikmal edilmiş
tir. 

Evvelce muvakkaten pastaha
neden alınan damgaların peyder
pey iadesine ve darphanede yapı
lanlarla değiştirilmesine başlanıi
mıştır. 

Şimdi darphanede yeni parala
rın basılması hazırlıklarına başla
nılmıştır. 

10 paralrkların modelleri Ma
liye vekaletine gönderilmiştir. Mo
del ve teşkil tasdik edilir edilmez 
basılmaya başlanacaktır. 

• D ığcı k . ı ubünün yenı 
dağ sporları 

Dağcılık kulübü temmuz niha
y,.tl ... -'r0 <lohu lnegölden ba,lıya
rak Uludağ tepelerinden geçmek 
vt. ..,ursaya mmek suretile büyük 
bir yürüyüş tertip etmeğe karar 
vennistir. 

Daha şimdiden bir çok kimseler 
bu yürüyü• hareketine ittirak et • 
meğe talip olmu,lardır. • 

Yürüyü'e İ'1İrak edecekler Is -
tanbuldan vapurla Y alovaya, Ya
lovadan otobüslerle lnegöle gi
decekler ve lnegölden yuruyutc 
başlıyacaklardır. Yürüyü\le Türk, 
ecnebi bir çok kimseler talip ol -
muştur. Elli, albnış ki,ilik bir ka· 
file toplanacağı tahmin ediliyor. 

Kadıköy çocuk bahçesi 
Kadıköy kaymakamı Kadıkoy 

iskelesi önündeki bahçeyi tevsi e
derek yaz münaaebetile gelen hal
kın çocuklarının oyun ihtiyaçları
nı tatmin için çocuk bahçesine ha· 
zı ilaveler yapacaktır. 

İdman Cemiyetleri Merkezi 
Umumisinde 

Türkiye idman cemiyetleri mer
kezi umumisi dün şehrimizde fe
derasyonlar mer,kezinde toplanmış 
tır. 

Mencezi umuminin bu içtimaı· 
na birinci reis Erzurum mebusu 
Aziz Bey riyaset etmiştir. Dünkü 
toplantıda ittifakın umumi bütçesi 
nin müzakeresine başlanmıştır. j 

·aı dedikoduları 
Kabzımallar Halin ihtiyaca kafi 

olmadığı noktasında ısrar ediyorlar 
1 •••••• 1 

Diyorlar ki: Öyle kabzımallar vardır ki günde 
iki bin küfe üzerinde iş görürler. Böyleleri 

dört metrelik sahada nasıl çalışırlar? 

Merhum Kadıköy halinden bir lıahra 

Belediyenin eski Kel'eateciler 
yangın yerinde yaptırmakta oldu
ğu sebze halinin dedikodusu V dli 
beyin gazetelere yaptığı son beya
nat üzerine büsbütün alevlendi. 
Vali beyin (Kabzımallar da kım 
oluyor?) Diye hatlayan beyanatı 
kaıbzımallar arasında infial uyan
dırmıttır. Yalnız Vali beyin (Biz 
hali yaparız. l 'ıteyen gelir, istemi- I 
yen gelmez) demesi endişede bu -
lunan kabzımalların yüreğine su 
serpmi~tir. 

lstanbul Belediyeai ötedenberi 
lstanbulun yiyeceğine müteallik 
hemen bütün maddelerin geçtiği 
sebze halinin mehmaiınkan asri 
bir şekle sokulmasını dü~ünmek
te idi. ihayet Cümhuriyetin onun- ' 
cu yıldönümünde karar verilen te- 1 

kilde bizzat Vali bey tarafından 
muvakkat halin temel atma me -
rasimi yapıldı. Bir müddet sonra 
yükselmeğe batlıyan halin dediko
dusu da berabe: başladı. ilk itira
zı yapanlar kabzımallar cemiyeti ' 
oldu ve halin ihtiyaca kafi olma
dığı ileri sürüldü. Kabzımallar ce
miyetinin itirazı bilhassa iki nok
tada toplanıyordu. 

Tiyatro talimatnamesi 

1 - Hal mevcut ihtiyaca kafi 
değildir. 

2 - Haldeki dükkanlar çok kü
çüktür. 

Bu ,ikayetleri Daimi Encümen
den bir heyet mahallinde tetkik 
yapın•• ve vaziyetin böyle olduğu
nu kabul etmi,tir. Bu tetkikat Ü -
zerine hal<İn daha geni,letilmesi 
kabul edilmi, ve yeni bir kıeım in
.asına başlanmı,tır. Fakat bittabi 
dükanları genıi,letmeğe imkan gö
rülememi~r. Şimdi vaziyet budur. 

Muhittin beyin beyanatı üzeri
ne dün bu husy.sta kalnımallarla 
yeni<len temasta bulunduk. Kab -
zımallar diyorlar ki: 

"- Bi~., ııılin yapılmamasını 
istemiyoruz. Yıi.lnız hal ihtiyaca 
kafi değildir. dardır; diyoruz, 4 
metrelik mesafede bir kabzımal 
nasıl it gö. ebilir. içimizde öyle 
kabzımallar vardır ki bir günde 
iki bin küfeye kadar malı gelir. 
Dört metrelik mesafede yapılsa ya
pılsa ancak on güfenin satı'ı yapı
labilir. Yalnız, Vali beyin dedikle
ri gibi eğer hale isteyen gelec~ 
istemiyen gelmiyecek ise o vakıt 
it deği,ir. Öyle ise mübarek ol -
sun.,, 

Üçer aylıklar verildi 
Dul, yetim ve mütekaitlerin üç 

aylıklarının verilmesi bitirilmit · 
tir. 

Şubelerden maaşlarını almıyan
lara bundan sonra merkezden ma
aş verilecektir. Bu tediyat perşem
beden evvel yapılmıyacaktır. 

Emlak bankası numara sıra
sile tediyata devam etmektedir. 

POLiSTE 

Tavla yüzünden 
Bir kavga çıktı 
İki kişi yaralandı. Birisi-

• w 
nın yarası agır 

Evvelki gece saat 20 de Aksa-
1 rayda oyun yüzünden bir kavga 

olmu9 iki kişi yaralanmıştır. 
Aksarayda Abmediye cadde

sinde dokumacılık yapan Halil i
le Halil İbrahim isminde iki ar
kadaş vardır. 

Bu iki arkadaş evvelki gece 
Demir ağanın kahvesine çdanış
lar, Halil İbrahim tavla oyunu
na oturmuş, Halil de seyre dal -
mış. 

Halil lbrahimin tam mars ola
cağı esnada Halil gülmüş, İbra

him zaten kızgın bulunduğu için 
arkadaşının bu gülmesine daha 
fazla sinirlenmİ§ ve küfür etmiş
tir. 

Halil, buna sabredememiş ve 
eline geçirdiği sandalyeyi lbrahi
min kafasına indirerek ba,ını ka
na boyamıştır. 

İbrahim bu vaziyette dü'kkana 
ko~rak hJÇ&ğını almış ve gerisin 
geriye kahveye dönünce Halille 
tekrar kavgaya başlamış ve bıça
ğını Halile saplamıştır. 

İbrahimin yarası hafif ve Ha
Hlinki ağırdır. Her it<isi de polis 
tarafından yakalanarak hakkında 
takibata başlanmıştır. 

Alçı h;rsızı 
Galatada Alçı fabrikasında ça

lı~an Hamit beş çuval alçıyı ça
lıp arabaya yüktelirken yakalan
mıştır. 

Den ;ze duştu, kurtuldu 
Evvelki ak?DI Haydarpafa

dan vapurla Kadrköyüne gitnıekte 
olan gardöfren Salih efendinin a
yağı kayarak denize dii§müştür. 

Vapur durdurulmuş etraf araş
bnlmıt, ve Salih efendi rüsumat 
motörü tarafından kuıtarıl11Ufhr. 

Tramwıy çırptı 
Kurtulu9ta oturan Todori e

fendi, dün Galatada Voyvoda 
caddesinden geçerken §Ofur Arifin 
idaresindeki 2843 numaralı oto
mobi1 kendisine çıupmı§ ve yara
lamıttır. 

Hava raporu 
Kandilli rasathanesinden aldı

ğımız maliimata göre, barometre 
bugün caat yedide 762, saat 14 te 
762 dir. 

Hararet derecesi saat yedide 
19, saat 14 te 25, azami hararet 26, 

' asgari 16 dır_ 

Rüzgar saat 12 ye kadar kara
yelden ve bilhassa poyrazdan es
mistir. Azami sür'ati sani}ede 8 
metredir. 

Belediyenin tiyatrolar hakkın
da yaptığı yeni talimatnamenin 
tatbikine temmuzdan itibaren ha.
lanacaktır. Yeni talimatnamede 
tiyatroların dahili tertibatı ve sa
ire hakkında bir çok kayıtlar var
dır. Belediye de Tepebaşı tiyatro
sunda bu talimatname mucibince 
bir çok tadilat yapacaktır. 

Gizli kesilen koyunlar 
1 Küçük haberler 1 Taksim hah çesini bu sene 

Son zamanlarda bazı yerlerde, 
gizli olarak evlerin bodrum kat • 
lannda koyun kesil<liği ve halka 
satıldığı anlaşılmıştır. Belediye 
me?bahadan geçmiyen ve gayri 
~ıhhi surette kesilen bu koyunla
rın kasapları hakkında kanuni ta
kibat yapmaktadır. 

" Şehir tiyatrosu artistlerinin belediye mi iıletecek? 
idare etmekte otduk1arı Tepebaıı Taksim bahçesini itletmek ü-
bahçesinde, temmuzun on beşin · 

1 zere bu sene talip çıkmamıftır. den sonra haftanın bazı gece e-
d · ' kt Bahçe •imdilik dört kuru• dühu -rin e operet oynanaca ır. .., .., 
" Mülga İstanbul kazanç tem- liye mukabilinde halka açıktır. Dü 

yiz komisyonu azasından Cemil huliyeyi veren iç.eriye girerek iste-
Bey 300 lira ücretle Ankarada ye- diği yerde oturabilir. . 
ni teıkil edilen 1 numaralı kazanç Bar kısmında büfe yoktur. Bu. 
temyiz azalıima tayin edilmi•tİr. 

nun için burada oturanlar \Mr teY 
içmdı: veya yemek mecburiyetin -
de değillerdir. 

Belediye bahçeyi daha uzun 
müddet bu halde bırakm1yarak 

kendöai ifletımeğe kar.,- vermittir. 
Bunun için yakında liızımgelen 

tesirata başlanacaktır. M1Z1ka ye
ri tamir edilecek, sahne daha bü -
yütülecektir. Bahçeye aynca bir 
sinema perdesi gerilerek, burada 
da küçük ti1mler gösterilecektir. 

ş h "mizde misafir bulunan Japon Ticaret Hey'etı prefıne dün ak-
e "t 17 de, Taksimde Gümüşsuyıındalıi Japon Sefarethanesi bina-

Kadıkö) tramvayları 
Kadıköy tramvaylanmn intaa

tı ikmal edilmek üzeredir. Suadi
yeye kadar olan krsının bir taraf 
ray fertiyatı hemen hemen ilana! 
edilmİftir. Kurbağalı köprüsünun 
bazı yerleri çatlamıt olduğundan 
hattın üzerinden geçirilmesi ıçin 
köprünün tamirine lüzlRD görül · 
müştür. Bu yoldan otobüıler i9le
meğe batlamıştır. 

sam ıaa f . .
1 

. . 
' da bir çay ziya etı ven m(ftır. 
sın Ziyafette, lstanbal Ticaret Odtuı erkanı ve ticaret alemine mensup 
bir çok zevat haz!r 0bulunmuflardır. Ziyafet çok samimi ve nefeli bir 
hava içinde geçmıştır. 

Japon Ticaret Hey'eti, bugün Ti.caret Odamızla resmi ıgrette te
maslarına başlayacaktır. 

• 

'YBM 

Kadıköy tramvayı 
Kadıköy tramvay hattının dö

şenmesine hararetle devam edili
yor. Bir çok yerlede 4 hemen he· 
men bitti gibi. Bu gidişle h.ı! : 
çok yakında ikmal edilecek ve 
tramvaylar Cümhuriyet bayramın
da işlemeğe başlayacak. 

Tramvayın bu ekspres sür'ati 
cidden 'ayanı tebriktir. Seneler
denberi tramvayın hasretini çeken 
Kadıköylüler bu sayede gayet gü
zel bir nakil vasıtası kazanmıf o
luyorlar ... 

F akut ortaya bir me~ele çıktı: 
iç Erenköylüler de tramvay isti • 
yarlar. Ve diyorlar ki: iç Erenkö
yüne tramvay ifletmek ~rketin ih
tiyarına bırakılmıf bir keyfiyettir. 
Şirketin bu ihtiyarını kullanması
nı istiyoruz. 

Buna karşı şirket ~ cevabı ve
riyor: 

- Henüz Kadıköy ve temdidi 
hathnın ne netice vereceğini gör
meden kor ve zal'arı meçhul bir i
fe girişemem. Bu ileride düfiinüle 
cek meselelerdendir. 

Bizim likrimize kalırsa ba tür
lü endişeye pek mahal yoktur. 
Çünkü eğer belediyenin yüzde 70 
hissedar bulunduğu ~rketin ga
yesi, kiir değil, belki halka ucuz 
vesaiti nakliye temin etmek ise bu 
talebe bu şekilde cevap vermeme· 
si lazımdı. Eğer aksi kaziye sa/ıih 
ise, yani şirket dediği gibi kôr ve 
zararı hesap ediyorsa bu takdirde 
iç Erenköyü hattını evvela infQ 
edeceği hatlar meyanına koyması 
ve bunu mesela Kayıfdağı cadde
sinden geçirmesi icap ederdi. 

Neden? 

Çünkü yeni tramvay hathnın 
geçtiği Bağdat caddesi birkaç na
kil vmıtasına çok yakındır. 

Evvelô buraJa tren vardır. 
ikincisi trene rekabet eden bir o -
tobüs vardır! üçüncüsü Akay ida. 
resinin Motlaya, Kalamıf", Cadde. 
bostanına, Bostancıya ve saireye 
işleyen vapurları vardır ..• 
Şimdi ise dördüncü olarak tram

vay bunların hepsine rekabet et -
mektedir. Vakıa bir Kadıköylü ol. 
mam dolayısile Kadılröyün f"l!'
mesi ve burada tramvayın ıfle-

' ed . B . mesini çok arza erım. unun ı-
çin KaJıköyÜne tramvay yapıl -
mann Bağdat caddesi tramuaydan 
malınım bırakılım demiyorum. 
Dediğim ,..dar: 

Eğer ,_,,,.,, fir/ıai --"!!'""-41 
gayuini güdüyorsa Jiğer taraR"":. 
n, yani muayyen vesaiti nakliy~•! 
olmıyan yerleri ihmal etmemelıdır, 

Anadolu hath "Banliyö,, trc_n
lerinin naklettikleri yolcu adedıne 
bakmak iddiamızı ispata bir delil· 

dir. 
Buralarda: 

1929 senesinde 
1930 senesinde 
1931 senesinde 
Yolcu tOJınmıflır. 

3.375341 
3262.206 
3.072.961 

Ayni seneler zarfında 11Tasile 
yolcuların lratettilıleri lrilometre • 
ler sıınlardır: 

'1929 da: 41.938.087 
1930 da: 29.359.854 
1931 de: 27.656.649 

Görülüyor ki banda tla müthif 
bir sukut var. Bu da o seneler zar· 
nnda otobüslerin Bostan.cıya k~
dar trene rekabet etmelerınden ı · 
leri gelmektedir. 

Diğer taraftan kilometre bQfl • 
na hasslat 1929 tla 9683 lira iken 
bu miktar 1930 da 9342 ye ve 931 
de 8731 e düfmÜftÜr. 

Elimizde müteakip senelere ait 
istatistikler olmadığından bunla -
rı nesredemedik. Fakat alakadar
ların 'sÖylediklerine nazaran bu 
tenezzül devam etmiftir. Bunun 
sebebi lıep otobüs ve ~a~ .reka
betidir. Ama diyeceksınız kı. Ka
dıköy tramvayı i,lemeğe başlayın
ca otobüsler ortadan lralkacalıhr. 
Fakat diğer taraftan tren ve va
purlar kalacak ya •• 

B . kalırsa Kadıköy tı·amva:v 
ıze d •_J k 

. keti trenden oe emzaen uza 
~;rhre meselô iç Erenköyürıe, 
Kayıftlağı caddesine, Sahrayı Ce
ditle, ve bunun gibi y~rl~re ~~ 
tramvay ifletirıe lrar ılıtımalını 
daha fazlalQfhrmıf olar. 

Mümtaz FAiK 

Münhallere tayinler 
lıtanbul maliye te~latında 

.. hal bulunan memumıyetlere 
mun d"l . ba..A.a 11 memur tayin e ı mıt ve ? 

açık kalmamıştır. 

Mide, Barsak ve Karaciğer 
rahatsızlıklanna 

Afyonkarah;sar 
MADEN SUYU 



Öz dilimizle [ ~aro ağa a-ibi l\ 
L~ ........................................ ~ '-......................................... ~ 

Zaro ağa gene hastalanmıJ, gazetele:· 
r in yazdıklarına göre, bu sefer nl.-şeıı 
de kaçmıı, artık tekrar evlenmekten de 
bahsaçmıyormuş ... Allah saklasın, ~asta· 
lı ı elbette ehemmiyetsiz bir şeydır. İn· 
san onun yaşın' kadar geldik~en sonra 
""\;ı,mden korkmak için ar'.:11' hır sebep 

..,ftnaz: Ölüm ancak hen uz yüz yaşına 
lem:miı çocuklar içindir. 
Zaten her memlekette tutulan istatis• 

t i ı:ler söylemiyor mu ki, öliım ihtimali 
çoculdutka daha .ziyadedir :'e _çoc~kl~k 
devresi aşırılınca yaşamak ıhtımalı gıt• 
tikçe artar. O baldc, yüz yaşından sonra 
ölmek ihtimali de pek ziyade azalır de
mektir. 

Adem babamız da çocukluk devreoini 
atlattıktan aonra bin seneye yakın bir 
zaman yaşamamış mı? Onun çocukları, 
torunları da hep öyle. Nub Peygamber 
bile, koca tufan tehlikesini nezle bile ol• 
m adan geçirdikten sonra, o da bin sene .. 
ye yalan bir yafa kadar varmp .. 

Zaro ağa Tevrata ve onun yazdıkları· 
nı tekrar eden bizim "Kısası Enbiya., 
ya inanmazsa, kendisine Avrupalılardan 
misaller getireceğim. Zaro ağanın da la· 
rumış olduğu lngilizlcr:in Bocon adında 
mqbur bir adamlan (filozof olan Bo
con deği l ) 1245 se•~sinde kaza eseri o 
!arak bu dünya da n gittiği vakit, bir riva
yete göre 800 yatında, başka bir rivayete 
göre de 300 yaşında idi. O zaman nüfus 
tezkeresi usulü l ng ilizleTde ele daha çık· 
mamıt olduğundan, rahmetlinin yaşın 

hakkında o kadarcık bir fark pek te e
hemmiyetli sayılamaz .. Bir de meşhur 
Romalı fi lizof Pline'in anlattığı bir Lok
mians Kralı vardır ki bu da 800 sene ya
tamııtıı· . Almanların Papalius adında 
ki meıhur adamları 500 yaıında idi .. Bel
çikanın Tongrea ıehrindeki bir papaa 
297 Y&§tnda Peskapos olmuş ve 375 yaıı· 
na kadar itine devam etmiıtir. Gene ln
gilizlerin arasında Thomas adında bir a· 
damın 207 yaşına kadar yB§"dığını meş
h ur doktor W. Evans yazmıttır. 

Gene kendi adı Tbomaı fakat soy a
dı Parr olan baıka bir İngiliz 150 ya§ın· 
da iken lngiltere kralı kendisini görmek 
için sarayına çağırmıf, fakat orada faz. 
la ikram gördüğiinden zavallırun mide
si bozulmu§ ve daba ziyade yaşayamamış
tır. Büyük l oııiliz hekimi Harvey bu •· 
damın olopıiıini yapmıf ve tekmil azaıı .. 
m mükememl halde bulmu§tU. Demek O• 

luyor ki kralın fazla ikramı olmasaydı 
adamcağız ömrüne devam edecekti. 

Sözüne inanmamak için hiçbir sebep 
bulunmıyan, büyük tabiat alimi De Hum· 
boldt'un Peru'de gördüğü köylü karı 
kocadan erkek 170 yaıında öldüğii va· 
kit dul kalan kansı 164 yaımda idi. 

Mentzclius adında bir Abnan hekimi 
1660 senesinde ıördüğü 120 yaımda bir 
adaımn diıleri tamam, sesi de 300 kadem 
uzaklıktan ititilehilecek kadar gÜr oldu
tunu ...ı..tnnılıT. Hokim bu s•nç adam
.._ önce öldüiU için adamın ditlerinin 
ve gür fesinin kaç yaırna kadar ıünlüğü 
anlaıılamamıttır. 

Bu misaller, az çok eski zamanlara aittir 
diye inanmamak lazımııelınez. Daha 1909 
ıenesinde Macaristanda Rik<ll' ıebrinde 
lı:i hastahane helcimled 109 yaıında bir 
köylünün, yan tarafındaki bir ağnyı İyi 
ettirmek iç.in, 48 kilometre uzaktan yaya 
olarak bastabaneye geldiğini görmiifler· 
di. Ya adamın ağnsı olmasaydı.! 

Henry Jobnoon adında 1 ngiliz camba
zının yüz yqından çok .onra kralın 
huzurunda bacakları havada olduğu hal. 
de ellerilc yürüdüjündenberi otuz sene 
a ı wemittir. 

Gene pek yakın zamanlarda Tbomas 8 • 

~nda .<~u da üçüncü Thomas, görülüyor 
ki ~~ uım çok ya§81Jlak istiyenleTe uğur 1 

ıretınyor) bir lngifizin 102 yaıında iken, 
ırenç kızlara tecavüz maddesinden dolayı 
cezaya çarpılıruı olduğu mahkeme kaydi
le sabittir. 

Bu kadar misaller gözönünde durur· 
ken Zaro ağanın ufacık bir hastalıktan 
netesini kaybetmesi doğru olam.z. 

Fakat bilmem ki, o kadar çok yaşa. 
mak ta hakikaten istenilecek bir teY mi
dir? Bir filozofun dediği gibi, tabiat in
sanı çek yaşattığı vakit zayıf bıraktıktan 
başka bir de üstelik gülün~ yapmasaydı .• 

G. A. / 

Boğazı güzelleştirme mi, 
şenlendirme mi? 

Boğaziçini Güzellestinne Birli-
ği kurulacakmış. ' 

Adalan güzelleştirmeden son
ra, Boğaziçini güzeJleştinne .• 

Kendi kendime düşünüyorum: 
- Boğaziçinin güzel olmıyan 

neresi var ki güzeleştirilmek iste
niyor? Bu ergin ve engin güzelli
ğin neresine nasıl yeni bir güzel
lik katılabilir? 

Boğaziçi şenletilmeli derlerse 
anlarım. Çünkü onun bo}'aları 
parpça parça dökülen bir tablo gi. 
bi, her gün biı'az daha gözden si
lindiğini görüyoruz. 

Boğaziçini şenletmeli. Boğaz 
kent ( I ) lerinde oturanları ucuz 
yaşatmalı! 

Yalnız, bu işi gelişi güzel yap
mak doğru değil. Ve hele fUnun 
bunun eline bırakmak hiç doğru 
değil. 

Boğaziçine karsı ayrı ayrı he
pimiz derin bir sevgi duyabiliriz. 
Onu, çılgınca sevebiliriz. Onu bu
günkünden daha kalabalık, daha 
uyanık görmek isteğine düşmüş 
olabiliriz. 

A ncak, Boğazın bükülen belini 
doğrultmak için bizimkilerden da
ha güçlü ellerin yardımı ister. 

işe nereden başlanacak, neler 
yapılacak, Boğaziçi na&ıl şenleti· 
lecek? Bunları iyice ta&arlamak 
gerek ... 

Boğaz: lnyılanncla birer il.iter 
barklık küçük evler yaptırmağı bir 
aralık düşünenler vardı. Sonraları, 
araya ne girdise girdi, lalı duyul
maz oldu. 

Hergün bir tane3i parçalanıp 
oJun partUına yıkıcılara satılan 
yalılar, Boğazı yaşatamazlar . Bu
nu hep biliyoruz. Yeni görgüye, 
yeni isteğe göre kurulmuş yeni ev
lerle ergeç yeni Boğazın da teme
li atılacak. 

Boğazda canlılık uyandırmak 
için gendiği oraya alıştırmalı!. 

Y aşlı:arın Boğazı çoktan öldü. 
Şimdiki Boğaz.içini, gençlerin eli
ne vermeliyiz. 

Gençliğe Boğazı sevdirmek için 
Şirketi Hayriye epeyce çalı~ıyor. 
Geçen gün Küçüluuda bir futbol 
maçı yaptırdı. Maçı kazanana bir~ 
tle kupa armaganladı. Y ann öbür 
gün yü;ı;me yaTlfları ~ayacak. 
Bilmem Büyükclereclekt yü;ı;me ha
vuzunda bu yıl için bir şeyler ya
pdacak mı? 

Diyeceğim şu ki, Boğaziçini, he
pimizden önce gençliğe benimset
meliyiz! 

Y 41lıların Boğazı ölürken, yeni 
yetif'Jtİf gençlerin Boğaz:ı, yefil 
sırtlarda, yer yer /iliz vermeli, çi
çek açmalıdır!. 

M. SELAHATTIN 

1 - Kent - Köy, 

Asnn umdesi " MiLLiYET" tir. 
~-~~~~~~~~~~~~ 

ABONE ÜCRETLERİ : 
Türkiye için Hariç için 

L. K . L. K. 
3 a7lıiı. • . • . • • • 4 - 8 -
6 ••...... .. 7 50 14 -

12 ••.•.. . ..• 14 - 28 -

Gelell eTl'ak ıeri ,,_.ilme•.- Müddeti 
ıeçeaı nüabalar 10 kuruttur.- Ca•ete •• 
matbaaya ait itl~r için müdi.riyete müra
caat edilir. Gazetemiz iliiınların mea'uliye
tı n i ka bul etmez, 

Milliyet'in romanı: 2 

mahkeme kurulur, ve netice iıti • 
nafsız, temyizsiz söylenir. Hükme 
boyun eğmiyenler Akköprü mahal
lesinde barınamazlar! 

Onların mali itibarları da vardır. 
Hem o kadar kuvvetlidir ki, Fran
•a Bankasından, lngiliz Bankasın
dan, hatta ve hatta Stavisky'den 
çok daha üstündür. Çünkü burası
nın halkı hiçbir gün ve bir defa po
lise, on paralık bir mali mesele için 
olsun çağırılmamıftır. 

Kereste fabrikasındaki bakkal, 
yazın terbetçi kıtın bozacı ve sa
lepçi, "iki tekerlekli arabası ile ge
len yahudi çerçi, fU ve bu.·. Hepsi 
her evin kredi ölçüsünü bilir ve o
na göre verir. O evde kendi ölçü
süne ve yorganına göre ayak uza
tır. 

Bu izbelerde yedi türlü hayat 
Yardır. 

1 - Karı koca izbesi; 
2 - Kadından geçinen erkek; 
3 - Erkekten geçinen kadın; 
4 - Atık itçiler; 

Yazan: AKA GÜNDÜZ 
5 - Y apayalmz geçkin Yatlı 

itçiler. 
6 - Yapayalnız genç kardetler 

veya, yakın akrabalar. 
7 - Korkusuz serseriler bu izbe

lerde altı türlü de konfor vardır. 
1 : Tahta karyola, masa, saç soba, 
servi ağacından veya teneke ifle
meli aandrk. Altı çinkolu, köteıi 
güğümlü banyo dolabı. 

2 : Yer yatağı. Eski kilim. Saç 
mangal. Ekmek peynir dolabında 
kahve çay takımı. Kilimin üstünde 
altını, altı, pastra, otuz bir oynatı
lan iskambil desteleri. Dokuz taş 
tahtası. Dıvarda çiritle yapıştırıl
mıf T unuılu bel F atmanın lop ger
d_an•. incili tablosu. Bir kötede dev
rılmıf, açılmamı• iki rakı tilesi ve 
yırtık kese kağıdından dökülmüt 
birkaç zeytin. 

Bunlarda karıdan geçinen tem
bel, fakat acar erkekler yaşar· Ka
dınları geceden geceye gelirler. 
Çünkü onlar kıt yaz sabahın altı 
buçuğunda iş batı ederler. Kimi 

Dimyata giderken .. 
Celal Sait on bes senedenberi 

ilk defa kamıma ih~et etti. O ka
dar ki buna kendi bile şaştı. Nasıl 
olmuştu da hayabnm pürüzsüz gi
difine böyle bir hadise karı~ıştı· 
Bu suali hayretle kendi kendine so 
ruyordu. 

Her aktam olduğu gibi saat al
tıda daireden çıkmıştı. Her ak•am 
olduğu gibi, biraz idman yapmıt 
omak için yürüyerek Şişhane yo
ku,undan, Tepebaşmdan, cadde · 
den Cihangir sırtlarına ulatacaktı. 
Celal Saidin nerdense aklına esti, 
karısına götürmek için biraz pasta 
a lmak istedi ve pastahaneden içeri 
girdi. Meğer şeytan orada bekli
yormuş. Bot b ir çay kadehinin Ö· 
nünde sigara içen bir kadın ... Ka
dın Celal Saide pek manalı baktı. 
Celal Sait te ona baktı. Esmer, 
genç, az boyalı, hülasa güzelce bir 
kadın ... Bu kadarı kafi değil mi? 

Şimdi saat sekiz olmuştu. Celal 
Cihangirde, karısı Fitnat Hanmım 
kimbilir ne sabırsızlıkla beklediği 
evine dönmekte istical ediyordu. 

Hala üzerinde Meri'nin kokusu 
vardı. Tecrübesizliğin verdiği en
dişe ile kendi kendine sordu: 

- Karıya ne yalan uyduraca • 
ğız? 

Doğrusu, içinde de o kadar kor
ku yoktu· Çünkü karısı Fitnat Ha
nnn pek zeki kadın değildi. On bet 
sene evvel sadece güzel olduğu ve 
hoşuna gittiği için onunla evlen -
mitti. Otuzunu geçmit olmasına, 
ev işlerini n verdiği yorgunluğa rağ 
men de hala güzeldi. Fitnat Ha -
mm evinin itinden başka bir 'ey 
düşünmezdi. Celal Sait kapıdan 
girerken: 

- Sorma karıcığım, dedi, bizim 
müdür muavini lzmire gid iyor.Teş
yi etmeğe mecbur <>ldum. 

Fitnat Hanım hiç fÜphelemnedi. 
- Kimbilir ne kadar acıkmı"ın 

dır, haydi soyun da, sofraya gel, 
dedi. 

Yemek yenildi. Fitnat Hanım an
cak yemeğin sonuna doğru alıtJlla· 
drğı kokunun farkına vardı: 

- Sende bugün güzel bir koku 
var, dedi. 

- Evet, arkadaşlardan b iri traf 
olmak için vapörizatör almıf. Bü • 
tün aıtkad&flarm üzerine lavanta 
sıktı. 

- Ben bu kokuyu pek sevdim. 
bir tite de bana alsana ! .. 

- Ondan kolay ne var? 
Maceranın böyle tehlikesiz geç

tiğini gören Celal ~ait o gece tam 
bir kalp istirahati ile uykuya vardı. 
Yatarken de şöyle düşünüyordu: 

- Bizim karının ahmak olduğu
mı bilirdim ama, bu kadar olduğu
nu bilmezdim. 

Celal Sait ertesi gün ferih ve 
m üsterih mutat işlerile meşgul olur 
ken, bir daha bu macerayı tekrar
lamamak 18.zımgeldiğini de düşün
müyor değildi· Bir hafta geçti.Ge
ne b ' r aktam yürüyerek eve döner
ken birden Meri'nin hatırası göz-

' !erinde canlandı. Bir müddet ken-
di kendine mücadele etti, en niha
yet: 

- Canını, Meri'yi bulsak ta, fU 
lavantanın markasını sorsak, diye 
düsündü. 

Tekrar pastahaneye girdi. Meri 
eski yerinde oturuyordu. Genç ka
dın gelen adamı tanıdı. Biribirle
rine atina tebessümler gönderdi • 
ler. Celal Sait kadına yaklatarak 
sordu: 

- Meri, siz ne lavanta kullanır
sınız Allah8.fkına? 

- Öğrenmek istiyorsan gel bize 
gidelim. 

- Gidelim. 
Celal Sait bu sefer de evine dö

nerken saat sekizi geçiyordu. Fa
kat bu defa içinde birincis · nden 
daha fazla heyecan var<lı. Halbuki 
Fitnat Hanım, kocasını gene eskisi 
gibi kartrladı. 

- Sorma karıcığım, müdür bey 
Avrupaya gitti, teşyi etmeğe mec· 
bur olduk. 

Ve ilave etti: 
- Senin sevdiğin lavantanın 

markasını öğrendim. Bugünlerde 
gidip alacağım. 

-- T e,ekkür ederim. Sen bulun
maz kocuın Cela.I ! 

Celal Sait o gece de yatağa gi
rerken ~yle dütünüyordu: 

- Sahiden bizim karı ahmak 
mı ahmak. . • Bugün de bir ,eyden 
füplıelenmedi· 

Fakat ertesi gün Celal Saitte ru
hi bir tahavvül hasıl oldu. Bazı ko
calar kendilerinden tüphe etmiyen 
karılarından memnun olurlar, de
ğil mi? Celal öyle değildi. Adeta 

Askeri fabrikalar ilanları 

75 ila 90 T on 114 lük yük
sek Oleom. 

70 Ton 105 lik Oleom 
95 ila 105 Ton Hamızı Kib

rit 
S5 ila 105 Şili küherçilesi 

3SOO ila 4200 kilo Südkostik 
3750 ila 4000 kilo Mükelles 

Soda 
1700 ila ~vOO kilo Santiralit 
1485 kilo Difenilamin 

20 kilo Nikrozin 
3592 

kızı3f.>rdu. Karısının biraz 'üphe • 
lendığ;ni görse, onda bir parçacık 
zeka eseri sezse daha memnun ola
caktı. Bu kadar alakasızlık ta olur 
mu ya? 

1,i artrk ondan sonra açığa ver
meğe batlamıştı. Bile bile yalan 
larında kekeliyor, her hafta alqam 
ları yeni bir lavanta sürünerek geç 
geliyor, göğsüne çiçekler takıyor • 
du. Hatta bir defasında cesareti o 
kadar ileri götürdü ki, karısının 
bir sual İne: 

- Evet Meri'ciğim, diye cevap 
verdi. 

Fitnat Hanım ise: 
- Bugün yorgunsun galiba ... A

yol, sen de yaz tatili için izin iste
sene. • • diyordu. 

* * • 
Bu, böyle devaın edemezdi. Ce

lal Sait hırsından hastalanacaktı. 
Bir akşam yatarken fÖyle dütün • 
dü: 

- Yarın karııma imzasız bir 
mektup göndereyim. Kocan fÖyle 
yapıyor, furalara gidiyor, seni al
datıyor diye yazayım. Bakalım ne 
yapacak? 

Er tesi sabah o fikirle daireye 
geldiği zaman, kendisine bir mek
tup uzattılar- Açtı, okudu. Altında 
İmza yerine fU cümle vardı: "Sizin 
iyiliğ : nizi i&tiyen bir dostunuz . ., 

Mektup ~yle diyordu: 
"Azizim Celal Sa it, sizi severim, 

bunun için size ne kadar acıdığımı 
tasavvur edemzsiniz. Belki altı se. 
ne var ki, karınız sizi aldatıyor. 
Siz de hiç farkında değil gibi gö
rünüyorsunuz. Safiyetinizi bildi • 
ğim için farkında olmadığınıza e
minim. Biraz dikkatli davranınız. 
Bilhassa kartı kolllfunUZ Hikmet 
Beyi gözden kaçırmayınız.,. 

SEM 

Bugünkü progra m 
1 S TAN BUL: 

18,30: Fransızca. dera . 19: Konferans. 19,30: 
Türk m uaiki netriyatr. (Ekrem B. Ruıen B. 
Cevdet B. Vecihe H. Kenı;ınİ Cevdet B. Şeref 
B. lbrahim B. Brlma H.) 21,20: Aj:ıns ,,.e bor
•a haberleri. 21,30: Stüdyo orkestrası. hafif 
musiki, solo . 

223 Kbz. VARŞOVA, 1345 m. 
18,15: Taganni!i Polonya muail<İai. 18,JO: Pi

yano konseri. - Muaa.habe. 19,15: Keman k..)n• 
aeri. (piyan_o ref"'katile.J 19,45: Muhtrlif ha·· 
hiale-r, 20,40: Taganni. - Musahabe. 21,12• Ne
teli muıiki. 23: Muıahabe. 23,15: Dana muıı-
kisi. 823 Khz. BUKRE~ 345 m. 

13: Hergünk.ü net··İyat. 19: PopUler musiki 
(Fanica Luca.) 20: Univeraile. 21 .15: Orkcst 
ranın dev•mı. - Musahilbe, Sarvaa kuar
tet takımı. 21,45: Muaa.'::.abe. 22: Taı;ı:annili. 22, 
30: Harpa konseri. 23,: Haberler. 

713 Kltz. Roma 420 m. 
21,45: Muıiki ali mekt""hindıtn n aklen konser. 
22,45: M usahabe, 23: Hafif muaiki. 

ŞiMALi ITALYAN GRUPU, 
2 1,45: Musiki m ektebi aliı inden naklen kon 

ser. 23: O da muaikiı i . - Mütealuben danı mu
aikiıi. 

Kh,. LUKSEMBURG, 1304 m. 
lta lyan aüvareai. 20: P lik. 20,20: Orkes t ra 

konseri. 2 1,15: H a berler. 21,40: Karı t ık or
k es tra kon•eri. 22.25: Senfo niık plak lar. 23,25: 
Dana muaikiai. 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
20,20: Trio k o nser. 21,20: Musahabe, 2 1140: 

Joaef Marksın tarkı larından (Paul Lorcnzi 
sö y li yecektir.) 22,SO: Sahibinin ı eıi pl i.kları. 
23,40: Konferans. (Almanca.) 24: Verea ıi ıan 
takımı. ·· 

904 Kh,. HAMBURG, 332 m . 
21,15: Musaha be. (Waınere d air.) 24: K ari 

:r.u scb neit'i hatırlayı ı konser i. 
686 Kh,. BELGRAT, 437 m . 
20: Radyo orkestrası. 20,50: R eklamlar . 

21: Zaırrepten nakil (opera yeya t iyatro.) 
950 Khz. BRES•.AU 316 m .: 

. 20 Şa rkı}ar, 21 Kısa haberler,, 2 1,15 Leip
zıı ıen~~nık o~keıtraıının konseri ( Va sner ) . 
22,15 Sıhsya fıUı.aromn ik takımı ( A yu atur
yah beıteki.rla~ ), 23 Avus tur ya , 23,20 Ha· 
be r ler, 23,50 Sınema orp koaıe rj 24 J•p&n• 
yo l no t la rı ( pli.k J. 

1 

-· Behini kurtarmak için bir kardeş gi-
bi candan uğr&§an E renköy sanatoryo
mu mütehassısı Dr. Ihsan Beyefendi ile 
muhterem doktonımuz Mustafa Şakir 
Beyefendiye ve nihayet yabnldığı Hey• 
beliada sanatoryomunda aziz bir baba 
gibi bütün benliği ile muhakkak bir ö
lümden kurtarmağa uğrafall mütehas
sıs kıymetli Dr. Fadıl Şerafettin Beye
fendiye ve Batbekim Tevfik lsmaii Be
yefendiye Dr. Zühdü, Asım, Seyfeddin 
Beylerle Bedri Beye ve hakiki hemşire 
N uriye, Müzeyyen Hanımlara en de
rin, sonsuz minnet ve tükranlarmıızı 
ayn ayn arzedemeyeceğiz. B unu bizim 
eısiz acılarımıza bağıtlamalarını bekler 
ve reciı. ederiz onu dütünen ve teselli e
den arkadaılanna afiyet ve seadetler 
dileriz. Gönül iateğile ~ Ahmet şe 
bitliğine yeni yabnlan küçük kardeıinin 
yanına kadar basta Bebinin ölüsünü ve 
tabutunun etrafını saranlara kalbi min
net ve teıekkürlerimizi sayiı ile suna-
nz. •• 

Refet Abdullııh A...-i: 
F .tıriye Sami 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra Semti Mahall11l Sokağı Cinıi Hlaaesi Emlak Hluaye gllre mu-
No.ıu No. 11 lıammen kıymeti 
513 Yeıilköy Köyiçl Fırın ve ayazma Ahtap laane ve dtikkb Tamamı 11-12-13 800 T.L. 
539 ., ,, K"liıe ., ,, 2211-22/2 600 " 
540 Bakırklly Cevidlk Telgrafhane Ahşap lıane ,, (5) 800 " 
584 Bo~aziçi Arnanıtköy Büytik ayuma .. lt4 71 625 ,, 
588 ,. Sucu bahçesi Arsa arpnı lSO Tamımı (9) 200 ,, 
593 Samatya lm';ahor Hacı Manol Ahıap han• ve arsa 3/32 82-84 100 ,, 
594 ,. ,, Tnlumba ICAgir hane 115 (4) 1000 ,, 
598 Eytip Haa HDıreY İgrikapı ArH Tamamı 6/63 100 ,, 
60S Bilytikada Cami Gllzeller Ahşap llç hane Ye bir dllkkln 255/1296 22/1-2212-24-26 275 ,, 
606 ,, Karanfil Karanfil Arsa metresi 466 231100 42 108 ,, 
609 ,. " Ş.hbal Ahşap hane 83/128 10 400 ,, 
610 " Yah Mehmetçik Arsa metresi 36 542592/663552 19 165 " 
612 Boiaalçl Boyacıklly Maslak Bağ dllnüati 7 114 4 etki 88 ., 
614 ,, ArnaYutklly Yenimahalle Ahıap lıana 112 90 300 ., 

Yilzde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri aakteo veya gayrimtibadil bonoıila lldenmek Gıere yukarda yaıııb sayrimenkuller 
pazarlıkla ıatııa çıkarılmıştır. Kat'i ihaleleri 1417/934 Cumartesi ,nnn saat 15 tedir. Müzayedeye iıtirak edeceklerin meıkôr ,nnde aaat 
on dllrt buçuğa kadar pey akçılerini yatırmaları li:ı:ımdır. Senıi haliye verıisile Belediye resimleri mllşterlye aittir. (3355) 

mağazaları siler süpürür. Kimi tir
ketlerde, dairelerde odacıdırlar. 
Tiftik depolarında ıricimle çuval
dızla denk dikerler. Gündüzün ev 
hizmetçiliği, ahçılık ederler. 

Bunların her birinin bir tane 
endam aynası vardır. Bu endam ay 
naları büyük mağazaların kristal 
caınlarrdu. Aktam evlerine ve a
damlarının yanma - onların mÜf· 
terek adı "adamım., dır - döner
lericen herices kendi aynasının ö
nünde durur. Boyunu posunu, yü
zünü gözünü yarını yamalak bura
da gözden ııeçirir. Bütün bu ince 
tuvalet kendisini o gece de adamı
na beğendirmek içindir. Ve her 
a:ktam evlerine kolları sarkık gire
mezler. Kırk ikilik olmazsa yirmi 
yedi buçukluk b;r titc rakı, biraz 
kabuklu fıstık, ve bir güler yüz 
getirmeğe borçludurlar. 

3 : Erkekten geçinen kadının evi 
ve kendi süslüdr. 

Hem yatmağa hem oturmağa ya
rayan üstü kürt kilimi dötenmit bi
rer sedirleri vardır. Elli santim 
boyundaki pencerede damping baa
muı perde sarkar. içki, yemek 
ve tuvalet masası tektir, ka111 dı
vara dayalıdır. Altında b:rkaç çin
ko sahan tencere ile çinko leğen 
ibrik.·. üstünde biri nıavi biri kır
mızı iki cam su bardağı. Bir teneke 

saksı içinde renkli kağıtlardan ya
pılmıt gül, süobül fidanları. Bir kü
çük el aynası. Bir rastrklık, bir sür
melik, bir pudralık vesaire .. Kırmı
zı mutamba terLik, abnalı iskarpin 
ve kayışları püaküllü takunye yan· 
yana, kapının soluna dizi.l~~ttir. 
Çünkü bunların eskimemeı1 ıçın ev 
içinde bunlarsız gezilir. Bu sakız 
gibi badanalı izıbenin tavanından 
çok defa abajurauz tek ampul uza
nır. 

ÇalıfaD yerin patronu tarafın· 
dan ite yaranıaz diye armağan edi· 
len küçük kok sobası ite yarar ha
le sokulmut, boyanmıt ve kö,eye 
oturtulmuttur. Kıt yaz orada durur, 
üstündeki mavi çaydanlıkla bera· 

ber. b" 
Bu evin erkeği atağı yukarı ı· 

raz yatlı ve çok açık gö:zıdür. Ba!· 
kasına çalıtıyorsa patronunun go
züne girmittir. Kendi çal~t1~";1l 
müff:erilerine kendini scvdırmıttır. 
O · · kazançları artıkçadır. 

K
nun ıçıartn k olan böyle bir ada-
azancı ı . B 

mm bir (bizimld)sı bulunuz. u 
(bizimki)lerin yüzde doksanı u

.. 1 ve genç mulmıyacak kadar guze 
1 1 D "me •alonlarda bunlar-o ur ar. eg Q 

dan üç beş örnek bulunmaz. 
4 - Aşıklar evinin kadını da er-

k •. ci . "der· Erkek kundura 
egı e ışe gı b" 1 kantada 

boyacısı ise kadın ır 0 

bulatdcçıdır. Kadın bir, beyefendi
nin ev:nde gündüz hizmetçisi ise 
erkek bir yeni kamyonda toför ya
•mağıdır. 

Evin içi AfAğı yukarı 3 numaralı 
tipredir. Yalnız bunların çoğu genç 
oldukları için daha modern ve 
eüslüdürler. Çünkü ikisi de çal ıtır. 
Burada sedirden b8.fka bir koltuk
la birkaç iskemle ve bir küç~ 
gramofon bulunur. Plaklardaki 
tarkılar klasiktir: Heryer karan
lık, kız saçların saçların, telg~ın 
telleri Hafız Davudun acematıren , So • 
<lan üç gazeli, .. ..nya, suepa~ı, 
yahudi ile kara~ozun ı;n~averes1., 
ve .. Bahriye çıftetellısı ıle Aydın 
zeybeği. 

Mercan terlikler ökçelicHr. 
Yere kırmızı güllü Ku,ehir sec

cadesi yayılmıştır. Dıvarlar (akba
ba)dan kes1lip camlatılmıt güzel 
kadın re&imleri, çıplak kartpostal
lar, gaga gagaya bir çift güvercin, 
bağrına •evgi oku saplanmış bir 
melek vesaire asılıdır. 

Bu konfor haftada değilse de 
on bet yirmi günde bir altüst olur. 
Küfür, tokat, sille, mata, terlik, 
yaygara, ağlama ..• 

Kıskançlık kavgasına imam ni
kahlı çiftler, metresli erkekler, 
metresli kadınlar - çünkü kadı 
na da erkeğe de metres derler -

bekir komtular, o saat orada kim 
varsa kotarlar. Ayınrlar. Avluda 
bir adalet ve sadakat divanı kuru
lur. Herkes bir fCY aöyler. Hüküm 
her sefer öçin ayni hükümdür: B~
rıf. 

Ve mutlaka bantırlar. öbür kav
gaya kadar •. , 
. 5 - ,Bir dıvar ocağı. Bir teneke 
ıdare l~mbası. Bir desti. Bir mat
rah~. Bır hasır. Bir ot yastık. Bir 
eskı yorgan. 
. Yapayalnız, yatı geçkin itçilc

rın evinde (iki) yoktur, her,ey bir 
tanedir. 

6 - Yapayalnız genç kardeşler 
ve yakın akrabalar turadan ora
dan, uzakt&n yakından gelmit gur
betçilerdir. Ayrı ayrı çalrtırlar. A
ma konfor birdir ve mütterektir. 
Kim önce gelirse, telis serilmit o
tun üstüne o yatar. 

itte bu 6 numaraya giren evler
den birisinin kapısı açıldı. Boyu 
kapının yarısına ancak yetiten bir 
ad~m gö'"!indü. Bu adamdan çok, 
delıkanlı ıle çacuk arasında bir 
,eydi. Kavruk denilen tipten. Yat•· 
m anlamak güçtü. Gövdesine göre 
P?k uzun olan sıska kollarını ger
dı ve avuçlarını kapının iki yan 
pervazına dayadı. Birer kara bon
cuk gibi parlıyan gözh,.helderini 

Bitmedi 



~ıilti Hakimiyet 
Bayramı 

Avrupa siyaseti 
(Başı 1 inci sahifede)) 

tur : 1 
Dil<B~~~~l!!!d~~da 

debileceklerdir. Ancak işt irak e
decclcler önceden bilinmek ü zere 

Deniz rekabeti 
(Başı 1 inci sahifede)) 

teveccihtir. 
(Başı 1 inci sahifede)) 

tenvirat yapılmış, köprü üzerinde 
Şehinşah Hazretlerin in teşrifleri 
dolayısile inşa edilen t aklar da bu 
llıünasebctle t envir olunmuştur. 

Bayram münasebetile Türk 
Maarif cemiyeti tarafından da ro· 
zet tevzi edilmiştir. 

azi Hz. ve 
Şehinşah Hz. 

(Başı 1 inci sahifede)) 
\'erdiği cevapta Şehinşah Hazretleri 
Gazi Hazretlerine bir kardeş gibi olan 
sevgisini ifade eylemiştir,. Demiştir. 

lzmirdeki süvare 
IZMIR, 24 (Milliyet) - Geceki 

aiivare saat ikiye kadar neıe ve samİ· 
ıniyet ~inde geçrniıtir. Şehin?h Haz
retleri bir aralık: 

"- Türkiye hudutlanna girdiğim 
ııüodenberi hakknndaki tezahürattan 
~ mütehaııisim. Bunun en coşkunu· 
ııu lzmirde gördüm. Kendimi kendi 
familyam içerisinde sanıyonım ve on-
1.ırdan sizi aktiyen ayırmıyorum. Sıh -
lıatlerine içiyorum,. buyurdular. 

BÜyük misafirin bu cümleleri ya• 
\'erleri tarafından halka Türkçe ol.arak 
tekrarlandı. 

Bunun üzerine Gazi Hazretleri da
\'etlilerin de i§tiraklerini; "Kardeş i
tan milletinin büyük Şchin§31ıı ıerefi
be elimizde bulunan kadehleri kaldıra· 
rak o muhterem aziz biiyük ıaJısm şe
t'efine içiyoruz,. buY'lrdular. 

Gazi H82Tetlerinin bu cümleleri 
lıalk tarafından, teker, teker teknır
landı ve içildi. 

Şdıinıah Hazretleri bir aralılc vali 
Kazım Paıaya da iltifat buyunnuşlar
dır. Büyütderimiz eüvareyi &alı ikide 
tericetliler. Müteakiben h11Susi trene 
hindiler ve Balıke•ire hareket ettiler. 
"r ren hareket ederken toplar atılmış • 
tır. 

Tahran gazetelerinin makaleleri 
TAHRAN, 24. (A.A.) - Settar Ci

han gazetesi, Şebi~ Hazretelrinin 
Türkiyeyi ziyaretleri münasebetile ez. 
cümle diyor ki: 

"Türkiyede ŞelıiD§&hnnız hakkın· · 
da gö•terilen hüıınü kabul, teşrifat 
tezahüratını gayri mahdut bir suret
te tecavüz etmektedir. Büyük bir dos
tun bütün ..Ullet tarafından kollar a• 
çılarak hakiki bir muhabbetle karfl• 
lanmaoı mevzuu bahi.tir. Şehinıah ve 
Gazi iki milleti feliüı:etten kurtal"lllllf· 
!ardır ve iki memleket araaında.ki d0&t 
luğun hayati ehemmiyetini analınıı· 
!ardır. 1ki millet, mümtaz şefleri &a· 

:reainde, uykudan uyanarak aaadet 
•e refaha ve çabuk terakkiyata va• 
t"an yegane yola ııirmektedirler . ., 

Gazete, lran milletinin pek yakın
da Gazi Hazretlerini k&rfılamak ve 
IÖzle ifade edemediğini icraatla iabat 
etmek sevincine nail olacağı ümidini 
izhar etmektedir. 

KU§el gazeteai yazıyor: 
"Türkiyenin dooıtluğuna olan ima• 

nmuz ve karde§ millet için kalbimize 
hakkedilmit olan muhabbet hissi, Şe
lıinıahunıza karıı yapılan parlak ka· 
bul ile hudut.uz surette kuYW>tlenmit· 
tir. Medeniyetin betiği olan tark bu
gün sulhün vika::r-i için bir samimi· 
lik ve büanü niyet mi&ali daha gös • 
lermektedir. Eğer diğer milletler de 
İran ve Türkiye kadar samimiyet gös
terirlerae beynelmilel siyasette hic;bir 
ciddi miifkül kalmıyacaktır . ., 

Şafak Sark gazeteai diyor ki: 
"Şehinıahın kanlet Tiirlı:iyeye se· 

:rahati iki nıillet münaaebatmda yeni 
hir faaıl açmaktadır. Bu oeyabat bütün 
tarkm iatifade edeceii kıymetli akia
ler yapacaktır. Tarih üzerine bir gÖ;" 
atmak iki millet mukadderattnın daı
nıa biri.birine bağlı olduğunu isbata 
kafidir. 

Iranın ve Türkiyenin terakkileri ve 
tedennileri tatihte . ayni zamana tesa
düf etmi,Ur. 

1 ki mümtaz tefin, miHetlerinin yük
&ek menfaatlerini tamamen anlıyarak, 
her türlü ihtilaf &ebeplerini ortadan 
kaldınnış olmalanndan ve clhan -ı
bunun fevkalade nefine olarak sami
mi bir surette ve kardetçe teıriki me
sai etmelerinden dolayı bahtiyarız.,, 

Şehrimizde hazırlık 

Ala Hazreti hümayun, Reiaicüm. 
hur Hazretlerile birlikte yarm sabah 
ıehrimizi teırif etmeleri muhtemel -
dir. Y arm olmadığı takdirde çar§am• 
ha sabahı teşriflerine muhakkak na• 
zarile bakılmaktadır. 

Şehrimizde büyük hazu lıklara 
baılaımDlflır. Şah hazretleri ıebrimi· 
ze geld ikleri vakit Sarayburnundan 
çıkacaklardır. Sarayburnunda muaz· 
zam bir i&tikbal meraaimi yapılacak· 
tır. Şehrin muhtelif ye_rlerin~en yir • 
ıni bir pare top atımı ıle ael~la.!'a ..• 
cak, limandaki bütün ':"e.rı•:krn dud~k 
çalmak auretile meraaımı ıhtıramı ı· 
fa edeceklerdir. Saraybumundan, Dol 
nıababçe &arayına kadar mutat me • 
ruimle gMlilecektir. Şehrimizde Şah 
Hazretlerinin kaç gün kalacakları 
timdiden mal\ım değildir. btanbul 
kendilerini ağırlamak için bir çok ha· 
zırlı.klar yapmaktadır. 

Dün ,ehrimizdeki polis memurları 
bir yürüyüş t ... limi yapmıılardır. 

Denizde 
Muhterem mi&afirimizle Reisicüm

hür Hezretlerinin şehrimize teşrifleri 
deniz yo!ile olacağından denizde büyük 
hir iıtiichal meraıimi yapılacaktır· 

Memleketinizin ihyası eserine ta • 
zimlerimi ifade için geliyonım . Fazi· 
letler i, cesaret v-e mukavemeti men .. 
kibe haLne gelen bir ırka :mensup 
bulunuyorsunuz. Fran~a ve Yugos -
lavya ayni gayeyi müşter"1< vaoıtalar• 
la takip etmektedirler. Kral Alek -
aandr'a en ihtiramk&r tazim atmu ta k· 
diın edeceim. O, millet inin ül kü ve i· 
r adeaini en yÜkaek dereces'.n de t ecea
&üm ettiren bir hükümdardır. Doğru
luğunu, metanetini, seciyeaini ve hu
lusunu hayranlıkla takdir ~diyoru:ııı;. 

Hariciye Nazınnız M. Y evtiç Pa· 
riste açıklığı ve haliaane hattı hare
keti ile herkesin takdirini kazarunıı· 
tır. 

Belgrat belediye reisi M. Barthou· 
nun muvauli.tı münaaebetile halka hi ... 
taben bir beyanname neşretmiıtir. 

Kral Aleksandr ile görü,ecek 
BELGRAT, 24 (M.lilyet) - Bel· 

grat"ta M. Barthou, Kral Aleksan· 
dr tarafından kabul ed ilecektir. Bu 
mülakat esnasında M. Barthou Krala 
Franaa ve Yugoslavya ile küçük iti· 
li.fr yakından alakadar eden mesele· 
ler hak.kında fikirlerini etrafile anla
tacaktır. M. Barthou'nun Belgradı zi· 
yareti herke• tarafından sabıraızlıkla 
beklenilmektedir. 
Romen gazetelerinin mütaleaları 
BÜKREŞ. 24 (A.A.) - Gazeteler 

M. Barthou'nun ziyaretlerini efkarı 
umumiyede tevlit ettiği derin intibaı 
aksettinnekte devam ediyorlar. iki 
memleket münasebatmın aamimiliğ,i 
aiyasetlerindeki tam teoanüt ve bun· 
larm M. Barthou'nun ikameti veaileıi· 
le re.amen teyidi uzun uzadıya tefsir 
edilmektedir. 

Yan reımi Vittorul, &OD günlerde 
Bükr84te vukubulan hadiselerin ala· 
kadar tahriki.ta cevap ve ihtar mahi· 
yetinde olduğunu yazıyor. 

Gazeteler dün aaat 16 da Orıova· 
dan vapurla Bükreşe hareket eden M. 
Barthou'nun .seyahati esnasında yap .. 
tığı beyanatı netrebnektedirler. Ro
manya fahri hemıerisi M. Barthou bu 
beyatında yeni hemşerilerine hürmet 
ve aelimlarını göndennekte ve Fran
sızlan Romanya dostluğunu kıymetli 
bir realite olarak telakki etmekten 
artık hiç bir teYin menedemiyeceğini 
bildirmektedir. 

M. Barthou: 
Her kim anlaşmamızı bozmağa ça• 

lııırsa beyhude gayret etmiı olur. de· 
mittir. 

Belgrad'da 
BELGRAD, 24. A.A. - Yugoslavya 

ajanaı bildiriyor Yugoılavyaya gelmek· 
te olan Fran&a hariciye nazın M. Bar• 
thou'yu hamil olan Kral Alek&andr va• 
puru bu &abah ıafakla beraber Milano
vatz' dan hareke{ ederek Belgrad'a doğ
ru yo)una devam etmittir. Sahillerde 
bulunan muhtelif köy ve kasabalar baı· 
tan bata donanrnııtı. Halk M • Barthou'
nun geçiıini hararetle •elamlamı§tır. 
Kral Alekaandr vapuru Belgrad limanı• 
na azim bir halk kütlesinin tiddetli al
kıılan arasmda girmiıtir. Vapurun te
vekkufunu müteakip hariciye nazırı 
M. Y evtiç vapura çıkını§ ve iki harici· 
ye nazın kucaklaımıttır• iskelede bat· 
vekil M. Uzunoviç, hükUınet erl<anı, 
ayan ve mebuaan reisleri, bir çok parle. 
ment'o azası, Belgrad belediye reis~ 
Fransa sefareti erkim ve sefirler heyetı 
M. l!Mthou'yu karşdamııtır. Mümai· 
leyh refakatinde M. Y evtiç olduğu 
halde yol üzerinde birikmiş olan on bin· 
lerce hallan alkıılan arasında otele git
miş ve müteakiben saraya giderek ia- ı 
mini kaydettinniştir. . 

Hariciye nazın M. Y evbç bu akıam 
M. Barthou'nun terefine hariciye naza
retinde bir ziyafet vermittir. 

Berlin Üniversitesinde 
bir konferans 
(Başı 1 incı sahifede)) 

(Halk birliği) dir. Öyle bir bir· 
lik ki, ic;inde haklar ve vazifeler 
vardır. Hak, vazifenin neticesidir 
ve ondan ayrılamaz. 

Görülüyor ki, bu tekilde aos
yalizm bambaşka bir platform'da 
dolaşıyor. Halb.uki sos>:aliz~, is
ter utopiat yanı hayalet ıaterse 
ilmi olsun, tasarrufu tenkit ve it· 
çinin istismarını ilan eden teme! 
fikirlerden hareket eder. Bu yem 
sosyalizm ise, tasarrufu kabul et· 
meği birinci umde telakki ediyor. 
işçinin istismarını da birtakım ted· 
birlerle kaldırmak kabil olacağım 
ileri sürüyor. Alman tarihinin ma· 
ruf bir siması, Bismark, konfe· 
ransçıya göre sosyalisttir. Filha
kika Alman birliğini bu devlet a
dam: yapmış, onun gayretile Al
manya ilk itçi kanununu kazan
mıttır. 

Bir hulasasını yazdığımız bu 
Berlin üniversitesi konferan11, kı! 
scınestrinin ba,ındanberi muhte
lif hatiplerin takipli konferansla· 
rile dimağları dolu olan Türk Ü· 
niversiteleri dinleyicilerini tatmin 
eder mi? Bilmeyiz. Takdir edebil
diğimiz bir şey varsa, inkılap kür
süsü derslerimizin, başlangıç ol
malarına rağmen, gerek kemiyet 
ve gerek keyfiyet itibarile mııka· 
yeseye dayanabilecekleridir. 

Dr. Nizamettin Ali 
Akay, Şirketi Hayriye, ve ~aliç va· 

!>"Jrlarile halk Şehintah ve Gazı Haz • 
k-etlerini getiren vapuru Yalova açıkla· 
tında karşılayacaklardır. Bu husustaki 
Program tertip eclilmi,tir. \erinin ,ehrimizi ıereflendirmelerinde 

O gün bütün vapurlar bayraklarla burada bulunmak üzere yakın vilayet · 
donatılacak ve gece teovi~ edilecı;kt~~.. !erden halk akın akın lstanbula gel -
Filomuz tarafından alay lnnana gırdıgı mektc 1 :. Sari< demirvollan halka bir 

,_ __ ~z-ıou...ıı:ıe;.:.t'ııım=la::.n:,ı:a:::_c::;ak~t::;;r;.;. ______ _ı~~olaylık .olmak Üzere bug~n!erde Ana 

bunlardan kurultaya iştirak ede
cek olanlar en geç ıs temmuz ı934 
akşamına kadar A nkarada T. D . 
T. C. u mumi katipliğine isim ve 
adreslerini bildirmelidirler. Bu ta
rihten sonra kapılacak müracaat· 
!ar hiç olmamış gibi tutulacaktır. 

3 - Kurultayın gündelik çalış
ma programı ayrıca hazırlanacak 
ve ilan edilecekt ir . Umumi ruzna
me şudur: 

"Açılma nutku, 
Reis , reis vekilleri, kat ipler ve 

komisyonlar seçilmeleri, 
Cemiyetin iki senelik çalışmala

rına ait umumi ve iki yıllık hesap· 
!ara dair mali ı:aporlar. 

Kurultay azalarının dil itleri 
ha'kkmdaki tezleri, 

N izamname tadili.tının ve iki 
senelik çalışma programının mü
zakeresi, 

Cemiyet hesaplarının tetkikile 
umumi merkez heyetinin zimmeti
nin ibrasr, 

Umumi meı1kez heyeti seçilme-
ıi, 

Kapanma nutukları. 
4 - Kurııltayda dil işlerine ait 

ilmi tezler okunacakbr. Bu tezle
rin başlıca mevzuları şunlardır: 

a - Türk dilinin dünya dille
ri arasındaki yeri. 

1 - Türkçe ile Hint - Avrupa 
dilleri denilen diller arasındaki mü 
nasebetler. 

2 - Türkçe ile Sami denilen 
diller arasındaki münasebetler. 

3 - Türkçenin Ural • Altay 
dilleri denilen diller arasındaki 
mevkii. 

4 - Türkçenin muhtelif lehçe
leri arasındaki münasebetler. 

b - Türk dilinin tarihi akını: 
1 - Türk dilinin kablettarihi, 

tarih tezinin ve en eski dil yadi
garları üzerindeki mukayeseli pa· 
leontoloji lengüistik tetkilderinin 
verdiği neticeler ve bunlar hak • 
kındaki tet'kikler. 

2 - Bilinebilen en eski Tü&: 
dilleri "Sümer, Eti, Elam,. dilleri 
hakkında tetkikler ve bunların 
türkçeliğinin delilleri. 

3 - Türk dilinin son ı3 asır
lık istihaleleri ve muhtelif Türk 
lehçelerinin tekamülleri ha'kkında 
tetkikler. 

4 - Türkiye cümhuriyetinde 
dil i§lerinin umumi tarihi ve muh
telif hedefleri üzerinde tetkikler. 

c - Dil inlulıi.bınm mana11 ve 
hedefleri: 

1 - Umumi batkı§: lstenaen 

Amerika matbuatı, lngilterenin, harp 
donanmalarının takviyesi için bazı tek .. 
liflerde buhınduiunu yazmııtır. Bu ha· 
her, müzakereye tabi bazı fikirlerin or
taya atılmıı d,,.,asından galettir. 

Diğer tarflftJn, Vaşington müşahit· 
leri pek bedbioane mütalaalar yürütmek 
te ve 1935 deniz konferansının mutlaka 
akamete uğrıyacağı kRnaatindedirlcr. 
Ancak ~urasr k3ydedilmelidir ki, halen 
cereyan etmekte olan iptidRi müzakereler 
mohremane mahiyette olup, hiç bir ka
rara müncer olaınaz. 

lngiltere ve silahsızlanma 
VORÇESTER, 24.A.A. - Bahriye 

hirinci l .. ordu Sir Bolton Eyrea Monsel, 
dünkü gün nıuhafazakarlann bir içti
maında irat eylediği nutukta demiştir 
ki : 

" lngiltere, beynelmilel ıilablan hı· 
rakma hülyasını kendi batına tahakkuk 
ettiremiyeceği cihetle milli müdafaamı· 
zın ihtiyaçlanru nazan itibara almamı· 
zın zamanı çoktan gelmiştir." 

Lord Monsel, lngiltere'nin, teslihat 
masraflarmcla sekiz senedenberi yüzde 
16 tenkihat yapan tegane devlet oldu
ğunu hatrrlattıktan sonra, Britanya İın· 
peratorlu!J-unun kuvvetli bir donanmaya 
muhtaç bulunduğunu ıu suretle teyit 
etmi1tir : 

" htiyeçlarnnıza tekabül edecek bir 
donanma, cihan müaalemetinin iıtikran• 
na herıeyden fazla hizmet edecektir." 

-
ve özlenilen öz türkçe dilin mahi-
yeti ve bu ülküye ermek için gidi
lecek yollar. 

Cemiyetin dil inkılabına doğru 
olan faaliyet mevzuları üzerinde 
tetkikler ve mütalealar. 

3 - Türk dilinin ihtivacları 
ve yarınki tekamül:i üzerinde. tet· 
kiki er. 

·1 - Gerek bu mevzulaı dan bi
ri ve gerek dil işlerine ait her han
gi başka bir mevzu üzer:ne kurul
tayda bir tez irat etmek iatiyenleı· 
tezlerini yazarak en geç ıs tem· 
muz 1934 akşamına k .. dar Anka
rada T. D. T. C. umumi katipli
ğine göndermelid'irler. Bu tarih • 
ten sonra gelen tezler hiç gelme
miş gibi tutulacaktır. 

6 - Tezlerinin bir hı.ıtiiaası 
önceden basılarak azaya dağıtıl
masını arzu eden tez sahipleri, a
sıl tezin en çok dörtte birini geç
memek üzere, öyle bir hülaaayı da 
tezlerile birlikte cemiyet umumi 
kiitil)liğine gönderebilirler. 

7 - Kurultaya daimi dinleyi. 
ci olarak gelmek ia>tiyenler en geç 
31 temmuz 1934 akşamına kadar 
cemiyet umumi,katipliğine isim 
ve adreslerini bildirmelidirler. 

8 - Kurultay müzakereleri ay
ni zamanda radyolar vasrtasile her 
yerden dinlenebil.ıcdc ve Anadolu 
ajanu v~ matbuat vasıtasile de 
neıredilecektir. 

latanbul Amerikan Koleci 
KIZ KISMI 

Amerikan krz Koleji, Amavutköy 
Tel· 36.ı60 

ERKEK KISMI 
Roıbert Kolec, Bebek 

Tel. 36.J 
Mektep lngilizceyi en iyi öğyet'en bir müe•aeaedir. Almanca veya Fran

"zca ihtiyari olarak mütebauıs muallimler tarafından öğretilir. Aile 
hayati yqatrlır. Milli terbiye ve kültüre sonderece ehemmiyet verilir. 

BAKALORYA YA HAZIRLAR 
Kütüph:ıneleri mükemmeldir ve talebenin vukuflanna, fikri terbiye

lerine hizmet eder. Kız ve erkek beden terbiyesi ve aporlan ile s-çleri 
bedenen yükseltir. 

NEHARi UCRETLERINDE TENZILA T VARDIR 
MUHENDIS KISMI Ameli ve nazari elektrik, makine ve nafia 

mühendisi yetiftirir. 

Robert Kolec' de kayıt günleri : 
1 Ağulll!o&a kadar c- günleri 9 • 12 ye kadar. 
l Ağustostan itibaren Cuma ve Sair gÜnleri 9 • 12 ye kadar. 

Amerikan kız kolecinde kayıt günleri : 
15 Ağustosdan itibaren Cuma ve Salı günleri 9 • 12 ye kadar 

Fazla malumat için mektupla da müracaat edilebilir. 

Makinenizle objektifinin mükemmeliyetine tabidir. 
O halde, başlangıçta modern, ayarı tamam ve ~~~~f;,~~llıııııı.. 
en son yenilikleri havi ve dönüyanın en eski if'.14:::4~~~ 
ve alemşümul bir töhreti haiz ZEISS-IKOI' ~ 
fabrikasının fotoğraf makinesini intihap ed' ~ 
niz. Bu fabrika; ıize en son terakki yat ve te- - _ 

kemmüli.tı muhtevi ve ner keaeye eıve· 
ritli pek müntehap çetitlerini takdim edi
yor. itte; ZEISS-IKON fotoğraf makine
lerinin batlıca ve en kıymetli evsafı: 
ı - Her memlekette m"lyonlarca ama

tör tarafından takdir edilmit olan 
( Ikonta, Nettar vesaire ... ) modeller
de OTOMATiK AÇILMA TERTl
BA TI. 

DUGMESINE BiR DEFA BASMAKLA 
FOTOCRAF ÇEKiLMiŞ DEMEKTiR. 

2 - ZEISS-IKON makineleri için her 
yerde bulamıyacağımız hususi filme ihtiyaç yoktur. 

3 - ZEISS - iKON fotoğraf makinelerin'n en ucuz olanı bile 
BOX . kutu) heyeti umumiyesi madenidir. (Mukavva 
değildir.) 

4 - Objektif Zeiss mamulatıdır. 

D I K K A T : ZEISS · iKON markasını taşımıyan her fotoğraf 
makinesi ZEISS • iKON değildir. 

Tekmil fotoğraf malzemesi satan dükkanlarda bulunur. 
Katalog ve tafsilat için: İstanbul"da Dilsiz zade Hanında 24-2 7 No. farda 

JACK ROTTENBERG adresine müracaat. 

Amerika sefirinin uözi e -
Gazi Mustafa Kemal 

Amerika sef iri, Gazi Hz. ile Kayser Vilheim, 
Hindenb urg ve o zama n Veliaht Vahideddin 

arasında geçen bir mülakatı anlatıyor 
(Başı 1 inci sahifede)) Toplanmıt olan divanın huzurun• 

drof ve parlak bir erkanıharbiye da, mümtaz a'.kerligi, hükfımdar 
heyeti tarafından kar~ılandı. Bu iş tarafından alenen methedildiği 
başka hiçbir yerde, Almanyada ol- den sonra Gaziye Filistine gidi 
duğu kadar İyi yapılamaz, ve o Allenby'nin müstevli kuvvetlerin 
gün Almanlar az

0

z müttefiklerin- ka~ı yedinci Türk ordusu kuman 
de, o savaşçı Türklerde en iyi tesir- danlığmı alması ir ade olundu. B~ 
!eri bırakmak için ellerinden ge- Padişah irades;ne G azi Mustafı 
len he~eyi yaptılar. Kurnaz ve da- Kemal h azretleri hakik i bir asker 
İma hazırlıklı olan Kayaer, Mus· yakışacak tarzda itaat eyledi. 
lafa Kemale "Anafarta - ı6 ncı ı9ı8 Ağustosunun sonlarına 
kolordu., sözlerini söylemeği ih· doğru harp sahasına varan G 
mal etınedi. Mustafa Kemal, ı9I 7 eylwünde 

Alma n büyük karargahına mu- istifasındanberi yedinci ordun 
vasalatın ertesi günü Kayaer, Vah- Falkinhayn kumandası altında 
dettinin resmi ziyaretini iade eder- mağlubiyetten mağlubiyete uğr 
ken, Türk veliahtı cevap verilmesi mıf ve bu yüzden adeta bir ord 
güç olan birkaç sual sordu· Kay- iskeleti haline gelmit olduğun 
ser bu sorguların Mustafa Kemal gördü. 
tarafından hazırlanmıt oldukları- Yedinci ordu kumandanlığınd 
nı anlıyarak kızdı ve yüksek sesle Mustafa Kemal Hazretlerinin 
Türk • Alman dostluğunu bozma k men aelefi olan Fevzi Pata •imdl 
istiyen bir zahn bulunduğunu gö- geriye lstanbula çağrılmıttı. lam 
rüyorum., dedi. Sonra da refaka- pqa yeni liderin emri altındaki k 
tinde Vahdettin ve Naci Bey (tim· !ordulardan birinin kumandam i 
di mebus) olduğu halde kapıya Türk müdafaa hattıFilistinin bir J 
doğru yürüdü; Mustafa Kemal bu nından öbür yamacına, garba doi 
esnada bir tarafa çekilmit duruyor· ru Yafanın on mil timalindeki b
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du. Kayaer her ikisinin de elini sık- noktaya kadar uzanıyordu. Bu m 
tı fakat Mustafa Kemali görme· dafaa hatbnın merkezi 1 nci ord 
mezlikten geldi. Tam kapıdan ge· ya verilmitti; ordu ile deniz yalı 
çeceği sırada tekrar düfündü; ge· arasında da Cevat Paşanın kum 
riye döndü ve M ustafa Kemalle de da ettiği sekizinci ordu vardı. Y 
tokal~ı. lı boyunca ilerliyen lngilizler itt 

Gazi, Hindenburgu takdir eder- bu orduyu fena halde yenmitle 
di. Ondan bahsederken: "gözleri di. 
ahvalin ta ruhunu gören, dili ise Mustafa Kemal kendi krtalamı 
sükut etmenin kıymetini bilen bir levazım, disiplin ve nefer sayı 
zattır., buyurmutlardır. Bunula be- bakımından peritan bir halde b 
raber muazzam Ceneral Gaziyi du. Geliboluda olduğu gibi yap 
umumi ve sathi vaziyetleri ileri sü- lacak bir tek iş kalmıftı; ihti 
rerek iknaa çalıtınca, mütarüni- lngiltere devletinin bu ıi.na kad 
leyh hazretleri, kendisinden kema- girittiği bütün muharebelerde 
li it;dal ile teferruata ait malıimat vat meydanına gönderdiği en i 
istemitlerdi ve "Suriye ordusunun ordularından biri olup, son der 
ikinci ordudan alınacak süvari fır· de iyi tedıiz edilmif, levazımlı, l 
kası gibi kıtaatla takviye edilebile- gilizler, Avcsturalyalılar ve y 
ceği "söylenince Gazi Hazretleri Zelindalılanlan mürelııkep ve 
ikinci orduya ~anda etmif bu- yuna hücum halinde bulunan 
lunduklarmdan bu fırkanın ancak vet kaJlısında hırpalanmıt ve p 
kağıt üstünde mevcut olduğu müta- çalanmıt Türk cüzütamların 
leaaıru dermeyan ettiler. Bu müta- mümkün olduğu lcadar çoğunu 
leaya kartı Gazi Hazretlerine ve- riye almak meselesi idi. 
rilen bütün cevap, bir sigara ile, Türkçeye 'eviren A. EKREM 
yukarda bahai geçen "Hindenhurg 
sükUtün<len., ibaret kaldı. Loden
drof, Türkün parlak bir suretle an
latılan umumi yaziyetlerle kandırr
lamıyacağını anladı ve resmi bir zi
yafette Kayserin talimatı veçhile 
kendilerini afaki mükalemelerle 
m~gul etıneğe uğrattı. En fenası 
tudur ki: batka bir ziyafette "Al 
aace.,ın Alman valisi çok müfkiil 
olan Ermeni meselesinde Türkle
rin tuttukları •iyaaeti tenkit küs
tahhğmda - bulununca, Muatafa 
Kemal birdenbire valinin ü.tüne 
parlayıvermit ve ancak bir devle
ti muazzamanın dahili siyasetini 
ali.kadar eden bir meaeleyi, o mu· 
azzam devletin veliahtı huzurunda 
münakaşa cüretine ne hakkı oldu
ğunu SOl'lllUftur. 

Alman yolculuğu hem askerlik 
hem de hükumet düzeni bakımın· 
dan Mustafa Kemale faydalı ol
mutsa da, ne yazıık ki veliahtı ya
rın sultan sıfaıtile omuzlarına ala
cağı vazifelere dair tenvir etmeğe 
muvaffak olamamı~tır. Vahdettin, 
Türk ordusunun idaresini bizzat 
ele almasına dair, kendinden daha 
genç olan zatın verd ; ği gayet isa
betli ve manbkb tavsiyeleri, bir tür
lü takdir edemiyor, yahut anlamak 
istemiyordu. Hakikat tudur ki: 
Vahdettinin uzun ve münzevi sa
ray hayatı kendisini, sinsi ve kor
kak tabiatli yapmıttı; anor ve, ismi
ne rağmen ne ittihat ve de terakki
yi temsil etmiyen, cemiyete kartı 
gelmek cesaretini gösteremiyordu. 

Fazla yorgunluk fazla çalıtma 
neticesinde tiddetli bir böbrek ra• 
hatsızlığı, Vahdettinin tam tahta 
çıktığı zaman, Mustafa Kemal i has
ta dütürdü. Hasta adanı Viyanada 
muayene ve Karlebatta tedavi mec
buriyetinde kaldı. Şimdi ı918 tem
muzuna geldik. 

Ağustos ayında tekrar Beyoğlu
na gelen Gazi, Paditalıın ordunun 
yüksek kumandasını eline alması 
için yeniden aıkıttırmağa batladı; 
bu yüksek kumandanın erkanı har
biye reisi ııfatile tiddetle özlenen 
tensik ve tetkili.tı bataracağmı u
muyordu. EnYer telii.fa düttü ve 
ıaray intrikalarında tam manasile 
üstat olduğundan bütün kozlarını 
~irden oynadı. Partiyi kazanmakla 
l>eraber kaybedenin hükumet tara
fından kendi aleyhine verilecek 
herhangi bir kararı kabule yan~ 
mıyacağından korkuyordu· Mese
leyi kat'i bir surette emniyet! altı
na almak için Mustafa Kemali bir 
cuma sel&mlıV.ı meraAimindP R nL"r 

Sipahi ocağında 
(Bap 1 inci sahifede)) 

da. 
Dünkü ko01rreyi Sipahi Oca 

idare heyeti reisi Cevdet Ker 
Bey açtı. Riyasete Kazan Paı 
katipliklere de Ref'i Celil ve S 
at Beyler seçildikten sonra ida 
heyeti raporu okundu. Rapord 
heyetin bir senelik mesaiain 
bahsediliyor, en mühim olar 
sayri menkul emvalİil :ı:abıt \"e 

bıt altma alındığı, ni:ı:amnamen· 
taadilc ettirildiği, binanın imar 
ıılah olunduğu :zikrediliyordu. 

Bundan batka bir aene içeriı · 
de mevcut ınenajta tribün Ye 
yunm~. ~ahalle~i ıalab edilmiı, 
ve kalönfer teaısatı vücuda 11 
rilerek binicilerin muayyen bir 
rait içeriainde yetl§tirilmeıini t 
min için lazım gelen tedbirler 
lınmı§tır. 

Raporun bir yerinde de, bu 
ğerli ve külfetli ıpora alaka uyaı 
dırmak ınak.aadile muhtelif top! 
tılar ve eğlentiler tertip edildi" 
risaleler netrolunduğu kaydedil 
mifti. 

Sipahi Ocağına ait bulun 
Veli Efendi çayırı da geçen sene 
çerisinde ıo iane müddetle kira 
verilmiş ve burada ayni zaman 
at yetiştirilmek auretile ocağın 
yeainin tahakkukuna da zem 
hazırlanmıttır. 

Cevdet Kerim Bey tarafınd 
okunan idare heyeti raporu a 
!arla kabul edilriikten sonra , a 
!ardan bazıları söz almıılardır. 
arada, ihtisas komisyonları t 
teklif edilmİ§, fakat bugün esaı 
bu tekilde çalııılmakta olduğu 
çin yeniden komisyon tefri1kin 
lüzum görülmemittir. 

Kongre aırasmda, mevcut id 
re heyetinin kinunuevvelde y 
lacak iki aenelik kongreye ka 
çalı§ması kabul edilmiı ve ida 
heyeti aynen ipka edilmiıtir. 

Yalnız, münhal bulunan aza 
ğa Refi Celal Bey seçilmiı, 
Ha:ı:retlerile, Ba1vekil ve mecl 
reisi Paşalara tazim telgrafları 
kilmeai kararlattırılddc:tan son 
toplantıya nihayet verilmiıtir. 

F atib icrasından : 

Bir deyinden dolayı Tahb hacze al 
7 adet Hah Seccade 2.7.934 tarihi 
aaat 14 te Osman Bey çeme arkası 
pazarı apartman 6 No. da bilmüzay 
aatılacağmdan taliplerin 
memurine müracaat etmeleri ilin 



Muhtelif Eşya Satışı 
lstan bul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 

928 senesine kadar gümrüklerde toplanan bir çok eşyalar gümrüksüz kontenjansız ola
rak aşağıda yazılı tarihlerde her pazartesi gtinleri saat 16 da sabşma başlanılmıştır. Satılan 
eşyaların cinsleri, ?1i~arları ve ta~~i~ ~etlerile satış gün ve tarihleri. v~ 
şekli müzayedelerı hızalarmda g?st.erılmıştır. ~uzayedeler 1549 No. ve 4-1-930 tarıhlı 
kanun ile 2490 No. ve 2-6-934 tarıhlı arttırma eksiltme ve ihale kanunlarında yazılı ah
kam ve herkese parasız verilen şartname dairesinde yapılır. 

Taliplerden noterlikten tasdikli kanuni ikametgah ve imza tasdiki istenir ve her sa
tış için muhammen kıymetin yiizde 7,5 çuğu nisbetinde teminatı muvakkata akçası alı
mr. Müzayedeye başlamldıktan sonra gelecek talipler kabul edilmez.Kapalı zarfla yapılan 

nüzayedelerde teklif mektupları müzayede saatmdan bir saat evvel komisyona verilmiş ol 
rnası şarttır. Komisyon İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğü odasında toplanır. Her is
tekliye talebedeceği izahat verilir. Satılan eşyaların tefsilatb cetvelleri gümrüklerde asılı· 
dır. lstiyenler bu eşyaları bulunduğu gümrüklerde görebilirler. Satışdan sonra eşya 
hakkında itiraz kabul edilınez. (3397) 
F. N. Kap yekunu Tahmini Kıymet Müzayede 

Lira Kurut tarihi 

-
4 105 581 70 16-7-934 

14 96 643 57 23-7-~4 

Muhtelif 81 961 90 30-7-934 

25 67 10297 75 6-8-934 

Müzayedenin 

tekü 

Açık arttırma 

'' '' 

" " 
Kapalı zarf 

Satılan eıyanm cinsi 

Muhtelif meyva ve şebze kon
serveleri mekôlat ve sair me
vat. 
Muhtelif kağıtlar ve kağıt eş
ya. 
Mensucat muhtelif yün ve pa· 
muk eşya 
Velespit, otomobiller ile bun· 
lara ait aksam ve sair makine
ler. 

Tophanede Levazım Amir- ı 
:iği Satın Alma Komisyonu 

tlanları 

Merkeze Bağlı kıt'at ve 
müessesat için 4 7 ,500 kilo 
Ayşe kadın fasulyası 26,500 
kilo kırmızı Domates, 88,500 
Patlıcan, 16,000 kilo taze bam 
ya, 2300 kilo yeşil İnce biber, 
6800 kilo Dolmalık biber 
30-6-934 cumartesi gunu 
saat 14 de kapalı zarf usulile 
alınacaktır. Şartnan1esi göre
ceklerin her gün ve taliplerin 
belli gün ve saatten evvel tek
lif mektuplarını Tophanede 
İstanbul Levazım Amirliği 
Satınalma komisyonuna ge· 
tirmeleri. (3) (2966) 

3270 

* • • 
Piyade ve Atış Mektebi için 

otuz bin kilo koyun ve otuz 
beş bin kilo sığır eti 3· 7-934 
salı günü saat 14 de kapalı 
zarfla alınacaktır. Şartname
sını göreceklerin her gün ve 
taliplerin belli saatten evvel 
teklif mektuplarını T opanede 
Satmalma Komisyonuna ge
tirmeleri. (10) (3050) 

29 800 3877 33 13-8-934 A.çık arttırma Muhtelif yağlı vernikli ve toz * * * 
3382 

29 101 

30 57 
30 464 

2304 

12126 
4205 

RO 

33 
52 

20-8-934 

27-8-934 
3-9-934 

Kapalı zarf 
Açık artbrma 

boyalar, resim boyaları sair Selimiye fırını için "200.000,, 
muhtelif eşya iki yüz bin kilo un 14. 7. 934 
Pudralar, kremler, dudak bo- Cumartesi günü saat 14 te ka-
yaları sair tuvalet levazımı. palı zarfla alınacaktır. Şartna-
Dolu sinema filimleri mesini göreceklerin her gün ve 
Mo1!telif o!°°caklar maden Taliplerin belli saattan evv~l 
t~mızlemeg~ mahsus .tozlar, tekliflerinin komisyon riyasetı-
cılalar ve saır muhtelif eşya. ı ne vermeleri. (39) (3256) 

• •. " ' • .. • 3555 

ANADOLU idareleri İstanbul Leva-
zmı Amirliğine bağlı kıt'a ve 
müesseııelerdeki Hayvanların 
ihtiyacı için 326700 kilo kuru 
Ot 21-7-934 cumartesi 14 de 

' 

Türk Sigorta Şirketi 
t Cacll Vakıf Haa f•tanbul 

kapalı zarfla alınacaktır. 

fhtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Şartnamesini göreceklerin 

her gün, Taliplerin belli etin 
ve saatten evvel teklif mektupla 
rım komisyona vermeleri. ( 46) Nama muharre• hiae senetlerinin (" 60) ı Türkler elindedir. 

1°ürkfye fı BankUI tanfmdan tefkil ol-maftm, Llare meclltl ve müdürler 
heyeU ve memurlan klmlleıa 'l'ürklerdeıa mürekkep ,..gine Türk 8İ1forl:a Şirk .. 
t\dir. Ttirkiyenln ber t..afmda (200) 8 geçe-. aceatalarnuıı hep11l Tiirktüor. Tür
\dyenla en mUhlm ımG--•lerlnla -'bankalaruua lllgortala"ıaı fer etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
Iİfortıiınnı en lyf ,eraltle yapar. Hasar "nlkuuada .....,.n allr'at vo kolaylakLı ödaı. 

(3347) 

Doktor 

HORHORUNİ 
1 lcrgün akşama kadar hastalarını Emin 
önü Valide kıraatban<si yanındaki mu-

Eskişehir Hava elc·tep
leri Kumandanlığından~ 

Hava Mekteplerine alınacak talebenin kabul şartları: 
A) Türk olmak 
B) Taliplerin orta Mektep (Lise sekizinci sınıf) tahsilini 

ikmal etmiş ve asgari (17) yaşını bitirmiş, azami (20) 
yaşında olınak. Orta Mektep tahsilinden daha yüksek talı 
sil görenlerle bu tahsili bitirıniş olanlardan Şehit, Malul, 
Asker çocukları ile Ecnebi diline vakıf olanlar tercih o
lunur. 

C) Talip miktarı kadrodan fazla çıktığı taktirde bunlardaJI 
Orta Mektep şehadetname !erine nazaran yüksek derecede 
olanlar tercih olunur. Orta Mektep tahsilini ikmaldeıı 
r.onra iki sene ve daha ziya de nıüddeti tahsilsiz geçirenler 
Orta Mektep sekizinci sınıf derslerinden Hava Mekteple 
rince imtihan edilecek ve mu\•affak olanlar mektebe alı 
nacaktır. 

D) Sıhhi vaziyeti uçuş vazifelerinde İstihdama elverişli ol: 
duğuna dair mütehassısları tam olan bir Hastane hey'etı 
sıhhiyesi raporunu almak (hariçte bulunanlar mahaJli a5 

kerlik şubelerine müracaat etmek suretile muayeneye göıı 
derilirler. Tam teşekküllü hey' eti sıhhiye bulunan şehir· 
lerde en büyük Askeri Makama müracaatla muayene)"e 
sevkolunurlar). 

E) Ahlakı mazbut olduğuna ve hiç bir veçhile maznuıı 
veya. mahkum olınadığma dair polisce tasdikli vesika gös 
termek. 

F) Mektebe kabul edilecek talebe Gedikli Küçük 1.abitlet 
hakkındaki (1001) numaralı kanun ile bunu tatil eden ka· 
nunlar mucibince muamele göreceklerdir. Mektebi ikmal 
ettiklerinde Hava Birlik ve müesseselerinde (12) sene 
müddetle Hava Gedikli Küçük Zabiti olarak ifayı vazife 
edeceklerini noterlikten m usaddak senetle teahhüt etmek· 

G) Mektepte tahsilde iken arzularile tahsilden ayrılmak 
İsteyenler mektebe okudukları müddet zarfında kendile· 

rine yapılan bütün masraflar ödetilir. 
H) Tahsil müddeti iki senedir. Mektep leyli ve mecca· 

nidir. Askeri lise talebesi gibi giydirilir ve beslenir. Ders 
levazımı parasız verilir. 

J) (C) fıkrasının ikinci bendinde izah edilen ve İmtihana ta
bi tutulınası lazımgelenle rin imtihanları Eylülün ilk haf 
tasında Hava Mektebinde yapılacaktır. Mektebe kabul 
edilen talebe 15 Eylülden itibaren mektebe alınacak ve 
dersler birinci Teşrinde başlayacaktır. 

K) Hava mekteplerine kabul edilen talebe ihtiyaca gört 
Pilot, Nişancı, bomhardım ancı, fotoğrafcı, muhabereci! 
telsizi ve Makinist hava Gedikli Küçük Zabiti yetiştı· 
rilecektir. 

Taliplerin şeraite göre askerlik şubeleri vasıtasile te· 
kemmül ettirmiş evrakını nİ hayet 25 Ağustos 934 tarihine 
kadar Hava Mektepleri Kumandanlığına gönderıniş obna 
ları lazımdır. (3410) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

Telgrafı iMTiYAZ - Telefon: fst. 20531 avenehanesinde ıcd&vi eder. 45,000 adet sustalı kapsol 
3132 Teldon: 24131 - ( 236 ) -111 60 kilo dokuz katlı keten 
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_ j __________ 3_345_ iplik 

Büyük Tayyare Piyangosu 
3 ONCO KEŞiDE 11 TEMMUZ 1934 TEDIR 

Büyük ikramiye 50.000 liradır 
Ayrıca: 10.000, S.000, 4.000 

ikramiye ve 20.000 liralık 
mükafat vardır. 

liralık 

bir 

İstanbul Kız Lisesi Müdürlüğünden: 
Mektep elbisesi olan bütün talebenin 25 Haziran pa

Z<.rtesi günü saat on dörtte rneklepte bulunmaları. (3438) 

Milliyet'in tefrikası: 41 

Tanıdığım Casuslar 
( Mell. Knokaert'in hatıraalr• ) 

Tercüme eden: AHMET CEMALEDDIN 
Tadeletti. Belki aç ta kalırsınız.Her 
ıhtimale kll'lı bir tarafa koy. 

Validem çok kıymetli hediyeler
den daha kıymetli olan bu nadir 
şeyleri almıt ve kendisine teşekkür 
etınİf; Lehli delikanlı sözüne de -
vam etmifti: 

- Her nedense sizin kızınız ve 
benim de hemtirem olan (Marta)
nın tevkifinden sonra buraları ba
n11 cehennem kadar korkunç görü
nüyor. Herhalde Almanlar kendi
sini ,imdiye kadar idam etnıit de
ğillerdir. Şayet böyle bir hal olsay
dı. mutlaka haberdar olurdum.Ken 
dit ;ni ne kadar göreceğim geldi 
bir bilseniz. Onu buraya tekrar av 
det etmit ve aramızda dol~tığını 
g(orür gİ'bi oluyorum. 

- Merak etme evladım; (Mar. 
ta) buraya sağ, salim tekrar döne
cektir. Fakat seni ve Alfons'u çok 
mernk ediyorum; sizler ne olacaksı 
nız? Marta'nın buraya avdeti an
cak müttefiklerin bir ealebesi neti-

v 

cesinde ola.bilir. Halbuki sizin iki
nizin arkanızda da Alman ünifor
ması var. 

Lehli dalgın bir tavır ve meyusa
ne bir eda ile cevap verdi: 

- Ne olacağımızı Allah bilir va
li~e. Ben bunu dütünıiıek bile iste 
mıyorum ... 

Ve nefCSini yeniden elde ehnek 
için gayret ederek: 

- Maamafih biz dostlarnnızın 
o zafer gününü tacil için elimiz -
den geleni yapmaktan tabii geri 
duracak değiliz. Bakınız beni din
leyiniz: Bir Belçikalı muhacir el
de ettim. Kendisi Almanların 
tahtı inalinde bulunan fİmali Fran 
sa.dan kaçarak buraya gelmif. Bu 
adam ehalisi tehçir edilen Belçika 
kasabalarından birisinin halkından 
Bu adam Almanların büyük bir hü
cum hazırlamakta olduklarını söy
lüyor· Gene muhacirden öğrendiği 
me göre Almanlar harp mıntakasın 
da vatanda,larmız olan Belçikalı-

19,000adet potin kancası TUZLA içmeleri 2,200 çift potin bağı 
Oteli• 800 metre tiranla şeridi 

ve 45 kilo kauçuk 

Pazarlıkla mubayaası 26 
Haziran 934 Salı günü saat 
16 da. 

29 HAZiRAN CUMA GUNU AÇILIYOR 1 800 kilo fanila yiin ipliği 
Sabahlan 6,30 - 7,35 • 8,05 - 9,50 - 11 - ıı.~ - 13,15 - 15,10 da ı: 195 ,, çorap yün ipliğ 

Pazarlıkla mubayaası 26 
Haziran 934 Salı gÜnÜ 
sat 14 de. Hayclarpaşaya giden vapurların trenleri içmelere giderler. (639) 

Yeni icat Edilen 

MUNGO 
lJCSUZ . Mürekepli dolma blemlerl sayesinde 

~rtık sünger kağıdın• kullaıımaga iht iyaç kalmaı 

~ŞINMAZ - KIRILMAZ- İSTİFADELİ 
Anadoluda Acenlalar aranıyor 

Bülün Şarı. için umumi depoziterl 

NAiM DE TOLEDO 3140 
T.L. 

2,75 fslanDul. Sultan Haınanı , Hatopul11 Han 3S 37 

lara ve binlerce Rus esirlerine mü
kemmel yollar yaptırmıtlar. Bu a
damdan aldığım malumat o kadar 
karıtık ve mufassal ki bunları bir 
tek rapora sığdırmanın imkan ve 
ihtimali yok. Kendisini canlı bir 
rapor halinde huduttan afırarak 
göndermek ~tiyorum. Kendisini 
dinlesinler. Herhalde (EntelEcens 
Servis) bu adamın ağırlığınca ken
disine altın vense bu kadar kıymetli 
malumat elde edemez. Kendisini 
bir müddet için buraya gönderece
ğim. Zavallı çok bitkin .bir halde. 
Hiç olmazsa birkaç saat istirahat 
ister. Bu hizmeti sizden istemekli
ğimin bir sebebi de kasabada artık 
emniyet ve itimat edilebilecek hiç 
bir kimsenin kalmamış olmasıdır. 
Bilmem ne dersiniz? 

Validem birkaç saniye tereddüt 
etmitti. Bina henüz birkaç dakika 
evvel bodrumdan tavan aruına ka 
dar gayretkeş Viktor Hehnan tara
fından aranılmıt olduğundan bu 
müz'iç adamın hiç olmazsa birkaç 
saat zarfında tekrar avdet ederek 
evi aratbrmıyacağı hemen muhak
kak gibi idi. Binaenaleyh Lehli ca
susun teklifini kabul etmit ve: 

- Pekala Stefan, de~ti, gelsin 
burada istirahat etsin. Yalnız bura
ya gelmek suretile mühim tehlike
lere maruz bulunduğunu da unut -

i eıefon : 20620 ~ 42309 

mamanı rica ederim. Şayet intiza
rnn hilafına Viktor Helman çıka
gelir de evi arattırıp adamcağızı 
burada bulursa zavallı derhal idam 
sehpasına kadar gider. 

- Başka çaremiz yok valideci -
ğim. Ne yapalım; bu tehlikeyi gö
ze aldırmak mec.huriyetindeyiz. 
Ben Helman'ı tarassut altında bu
lunduracağım. Şayet kendisi bura
ya gelmek üzere yola çıkacak olur
sa hen vaktinde sizi behemehal ha
berdar ederim· Yalnız şurası mu
hakkak ki birkaç saat burada misa
fir edeceğiniz adam yarın sabah er 
kenden hududa müteveccihen ha
reket edecektir. Hem de yalnız ba
~ma yola çıkacaktır. Çünkü kendisi 
bu civarı çok iyi tanoyor. 

Stefan henüz sözlerini bitirmiş
ti ki kapı vuruldu. Lehli ayağa 
fırlıyarak kapıyı açtı ve arkasında 
yırtık, pırtık ~el~ elh.ise~i bulu -
nan bir adam ıçerıye gırdı. Bu za
vallı çok yorgun ve hitap görünü -
yor ve topallıyarak yürüyordu. Ba
şında fB.pka.sı da yoktu. Validem 
bu biçareyi görünce: 

- Gel oğlum, peşim. s~r~ heni ta 
kip et!.. Diyerek kendısı~.' h.aha -
mm yatakoclasına götünnuştu. He
rif aç .bir kurdun kuzuya saldırışı 
gibi yatağa atılması.na ~lem --:e ~f
katle ~ahit olan temız yureklı anne-

300 metre kol astarı 
1,500 ,, kaput astarı Pazarlıkla mubayaası 26 
1 ,300 ,, siyah dibet Haziran 934 Salı riinü 

600 ,, mavi dimi saat 15 de. 
750 ,, tela . . 

Deniz talebe ve efrat ihtiyacı ıçl.n yukarıda cıns ve mıktar• 
ları yazılı eşya hizalarında gösterilen gün ve saatte pazarlık 
la satın alınacağından şartnanıesini görmek İsteyenlerin her 
giin, itaya talip olanların da mezkfır gün ve saatte Kasımpa· 
§a'da Deniz Matbaası karşısında Komisyona müracaatları. 

(3328) 3591 

ciğim: 
- Şimdi her ne olursa olsun, 

benden müsaade almadıkça hiçbir 
teY söylemeyiniz ve küçük bir ha
rekette bile hulunmaymız ! tenhi
hini de unutınamıftı. 

Annem mutfağa döndüğü zaman 
Stefan çoktan gibnitti. Babam av
det edince annem kendisine ol~ı 
biteni anlatmıf ve kendisin~. atagı
Y" bodruma inip tayyare hucumla
rına kartı bodrum<;Ia oh;tr~ .~
datlarile vakit geçınnesını soyle • 
misti. Babam tayyare hücumları es 
na~ında bile bodrumda kapalı kal
maktan sıkılır bir adamdı. Lakin 
birçok teYlere vakıf bir casusun 
huduttan geçmek için evine sığm
dığı bir anda her türh.i vatani vazi
fesini ifa edecek bir adamdı ve 
yalnız bodrumda değil icap ederse 
bir mağarada hile memnuniyetle o
tururdu. 

Annem bu suretle herşeyi hazır· 
ladıktan sonra kendisi de yabnaya 
çıkacağı sırada kapı tekrar vurul
muş ve zavallı valideciğim ilikleri
ile kadar titremifti. Zira kapıyı vu
ran adamın durufundan ve ayak 
seslerinden kendisinin gayretkeş 
(Viktor Helman)dan ha,ka bir 
kimse olmadığım anlamıttı. Acaba 
hu hafiye yabancının binaya girdi
ğini görmüt mü idi.? Annem bü-

tün cesaretini toplıyarak atJ 
sönmek üzere bulunan sobanın ~· 
zerine kahve ibriğini yeniden kor' 
mut ve ancak bunu yaptıktan soıY 
ra kapıdan seslenmitti: 

K. 4 
- ım o? .. Kimi istiyorsunuı· 
Bu suale (Helman)ın o maluıı' 

ve met'uın sesi cevap vennitti.: 

- Kapıyı çabuk aç ihtiyar b~ 
nak! Yoksa timdi kapıyı batına ı~ 
dirinn.. 

Annem heyecan ve korkudan ti!: 
riyen ellerile kapırim sürmesiJl~ 
çekmit ve Alman onb!Lfısı o kad 
acele ile İçeriye girmiftİ ki ayıJI 
lan etiğe takılıp boylu boyuııt' 
serilmesine adeta ramak kaJırııf 
tı. Herifin bu euretle içeriye p~ 
dır küldür girmesinde acelenin 11' 

duğu kadar içkinin de saik bulıııl' 
duğunu annem hemen anlamır~ 
(Viktor Helman) körkütük ~ 
00.tu. 

Herif İçeriye girince sarhotlıı.11 

has yayvan gülütle: . f 

- Kapıyı neden sürmeledinı1' 
Diye gürlemiş, Al,nanya imparJI~ 
ru hazretlerinin evamirine kar~1 

bütün kapılar açık bulundurulu)';• 
sürmelenemz. Zira burada b 
bu şabane evamiri temsil ediyC' 
rum. 

Bitmedi 

1 
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Haftada 150 Kuruşla 
Galata'da Karaköy'de meşhur 

EKSELSİOR 
Büyük Elbise Fabrikasında 

intihap edeceğiniz kumsıtan 

yalnız iki prova ile 
biçimi şık ve dikişi itinalı 

Ismarlama bir .kostüm 
yaptırabilirsiniz. 

Aynı fabrikada: 

Kadın, erkek 'ile çocuklara mahsus 
İngiliz hiçimi empermeabilize parde
süler, paltolar, kostümler, muşambalar 
vesairenin en zengin ve müntahap 
çeşitleri vardır. 3311 

..., • • - : ~ ' • .f .: 1 t i ~~ . '!,, • "1 ·, • 

3133 

~ı--~E:.:,V.:,:K;.:::A~F-!!M.:.:;Ü~D;,:l,:.;R:,;lY:..:E:;.;T:..:t~lL;;,;A_N..,L,;;.;A.;..R_I ___ , 1 Deniz yolları 
Kıymeti 

Muhamınenesı 
Lira K. 
400 00 Şeyh Mehmet Ge yliıni mahallesinde Arpacılar 

caddesinde 34-36 No. lu iki dükkan tarzında bi 
la hava dükkanın 1-4 hissesi. (5653) 

120 00 Usküdar'da Selami Ali Efendi mahallesinde 
Çıkmaz Mesrup sokağında 1 No. lu ve 171 met· 
re terbiinde bulunan arsanın tamamı. (1385) 

f04 00 Sultanahmet civarında Ahırkapı'da Can kurta
ran namı diğer Se yit Hasan camii müştemila
tından 52 metre t erbiindeki hela arsası. (990) 

420 00 Liınga'da Bostancı başı Abdullahağa mahallesin-
de eski küçük lan ga caddesinde eski 94 No. lu 
2 I O metre terbiin de bulunan arsanın tamamı. 

iŞLETMESi 
Acenteleri: Karakö7 Köprübaır 

Tel. 42362 - Sirkeci Mübürdarzade 
Han Tel. 22740 

... --
Trabzon yolu 

VAT AN vapuru 26 Haziran 
SALI 20 de Galata rıhtımın
dan kalkacak. Gidişte Zongul
dak, lnebolu, Sinop, Samsun, 
Fatsa, Giresun, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rize'ye. Döniitte bun
lara ilaveten Sürmene, Ordu'ya 
uğrayacaktır. (3416) 3705 

IZMİR SÜR'AT 
lSKENDERİYE yolu 

Yukardaki mahlul emlak satılmak üzere yirmi gün 
müddetle ilana konmuştur. ihalesi T emmuz'un 11 inci 
Çarşamba günü saat 15 tedir. Taliplerin pey akçeleriyle be 
raber mahlulat kalemine müracaatları. (3334) 

KARADENİZ vapuru 26 Ha
ziran SALI 11 de Galata rıh· 

j trmmdan kalkacak. Doğru İz
--------------------------- , mir, Pire, lskenderiye'ye gi-

1 1 :1 decek ve dönecektir. (3414) OEVI .F.T DEMlRYOLLARI iDARESi iLANLARI 3103 

Matbaamızda teraküm eden ve tahminen 10 ton ka· Bartın yolu 
dar balya halinde kırpınh kagat bilmüzayede satılacaktır. 1 
Müzayede 30-6-934 cumartesi.saat.14 de H.aydarp~şa Mağ~ BURSA vapuru 25 Haziran 

d ı 1 k - d t PAZARTESİ 19 da Sirkeci Zaslnda ı·cra edileceg-in en ta ıp erın yevmı mez ur a emı 
1 

k (
3415

) 
rıhtımından ka kaca tır. natlariyle mağazamıza müracaat etmeleri ilan olunur.(3305) 3704 

3575 ı.---------·-

Q üncü kolordu ilanları ' 

An karada M. M. V. Sa. Al 
Kom. <lan: 

Yerli f::ıbrikalal." mamula
tından (200,000) metre as
tarhk bez k.-ıpah zarfla mü
nakasaya konnıı.ıştur. İhalesi 
4 T cmınuz 934 tatihine müsa
clif çarşamba .t:i.inü saat 15 
de yapılacaktır. Talipler şart
name ve !1.Ümunesini görmek 
üzere lıer gün Ankara'da M. 
M. V. Sa. Al. Komsiyonuna 
müracatları, ve ınünakasaya iş 
tiı·ak :çin de o gün ve saatin
den evvel teklif ve teminat 
ınektuplarmm makbuz muka
bilinde mezkur Komisyon 
Reisliğine tevdi eyleme'eri. 
(3011) (3084) 3352 

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

Yerli fabrik"llar mamula
tından (360000) metre ça
maşırlık bez kapalı zarfla mü
nakasaya konmuştur. ihalesi 
2 Temmuz 934 taihine müsa
dif pazartesi günü saat 15 
de yapdacak. Talipler şart
name ve nümunesini görmek 
üzere her gün Ankarada M. 
M. V. Sa. Al. Komisyonuna 
müracaatları, ve münakasaya 
iştirak için de o gÜn ve saa
tinden evvel teklif ve teminat 
mektuplaı·ımn makbuz muka
bilinde mezkür Komisyon 
Reisliğine tevdi eylemeleri. 
(3010) (3083) 3353 

* * * 
Ankarada M. M. V. Sa. Al 

Kom. dan: 
Yerli fabrikalar mamula

tından (150,000) metre el
biselik kumaş kapalı zarfla mü 
nakasaya konmuştur. ihalesi 
30 Haziran 934 tarihine mü
sadif cumartesi günü saat 15 
de yapdacaktır. Talipler şart· 
name ve nümunesini görmek 
üzer her gün ve münakasaya 
İştirak için de vakti muayenin
de teklif ve teminat mektupla
nnm makbuz mukabilinde An. 
karada M. M. V. Satmalma 
Komisyon 'leisliğine tevdi ey-
!emeleri. (3013) (3086) 

3354 
• * * 

Çorlu Askeri Satmalma Ko
mhıyonundan : 

Malkara garnizondaki kıt'at 
hayvanatı ihtiyacı için beher 
parti 130 ton olmak üzere 3 
partide 390 ton Saman kapalı 
zarfla münakasaya konmuş· 
tur. ihalesi 8 Temmuz 934 pa 
zar günü saat 15 tedir. TaJip· 
lerin şartnameyi görmek üze· 
re her gün ve münakasaya iş
tirak için de o gün ve vaktin
den evvel teklif ve teminat 
mektuplariy{e Çorluda Fırka 
Satınalma komisyonuna mü
racaatları. (3018) (3134) 

3478 
• • * 

Corlu Askeri Satmalma Ko
miııyonundan : 

Tekirdağmdaki kıt'at hay
vanati ihtiyacı için beher par
tisi 150 ton olmak Üzere 3 par· 
tide 450 ton Saman kapalı 
zarfla münakasaya konmuştur 
ihalesi 8 T ellll\1UZ 934 pazar 
günü saat 15 tedir. Taliplerin 
şartnameyi görmek Üzere her 
gün ve münakasaya İştirak i
çin de o gün ve vaktindep. ev
vel teklif ve teminat mektup
lariyle Çorluda Fırka Satınal
ma komisyonuna müracaatla-
rı. (3019) (3135) 

3479 
••• 

K. O. ihtiyacı İçin 220 volt-
luk, 2,000 adet Osram ve Fi
lips markalı ampul pazarlıkla 
alınacaktır. ihalesi 25-6-934 
pazaı.-tesi günü saat 16 dadır. 
Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere her gün ve pazarlığa İş· 
tirak için de o gün ve vaktin
de Fındıklıda K. O. SA. AL. 
AL. KOM. na müracaatları. 

(34) (3430) 3697 
* * • 

Çorlu Askeri Satınalma Ko
ınisyonundan : 

Malkaradaki kıt' at ihtiyacı 
i~in 3000 kilo pirinç bir tak
sıtte alınmak Üzere açık müna· 

= c: :r ..... 
9 

• • • onları FLİT ite öldürünüz. 

Her sene Q"Uveıerln ıka ettiklel"t 
zararlar mUdhıştir. Onlardan ko. 
runmak mümkUndür. Yalnız elb(. 
se dolabınızı muntazaman FLİT ile 
temizJersenıı güveler size hiçbir 
zarar iras etmiyecektlr. Fakat 
adi haşarat Oldurücü n1ayiler te· 

~~~ ~:s;;;; sırsızdırıe.r. Bunun için FLiT dört 
!i; harrıo F-L-1-T tedarik ediniz. Siyah 

kuşaklı va asker resimli sar• 
~iılılll tenekelere dikkat ve onları mu ... 

sırren t;).leo ediniz • 

,. 

3145 

Kendinizi 
bu tehlikeli 
şişkinlikten 

kurtarınız 
1 Hem sıhhattntzı kazanacak. 

_ :tm de. şik olacaksınız,"" ~ 

.Şı~manlığın faztatıdı. cihazların" 
lnbisa~ı ve ya !erinde bulunmamaları J 
ba~ a9rıları,, suı haziJn, tnkibaz ve zafl .. 
yet : asat>ıyeye s ebebiyet ve,.ir ve dahı' 
)'aslı "e yorgun görünıJrsUnıJz• Lfnia 
sentürü ; cılıaz l arın ı zı esaşh bir suretle 
t-.b il )'e r lerinde lutar ve şıhhaıınızın fa.a' 
des ine hizmet " .. gençliğln çevllıl ve 
mütenasıp endamınızı muhafaza eder. 

'iyatı 17 İ~ Lirası· Siyahı .. 20 T. Lirasıdır. 
l iı 1 t p ~1ı~11und a ( uıhMı• li \ ,.,ı.,; " ı, ı. ) l!\llS11w•• Mo . 11 "-Jıt•lo1 

m•tt ••uı" ııerıııt•rıı. r. 

V•t1"e 5lltış m•hAlı; l .J. ROUSSEL 
8.0. Tünel meydanı No.12. İstlkl31 Cadde•I No. 381 

PAR•S : 166. 8oulevord Hous•mann 

Holantse 
Bank-t:Jni · N.Vı; 

sabık Bahrısafit Fetemen .. 
Bankası 

lst:anbut Şubesi 

Galat:a KaraköV Palas 

Meydancık Ataıemcı Han 

Her türlü Banka muarneıe. 

ıeri. Kasaıar icar• 

UMUMi MODDRLOK:AMSTERDAM .. 
Şubeleri ' Amsterdam 1*Buenos.Alres, 

İstanbul, Rio de .Janeiro, Santos, Sao Pauıo-

kasa ile alınacaktır. ihalesi 11 
Temmuz 934 çarşamba günü 
saat 15 tedir. Taliplerin şart
nameyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya iştirak için de 
o gÜn ve vaktinde leminatla
riyle birlikte Çorluda Askeri 
Satmalma Koı:nisyonunda bu 
lunmaları. (3030) (3200) 

cumartesi günü saat 15 tedir. 
Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
i~tirak icin de o gün ve vaktin· . . 

3480 
* * * 

Çorlu Askeri Sa. Al. Kom. 
dan: 

Malkara kıt'aatının ihtiyacı 
için (250) ton ekmektik un 
kapalı zarfla münakasaya ko
nulmuştur. ihalesi 10 Tem· 
muz 934 Salı günil saat 15 te
dir. Taliplerin şartnameyi gör
mek üzere her gün ve müna
kasaya iştirak için de o gün ve 
vaktinden evvel teklif ve temi
nat mektuplarile Çorluda As
keri Satmalma Komisyonuna 
müracaatları. (3034) (3223) 

3485 .. . . 
Çorlu Askeri Satınalma Ko

misyonundan ,: 
Malkaradaki kıt'at ihtiyacı 

için 12,000 kilo Sabun kapalı 
zarfla münakasaya konulmuş
tur. ihalesi 21 Temmuz 934 

den evvel teklif ve teminat 
mektuplarile Çorluda Askeri ' 
Satınalma Komisyonuna mü-
racaatları. (3039) (3228). 

. .. . 
Ankara M. M. 

1'om. dan: 

3590 

V. Sa. Al. 

1 

Yerli fabrikalar mamula· 
tından (380,000) metre çama, 
şırlık bez kapalı zarfla müna
kaı:aya konmuştur. ihaleni 
12-7-934 tarihine müsadif 
Perşembe gü•'lf1 saat 15 de ya· 
pılacaktır. Talipler şartname 
ve nümunesini görmek Üzere 
her gfuı Ankara' da M. M. V. 
Satrnalma Komisyonuna mü
ra<·aatları ve münakasaya İş
tirak İçin de o gün ve saabn· 
dan evvel teklif ve teminat 
nıektuplarını makbuz muka
bilinde mezkiir Komisyon Ri
yasetine tevdi eylemeleri. 
(3218) 3481 ............................................... - ....... 

Neşriyatı idare eden 
MUMTAZ FAiK 

Gazetecilik ve matbaacılık T. A. S. 
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alika ı yoktur. 


