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Tehditle 
Alamazsınız 

Dr. Nizamettin Ali 

Sehlnsah ffz. nin Sürük ıran milletine hitabeleri: sargı deger 
Türklerle dost ve ltardes olmalı bizim ebedi ülkümüzdür 

Berlinde propaganda nezaretinin 
salonunda ecnebi diplomatlar ve ecne· 
bi matbuat karıuında Alman Devlet 
Bankası Müdürü Doktor Schacht borç· 
lar hakkında bir nutuk söylemiştir. Bu 
nutuk şu .özlerle bitiyor: Tehditle ala· 
mazsınız ... Bu ıon sözü söylemekle Dok· 
tor Schacht, haftalardanberi Devlet 
Banka11nın duvarlan arasında alacak
lı murahhaolarla cereyan eden ve dı
fAJ'lfB akaettirihniyen acı müzakerele
rin iç yüı:ilnü birdenbire dı§anya vur
mak ist'emi tir. 

Bu 2 ün beynelmilel meselelerin ba
ııncla Almanların borç davası geliyOf'. 
Bu davanın alacağı ıekil her memle· 
keti ve o meyanda Türkiyeyi alakadar 
eder. Zira, dava ıulhle halleılilirae cİ· 
ban iktıaadı baıka olacak, kavga ile ne
ticelenir ve zecri tedbirlere yol açarsa 
bafl<a bir cihan iktıaadı doğacaktır. 
Zecri uauller ıunlardır: lngilterenin 
Almanyaya karşı icbari clearlng tatbik 
etme&i, Franıanın Alman ithali.tına 
yüzde yirmi munzam giiınrük koyarak 
borcunu toplaması ve saire. Elbette bu 
ve bunun gibi tedbirlerin tatbiki ha
linde, cihan ikl'ıaadı bugün düıtüğü 
yüzde 30 niıbetinden bir kat daha da
ralabilir ve Türk iktısadı da bazı ta· 
ııayyürlere uğrayabilir. 

Almanlar ne eliyor? Ne diyecekler, 
dünyanın bütün delilini tophyarak ve
...U.eyiz diyorlar. Alacaklılar? Alman
larm dediklerine inanmıyorlar, manev
redir diyorlar. Davn nedir? Arap saçı 
gibi kanıık bir para hesabı. Bu yazıya 
biraz ıarabat vermek içhı bu üç mev• 
auu ayrı ayn mütalea edeceğiz: 

1 - Davanın mahiyetinden batlı· 
yoruz. 1931 de tayin olunan beynelmi· 
le'. hi• heyetin heaabma ııöre Almanlar 
1924 ten 1930 za kadar ecnebi oermaye 
pazllnndan 18,2 milyar mark (9,1 mil
yar Tü.-k lirMı) borç aldılar. Alman
lar bu para ile tamirat borçlannı, ti
cari borçlanrun faizlerini verdiler. Ay
ni zamanda a1t1n ve döviz mevcutlan .. 
nı 3 milyar marka çıkardılar. Paranm 
10,3 milyarı tamirat borçlarına gitmiı 
ve gayri iktıaadi surette sarfedilrniştir. 
Cnyri iktısadi demek, Alman istihıal 
bayatını tahrik etmiyeceJc surette de .. 
mektir. Almanlar bilhassa bu kıarm 
borca dokunuyorlar. Almanyadaki ea. 
ki f.rlroları kandırarak (bir valcit Al. 
manyada 28 fırka vardı, bugün tek fır. 
ka var) yapılan bu borç filhakika alın
mııtır. Faka~ borcun ,.arıdan fazlası 
ıeri dönerek borcu verene tediye edil
miı ve memlekete mtısat inkitafı ge
tinnemiıtir. 

2 - Almanlar ne eliyor? Ne dedik
lerini, hazır bulunduğumuz Scbacbt'in 
nutkundan birkaç nokta teabit ederek 
fU ıurette izah ederiz: Alınanyanın üç 
türlü borcu vardır. Kısa, orta, uzun 
vadeli borçlar. Almanya, ticaretin e1B· 
aıru teıkil eden kıaa vadeli borçlara 
kartı bir vaziyet almaz. Almanya, yal· 
nız orta ve uzun vadeli borçlara karşı 
vazl'\tet a1ır. Almanya bunların service' .. 
)erini 1 kanunusani 1935 te kadar te
diye ederniyecektir. Çünkü Almanya, 
her memleket ııibi, borçlannı ancak ya 
ihracat fazlaaı veya Devlet Bankaaın
daki altın ve dövizle ödeyebilir. Hal
~uki bu yılın bapndanberi hem itha
lat fazladır hem .de bugün Devlet Ban· 
lı:asında altın ve döviz olarak yalnız ~ 
milyon ınJO'k ( 42 milyon Türk lirası) 
J.almııt~r. Schacht ilave ederek eliyor 
ki, Almanya, mesela lngiltere, Ameri
ka, Japonya gibi parasını düıürerek 
ticaret menfaatleri elde edemez. Çünkü 
Almanyamn paraaı sabittir ve sabit ka
lacaktır. Para itinde ne bir deflation 
(yani Ücretleri indinnek vergileri art
tırmak, faizleri yüksel~ek) ve it<! de 
bir devalvation (yani markı 100 fenik· 
ten meıela 40 feniğe indirmek) gibi 
yollara grtmiyecektir. Direklıör Schacht 
beynelmilel alıcıların intihabına ıu üç 
yoldan birini bırakıyor: 

Ya Almanyaya müstemlekeler ge
ri verilmeli, böylece Almanyanın ecne
bi dövizle değil, markla ham madde al
maaı temin edilmeli, yahut Alman ih
racatına kapıları açmalı ve yahut ta 
borcu azaltmalı. 

3 - Ala?'klıların dediklerine gelin
ce, bir kere alacaklı kimdir tesbit ede
lim. Alacaklılar !U memleketlerdir: 

a·rdeş ve 
rine ~ Gazi 
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müzeleri gez ve şere -
a ış a bikatı a ıld 

Cumartesi gunu akşami Boğaz içinde büyük deniz şenlikleri yapılacak .• 

Metria çiltliğincle Reiaicümhur Haz
retleri ve muhterem miaalirieri 

Kıy.metli misafirimiz Ali. Hazreti 
Humayun Rıza Han Pehlevi Hazret• 
!eri dün müzelerle, Ayaaofya camiini 
ve Iran konaol0&baneaini ziyaret et -
mi§ler, öğleden sonra da Metriste Ga
zi Hazretlerinin huzurlarile yapılan 
atış tatbikatında hazır buluıunuılar· 
dır. 

Şehinşah Hz.nin 
Hitabeleri 
" Çok saygı değer Türklerle 
dost ve kardeş olmak bizim 

ebedi ülkümüzdür .. " 
Şehinşa!h Hazretleri, İran 

kon.soloshanesinde dün tazimat -
!arım arzetmek üzere toplanan 
şehrimiz İran mıiteberanını ka
bul ederek kendilerine atideki 
beyanatı şaihanede bulunmuşlar -
dır: 

"Bu seyahatimde en ziyade 
beni memnun eden şey Iran ve 
Türk milletleri arasrnda birlik ve 

' kardeşlik hissiyatrnrn cari ol -
duğunu· müşahede etmiş olmam • 
du. Bundan sonra sizler Türkiye
yi kendinize vatan bilmelisiniz ve 
Türkleri de kardeş bilip onlarla 
aranızda samimi münasebetler te
sis etmelisiniz. 

Biribirile hemcivar. ve ahla
(Devamı 7 inci sahifede) 

Topkapı sarayı müzeııincle 
Evvel~i geceyi Dolmabahçe sara• 

yı:nda geçıren muhterenı misafirimiz 
dün sabah saat dokuza on kala refa· 
katlerinde Iran hariciye nazırı ,Mirza 
Seyit Bakir Han Kazimi, lran sefiri 
Sadık Han, Ali Sait ve Fahrettin Pa. 
ıalarla maiyetleri erkanı bulunduğu 
halde otomobillerle Topkapı sarayına 
l<>trif buyurmuşlardır. Müzeleri ziya
retleri daha evvelden mukarrer bu • 
lunduğu için icap eden bütün tertibat 
almmIJtı. 

Şehinıah Hazretleri, maiyetlerin • 
deki zevatla müzenin bütün kıannları
nı ııezmitler, kubbe altını, Bağdat köt
künü ve harem dairelerini dolaıarak 
izRhat almı~lardır. Misafirimizin bu .. 
radaki tetkikleri 10.30 a kadar ıiir
müt, kendilerine müzeler müdürü A .. 
ziz bey tarafından liizııngelen tafai • 
lit verilmittir. 

Aısheri müzeıle 
Buradan sonra Askeri müzeye ge• 

çilmittir. Şehinıab Hazretleri, Aıke· 
ri müzede yirmi bet dakika kadar 
tevakkuf buyurmu!lar, bilhasaa eıki 
yeniçeri kıyafetlerile B" zans zamanı· 
na ait tarihi zincir hakkınıla izahat 
almıılardır. Saat 11 e on kala Ayaaof· 
ya camii ziyaret edilmek Üzere Aı
keri müzeden hareket edilmiıtir. 

Ayasolyada 
Şehintah HazretlerZnin bu civarda 

hulunduklannı haber alan halk hü • 
tün Sultanahmet meydanını ve cadde
leri doldurmuştu. Zabıtaca laznnge • 
len tertibat alınmıı olduğu için inti
zamın bozulmaıına meydan verilmi
yordu. Ayasofyada on bet dakika ka
dar kalındı. Bu tarihi camiimizi mü .. 
dekk'k bir nazarla tetkik eden miaa. 
firimiz in!lası hakkında verilen iza .. . ' . 
batı alika ile dinlediler. Kubbeyı tu -
tan tabii 110J11Aki mermerden mamul 
büyük aütunlarla, Bergamadan ııetir• 
tilmi§ olan tarihi küpü ve "Terler di
rek., tabir edilen mahalli yakinen ınÜ• 
ıahade ettiler. 

Miaafirimizle maiyetlerindeki ze • 
vat on biri beı geçe buradan çıkını,. 
lar, kendilerini görmek için aahD"aı:z· 
!anan halkın sürekli alkıtlan arasın• 
da otomobillere binmitler. Sultanah • 
met parkı etrafında ve Dikilitaım Ö
nün<le do .>ı:l u.k Türbe yoı:te Doi· 
nıca Cafaloğlundaki lran konaoloı • 
hanesine gel.nmiftir. 1 

KonııoloshaneJ e J 

AJii Hazreti Humayun Rıza Pehle• 
vi Hazretlerinin konsoloahaneye tef • 
riflerinde büyük merasim yapıldı. Bay; 
raklarla donatılan konsoloslıanenin 
babçeainde Şehir bandoau, Alt kat ta• 

!onunda Debiatanı lraniyan mektebi 
talebeleri ve ,ehriınizdeki lranlılar• 
dan bir kısmı yer alınqlardı. 

Şehinıah Hazretleri ile mihman • 
darlıklarına tayin edilen F ahrettin 
Paıayı hamil otomobil konaoloehıme
nin babçeıine girdiği zaman bando 
lran milli martını çahYor, caddenin i· 
ki tarafında biriken halk durmadan 
alkışlıyorlardı. ŞehiDtah Ha.ıı:retleri, 
ağır adunlarla binanm methaline gir. 
diler .• Koca bina, "Zindebat!,, aeıle • 
ri ile adeta inliyordu. Debistanı lrani
yan meıktebi talebesinden Pervin ad-

(Devamı 7 inci ııalıifede) Şehinıah Haz.retleri Topkapıcla Eaki Eaerler Müzesini tetkik ecliyorlar. 
•••••••••••••••••••••••••••• .............. ···········~··············· ..... ········.,.ı 
Esnaf Bankası 
Tahkikatı 

Bazı evrak ve defterlerin 
fotoğrafları aldırılacak 

Tahkikatı idare eclenlerden 
Tevlih Talat ve Ziya Cemal 

Beyler 

Esnaf bankası meselesinin iç 
üzünii üç aydanberi tetkik eden 
muhtelit müfettişler heyeti tet

(Devamı 7 inci sahifede) 

' • • .... ,.. """·~ .. • 111 • ·-· • ' 

BUGÜN 
3 üncü ıahifede 

TAVUKLAR Ş1Ş1R1LEMEZ! t 
F c 1 c k 

KADINLAR AHLAKTA MÜSAVAT 
iSTİYORLAR 

Mümtaz FAİK 
4 üncü ıahifede 

1 
1 

Terkos bu yangında da 
kendisini gösterdi! 

Zarar en az 250 bin lira tutuyor, sön
dürme işine ancak 

yarım saat sonra başlanabilmiştir .. 
Evvelki günkü Niıan• 

taşı yangını hakkında 

polis tahkikatını ikmal 

etmek Üzeredir. Polisiı 

yangın hakkındaki rapa-
ru ıudur: 

"Çarıamba günü ıa· 
at 15.30 da Beşiktaıta 

Muradiye mahallesi Ka
rakol sokağında mer • 
hum Omer paşa zevce .. 

ıi 70 yaılarında Huriye 
hanımın mutasarrıf ol

duğu ve torunu 20 ya§· 
larında Meli.hat ve dadı· 
ları Emsal hanım ile b · r· 
tikte ikamet ettikleri 16 itfaiye dün de yangrn yer inde ateşli çöküntüleri 

numaralı ah}ap hane - söndü 1iiyordu .. 

Belçika, Fransa, lngiltere, lıalya, Ho
landa, lıveç, lıviçre, Ameri~a. Fakat 
hu sekiz memleketin en nüfuzlu•ıı 
Fransa ve lngiltıeredir. Alacaklılar di
yorlar ki, Almanlar, gizli altın ıaklı
yorlar. Almanlar, birdenbire ithal&.tla
•ını daraltıyorlar, çünkü bir hamle<le 

(Devamı 4 Uncil ııehifede) 
lŞehinfah Hazretleri için Metm çiftliğine kurulan çaclırcla 

hi"f"h bayrahlalrı temevvü~ ecliyor., 
Gazi ve Şe-

HAFTALIK SiYASI İCMAL 
Ahmet ŞÜKRÜ 

ÖZ DILIM1ZLE 
M. Salihattin 

S iaci sahife.le 

SİNEMA 

nin üst katından yangın çıktığı haber 
alınarak Beyoğlu itfaiyesine haber ve· 
rilmiş yangın tevessü ederek itt"aalin .. 
deki Huriye Hannna ait 16 numaralı 
hane ile mezkilr sokakta beş,, Kağıt
hane caddesinde sağ ve ıol cihetlerin
de 7 Mezarlık aokağında 3 ki ceman 
17 h~ne yandığı halde saat 19 da &ön: 
dürülmüttür. Yangının e.Oabı zuhu- · 
ru henüz anlatılamamış, yangın çıkan 
evin aigortaaız olduğu an1aıılmıştır .... 

Yangın niçin biiyüclü? 
Dün_ yanaın h~kı~~ bir_ muhar-_ 

r:rimiz tahkikat yapmııtır . Yaptığı
mız tahkikat evvelki giinkü yangının 
pek feci ıerait altında büyüyerek, 
ekserisi konak o!mak üzere 17 evin 
hiç yere yandığını göstermektedir. 
Kat'iyetle tesbit ettiğimize göre yan • 
gın saat tam 15,25 le çıkmıttır. Yan

·gının Beyoğlu itfaiyeı ·ne haber ver>' 
mesi ıaat tam 15,43 tedir. Beyoğlu t. 
faiyeainln yangm yerine muvaaal:t,! 
saat 15,51 dedir. 

(Devamı 7 inci sahifede) 



TARJHI l t.tKl~A: 10 A 
ve Terakki! Deniz kon/ eransı hazırlıiı 

(BAHAEDDiN ŞAKIR BE.YIN BlltAK.TICI VESIJt.Al.ARA GORE) 

ittihat 
Bir taraftan da gizli mektuplar M. Baldvin müzakeratın 
azmak mecbu rigeti hasıl oluyordu h Jd v •• ı· 

g 8 ektuplar yazıldığı esnada hafazıuılizımdır latanbuldan ora- ma rem o ugun u soy 1 yor 
p .u ;' Mıaır araaındaki karıtık- ya kaçan patalar memurriyet di-

lrkr:a~i~eti devam ~diyordu. Mısır lencilerid!.rler.-. Zannıma . kalırra Japonya resmi mehafili Rusyanın konferansa 
da çıkarılan "Şurayı Ümmet,, ga- bunlara soz soylemek bıle hata- • • • • _ , _ _ 
zetesi için para bul~ak ta 2:,orlat- dır .. Rıza ~a~ hakkında htanbul- ıştırakını pek musaıt gormuyor 
mı,tı. Doktor Rahattın Şak;r bey da ıken huınu. zannım vardı. !"v-. . LONDRA, 28.A.A. - 935 de- !ahları bırakma ko~ferıu'.sına ben 
latanbulda kalmıt olsaydı, Yusuf r~!a ç~ma .:1.e berabe~ mahıy~tı n.ız konferansı ihzari müzakerele- ziyeceği ve ııüphe~ız ay?ı ıık·bete 
izzettin efendiden para alarak her nı goıterdı. Parıı sefaretı vasıtası- rıne memur İngiliz ve Amerikan uğrıyacağı kanaatındedır. 
ay Pariıe gönderec:ek.ve-bu aure.tle le saraya haberler ıönderdilderi heyetleri dün mutahasaıslarla be- Kimyevi harp 
gazetenin devam~ ınt_ıtarını temın be~e .muhak~aktı~. !Junlara ~arfı raber umumi bir içtima aktetmiı- LONDRA, 28.A.A. _ Nineteentlı 
edecekti. Fakat •.ımdı o dı;ı- yoktu. ~a iht yat edılmeaını temen,?ı e~e- !erdir_. . Century isimli mecmua methur in. 
Sezai bey bu vazıyete daır la~n- rım. Velhas~I Ahmet Celalettın lçtunada bat•ekil M. Mac Do- giliz muharriri Vickham Steed'in 
buldaki bir arkad~ına yazdıgı p&fllnın Parıste Asaftan batka bir- nald ile beraber M. Stanlay Bald- heyecanlı iftaatrnı netretmekte-
mektupta diyordu kı: kaç ufak tefek casuı!arı daha var- vin, Sir John Simon, Sir Bolton- dir. Muharr:r Alman harbiye na-

"Bu taaa~vur. fiile çıkmıf olsay- mıf. Ben. onl~ı t;ammtyorum, ora- Monıell, •İs-amiral Little ve M. zareti mahre~ gaz tubesi tarafın-
dı, gazetemız b r Muırlıy_a muhtaç da tedarık edılmıf, elbette anla- Braiı.ie hazır bulunınutlardır. dan muhtelif kimya fabrikalarına 
kalmaktan kurtulurdu. Bır ıazete mıtaını~dır. Bunlara kartı da irti- Amerikayi, Londra ıefiri M. Ro· ıönderilen veıikalar yar'1ımiyle, 
için Avrupada .bir M111rlıya muh- kap ettıkleri denatekirane vazife bert Bingham, M. Norman Da•İı, bu ıubenin 1931 denberi, Paris ile 
taç olmak! Bunun ae elim, ne müt- muktezasına ıöre muamelede bulu ııımiral Leigb •e M. F atherten Lo~drada tecrübeler yaptığını gös-
hif bir fey olduğunu tasavvur ede- nulmaaı tabidir. temsil ediyordu. İngiliz ve A:.Teri- termektedir. Bu tecrübeler, bir 
mezain. Meseli içlerinde e~ iyisi N~. kada.r ~eesa~fe. taYa~dır ~i ka heytleri arasında tek- hücum yapılması lüzumlu oldu-
aayılan Mısırlı Mehmet Alı Pata Abdulhamıdın daıreı zulmu harı- rar toplantılar olacaktır. Fakat, ğu takdirde yer altı demiryoUarı-
ikide birde! "Ben artık Şurayi cinde ya'4ldığımız halde, kıymet- Am--rika ve lngiliz mutahassıslan nın öldürücü mikroplar veya gaz-
Ummeti çıkartmıyacağım. Yalnız tar zamanrmızın bir kısmını mü- arasında yapılaca:k görüşmelerin !erle en kolay tekilde nasıl ifsat 
Fransızca Metvereti çıkartırım!,, nasebetsiz Koprislere mutavaata, tarihi henüz teabit edilmiş değil- edileceğ:ni arastınnak için yapıl-
gibi sözler söyliyor. 'Lir kısmını da bu gibi ihtiyatlara dir. maktadır. ' 

Bir kere dütün ! Şurayi Ümmet sarf etmek mecburiyetinde bulunu- LONDRA, 28.A.A .. - Avam ka-
g·bi vatan ve millete hizmet uğu- yoruz. Bana kalırsa Abdülhamidin marasında bir mebus, M. Stanley 
runda her an ayağına gelen servet adabı milliyemiz:, o saf, pik ah!a- Baldvinaen, lngiliz ve Amerika 
ve samanı pi.mal eden bir gazete- kımızı ne derecelerde ifsat etmit deniz mümeuillerinin iki taraflı ip 
ye kartı böyle sözler ititmek ne olduğunu isbat için bundan büyük tidai müzakereler esnasında al
cangüzar feydir ! Bu sözler aramız- , delile hacet yoktur . ., dıklaro vaziyet hakkında malumat 
da kalmalıdır. Ba,ka bir kimsenin Bu karıtık vaziyet arasında Avnı- istemittir. 
işitmesi kat'iyen ca"z değildir. Yal padaki ahrarın yüzünü güldürecek Balavin, lngiliz-Amerikan he
nız bu sözleri efendimize (Yusuf ümitlerini arttıracak birteY varsa, yeleri arasında noktai nazar teati
izzettin Efendi!) illDla edebilsen... O da Abdülhamidin çok huta ol- si hakkında maliımat vermeğe ha
ona da timdilik imkan yok. Hem duğuna dair latanbuldan alınan ha zırlanmamıt olduğunu ve esasen 
iki bin frank tahsisat çok. Onun berlerdi. Bu haherleri Parise bildi- bu müzakerelerin mahrem cldu
yarı11 da kafid·r. Eminim ki o zat renler "Cenabıhak milleti biran ğunu söylemiftİr. 
maali ıeman bu hale vakıf olsa, evvel ~ur~aram ~ .. gibi sözleri yaz- Mumaileyh, F ranıız, Japon •e 
hemen iı'af eder. Fakat ona imkan makla rktıfa edıyorlardı. Italya hükumetlerinin bu ıekilde 
göremiyorum.· Ben para kredisini Filhakıka 1905 tetrinievvelinde iki taraflı görütmeler yapılmasına 
açmağı bir türlü yapamıyorum, Parisin tanınmı• doktorlarından muvafakat ettiklerini ve 1935 kon
elimden gelmiyor .... Aman sana gü Langaubagen lstanbula giderek feranıının nerede toplanacağı hak 
lecek bir havadis vereyim_ Abdül- Abdülhamidi tedavi etm.fti. Her kında henüz bir karar alınmadığı
hamit bana lıtanbuldan bir adam ne vakit zalim hükümdarın hasta nı ili.ve etmi,tir. 
göndermİf. Bu adam da heme is- olduğu duyulsa, Avrupadaki Te- Tokio hükumetinin lngiliz ve A-
tersem herne dilersem is'af oluna- rakki ve ittihat azası onıın bir iki mer'kan donanmaları ile kat'i bir 
cağını 'söyl'yerek benimle konut- gün zarfı?~a öleceği ümidine kapı- müsavat !steyip İstemediği'!e d~ir 
mak istedi kabı:ıl etmedim . ., !arak sevınıyorlardı. Fakat bu de- ~orulan bır suale cevaben, şımdıye 

T b .• Ah' t ,,.. -1 • ıett•n paaa or- faki sevir.o;lerine Bürhanettin efen- kııdar resmen M. Stanleyi Baldvin, 
a ıı me \..e a ı ,-, d. . ı· h 1 k _.__ •- •-.. 1 b' 1 .. t k' 

tt - f'kir' kabul d'I d. :nın ve ıa t o ması OrKusu .. a- uoy e ır ta ep ve muracaa va ı 
taya a ıgı r .er e ı me •- . f b · 1 1 d • ·· 1 · · 
d . - · · · " ş· · O t" · ta.b- rıfDJ.lfh. Bır tara tan u sevınç e o ma ıgını soy eınıttır. 
ıgı ıçm urayı mme ın k k b. d h 1 ·•· R k f 

ı için li.zım olan para}'l venn·yor- !'r und~ ır arafa a ~lettı~~!e- TOKIOus2y8aAveAnn eJran~ t 
d Eaaae kaf......a hu.yuruk, aır •e '•er tar tan e munam , . . .- apon ma -
blr surett: t::ket etmekten hof- bir. a?da bütün Osmanlı unsurl~rı- buatı, fransanıo I9:J5 -de'!iz. ko'!
lanmağa batlamıftr. Hatta Diran nı ıttihada davet ~tmek kaygusıle f~ransına ~-~vyetle.rın de tştırakı
K f kyan efendininde sözlerine derhal fransızca bır beyenıY.me nı arzu ettıgıuc daı olan haberle-
!~ ~ d B yüzden Kelek- bastırılarak ali.kadar olabilecek ri resmi mehafilin 1üphe ile kar-

a 
1 mfıyord'lu. d u •• aç lmıttı her cemiyete ve her fahsa dağıtıl- ,ıladıklarını yazmaktadır. Filha-

yan e en ı e e ar-ı ı · 8 b d d ·ı· kik b h -~·ı 5 ! · · · 
D . K ı k f d. Doktor Ba mıttı. u eyenname e enı ıyor- a u me .... ı , cvyet eı m ıştı-
ıran e e yan e en ı - k. k. · Al i 

h tt. ş k. be d • d du ı: ra mm, maoyanın, spanyanın, 

la~ im a kırt iye yAazhmıgıtvCe 01~1 ant- "Otuz aenedenberi cezasını gör- ve diğer milletlerin de istirakini 
a c ı me up arı e e a e · Abd"lh .t "I" h I' d d d •. b 1 d . 
tin patadan gizli tutmağa mecbur ~ıyO b~ .j; d~.::a_m. .a ın f7 k avf e ecegı, d u ~uret e, d ;:_.nı~ 

lngiltere ve Dominyonların 
hava kuvvetleri 

LONDRA, 28.A.A. - Yakın biı· 
zamanda bütün Dominyonların da 
iftİrakiyle umumi ve milli bir mü
dafaa konferansının içtimaa da
vet olunması bakında Lortlar Ka
marasında cereyan eden müzake
re üzerine, Hava Nazırı Lort Lon
<londe<"ry, bazı ameli güçlüklerin 
buna mini olduğunu söylemlttir. 

Maamafih, Büyük Britanya ile 
Dom·nyon hava kuvvetleri arasın
da sıkı bir i~tirak temin edilmİf ve 
bu inki,:ıf etmekte bulunmuttur. 

Hava kuvvetlerinin acilen iki 
misli arttırılması hakkında serde
dilen bir teklife kartıl•k ta, Lord 
Londonderry, M. Baldvin'in ge
çenlerde vaki olan beyanatını te
yit ile hükumetin, herhangi bir di
ğer devletle havada müsavat temi
nine azmetmit bulunduğunu ifa
de eylemittir. 

Askeri doktorlar kongresi 

L1EGE, 28. A.A. - Beynelmilel 
askeri doktorlar kongresi, bir 
harp vukuunda gayri İnsani ha
reketlere meydan vermemek için, 
muhtelif teklifleri müzakere et
mittir. 

Hemen hemen umumun muvaf
fakatini kazanan bir teklif, hasta
larla yaralılar için "barınma tehir
leri" yapılmasıdır. Bir b&fka tek
lif, bütün sivillerin mqharip kuv
vetler tarafından taarruzdan ma
ıun olmasını istemektedir. oluyordu. Diran Kelekyan bu va- l ırd nb'.1. !r. • kı bul ı ıç~n se ır- on eransının a ene 're e ı sı-

ziyeti anlatan bir mektuhunda Ba- er en .kı~ısdını a k etm,esı ve ~- ----------------------
hattin Şakir beye diyordu ki: raybına.'I ı ~dımb.hnuza .ta o ahn camıel M • Göbels Fransada 

"Mek b l 1 . ara. a ı e gı e ı esı ağır asta 0 • 
tu ~n~zu a. ır a m

1 
"". ~ıze madığına de!ilet edemez. Sultan 

harçlık yetıftırmenın çare erını a- M h t t 'd d t• d 
P · ı· ulı a mu a camı en av e ın e a-

radım. atanın gız ı m aberemiz- t .. t'• d ··ı ·· tü' Sult M •t 
d h b d 1 ın us un e o muf , an ecı 

en a er ar o ması caiz olamıya- · h t 1 • fh k • d · d ek ııe as a ıgının son sa asına a,. 
cagın an, sız en m tup aldığımı d ak d H • S ı .·· ı d' ç-· k" ek . b . ar ay ta urmuftu. atta utan 
b~Y ek~ 1f · u~ u senya u ~·- Mecit bayram merasimine de itti-

1 me up ~rı ~orın~k~ okumak ıs- rak etmit ve merasim bittikten 
t~r bend~nız ııe gız!ı mektupla; sonra son nefes· ni vermi9ti. 
rımdan kımseye, hatta zevceme bı. (B't eJ') 
le bahsetmem. Onun için guya Is- 1 m 1 

tanbuldaki dostumuzdan aldığım Amerikanın alacağı 
malumata atfen harçlıbrz bulun-

duğunuzu söyledim. Size bin frank lng·ıı·ız hu"" ku"' metı• 
gönderdi. Pasaportsuz olduğunuz 

için para tahıilinde falan mü,kü- Notasında ne dı·yor 
lata uğrarsınız. Nüfus tezkereni-
zi buraya gönderirseniz, Mısırdan LONDRA, 28.A.A. - Amerika 
namınıza bir pasaport almak müm rükumetine vermit olduğu yeni 
kündür. notadan lnıikere hükumeti, diğer 

Pata ile münasebetim timdi yo- devletler kendisine karıı olan harp 
!undadır. Huauaile Pariıten aYde- borçları teahhütlerini yapmazken, 
tindenberi bir kat daha müved- lngilterenin yine harpten dolayı 
det gösteriyor. Ne çare l<i bu hal üzerine almıt olduğu teahhütleri 
b'.rtakım koca koca hataları gör- temamen yapmasının gayrı kabil 
memek, vicdanımı muzdarip eden olduğunu kaydetmektedir. 
ahvalden hiç bahsetmemek saye- Notada lngiltere hükumeti, 
sinde istihsal olunuyor. Eğer bu ah harp borçlarının etya ile öde1Hnesi 
valin biri hakkında ufak bir söz hakkında Amerika tarafına'an ile
söyleıem, münasebetimiz gene bo- ri aiiTülen teklifinde iyi bir hal ça
zulur. Bu cihetten artdı: tamılmile resi olmadığını Alman tamirat 
nevmit olduğum için hiçbir söz söy borçları tecrübesinin meydana çı
lemiyorum. Her ne yaparsa "peka- karılmıı olduğunu hatırlatmakta 
la,, d'yorum. Bu sayede münaaebat nakden tediyeye mini olan iktısa
iyi yürüyor. Fakat ıiyasi faaliyet di sebeplerin malen tediyeye de 
yok! Mevcut hal ise dünyalan ayni kuvvetle mani olduğunu bil-
gücendirecek hatalardan ibaret! dirmektedir. 

Sizden bir ricam var: Pa,anm İngiltere hükumetine göre, ilk 
Pariste bıraktığı Asaf Bey - ki halledilmesi lazım gelen mesele, 
dalkavukluğu sayesinde onun pek tediye edilecek mebaliğin yekunu
ziyade teveccühünü kazanmıftır. dur. Hükumet harp borçları me
- Pek idi bir casustur. Pariste va- selesinde müzakerelere tekrar bat
zifesi oradaki Oımanlılarm ahvali lamak teklifleri kabul edecektir. 
hakkında pafaya curnal gönder- tir. 
mekten ibarettir. Görüyorsunuz 
ya! Türkiyeden çıktık ama, curnal
dan kurtulamadık. Ç'.ünkü ahlakı
mıza girmi•, vaz geçilemiyor. Her
ne hal ise, bütün muamelelerinizi 
o edebıizden, kendisine kat'iyen 
belli etmeden, saklayınız. Mahre
miyef n en ziyade ona kartı mu-

Tunus Beyine ziyafet 
PARIS, 28 (A.A.) - Reisicümhur 

M. l.ebı··ın bugün Tunuı Beyi şerefine 
bir öğle zi~afeti vermiştir. 

Ziy;ıf~tte hükumet azası ile birçok 
zevat hazır bulunmu,tur. Teati olun"n 
nutuklarda f'r:ınıa ile Tunus araı!nda .. 
ki doıtluk medih ve sena edilmittir. 

Sulh etrafında 
Fikirlerini söyliyor 

Eğer bir az akla selim ile 
hareket edilse 

Avrupa sulhe kavuşur 
BERLIN, 28.A.A. - Bozguncu

lara kartı mücadelesine devam e
den M. Goebbela, Kiel' de, Alman 
harici siyasetinden bahsederken, 
milletlerin döğütmekten bıkmıt 
olduğunu ve biraz akliselim ile ha
reket edildiği takdirde Avrupada 
sulhüne hükümran olabileceğini 
ıöylemif ve demittir ki: 

" - B:ızı kimsell'r, sadece fah
si menfa:ıtlarıoıdan dolayı sulha 
mini oluyorlar, Eğer milletler, ne 
istediğimizi hakikaten bilseler, Av
rupa 24 saatte suthe kavtıfmUf o
lurdu." 

Diğer taraftan M. Go,.ring, Ko
lonyada demittir ki : 
-Gençliğin terbiyeıi, herfeydt•n 

evvel devlete aittir. Milli-Soıya
lizm hiçbir vakit bu prensipten 
vazgeçecek değildir. Hitler'e olan 
imanımızı, kim baltalamağa kalkı
'acak olursa, vatana hiyanet et
miş gibi telakki edilmeli ve cemi
yetten koğulmalıdır. 

Nihayet, fırbmn nazariyatçıar 
olan M. Rosemberg, Alman gençli
ğini, siyasi ve fikri cepheden "te
melleri saraılmıt, modası geçmit 
bir dünya " ile mücadeleye davet 
etmittir. 

M. Henderson ve işçi 
fırkası 

LONDRA, 28.A.A. - M. Art
hur Henderson, amele fırka11 umu
mi katipliğinden kat'i surette çe
kilmiltİr. Fak at fırkanın veznedar
lığını muhafaza etmeye mütema
yil bulunmaktadır .. 

Vergiler 2 mil yar 
Ten zil mi ediliyor 

Mali ıslahat kanunu 
mazbata muharriri 

bunun lehinde bulundu 
PARIS, 28.A.A. - Mebuıan 

mecliıi, bugün hazineye ait iıla
hat halclcında umumi mahiyette 
müzakereler yapmıf ve muhtelif 
fırkalara mensup hatipler söz al
mıtlardır : 

Mazbata muharriri, vergilerin 
takriben .iki milyar frank niabetin
de azaltılmasına. dair olan pro
jeyi kısaca müdafaa etmittir. Buna 
mukabil 600 milyonluk yeni vari
dat konulmuttur. Vergi kaçakçı
lığı yüzünden mükellefler zimme
tinde kalmıt olan 1300 mil~~n 
frank istirdat edilerek bu tenzılat 
telafi edilecektri. 

Yarın maliye nazın M. German 
Martin 'in ve belki de b&fvekil M. 
Doumergue ' in projenin maddele
ri müzakere edilirken söz almaları 
ihtimali Yardır. 

ı,.tzliğe karr 
P ARİS, 28.A.A. - Kabine cu

ma günü toplanacak ve itsizliğe 
kartı mücadele için yapılacak. bü
yük nafia itleri hakkında tetkikat
ta bulunacaktır. Bu mesele hak
kında ve bilhassa devletin bu h':'
ıusa ittiraki meselesinde muhtelıf 
nazaretler arasında ihtilif va~dır. 
Beklenilmiyen bir ~ ':11~ıalar 
zuhur etmediği takdırde ılk ıte IS 
eylül 1934 tarihinde ha.tlanılacak-
br. 

Kral Karol Belgrada 
gidecek 

SOFY A, 28 (Milliyet) - Bük
retten Belgrattaki Ştampa gaze • 
tesine bildirildiğine göre, kral 

Ankarada bir katil asıldı 
ANKARA, 28. (Telefonla) - Fahrettin efendiyi parasına tamaan 

katledenlerden Dursunun ölüm cezaıına farpılmasr hakkındaki karat. 
bu sabah Cebecide infaz edilmi,tir. 

GiRESUN, 28. ( A.A.) - Ağır Ceza mahkemesi kansı Fatmayı bo
ğarak öldürmekten BUflu Halil oğlu Kadriyi ölüm cezasına, HiÇ ortağı 
Müjdeci oğlu Dursunu da 10 sene ağır hapse mahkfun etmiftiıı,. 

Şirketlerin hariçteki hissedarları 
ANKARA, 28. (Telefonla) - Şirketlerin ecnebi memleketlerdeki 

hissedarlarına gönderclikleıi temel tü ve faizler hakkındaki kararna
me projeıinin yeniden gözden geçirilmesi ifin icra Vekilleri hey'eti 
3 kisilik bir komisyon tqkiline karar vermiftir. Komi.yon Maliye ve 
lktı~at vekalet/erile Merkez Banktuından seçilecek biroer a:uulan seçile
cektir. 

Buğday mubayaa merkezleri 
ANKARA, 28. (Telelonla) - Buğday mubayaa merkezlerinin 

te:ıı:yidi etralında tetlıilııtdta bulunan akta olan komisyon yarın Ziraat 
Enstitüsünde Ziraat Vekilinin riyasetinde toplanacaktır, 

Enis B. Tahran bügük elçiliğine 
tayin edildi. Hüsrev B. istifa etti 
ANKARA, 28. (Telefonla) - Tahran büyük elçimiz Hüsrev Bey 

istila etmif ve yerine Atina orta elçimiz Enis Beyin terlian tayini ka. 
rarlaşmı,tır. Atina elfil.ğine kimin tayin edileceği henüz malum de

ğildir. 
• 

Bir lngiliz filosu Korfoga geliyor 
ATINA, 28, (Müstaceldir) - Korlodan lyonin denizinin fimal 

kumında levkalô.de donanma hareketleri olduğu haber verilmektedir. 
25 parfadan mürekkep bir ftalyan filosu Şark sevahili boyunca sey
retmektedir. Bundan bafka haber a lındığrna göre kuvvetli bir lngiliz 
filosu müstemiren Korloda kalmak üzere hareket etmektedir. 

Mecliste münakaşalar 

Lastik ayakkabıların kilo
sundan 150 kuruş alınacak 
Vergi bakayasının tasfiyesine dair layiha 
müşterek bir encümende tetkik edilecek 

ANKARA, 28. (Milliyet) - Mec- mit, diğer bir hatip mekteplerde bilhas-
li.te vergi bakayaamın tasfiyeıi ve sa jimnastikte liıtik ayakkabıların a -
mükelleflere bazı kolaylıklar cösteril- deta mecburi tutulduğunu kaydederek 
meai hakkındaki liyıhanın müzakere- yerli malı olan ayakkabıların tercih e -
sinde aöz alan Emin bey (Bal.kesir) dilmesi için Maarif vekaletinin nazarı 

dillitini celbederek kunduracılarclao bu layihanın vergi bakaya11nın taıfi -
meıleki dürüati iıtemit ve: 

yeden ziyade bir ceza kanunu mahi- "Liitfen bize mukavva ayakkabı ciy-
yetinde olduğunu, bu milletin verme dirmeıinler ve piyaıaya böyle ayakka • 
kudret ve kabiliyeti olduğu takdirde bı çıkarmasınlar demittir." 
bu hükilmete canını ve malını se•e se- Neticede kanun kabul edilmi,tir. Ka 
ve verdiğini ve vermediğinin sebebi - bul edilen ıekle cöre bu gibi ayak • 
nin de kudretsizlik olduiunu aöyliye- kabılann kilosundan 150 kurut istih • 
rek bu meselenin tetkike deier bir me- lik resmi alınacaktır • 
aele olmau dolayuile bir defa da la• Kabul edilen diğer kanunlar 
yihanın lktııat ve Maliye encümen • ANKARA, 28 (A.A.) - B. M. Mec· 
leri tarafmdall tetkikini istedi. liıü bugün saat 15 te reiı vekili Refet 

Hüınü bey (İzmir) asıl sebebin göz 
önünde bu!unan buhran ve aakıntı 
vaziyeti olduğunu aöyilyerek, bun1ann 
bakaya olarak toplanmaı~nın v~~: 
kudretinin olmasından ilerı geldıgını 
)16em·, ve bakaya kalan ve~,ciler~n 

_ .. arlarmı izah ederek en.amnenın 
layihada yaptığı tadiller alel'."~nde ~-
1 arak Maliye encümenının teıbıt un . • . . . 
ettiii ,eklin müzakereııru ııtemıft r . 

Neticede Emin b~yin tekli 'i kabul 
edilerek !ayıba Maliye ve iktisat en -
cümenlerine havale ed ' lmi~tir. 

Lastik ayakkabıların beher çiftin • 
<len yüz kuruı istihlak reımi alınması 
hakkındaki lstanbul mebuılan Hamdi 
Muıtafa ve Hayrullah Beylerin kanun 
tekliflerinin müzakeresi esnasında V •· 
sıl Bey (lstanbul) teklif lelainde ıöyle-

Kaçakçılığın 
Men ve takibi 

ANKARA. 28. (Milliyet) - Ka· 
çakçılığın ınen ve takibi hakkmdaki 
kanunun 5 7 Ye 60 ıncı maddelerinin 
değ·ıtirameaine bu kanuna bir mad
de eklenmesine dair olan liyiha ruz • 
na.meye alınmuıtır. 

Tadilata göre kaçaçılrk para ce• 
zalarile müsadere olunan e,yadan dı· 
şandan getirileceklerin aırf kıymetinin 
kaçak altınlann Merkez Bankası alım 
değerinin inhiaar etyası ile diğer ka
çak maddelerin al~k~lı ida~elerce. te~ 
bit edilecek maJiyetinın yuzde !ırm•. 

·· d irmı betı beşi haber verene, yuz e Y •• "k 
filfiil tutanlara, yüzde on bet guınru 
muhafaza taburu ile IJÜDU'Ük •e mer-
kez müdürlükleri mmt~kala~ı~d~ ~a
çakçılık takip ve ~~I 

1
a2a .ık§ erı~ e 

büyiik yararlığı ııoru en ere ı ramıye 
larak dairtılacaktır. 0 

Kaçak e,yanın haber verenleri yok
sa haber verene ait olan payın üçte 
ikisi tutanlara verilecektir. 

Kaçakçılarla çarpışma yeya onları 
takip ııraımda dPrh~I veya aldıkları 
yara neticesinde ölenlerin a"lelerine 
ve sakatlananlara verilPcek tazminat 
layihada gösterilmi,tir. 

Kaçakçılığın men ve takibi hakkın• 
daki kanun netir tarihinden bu ka -
nunun mer'iyetP. « · rmeıi tarihine ka· 
dar ölenlerin aile-ine ve sakatlanan • 
lara ayni tazminat verilecektir. 

-

Karo! 'eylul ayı İçinde Belgradı 
resmen ziyaret edecek ve oradan 
Pariae hareket edecektir. 

' 

Beyin reisliğinde toplanmıt. beynelmi • 
le! yarchrn birliği mukavelesine ba%'I 
ili.veler yapılma11na, bazı maddelerden 
alınacak istihlak vergisi haklondı>ki ka
nunun birinci maddeıinin tadiline ve 
bu kanuna bazı hükümler ilavesine d3-
ir kanun li.yihalan müzakere ve kabul 
edilmittir. 

Belediye kanununun 15 inci madde
sinin 26 ıncı fıkrasına müzeyyel kanun 
layihası müstaceliyet kararile ruzna -
meye alınmış ve 12 mayu 1926 tarih 
ve 840 numaralı kanunun ikinci mad
desine bir fıkra tezyiline dair olan ka
nunun birinci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkındaki kanun layihası da 
Hariciye vekilinin bulunmamaımdan 
dolayı tehir edilmiıtir. 

Meclis cumartesi günü ıaat on bet'" 
to toplanacaktır. 

Kayseri dokuma 
Fabrikası 

Dolı:nma fabrikaS1nm İnfAllh ilerle • 
mektedir Halen fabrikada h• ırün 650 
amele ve. usta çalı..-ktacbr. Fabrika -
run aimendiferle iltiıak ~•!bnın t~ • 
muı nihayetinde bit~aı. laznn oldup 
halde bu en mühim •t bır ay ene! bit· 
mittir. 

Bütün f•rika dahilinde 45.526 
metre ıuikaP inıaattan on bin metre mi
kiplık kısım tamamile ikmal edilmlt -
tir. 

Fabrika dokuma mahallinin bütün 
h;elon ayaklan konulmuı, _beton direkle
rın ~al1plan dikilmiıtir. _ Mamulat ve 
g~yrı mamul eıya ambarı bitmek üzere· 
dır • 

Tamir atelyesinin temelleri tamaınil• 
bihnis ve betonarme iııkeleleri kurul -
ma§a • başlarumşbr. Kuvvei muharrike 
santr:ılının temelleri için liznn olan he· 
ton kazıklar hazırlanmıı ve yerlerine 
konma ameliyeıine geçilmiıtir. Bu aan• 
tral elinde 6000 kilovat kudretli elek -
trikiyeyi haiz bulunacaktır. 

Su deposu, kimylvi tasfiye binası 
ve tulumba dairelerinin t-1 hafriyatı 
tamamile ikmal olunmuıtur. Günde yir
mi ton çimento ııarfedilmekte ve cece
leri de inf&."\t mahallinde mesaiye de -
vam olunmaktll!d.ır , 

-0--

Hamdi Bey Berline 
hareket etti 

VIY ANA, 28.A.A. - Türkiye
nin Berlin büyük elçiliğine tayin 
edilen Türkiye elçisi Hamdi Bey 
dün hareket etmitfr. Batvekil 
M. Dollfuss, Tür! iye büyük elçisi
ni iıtaıyonda tetyi etmittir. 
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liETa:laM E H ı· R H A B E R L E R i ----;~ Kadınlar ahl~kta Tavuklar fİşirilemez! 

Oldum olası imanlarla tavuk- Müsavat istiyorlar! 
lar arasında sıkı fıkı bir münase- EKONOMi MAARiFTE CEMiYETLERDE BELEDiYEDE Kadınlar birliği bu haftaki mu. 
bet vardır. Bir taraftan insmılar H J tat içtimaında levkaliide kararlar 
tavuklan beslerler; sonra da tavuk Liman Şirketi Orta tedrisat Hasta bakıcıların asta ne er verdi. Ve muhtelif sahalarda ça-
lar yumurta ve etle1ile insanları • lı;ımak üzere dört kamisyon seçti. 
beslerler. Bu alı,,,erİFe kim karlı, Tasfiye ediliyor Muallimlig" i ilk kongresi Doldu Bu komiıyonlardan biri "evli ka-
kim zararlı orasını araşhrmıya lü- dının erkeğe tabiiyeti,, komisyo-
zum yoktur. Çünkü iki taı·al ta va- nutfur. ikincisi "ahlakta müsavat,, 
:ziyetten şikayetçi değildir. Zaten İstanbul limanı için yeni imtihanlar temmuzun Hemşireler dün cemiyetin Taşra belediyelerine üçüncüsü "işte kadın ve e-çkelı mü. 

dünyada ka"fılıklı alışverişlerin teşkilat ikisinde yapılacak kuruluş kongresini yaptılar hasta gön- .avatı,, sonuncusu tfa "sulh ve Ce-
hemen ekserisi böyledir. Önce bes- miyeti Akvam,, komiıyonudur. 
1 hazırlıkları wapılıyor Orta tedrisat müesseşelerinde Türk hastabakıcıları dün Hi- dermemeai yazıldı B L ___ • n1 . 
er, sonra yer... J ı~•ı·ahmer İstanbul merkezindf' u HOrTiısyo ann ne netice ve-

Tavuk cinsile olan münasebet- Liman firketinin tasfiyesi hak- muallim olmak istiyenlerin imti • "' Şehir hastanelerinin kadrola- receğini kadınlann ne gibi haklar 
lerimiz arasında bir sürü benzke- kındaki kanun Liman •irlr.etine hcaakntırları. temmuz ikisinde yapıla- bir toplanb yaptılar ve yeni ku- rı dolmu...,••. Anadoludan çok elde edeceklerini henüz bilı" nnb"yo • 

., rulan Türk has-tabaktcı hemtire · .,..~ 
V:-'erin göze çarpmaması müm ün bildirilmi•tir. Kanun İstanbul ve k . hasta geldiğinden, belediye, •••- ruz. Belki muvaffak olur ar elki 
.r'f' b t ., Talı.plen·n aıdedı· (200) Ü bul ler cemiyetinin kuruJu• ongresı· -r 
olmuyor. Mesela: AkJ i,; ari e lzmir Liman firketlerinin tasfiye- · • ' ra belediyelerine bir tamim gön • olamazlar, bu ciheti münakaşa et. 
kurum ve caka itibarile ve lrcnk- • --•~L· · ·Mal. k'let. muftur. lmtihauJarda talebenin i- ni yaptılar. dererek vaziyetin ne merkezde miyecegı"·z. Yalnız nazan dikkati . . ki . lıo d S'I ...... a...ıyetım ıye ve a me simler; gizli · tutulması için, kağıt- Memleketimizde hastabakıcı • 

1 lerin (noceur) dedı en var a- verdigı".nden •irketin tasfiyesi için . ·mı . I·'- Tu··rk ıhanrmlan ar·5•ında Bal- o duğunu anlatmıttır. mize çarpan bir noktayı burw:la a. 
b n1 • 7 lar renkli olacak ve ısı erın ya- ,,. -lık itibarile horoza enzeyc en- vekaletin emrine intizar edilmek- ·- ı rak h kan harbinde baslar. o vakit Be- Taksi meydancıları çıkça teşrih etmeden geçemiyece-

m.•• ,.ok ...... Yalnı• bı"r noktada . d T f' . . 1- . k zıldığı yerler ,. .. patı a mü ür- • in-. 
- .. "" - le ir. as ıye ıçm evve a şır et 1 ek · sim Öıneı· Pa•a Tıp fakültesinde Şof ı b 1 d .,.-ondan ayrılınz. Her horoz kendi h ' . . . 1 k enec tır. ., ör er e e iyeye müracaat Her komı·'"'on iV:. Güzel .• Hele 

f k h . ey etı ll'IDmnıyesı top anaca ve Yanı· ders aletlerı· alınacak Türk hanmılan için hastabakıct . ederek yeni ihdas olunan mey . -,, ,. • 
..;;ptugu .. " .. nde öter; a at er ınsan .,.__._eti. f-hedecektir. Bundan son- !ık d 1 · · t · b " ·b· sulh ve Cemi.,eti Akvam komiıı ....... 
.. - .,. n< ~ el'S erı tertip e mış ve ırı ı- dancılardan ~iki.yet etmişler, bun- " ,,_ 
öyle değildir. ra tasfiye muamelesi blll}lıyacak • Üniversiteye yeniden 200 bin rini takip eden kurslardan Bal . )arın kendilerinden para •stedik- nu fevkalade bir fikir.. Fakat şa 

Bir de tavuğun yolunmuşunu br. Eski ıirketin mevcut hisseleri- )iralrlc alatı dersiye almmau ta- kan harbı ve Harbı umumide has· 1 "Ahlakta müsavat,, komiıyonu ne 
erini söylemişlerdir. Belediye va. mostraya koyarlar, insanın yolun- nin yüzd~ 98 i esasen Maliye ve- karrür elmİltir. tanelerde ·bilfiil hizmet eden yüz- ziyeti tetkik etmektedir. oluyor, onu anlamadık, bunun ma. 

musu gak/amr. Tavuk ta yumurt· kaletine ait bulunmaktadır. Bu i· En fazla bp ve fen fakükele- !erce tıanım yetitmittir. K nasına nülrn. edemedik. 
lar; insan da. Birincisininki yenir, tibarla hükumet hesabına mıiba • ri için ders alatı alınacaktır. Bundan 9 seqe evvel açılan imsasiz çocuklar Komisryonun ismini liigat ma-
ikincisinin yumurtladıkları yenir yaa edilecek hisse senetleri pek az- Stenografi kursu hastabakıcılık mektebin in yeliş • Belediyenin Galatadaki kim- nasında tahlil edersek bu demek 
.,.,tufur •ey değildir. Ve nihayet d l tirdig" ı" talebeler de 150 kadar • sesiz çocuklar yurduna yeniden ki: Kadınlar erkeklerle bir ahltikt; 
,,-

7 ır. Yüksek Ticaret ve ktısat 
/renkler süslü kadınlara (lüks ta- d birçok talipler vardır. olsunlar .. Erkeklerin istilade et-ı••tan'-·-1 Liman s,irketine veri· kteb.nd t t"l evs'mı·ne m·· ır. y rd k vuğu) derler. Bununla da başka ~ :uu me 1 e a 1 

m un· Kongreyi cemiyetin müessisi u un adrosu genitleti)e- tikleri ahlaki telakkilerden kadın-
fekilJe bir horoz akıllılık göster - lecek yeni fekil , lstanbul limanının hasır olmak ve iki buçuk ay de- Safiye Hüseyin Hanım açmıt ve ri- cektir. Yeniden 25 kimsesiz ço- lar da istifade etsinler .. 
miş olurlar. inkişafı için bir müddetenberi lk • vam etmek üzere 15 temmuzdan ya.sete Besim ömer Pafll seçilmiş- cuk alınacaktır. Fakat hanımefendilerin müsa-

lste bu sayıp döktüklerim için· tisat vekaletince hazırlanan esa.•- itibaren stenografi ve fransızca tir . Toplantıda birçok k imseler Hal i nşaatı adelerile bir şey soracağız: 
de kümes hayvanlarından olan bil- ların tahakkukuna doğru bir aclJm· daktilo kursları açılacaktır. söz söylemiştir. Kadınlar acaba simdiye kadar 

• • kl · d. L--' y · kurul · et" k Belediye daimi encümeni, dün k ki d d h J . b" ahl "k Jiğımız tavu ar, şım ıye """ı ar dır. Bu ilk hareketi yakmda lstan- Stenografı" dersı'ni Beneroya e- em an cem:y ın ma . er e er en a a aun ır a ta 
,.,. d " kk l nJ L--· • d h b k lık 1 - · . h fen müdürü Ziya Beyin hal in;ına- d a· k kl • • tavu .. ~u ıi fut arı a _,., ır,kY": bul Rıhtım ~irketinin mooayaasi- fendi idare edecektir. sa 1' asta a ıcı mes egını , as tı hakkındaki izahatını dinlemi~- mı itliler e pm ı er e enn sevıyı 

lunur ve şişirilerek yırmurta çı an T tabakıcılığın içtimai mevkiini yük- ., sine çıkmak istiyorlar? 
taralı mostraya konarak insanların le ikinci bir adım takip edecektir. Kunıa 1ittirak edenlere muvaf- seltme'k , hastabakıcılığın ~si ve tir. Yoksa erkekler kadınlardan ah 
İflah/an tahrik edilmek istenirdi. Yakın zamanda l&tanbul limanına fak oldukları takdirde ehliyetna- mnumi sıhhati korumaktaki biz. Dün, hali yapan müteahhit te liikç.a daha ~ağı idiler de onlan 

d . Ç · )'} ı · ık ld • _ _._. · · d .kk t ) rak belediyeye gelmis. kend :sinden b Halk bundan hazer e ıyormuş im devlet e 1 e ay o ugu mev•u ve me verilecektir. melim nazarı ı a e a a , mem bu seviyeye çıkarmak mı arzu uya 
kü sismis tavuk semiz zannedili • rilecektir. Yeni teşekkülün umumi Husıısi liseler leketimizde genişlemesine, ihti . bazı izahat alınmışbr. ruyorlar? 
yor'. İlaİbuki evde balon gı. ·bi . ~.ö- müdürlügumı· ·· ·· yine Hamdi bey ifa sas ve ilmi tekamülüne çalı11mak, Surlar üslllnde depo Her iki sıkln derin derin düşün-

ld k b ı Bu seneki bakalorya imtihanla· 1 kd 1 k t~~vünü uyandır · d b·ı k b . nünce e e avuçta sıs a ır pı ıç· edec-•~ı· r. H5-dı· b'""' yenı· tes,ek • mes e aş 1 - • dük ve bizi ikna e e ı ece ır ne-
8 ""'~ -~ -~ d h • ı· ) · d 'kl · Belediye, Topkapı surları üs-ten baska bir şey kalmıyormuş. u- d rın a ususı ıse enn ver ı erı maktır. ticeue varamadık .. 

· "T k külün esaslarını hazırlamakta ır. k f D k .. k t ' ·00 tündeki büyük. kulede terkos i- " hl k nu görünce Belediyemiz avu netice ço enadır. Maarif vekale- ün u ongre ne ıcesı e Bizim telôkkimize göre a ô Aldıg"muz malumata nazaran lk- faıh • · l' • B · Ö Pa"-" çin büyük bir depo yaptırmak lh b. d. srsı, • • "rme,,yi yasak etmiş. ti bu mekteplerin muadelet vazi- rı reıs ıge esım mer r• · d" denilen mücerret me um ır ır. 
k b . b tısat vekaletı.nin, Liman şirketi U· riyasete Safiye Hüseyı·n H., ikinci ıste ığinden müzeler idaresine V b d kad 

Ha lı ır yaııak. Fakat unu yetlerinin kaldırılması için bazı müracaat etmittir. e unun na7.a>'tn a ın veya eJI 
al t ki h d mum·, mu··du .. ru·· Hamdi ve Suat Ka- reislig"e Kerime Hamit, katipliğe M k k m··saviJı"r Bu mu··savatın ol neden y nız al/il ara a•re e- tetkikat yapmaktadır. üze müdürlüğü kulenin de- e u · • 

lim. ra Osman beylerin Pire ve isken- Ü . . k I h . Nesime Rauf, muhasipliğe ~ai0 po ittihaz edil·p edilemiyeceğini madığınr kabul etmek, h içbir za -
deriye limanlarında yaptıkları tııt- nıvarsıte U Up anesı Bes·m ve veznedarlığa Zel ı a s- Maarif vekaletinden sonnu~tur. man tecviz edilemez. Ahlôlıi ka • 

Bir yapıp on gösteren memur- • I 1 .. 1 k man Hanımlar seçilmittir. ' l hl 'k" · • l t 
lann icraatlanm ... ·şirmeleri, gaze- kikat neticesinde verdikleri rapor- zengın eş ırı ece ---- --o nun ann, a Q ı ıtıyat arın.~~ a-

J MAHKEMELERDE Başvekil ve Hariciye amüllerin erkeklere menettigı şey· tecilerin havadisleri şişirmeleri ne- lar üzerinde çalrtdmaktadır. staıı- Avrupada çıkan ilmi eserlerin /eri J.qdınlann yapması doğru 
0

fn. 
den serbest kalam da yalnız tavuk bul limanını Akdeniz bavz~ınm üniversite kütüphanesine alınma - Q }d k• . t vekilimiz mıyacağı gibi erkeklerin bütün bu 
fişimıesi yasak olsun.. en ucuz su, kömür verilen ve en az Si ve ilmi mecmualann munta • te e 1 cınaye Başvekil ismet Pa,a ve Hari- ka11aide muhalif bir sekilde hare-

Dahası var: Modaya uysun di- liman ücreti alınan bir liman ha- zaman takip edilmesi takarrür et- ciye vekili Tevfik Rüttü Beyler het etmeleri kadınlar~ da te~mil et. 
ye ceketlerimizin, pardesiilerimi. Jine getirmek için icap eden e5ol5• mittir. Tahkikat eh~inmiyetli dün ~at üçe kadar Tokatlayan o- nıek doğru değildir. 
zin omuzlarını pamukla şişirtmi· 1 b l f h • d" tel: nde istiMhat etmi,ler ve bil- Fenalık bir mi.sal olamaz. Bir 

? O d k t lar ha.zır anm~ır. Bu hususta bütçeye 100 in i- bir sa aya gır 1 adam fenalık yapıyoT dı·ye ben de yormuyuz. na ne en ya~ 4:~ · a·hare Beylerbeyi sarayına gitmit-
memeli? Hep aldatmak degıl mu TUrk - Yunan ofisı ra tah•isat konmuştur. Sirkecide San Şaban otelinde )erdir. fenalık yapamam .. 

Dahası var: Tavuj;u beğendir· Yeni teessüs eden Türk · Yu- Edebiyat fakültesi imtihanları 9 sene evvel Adapazarh Nuri e- _.,.._ Amma Kudınlm Birliğinin mu-
melı için şi,iriyorlar.. nan Ofisi lstanbul Ticaret Oda - Edebiyat faküıtesi imtihanla- fendiyi öldüren Hasan ve arkada· Kabzımalların odaya laakhak bunu ka~tettiğini iddia et· 
Hanımları ne yapalım?. Dudak, sında çalıfllcaktır. Odada bunun rı neticelenmittir. Bu sene ede- şının tekrar tevkif edildilderini yaz miyoruz.. Çiinkü ""' bir ıı.,,._,.,iıı:yo-

yanak, --Lak, hrnak, saç, kas .. , .kir.·. için biT kısrm aynlmı,tır. b' . d k' f 1 f k müracaali nun isminden fazla bir mC: .. ('ı · 
fUK b k k ıyat zümresın en se ,z, ese e mıfb . T d karmak mümkün değildir. ,..ukat 

pik baylan ile olnıadıkları gı ı go- Yunanistıuıda yeni e me zümresinden bir, tarih zümresin- Tahkikat çok müiı"m bir saf- ica.ret o ası, kabzımalların - .1,.;;,·1, ı,u degı""be kadınlar "Ah-
rünnr•n...rlar mı?. d ·k· • fy ·· · d d yeni halin biç bir ite yaraııuya. . . a ...,, . 

_,,_ Ç8S,nlSI en 
1 ı, cogra a zumresın en e haya girmi .. tir. Tahkikatı ilamat ıa·L· mu··~-·-t" demekle ne anlıyor. Bı• rt-w•k alırsınız, cılız çıkar.. ·· ta' b m im tu B" k > cağı hakkındaki müracaatlarını m -~ 

wvw al uç ,e e ezun o Uf r. ır ı- d . . f . ) ·1 H kk Be "d lar." A-ba, bı"r b-La"r erkek ha-N .ha altm L_ :zarannız o Yuna:n'standan gelen m uma· tal be 1-"'d . .h . aıresı fC ı smaı a ı Y ı a· du .. n belediyeye bı"ldirmi .. t:r. ·- "" ı yet ıs RUTUS • sım e ey w e ımtı ana gıre- 1. .1 Hakk T n·çte b- L_ı.nlarla beraber ha • ' b ' b• ·· ·· Y h .. ._. __ t" b"' re etmektedir. smaı ı Bey -· ,...a, lur .. Lakin beriki ütün ır omur ta nazaran unan uıuune' u- cektir. Oda, bilhassa kabzımalların k. 
sürer. Asıl onlann ~işirilmesini ya- tün memleket için yeni bir ek- b • d" ' bu3ün mevkufların o zamandan- yat geçfrebiliyor ve bu bazı un· 

_ _. k b Fakir ta!e enın ıp . oma harcı ben· oturdul<ları yerde tahkikat timdi lııir günde yapılan muame- selere göre mazur görülebiliyor .ak etmeli. Lakin nereue o a a- k · · t '- "t tmı· stir 
d ?/ me çeımısı esuı e • · Fakrü hal ashabından olan yapmak üzere Yalovaya gidecek- lenin yeni halde ancak on günde da bir bekiir kız neden bu ~eltilde 
ayı.·· FELEK Bu Çefniye nazaran Yunanİs· üniversite talebesinden iınt han · yapılabileceği hakkındaki iddia • hareket etmesin mi? de..,.Phlir. 

Metr Salem Ankaradan 
geldi, Parise gitti 

tanda yaı_ . lan ekmeklerin dörtte harcı alınıvnrdu. tır. hk ld I be d. d"lck Bu acaba, bir adam bir barda 
J - l ı"r katı· ı m a om o u arına le ıyenin nazarı ı a-üçü yerli ve ancak dörtte biri ya- f k oturabiliyor da bir genç kız nede~ 

banıcı buğdaydan olacaktır. Ünive1'Sİte, Maari ve iıletine Küçükpazarda bakkal İzzeti öl- tini celbetmi'~- ' bir gazinoda masa kurdurup keyıl 
1 · • · · 1 l t !arı 'bir tezkere yazarak hu gibi tale- düren Kamil efend·nin muhake . /,. ? 

hracat tacır.erınTın op andı beden diploma harcı olarak yirmi mesi dün ağır ceza mahkemesin- Deniz ve kara gedikli- ede;~~:;ı:u;;;,~~n~:·,,f!.ıt çoh al· Rütvetle maznun Metr Salem 
ve Leon Faraci efendi dün sabah 
Ankaradan tehrimize elmi~ler
dir. 

Son günlerde icaret o asın· r a alınıp alınmıyacag" m sormu• de neticelenmis,tir. ]erimizin gezintisi d ı bu 
da muhtelif memleketlere i·hra· ır 1 

,· ... lını rica e eriz amm<J, mese e 
tac. 1 . tur. Kamilin cürmü sabit olduğun· Deniz gedikli küçük zahit ve ise biz ahlakta kadınların erkek· 

Metr Salem Perapalas oteline 
inmit ve dün akşamki ekspr~sle 
refakatinde katibi izale Faracı ve 
kayinıbiraderi Mösyö Saut Amar 
bulunduğu halde Parise gitmi~ · 
tir. Leon F araci lstanbulda kal • 

cat yapan r er grup grup ıç- dan 10 sene hapse ve tazminata d • 
trma yaparak ihracat yaptıkları Çünkü talebe mezun olunca kara gedikli mektepleri dün bir- leı le müsavahnı kabul e emeyız. 

_L ti mahkum o!muştur. Emm· olsunlar bu düsüncemiz memleket'erle olan münaseue e • bir vazifeye tayin ed ldiğinden K · ii"k I h "kAf ltkte bir deniz gezintisi yapmıtlar-
ri ve ihtiyaçlar üzerinde konuş - fakrühali kalkmaktadır. OliıİıOIS 1 a rı 4 1 dır. Gezinti çok saınimi olmu, . noclbinane bir endişeden ileri gel-
maktad.,·lar. H"sla-ı eıerrle tatkikal Komünistlik tahrikatı yap- tu miyor; belki, nıemL e '•e: ahliikiya-

Cwnartesi günü de odada n maktan suçlu Osman, Salahi, H ik- r. I• . kadınlık ve annelik noktai na-
Fransa ile t icari münasebatta bu- Üniversite rektörü Neşet Ö· met, ve eczacı Vasıf Efendilerle Bar artistleri ;:unndan levkaliide hassas olma -
lunan tacirler toplanacaklardır. mer , Tıp fakü:tesi dekanı Nuret- Münire Hanımın muhakemeleri - ı·r.ız bizi böyle dü~nmeğe se11ke-

' k d L 1 Halen mevcut ve bundan son. tin Ali ve üniversite umumı ii.- ne dün ağır ceza a 111ll} anmış, tlıyor. 
ti:bi Saffet Beyler dün hastaneler- muh~.keme iddia makamının ta · ra açılacak bar ve çalgılı kahve- Kadınlar "Ahliil,i.ı müsaııat,, 
de bazı tetkikat yapmışlar, ihti . lebi üzerine gizli olarak cereyan lerle bu yerlerdeki kadın ve er· homis>yonu yapacakkırı yerde lıir 

, __ B_O_R _s __ A __ ı 
POLiSTE 

(it Bankaamdan alman cetveldir) 

28 Haziran 934 
AKŞAM FiYATLAR/ 

Yalıya giren 
Domuzlar 

yaçları tesbit etm~lerdir. etmiftir. kek art•stlerin muntazam kayıtla- "Umumi ahliik,, komisyonu yapsa-
Tahliye için heş bin lira nnm tutulması takarrür etmıf ve lar ve gayretlerini gerek kadınlar 

Atina sefirimiz f . d. polise tebligat yapılmı,tır. ve geı•ek erkekler arasında ahlaki 
ke aıet ıstan 1 du·· ·enı· tan·un· etmeg"e sarfetseler-Atina sefirimiz Enis Bey ev. --<>-- - -

J•tİlı:razı dahili: 93 T>ı'1bm 17 .7S 
1933 Erpni 93,75 Mümasjl 56,20 

JSTIKRAZl..AR l TAHViLAT 
Biri öldürüldü, diğer 

ikisi dağa kaçh 
velki gün Beylerbeyi sarayına gi. Türklüğe hakaret elıınekten Yugoslav Harbiye nazırı di tlaha iyi ederlerdi. 
derek Reisicümhur Hazretlerine suçlu k brit 9irketi müdür mua- Mümtaz F AIK 
arzı tazimat ebnistir. vini M. Kümans hakkında be, geliyor 

Enis Bey ayni zamanda Bat- bin lira nakli kefalet mukabilin- Sofyadan, Belgrat gazeteleri-

Uaitürk 28,.65 .. 11 47 ,30 
" il 27,90 • 111 ııo 

1 " ııı 27,90 

vekil İsmet Paşa tarafından da de tah!iye kararı verilmiş ve ka- ne verilen bir habere göre, Y~ -
kabul edilmittir. Enis Bey birkaç rar vekiline tebliğ edilmittir. goslavya harbiye nazın ceneral it S..."k•""• Nama A.25 

ESHAM 
Dün sabah saat 1 de Paşabah

çede merhum Tahir P~ın ya-

güne kadar Atinaya gidecektir. Himayeietfa in yardımları Milova teınmu.z iptidasında refi-

1 Küçük haberler 1 Himayeietfal Cemiyeti lstan- kası ile birlikte fehrimize gele-

" ,, Hamiline S.90 

" ., Möesaia 8,90 
Türki1~ Cümlııô-

•n• 2.!SO !ısının bahçesine üç domuz gir-
T .ı.ıon ll,90 mİf ve bor müddet bahçede do-
T .. r .to• 19,40 

Çômonto 11 ,40 lattıktan sonra yalının odalarına 

- • bul merkezi 16142 çocuğa 6310 cek ve burada~ gün kalacak• 
riy~l Bankası S7 Jttibat. dey. 16 l d 
T••m••• 38.25 Ş.•k doy. 1.25 dalmış ar ır. 
Anodola H;ue 27,SO B••Y• 1.55 Yalıda oturanlar domuzları ~ Emniyet müdürlüğü ikinci 
Ş'· Hoy•Ôye 15 Şuk m . ""'" 3.20 haJd k 1 b .. _... . • •k . 

ı görünce fena e orkmu• ar fU e ınu.,UT muavını ı en emnı-
Ç EK F I YA TL AR bab · J d" yeti umumiye müdürlügu··· se, flik -l..onJ,. 635 25 ı P••i 19,16 50 ve zabıtaya er vertnıf er 1r. 

p 0 ,;, 12.06 ıı.ı .... • 34,S 5o Bunun üzerine Beykozdan !erinden birine tayin edilen )h. 
Nüyork 79.S9, ıı. M.J,;ı s.Pı iki polis memuru gelmis, ve menıur san Beyin yerine Amasya emni · 
Milano 9,30,90 Eerhr.. 2.,07 , l~l S b B . d•I 
c • ...,.,. 2.44,tiS • Zlotô 4,21.50 !ar tabanca ile domuzlardan biri- yet memuru a ri ey tayın e ı · 
Aı;n• 83,4ı ,zs • 1'•0

•• 
4

•
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•
25 ni öldünnüşlerdir. Diğer iki do • mif ve mumaileyh yeni vazifesi-

Brükae 1 3,40•46 ı lli\k.et 
79

·
4

G,2S k ne baaJamıtbr. 
Amsterdam 1,lô61 ı Mo•ko•a 10.St\9 75 muz dağa açmı,tır. -r 
Sofya 66.:ıs v;,.~ 4

.30.SO Tramvaya ıtlırkan ~ Muhtelit Türk Yunan mah -
N U K UT (Sa.hı) kemesinde dün 20 davaya bakıl-
~:"'S Kurut Samaty;;ı1a Ağahaınamından mıftır. Bunlardan bir knımı redde-

~ı ) F. Frnn•1& 
1 J "ı oter 
1 ~- ile Av. 

21 Ku1· Çek. 
ll) L,,...,. 

l l s tı·· rlin 
20 Lirrl 
l:O F _ Belçi\ta 
20 Dr"lım i 
l Flo: i.n 

1 •• i 20 ı . lniçn 80!! tramvayın arka arabasına atla • dilmittir. 
1~ .. ı ı r..... 18 nıak istiyen 13 yafında Hiristo ~ D"un Çekoslovakyanın meş· 

! ? 1 Mark 
49 

og"lu Niko muvazenesini kaybede- lıur B t kkab f b 'k d" ıOfi 1 z .. ıati 20,so a a aya ı a n ası ı -
2 ; 20 L•• 19 rek yere düşmüş, sol ayağının 3 rektörlerinden Mösyö Meiser üç 

5 ,3', zo Dôn•• 
53 parmağı kesilmek suretile yara · motörlü bir tayyare ile Ha!epten 21 -'3 ! ÇernoYİÇ 

ııs A :... 9.25 lanmış ve hastaneye kaldırılmıt · ,ehrimize gelmiştir. Tayyare bu-
~~ t 1 rvte c idiye Js 1.2 tı ·· B J d ·d k · 
~ l B.nknot 237 r. gun e gra a gı ece t.r. 

~~~~~------.....--------

kilo süt, 866 ktlo teker, 80 çocu- br. 
ğa elbise, 120 yavruya kundak ta- CeneraJin Ankaraya gidip git-
kımı verilmif, 912 çocuk muaye- miyeceği ~nüz malôm değ:Idir. 
ne ve tedavi edilmiftir. Ayrıca 
para ve ilaç yardımları da yapıl
mıftır. 

Gayrimübadillere tevziat 
lhaftaya başlı1or 

Gayri ..mübadillere istihkakla
nna mahsuben yapılacak para 
tevziabna gelecek hafta zarfın
da haflanacaktır. 

Bunun için listeler hazırlan· 
mıstır. Evvela istihkakı bin lira· 
ya ' kadar olanlara binde 4,3 nis· 
betinde İ•tihkaklar 

Çekoslovak konsolosu 
gidiyor 

Çekoslovakyamn lstanbul ce
neral konsolosu Mösyö Antonin 
Papirnik Prağa çağrılmış, yerine 
Dr. Kretoslav Gregor tayin edil -
miştir. 

Yeni ceneral konsolosu gelin
ceye kadar konsoloshane ateşesi 

Mösyö Hynek Bruner itlere ha-

Re,it Saffet Bey 
Kocaeli meb'usu ve Türkiye Turing 

ve Otomobil Klöbü Reisi Re§it Saffet 
Bey 'in bir müddetıtenberi Vit-i'cle t..t:'-· 
vide olduğu haber alınnuftn". R.,..t 
Saffet Beye afiyet dileriz. 

lsviçreye gidip gelme bir 
gün sürüyor 

lsviçreden posta getirmek üze
re sehr:mize geleceğini yazdığı • 
mı; Air Suisse müdürü lsviçre
nin tanınmış tayyarecilerinde!1 
Mittelholzer'in idaresi altındakı 
ta" yare bir makinist ile beraber 
dün saat 12,20 de Yetilköye va· 
sıl olmu1 ve saat 14 te tekrar ls
viçreye müteveccihen hareket et
miştir. 

M. ttelholzer Bern ile lııtanbul 
arasındaki mesafeyi gelip gitme 
olmak üzere bir günde katetmit
tir. Avdetinde buradan posta da 
alı 
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_ Haftalık Siyasi icmal J _ Oz ·dilimizle 

Hitler Rejimi tehlikede mi? viye etmek istiyor. Bükreş, Belgrat ve ----------------' 
Prag ziyaretlerinin Var~ova ziyaretin· Zaro Ağa 
den daha muvaffakıyetli olduğu anlaşıl· 
maktadır. Fransarun Lehistaru eskisi 
kadar sıkı bağlarla tekrar bağlıyabilece· 
ği ıüpheli görünüyor. Fakat Lehistan'ın 
kaybolmasını telafi edecek vaziyet, Rus
yıırun Fransaya yaklaşmasıdır, Diğer ta• 
raftan Rusyanın Fransaya yaklaşması 
da l ngİ)tereyi azıcık F ransadan uzak
la}tırabilir.Muvazene o kadar ince olarak 
tekrar teessüs ediyor ki her fayda berabe 
rinde •taVyukarı o kadar zarar getirir. 
Her zarar da o ni•betıe fayda temin e
der. Harpten evvelki muvazenede de 

Birkaç aydanbcri Fransız gaze~~leri 
Almanya.da Hitler rejiminin aon gunle .. 
· · ya•amakta olduğunu yazıyorlardı. 

rını ' ' d'kl • Fransız gazetelerinin beğenme ı en 
Rusya'dııki Sovyet sistemi etrafı?da on 
yedı 6enedenbcri yaptıklıın menfı pro • 
pagandayı hatırlıyara.k !>" yazılara tazla 
ehe<unİ)et atletınemıştik. fakat hafta 
ara ; vukubulan bazı hadiseler, Alman· 
yada her şeyin yolunda gitmediğine de· 
lalet edecek mahiyettedir. Serbest mÜ· 
nakıışanın mümkün olduğu memleketler• 
de günlük politika hayatının en t®i.i İ· 
cabı tcljkki edilebilecek olan bu hadue
lere siyasi münakaşalara karşı müsama· 
hasız davranan HlJ:ler Almanyasında 
ehemmiyet vermek liizımdır. 

Başvekil muavini Yon Papen, Mar• 
burg'da söylediği bir nutukta Milli Sos· 
yaliıt fırkasının münakaıaya ve tenkide 
karşı müsamalıaaızhğını ıiddetle tenkit 
etmiş ve Propaganda Nazın Goebels 
aleyhinde imalı sözler söylemiştir. Yon 
Papen, bir senedenberi takip edilen şid· 
det siyasetinin memlekette dissiplin temi 
ni için caiz görülebileceğini, fakat bunun 
muvakkat telikki ed!lm..Mni ve herhalde 
daha geniş ve daha müsamahalı bir ida· 
re Alman milletinin ananesine daha uy-
gun olduğunu bildirmiştir. • 

Başvekil muavininin bu nutku bir iki 
gazetede inti~ar ettikten sonra Propagan 
da Nazın tarafından diğer gazetelerde 
neşri ve radyoda tekrarı menedilmiştir. 
Bunun üzerine Von Papen iatifa etmeyi 
teklif etmiş bu da Hitler tarafından ka
bul edilmemiştir. Başvekil muavini ile 
Propaganda Nazırı arasındaki bu ihtilaf 
iki politikacıya münhaslt' bir anlaşama· 
mazl.l~ değildir. Htt ikisi de Hitler K.a
bineainde ve Milli Sosyalist Fırkası a .. 
rasmdak.i iki zümrenin mümessili bulu~ 
nuyor. Yon Papen Muhafazakarları, 
Junker'leri ve büyük sanayi erbabını tem 
ıil ediyor. Diğer taraftan Goebels hakiki 
bir Milli Sosyalisttir. inkılabın daimi ol· 
duğuna ina.,.r. Sola meyyaldir. Öyle an· 
!aşılıyor ki Milli Sosyalist Fırkasının 
sağ ve sol zümreleri karşı kaqıya gel • 
ınişlerdir. ihtilaf ıimdilik bertaraf edi
Lbilir. fakat herhalde yakın bir istik· 
balde tekrar meydana çıkacaktır. Al· 
manya için sağlar ile sollar arasında bir 
mücadeleyi mukadder olarak kabul et
mek lllımdır. 

..; * * lngiliz - A~man Ticaret harbi: 

Almanyarun Dawes ve Y ounıı borçla• 
n ıçin ilan ettiği altı aylık moratoryom 
gelecek pazar gününden itibaren baılı
yoı. Bir iki karümizd<ın aldığmuz mek
tupta Almanyamn tamirat borçlanru ve 
bu arada Y oung planını ilga ettiği hal
de hala hu borçlarm tediyesine mecbur 
tutulm k isteıunesinin manası anla,ıla
madığı bildiriliyor. Tamirat borçlarının 
ve Y oul\g planının 1932 yazında Lau• 
aan konferansında ilga edildiği doğru· 
duır P..bt. bu boroı;\ar1n bir \u•uu v.ı .. 
ce komersiyalize edilmit piyasaya konul· 
mu~ !u. Ihtilaf hususi ellerde bulunan bu 
tahvillerin faizleri etrafındadır. fngilte
rtı'nin mukabele olmak üzere Almanya'. 
ya Clearing usulünü tatbik edeceği bil
dirilmektedir. Yani lngiltere'den Al
manya'ya yapılacak tediyat lngiliz HÜ· 
kumeti tarafından tevkif edilerek bu 
borçların faizleri tediye edildikten sonra 
artan kısrm Almanya'ya verilecektir. 

Almanlar belki de hunu heııaplamıt· 
fa dı. Çünkü onlar da muk":hil bi;taknn 
teGbirler almıya karar vermışlerdır. Bu 
suretle iki devlet araamda bir ticaret ve 
malıye harbi başhyacaktır ki bu nevi va
ziyeJleTde daima her il<l taraf ta zarar 
gönir. lngiltere'nin tevdi ettiği son no
ta Londra'ya bir Alman murahhasımn 
gonderilmesini iıtiyordu. Almanya bn • 
na razr olmuş ve bir mümessil gitmiştir. 
Fakat h~r iki taraf ta noktai nazarında 
ısru ctt;ğine J?Öre bir neticeye varılaca
ğı çok ~Üphelidir. .... 

Muvazeneye doğru gidif: 

Fransa'nm Avrupa aiyaseti artık la • 
vazzuh etmişe benziyor. Dörtler :mi&aki· 
le diğer emniyet tedbirleri arasında bo
ca yıp durduktan sonra Fran,a'ya harp· 
tenbcri hakimiyet temin eden ittifaklara 
dönmüş bulunuyor. Geçen ay Borthou 
\' ?fOVa ve Prag'ı ziyaret etınişti. Hafta 
arası da Bükre' ve Belgrad'a gitti. Fran· 
sa müttefiklerile arasındaki bağlan tak· 

vaziyet böyle idi. 
Şimdi göze görünen muvazene şöyle 

te~~ül ediyor: F~ansa, Rusya, Küçük 
1 tı!af ve Balkan muala grupu bir taraf
tan. Almanya, hal ya, Macaristan, A vus· 
turya ve Bulgari.tan da diğer taraftan. 
F~.at. ikinci &TIJP henüz tee11üs etmiş 
degildir. Bunlar birinci yani emniyet 
~~ dışında kaldıktan ~ndir ki ken• 
dilerme ayn bir kombinezon nazarile ba
labyor. Yoksa aralannda ciddi ihtilaflar 
vardır. Fakat tarih göstermiştir ki her 
siyasi ittifak mukabilinde de bit- siyasi 
ittifak teşkiline çığır açar ve zamanla h11 
zümrelerin kuvvetleri biribirine müsavi 
olur. Milletlerin hayatındaki bu kaide 
adeta riyazi bir kat'iyet ifade eder. Gö
rünü!~• ki dünya Öyle bir vaziyete doğ. 
ru gıdıyor. Hemen tunu da söyliyelim 
ki bu ku-rvetler müsavi olmadıkça da 
harp tehlikesi yoktur. 

* * * 
Deniz Konferansına hazırlık: 

Büyük devletleri meşgul eden en bü
Y'iik mesele gelecek sene roplanacak o
lan deniz konferansıdır. Kara silahları 
konf~~sı daha ziyade bir Avrupa me· 
seleaıdır .. Fakat deniz sil&.bları meselesi 
bir dünya meselesidir .. Bununla en çok 
beı altı devlet alakadar olabilir. Diğer 
devletlerin ya denizleri yoktur. Yahut ta 
paralan yoktur. Deniz siıaJıları iki kon
feransta tahdit edildi: 1922 senesinde 
W aşington' da ve 1930 senes!nde de 
Londra'da. Şimdi Waşington mukavele
sinin müddeti bitiyor. Binaenaleyh bu
nu ya temdit yahut ta tadil etınek liizrnı. 
dıl'. En büyük mÜ§kül Jll!>Onya'run ınü
savahızlığı k~ul eı:neınesinden çıkıyor. 
Japonya Waşıngton da lngiltere ve A· 
merikanın bet niahetine karıı, üç niııbe
ti kabul ehnİ§tİ. Şimdi buna razı olmu• 
yor. Müsavat istiyor. ikinci bir tekil de 
Frama ile lıalya arasında Londra'da te· 
barüz eden ihtilaftır. Fransa büyük ge· 
miler tahdit edilirken Waşinırton' da hal· 
ya'nın müsavahru kabul etmiıti. Sonra 
Londrada kruvazörler ve küçük gemiler 
tahdit edilid<en bu müsavatı kabul et -
medi. Meselenin ehemmiyeti dolayısile 
aliikaılar devletler arasında şimdiden te
maslar yapıhruya başlanmıştır. 

Ancak 1935 \te bir karara vanlacağı 
şüpheli aörünüyor. Bir defa her devlet 
muahedelerio müsait olduğu niobette 
inşaata başlarmıtır. l tal ya iki büyük 
zırhlı inıa ediyor. Fransa daha evvel 
bir büyük kruvaııör inıa ediyordu. Şim
di bir daha inşası için karar verilmek Ü· 
zeTedi.r. lngiltere de deniz kuvvetlerini 
takviyeye karar vermiştir. Anlaşılıyor ki 
her devlet 1935 senesinde konferans ma· 
sasma, Waşington ve Londra mukavele
lerinin müsait olduğu nİ•bette silahlı o
larak oturacaktır. 

* * * lngiliz Kabinesi değişiyor mu? 

Ingiliz Başvekili Mac Donald'ın üç ay 
mezuniyet alarak seyahate çıkmak üze• 
re bulunduğu bildiriliyor. Bu haber, in• 
giliz Kabinesinde esaslı bazı tadilat ya• 
pılacağı hakkındaki rivayetlerin tekrar 
meydana çıkmasına sebep olmuştur. Fil
hakika bugünkü kabinenin vaziyeti azı -
cık gariptir. Kabineye "milli temerküz,. 
hükumeti deniliyorsa da hakikatte mu
hafazakar hükümetinden ibarettir. Çün
kü Muhafazakarlar Mecliste kahir bir 
ekseriyet te§kil ediyorlar. Geri kalan 
küçük Mac Donald ve Simon zümrele
rine ihtiyaçtan yoktur. fakat Mubafa
zak3r1aı·, kendi siyasetlerini milli hükU· 
nıet kisvesi altında tedviT ebneyi işleri
ne daha uygun buluyorlar.. Kabinenin 
fili baıvekili Muhafazakar fırkası Lide
ri Baldwin'dir. Şimdi de Mac Donald'a 
o vekalet edecektir. Muhafazaldrlar ka· 
bineden ufak Simon Eberallerile Mac 
Donald mesaicilerini atmaktan ve mün
hasıran bir Muhafazakar Hükümeti leş-

Milliyet'in romanı: 6 

- iki papele o kadar tokat yen· 
ınez mi beyim. 

- Hadi git artık. Ayağını denk 
al. Bu sefer kemiklerini ben kıra
rım. 

- Bana bir kağıt ver. Beni her
kes tutar. 

Polis •efi Sansarosa "serbesttir 
bırakınız,. diye bir kağıt verdi. Po
lis tefinin Sansarosa kartı gösterdi 
ği iyi muamele yarı insanlık, yarı 
meslek icabı idi. Sansaros polisin 
itine yarıyordu. Büyük hırsızlıkla
rı, kasa, dıvar itlerini bulmakta de 
ğerli bir yardımcı idi· 

Sansaros polis kısmı adli reisinin 
verdiği birinci nevi sigarayı tellen
direrek Akköprünün yolunu tut

muştu. 
Aktam yaklattığı halde serinlik 

çrkmamıştı. Sıcak bir rüzgar b~ 
lamıf, her tarafı soluk alınmaz bir 
to:r. bulutuna boğmu~tu. 

Kalın, boyanmamış odun direk
lerdeki elektrik ampulleri k rli kir
li kızıuıvcrdu. lni~in orta•ında dur 

Yazan: AKA GÜNDÜZ 
du. Şöyle bir sağına soluna baktı. 
Kendisini bir kaptan köprüsünde 
sandı Kartıya baktı. istasyon bu 
tozdan sis içinde, kartıdan ~elen 
bir •ilep gibi yaklafıyordu. Toz bu
lutunun sıcak rüzgarla k{mıldanıtı 
istasyona böyle bir yürüyüf vehmi 
veriyordu. 

Hemen sağa saptı. Akköprü y0 • 

(unu tuttu. Hiç bir fey dü,ünmü
yordu. Zaten bu yaşa gelinceye 
kadnr hiçbir tey dü•ünmemişti. 
Böyle boş teylerle kendini hiç Üz· 
mezdi. Aklına geleni önüne koyar, 
gözlerine hoş görünürse hemen ı 
yapardı. Sanki "halkın aklı gözün- ' 
dedir,, lafına canlı, sışlca, koca pa- 1 
puçlu bir örnekti. Bir'llenbire dur
du, ensesinden yukarı b'r gıctk 
duydu Yukardan aşağıya olsa ney
se ne, belki bir ter damlasıdır. A
ma aşağıdan yukarı? Elini hemen 
ensesine attı ve gıcıklayan damla
yı parmakları arasına aldı. Yaş de
ğildi, yav~ndı. Bir ampulun altın
da durdu, iki parmak ucunu aralı-

Dün tanıdıklardan biri telefon-
la öğrendi: 

- Zaro ağa ölüyor!. 
Ben sordum: 
- Şimdiye kadar yayamış mı 

idi ki ölsün? 
- Neılen böyle söylüyorsun de

diler, pek güz.el yapyordu. 
- Evet, yaşıyordu, dedim, 

mantarlar, nasıl ya,arsa.. Böcek -
ler, nasıl Y<Zfarsa ••• :Ağaçlar, naul 
)'Qfarsa, Zaro Ağa da öyle yaşıyor 
du. Kaygıuuz, düfiincesiz., duygu· 
sıuz. bir yaşay[f!. Şimdi i&e ölüyoT. 
Bu ölüm, bence öteki yüz elli yıl. 
lık Y<Zfayıftan iyidir!. 

Birisi atıldı: 
- Ne olursa olsun, koca adama 

acıdım. ölmemeli idi. En aşağı 
yirmi yıl daha Y"fel"'alı idi. 

- Peki, ne olacaktı, daha yir
mi yıl YClf<JSllydı, yine ölmiyecek 
mi idi? 

- ? ... ? .•. 
- Ben siz.in gibi düşünmüyo

nım. Kalasını işletmemiş adamın 
az yaşaması, çok yaşaması hep 
bir!. 

Zaro Ağa, bana sorarsanız, doğ
duğu gün ölmüştü. 

- Nasıl ölmüştü yahu?. Adam
cağız bugün bile y<Zfıyor, belki de 
daha yıllarca Y<lfayacak!. 

- Ölü nasıl yaşarsa, o da öyle 
ya~ıyor. 

lôl kızışmağa başladı: 
- O da senin benim gibi gez

di, tozdu. Senin benim gibi işitti, 
serrin benim gibi gördü. lstanbula 
gördüğü yetmedi de Amerikayı 
bile gördü. 

Ben gülmeğe bıışladım: 
- Ona görmek demezler, gö -

riinmek derler • 
- Zaro Ağa Amerikayı görme

di ki •• Amerika, Zaro Ağayı gör-
d .. , u ••• 

M. SELAHATTIN 

Düzeltme: Dünkü "ÖZ Dili
mizle,, yazısında birçok yanlış
lıklar yapılmıştır. Ba-şhcalan şu 
ikisidir: "Bu işin ileri ideceğine 
inananlar yeniler oldu,, denile
cek yerde inanmıyanlar denilmiş
tir. 

"Pec;e ile çarşafı ya müzeler
de görür,, denilecek iken müze
ler, omuzlar diye dizilmiştir. Dü
zeltirim. 

M. S. 

kil etmekten büyük bir şey kazanamaz• 
!ar. Diğer taraftan bir fırka hükumeti 
vaziyetine geçerlerse, milli hükUınet ol· 
mak prestijini kaybederler. Bunun için 
bir zaruret olmazsa ıimdiki hükumetin 
şeklini değiştirmek istiyecekleri şüpheli· 
dir. Meydanda ıimdilik böyle bir zaru• 
ret te görünmüyor. 

* * * 
Amerika Meclisinin tatili 

ve intihabat 

Amerika Meb'usan ve Ayan Meclisleri 
hafta arası tatil kararını vererek dağıl
dılar. Bu suretle Amerika'run teırü 
meclislerinden yetmiş üçüncü devre mec 
!isi de nihayet buluyor. Sonbaharda 
Meb'usan Meclisinin heyeti umınniyesi 
ve Ayan Meclisinin de üçte bir azalan 
için İntihabat yapılacaktır. Amerika'da 
bir İntihabat biter bitmez aelecek intiha· 
bat için hazırlıklar başlar. Daha 1932 se
nesinde Roosevelt'i iktidara getiren İn· 
tihabatın heyecanı devam ediyor. Şimdi 

yarak baktı. Bu, bakla gibi bir ko
".bit idi. 

Çukur yanaklı, fırlak elmacıklı, 
olmamış portakal rengindeki yüzü 
buruştu. Kendi kendine mırıldan
dı.: 

- Mektepte bit. Köyde bit. Ka
sabada biL Sokakta biL 

Sonra iki parmağının arasında 
ayaklarını oynatan nokta kuyruk· 
lu biti yere indirdi, yolun bir kena
rına yavaşça bıraktı ve gülerek mı
rıltısını bitirdi: 

- Ulan! Görüyorsun ya, benim 
yüreğim yufkadır. Yukardan e.tsay 
dım belki ayakların kırılırdı. Seni 
yavafça yere bırakıyorum. Bize 
ne gelirsin be kerata!? Kanlıların 
ensesine çrk. Bir daha yakalarsam 
sivri sinekli çamura atarım! 

Kuyruklu bitin ne cevap vere
ceğini beklemeden ilerledi. Evin 
penceresinde ıtık vardı· Dizini 
dürtünce kapı açıldı. Sondaki ka· 
pıdan bir bat uzandı. Kınalı saçlı, 
dört kat b~ örtülü, pis ve dişsiz 
bir surat uzandı: 

- Hey oğul! Neye geç kaldın. 
Kız kardeşin ölümlerden kurtuldu. 
Şimdi biraz kendine geldi. 

- Hadi be sen de kaknem! E
mine. ablam can çekitirken sen ner 
deydın? Ona limon buz getiren be
nim. Sizlerden bir kiti burada yok-

ARKADAŞLIK 
- Ben çok bedbaht bir adamım. 

Arkadaşım yok • Arkadaşsız insa
nın ıstırabı ne büyükmüş. • Şimdi 
anlıyorum. . Hayatta arkadaşsız 
olmak.. Akşamlan iften çıktıktan 
sonra, b:r iki kelime olsun konuşa
cak kimseyi bulmamak. . Yakın 
bir insan, bir can yoldatı, bir dert 
ortağı. . • Ah, bunlar ne kadar kıy 
metli ve bir insan için elzem şey· 
lermit. . Sen gittin, o gitti. • . Kim 
se kalmadı, ben tek başıma, yalnız 
olarak kaldım. Ne acı bunlar!.· 

Zarif Raci, parmaklarının ara
sına srkıttırdığı oigaruının külle
rini uabi asabi silkeliyor ve Sedat 
Veyıiye bunları söylüyordu. Zarif 
Raci bunları söylerken hakikaten 
müteessir mi idi? .• Halindeki, ba
kıtlarındaki hüzün bir sahte jest o 
labilir mi idi? •• 

Sedat Veysi, eski - artık eski 
olmuftu - arkadaşını dinlerken 
böyle dütünüyordu. 

Beraber çalıştıkları şirketin, dar 
merdiveninde her aktam karşıla -
şırlar, ancak iki kelimecik konuşa· 
bilirlerdi. Çünkü ikisinin de müs
tacel isleri vardı. Bol bol lafede
cek vakitleri yoktu. Hey g:di gün
ler hey!.. Halbuki, daha birkaç ay 
evveline kadar her akşam tirket
ten beraber çrkarlar, yazın bir hah 
çede, kışın bir pastacıda otururlar, 
saatlerce konu~urlardı. Zarif Raci 
Sedat Veysi ne candan iki arka • 
daştı. Şimdi, akf&Dlları biribirleri
ne rastgeldikleri vakit, sadece: 

- Nasılsın? .. 
- Teşekkür ederim. · • 
Sözlerinden başka, konuşacak 

birşeyleri kahnamıttı. 
Zarif Raci, arkadatmı kaybet • 

mekten muztaripti. Bunun doğru 
olmaması için ortada bir sebep yok 
tu . Eski arbdaşlarmdan gene ay
ni tirkette çalışan Muzaffer Ağa
beyle beraber, bazı a:kmaşmlar bir 
bahçede, bir pastacıda oturuyor -
lar, uzun uzun maziyi yadediyor • 
!ardı. Zar:f Raci, Sedat Veysi'nin 
artık kendilerinden ayrıldığını, ya
nayakıla, şikayetle, sitemle, ıerze
nitle, hatta itham ederek anlatı -
yordu. Muzaffer Ağabey kıs kıs 
gülüyor: 

- Haklısın, evet, diyerek onu 
tasdik ediyordu. 

Zarif Raci arkadaşa düşkün bir 
insandı. Onun bu me:ıiyeti inkar 
edilemezdi. Sevdiği insanları, da-

de bir Ayan ve Meb'usarı intihabatı mü
cadelesi başlamak üzeredir. 

1 

1 

Tatil kararı veren Meclisin son iki se• 
nesi Amerikanın siyasi hayatında şümul• 
lü bir inkılap meydana geldiği zamana 
tesadüf ediyor. Bu inkılap Cümhurreisi
ne birtakım vazife ve mes'uliyetler tah· 
mil etmişti. Meclis ve Ayan hu müşkül 1 
zamanda Roosevelt'e zahir oldu. Ken· ' 
disine verilen salahiyetler ç~k .geniştir. 
Doların kıymetini yarıya ''!dırmek ve 
gümrük tarifelerine yüzde -:Ih :Z:~ yap· 
mak için salahiyetler verildı. Cumhurrc· 
isi .grevlerin hallinde h~~em olarak ta • ı 
rundı. Giderayak kendi•ı'!e.~ken.buh· 
ranile mücadele etmek ıçın bır milyar 
dolar tahaiaat verildi. 

Bu saliJıiyetlere rağmen, Cüınhurrei
sinin henüz Amerikanın iktuadi dertle
rine çare bulduğu iddia edilemez. Fakat 
Roosevelt hakkrnda efkanumumiyenin 
itimadı devam ediyor. Belki iki sene ev· 1 

velki kadar değil. iki sene evvelki vazi
yete nazaran itimadın ne derece azaldı
ğım sonbaharda yapılacak olan intihabat 
göıterecektir. 

Ahmet ŞOKRO 

tu. 
- Oğul ne yapayını? Nefise kı

zın metiresi arabacı Haındi kızı 
bırakıp kaçmıf. Eksik etekli ağla
yıp dururdu. Konu komtu barıştır· 
mağa gittik idi de... Sovanlı bul
gur çorbası var, bir tas vereyim 
mi? Benim gelin yemedi. Öğürüp 
duruyor. Gene doğuracak mı ne? 
Aman aman, çamur kazıcıya dört 
bet yılda üç çocuk ne? Oldu olan· 
lar bir defa. Doğuracaksa bari ıbu 
günetli aylarda doğursun. Bebesi
ni günefe çıkarınz hem göbeği ku
rur, çabuk dü~r hem ÜfÜmez· 

Kıt ortası doğsa nolacak? llki gi 
bi donacak değil mi? 

Sağ odadan im.e bir ses geldi: 
- Sansaros ! sen misin? 
_ Benim Emine Abla. 
Kocakarı söylenedururken San-

saros Eminenin odasına girdi. 
Odanın ocak tarafındaki sağ kö

tesine bir yük saman atrlm~t, ~s: 
tüne bir dövme keçe serilmıftı. 
yerde ot yastık vardı. Emine sağ 
dirseğini yastığa dayamıf, yamalı 
yorganı kasıklarına kadar çekmit, 
Sansaros'u bekliyordu. 

Gözleri çukurda, çökük yan~ı, 
yüzü sarı, morumsu duda~ları g~
liimsiyen, gür kara saçlı hır Emı • 
ne. • • Sanaa.ros'un iki kere kaba. 
cası değilse bile herhalde bir bu-

ima s evmek ihtiyacını duyardı. Ay. 
arkadaşsız kalmak ona pek 

elmişti. Sedat Veysi, Zarif Ra 
n ıstırabını haklı görüyordu. 

rılık, 
acı g 
ci'ni 
O da , arkadaşı kadar müteessirdi. 

ünlerin hatırası, zihn:nde can 
kça, Sedat Veysi de Zarif Ra
n ayrı olduğuna ne kadar ha
nıyordu. Fakat Sedat Veysi'
linde olmıyan sebeplerle, bu 

Eski g 
landı 
ci'de 
yıfla 
nin e 
iki es ki ve çok samimi arkadat bi

nden ayrılmıtlardı. Sedat Vey ribiri 
si uzak bir sayfiyeye taşınmıttı. 
Her akfam vapura yetİflllek üzün

le, arkadaşlarile 'irketten be
çıkıp bir yerde oturmak, bir 

onlJflDak imkanını bulamıyor
Eve de erken gitmek mecbu
nde i.di· Çünkü yeni evlen • 

tüsü i 
raber 
az k 
d.u. 
riyeti 
mitti. Bu vaziyette, eski arkadat 

slerini, arkadaş sohbetlerini 
mak onun için uzak birer ha
lmuştu. Şimdi, akşamları va
giderken, saatlerce maziyi 

nüyor, arkadatlık bağlarının, 
daş ihtiyacının ne kadar lruv
feyler olduğunu kabul ederdi. 
rlık, derdi, meğer su.tanlık -
. Sedat Veysi, evi ile arka • 

mecli 
~a 

yal o 
pura 
düşü 
arka 
vetli 
Beka 
mı, .. 
daşla rı arasında, zavallı bir halde 

fh. Zarif Raciyi ve daha bakalını 
ZI ar 
rılığı 

kadaşlarını gücendirmişti. Ay
n acısını Zarif Raci bir türlü 
edemiyordu. hazm 

Fa kat, Sedat Veysi de, acınacak 
aldeydi. bir h 

R. F. 

YEN I NESRIYAT 

Hafta çıktı 
H 

çıkını 
afta_gazetesinin ikinci sayısı 
,ın. içinde birçok mvtenev
kale ve fıkra vardır. "Yahu
bir fırtına geçiriyor,, adlı 
le "Bin başı Y akup Cemil 

vi ma 
dilik 
yazısı 

nede n lrurtuna dizildi?,, yazısı 
dikka te fayandır. 

Ista nbul üçüncü icra memurluğun-

dan: 
Ma hcuz ve paraya çevrilmesi mukar· 

O liralık gayri mübadil bonolan
·emmuz 934 pazartesi günü saat 

rer 70 
mı 2 1 
11 den 12 ye kadar birinci açık artır

retile satılacağından taliplerin 
r gün ve ıaatte esham ve tahvitD.t 
nda hazır bulunacak memuruna 

ma su 
mezkü 
borsası 

müra caatJarı lüzumu ilin olunur. 
(731) 

FIRSAT! 
1 Iarck 
muaye 

et hasebile modern bir dişçi 1 
nehanesi d<vredilecektir. Ta-

!ipleri n lsıikl:ll caddesinde 300 nu· 
m arılı Azarvın apartımanına 

müracaatları - ( 715 ) 

Asrın umdesi "MiLLiYET" tir. 

ABONE ÜCRETLERi : 
Türlciye İçin Hariç için 

L. K. L. K. 
3 ayl.iı •••• , •• • 4 - 8 -
6 '• • .. • • • • • • 7 so 14 -

12 » •••••••• 14 - 28 -

Gelen eTrak geri verilmez.- Müddeti 
seçen nü•halıır 10 kurutlur.- Gazete •• 
matbaaya ait it1er için müdiriyete müra
caat edilir. Gazetemiz ili.nl .. rın meı'uliye
lıni kabul etme'!:, -----------·· 

çuk kere ıbüyüğü. Kısık kısık ve 
gülümsiyerek söyledi: 

- Ben o bir kase limonatayı di
bine kadar içtim. Artık ne titreme 
kaldı ne atef. Otur yanıma. Sen ne 
iyi kardeşsin Sansaros ! Kocakarı, 
kardef olmadığımızı bilse kimbi -
lir ne mızıkçılıklar çıkarır. 

- Bilsin ne çıkar? Sana kirala· 
dığı odanın her ay petin pe,in pa
rasını almıyor mu? Ama ben ver • 
mişim, sen vermitin, alıyor ya, aen 
ona bak! Yapsa yapsa kirayı art
tırır. Sen bana söyle sıtnıan nasıl? 

_ Geçti. iki gün sonrasına ba • 
kalım. 

- Kinini bırakma. 
- Git itine! Kinin ne ki? Hat-

çenin metresi demirci Kazım iki 
aydır kinin yutuyor. Süleyman us
tanm metresi Gülkız' ın dört aydır 
içi dışı kinin kesildi. 

- Kinin diye ni~ta hapı mı 
veriyorlar ne? 

- Bu mahalleden çıkalım San
saros. 

- Bana göre hava hof. Nereye 
gidelim? 

- Hisarın taaa .. üstüne çrkalnn. 
Orada oda tutalım. Oralarda ıi'Vri
sinek yokmuf. 

- Sana portakal .oyayım da 
yanma bırakayım. Geceyar111 uya
nırsan yersin, 

Tehditle 
Alama.ı.~ınız 

(Başı 1 inci sahifede) ı 

altı aylık ham madde ihtiyaçlarını sü: 
ratle ithal etmişler ve yıl~aşındanber1 • 
mahsus menfi ticaret muvazenesi ih· 
das etınişlerdir. 

Almanya, pekala, 1 nı:iltere ve Ame
rika gibi parasını düşün.~ilir ve ibra• 
catını arttırmağa çalııahilir. Halbukİ 
Almanya buna yanaşrnıyor, parasını 

sabit tulınakla fena arzu gösteriyor. 
Almanyayı yola getirmek içın çarele!' 
vardır. icap ederse, bu çarelere baş vu· 
rulacaktır. 

Bir makale içine toplanacak kadar 
kısa olmak üzere, Alman borçları me
selesinin en son safhası bu surette tel· 
his olunabilir. Schacht'ın nutkile borÇ 
davası yeni bir istikamet alıyot-. Schacbt 
bu nutku venneden önce, yukanda ad: 
lan geçen memleketlere 7 maddelik bı· 
rer nota göndermiş ve Almanyanın son 
moratorium'unun ıonu olan 1 temınuz 
1934 ilen itibaren daha altı ay, borÇ 
service'i vettq>iyeceğini bildinniıtir. 
Notanaı sonupda alacaklılara .abır 
(geduld) ve iyi arzu (gutewille) tav• 
siye ediliyor. Bu tavıiyelerin loırfı ta• 
rafta iıtiğrap t-:vlit edeceği bedihidir. 
Bugünkü borç davasile dünkü arasuı· 
da bir fark vardır. Dün borç davası et· 
~.ında bir derece kolaylıkla sulh edile
bılıy0<du. Fakat bugün vaziyet baıka· 
d~. Bu yıl, siyasi toplamnalar ve 
k.u'."el"?""'ler geçen yıla göre daha ba· 
r.~ eşmıştir. Fazla olarak altı ay son· 
ra cihan siyasetini hayli 'sarsacak bir 
hadise vardır: Saar reyiamı. Ve niba· 
yet .'\lmanya Akvam Meclisinden çık· 
ımş ve iddiaya göre de leslihat miiza
kereleri Almanya yüzünden akim kal· 
mıştrr. 

flütün bu değiten vaziyetler göz 
önüne getirilirse, borç davasmın ak!· 
beti ve onunla beraber cihan iktnad•· 
yatının açılmaya mı yoksa biisbüti;n 
kapanmağa doğru mu aittiği mesele
si bir kat daha aydınlanmaktachr. 

Dr. Nizaınettin Ali 

Bugünkü program 
J S TAN BUL: 

18,30: Pli.k n.e1riyab. 19,20: Ajans 'h.aberl~ 
ri 19,30: Türk musiki neıri7atı, (Meıut teın~ 
B. Ruıen B. Ce•det B. Vecihe Nazan ferı~ 
dun H. Nedme H. Onik efendi. 21,20: Ajan' 
n boraa. 21,JO: R.ad7e -ı...trau ıarafu>daO 
.:. ...... , ••• -···· ............ .ı.1.ıa.lk•-

223 Khz. VARŞOVA. ı345 m. 
19,15: Leh ıarlulars .. 19,46: Muıabab.. 20,lS 

Pl9.W. - Mua&habe. 21,15: Seafonilr. kooıer. -
Haberler. 22: Senfonik lı:onıcrin d..-amı. ~· 
Mu•ahahe. 23,15: Spor. 23,30: s.Joa aıusı
kiıi. 24,05: Danı muıikiai. 

823 Khz. BUKREŞ, 364 m. • 
13 - 15: H•rıünkü ne,riyat. 19: Populer 

konıer (Stelian M•t2a erlr.•ıtraıı.J ıo.30: Unl 
.,erıite. 20,45: Plak. 211 Koııteranı. 21,15 
Popiiler muıiki •e koro haTaları. 21,451 Mü.t.e 
a. 22: Çift ,Piyano konseri. 22,30: Rumea 
roman.alan ( taıan.ni.) 

713 Kbe. ROMA, 4.20 m. • . 
21,4S: "Labanbala di Rorimberp. nimi~ A 

dolf Adanın operuı. Miiteak.lbca "Die ıcont 
Galatee., isimli Süppenin operası. 

ŞiMALi iT AL YAN GRUPU, 
21 145: Senfonik konser. - Muıatı.be. %3,10 

Dans muaikiai. 

Kh.. LOKSEMBURG, ı304 m. 
Holanda sü.aresi. %0,50: TaıaıuU. 2t,1Sı 

Dünya haberi. 21,40: Plak. 22: Orlıı:eatra Jll11' 
"sikisi. 22,30: Millerin eseri•rinde11. kooıM. zı 
45: Büyük sala •Ü.••resi.. RoaıoQİırİa -UarbİOI 
de Sevili~" operundan sahneler. 

545 Kh>. BUOAPEŞTE, 550 m. 
18.30: Bertba salon takımı. 21: --c..ümüt ol 

uçuyor" isimli musikili reri. 23: Liatin estd 
lerinden mürekkep konser. 24ı ToO •İ••" ta 
lumr. 

904 Khz. HAMBURG, 332 m. 
18,45: Çocuk netriyab. 21,15: Milli netr~f~ 

(Frankfurttan.) 22: Puccinin '•MADAM BU~ 
TlRFLY,, operaaından sahneler. 

686 Khz. BELGRA T, 437 m. 
21! Zaırepten nakil 23: Haberler .. 23,l!S 

Danı plıiklur. 23,35: KahTehane konseri. 

950 Kbz. BRESLAU 316 m.: 
20 Taıanni, 21 Haberler, 21,15 ''5.ar'cla r' 

saı ticaret" isimli bir akeç, 22 Haych.'iıı e•~r 
leriı::ıden konaer, 23,20 Haberler, 23,45 p,..ıs• 
muaikiai. 

Kbz. ViYANA 507 m.: 
20,30 Radyo pop-. isi, 22 Saraj.,ro. 23 _!';; 

herler, 23,30 Halk opera orkeıtr-..ı, z.sr 
Konferans, 23,30 Aktam konseri. miUahab-
1 Danı muıilc:iıi. 

- Onları nerde buldun? Yaz gi 
nü portakal çok pahalı değil mi? 

_ Beybabam Rizeden gönder ' 
miş. ~ dosta dağıttım, sana da 
iki üç tane kaldı. 

- Şunu bana anlatmadın gitti· 
-- Neyi Emine Abla? 
- Şu Karadeniz hikayesini. 
- Anlatayım: Karadeniz tuılıı 

dur. Fındıkları özlüdür. Güzel gil 
zel kızları, kara kara gözlüdür· 

- Zeklenme benimle! 
- Ba,ka hikayesi yok ki. 
- Seninki var ya. Ben sana be-

nimkisini nasıl anlatmıttım? 

- Tatlı anlatmıttın. ti 
- Sen de bana seninkisini tıJ 

anlat. 
- Benim timdi tatlı tatlı uy1<1111 

var. 
Em; ne biraz dargın, yatağırı• ıı· 

zandı. 

Sansaros karşı kötedeki haıırııı 
üstüne yatb, ellerini başının altı~ 
aldı ve iki dakika geçmeden bor 
lamıya batladı. 

Salhanenin köpekleri, yabıınc 
köpeklere uluyorlardı. . 

Mavi, ablak suratlı ay pis pi• B1 
lümsüyordu. . ge 

Komşulardan bir kavga aell 
liyordu. 

- Bitmedi__. 
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Ramoın 
Novaırıro 

Aşuk mu? 
Çinliye benzi ye n bir kı
zı sevdiğini söyliyorlar 

Hollyvood'da ntüdyo haricinde 
iki artiMi birlikte gördüler mi he
men bir masal uyduruverirler. Şim 
di de sözde Lev Ayres ile Ginger 
Ginger sev i,iyorlarmıf. Joan Crav 
ford da F 'anchot T one ile nitan -
!anmak üzere imit· Fakat bir ge
ce Joan'ın Nevyork tiyartrosunda 
ki temsilde bat rolü yapan F ran
cis Lederer' e çiçek gönderdiğini 
görenler yeni bir tayia çıkarırlar: 
Dong'un eski karısı artık Fran
ohot'u bırakacakmı9. 

Mefhur olmanın da işte bu der 
di var: Herkes;n bir hareketin • 
den bin bir mana çılmrmağa uğ
ra,ıyorlaır. 

Son zamanlarda sinema i.le -
minde alıp yürüyen dedikodular
dan biri de Myrna Loy'nun Ra -
mon Novarro ile nişanlanacağı 
haberidir. Hollyvood'da Ramon 
Novarro'nun adı kadından haslan 
maza çıkmıştı. Şimdiye kadar' met 
hur aktrist ve muharrir Elsie Ja -
nis müstesna hiç bir kadınla met -

. gul olduğu görülmü,, işitilmi, 'ey 
!erden değildi. Halbuki şimdi bir 
Myma çıkıyor. Ramon'un fikrini 
çeliyor ve herkes onları nişanlı 
addetmeğe başlıyor. Bu 'eytan ka 
dm kimdir?. Nasıl ve nerede tanış 
blar?. 

Myrna çekik gözleri, kaim bur 
nu, kaim dudakları ile Çinliye ben 
zediğinden ve bu benzeyifinden 
dolayı f,-n ı:<İne mütemadiyen 
Çinli, Japonyalı rolleri verildiğin
den bir zamanlar aslen de Çinli 
oldu~u fayİası da çıkmıttı· Halbu 
ki l\lıyrna halis bir Amerikalıdır. 
Mantananın Helena kasabasında 
doğmu,tur. Mr. Villiams'm kızıdır. 
Villiams'ların ha:kim Cooper is
minde bir kom9uları vardı. iki ai
le içli dışlı görüşürlerdi. Cooper'in 
Frank isminde bir oğlu vardı. 
Frank'ın annesi Myrna'ın annesi
ne l.ıazan dertle9irdi. 

- Ah kard~im, derdi, bizim 
oğlan gece rüyasında bile at görü 
yor, büY.liyüııce at sürücüsü mü o
lacak ne, babası gibi ha.kim olma. 
sını ne ka dar isterdim.. 

Myrna'nın annesi de derdi ki: 
- Bizim kızın da dansa mera

kı var, bir dans mektebine gönde 
re::eğim. O zaman Frank'm anne 
si Myra'run Çinli yüzüne, kızıl saç 
larma bakar, içinden "tam dan
söz suratı,, der, fa~t annesi.ne ü
zülmemesi için bir şey söylemezdi. 

Kim derdi ki bir gün Myrna 
W illiams, Myrna Loy ve Frank 
Cooper, Gary Cooper olacak ve i
kisi de herkesi çıldırtacak?. 

Yedi yaşında iken Myrna'nm 
babası öldü. Onlar da Kalifoıni
ya'ya gittiler. Annesi kızı Los An
geles dans mektebine gönderdi, 
1925 te Myrna artık sahneye çı • 
kıyordu. Bu sırada Rudolph Valan-
tino'nun nazarı dikkatini celbetti. 
Onunla tanıştı. Rudolph onu karısı 
Natacha Roınova'ya takdim etti. 
Natacha'nm himmeule Myrna si
nemaya girdi . Sekiz senede seksen 
film çevirdi. H epsinde de ~arklı 
rolü yaptı. Hayatı gayet satle idi. 
Annesi ve küçük kardeşile beraber 
oturuyordu. 

Bir gün Ramon Nuvarro ile Nil 
taıkısını .ı;evirdi . 

• 

Eın güzeD 
güDebfileın 
aırtnst lkDm? 

Birinci: Norma Shearerl 
Sonuncu: Greta Garbol 

Beyaz perdede muvaffak ola • 
bilmenin sırrı nedir?. Güzellik mi? 
San'at mi?. Cazibe mi?. 

Tabii bütün bunların muvaffa . 
kıyette büyük dahli vardır. Fakat 
Suzy Vernon bakın ne diyor: 

- Yüzünüzü meharetli, müte • 
hassıs bir makiyajciye teslim etti

niz mi güzeleşeceğinize yüzde yüz 
emin olabflirsiniz. Esmer misiniz? 
Sarışın olmak güç bir şey değil ki .. 

Kirpikleriniz mi kısa? Takma kir
pikler ne güne duruyor?. Di9iniz 
mi bozuk? Çarpık dişleri bir ditçi 

pek.ala düzeltebilir •. Ditleriniz be
yaz değil mi? •. Beyaza boyaması 

zor mu? Velhasıl her 'ey her fey 
düzeltilebHir. Ancak. . • Ancak 

manasız gözlere ıbir mana. verebil

mek ve hot olmıyan bir gülü~ü ca

zip yapahHmek :'1Dkansızdır. Bir 

', f' .... 

• 

Şu sırada dünyanın en tanınmtş ismini vermiştir. Bu canlı desen - teren sinemalar mevcuttur, çünkü 
ytldızlanndan biri de Hollywood'- ler kiimilen renkli, sesli, şarkıl ı ve bunlar halkın son derece rağbetİ· 
un hiçbir ücret almıyan etsiz ve ke mu.ıkalıdır. En ziyade rağbet gö- ni kazanmışhr. 
miksiz yıldızı "Mickey Mouse" tur ren "Silly Symphonies" lerden bi- Muhterem okuyucularımızın bu 

"Mickey Mouse" /ilimlerinin ri de "Uç küçük domuz,, un şarkı- küçük nefis eserleri gelecek sine
yeni serisi bugün bütün dünyada ndır. Bu şarkı ~mdi New - York, ma mevsiminde şehrim:zin muhte
pek büyük muvaffakıyet kazan - Londra ve Paris'te herkesin ağzın- lif sinemalannda seyredebilecekle 
mıştır. Walt Disney geçenlerde ye dadır. Bu şehirlerde yalnız. "Mi· rini temin edebiliriz. Bu filmler 
ni bir canlı desen serisi vücuda ge- ckey Mouse,, ve "Silly Sympho - Türkiyeye "United Artists" tara -
tirmi, ve buna "Süly Symphonies,, nies" [erden ibaret programlar gös lından ithal olunacaktır. ... , .... ,,,,,,,,,,,,~,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ........ , .. , ........... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,, .... . 
artist bakmasını ve gülmesini bil • gülü'ü olan on artist seçmi,ler.. Myriam Hopkins, Dolorea del Rio 
mezse stüdyoda da muvaffak ola- Birinci kim gelmiş biliyor musu - Anita Page, Claudette Colbert, 

nuz? .. Nonna Slıearer ... Ve sonra Mae West ve Greta Garbo. maz.,, 
Geçenlerde Hollywood' da bir 

müsabaka yapıp en güzel, en cazip 

• 

sıra.sile Jeanette Mac Donald, Jea- Zavallı Greta Garbo demek bu 
nette Gay.ııor, Joan Crawford, itte pek yaya kalmıt! 
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HoOOywood ... 
d©l yenn lb>ör 
b©ş©lnnma! 

Katharine Hepburn 
kocasından ayrılıyor 

Ktbarine Hepburn kocası Lud • 
low O'Smith'ten ayrılmak üzere i
mi,. Halbuki bu çift 'imdiye ka· 
dar ne iyi geçiniyorlardı.. Acaba 
neden ayrılacaklar? Ludlow O'
Smith çok mağrur bir adamdır.Hiç 
bir zaman kendisine Katharine 
H epburn'un kocası dedirtmeıın, • 
tir. O Katharine'in de kocası de
ğil Mr. Smith'tir ve Katharine de 
Mrs. Smith'tir. Bu adam bir zaman 
!ar Fransada Marguerite Carre'nin 
kocasını Mösyö Marguerite Carre 
diye çağırdıklarını ve Amerikada 
Marquis de la Falaise ile Mösyö 
Gloria Swanson diye alay edildiği
ni bilir ve hiçbir zaman ayni gülüng 
vaziyete dütmek istemezdi. Hattl 
bir gün bir gazeteci Katharine'in 
evine telefon edip kendisile göriit
mek İ•temiş telefonu kocası açıp 

kimi istiyorsunuz diye sormtıf. Ga 
zeteci: "Mme. Katharine Hepbmn 
ile görüfmek istiyorum.,, diyUM:. 
"Ben bu madamı tan~ ~ 
demif ve telefonu lm.pımDf-
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\ ' Ondan sonra Myrna'nın evinin 
önünden geçenler, içeriden şarkı 
ösyliyen bir erkek sesi işittiler. Bu 
ses Ramon'nun sesine benziyordu. 
Ramon'un evinin önünden geçen- Amerika<la Saba Melikesi Bel- leymanı ziyaret etmesi ve onu gü- Pierre Blanchar'la birlikte "Altın,, filmini çeviren Brigitte Helm 
ler de bir kadın sesi duydular . Bu kis'i yeniden çeviriyorlar. Hem de zelliğ.i ve zekası, zenginliği ile tes- Ki~i siyah diyordu, kimisi be- TAM MARSJLYALJ 
~a tıpkı Myma'nın sesi idi. kiminle biliyor mmunuz? Mae hir etmesi unutulur manzaralar • yaz dıyordu. 

Dedikodular aldı yürüdü. Ni • West'le. ·. dan değildi. Rivayet muhtel1fti. Tarihte bu-
9anlanacakları haberi dalgalan • Acaba on dokuzuncu asır güzeli O zaman Belkis yüzde yüz New- na dair bir kayıt ta görülememitti. 
dı. Fakat ne Myrna ne de Ramon tombul artist bunda muvaffak ola- York'lu bir artist olan Betty Blythe Yahıız Anatole France, Baltha-
buna dair bir şey söylemediler, yal- cak mı? tarafından temsil edilmitti. Bunun sar namındaki eserinde Saba Me-
nız arada sırada Raınon hoşlandı- Bundan hiç şüphe edilmiyor.. üzerine Amerika' da bir Betty i likesinden bahsederken: 
ğı kadın tipini anlatırdı ve tip Vakıa bu sevimli civelek artist ek- Blythe modası aldı yürudü. Kadın 1 "Bir ziya huzmesi gibi beyaz par 
Myrna'nın tipine pek benzerdi. seriya hoppa rollerde muV'll>ffak ol lar ve erkekler bu New - Y ork'lu mağile ona yerde yatan kırmızı 

muştur. Buna rağmen Belkis dev- artiste bayılmı~lardı. t ki g···terdı· dı" b' .. 
Şimdiye kadar annesile bera • ' yas ı an Oa " ye ır cum-

riniıı ha~met ve debdebesini en İyi Sinema aleminde asri kutup·· !er- 1 k llanmı~tı 
ber oturan Myrna, ayn çıktı ken- ek.ld e u ' • s ı e temsil edebHecek kadının de Hk, ka.ıınl~· arasında hep B-<ty Halbuki d·~ t ftan b" k di kendine bir ev açb. ' M u - .,. ı ger ara ırço 

ancak ae West olahileceğinde Blythe'in ismi geçiyordu. Kadınlar ltalyan ressamları onu siyah bir 
Ve bu dedikoduları körükledi. herkes müttefiktir. saçlarını Onun gibi yaptırıyorlar, 

1 

güzel olarak tahayyül etmişlerdi. 
Derken bir giin Ramon ı.eya - Saba Melikesi bundan aşağı yu- hariçte giydiği el.biseleri derhal Fal.at Amerikalılar çok fazla e-

Raymond Bernard, Tartarin de ı 
T arascon filmini çevirecek olan ar· 
tistleri hep cenubi Fransalı olanlar
dan seçmittir. Bu filmde,. silahçı 
dükkanının sahibi rolünü de Paul 
Allivier'ye vermeden evvel kendisi 
ne cenuplu olup olmadığını sonnu' 
o da: 

-Tabii, demi~ tabii cenuplu -
yum. hem de Marsilyadarum. Ama 
teklifinizi kabul etmeden dükka • 
rumda ne satacağımı söyler misi • 
niz? · 

hatc çrkacağını söyledi. Bütün Hol- karı sek:z sene evvel Amerikıı.da moda olarak kabul ediyorlardı. iki leyip sık dokumadılar, bey-az olsa 
lyvh·oo~i "'Olıoo !. eledi, Bal ayı se- bir defa daha çevrilmisti. O za - tekerlekli zafer arabası içinde yarı daha i'yi olur dediler ve Saba Me- çiıı bundan daha fettan, bundan 
ya atı .,, man bu filmin şa~a:sı ~e ihti93mı üryan b'r şekilde etrafına kuman- likesi Belkis'i beyaz olarak temsil daha civelek bir kız tasavvur et -

F..kat .. Fakat bütün tahminler seyredenlerin gözlerini kama~tır · da eden bu enfes kadın adeta bir ettiler. mek mümkün müdür? 
kof çıktı . R an-<>ıı Novaı-ro Cenubi mıştı. Bundaki azameti ancak Ben mabude derecesine yükselmişti. Şimdi de tekrar bir film yapa - Mae West'e bu teklif yapılmış 
Amerikayı> yalı,12 başına gitti, Hur filmi gölgede bırakabilmisti. işte o zamandan sonra ,5 inema- caklar: Gene Saba Melikesini gös- ve kendisinin bu işi kabul edip e-
Myrna da !. e'ldi kendine tıüilini Bununla beraber sekiz sene evv~lki da eski devirlere ait film çevirmek ' terecekler; onun ihtişamını ve deb demiyeceği sorulmuftur. 
y:ıptı.. Saba Mel'kesi her türlü san'atten bir nevi moda oldu. 1 debesini anlatacaklar! Fakat sevimli artist hemen fU ce 

~ö7le olduğı• halele şayiahwın iri idi. Y alnrz dekorların fevka,la- Yalnız bir ihtilaf vardı: F~kat bu Süleymanı bile çileden vahı yapıştırmıştır: 
öau ah:;amad1 .. Simdi de: "Ra · deliği ile film tutmuş ve Belkis'in Saba Melikesinm güzelliğinden, çıkaran Melike'yi kim temsil ede- - Şimdiye kadar üzerime aldı-
mon cı.-, 11 -ün, o .,:aman evlenecek- efsanevi hayatı halkın rağbetini şaşaasından herkes bu kadar sita- bil'r? Akla ilk gelen artist: ğım filmlerden hangi birisinin hak 
le~ . . ~cııiliYor .. Sahi mi?. Yalan ka>:anmı~tı. vifle ba:hsettiği halde onun rengini ı Mae Weşt'tir. kından gelmedim ki ..• 

- Rovelverler, karabineler, tü. 
fekler .. 

- Ama yaptınız ha.. Siz buna 
silahçı mı dersiniz? Efendi 9unu 
biliniz ki bir Marsilyalı silahçı o· 
bu oyuncakları dükkanına koyup 
satmak değil minimini çocuğunun 
eline oyuncak diye bile vermez. 
Marsilyada silahçı denilen kimse
ler neler satar bilir misiniz? Top· 
lar, tanklar, zırhlılar ... 

? K" b"l" ? Saba Melikesinin Kudüs'te su·· - bı'len yoktu. s- La M-'-'k . . 1 k . B d d • ı _________ n_a_._. __ ı_m __ -_, _ır __ .. ______ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__;~~~.::...;.::.:.;=-~--~~~~~~~~~-"'°-· ~~.,..--· _e_s_ın~1-t:e:m:s:i.:..:;e:tm::;:e::_ı:-...!.. ... .::;u:.::a ogru 

Paul Allivier bu hikayeyi her Ö· 
nüne gelene\anlatıyor ve: "Ne ya
payım diyor, Marsilyalılar yüksek
ten atmaları, hoş mübalağaları ile 
meshurdurlar. Ben de o şehirde I 
old~ğuma Raymond Bemard'ı ik
na etmek için meml~ketir.;,~ has 
cümleler söylemek mecburiyetinde 
kaldım .. Ne dersin:z, gene Marsil
yalı olduğuma inandıramadım. Ni
hayet et"tesi gün nüfus kağıdımı i
yice sarrmsakladım götürdüm, ken 
disine gösterdim de, ondan sonra 
beni angaje etµ. 
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Acenteleri: Karaköy Köprülıetı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mübürdarzade 
Han Tel. 22740 

Lakin onun derin görüıü bu uzaklarda ve 
münferit kalmış kumandanlığın gene kendi 

harikalı elinde mükemmel bir fırsat 
ihzar edebileceğjni gÖ!"müştü 

Mustafa Kemali ne yapalım? kat ve kıymetlerini eskidenberi 
Bitmez bir üzüntü veren tanıdığı ve dünyanın da bilahare 
bu mesele, lstanbulda saray tanıyacağı lsmet ve Fevzi pqalar
adamlamun karş•ma tekrar dıkil- la (,imdi Büyük Erkam Harbiye 
mi.ti. Reisi) muhabere etmek için husu,•-

ltte gene, bu hadden &firl aletli si bir şifre tertip etmiflerdi. 
Tatanperverin müfrit Türklük 
kudretlerini aarfedip bitinnek üze- Ancak saray grupu üç mühim 
re bafka bir yere; siyasi nüfuz hata yapb: Evveli menfaya gön
merkezinden uzak olmak üzere, dermekte oldukları zatın kıymet 
her nereye olursa olsun başka yer- ve ehemmiyetini laydı:ı veçhile tak
lere gönderilmesi lazımdı. dir edememitlerdi; saniyen Sam-

Bu defa acıııba nereye gönder- sunda bir Rum Pontos devleti 
meli? Onu niçin memleket;n en kurmak için yaptrklan plana Muı
farki k~esine göndermemeli? O- .tafa K.emalin ses çıkarmıyacağmı 
rada dağlık vilayetlerde boyuna sandılar; salİ$en Türk ırkım aaır
dövütüp dursun. Türk askeri cü- lardanberi "garba doğru,, çeken 
zütamlanndan, bu uzak köşelerde, deruni saiki tamaınile unuttular. 
geriye kalmıt sefil ve peritan dö- Bu ırkın muhte,em tarihi onlara 
küntüleri tensik ve ıslah için bü- ihtar ebneliydi ki; Türk, doğudan 
tün kuvvet ve enerjisini dilediği batıya yürüdüğü zamanlarda en 
gibi harcasın; yeter ki emniyet ve- • 
recek kadar uzakta olsun. Enver iyi ve en elventli bir hal alır. Mus-

. tafa Kemali Türkyie topraklannın böyle bir vazifenin ne kadar ümit-
siz olduğunu herkesten iyi bilirdi· müsaade ettiği nisbette uzak tar· 
Kendi manasız ve çılgın hareket- ka gönderdiler. O kendi özünde o
lerinin, o yaman savaııçı Türk pi- lan Türi<lüğe ecabet etti; bu asır
yadesinin yalnız maneTiyatmı de- lardanberi her Türkün içinde do
ğil, sayı ve techizabm da burada ğan ve büyüyen eaikti; onlar As
olduğu g:bi başka hiçbir yerde bu yanın ortasındaki yüksek Altay 
derece perişan etmemit olduğunu yaylilsından kalkarak büyüye hü
biliyordu. Her bakımdan hatta yüye hep bab tarafına yürümütler
coğrafya bakrmmdan da bu ka- di. 
dar ümitsiz olan bir vaziyette Saray muhitinin yapmll olduğu 
Mustafa Kemal'in dehası bile bir ikinci hatayı fimdi habrlayanlar 
şey yapamazdı. pek azdır: Tasarlamıt oldukları 

Ona behemehal cazip bir un- maılıut Rum Pontos develti ! Mus
van vermeli. Çünkü timdi Alman- tafa Kemalin bana çizdikleri 
yaya kaçmıf olan F.nverin halef- haritalardan en ziyade tenvir edi
Jeri böyle bir ifi batka türlü ka- ci olanı, coğrafya balmnından Türk 
bul edebilecek bir adamı hayalle- ve Rumların bütün Samsun mınta
rinden geçiremiyorlardı. Ona tark , kumda ne kadar dağınık bir su
vilayetlerinde üçüncü ordu müfet- rette yafadıklarmı, biri·birine ka
ti,i unvanını vermeli. Bu ünvan ha-

rlfmif küçücük mavi ve kırmızı 
kikatte kendileri için bir terfi sa- haçlarla gösteriyordu. Saray gru
yılamazdı ancak Mustafa Kemal 
bunu belki de öyle telakki edebilir- pu orada bir Rum Pontos devleti 
di. Emir altında Sıvae ve Erzurum ta.rlam!fb. Mustafa Kemalin va· 
mıntakalarmdaki üçüncü ve on be- zifa:sei de Türkün toprağından bir
•inci kolPrdular bulunacak. Şayet kısmının böylece Yunanistana ve
bu u-&ak -ıntakada kuV'ret ""' ... nlroesine "'"""' yapılacak luyamla
hiyetini artbrmak hususunda arar n bertaraf etmekti· Küçük harita· 

da T,._._._n, '-------ı R---'---- da ederte, bundan ne çıkar? Bırdm unue Kl1'IDIZ mruarı 
kendi emirlerini dilediği gibi yaz- haçlarla gösterirken istihzalı bir 
sın; onu siyaset merkezinden u- 9Ul'ette teıbe91Üm ediyorlardı. 
zakJatbrıp l•tanbulda ittihat ve "19 Mayıs 1919 ta Samsundaka
T erakki cemiyetine serbest bir ne- raya çıkbm.,; Mustafa Kemalin, 
fes aldırabilmek için, ne istiyona m..langıcıru bu derece ince bir •
kendilerine verilsin. Bu uzak men- deliıkle anlattığı bu yeni ve terefli 
fasında kuvvet ve nüfuzunu adam- tqebbüste, mukadderat ta drama
.akıllı tesis için p~inden istedikle- tik bir rol oynamıfb. Ayni hafta, 
rini ne kadar çoğalttise, ka,.ıla- yalnız dört gün evvel, 15 mayıs 
rmda bulunanlarm da kendileri- günü Yunanlılar lzmirde karaya 
nin vazifeyi ka.bul ederek oraya çlkm1'lJ. Mukadderatm oynıyacağı 
gideceklerine dair olan ümitleri rol için bu tesadüf faydalı bir va
o niııbette arttı. Binaenaleyh Erzu- sıta olmuftu. Mustafa Kemal bu 
rum ve Sıvas mıntakalan kuman- vuıtayı bitkin ve uykuya dalmıt 
danlığından ba,ıca Diyal"hekir, bir milleti uyandırmak üzere, göz 
Ankara ve Konyada bulunan or- kama,.tırıcı ı,ıklarla yanan bir me· 
dulara mafevk kumandan sıfatile şale haline çevirdi. An'anevi düt
emir vermek hakkını da kendi sa- man bir millet, Türkiyenin mukad
lahiyetleri dahiline ilave edince des topraklarını istila ediyor ve pa
ka,.ısmdakiler sevindi. Bütün sala yıtnhtta Türle hükumeti denilen 
lriyet ve vesaiki böylece kendi di- kukla buna kar•ı hiçbir ,ey yapmı
lel<leri veçh ;)e tesbit ve tanzim e- yordu. 
dil<likten sonradır ki mü.,...Uni- Türkçeye çeviren: Ahmet EKREM 
leyb, görünürde pdc te cazip gibi ---
olmıyan bu uzak vazifeyi kabul iHTiRA iLANI 

" Elektrotlu lambalar vasıtasile iş-
buyurdular. Lakin onun derin gö
rü.ı;, bu münferit ve uzaklarda kal 
mı• kumandanlığın gene kendi leyen erganon •• hakkında istihsal olu-
harikalı kudret ve faaliyeti için nan 2."\ H~%iran 1932 tarih ve 1391 nu
mükemmel bir fırsat ihzar edece- maralı ihtira beratı bu defa mevkii fiile 
ğini görmüftü. Ayni zamanda En
ver grupunun dütündüğü gibi ken
dileri lstanbulda CfSiZ, dostsuz ka
lacak ta değildi; çünkü Büyük Er

konmak üzre ahcrc dcvrüfcrağ veya icar 

edileceğinden talip olanların Galata'da. 
Çinili Rıhtım Hanında Robert Ferriye 

kanı Harbiye ile pek açık ve pü- müracaat etmeleri ilan olunur. 
rüzsüz bir wrette anl~ıf, sada- 3671 

l EVKAF MUDlRlYETl tLANLARI / 1 , ______ _ 
Çelebi oğlu Alaettin mahallesinde Sultan hamamında 

5aka çeşmesi sokağında 1 O, 12, 30, 33, 34 No. lı Mağaza
ları müştemil ikinci vakıf han 937 senesi Mayıs nihayeti
ne kadar toptan pa7.arlıkla kiraya verileceğinden talip ol
mak isteyenler 2-7 -934 pazartesi giinü saat on beşe kadar 

Evkaf Müdüriyetinde vakıf ak ırlar kalemine müracaatları. 
(3520) 

Büyüt Tayyare Piyangosu 
3 ÜNCÜ KEŞiDE 11 TEMMUZ 1934 TEDIR 

Büyük ikramiye 50.000 liradır 
fl yrıca: 10.000, 5.000, 4.000 liralık 

il- ramiye ve 20.000 liı·alık bir 
mükafat varılır. 34 \ , 

Nuretlin malıallesinde Burmalı mescit 
sokağında eski 13 yeni 19 nımıaralı 26 
harita ve 3 ada ve 242, 81 - metro mu
rabbaı sahasındaki Ye 1456 lira 86 ku
ruı kıymetindeki kö'ICYe tesadüf eden 
ana çapı mucibince arttırma •uretile 
29 temmuaa 934 tarihine mütadif pa
zar günü oaat 14-16 de n mahammen 
kıymetinin 375 ini bulmadJğı takdirde 
13 aiuıtos 934 tarihine müsadif pıu:arte 
si cünü .,..t 14-16 da kadar mahkeme 
baJkatibinin odasında l>ervcehi ati şe· 
rait dairesinde satılacaktır. 1 lıbu gay
rimenkul üzerinde müseccel ve gayrj ... 
müseccel hale sahiplerinin tarihi ilan
dan itibaren yinni a-ün zarfında satıı 

memurun" müracaatla tıaklannı teabit 
etmelen aksi takdirde gayri müseccel 
hak sahipleri paylaıtırmadan hariç ka
lacaklardır. 2 - Muhammen l<rymetinin 
yüzde 75 i birinci aı ttıı ıııada bulunma· 
drğı takdirde artmanın teahhüdü baki 
kalmak üzere balada gösterilen gunde i
kinci arttırma yapılacaktır. 3 - Arttır
ma peşin para iledir. Müşteri bedeli i
haleyi vermezse 133 üncü madde muci
bince muamele ifa edilerek müşteri iki 
ihale arasındaki farktan mes'ul olacak 
ve bu fark bila hüküm alınacaktır. 

4 - ihaleye iıtirakeilenler yüzde 7,5 
nisbetinde pey akçası vermeğe mecbur
dur. ihale tarihine kadar vergiler his-
11edarlrtra Ye delJaliye müşteriye aittjr. 
S - Şartname herkesin görebileceği 
suretle açıktn-. Anu edenlerin ıatış 22 

numara ile memuriyetimize müracaatla .. 
n ilan olunur. (744) 

Bcıiktaş sulh birinci hukuk h8kimli
ğinden : Hazinenin Ortaköy Taı merdi
venlerde köy ardı sokak 14 No. lu ha
nede mükim Beşir efendide maa,tan 
fazla mehuzu olan 86 lira 45 kuruşun 

tahsili hakkındaki davamn cari mahke
mesinde : Mmlağı müddabihin tahsili
ne 7 haziran 933 tarihinde giyahen mah 
kemece karar verilmiı olduğundan hük
mü me.rkiirun katiyyet kesbetmesi zrm

mında mümalleyh Setir efendin-in evvel

ki ikametgahımn teri<e eylcdiğinden teb 
liiat yapılamadıg, mülıaşirin tebliğ va
rakasmdaki me,ruhattan anla.şılmış ol
malda bu kerre 15 gün müddetle ilanen 
tebliğot İcrasnıa k~ar verilmit oldu
jlından müddeti mmküre zarfında tem
yiz dava edilmediği taktirde hükmün 
kesbi katiyyet edeeeği tebliğ makamına 
kaim olmak üzere ilan olunur. (735) 

Beyoğlu'nda Bedrettin Mahallesinde 
Meırutiyet caddesinde 74-76 o. Nda mit
kim iken "4ılen ikametgahı meçhul bulu
nan 1rtavri Y orgi Si.endi efendiye 

lstanbul iicüncü icra memurluğun
dlln : 

Ahmet Samih Beyin ciheti karzdan 
alacağı olan uçyüz liranın maa faiz ve 

maa muraf haciz yolile tahsili talebile 
verdiiii 2-5-934 tarihli talrip talebi üze

rine adreainizt' gönderilen ödeme emri

ne mübaıiri laralından verilen meıruhat 

ta halen Arnavutlukta olduğunuz anla
tılarak ilanen tebligat İcrasına karar ve

rilmiştir. 1 arihi : ilandan itibaren kırk 
beı gün zarfında borç ve masrallan 
ödemeniz borcun ta ..... -. b. ,_ 

-.....-..~una veya ır 1nı· 

rnına veyahut alacaklımn takibat icrası 
hakkına bir itirazınız varsa yine bu 
müddet içinde 934-1007 doıya numara. 
sile şifahen veya tahriren dairemize bil
dirmeniz, biMirmC<liğiniz takdirde bu 
müddet içinde 74 ncö madde mucibince 
mal beyanında bulunmanız liznndır. Be
yanda bulunmazsanız hapsen tazyjk ve 
hilafı bakilıat beyanda bulunursa...-~ 
hapisle <"ezaland1nlacağınrz borcu öde

mez veya itiraz ebnczseniz cebri jc.raya 
devam olunacağı ödeme emri tebliğ ma
kamına kaim olmak üzre ilin olunur. 

(734) 

Pazartesi 2 ,. : 1105 ,. 1135 1 
Karar numaralı yukarda yaz1lı Gayrimübadillerin yüz 

de 25 hesabile bonolarını almak üzere hizalarında gösterilen 
günlerde Komisyona müracaatları. (3548) 

AYVALIK 
Sür'at yolu 

DEVLET DEMlRYOLLA.RI lDARESl iLANLARI 

idaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan bez hor
tum hırdavat, eğe ve varyoz sapları, gaz borusu, duruk 
kl\fut deri döşeme boyası gibi (30) kalem muhtelit eşya
nı,; (4-7-934) çarşamba günü saat 11 de pazarlığı yapıla
caktır. isteyenlerin mezkur saatte mağazaya müracaat
la tahriren teklifte bulunmaları ve mağaza dahilinde asılı 
listede (X) İşare~li malzem~ iç~ nüı:?.~!' getirilmesi ve nü 
nıunesiz tekliflenn kabul edılmıyeeegı ılan olunur. (3547) 

1 3 üncü KOLORDU lLANLARI 1 
Birinci Muhabere Alayı ih

tiyacı için 3500 kilo merci
mek, 400 kilo mısır 400 kilo 
buğday ve 600 kilo darı pa
zarlıkla satın almacaktır. iha
lesi 30-6-934 cumartesi günü 
saat 15,30 dadır. Taliplerin 
şartnameyi görmek üzere 
her gÜn ve pazarlığa İştirak i
çin de o gün ve vaktinde Fın
dıklıda Kolordu Satınalma 
Komisyonuna müracaatları. 
(40) (3540) 

.. * • 
Çatalca Müstahkem Mev 

ki ihtiyacı için pazarlığa ko
nulan 4500 ki!o sakız kabağı 
ve 4500 kilo çalı fasulyasma 
talip çıkmadığından tekrar pa 
zarlığı 30-6-934 cumartesi gÜ 
nü saat 14,30 dadır. Taliple 
rin pazarlığa İştirak için o gÜn 
ve vaktinde Fındıklıda Kolor
du Sntınalma Komisyonuna 
müracaatları. (39) (3541) 

• * • 
K. O. Kıtaları ihtiyacı için 

5000 kilo soğanın pazarlığın
da verilen fiat pahalı görüldü-
ğünden tekrar pazarlığı 
30-6-934 cumartesi gunu 
saat 15 dedir. Taliplerin şart
nameyi görmek üzere her gün 
ve pazarlığa İştirak için de o 
gün ve vaktinde Fındıklıda 
Kolordu Satmalma Komisyo
nuna müracaatları. (38) 
(3542) 

• * • 
Çorlu Askeri Satınalma Ko

misyonundan : 
Malkaradaki kıtat hayvana 

tı için beher parti 180 ton ol
mak Üzere 4 partide 720 ton 
l,,,-uru ot kapalı zarfla münaka
saya konmuştur. ihalesi 7-7-
934 cumartesi gÜnÜ saat 14 te 
dir. Şartnameyi gö~ek iste
saya iştirak ed~eklerın .. de bel
yenlerin her gun ve munaka
saya iştirk edeceklerin de bel
li gÜn ve saatte teklif ve temi
nat mektuplariyle Çorluda 
Fırka Satınalma komisyonuna 
müracaatları. (3016) (3132) 

3447 
• • • 

Çorlu Askeri Satmalma Ko
misyonundan : 

T ekirdağı garnizondaki kı
t' at hayvanatı ihtiyacı için be
her parti 180 ton olmak üzere 
4 Partide 720 ton kuru Ot ka
palı zarfla münakasaya kon
muştur. ihalesi 7 Temmuz 
934 cumartesi gÜn\i saat 15 te· 
dir. Taliplerin şartnameyi gör-

mek üzere her gün ve müna
kasaya İştirak için de o gün ve 
vaktinden evvel teklif ve te
minat mektuplariyle Çorluda 
Fırka Satınalma komisyonu
na müracatları. (3017) 

(3133) 3448 
• • * 

Çorlu Askeri Satmalma Ko
misyonundan : 

Malkaradaki kıt'aatı ihti
ycı için 8000 kilo Mercimek 
açık münakaşaya konulmuş
tur. ihale günü 11 Temmuz 
934 çarşamba günü saat 14 te
dir. Taliplerin şartnameyi 
görmek üzere her gÜn ve mü
nakasaya iştirak için de o gün 
vaktinde teminatlarile beraber 
Çorluda Askeri Satınalma Ko
misyonunca bulunmaları. 

(3025) (3194) 3455 
••• 

Çorlu Askeri Satınalma Ko
misyonundrn: 

Malkaradaki kıt'aatı ihti
yacı için yevmi ihtiyaç nisbe
tinde alınmak üzere ( 100) ton 
sığır eti kapalı zarfla müna
kasaya konulmuştur. ihalesi 4 
Temmuz 934 çarşamba günü 
saat 15 tedir. Taliplerin şart
nameyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya İştirak için de o 
gün ve vaktinden evvel teklif 
ve teminat mektuplarile Çor
luda Askeri Satmalma Komis
yonunda bulunmalan. (3027) 

(3196) 3456 
• * • 

Çorlu Askeri Stmalma Ko
misyonundan : 

Malkaradaki kıt'aatı ihti
yacı için 16,000 kilo toz şeker 
kapalı zarfla münakasaya kon 
muştur. ihalesi 9 Temmuz 
934 pazartesi günü saat 15 te
dir.Taliplerin şartnameyi gör
mek üzere her gün ve münaka
~ya İştirak için de o gün ve 
vaktinden evvel teklif ve temi
nat mektuplarile Çorluda Fır
ka Satınalma Komisyonuna 
müracatları. (3028) (3197) 

3457 
~ * * 

lzmit Askeri Satmalma Ko
misyonundan : 

Merkez ve Tuzlada bulunan 
kıt'aat hayvanatı ihtiyacı o
lan 448,800 kilo kuru ot kapa
lı zarfla münakasaya konmuş
rur. ihalesi 3 Temmuz 934 
salı gÜnÜ saat 14 dedir. istek
lilerin şartnameyi görmek ü
zer her gün ve münakasaya 
istirak edeceklerin de tayin e
dÜen vakitte teklif ve teminat 

' 1 

MERSİN vapuru 30 Haziran 
CUMARTESi 17 de Sir4<eci 
rıhtımından kalkacak İzmire ka· 
dar gidip dönecektir. (3549) 

Devredilecek ihtira beratı 
" Seri ateşli topların icra imlası için 

tertibat" hakkındaki ihtira için iıtih· 

sal edilmi• olan 2 Mart 1932 tarih ve 
1361 numaralı ifıtira beratı üzerindeki 
hukuk bu kere batkasma devir veya i· 
cara verileceğinden bu bapta fazla ma• 
lümat edinmek iıteyen zevatm. 1 sta.n· 

bulda, Bahçe Karpuda Taş hanında 

43-48 numaralı idarehaneye müracaat et 
meleri ilan olunur. (737) 

Hali tasfiyede bulunan 

IS,. ANBUL MA VNACILARI 
Tahmil ve Tabliye Türk Anonim Şir· 

kelinden: 
30-ı-934 tarihinde tasfiyesine karar 

verilen Galatada Gümrük kart11ında O· 
vagimyan Hanında bir numarada ınıi

kim !stanbul Mavnıu:ılan Tahmil ve 
Tahliye Tiirk Anonim Şirketinden m>t• 
lubu bulunanların nihayet bir sene zar
fında yukarda yazılı adreste tasfiye ho
yetjne müracaatlan ]üzuınu ilin ok.ınu'°. 

(732) 

mektuplarile lzmitte Fırka Sa· 
tınalına Komisyonuna müra
catları. (3029) (3198) 

345? 
* * * 

Ankara Levazım Amirliği 
Satmalma Komisyonundan : 

500,000 kilo Un kapalı zarf 
usuliyle ihalesi 7 -7-934 cu
martesi gÜnÜ saat 14 tedir. 
Şartname sureti musaddakası· 
nı görmek üzere İstanbul' da, 
Fındıklıda Uçüncü "Kolordu 
Satınalma komisyonuna mü
racaatları ve ihale gün ve vak
tinde teminat ve teklif mek
tuplannı Ankara Levazım A
mirliği Satmalma komisyonu· 
na vermeleri. (3049) (3316) 

351.? 
• • * 

Ankarada M. M. V. Satın· 
alma Komisyonundan : 

Hava kıt'atı için Diyarbe
kir Ali pınarda inşa edilecek 
olan bir efrat paviyonu ve mut 
fak kapalı zarfla münakasaya 
konulmuştur. Şartname ve pro 

je1erini görmek isteyenlerin her 
gÜn öğleden sonra ve münaka 
saya iştirak edeceklerin 
19-7-!\34 perşembe günü saat 
15 dE' teminatlariyle birlikte 
M. M. V. Satmalma komisyo
nuna müracatları. (3050) 

(3426) 36$3 
* • * 

K. O. Kıt'aatı ihtiyacı için 
müteahhidin nam ve hesabına 
6.000 kilo pirinç pazarlıkla sa
lın alınacaktır. ihalesi 
30-6-934 cumartesi gÜnij saat 
14 dedir. Taliplerin şartna 
meyi ve nümuneyi görmek ü
zere ~e!' gün ve pa
zarlığa ıttırak icin de o gün 
ve vaktinde Fındıklıda Kolor• 
du Sabnalma Komisyonuna 
müracaatları. (37) (3503) 

3775 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra 

No. su 
1125 
1155 
1156 
1157 
1158 
1159 
1160 
1161 
1162 

2 

Semti 

Kadıköy 
Büyükada .. .. .. 

,, .. 
Beyoğlı: 
Fener 

Mahallesi 

Caferağa 
Cami 
Nizam .. 
Karanfil 

" Maden 
Hüseyİnağa 
Karabaş 

Sokağı 

Köseoğlu eski,Ali Suavi yeni 
Tepeköy 
Kılınç (Akakça) 
Nizam 
Tim yana 
Karanfil 
Tepeköy 
Tarlaba,ı caddesi ve Albnbakkal 
Cibali Y enikapı 

Cinsi 

Ahşap hane 
Ahşap hane ve bahçe 
Ahşap hane 
Ahşap hane ve bahçe 
Ahşap hane 
Ahşap hane ve bahçe 
Kagir hane ve bahçe 
Depo ve arsa 
Kagir üç hane 

Hissesi Em1ak 
No.su 

3 
17 
4 

1/ 24 
Tamamı 

29652/ 138240 
10/ 160 43 

Hisseye göre mu· 
hammen kıymeti 

125 T. L 
1200 .. .. .. 

1 2 1 eski, 6 yeni 
2 4 41 eski,1 yeni 

43 
100 
400 
600 

.. .. 
Tamamı 10 
6 / 10 62 
1/ 4 1-10-8 yeni, 

1500 
2400 
1800 

" 
" .. 

10-12-10 eski 
Hasköy Abdüsselam Turşucu , .. H~e Tamamı 2 1000 ,, 
~ukarda yazılı gayrı menkullerin ihale bedellerile .yuzde redı buçuk pey akçeleri nakden veya gayrimübadil bo - 51le 
ödenmek Üzere mülkiyetleri satışa çıkarılmış olup ıhalelen 16-7-934 Pazartesi günü saat on beştedir. 
Müzayedeye_ gireceklerin pey akçelerini ihale günü ~at on ~ört ~uç~ğa ~da~ t~vdi etmeleri lazımdır. SartQ:ımc 
kamız kapısına asılınıştır. Senei haliye vergiaile beledıye resımlerı muşterıye aıtbr. (3381) 



Şehinşah Hz. nin Büyük İran mill~tine hitabeleri: Çok saygı değer 
Türklerle dost ve kardeş olmak bizim ebedi ülkümüzdür 

Şelri~h Hazretleri Gcrzi Htaretleri ile göriqiiyorlar • • 

Şelıi1114h HazTetleri Milliyet obieli· 
ti/i ktzt?uında 

mııımınmnnıııı•ım1m11111m 

Şehinşah Hz. nin 
Hitabeleri 

(Başı 1 inci sahifede))' 

kan biribirine benzer olduklan 
halde uzun senelerdenberi bu iki 

Şehinşah Hazretleri konsoloshan ede i.tirahat ederlerken sefir Ha:z• milletin arasında devam edegel -
retleri ile görüfiiyorlar. mi.ş ve onları biribirinden ayırmış 

(Başı ı inci sahifede)) olau11bt., cevabını Yerdi. olan ihtilafların ve mücadelele -
it küçük bit kızcağn: muhterem mi· Bu sırada mmıevra tatbikab bqla·' rin benim devrimde ortadan kal-

~lıinf4'tlı H:r.. lran koıwola.lı-md eki reami kabulden a.ı.ıdet ediyorlar. 

ıafire doğru ilerilyerek bir buket tak· mıt bulunu)'Ol"du. Büyük reüle aziz mi· karak onun yerine sabit ve halel-
d im etti ve "Safa geldiniz!,, dedi. safü, ~ar~kitı otaim. öniinde hazırla• den masun bir muhabbetin ve sa- Şehinfah Hz. Metris çiftliğinde ihtiyat zabit namzetlerini selamlıyorlar 

Şehinfah Hazretlerinin iltifatı nan durbunlerle tetkik buyuruyorlar • · · · k · 1 1 1 de d-"-1-cakbr. " Bu gu .. rlu·· kuvvetli genrlik, mi:-
dı Bu arada, ıa taarruzlanna ı...r- mımıyetın aım o muş o masın - ""'- .. ,. 

Bu eınada Şehinıah Hazretleri kü- ıı ·endaht ma...,.;;al-;;,, yapdcb. dan ve cehaletten ve evhamı mez- Şehin,ah Hazretleri di.flerini tetlavı lelin milyon değer hakiki serveh· 
cük yavruya büyük iltifatta buluna - Şehintah Hazretleri, aldıklan inti • hebiyeden mütevellit eski müna - ettirecekler dir." diyerek takdirlerini izhar bu 
ı·ak: balardan çok memnun kaldddannı be• Verilen habere göre Şehinfllh Haz. yurmu,lardır. 

"- fari•iyi de bi1iypr musunuz?,. yan buyurdular. ka.şaların bertaraf ve zail olmU§ retleri ditlerinden rahatsız bulunduk • Bundan sonra tDp atı,ları yapı\-
diye oordular. Pervin hanmı küçücük Tatbikat bir buçuk saat kadar de • bulunmasından dolayı pek mah - lanndan ~hrimizde dişl...-ini tedavi et· 
yüzünü daha zarifleştiren bir giilüılo vam etti. Saat 18,30 da buradan hare • zuz ve mesrurum. . . tirmeğe karar Yemtişl...-dir. Ullflil'. 
cevap verdi: d ket edilerek ayni tarikle Karaköye ıre- Bundan böyle her iki mi//efin Tedaviyi ünivttsite profesörlerinden Tarabycula 

"- Evet efen im • ., !indi, oradan Tepebaşı, Takııim, Şitli bir zat deruhte etnüıtir. _ iki Devlet Re~i buradan ayrıl-
Bu sefer Şch 'n~h Hazretleri baş- yolile Büyükdereye kadar gidildı"kten vifak ellerini biribirlerine uzata - dk d ı "Mill • "l d • ı tan sonra ayni yol takip e i e· 

ka bir aual tevcih buyurdular ve Türk- sonra •araya aYdet edildi. cak büyüle bir celah içinde ve bı"- etin mı yon eger B k · · d ha · - - h kiki · rek Karaköyden eyoğluna çı -
çeyı mı yoksa farisiceyi mi a ıyi Şehin-h Hazretlerinin dig"er "b" 1 · k ı· · · I a • servetı,, l Tak · bildiklerini 11c>rdular. Küçük kız, "Her r- rt ,,. erıne ema ı ıtımat a yaşı - l I ~lar ve stik\i.l caddesi • sım 
ikiani de., cevabını verdi. ziyaretleri yacaklarına ve saadet ve terakki STANBUL, 28.A.A. - ran Şitli. Zincirli kuyu üzerinden Ta-

Konsolot1hanenin üat kat:udaki ... Aldığnnrz malumata göre; Şehintah merhalelerini birlikte katedecek - ŞehintıJıı Hazretleriyle Reiaicüm- rabya'ya gitmi,ler ve Tokatlıyan 
londa biraz iıtirahat buyuran minfi- Hv:reılf'rinin tehrimizde pazar günü • /erinden çok ümitvarım . ., lıur Hazretleri bugün saat 16 da otelinde bir müddet istira'2at et-
rimiz, l.-an t6baaaıru k•l,ol ebni~ler ne «adar kalmaları muhtemeldir. Bu nıınnnnnnnınınmıınmmmımnn Dolmabahçe sarayından çıkarak mitlerdir. 
ve iltifatta bulumnu~lar ve bundan müddet içerisinde Yalovayı da tqrifleri K ak E Ank d Şehin·-ı. ve Re;,;r.u"mhur Haz· 

k h d 
ar öy - minönü • ara ca • ,.... - -

sonra mnı ma susumuz a kaydetti· muhıe..-neldir. Bu arada, üniversite•İ c..ı- ve bı' r '--· '- - .Lteplı'lere tah • eti · "k\ · b" " \\ar ·· 
h

. · · b ' ~ ,.,_ ..., mea d · ea· 1 ·111 B~ :.. fat"h r erı g....,.ı en utun yo uze· 
ğim · z :tabeyı ırat uyurmuılardır. ve di;Ter ı..z. müea-eleri ziyaret et • sia edil~tir. e.ı - ga og .yz .... -

1 
- ~..,. 

Saraya avdet melcri beklenilmektedir . Edirnekapı yol dan Metris çift- rinde toplanmıf bulunan halk küt-
' Alay ıaat 21 de köprüden hareket I · · "f b 1 d leleri tarafından sevinç ve ÇOf-

ŞehinŞAb Hazretleri, bundan "°"" Yapılacak fener ala.,. ede::ektir. EYYela Be•lerbeyı"ne .;dile· ıgını tefrt uyul'Dlu' ar ve ora a 
f k 1 

· d k" ı b b ,. ' D" tal" 1 · d b ) ....,.._ kunlukla selamlanmı• ve "yafa, 
ra re a at erın e ı zevat a CTa er Reisicümhur Hazretlerinin muhte • rek sar;oy önünde Reiaicümhur Hazret· rop atıf• un erın e u un--T T 

tekrar otomobillere binm~ler ve doğ· . fi 
1 

• Ş h" •• &. 
1 

terinin ıcttfierine tezahürat yapılacak • lanlır.lki Devlet Reisi gelitlerinde, var olunuz!" avazeleriyle alkış-
ruca Dolmabahçe sarayına avdet bu • rem mısa r erı e ın...,. HaZl'et erinin d k" lanmı•lardır. ~creflcrine bir fener alayı yapılacağmı tır. :ı! hazır bulunan or u er an ve za- T 

yurmu~lardır. Şehinşah Hazretleri öğ· yazm·,hl<. Oradan Dolmabahçe önlerine geline· bitanı tarafından kartılanmı.lar iki Devlet Reisi saat 10 da Ta-
le yemeğini ıarayda yalnız yenıişler Verilen habere gÖTe fener alayı cu- ı- rek havayi fiıenkleri atılacak ve tabii • ve seli.mlanmışlardır. r&hiyadan motörle Dolma-bahçeye 
~e :üıeakıben istirahatte bu"unmut- martesi ak,amı yapılacaktır. Şirketi aiye efradı deniz hünerleri yapacaklar. Şehintah Hazretleriyle Gazi avdet buyurmutlar, Şehinşah Haz 

ar ır. ôğleılcn sonra ~e•r:;7:..:~A:puy !!•~~;~ni•;.:u:~;'. ~:·.~Y~r!ayradınkolatna~~~~hkr. projektörler Hazretleri bir müddet istirahatten retleri doğruca saraya çrkmıtlar, 
' """" "ht" t b'tl · kt b" Gazi Hazretleri de motörle Bey-

Beylerbeyi sarayında bulunan Re • cekt:.·. Araba vapurunda bulunacak şehir sonra ı ıya za ı erı me e ı a-
isicümhur Hazretleri öğleden so11ra .'Ju vapurlardan bir kısmına halk 30 bandosu, tezahürat devam ettiği müd • !ayını tefti• etmittir ve teftitin SO· lerbey sarayına avdet buyurmu,. 
~aat 16 ya 10 kala motörle hareket kuruş ücret mukoilinde kabul edile • detçe havalar çalacaktır. Alay saat 22 nunda Şehin~ah Hazretleri : )ardır. 
etmi,ler ve büyük misafire mülaki ol· --~~m.!~~--~!ııiiiiiiliiiım;;;.lım.liİİlıİİıllııilı..i~ma;;;;m.;;~~;.;~;..:..;;;;;;m;;;;;;;;;.;.;;;;;;;~;.;. ••• ~~-----'!!"••••••-
mak üzere Dolmabahçe sarayına teş- Dı"l kurultayı Fransa Von Neurath anlatıyor Rusya - Romanya 
rif buyurnrn,lardır Motör, aarayrn rıh· 
tlIDına. yanattığı zaman Gazimiz, Şe-.. 

hin ah Hazretleri tarafından methal- Verilecek tezlerı"n mev- R b" 'l 
de kar~ılanmı~lar ve hazır bulunan.... omanyaya ır mı yon 
tomobillcre binilmişt;r. B•ı ımıda t>e- ZUU nasıl olmalıdır? franklık 
repalas otelinde mioafir edilmiş bulu • 
nan diğer maiyet erkanı ile ismet Pa. ANKARA, 28.A.A. - T. D. T. ikraz mı yapacak? 
ta Hazretleri ve Hariciye vekili Tev- C. Umumi katipliğinden : 
fik Rüştü, Tahran sefirimiz Hüsrev BOKREŞ, 28 (Milliyet) -
Beyler de iltihak etm"ş bulunuyorlar· 18 Ağustos 1934 de lstanbulda Mevsıik bir membadan haber a-
dı. toplanacak olan ikinci Türk dili lındığına göre, M. Barthou'nun 

Şehintah Hazretleri askeri ünifor- kur.:itayına verilecek tezlerden bir ziyaretin' n ilk esaslı neticesi o-
mayı giymişlerdi. Gazi Hazretlerinin takımları gelmeye l..--laınıftır. larak Fransa Romanyaya müsait 
Üzerlerinde açık renk bir golf elbisesi ~ tartlarla bir milyar franklık bir 
vardı. Tez verenlerden bazıları tezler i- ikrazda bulunacaktır. 

Ba.ta misaErimizle Gazi Hazretleri çin umumi olarak sayılan mevzu- Avusturya ile diğer bir Bal-
ni ta'lyan açık otomobil bulunduğu hal· !arın hepsini, yahut bir kısmını i· k h k d dah 
de aaAt o11 altıya bet kala aaraycl2n an Ü il.metine e a az mik-
hareket edildi. Bütün caddeler, büyük hataya çalıttık\arı görülmektedir. tarda, Arnavutluğa ise daha bü-
reisimizle aziz misafiri alkıılamak iıti- Tezler için ilin edilen mevzu- yük ikrazat yapılacaktır. 
yakile bekleten halkla battan baıa J dolmu,tu. lar, umumi olarak dil mevzularını ta/ya ue Barthou'nun Bükrflf 

Tophane, köprü, Ankara caddesi, . hatırlatıcı bir sıradan ibarettir. seyahati 
Türbe, Bayezit, fatih ve Edirnekapı Bu muhtelif, maddelerden her han- SOFYA, 28 (Milliyet) - Ro-
yolile sur haricine çıkıldı. · b' h b b madan bildiriliyor: 

Gazi Hazretleri ile misafirlerinin, gı ri atta irinin ir noktası bir 
Metres ci' rında yapılacak atıt · tatbi· teze esas olabilir. Bunlar dıtında Gazeteler M. Barthou'nun 
kahnc!~ bulunmaları ınulcarr-': olduğu d'I .. ll"k h h • L Belgrat z'yareti etrafındaki n~ 
için, daha evvPlden icap eden hazır • ı e mutea ı er angı uir mevzu riyatlarına ihtiyatlı bir lisanla 
bklar yApılroıştı. da alına.bilir. devam etmektedirler. 

Gazi Hazretle.ti ue Şehin~ah Haz. Bütün tezlerin en geç 15 tem- Umumiyetle Bol,evik Rusya 
retleri tatbikatta muz 1934 akşamına kadar Anka- aleyhinde yazılar yazılmaktadır. 

ihracat buhranının 
Sebebi nedir? 

BERLlN, 28.A.A. - Hariciye 
nazuı M. Yon Neurath, Alman ih
racatı buhranının eheımniyet'ni 
kaydederken, ezcümle tunları söy
leınittir : 

" - Bunun bqlrca sebebi, bü
yük sanayi memleketleri paraları- ı 
nın kıymetlerinden dütmeleri
dir, Bu, Almanya için hemen he
men bütün rekabet ihtimallerini or
tadan kaldmnaktadır. 

Sebepsiz olarak paralarını kry· 
metten dütüıten ve bu suretle Al• 
manyaya, münakale!eri için ~lı
ca mütkilleri çıkaran memleket
lerden bizi daha iyi anlamalarını 
istemek hakkıml%dır. Son günler
de Almanya iktisadiyabna k&J'fı 
'iddetli bir darbe olur. 

Bomba fabrikasında 
infilak 

Met«• civarındaki arazi tatbikat rada cemiyet umumi katipliğine Bunun üzerine Sovyet sefiri M. yapılmak .;zere hazırlanmı,, bir tepeye, .. d ·ı . M OLYMIA, 28 (AA.) - Ya-
ş h

. hl gon erı mesı •arttır. ussolini ile temas etmittir. Mus- · d h ı· d b üzerinde e ınıa ık ve Riyaseti cüm· Y tington hükumetı a i ın e ir 
hur bayrakları dalgalanan bir otağ ku· ıolininin verd ' ği cevap gizli tu- bomba fabr.:kasında vukua gelen 
rulmuttu. Erzurumda at koşuları tulmaktadır. e; infilak netices;nde on bir kisi öl-

• Romen meclisinde iki 
devlet münasebatına 
dair izahat istenildi 
BOKREŞ, 28.A.A.- Mebusan 

meclisinin bugünkü celses:nde li
beral fırkasının muhalif grupu rei
si M. Bra.tiano Romanya ile Sov
yet Rusya arasında siyasi müna
sebatın yeniden nasıl tesis edildi· 
ği hakkında hükumetten istizah· 
ta bulunm,..tur. Mumaileyh, Ce
nevrede M. Titüleaco ile M. Lit
vinof arasında teati olunan nota
larda erazi tabirinin tasrih edilme
mit olduğunu kaydetmit ve Ro
manyada bir Sovyet siyasi heyeti
nin bulunması yüzünden komü· 
niıt hadiseleri ve ihtil&flan çdca
bileceğini ve bunun ise iki hüku· 
met arasını açacağını söylemi,. 
tir. 

M. Bratiano hariciye nazırı M. 
Titülescodan Romanya ile Rusya 
arasındaki müstakbel münasebat 
hakkında meclne izahat vermesini 
istemi~tir. • 

Zelzeleye karşı 
Şchin,alı Hz. ve Gazi Hz. otomobil. ERZURUM, 28 (Milliyet) _ Şeb _ --- b" k · l 

den indikten sonra bir müddet l>u o . Muhafız gu··cu- bı"sı"kletçı"lerı" mü~ ve ırço ıns.tn yara anmış· D d k"k 
·d · · d 1 B rimi.tde her sene yapılmakta olan yu t adaca B tet 1 at yapan 

tag a ••hrahat buyur u ar. u .,.nada, ır. 
Batvckil lamet Pa<a Hn.retleri de ken- at yant'•rının biı-inci hafta koşuları SiiRT, 28.A.A. - Şehrim;ze ge- YaralanarJardaıı beti hıı.sla· profesörlerin mÜtaleaları= 
Jilerine refakat cdiyorl..,.dı. yarın yapılacaktır. L len Ankara Muhahzgücü bisiklet- neye kaldırılmıştıt'. 11asar ınü-

Ciurda: atış mektebi, Harp Akade- Koşular dört cuma devam edecek. çileri şerefine bir kır ziyafeti ve- him,\iı. MUCLA, 28.A.A. - Dadaca 
misi ve Harbiye talebesi ile zabitan tir. Ko,ulara i~tirak için Oiyanbckir • rilmiş ve öğleden sonra garnizon İ l' mıntakasının jeolojik vaziyetini 
mevkilerini almıt bulunuyorlardı. Ev . den • civaı viL~yetlerdcn güzel hayv;ın· sporcularının iştirakiyle atletik mü şsizl ik ve milli sosya ızm tetkik etmek üzre ve B~vek:I Paşa 
vel.i otağda ve haritalar Üzerinde yapı· !ar getirilmi~tir. b k j im RAUNSCHVlG 28 AA H 1 • ·ı f · M lacak tatbikat hakkında iz~Jıat verildi, ----- • sa a a ar yapı nıtır. Bu müsaba. B , • . • - azret ermin emrı e pro es<ır • 
Gazi Hazretleri ve Şehinşah Hazretleri Muhtelis bir banka kalardan sonra, bir futbol maçı ya- Milli sosyalizm iktidar mevkiine Ernest, Madam Margerit ve profe-
bu izahatı alaka ile dinlediler ,.e bazı pılmıştır. Maçlardan sonra Halke- geçti~inden beri i,sizlerin yüzde sör lbrahim Hakkı ve Hamit Na-
cihetler hakkında sualler sordular. müdürü vinde bütün sporculara bir çay zi- yetr. -., üçü yerlerine iade edilmit· fiz Beylerden müte~kkil bir he-

Dunu müteakip , iki büyük reis za· yafeti verilmiı;tir. tir. Bu suretle Braunscheveig tch· yet Dadacaya gelmişler ve heyet 
bitanı ve a~kerlcrimizi teftiş ettiler. NEVYORK, 28.A.A. - "Harrİ· Al "k il f b" · f ri bu hususta nufusu yüz 'binden telkı'katta bulunduktan sonra Is. 
Tcftiilcn sonra, Gazi Hazretleri aske· man Nat"onal Bank" sabık müdü- cşa.m mu e e ır zıya et ter- -
re hl

'taben·. tip edilnıiştir. Memleket halkı ve fazla olan Alman şehirler'nden İ· tanbu!a hareket etmişlerdir. Pro-
rü M. Harriman, defterlerinde sah- h 

Terkos bu yan 
da da kendini 
Gösterdi 

(Bap 1 inci aalıife41e)J 

Söndünıte • ,.,_ ...... 
baflqor • 

lıfai.,.,.......,... ..... 
hamlede depolarmclU:i ..,.. laarc" 
lllUf. ooara terkos bcırcılarmdaa lııtifa~• 
için t~ta ciritılmiftir. T..t.
ı1111 istifade için tam 7 dakika sibi ltiT 
uman li.zsmırelmittir. Y llkanıblı:i he
saba göre, alet bqladıimclan tMa J 
nm saat aonradr ki söndürme iti bat
lamıfbr. Beyoğlu itfaiyesinin ifaılelio 
ne göre, itfaiye geldiii Takit, 7 .,..-in 
alevler içinde yandıit görülmiittür. 
7 evin hep birden yanması, yangım 

söndürme itini ıüpbeaİlc çok zoraltbr
mıthr. Havanın da rüqirlı olma .. &• 

teıi büobütün dai'ıtmıfbr. 
T elelon mu bulunamadı 

Yangının itfaiyeye niçin geç haber 
verildii'i meaeleaine gelince: Bu ftOk• 
ta mühimdir. Fakat ihbar için telefon 
bulunamadıit rivayeti en kuyyetfi o · 
!anıdır. Yanımı çlkan Huriye hanı -
nun evi si&ortasız olduiu için, bir 
kast mevzu bahia değildir. 

Yangınm nasıl çıkt.Jğlna '!elince: 
Bu huauata bir rİYayet ortaya atılmq
sa da doğru değildir. Bu rivayete cO
re, Huriye hanmun e.inin ik.nci ka .. 
bnda pencere perdesine bir yılan n.
nlmıt, yılan yakılmak isteuerek per
deye benzin dökülmüş ve ate, veril • 
ınİJ. Bu rivayet doğru değildir. 

Yangın nasd çıktı? 
Atef fU tekilde çıkmıt\ır: Huriye 

hanımın daduı Emsal harum eYın İ .. 
kinci katında bir odada sigara içmit 
ve sigara nasılsa dôşeme\~rin üstüne 
dü.şmÜf ve tahtaların araıına gibnit
tir. Ateş buradan çıkmıştır- Bu ey e· 
aaaen ahJ&p ve Tirandır. Y ancın he • 
me::ı saçağı aarmııt r. 

Yaptığımız tahk;kata nazaran bu 
on yedi evin yanmaale hi.aıl olan za· 
rar 250 bin ı:raya baliğ olmaktadır. 
Halbuki bu evlerin ancak bir ku•u 
ceman 14 bin irlaya ıi.gortalıdır. Bi· 
naenaleyfı zarar çok büyüktür. Bu 
yangın bir defa daba bilba••a abşap 
ev sahipleri ~çin !!İgortanın ne kadar 
zaruri olduğunu iab::ıt etmiıtir. 
Yangı- yetecek •u bulunamıyor 

Su meselesine gelince: Mutat üze
re terkos ıebekeai yangın söndürmeçt 
kafi su vermemektedir. Vaktile ter • 
koa ıirketi, bütün au şebekesini ( 40) 
!ık, bazı yerde (60) lık boruhrdan te 
sis etm'ttir. Halbuki yengın aöndür
me muslukları i<;i11 (70) lik bonılara 
ihtiyaç vardır. Bundan bafl<a hot'tum· 
lan bağlamak üzere ,ebeke uzerinde 
her 200 metrede ya....,,. mualulı:lan 
bulunması l&.zımdır. Bu musluklar da 
yoldur. 

Jtfa.iyenin kuvvetli makineleri, iad~ 
terkos musluklarına raptedilince, t.o
ruları patlatmakta, ıu kiıfi gelme.tn~loı 
ted r. Terkoa belediyeye geçtikten 
sonra da11 borular senitletile..._s,. 
yangın musluklan yapılmamııtır. Bt • 
naenaleyh terkos itfaiye için ki.fi bir 
su değildir. Hattiı terkos, itfaiye için 
h · çbir vakit bel b •ğlanacak bir au ol
mamıftır. Biııaenaleyh dünkü yangın· 
da da itfaiye ti. Betiktafa kad r hor· 
tum döıeyerek denizden ;stil de et _ 
meğe mecbur olmuttur. 

Dört itfaiye neleri yaralı 
E vııelki günkü yangında itfaiye çok çı 

lıtmıthr. fakat suyun kifayetsizliği \'e 
efradın tecrübesizliği daha miisbet bir 
netice alınmasına mini olmuıtur. Bu 
cümleden olarak dört itfaiye neferi 
yaralanmıştır. 

Belediye .fen itelri müdürü Ziya 
bey terkos hakkmda diyor ki, 

- Yangında kifayet edecek kada.ı 
şebekede au bulundunnak için, bütün 
boruları değ· ştirmek, ırenitletmok, 
yangın musluklan yapmak lazımdır. 
Bunlar büyük mıuraflara ihtiyaç göı 
tl!rir. Biz elimizdeki tahsisatla. m~. 
~ün olan ~yle~i yapıyoruz.,. 

Esnaf ba~kas-ı -
Tahkikatı 

( Ba~ı 1 inci sahil ede)) 

kiklerini betirmek üzeredir. 
lstanbul müddeiumumiliği 

muhtelit heyetten tetkiklerine ail 
malumat istemittir. Aldığımız nu 
liimata göre, muhtelit heyet Es
naf bankasına a't bütün dosya ve 
defterleri tetkik ehnit ve timdi· 
ye kadar bankanın b~•mda bulu
nanlarla banka ile ali.kası olanla· 
rın hepsinin ifadelerini almıftır. 

Heyet bu tetkikatın neticesin
de verilecek rapora raptedilmelı 
üzere bazı evrakın ve defter yap. 
raklarının fotoğrafilerini aldır . 
mak lüzumunu görmüttür. Fotoğ
rafisi alınacak evrakın yolsuz 
bazı muamelelere a:t olduğu an
la~rlmaktadır. 

Müfettitler heyetinin tetkikle
rinin daha uzun müddet devam 
etmiyeceği söylenmektedir. 

feranınnda zelzele merkezinin Ra
dos ve lstanköy adalan arasında 
ve den"z altın.da olduğunu, Dada
cada vukubulan hareketlerin Ja-
ponya ve diğer yerler • 
deki zelzeleler gibi zararlıl 

"- Şehin•ah Hazretleri memnun ol- k' I k assatan sporcular coslrun tezahü- leri gitmiştir. Bu k~bil ~ehirlerde fesör Ernest Dadacada toplanan 
·., -'·· . . ., . ı te ar ı yaptığı ve suiistimalde bu- ,._ L.,!, • • ' I ----.ı... ··ı....-x......ıl>l· ı_.;·._ _ _....,.ı.ırı·•·· _.,ru·, -t>L...JL..;;;;.;;;.;;;.;.:..;,;~..:;:::..::;:-.:..:..;:...:;;;:,:,::.:,;:;.::::,;,::;;,.:;;.;::.;,ı.J:cr a~t~Uıl!llı,ıuruı--~-,.ıı.'ktı-'-it.Jtlıu· ·:.J'-'f::lılal" ·· ıık.e--ri .. :· .ımnii-:..Jl_ıy~e~r:!,l !:,e t;ri~n~e:....!:ia~d~e~e~d@ilcn i ,sizlerin ni s- , ~ >'. lii 1 ere Dad:'c'!da :vu~ua ~e ~ 1 

olmadığını, yııpılacak ev temelle: 
rinin çok sa•'>lam ya ılmasrnı ve 
bu mıntakadaki :zelzelelerden k01 
kulmamasın: b" dirmi~tir. Heyetin 
O":lı.-1-:ı.r~v~ tıP1~'"'İ PPCf'" ÜC defa zeJ.. 

-
19. 

ıiiii 



FiKRİYE Hanım 
HER AKŞAM 
PANORAMA Bahçesinde 

--• Dr. Nuri Fehmi ---ı 
Göz Hekimi 

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

3126-

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

Tifo ve Paratlfo hastalıklarına tutulm•
mık için tesiri çok kat'! muafiyeti pek 
emin bir a~ıdır. her eczane ve Ecza de-

polarında bulunur. ' 441 
3218 

VAPURCULUK 
TORK ANONiM ŞlRKETl 

IST AN BUL ACENTALICl 
Liman Han, Telefon: 22925. 

Mersin yolu 
tNÔNO vapuru l 

Temmuz 

PAZAR giinü saat ıo· da Sirkeci 
nhbmmdan kalkacak, gidiıte Ça
nakkale, lzınir, Küllük, Bodrum, Ra
dos, Marmaris, Dalyan, Fethiye, Kal
kan, Kaı Finike, Antalya, Alanya, 
Mersine gidecek. DönÜfte ayni is
kelelerle beraber, Ta§ucu, Anamur, 
Kuıadası ve Geliboluya uğrayacak

br. 

Trabzon yolu 
Tarı vopuau 1 

Temmuz 

PAZAR günü saat 20 de Galata 
rlhtımından kalkacak. Gidiıte Zon
guldak, lnebolu, Ayancık, Samsun, 
Ünye, Ordu, Giresun, Tirebolu, Gö
rel, Trabzon ve Rizeye. Dönüıte 

bun1ara ili.veten Of, ve Sürmeneye 
uğrayacaktır. 

1 EMLAK VE EYTAM BANKASŞ iLANLARI ' 

lstanbul ikinci iflas 
Memurluğundan: 

Müfliı Neıim Hayim A buvaf efendiye ait ve Emlak ve 
Eytam bankaıına birinci dere cede ipotekli bulunan ve tama· 
mına (37500) Otuz yedi bin be§ yüz lira kıymet taktir edi
len Kaıımpaşada Bedrettin mahalleıinde Şimal ıokağmda 
5, 7 numaralı Neıim Abuvaf apartıınanı ile yene teınamına 
(3750) üç bin yedi yüz elli lira kıymet taktir edilen Kasım
pqada Bedrettin mahallesinde orta §İmal sokağında eıki 5 
ve yeni 2 numaralı hane açık arttırmaya vazedilmiş olup ta· 
rihi ilandan itibaren şartnamesi herkes tarafından görüle
bilecek ve 31 Temmuz 934 tarihine müıadif ıalı günü ıaat 
on dörtten on altıya kadar lstanbul ikinci Iflaı memurlu· 
ğundan Nesim Hayım Abuva f iflaı idare heyetince açık art
tırma ıuretile ıatılacaktır. Satış 844 numaralı kanunun 
15 inci maddeıine tevfikan yapılmakta olduğundan ıatı§ 
bedeli birinci arttırmada muhammen kıymetin yüzde yet
miş beşini tutmaıa dahi en çok arttıranın üzerinde bırakı· 
lacak ve ikinci bir arttırma yapılmayacaktır. Arttırmaya 
iştirak için yüzde yedi buçuk temina~- akçe~i veya . milli .bir 
bankanın teminat mektubu a lımr muterakim vergı belediye 
vakıf icareıi mü§teriye aittir. 200~ n~aralı icra.v~ iflaı ka 
nununun 126 ıncı maddeıine tevfıkan ıpotek •ahibı alacak
lılarla diğer alakadarların ve irtifak hak!<ı .sahiplerinin 
gayrimenkul üzerindeki haki armı .. ve .huıu~ıle fa~z v.e ~~ır:ı· 
fa dair olan iddealarmı evrakı muıbıtelerıle yırmı gun I· 
çmcle U\aa n.emur\u(ıum.u:za. hildi~eleri lizundır. Aksi 
halde hakları tapo ıicillerile aabıt olmadıkça ıatış bede
linin paylll§masmdan hariç kalırlar. Alakadarların . işbu 
maddei kanuniye hükmüne m uvaffık. hareket etmelerı ve 
daha fazla malfımat almak iıteyenlerın 934-14 numara ile 
dairemize müracaatları ilan olunur. (3526) 

Beyoflu üçllncü sulh hukuk hAkim- 1 
lifinden : - 1 

Elyevm ikam~ahı meçhul olan Hri-
saatoa nlcd: Dlmyos Karabodos efendi 
..,ereseai Mari banmı ve Yani efendiye 
Thrahim Etem, Hasan Fehmi, Namık 

Beyler ve sairenin müıtereken mütaaar
nf olduklan Beyoğlunda Asmalı Mea
citte cacldei kebirde yeni 280 ve 280-1 

'M 282 eski 346 - 348 numaralı muhte
rilı: ııpartnnandaki Namık beyin bi11eai ta 
rafnuza ipotelr edildiği tapu kaydından 
anlaııhmı ve mezkur aparbmarun hük
men izale! ıuyuu ZIJDnında açık arttır
ma wretilc aablmaıı tekarrür etmit ol

duğundan birinci arttırma 28-7-934 cu 
marteai günu aaat 15 den 16 ya kadar 
ikinci arttırme 12-8-934 pazar günü 
ıaat 15 den 16 ya kadar Beyoğlu Sulh 
mahkemeıinde İcra olunacakbr. Y evm 
ve aaati mezkurda bizzat hazır bulun
manız veya tarahnıidan muıaddak bir 
vekil gonder.neniz lüzumu ikametgihr
mzın meçhuliyeti haaebile tebliğ maka
mına kaim olmak üzere illin olunur. 
(724) 

Iatanbul aaliye 3 üncü hukuk mahke
ıneıinden : 

Nebiye Salih hanım tarahndan Bey
oğlu Tarlabaıı fuçuci Abdi sokak 29 

No. lu hanede mukim Burhanettin bey 
aleyhine ikame edilen hotanma davasın
dan dolayı mümaileyh Burhanettin 
Beye tebliğ edilmek üzere gönderilen 
arzuhal 11ureti ikametgahı meçhul bu
lunduğu şerhile bilatehliğ iade edilmiı 
ve bittalep ilanen tebliğat icrasına ka
rar verilmi~ ve 14-7-934 cumartesi saat 
14 de tahkikatın icra11 mukarrer bu
lunmuı olduğundan tarihi ilandan İtİ· 

baren müddealeyhin 15 gün zarfında da
va arzuhaline kartı ce7ap vermesi ve 

yevmi mezkur saat 14 de tahkikat ha
kimliğinde hazır bulunma•• lüzumu teb
liğ ve anuhal auretinin mahkeme di
vanhanesine talik edildiği ilin olunur. 

~ . <725) 

Deniı: TALYAHanıınke~b'i k:f~et~•'' 
kızı . eylediğ'iodea • 

iyi, Temiz ve Zarif 

il 

~u akşamdan itibaren ÇiFTLiK PARKINDA 
Büyük s ı z heyetine i şl irak edecektir. Ayr;c1 Caz. • (739) .. 

_____ ı::ı:zm::lil ___________ , 

Türk maden kömürlei·i ile işliyen I 
Kuvvei muharrike kullanınız • 

Odun ve odun kömürıı yakmak bilvasıta ormanlanınızın 
ınahY1na ıebep olmıktır. Ecnebt mahrukatı yakmak milli 

aerveti harice akıtmaktır, , 
j 
f 

longuldak maden kömürll •e memleketimizin hemen her 
tarafında bulunan linyit kömllrleri ile qliyea 

LOKOMOBILLERIMIZI 
T ercib ediniz. 

H~NS FRANK ve Şki. 
Galata Voyvoda caddeıi Agopya• Han, mektup adresi: 

Posta kntusu 1420 Telefon: 4-4038 

!19 _____ .. ________________ ... ~ 

Ecnebi memleketlere giden tüccar ve ıeyyahlara 

Banka Komerçiyale İtalyana 
Sermayesi: 700,000,000 (ihtiyat akçeıi : 580,000,000 Liret) 

Travellers (Seyyahin çekleri) aatar 
Liret, Frank, İngiliz lirası veya Doları Frank olarak aatılan 
bu çekler sayesinde nereye 'itseniz paranızı kemali emniyetle ta
'ır ve her zaman isterseniz dünyanın her tarafında, tehirde otel
lerde vapurlarda, trenlerde bu çekleri en kiiçük tediyat için 
nakit makamında kolayılıkla istimal edebilirsiniz. Travellera çek
leri hakiki sahibinden batka kimsenin kullanamayacağı bir 

tekilde tertip ve ihtaa edilmittir. (5999) '.H34 .. ________________ ... __ 

Nafıa Vekaletinden: 
- Filyoı • Ereğli hattının Filyos ile Çatal ağzı araımda 
kain takriben 15 kilometrelik kıımının İD§aab kapalı zarf uıu 
liyle münakasaya konulmu§tur. Münakaıa 15 Temmuz 934 
tarihine müsadif Pazar günüıaat 15 de Ankarada Nafia Ve· 
kaleti Müstetarlıle makamında icra edilecektir. 

Taliplerin çari ıeneye mahıuı Ticaret odaıı veıikaıı ve · 
56250 liralık te'ininatı muvakkateleriyle aynı gün ve ıaatte 
komiıyonda l>ülunmaları lazımdır. Talipler bu huıuıtaki 
şartnameleri elUşer lira mukabilinde Ankarada Nafia Veka
leti Malzeme Müdürlüğünden tedarik edebilirler. (3378) 

3685 

Sl33 

1 
2 

giyinmek iıtiyenleri ancak: 

Kumaılar 

tatmin edebilir 

Yünİf kumaşları gerek deıen, i•rek renk, gerek mukıtvemet 
noktai nazarından İngiliz kumaşlarından farksızdır. 

Ütüsü kat'iyyen bozulmaz 

Topton satışlar ve siparişler için: 
Bahçekapı • Eski Şamlı Han - No. 18 

Perakende satışlar için: 
Yeni Postane civar.oda Milli spor Zeki Rıu maiazası 
Sultaııhamam lpekiı karıııında İsak Nyego kumaı mağazası 

3690 

Eskişehir Hava Mektep
leri Kumandanlığından: 

Hava Mekteplerine alınacak talebenin kabul şartları: 

1 

A) Türk olmak 
B) Taliplerin orta Mektep (Lise ıekizinci s"!ıf) t~hsilini 

ikmal etmiş ve aıgarİ ( 17) yaşını bitirmiş, azamı (20) 
YB.§ında olmak. Orta Mektep -tahsilinden daha yüksek tah 
ıil görenlerle bu tahıili bitirıniş olanlardan Şehit, Malul, 
Aıker çocukları ile Ecnebi diline vakıf olanlar tercih o· 
lunur. 

C) Talip miktarı kadrodan fazla çıktığı taktirde bunlardan 
Orta Mektep şehadetname lerine nazaran yükıek derecede 
olanlar tercih olunur. Orta Mektep tahıilini ikmalden 
sonra iki ıene ve daha ziyade nıüddeti tahıilıiz geçirenler 
Orta Mektep ıekizinci ımıf derılerinden Hava Mekteple 
rince imtihan edilecek ve muvaffak olanlar mektebe ah 
nacaktır. 

D) Sıhhi vaziyeti uçuş vazifelerinde iıtihdama elverişli ol· 
duğuna dair mütehassııları tam olan bir Haıtane hey'eti 
aıhhiyeıi raporunu almak (hariçte bulunanlar mahalli as 
kerlik şubelerine müracaal etmek ıuretile muayeneye gön 
derilirler. Tam teşekküllü hey'eti ııhhiye bulunan tehir· 
lerde en büyük Aıkeri Makama müracaatla muayeneye 
ıevkolunurlar). 

E) Ahlakı mazbut olduğuna ve hiç bir veçhile maznun 
veya mahkôm olmadığına dair polisce tasdikli vesika gös 
termek. 

F) Mektebe kabul edilecek talebe Gedikli Küçük Zabitler 
hakkındaki (1001) numaralı kanun ile bunu tatil eden ka
nunlar mucibince muamele göreceklerdir. Mektebi ilanal 
ettiklerinde Hava Birlik ve müeııeıelerinde (12) sene 
müddetle Hava Gedikli Küçük Zabiti olarak ifayı vazife 
edeceklerini noterlikten musaddak senetle teahhüt etmek. 

G) Mektepte tahıilde iken arzularile tahıilden ayrılmak 
isteyenler mektebe okudukları müddet zarfında kendile· 
rine yapılan bütün masraflar ödetilir. 

H) Tahıil müddeti iki senedir. Mektep leyli ve mecca· 
nidir. Aıkeri lise talebeıi gibi giydirilir ve beılenir. Ders 
levazımı paraıız verilir. 

J) (C) fıkraımm ikinci bendinde izah edilen ve imtihana ta· 
bi tutulmaıı lazımgelenle rin imtihanları Eylülün ilk haf 
taımda Hava Mektebinde yapılacaktır. Mektebe kabul 
edilen talebe 15 Eylülden itibaren mektebe alınacak ve 
derıler birinci Teşrinde ha şlayacaktır. 

K) Hava mekteplerine kabul edilen talebe ihtiyaca göre 
Pilot, Nişancı, bombardım ancı, fotoğrafcı, m~h.abereci, 
telıizi ve Makinist hava Gedikli Küçük Zabıtı yetişti· 
rilecektir. 

Taliplerin şeraite göre aıkerlik şubeleri vaııtasile te· 
kemmül ettirmiş evrakmı nihayet 25 ~ğustoe 934 tarihine 
kadar Hava Mektepleri Kumandanlıgına göndermiş olma 
ları lazımdır. (3410) 3124 

• 
Denizcilere ilan 

- İstanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden; 
Ahır kapı açığındaki ma ğruk gemi enkazı üzerindeki 

şamandıra yerinden kopmuştur. Yerine konulduğu vakit 
ayrıca ilan edilecektir. (3518) 

Iıtanbul Vilayetinden: 
idare mecmuasının 934 ıeneıi temmuzundan 935 ıene 

ıi Mayıı gayeıine kadar 11 numaraıının tab'ı 20 Haziran 
934 tarihinden itibaren 9 Temmuz 934 tarihine kadar mü· 
nRkaıaya vaz'edilmiştir. }O Tenımuz 934, t:ı-~~~e mü~~if 
salı günü ihaleıi yapılacagından .sartn~mesını ogrenmek ıçın 
her gün Vilayet Daire müdüriyehne muracaat olunması. 

<' 1 (3337) 3599 --
Umumi Neşriyat ve Yazı işi• -zET 

Gazetecililı ve Mati, 


