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lst Mısırçar ısı kapısı karşıc;ında Ist. Mısırçarşısı kapısı karşısı~da 

FIA Ti 5 KURUŞTUR 

Hem kel 
Hem fodul 

Haziran ve kanunuevvel ayları
nın ortalarında Amerika ile ba..zı Av
rupa devletleri arasındaki münaae
betier hafif tertip bir buhran geçi· 
rir. Bu buhran devreıi gene geliyor. 
Avrupa ve Amerika gazeteleri 15 
haziranda vadeıi gelecek olan borç 
takaitinin tediye edilip edil~emeai 
etrafındaki münaka§alarla ıütunla-
nnı doldurmaktadırlar. . 

Borçlar -ıeaPin üç aenelık 
tarihi tudur: 1931 aeneein~ kada_r 
Almanya Avrupa devletlenne tamı
rat borcu veriyordu. Avrupa devlet
leri Almanyadan aldıkları tamirat 
Paraaile Amerikaya olan horçlannı 
tediye ediyorlar; Ameri.ka da Al
trıanyaya para ikraz ederdi • Binaen
aleyh para Amerikadan ikraz aure
tile çıkar, Almanyaya gider, Alman· 
Yadan tamirat borcu teklinde çıkar 
lngiltere, Franaa, ltalya ve diğer borç· 
lu mem:eketlere gider. Bu memleket· 
lerden de harp borcu tediyesi şeklin· 
de Amerikaya giderdi ve oradan 
tekrar devir hatlardı. .. 

Bu devri daim 1931 buhranı u
::ı:erine ansızın durdu. Almanya ta• 
lnirat borcu ödeyemedi. Amerika Al· 
hıanyaya krediyi kesti. Bunun üz~
l"İne Cümhurreiai Hoover bir aeneJık 
lnoratoryomunu ilin etti. Bu mora
toryoma göre Amerika Avrupa dev
letlerinden borçlannı i•temiyecek. 
Avrupa devletleri de Almanya.dan 
bir sene tamirat borcu almayaoak
lardı. 1932 aeneai yazında Hoover 
"'nesi bitmezden evvel, Almanya 
bu.ndan böyle tamirat borcu namı al
llftda para vermiyeceğini bildirdi ve 
tıunirat meaeleai de Lauıanne kon· 
feranaında nihayetlendi. Avrupa dev· 
letleri tamirat alacaklarından vaz· 
ıteçtiler. 

Avrupa devletleri tamirat borçla.
tını Almanyaya bağışlal'ken, Ameri
kanın da kendiledni harp borçların· 
dan i.zat edeceğini zannetmiılerdi. 
Bu zanlarında yanıldılar; çünkü A
llıerİlia tamirat borçlarile kendi ala
Ca.kları arasında bir müna..a.ebet gör
lnediğini aöyliyerek Avrupa devletle· 
t-İnden alacaklarını istemekte ısrar 
etti. 1932 kanunuevvelinde taksitin 
\radesi gelince, Fransa ve bir zümre 
devletler ödemediler. lngiltere, ltal
Ya ve Finlandiya ödediler. 1933 
haziranı gelince; bu defa İngiltere 
Ve ltalya da tam tediyatta bulunma· 
dı!ar ... Sanki tediye ettik,. teklinde 
Ufak bir meblağ ödediler. Tam tedi
Ye yapan yalnı= küçük Finlandiya· 
dır. 1933 kanunuevvel taksiti de Öy· 
le ödendi. Şimdi haziran takıitinin 
Vadesi geliyor. Sorulan aual tudur: 
Acaba fngiltere bu defa ne tekilde 
lediye edecektir. 

Belki de İngilizler gene ufak bir 
tneblağ vererek kendilerini borçları· 
'" eda etmiş telakki edeceklerdi. Fa
ltat Amerika geçen nisanda bir ka· 
"~n yapmıtlır. Johnaon kanun.u de· 
l:tilen bu kanuna göre Aınenkaya 
~rçlarıru tediye etnüyen de~letle
...., hazine bonoları Amerika pıyaıa
t~rında aatılamıyacaktır. Fransa gi-

1 l 932 senesi kışındanberi borçları
nı tediye etmiyen devletlerin bu ka· 
b1.1nun tümul dairesi içine girdikleri
~ §Üphe yoktur. lngiltere gibi, ·•san
'tİ -v_erdim teklinde tediya.t yapan 
dı.v!etleri~ dahil olmadığına karar 
"erilmekle beraber, tediyeler bu .. te· 
ltilde devam ederse, bun.dan ~oyle 
ltanunun onlar hakkında da tatbık e
dileeeği bildirilmİ§tir. B]nae~a!eyh 
lngiltere üç defadır yaptıgı gıbı, u
fak bir meblağ tediye ederek Fran· 
aa gibi hiç tediye etmemiş devlet va
:ı:iyeıine dü§Ulekten kurtulamıya
ca.ktır. lngilizler, böyle bir vaziye
te dütecek olduktan sonra hiç tedi
Ye etmiyeceklerini söylemekte iıeler 
de lngi)terenin ne yapacağı son gü ... 
ne kadar belli olamaz. 
l Avrupa devletleri borçlar mese
ı:' hakkında Amerika ile anlaşnağı 

rçok defalar teklif etmişlerse de 
~erika bu meseleyi beynelmilel 
~nferan'a mevzuu yapmaktan daima 

Çtnınıflır. Amerika, borçlulariJe ay-
ıı• llYrı müzak~rere ~e. anla~mağ_a 
ı.:~ır olduğunu bıldırmıtlır. Fılhakı· 
d"- bir taraftan yalnız bir alacaklı, 
d 11ter taraftan da hep borçlu olan 
it "Vletlerin ittirakile toplanacak bir 
0~ferana.ta Amerikanın yalnız kala

""ıt• &fikardır. 
,.;ı __ An..erikarun iddiaıı tudur: Am~
~ hük\ımeti de bu paraları Amerı-
1 halkına borçlanmıttır. Binaena
eylı her halde kendi borçlarını A

n,d "rika halkına tediye etmeıi lazım· 
ır .. _ k • · d d" l '. "'1lerika bugün darlı ıçı~ e !r. 

t~Rılterenin mali vaziyeti iyıleımış-
ır r. .• • ·fil" q • 0Utçeaınde varıdat az a ıgı var4 

,.ır. Fransa dünyanın en zengin ve 
"<tıaad' d.. ·· 1 Ilı ı vaziyeti en uzgun o an 
l'i>~lekettir. Bu vaziyette borçların 
• 1 une Amerikanın katlanması hak· 
·~ ık olur. 

f Filhakika geçen bir iki aene i
"~"'!e Amerikanın iktısadi ve mali 
la. zı~eti çok aaraılmıştır. Amerikalı
ti ~ . arp içinde ellerine geçen serve· 

ıyı k ı· . . 
)e,t] u ıanamamışiar ve eakı vazı-
A.,,"r!r.e avdet yolunu tutmuşlardır. 
t~ etika an.sızın bu servete kavuıup 
ı.,.J"tıran ve aklı bll.§ına gelinceye 
~en ".r parasını da kaybeden harp 

R•rııne benzer o·- . 
t.,t •ger taraftan beynelmilel tica-
tl "j maliye itlerinde tecrübeleri 
ı.,kn ngiltere ve Franaa gibi mem
)eı;-tI!'r~ harpten evvelki hakim vazi-
1'..rb_rını almak üzer•edi.rler. Amerika 

ın f.,rdaaındaki hakimiyetinin 
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Kanunların tatbil<atı -

Asıl tereddüt edilen nokta şudur: 
Toptancı kim? Perakendeci kim? 

Tahakkuk Müdürlüğüne göre "bilvasıta, bilavasıta hariç
ten mal ithal edip toptan satanlar beyannameye tabidir,, 
Çorapçılar beyanna
meye tabidir. Ayak
kabıcılar tabi değildir 

Muhtelif vergi kanunlarının tat
bik sahasına konulması dolayısile 
düı;ı de bütür:. maliye teşkilatı bu 
işle uğraşmıştır. 

Muhtelif maddelerden alınacak 
istihlak vergisi kanunu mucihin -
ce beyanname vermeğe mecbur o • 
lan tüccarlar, fabrika, imalathane 
sahipleri, Varidat Tahakkuk Mü -
dürlüğünün ilanı üzerine dün sa -
bahtan itibaren tahakkuk şubeleri-
ne r:;\iracaatla beyannamelerini 
vermeğe başl,mışlardır. Bu itibar
la şubeler pek kalabalık olmuştur. 

Toptancı kimdir? l:lir Yunanlı atlet atlarken yeni bir saat /ener : 4 Viyana : 4 

Virana-Fener macı Bu beyannamelerin itası itinde 
gerek kanunun muvakkat maddesi 
ve gerek lstanbul Varidat Tahak
kuk Müdürlüğünün ilanına rağ • 
men hil_a birçok tereddütler var • 
dır. Bu hususta tüccarların en çok 
tereddüt ettiği ~okta (toptan aa • 
tan) tabiridir. 

Bir lınncı ekmek 9 1-2 diye ilanı yapıfhrmıf 
Dünkü maç çok sür'atli 

oldu. Netice: 4- 4 
Birçok tüccarlar kendilerinin 

perakendeci olduklarını söylemiş • 
)erdir. Bu hususta maliye memur
larile aralarında noktai nazar ihti
lafı vardır. 

Tahakkuk Müdürlüğünün müta
leasına göre: "Bilvasıta ve bilava
aıta hariçten mal ithal edip toptan 
satanlar beyannameye tabidir." 

Birçok tüccar, kendilerinin doğ
rooan doğruya mal ithal etmedik
lerini söyliyerek beyannameye ta
bi olı:tıadığını söylemektedir. 

Aldığımız malumata göre yuka 

rıdaki tabirin haricinde kalan pe • 
rakendeciler beyannameye tabi de 
ğildir. Çarşı esnafı ve emsali gibi. 

Dün bu hususta Tahakkuk Mü -
dürlüklerine sabahtan akşama ka
dar telefonla veya bizzat gelmek 
auretile müracaatlar vaki olmuştur 

Sözün kısası: Kim beyanname 
verecek? Kim vermiyecek? Bu it
teki noktai nazar farkları dün ta
maınile halledilememiş ve bazı tüc 
car kendilerinin perakendeci olduk 
!arını söyliyerek beyanname verme 
mişlerdir. 

(Devamı S inci sahifede) 

Ateş-Güneşteki ziyafetler 
Yunanlı ve Avusturyalı sporcular şere
fine akşam 80 kişilik bir ziyafet verildi 

Dünkü Ateş Günef toplantısında bulunanlar 
Y .apı ve döşemesini tamamlı • döşenmiş salonlarında istirabat et-

yan Ateş • G hıeş Kulübü bu vesile mişler, kulübün her tarafını ve Ü· 
ile dün gündüz ve akşam ziyafetler çüncü katta bulunan sporcular kıs
vermiştir. Gündüz~ü ziyaf~t.e mem nıını gezmişler, kulübün bu kadar 
leketin mümtaz sımaları, ılım a - mükemmel bir hale getirilmesin • 
damları ve gazete sabiplerile tah- den mütevellit takdirlerini beyan 
rir müdürleri davet edilmişti. Ak· etmişlerdir. 
famki ziyafet i.se Avusturya~~ fut- Yemek vakti geldiği zaman da
bolcü ve atlerle Yunan ve Turk at vetliler hep birlikte yemek salo
Iet~eri _vı; F enerhahçe sporcuları te nuna inmişlerdir. Yemek salonu 
refıne ıdı. da fevkalade bir şekilde döşenmiş 

Gü,:düzkü davete icabet edenler bulunuyordu. Davetliler büyük bir 
evvel·\ kulübün büyük bir zevkle (Devamı 5 inci sahifede) 

tedricen elinden kaçtığını görerek 
dört el.le ala~a!<larına sarılmı§tır. 

lngılterenın borçlarını tediye et
memek için ileri sürdüğü sebepleri;: 
tutar tarafı. yo~tur. Diyorlar ki borç
lar , herkeaı alakadar eden bir harbi 
devam ettirmek için yapılmıştı. Müs
mir itler için sarfedilmemiştir. Ame .. 
rika alacakları Almanyanın tamirat 
borçlarına bağlanmı,tı. Almanya ta
m.irat borcu tediye etmediğinden biz 
de ödeyemeyiz. Amerika gümrükle
rini ağır resimler ile lngiliz ithalatı
na kartı kapamı' ve borçların mal ile 
tediyesine imkan bırakmamıştır. Bun
lar gibi bir ıürü teviller. Bunların 
hepsine de kolayca cevap verilebilir: 
lngilizler düny~yı bir dereceye kadar da 
bu paraların yardımile fethettiklerini 
unutuyorlar. Amerika harpte arazi ka-

zanmamıştır. Fakı>t lngiltere Mısırı, Fi
listin'i, lrak'ı, Musul petrollerini, Al
man müstemlekelerini ve Alman donan
masını almıştır. Binaenaleyh paralann 
zannedildiği kadar "müsmir olmıyan,, 
yerlere sarfedildiği iddia edilemez. Di
ğer ae-bcp!(.re gelince; bunlar her borç 
hakkında doğru olabilir ve bu mantık 
hakim olacaksa, hiçbir borçlu devletin 
taahhütlerini yapmaması lazımdır. Bu
nunla beı·aber, lngiltere borçlarını ver
miyebilir. Başka devletler de vermemiş
tir. Fakat 1934 yaz taksitinin vadeoi 
yaklaımakta olduğu bu srralarda bu 
borçlar işinin gülünç olan ciheti, .lrıııil
tere'nin tediye etmediği halde tediye et
miş gibi görünmek istemesidir. ~o.~çJ.~
rınızı tediye etmemi~ vaziyete dutunu~ 
denince lngiliz'ler köpürüyorlar. Yanı 
hem kel, hem fodul .. . 

Ahmet ŞOKRO 

Yunanistanda bir 
Müdafaai Milliye 
Meclisi toplanıyor 

Memleket müdafaasına 
ait işleri görüşecek 
ve kararlar alacak 

ATINA, 3 (Milliyet) - Mem-
leket müdaf asına ait meseleleri 

görütmek ve ka
rarlar almak Ü· 

zere, önümüzde • 
ki salı günü Ba,. 
vekil Mösyö Çal
daris'in riyaseti 
altında bir milli 
müdafaa mec
lisi toplanacak. 
tır. Meclisin ve
receği kararlar, 
mebusan ve i-

M. Çaldaris yan l!'eclialerin-
de ilenen mü

zakere edilmiyecek, bütün fırka
lar liderlerinin yapacağı bir İçti
mada kendilerine bildirilecektir. 

Balkan Ticaret 
Odası Konseyi 

Dün Odada ilk içti
maını aktetti 

Yunanlı ve Avusturyalı atletlerin 
hararetli mücadelelerine şahit olduk 

Dün Fenerbahçe stadında iki 1 bahçe maçının revantı yapıldı. 
bine yakın seyirci önünde atletizm Atletizm müsabakaları, bilhas-
müsabakalarile Viyana • Fener- (Devamı 5 inci sahifede) 

Llogd George'un fikri· 

Fransızların Rhin nehrini 
geçtiklerini görecek miyiz 
Fransa ne yapacak~ 
Almanya ya fazla silah 
ların imhasını istiyen 

bir ültimatom mu 
gönderecek? 

LONDRA, 3. A..A. - Bugüı 
matbuatta intitar eden bir maka 
lede, M. Lloyd George, silahlar 
bırakma konferansı mesaisinin cı 
reyıı.n etmekte bulunduğu gayı 
müsait havayı kaydettikten aonn 
diyor ki : " Konferans kat'i b 
muvaffakiyetaizlikle neticelendif 
takdirde, Franaa acaba ne yapı 
caktır ? Almanyadan, Veraaille 

Balkan Ticaret Odası konseyi muahedesi ahkamı hilafına artu 
dün Ticaret '?dasında ilk içtimaı- mıt oldufu silahların imhasını ta 
nı yapmıttır. . lep eden bir ültimatom mu ven 

Dünkü toplantıda Yunanıatanı cektir? Ve Almanya bu tıı.lebi re~ 
eıki nazırlardan M. Evlambiosum decek olursa, Frıı.naız ordularının 

(Devamı 5 inci sahifede) (Devamı 5 inci aahifede) M. UoyJ George 
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1934 yılı ders keıimi münaaebetile Mülkiye mektebi son aınıf talebeleri geçen per,embe gunu son 
kI mi t kt "d·· hoca) 'l bı'r arada aft-imi hasbihallerde bulun -yo ama imzasını merasi e at ı an ıonra mu ur ve arı e ~· 

mutlardır. . 
Mülkiye mekt b' • • t'hanları 10 haziranda bqlayıp 10 temmuza kadu devam edecektır. Bu mü-e ının ım ı __ .... d'kl . • derc:ed" 

naaebetle son sınıf taleheıinin hocıı.larile bir arada ~·•r ı en reımı ıyonız. 
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MiLLiYET PAZARTESİ 4 HAZiRAN 1934 

TARiHi TEFRIKA:56 

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

ishak Sükuti Beyin vefatına kadar 
devam eden vaziyet 

- o 

Suriyede hükumet 
aleyhine bir 

nümayiş yapıldı 
Hastalıktan zihnim peritan, faz- irfanına hayran oldukları ve mer- Polisle halk arasında 

la yazamıyorum. Bu bahis çok mü- humun bütün arkadaflan arasında 
falea nter. Ah bir sene evvel bu çok iyi bir nam bıraktığı, mefruti- arbedeler oldu 122 
mübahaseye batlamıt olsa idik ve yeti müteakıp cenazesinin lstan- k" • t k"f d'ld' 
her .kimiz de ciddi tetebbü ederek bula naklediı~-ek burada defnedil- ışı ev l e l l 

l 
ben de İslamiyete ait kitaplar celp mesile de an tılab'lir. Bu suretle Mersin gazeteleri, Halepten 
ederek muhabereye koydursa idik, İshak Sükuti beyen daima mefku- aldıkları fU haberleri netrediyor
o zaman alemin gözüönüne konu- resinde yaşamıt olan hür Türk:- lar: 
labilecek faydalı bir mektup ko- yenin topraklarına ancak onun Şu günlerde Suriyede fırka 
leksiyonu vücuda gelir ve okuyan- nqı kavutmuf oluyordu. mücadeleleri gene büyük şiddet 
lar da müstefit olurlardı. Fakat Doktor İshak Sükuti beyin vefa- aldı. lki gün evvel Emeviye cami
ben •imdi hastayım, zihnim peri- tından sonra "Osmanlı., gazetesi inde öğle namazından sonra va
şan, bet dak ka bile bir teY okuya- <le ııe,riyatını tatile mecbur olmut- tani fı ı ka taraftarları bir nümayıf 
mıyorum. Okumağa devam edecek tu. Fakat bir müddet sonra Prens yapmıtlar ve hükumet aleyhine 
olursam anlamamağa ba,lıyorum. Sabahattin bey tarafından ~österi- şiddetli nutuklar söyliyerek halkı 
Onun için ciğerim sızlıyor. Hasla ı len maddi yardım üzerine tekrar tehyiç ve hüki'imet aleyhine tah-
olmasa idim, o zaman ibarelere de inti~ra ba,layabilmişti. rike ıevketmi,lerdir. 
dikkat ederdim. Millet için fayda- "Osmanlı., gazetesi doktor Is- Nümayi,i haber alan zabıta 
h bir eser vücut bulurdu. Ayni za- hak Süki'iti bey"n vefatından biraz derhal camiye giderek halk· -la
manda herkesin kulağı da böyle evvel Abdülhamide kar~ı bir fetva ğıtmağa tetebbüs etmitse d ' '.1alk
dini tenk tlere alı,mıf olurdu. A- ile bir mütalea neşretmişti. Bu fet- la zabıta arasında şiddetli arbede
man gene müteessir oldum... vada Abdülhamidin, memleketi fe- ler ·ılmuf ve 122 kiti tevkif edil-

Mısıra yazdığım mektubun müs- lakete sü rüklediğinden dolayı miştir. 
veddesini leffen iade ediyorum. hal'i lazımgeldiği yazılıyor ve Tevkif edilenlerin arasında lb
Rica ederim, benim hakkınızda ayni zamanda h ilafet meselesine rahim Henanu Beyin oğlu ve bi:-

~
lec:eaaüalerim falan yoktur. Eğer de temas ediliyordu. Bu fetvanın çok tanınmıf kim!elerle altı tane 
öyle bir teY hiuecleneniz, yazınız int"tan "Osmanlı., okuyucularını de llazeteci vardır. 
da ıslahı bale gayret ecleybn. pek alakadar etmi,ti. Okuyucula- .Nümayİ•e iftİrak edenler ara-

Mektubunda bir de milletten rtn bir çoğu Pariıteki "Terakki ve 11nda birçok ta lise talebesi bu-

Bulgaristan Yu
goslavya ile 

anlaşıyor mu? 
Yunan gazeteleri misa
kın hilafına bir anlaş
madan bahsediyorlar 

ATİNA, 3 (Milliyet) - Ce
nevre' den alınan mal~mata göre, 
Yunan Hariciye Nazırı M. Maksi-
mos, öele yemeğini, Yugoslavya 
murahhas heyetile birlikte yemiş
tir. 

Bazı gazeteler, Yugoslavya ve 
Bulgaristan arasında münferit bir 
anlaşmadan bahsetmekte devam e
diyor. Cenevre'nin salahiyettar me 
mehafili Cenevre' de tesçil edilen 
Balkan :nisakının üçüncü maddesi
ne göre, Bulgaristan dört Balkan 
devletinden yalnız biri'e akdede -
mez. Binaenaleyh, misak, ancak 
dört devletle müştereken yapıla -
bilir. 

Fakat bu ane kadar, Bulgarista
nın misaka gireceği hakkında 
müıtbet hiçbir haber yoktur. Bütün 
yazılanlar, tahminlerden ve b'.rta
kım ~ayialardan ibarettir. 

o 

M. Venize!os 
-o-

bahsediyorsun. Millete gelince onu İttihat., merkezine mektuplar gön- lunuyordu. Bundan dolayı on dört 
da sana an'atayım: İ!tanbulda dererek fetva i'e altındaki mütale- talebe müebbeden tardedilmi• ve 
bir kaç k fi vardır ki istikbalin en a hakkında izahat istiyorlardı. Bu on kişinin de meccanilik hakkı is- f ransa kaplıcalarına 
güzide ümeraıını teşkil edecek, hür mektuplar içinde en ziyade tayanı kat edilmi,tir. istirahate gidiyor 
riyet devrinde bunlardan alim, dikkat olanı ve o .zamanki tela" kk"ı- Bütün lise ve sanayi mektebi b 

ATJNA, 3 (Milliyet) - Li c-bunlard .• n. faal_, b. unlardan ahlak- ,l,ere te.rcümanlık eden: Kandı"yeden talebesi bu hadiseyi protesto i- d M 
raller reisi M. Venizelos, ün ar- 1 lı adam mıllet ıçınde bulunmıya- lmıaıl Hakkı., imzasile gönderi- çin g: ev yaparak mektebi terket- B l 1 

il bu 1 H 1 silya tarikile Fransadaki anyo . cak, mi el narı mecburen en len bir mektuplu. Bu mektupta de- mi,lerdir. Maarif nezareti a ep 
büyük memuriyetlerde kullanacak- niliyordu ki: valisine gönderdiği bir telgrafla kaplıcalarına hareket etmiftir. 

1 b 1 ki ak Milli birlik reisleri, Liberaller tır. "Osmanlı devletinin en ..,.vketli ta e e er ırrevde nrar etti eri t -
ı t b "b" zevat samimiyeti se d . d b..-1 dirde her iki mektebı"n de bila le- fırkasının ileri gelenleri • ayan 

DAJ(i 
Sokaklarda gürültünün önüne ge

çilmesi için kanun hazırlandı 
ANKARA, 3 (Telefonla) - Dahiliye vekiileti simitçi, eskici, yo

ğurtçu, sebzeci, bozacı ve cliğer seyyar satıcılarla gramoloncu gibi 
esnafın vakitli vakitsiz istirahatı umumiyeyi selbetmelerinin men'i i
çin meclise sevkedilmiş bulunan poli• vazife ve salahiyetleri kanun 
layiluısına miizeyyel bir layiha projesi hazırlamaktaclır. 

Gümrük mulıaf aza memurları ordu
ya tayyare hediye ediyorlar 

ANKARA, 3. A.A. - Gümrük muhafaza tefkilatı memur ve 
mensupları ordumuza gümrük m:ı halaza teşkilah adını t41ıyan bir tay 
yare hediye etmcğe karar vermişler ve keyfiyeti Türk Tayyare cemi
yeti umumi merkezine bilclirerek bu yolcla büyük bir gayretle çalış
mağa başlamışlarclır. 

• 
iktisat vekaletinde tayin listesi 
ANKARA, 3 (Telefonla) - lkt .. at vekaleti yeni tefkiliit kanu

nu mucibince bir tayin listesi hazırlamıfhr. Liste bul{ünlercle mucibe 
iktiran edecektir. 

Gümüş paralar basılıyor 
ANKARA, 3 (Telefonla) - Maliye vekiileti gümüs para sekil-

lerinin esaslannı tesbit etmiştir. Şekiller bu e'aslaı dairesinde güzel 
sanatlar akademisincle hazırl:.7>acaktır. 
· Bu ayın sonuna cloğru gümüş paralar basılmasına ba.şlamnası i
çin azami gayretle çalışılmaktaclır. Diğer ufaklık paraların basılma
sına gümüş paralar basıldıktan sonra ağustos ortalarına doğru başla
nacaktır. 

M etr Sa/emin itirazları 
lı.NKARA, 3 (Telefonla) - Ankara müstantikliği rüsvet ver

mekle maznun Metr Salem ve M. leon Faraciyi müdcleiu,;.umiliğin 
iddianamesine karşı ve miş olclukları itiraznamelerini reddetmiftİr. 

Maznunlar bir halta içini~ ret kararına karşı itirazlannı bilcli
receklerdir. Bi, halta zarfında itiraz talebincle bıılunmaclıkları tak
dirde hadise mahkemeye intikal edecektir. 

itiraz talebinde bulunclukla rı takclircle ·de müstantiklik itirazı 
tetkik ettikten sonra ya ilk tahkikatın açılmasına veya maznunların 
mahkemeye sevklerine ka:·ar verecekti~. s e u gı ı - evrın e muvaffak oluna i en tev- y · 1 

· dul! h C d tt h ( dd · k 1 b"ld' · meclisi reisi Gonana11, enıze oou matın doktor Ab a ev e e !di ali.mm lali.miyet alemince ne re i.ıt apatı mannı 1 ırmı• ve l p t f / J k d 
O b . . 1. . vapura kadar selam amıtlardır. OS a ve e · nra a TOSU bir kaç mektuplarını gördüm. ze- derece hayırlı olduğunu mütekabi- u emır üzerıne ıse ve sanayı l!I 

k • d ı · Abd""lh J f d ' B m kt b" k t 1 t r Venizelos matbuat mümeasille-vat me tup.arın a evve a u a en men aattar ır.ar.. inaenaleyh e e 1 apa 1 mı• 1 
• ANKARA, 3 (Telefonla) - Po:ta ve telgraf umum müclürlü~ü 

mide sövüp sayıyorlar, ahlaksız- hilafet ile saltanatın bir elde bulun- Halk büyük heyecan İçinde bu- ı· ine beyanatında, ııey..hatinin hiç fıadro unda mevcut (7) bin memur ve müatahclemin ehliyetleri, kı-
lıklarını yazıyorlar. Sonra o berbat ması yalnız avamı naaça değil, bel- lunmakta ve son hadiseleri pro- bir siyasi gayesi olmadığını, siya- demleri, maaşları ve sicilleri üzerinde tetkikat yaptırmaktadır. 
mesleği terkettiğ"nden ve maafı ki bütün halkça metrultur. te•to için mitingler yapılmaktadır. si hayattan kendi ıızasile uzak- Bu tetkikat temmuz nihayetlerine doğru bitecek ve tetkikat neti· 
kabul eylediğinden dolayı Abdul- Şu mülahazadan sonra fıkra ile Suriyenin her tarafında yegane !attığını, vaziyetin inkişafını takip cuincle henclilerinden laycla görülemiyeceği anlQfllacak memur cıe 
lah Cevdeti tebrik ediyorlar. lime onu takip eden hu"'ku··m ve tekl"ıf protesto silahı olan Çllf1ılardı ka- ederek siyasi dostlarile temasta müstahclemlerin vazifelerine nihayet cıerilecektir. 

1 d . 1 l"klakı t ·ı · patma i•i bermutat Halepte e ya- bulunacağını töylemittir. 
ça •tın ıyor ar, a ya 1 e ıt hakkında fikrimizi beyan edelim: 1 AT Ç k A 1 f • J t • 1 
bitmiyor, büyüklük, millete hiz- pılmıttır. Ve hala çartılar açıma- Venizelosa, muhalefet reislerin- JYaJ ıa Ve ate ınue ayınteT 
met her teYi bilmekle kaimdir, Evveli., fetvayı terif yolundadır. mı,tır. den Kafandaria vekalet edecek-
... 7&11& \ebribiD.diyorlar timdi bun Filvaki fimdiki zamanda devletin Vatani fuka lideri lbrııhim tir. ANKARA, 3 (Telefonla) - Nafia cıekiil.eti yeni tqkiltit dolayı· 
ı-.. C- "yederi oı-, 6-no 'bir k.tinin elinde kalmakla Henanu Bey bir beyanname net- Sarre'da ,eni'k sile merkez kadrosundaki bazı memurlaıı ücretli rHUilelere tayin et· 
Hamide kart• o küfürleri AYUr- bittabi sekteye uğramı' ve Osman- rederek fırkasını müstacel ve u· SARREBRUCKEN, 3. A.A. _ mİf, baulannın da vazifelerine nilıayet cıermiftir. 
mazlar. Demek ki bu tebrik vicda- Jı memleketi asrımızın terakkile- mumi bir kongreye da .et etmi.- Bütün tehirde reiam tar h;nin tes- Arabanın altında kaldı, öldü 
ni! ... l~te millet! .. ,, rinden mahrum edilerek Avrupa tir. Kongrenin bu hafa içmde pil edilmit olması dolayisile umu-

Doktor ishak Sükuti ve doktor için sade bir istifade cevli.ngiihı ol- toplanacaih umuluyor. mi bir tetaret hüki'im sürmekte- IZMIR, 3. (Milliyet) - Kızılcua:u cayında yüklü arabasının 
Abdullah Cevdet beyler Melhame- mUftur. israf ve sefahat, tecessüs Vataniler kon11resiniıı cok he- dir. hayvanını aulayan Mehmet, hayvanın ürkmesi üzerine arabanın ıılhn-
nin Pariae gelmesi üzerine memuri- ve irtita 90n mertebeye V&rmıfbr. yecanlı olacağı tahmin edilmekte- Bütün sokaklar donatılmıthr. ela kalmıf ve yüz metre sürüklenailten sonra ölmüftür. 
yeti kabul ederek ittihat ve Terak· De•let"n vezirleri halifenin met- dir. Hükumet her hangi hir nü- Bütün pencerelerde bayraklar A •k l "f h l• 
ki cemiyetinden aynlmıt idiler. nıbine uygun bir surette harekete- mayite ve kanlı hi.diaeye meydan vardır. Heyecan içinde bulunan merı a ı mu e assıS ge ıgor 
·Evvlce de yazdıimuz veçbile Ab- diyorlar, her bir hususi velevki vermemek için tedbir alıyorsa da bir çok grup!ar, vekayii hararetle NEVYORK, ,~. A.A. _ Princeton Vniversitesi maliye proleaörü 
dullah Cevdet bey Viyana efareti- devletçe mazarrat tevlit etse bile - gene birçok hadiselerin vukua tefsir etmektedirler. M. Eclwin Walter Kamenerer Türkiye hükUmet·ne para cıe banka 

ı.1. .. 1r "'"1-"t• be d R f P d·-~ı. · gelecevi zabıta ve halk arasmda ö"I k b" · k"I· J · ~ ~ 1 Y e oma ıe a- a ı?"".ın rızasına muvafık bir su- g e va tı, titlın ı ıse erın me•eleleri hakkında vermİf o!.Juğu Yaporun tatbikatı haJJnnJa gÖrüf-
~ a.,.in edilmi,tiler. Fakat Sü- rette takip eyliyorlar, ekseriya arbedeler olacağı zannediliyor. çanları hep birden çalmıttır. mek üzre Türkiyeye müteveccihen dün vapura bimni,tir. Proleaör 18 

k"d iİe Abdullah Cevdet arasında cehalete duçar o~up agyar arasın- ------o-- Ha:ı:irancla Türkiyecle bulunacaktır. 
bu memuriyetin kabut edilmesi dan nüfuz ve haysiyetlerini zayi ve l~gı"ltere Amerı'kada l 
·~.büyük bir fark .anı.: dmet ye milleti ele mutawnr edi- Londra - stan6ul 

t.!.c. __ Cevdet bey ahl.P-•t- JQl'iar. 15 H • d A~ "k K khk blik • LONDRA, 3. A.A. -TrırWn İltifakınua ~---:re oa para 11·1e ...... Şu zuliia ve iatipdat, koca bir ül- azıran a l"Ullerı -ta ura te est kısm 
lı;eı, Süldltl bq aDlidea ..:-1· kea b b ki d" t k ? il 1 k - JI•- Lontll'fllla açrlfmflrr. "O....ı ·- in üliin itlerini keyfi ir kah- şe en te ıya yapac:a 1Dt zaı oıma t.....- MuraJım.lar arintle, lnP/tereyi kap Oe Kollnıkıytı hailmıM 
edi,.,. .~;r-~W.,":t,: ~.:..~e !f-'~0!~u~b~!'ı VAŞiNGTON, 3.A.A. --Ameri· V AŞINGTON, I> A. - Ameri- için LonJra-latanbul 6eynelmMl )'Olanan ıeoııii m11d•ııirli tedıilr .. 
Sükili - -· . . ''":"™'"9 ~ 11 1 ka resmi mahefili, lqilterenin,15 k•nm timal ft Cll'la kunnlartna A· ı deceklerdir. 
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Büyük bir haksızlık! 
Evvelki gün bir mecliste oturu -

yorduk. Ciddi mevzular üzerinde 
özlü laflar ed.liyordu. ilim adamla
rı, hukuk ve tıp mütehassısları var
dı. Sözün nasıl intikal ettiğini ha
hrlamıyorum ama haserat üzerine 
lôledilmiye başlandı.· Ve döne do
laşa bit, pire ve tahtakurusundan 
hangisinin daha müstekreh olduğu 
bahsi ehemmiyetli çekişmiye sebep 
oldu. Ben en ziyade biti müdafaa 
ettim. Hem tahtakurusuna karşı. 
içimizdekilerden bir kısmı tahtaku 
rusunu en zararsız olarak buldul'ar. 
Onlar diyorlardı ki: 

- Tahtakurusu bati, yav"l' ve 
aptaldır. insana fenalık etmez. N.J 
:zaman isterseniz bir tahtakurusunu 
hıtabilirsiniz. Hastalık nakletmez 
ve çabuk imha edilir. insanın hari
mine giremez. insanın üstünde ya
şıyamaz. Binaenaleyh en zararsızı 
budur. 

Bir diğeri de pireyi müdafaa edi
yordu: 

- T em'zdir, vernikli ve parlak 
rengi vardır. Hastalıkla alakası 
yok. Gayet tendürüst bir hayvan
dır. Son derece sporcudur. Ele a
vuca sığmaz, zeki ve girgindir. 
Kokmaz, bul'aşmaz ve diğer hase· 
rat gibi üremez. . 

Bu sözlere karsı ne denebilirdi. 
Düşündüm. Fıka;aböceği dediği· 
miz fil biçare bitin ne kabahati var
dı. Hastalık nakletmes: mi?. Has
talık taşımtyan şey kaldı mı? .. Hal
buki: pire insanın en rahat saatle
rinde, en münasebetsiz yerlerine gİ 
rer. Cürüm işler ve yakalanmaz, 
madrabaz bir hayvandır. öldü sa
nırıınız dirilir, insanın yakasına 
kadar tecavüz eder. Uykuda, te
dirgin eder. Saygısız bir hayvan
dır. Hele imhası güçtür. Pireye 
karşı muayyen hiçbir s:lah yoktur. 
Çünkü seyyar ve kaçak bir düş -
mandır. 

Ya tahtakurusu? Bektasi tahta
kurusuna tutmuş, elinde e:zilmis iğ
renç şekilde kokmuş, dede ere~ler 
hemen Hakka hitap ederek: 

-Aı1ahım şunu kokla da yarat! 
demiş. 

Pis, yassı ve biçimsizdir. En 
ıılak harekette adamın elini l«ınla 
lekeler, kokar ve kokutur. Her yer 
de yqva yapar. Demir, tahta, tas 
dinlemez. Berbat bir feydir. ' 

Ama biçare bit hor hakirdir. Fı
kara ve sefiller tabakasından yu -
karı rıkamaz. insandan ayrılmalı 
İstemez. Ütedenberi hakkını arıya
mamış, düşmüş bir hayvandır. Ne 
la:zla ısınr, ne çok emer. Buna rağ
men Jı::ılk ona tahtakurusu ve pire
den zıyarle düşmandır. Çünkü bit 
talihsiz bir hayvandır. Kimbilir bel 
ki bir gün bitin Je h(l.kkı teslim o
lunacah, lakin o biçare o zaman ne 
rede ve ne halde bulunacak? •• 

FELEK 
• iki başlı tay 

Eyüpte Gümütsuyu mahalle
ainde Havuzba91 sokağında otu
ran sütçü Mustafa Efendinin bey
giri timdiye kadar görülmemit 
•ekilde bir yavru doğunnUfhtr. 

Bu yavrunun hususiyeti iki bat
lı olmasıdır. Tay doğduktan &0n

ra bir saat kadar yaşamış ve öl
müttür. 

ikinci ha,, boynun yanından 
ve müsavi büyüklükte olarak çık
mıttır. Ağız, aııl ba,ın tamamen 
aynidir, Alakadarlar tay üzerin
de tetkikat yapacaklardır. 

1 ._ _B~O_R_S_A __ J 
Ot Bankaoıııdaa alman eetnıldir) 

2 Haziran 934 
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ŞEHİR HABERLERİ 
~ü.nü.~i 
we eea ~ J-1 

Kanunlar ve tatbikatı 
Haziranın birinden itibaren 

yeni vergi kanunlarile birlikte ye- 1 

.ıi mali seneye girdik. Bu kanun
ların gerek halkın, gerek esnafın 
ve gerek maliyenin zarar görme
meıri için ayni günde her yerde 
muntazaman ve hiç bir şüpheye 
mahal vermiyecek surette tatbiki 
liizımclı. Fakat böyle olmadı. Bir 
sürü karg"l'alık çıkh. Birçok keş
mekeş oldu. Kim~e vaziyeti adam
akıllı ihata edemedi. Kanunlar 
geç tebliğ olundu. Alakadar me
murlar bittabi nilluz edeme· 
diler. Bir tereddüt bir şüp 
he herkesi Barstı. Çünkü kanun
ların ne şekilde tatbik edileceği
ne dair bir talimatname yoktu. 
Çünkü bu kanunlara nazaran ba
zı maddelerin üzerine yeni pu!lm 
il ak edilmesi lazım geldiği hal
de bu pullar gelmemişti. 

llELEDIYEDE 

Şehir planı 
Hazırlıkları 

Üçüncü mütehassısın ra
poru da tercüme edildi 

lstanbul·m müstakbel ı:>linmı 
yapmak üzere şehrimizde tetkikat ı 
yapan üç ecnebi mütehasst51 mi • 
mardan M. l,..ombart'm raporu da 
tercüme ve tabec';lmiştir. Diğer ra· 
porlar da hazır olduğundan Jüri 
Heyeti yakında toplanarak n:-r -
ları tetkike bathyacaktır. A:r.ami l' 
aya kad"ar tetkikat bitecek ve ls • 
tanbulun planını yapacak mütehas 
sıs seçiJecektir. 

Gazi Köprusu projesi 
Gazi köprüsü projesi üzerinde 

bazı style tadilatı yapmak üzere te 
şekkül eden komisyon Mühendis 
Mektebinde tetkikatına başlamıt -
trr. Komisyon tetkikatını bitirdik
ten sonra, proje Nafıa Vekaletine 
gönderilecektir. 

Yollar Şubesi MUdUrlUğU 
.~eled~ye Yollar Şubesi Müdürü 

~~endıs Nebil Bey vazifesinden 
M~~fa __ etmiştir. Yerine Belediye 
Kıö.pruler Mühendisi Galip Bey ta
yin edilmiştir. 

Yeni yollar 
Belediye Daimi Encümen az.ala

n dün heyet haiinde Y edikuleye gi
derek sur dı,mda yeni yapılmakta 
elan yolları gezmişlerdir. ·-------
MAHKE/ılELERDS -------·-
Kardeş katili 15 
Seneye mahkum! 
Aftan İstifade ettiği için 
cezası 10 seneye indi 
Ayvansarayda kardeşi Şabanı 

öldürmekten sı· Cemil evvelce 
15 sene hapse ~1kfun olmut, 
fakat temyiz '·'· .• emesi bu ka
rarı bozmustu. 

Yenide.; yapılan muhakemesi 
neticesinde Cemil gene 15 seneye 
mahkum olmu~, fakat aftan isti
fade ettiği için cezası 1 O seneye 
indirilmiştir. 

Şaka yuıunden 
Geçen kış kartopu şakası yü

zünden tramvay manevracı~ı Mu
radı öldüren Agopun da muhake
mesi dün yapılmıttır. 

Dün iki müdafaa ,ahidi din
lenmittir. Bunlar Muratla Ago
pun daima şakala~tıklannı söyle
mi,lerdir. 

Müdafaa f&hitlerinden Haçik 
· bulunamamıstır. Munun bunu biz 

zat buldura'.rak mahkemeye geti
receğini söylediği için muhakeme 
ba,ka güne bırakılmı,tır. 

Rumeli Hını cinayeti 
Beyoğlunda Rumeli hanında 

oturan Madam Antonyonu boğa
rak öldürmekten ıuçlu Sokratın 
muhakemeti dün ağır cezada va
pılacaktı. 

O zamaın Beyoğlu merkez me-
muru olan Kamüran Bey elyevm 
ta,raya tayin edilmi' olduğundan 
istinabe suretile ifadesinin alın
maınna karar verilmitti. Bu isti
nabeye henüz cevap gelmediği 
anlaşıldığından muhakemesi baş • 
ka güne bırakılmı,tır. 

Hayırlı misafir 
Misafir kaldığı otelde bir ba,

ka misafirin altın saatini .... ırmak
tan suçlu Abdürrahma.n Ziya i
simli adam polisçe yakalanmış, 
adliyeye verilmiştir. 

Abdürrahman Ziya Suhanah
mek sulh birinci ceza mahkeme
since tevkif edilmiştir. 

Bir cinayet davası 
Balatta randevucu Duman Ha

ticenin evine tecavüzle kardeşi 
Recebi öldürmekten suçlu Şeca
attinin muhakemesine dün ağır 
cezada devam edilmiş, iddia ma· 
kamı suçlu hakkında 448 inci 
maddenin tatbikini istemiş, mu
hakeme karar tefhimi için b,..ka 
güne bırakılmıştır. 

Yaşı bilinmiyen katil 
Çar,ıkapıda Hacı Ömeri öl-

dünne~ten suçlu Hasan oğlu Ö
merin muhakemesine de ağır ce
za mahkemesinde devam edilmiş
tir. 

Suçlunun mektum nüfustan ol
duğu anlaşılmı~, yaşının tesbiti ve 
nüfus kaydının yaptırılması için 

1 hukuk mahkemesine gönderilmiş, 

Eytam, Eramil ve mütekaidinin üç aylıklarının verilmesine bu 
ayın 6. s~an itibaren ba,lanacakbr. Dün ve evvelki gün birçok ma
q sahıplen mellllup oldukları malmüdürlüklerine müracaat ederek 
cüzdanlarım vize ettirmisler Emlak Bankasına müracaat ederek maa$ 

larıru kırdırarak almışl.;dır. Yukarıdaki resim malmüdürlüklerin; 
müracaat eden halkı göstermektedir. 

Adliye Kadrosu 
tebliğ edildi 

değişiklik yoktur 
Adliye kadroları dün tebliğ e

dilmi,tir. Bugün maa, verilecek
tir. Kadrolarda hiç değitiklik yok
tur. 

Yeni teşıkilat layihasma göre 
kadrolarda değişiklik yapılması 
iktiza ederse 20 eylulde toplan
ması mukarrer olan adliye İnti
hap encümeni dahıt evvel topla
nacak ve kadronun icap ettirece
ği terfi ve tayinleri yapacaktır. 

EKONOMi 

Italyaya 
Yapılacak sevkiyat --ltalya milli bankasında 

hususi hesap açılacak 

Hastahanelere 
400 yatak 

ilave edildi 
Bazı gazetelerde hastahaneler

deki yatak adetlerinin azlığından 
bahsedilmişti. Hazirandan itiba -
ren Bakırköy akıl hastahanesinde
ki evvelce 1420 olan yatak adedi 
1800 e çıkarılmıştır. Etfal hastaha 
nesinin 150 adet yatak miktarı 160 
ve l;leybeliada sanatoryomunun ya 
tak adedi 125 ten 135 yatağa çıka
rılmıştır. Bu surefle hastahanelere 
400 yatak ilave edilmektedir. 

Ha;darpafa Numune 
Hastahanesi 

Sıhhiye V e'kili Refik Bey dün de 
Haydarpaşada eylul veya teşrini. 
evvelde açılması mukarrer olan 
Nümune hastahanesindeki tamirat 
ve inşaatı teftiş etmiş ve lazımge
len emirleri vermiştir. 

Bu hastahane 250 yataklı ve 
tam teşekküllü olacak ve her smJf 
mütehassıs etibba bulunacaktrr. 

MAARiFTE 

l'OUSTE 

Alacak yüzünden 
Bir cinayet oldu 

Bir borçlu alacaklısını 
bıçakla öldürdü 

Evvelki gece Haydarpaşada Se
'limiye civarında bir alacak mesele
sinden cinayet olmuştur. 

Vak'a fUdur : 
Haydarpa§a istasyon garc!öf -

renlerinden İsmail Efendi Selimi -
yede helvacı Şükrü Efendiye borç
ludur. Şükrü Efendi İsmail Efen· 
diden alacağını istemiş ve araların 
da Jidde_tli bir ka"V'g_a olmu ştur.Bu 
kavg_a neticesinde gardöfren İsma
il Efendi pıçakla helvacı Şükrü E
fendinin üz-erine saldırmıt ve ala
caklıyı biri karnından,diğerleri böğ 
ründen ve kasığından olmak üzere 
üç yerinden ağır surette yaralamış 
tır. Yaralı Zeynep Kamil bas.ta . 
hanesine kaldırılm<şsa da biraz son 
ra ölmüştür. Katil İsmail Efen<t'i 
de .'[akalanmıştır. 

Havuzda boğulan çocuk 
Beşiktaş'ta lhlamur köşkünde 

bekçi A'hınet Efendinin bir buçuk 
yaşındaki Duran ismindeki çocuğu 
köşkün havuzuna düşmüş ve bo • 
ğulmuştur. 

Yangın başlangıcı 
Galatada Mumhane caddesinde 

San Ali kaptan sokağında Abliya 
Efendinin marangoz fabrikasın • 
dan dün yangın çıkmı§ fakat der
hal söndürülmüştür. Yangın ame
le tarafından tutkal pişirilirken 
baca kurumlarının tutuşmasından 
çı~mıştır. 

Dut ağacından sukut! 
Çemberlitaşta Vezirıl:ıanında Ha 

cı Agobun oğlu 17 yaşında Aron 
ile 18 yaşında Obannes hanın avlu-

sundaki dut ağacına çıkmışlar ve 
dal srklete mukavemet edemiyerek 
kırılmış her ik~i de ağaçtan düş
müşlerdir. Aron başından Ohan -
nes ayağından yaralanmıştır. Her 
ikisi de Cerra-hpaşa hastahanesine 
kaldırılm_ıştır, 

Belki pula derhal lüzum yok
tur. Alaka.darlar ellerinde mev
cut mallara dair beyannameler 
verdi ya bu kiı/idir, diyenler bu
lunur. Fakat bu pullar, sade elle 
hıtulur gözle gö1iilür maddelerin 
üzerine yaprştırılmıyacakh. Bir 
takım resmi kağıtlar muameleli 
evrak ta bu pula tabidi. 

Bunlar ne yaptılar? Damga 
pulu kullanclılar .. Hiç şüphe iz 
maliye noktai nazanndan bunun 
için mesele yok. Çünkü para ha
zineye damga pulu vasıtasile de 
girer. Fakat nereden ve nasıl ~r
Jôiri anlaşılmaz.. Bu, yeni tarh e
dilen verginin tahakkuku üzerin
de bir iimildir. 

Diğer ıarallan halk ta vaziye
yeti iyi anlavamadı. Gazetemize 
Bursadan telefon edip kanunun 
maddesi üzerincle sarahat ıruran
lar büe vardı. Fakat onlar pibi 
biz de vaziyeti bilmiyorduk ki 
kendilerine lazım gelen izahatı 
verelim. Biz tenevvür etmek için 
alakadar zerNrta sorduk. Alaf?a
dar zevat vaziyeti bilmiyordu ki 
bize lazım gelen izahatı versin
ler .. 

Belediyenin ekmek liatlan 

Yeni aktedilen Türlciye • İtal
ya ticaret itilafnanıesine me:but 
numaralı listede yazılı ihraç mal
larmu?.dan 15 mayıs 934 de ka
dar ltalyaya sevke<lilT"li' olanla
rın bedelleri ic::in İtalyan milli 
ban!casında hususi bir hesap açı
la-:aktn·. 

Bu malların bedellerine muka
bil birinci kıymette hususi kıymet
te İtalyan menseli malların itha
li takarrür etmiştir. Keyfiyet cüm
hu· İyet Merkez Bankasına bildiril
miştir. 

Vilayetlerot:ı• \ 
Gelen talebeler 
Kapanan yatı mektepleri 

talebesi yerleştirildi 

ı :ı. Eyüpte Kırkmerdwen cadde . 
! uımde 46 numaralı evde oturan 10 

r-ı§larında Bülent arsadaki dut a
ğacına çıkmış, yere düşerek muh
telif yerlerinden yaralanmıtbr. 

hakkında bir haziranda vermesi 
icap eden tebliğ de ancah dün 
gazetelerde intişar etti. Ekmek 
bunun için bi:ıçok yerlerde pahalı· 
ya satıldı. Şeker için halk tar.:ı'ın· 
dan fazla bir resim ödenmiyeMı"H 
halde Beyoğlu bahkallanndu fi. 
atlar üç kum• yiikseldi. Kimler 
beyanname vereceğini kimler 11er· 
,,.,;yeceifni bilmiyordu. Herkesi bir 
telôstır aldı. 

Bu suretle 15 mayısa kadar 
Türkiyeden çıkmış ve itilafnanıe
nin mevkii tatbike gimıe•.inden 
sonra ltalyaya giden malların 
ltalyaya girmemesi mahzuru or
tadan kalkmış olmaktadır. 

ihracatçılar bu 'ekilde ayni 
kıymette mal ithal etmek hakkı
nı kazanmı1lardır. 

Rusyadaki talebemiz 
Aldığımız malumata nazaran 

Rusyada bulııııan ıtajiyer amele
mizden lise tahsilleri olan bazıla
nnm yüksek Rus sanayi fakülte
sinde tahsil görmeleri için Rusya
da üç sene kalmaları takarrür et
mi.tir. 

Yu.murta fiatleri 
Bu mevsim bqında ihracat ol

mamasından dolayı çok düten 
yumurta fiatları son günlerde e· 
peyce yüluelmiştir. 

Evvelce 30 - 40 para olan 
yumurtalar timdi 2 kuruşa kadar 
satılmaktadır. Bunun sebebi ge
rek Almanya ve gerek ispanya i
le yapılan ticaret anlafınalan ü
zerine bu memleketlere yumurta 
satılması ve İtalyanın da yeniden 
yumurta almasıdır. 

Kaçak kumaş 
Gümrük muhafaza teşkilatı 

memurları limanımıza gelen Fran
sız bandıralı Priyoni vapuru yol
cularından Madam Estopi ile Ma
dam Kahve.- üzerinde ve ltalya 
bandıralı Cilato vapuru yolcuların 
daın Madam lzrahi üzerinde ve 
Pireden gelen İzmir vapuru yol
cularından Madam Hiristo ve Sü
rik üzerinde külliyetli miktarda 
İpekli kumaş bulmuşlardır. 

muhakeme bu işin tekemmülü i
çin başka güne bırakılmıştır. 

Yeni Adliye binası 
Müddeiumumi Kenan Bey be

lediyeye gelerek reis muavini Ha
mit Beyle görüfmü~tür. Kenan B. 
yeni yapılacak adliye binası arsa
" hakkında belediye ile temas et
miştir. 

Kapanan Elaziz, Kayseri yatı 
mektepleri talebeleri şehrimize ge 
tirilmişler ve Hakimiyeti Miliiye, 
Dumlupınar yabmekteplerine yer
leştirilmişlerdir. Bugünlerde Yo
na yatımektebi talebesinin de gel
mesi beklenmektedir. Hakimiyeti 
Milliye ve Dumlupınar yatı mektep 
!erinde yeni kadro yapılıl"ken beş 
muallim açıkta kalmıttır. Bu mual
limler resmi ilkmekteplere yerlet· 
tirilmillerdir. 

Yeldegirmanindeki Fransız 
mektebi 

Kadıköyünde Y eldeğirmeninde -
ki Fransız mektebi kapanmış ve bi 
na Maar-if Müdüdüğü tarafından 
aatın alınmrttır. Dün maarif me -
murları binayı tesellüm etmişler -
di-r. Eylulde burada bir ilkmektep 
açılacaktır. 

Elişleri sergileri 
UkmeteP.lerde elişleri sergileri 

açılmıya başlamıştır. Sergi.ter bu 
ay 50nuna kadar açrk cl'uracaktır. 
Bu sene mıntaka ve merkez sergi
leri yapılmıyac.ak. her mektebin e
serleri kendi binalarında teşhir e -
dilecektir. 

Tahsildeki ıa·a:ıeye yardım 
Halkevi İçtimai yardım şubesi 

yeni bir faaliyet programı hazırla
maktadır. Bilhassa tahsilde bulu • 
nan her yaştaki çocuk ve gençlere 
yardım için tedbirler alınması düşü 
nülmektedir. Halkevi Maarif Mü
dürlüğüne müracaat ederek ilkmek 
teplerde müteşekkil kooperatifler, 
himaye heyetleri faaliyeti hakkın
da bazı izahat istemiştir. 

F aideli bir film 
"Ankara Türkiyenin kalbi,, isim 

li filmin mel<;.tep talebesine göste
rilmesi faydalı olduğuna dair Ma
arif Vekaleti bir tamim göndermi~
tir. 
Bursayı gidecek muallimler 

Bursa Maarif Müdürlüğü, İstan 
bul Maarif Müdürlüğüne bir tezke
re yazarak yaz tatilinden bilistifa
de Bursaya gelecek muallimlere, 
ikamet için ilkmektep binaları tah
sis edilemiyeceğini bildirmiştir. 
Bursa ilkmektepleri ancak kendi 
mıntakası muallimlerinin ikameti
ne kafi sı-elmekt 

Yakalanan yankesici 
Ü$ki.iıdar iskelesinde Mu~arrem 

Efendi namında birinin cebinden 
hundan altı gün evvel 5 lira para i
le saati çalan yankesici Necati za. 
bıtaca yakalanmıştrr. 

Otomobil - Tramvay! 
Sirkecide toför Rahmi Efendi -

nin iıdaresindeki 2166 numaralı o • 
toınobille Harbiyeye giden 347 nu 
maralı vatmanın idaresindeki tram 
vay arabası çarpı'mı' otomobil ha
fifçe hasara uğramı§tır. 

Yeni bir 
Resim sergisi 

_.,_ 

"D,, grupu sanatkarları 
3 üncü sergilerini açıyorlar 

Altı sanatkardan mürekkep 
"D,, grupunun üçüncü plastik sa -
natlar sergisini açacağını evvelce 
yazmıştrk. "D., grupu devamlı bir 
çalışmanın neticesi olarak önümüz 
deki cuma günü Taksim Bahçesi • 
nin yanında :'Dağcılık,, Kulübün
de üçüncü sergisini açacaktır. 

Öğrendiğimize göre grupun pek 
yakında Ankara, Atina ve Moıko
vada birer sergi açması muhtemel
dir. "D,, grupunun cuma günü a • 
çacağı sergi, etrafında timdiden 
büyük bir alaka toplamaktadır.He
nüz teşekkül edeli bir sene bile 
olmadığı ve henüz ikinci sergileri 
kapanalı iki ay bile geçmediği hal
de bu kadar kısa bi~ zaman içinde 
üçüncü sergilerini açmış bulunma
ları "D,, grupunun ne kadar hum
malı bir faalj.yetle çalışmakta oldu
ğunu ispata kafidir. Memleketi • 
mizde yeni resmin tanınmasına ve 
rağbet görüp anlaşılmasına yardım 
eden grup azalarını ne kad~r ~~
ri~ etsek azdır. Memleketımızın 
durgun sanat havasında uyan.dır ~ 
dıkları bu hareket her türlü sıtayı
şin fevkindedir. 

Sergi, on gün müddetle umuma 
açık bulunacak ve sergi herkes ta
rafından gezilebilecektir. 

-o- • 
Ayhk verildi 

Haziran aylığı, ita emri gelmiş 
ol<!, 1undan, dün verilmiştir. Dul, 
yetim, mütekaitlerin maaşlarının 
verilmesine de hafta sonu başlana
-:aktır. 

Bu karuıklık arasında bir .a-
yia çıktı: ' , 

- Tabelalardan ela 50 lira re
sim alınacakmış .. 

Birçok kimseler elind~ bir bo
ya kutusu ve fırça tabelmını bo
yamağa basladı.. Diğer taraftan 
ihtikar al,,;,, yiirümü,tü. Birçok 
açık gözler sattıkları mal resme 
tabi olsun olmasın liatlan arf· 
hrclılar. Bittabi bunların ye~iin 
yegan kontrol edilmesi imkanı 
yoktu. Bu imkan olmayınca bir
çok kimseler de çarna~ar aldatıl
dı .. Ve hala da aldatılmakta Je. 
vam ediyor. 

El hasıl is aceleye geldi. 
Biraz daha zamanile ve vak

ti.le hareket etseydik ve her tür
lü ihtimalata karsı tedabir al ·<2y· 
dık daha iyi ol~ mı idi? Bari 
sürade bundan sonn:ıınnı tanzim 
edelim. 

Mümtaz FAiK 
-..-,o------··,-------

i r an Şahı Hz. 
Cumartesi günü Tahran
dan hareket etmişlerdir 

Şehrimiz lran konsoloshaneıi
ne dün resmen gelen bir telgrafta 
memleketimizi ziyaret edecek o
lan Iran Şahı Rıza Han Pehlevi 
Hazretlerinin haziranın ikinci cu
martesi günü Tahrandan Türkiye
ye müteveccihen hareket ettiği bil 
dirilmi~tir. 

İran Şabı Hazre~leri Ank~
rada Reisicümhur Gazı hazretlen
ni ziyaretten sonra lstanbulu te.
rif ederek Dolmabahçe sarayında 
ikamet buyurac.aJ?":rdır. . 

Şah Hazretlerının ~reflerıne 
Dolmabahçe sarayında bir süva· 
re verileceği de müstahberdir. 

Ali Sait Pş. Erzurumdı 
ERZURUM, 3. A.A. - lran Şa· 

hı Hazretlerinin istikbaline memuı 
edilen Ordu müfettiflerinden Ali 
Sait Pa,a bugün şehrimize gelıni~-

tir. l Ş SAMSUN 3. A.A. - ran a-
hı Hazretlerini karşılamağa giden 
heyet azası bugü_n saat 13 te Ka~a 
Deniz vapurile lımanımıza gelmış 
ve 1 7 de T ra.bzona doğru yoluna 
devam etmi•tir. lran büyük elçi&i 
Sadık Han burada heyete iltahak 
.. tm' stir. 



İnsanın ömrü 
ln'"n tnbii olarak kaç yıl yaşayabi

lir? Binlerce ydlardanbcri insanlarm bi
ribirlerine ve kendi kendilerine sorduk
lan bu sual gene tazelenmit. Sebebi, Pa
ristc Hekimler Akademisi azasından, sa
bık rei ve 1--.:~disi de tam yüz iki yaşın· 
da bulunan doktor Guimiot'nun ''yüz s~ 
ne Yllf'lJTlak için.,. adıyla yazdığı kitabın 
üçüncü ba•ılııını çıkarmış olması. Fikri 
çok taze olan bu doktor kitabının ilk ba-
11lııını kendisi 99 Yatında iken çıkannıı. 
Çok yaşamak i&tiyenlere kitabında ver
diği naa.ihatlcr kendisinin tatbik ettiği, 

HİKAYE 
NASİHAT 

, İyi netice verdiklerini kendisinin Üzerin
de eördüğü tedbirlerdir diye, çok ya~
mak İstiyenler kitabı kapışıyorlarmış. 

Mukaddes dediğimiz kitaplara bakılır
sa, pek eski zamanlarda insanların Ömrü 

1 bin yıla yakınmış: Meseli. Adem baba
mız 930, Nuh Peygamber 950, yahudile
rin ve Arapların ceddi diye tanıdığımr:z 
Sam 600 ıene yaıarnışlar .. Bu sayılar 
mübalağa bile olsa insanların pek eski 
2amanlarda çok y&§adıkları kolayca ka
bul rdilcbilir. Cünlı:ü o zmanbrda hast3-
lıklar, bilhassa.bulaşık ve salgın hastalık 
lar azdı ... Orta zamanlarda jnıanlat-ın va
sati ömrü birdenbire azalıyor, çünkü sal
gın hastalıklardan kurtulabilen pek az 
kimse kalıyor. 

Son bir iki asırdanberi vasati ömür 
gen~ artıyor. Bunun da sebebi salgın 
lıastRhklara karıı bulunan çarelerin mü
es!İr olmasıdır. Bilhaaa çocuklar mede
ni memleketlerde daha çok sayıda olarak 
sal~ı!t hastalıklardan kurtanlıyorlar. 

~ 

Suhş,k, salgın hastalıklara çare bulu· 
ııuyor5" da, öteki hastalıklar, hekimlerin 
dediklerine göre, insanlann kendi kaba
hatlerinden, sıhhat kaidelerine uymama· 
!arından ileri gelen uzvi hastalıklar, ge
ne intı.anlan tabii vakitten evve~ götü.ri:ı
yorl&1r. Bunlar da olmasa insanlar tabii 
olarak yüz yıl Y"'fayacaklar. Hatta mC'li
hur Metchnikof'un fikrine gôre, insan
lardaki ölüm korkusu da insanların tabii 
ömürleri kadar yaşamamalarından ileri 
geliyor. Bir insan hastalıktan, yahut bir 
kazadan .)lmese de tabii ömrünü tamami
le yaşasa, yüz yaıını geçirdikten sonra 
bir koltqkta otururken, hayat sermayesi
ni tiikettiginden dolayı, yağı sönmüş bir 
kandil gibi, yavaı yavaş sönecek. O va
kit ölüm korkuıu da kalınıyacak ... 

insanın tabii ömrü yüz sene olduğunu 
söy liyenler, ilmi görünen bir muka:ı:~~
ye istinat ediyorlar: Hayvanlar~a b~yu
me devrile tabii ömür arasında bır n~~~t 
yardır, mesela köpek 2 yaşında buyu
meıini bitirir ve 10 - 12 sene yaşar; de
ve 8 senede büyür 40 ıene ya'3r• 

ln•anın büyümesi de 20 - 22 yıl sürer. 
Hayvanlarda tabii ömür büyüme devrinin 
b•t misli olduğuna göre insanın da 100 
11 O yıl yaşarnası l&zımgelecek demektir, 
egeı· kendisini has tal: klardan ve .. otomo
bil kazdarından kurtarabilirse ... 

H.ılbuki Alman doktor Wolff'un 1933 
Jcn:sınde toplamış olduğu en yeni iıtatis 
tik'ere röre medeni memleketlerde insan· 
lar:n timdiki va&ati ömrü ancak altmıf 
I~ "ene. imit. Demek oluyor ki, İnganlar 
'k nd.i ~al\eri neticcai olarak ba•U.lık 
Jara tutuldukları için tabii ömürlerinden 
en az otuz bet senea.ini kaybediyorlar. 

Tabii Ömür meselesinin içinde bir de 
geıırlik ve ihtiyarlık meselesi var. Acaba 
insan kaç yatında ihtiyar sayılır? 

Hekimlerin piri lpokrat İnsanlan elli 
beş ya!ından sonra ihtiyar sayardı. Bere
ket ve,.sin ki, tekaüt kanunlarını tanzim 
cdenlerio bu fikirden haberleri olmamıt 
ta hemt>n her memlekette 65 yaşına ka
d~ çalı4mağa müsaade vardır. Hatti ba
zı memleketlerde ünivıersit~ bocalan ken 
el.ilerin\ g:Osterip te akademı azası olmuı
lan.n anc-ak yetrnit bet yaşında tekaüt ~ 
dilirlcr. Hekimlerin pirinden sonra Ylf 
mesel sile nteŞ'gUI olan Zoclıias hekim de 
insanların yetmiş yaşına kadar çalrfabi
lecekle,rini ıö:rlemişti. Halbuki en yakın 
7.atna:uarda bıle Gladstone Bismarck 
Clcm;nseau gibi zorlu devlet adamları' 
yetm:~ten çok ziyade bir YB§ta muvaffa
kıyPt veren faaliyet gÖstennişlerdir! 
. Kendini bildirmek iatemiyen bir bekim 
ımanlarm kaç yaşında ihtiyar aayılacak
lar:nı Rn!nr.ıak için, bu hususta en ziyade 
sa!' lıiyPt ıa.hibi tutulraaları li.zımgelen, 
1tık iJB.haıei rahibeleri arasında bir an
ket yapınış: Onların - genci. ve ihti.yan 
denilrmez - hepsi erkeklerin ancak yet
ır.iı he.ı yo.ş.1nda ihtiyar ıaY'lacaklarını 
•Öylem~kt> ittifak etmişler, 

Gendiğin en kuvvetli delili de aşk de-
ğil r.ıidır? - G. A. -

Refik üçüncü şişeyi ısmarla
dı: 

- Yahu, çok içiyorsun, de
dim, bırak ki kesesine zarar, sıh
hatine de zarar .. Sonra bu kadar 
çok içmenin ne zevki vardır onu 
da anlamam. 

Refik omuzlarını silkti. Ö-
nündeki kadehe baktı: 

- Canım, ben de istediğimden 
içmiyorum ya.. dedi. Sen zaten 
bilirsin ki ben rakıyı o kadar sev
mem. Hele e»'kiden biç içtiğimi 
gördün mü? 

Refiği çok eskiden tanırdım. 
Hakikaten içmezdi. Bekar oldu
ğu için dü§üncesiz, kaygusuz, o 
kadın senin, bu kadın benim, kö
~ kapmaca oynar gibi yastıktan 
yastığa koşardı. Halbuki şimdi .. 

Şimd; biliyorum ki, bir sıçrar
aın çekirge, iki sıçrarsın kabilin
den en nihayet bir sarışın kadına 
esir olmuştu. 

Kimbilir kaçıncı defa olarak 
tekrar anlattı: 

- insanların hayatı hakika
ten tuhaf .. Buna kader mi diye
lim, ne diyelim? Bütün başıma 
gelen felaketlerin sebebi bir şem
siyedi•. 

Yağmurlu bir gündü. Elimd'e 
şemsiye olmasaydı, Cemile ile ta
nışmış ol'Dlıyacaktım. Kızcal':ızı 
ıslanmasın diye şemsiyenin altına 
aldık. O gün bugün başımızın 
betasını çekiyoruz. Ne günah et
tim de alla:h hu kadını bana mu
sallat etti, bilmem. 

Kim bilir kaçıncı defa olarak 
ben de bu sözleri dinlediğim i
çin, artık canım sıkılmağa başla
mıştı. Btt sefer ben omuzlarımı 
silktim: 

- Doğrusu ya, sen de fazla o-
luyorsun. Vur tekmeyi, gİ.!:sin. 
Oldu, bitti, decfim. 

Refik acı acı yüzüme baktı. 
Sonra boynunu büktü, dudakları
nı büktü. Bu sözü nasıl söyledi
ğime hayret ediyOT gibiydi.: 

- İşte buna imkan yok, dedi, 
tam dört defa tecrübe ettim. Ne 
ağlamalar, ne sızlamalar, ne inti
har teşebbüsleri .. Hele sonuncusu 
pek feci oldu. Kaldırıp kendisini 
pencereden abnadı mı? Bereket 
venin alt katta otunıyorduk. Ya 
üa't katta otursaydık, kadın o si
nit- halile gitti gidecekti. Mahalle 
de bile ismim katile çıktı. Ne ka
dar kadın varsa hana "hain herif,, 
(katil herif) diyorlar. Zavallı Ce
milenin sebebi mevti olacakmı
f ım. 

Böyle kadına ve böyle erkeğe 
ne denir? O sırada Napolyonun 
bir siiızü hatırıma geldi: 

- Azizim, dedim. Napolyo
nun bir &Özü var: "Aşkta en bü. 
yük galibiyet, kaçmaktır.,, Kaç· 
tm mı, kurtuldun demektir. Am
ma oyalandın mı, böyle cehennem 
azabı çeker, durursun. 

Arkadaşımın kanı başına sıç
radı: 

- Sen Napolyonu ra·hat bı-
rak, dedi, toprağı bol olsun. Sözü 
söylemek kolay amma, hir de onu 
yap.malı .. Napolyon dediğin heri
fin karısının koynuna koşmak i
çin, muharebe meydanlarını bile 
bırakmak istediğini bilmez deği
lim. Niye kendisi söylediklerini 
nefsinde tatbik etmemiş. Bu iş öy
le zannettiğin gibi değil azizim, 
Kaç! Nereye kaçacaksın? Benim 

Milliyet'in edebi tefrikası: 96 

KANLI SIR 
Sayılı günler, çabuk geçer •. Üç 

dört gün sonra, her şey bitmiş ola
cak.. Sırrı Nevres, Neşldeyi artık 
tamamile pençesine geçirmiş bulu
nacak. .. 

Hayır .. Her bahaya, her ne baha 
ya mal olursa olsun, bu, olmıya
cak ! Kafam, uyku bile, cehenne
mi bir makine gibi işliyor. Kimse 
ile konu•mıyorum. Kafama ihanet 
etmeme;i için ağzımı kilitledim. 

Evde oturır.ak ta tehlikeli. ... Ci
var köylere ava çıkmalı .• Fakat 
dört gün sonra düğünümüz ( !) 
var. 

Üç gün daha düşünebilirim. 
Ne düşüneceÇim? Onu da biliyo
rum. Fakat dütünınek, her zaman 
bir irade kuvveti değil. insanın 
beyni, kendi kendine işliyor, hem 
muayyen istikametler, veçheler 
alarıık yürüyor. 

O halcie, beynimi, kendi haline 
bırakmalıyım ... YürüyeceÇim yolu, 
kendili~inden tayin etsin ... 

F rançoise'l,. Ferhundeyi yam-

Yazan: Mahmut YESARi 

ma çağırdım: 
- Çocuklar, ben, birkaç giAn İ· 

çin Samar.lı köyüııe gidec .. ;!im. 
sc() !) .!': ?-1 -aöy cm cm ccvv 

Fransuvaz boynunu bükmüftü: 
- Gene mi av? 
Ben de boynumu büktüm: 
- Gal"ba, size bıkkınlık geldi! 
Ferhunde, gözleri gözlerimde 

ince ince gülüyor: ' 
- Bıkmadık, fakat üzülüyoruz. 
- Neye üzülüyorsunuz? 
- Sık sık sizden ayrılıyoruz.Son 

ra, ıiz de yoruluyorsunuz. Sıhhati
niz için merak ediyoruz. 

O zamana kadar hiç aklıma gel 
miyen bir endi~ ile sarsıldım. Aca- ı 
ba ben, avdan çok mu yorgun, bit
kin dönüyordum? 

Ka,larmıın arası buru~arak dü
fünii1ümden Ferhunde 'üphelen • 
mi,ti: 

- Bana gücendin mi? 
- Ben, sana gücenir miyim, yav 

rum? 
F ransuvaz, adeta kıskanır gibi 

de ilk önce aklıma gelmedi değil, 
hatta aklrma geldikten sonra tat
bik ettim. Nafile! Ne yaptrmsa, 
nereye gittimse kurtulamadım. 

Kayışdağına kaçtım, gene kur· 
tulamadım yahu! Cemile: 

- Pirenin gözüne gİRen, seni 
bulur, çıkarırmı, diyordu. 

Hutantoya mı kaçayım? 
Doğrusu ya, Refiğin bu kadar 

beceriksizliğine acıdım. Sustuk. 
Bu sessiziik içinde arkadaşı· 

mm derdini daha iyi anlıyordum. 
Ne yapmalı da onu bu kadından 
kurtarmalı? Hani kadın da bir 
defa yapıştı mı, yapışır ha! Bunu 
bilmez değilim. Birden aklıma 
bir §ey geldi: 

- Refik, dedi.m, ben bu işin 
bir kolayını buldum. 

Hiç bir kolayı olmadığını İ· 
fade eden bir jestle elini salladı. 
Fakat alakalanmadı da değil: 

- Söyle bakalım, bu işin ko
layı neymiş? 

- Hatta Nasıl oldu da §İmdi
ye kadar bunu düşünmedin, ona 
hayret ediyorum .. 

- Allah allah.. Söyle yahu! 
- Sen Cemile ile hemen ev-

len azizim, onu nikaohla •. 
Refik bu sözümden bir §ey an

lamadı. Onu büsbütün Cemiı!eye 
bağlayan bir teklifte bulunmuş o
luyordum. Yüzüme afal afal ba
karken ma'ksad•mı izah ettim: 

- Evlilik başka şeydir. Bir 
ay geçmeden ikiniz de biribH-iniz. 
den brkarsınız. Boşanır, kurh:lur
sunuz vesselam. 

SEM 

Bugünkü program 
1 S TAN BUL, 

18,30: Fran•ı:r:ca ders. 19: Ruıen Ferit Bey 
tarafından muaiki m~•ahabesi. 19,30: Türk mu 
siki netTİyab. (Meaut Cemil, Ruıen, Ce.,det, 
kemani CeTdet, Şeref. 1brahim heyi er, Vecihe, 
Belma hanımlar) 21,20: Ajans ve boru. haber· 
leri. 21.30: Stüd70 orkestrası hafif musiki solo> 

223, Kbz, VARŞOVA, ı345 m. 
18,15: Oda muail<lsi. - Moaahabe. 19t1S: 

Hafif muıiki. - Muhtelif. 20,40: Plik. - Mu· 
• lı. ı , ... ?ı 12: J.it'f'anv<1. "11J!iki.si. fTa,.ııınnili.) 
- Haberler. 22,12: Hafifi muıiki. 23: MuMha 
be. ı ... , 1 5 ~ ua,ı .. . ııuaiki .. i. 24: Musah;;1be. 

223• Kh" BUKREŞ, 364 "'· 
13• Muu.habe. - Plô.k. 14,30• Plak. ı9: 

Radyo orkesr•••· 20: Üniversite, 20,20: Radyo 
orkestr&aL 21! Koaferans. 21,1'5: Oda musikisi. 
21,45: Konferans. 22: T "'l'anni. 22,.30: Piyano 
.konseri. 23: Hab•rler .. 23,30: KahYelı.an• koa.
seri. 

686 Khz, BELGRA T, 437 m , 
20: a-Şrkılı kon••r. - Mu.a.lıabe. 21,10: 

Plik. - Reklftm. 21,30: Operadan nakil. (isti• 
rahatlerde 11.öxler.) 

638 Khx., PRAG, 470 m. 
18,45: TaK&nni. 19,10: Mu-.babe. 19,20: Al

rnanca neıriyat. 20,25: Askeri konser. - Mu
sakabe, 21.SO: Pli.k. 22,30: Piyano konaeri. 
23: Musahabe. 23,30: Pli.Le. 

174 K~x, MOSKOV A, 1724 m. 
21: Alqam konıeri. 23,05: Ecnebi dilile net· 

rlyat. 
713 Kh.. ROMA, 421 m. 
18ı Karııık "onser. - Musahabe •• plak. 

21,45: Konaeryatuvardan naklen lconaer. -
Musahabe. 23: Tagannili senfonik konser (Roa 
ıini) 

ŞiMALi ITALYAN GRUPU, 
20.30: Karııılc neıriyat. 21,45: Konaervatu

vardl\n naklen zengin musi.lır.i ne,riyab. - Mu
s~h.abe, 23: Oda muaikisi. 23,30: Dan• rnuai-
kuı. ı 

545 Khz, BUDAPEŞTE, 550 m. 1 
20: Bela Rac:ıı: siaan takrmı. 21: Stüd,.odan 

tiyatro temsili. 22,50: Wadhauer kuarteti. 23: 
fnı:ilizce tiirler. 24.15: Pllık. 

592 Khz. ViYANA, 507 m. 
20,10: Senfonik konser. 22,05: Sohbet. 22,15: 

Karr~ık. 23: Haberler. 23,20: Hoh:.er akıam 
kon•eri. 

901 Khı: HAMBURC 332 m. 
21,10: ~ülf"r muaikitinaslar. 22,40: Neteli ko 

,.o kon•':r~ .. 23: Haberler. 23,20: Muaahabe. 23, 
3
1
0: Musıkılı neıriyat. 24: Şimal dan• •e 1a,.kı· arı. 

Khz. Deutscftla•daender 1571 ın 
22· "D V . I · er oaelhaendler,. operetinden •ah-

ne er. ~3: Spor. - Haberler. 24: Şimal dan• 
•e f&r-.ıları. 

duruyordu: 1 
- Bu Samanlı, uzak bir köy mü? ı 
Bu isimde bir köy olduğunun 

farkında bile değildim. Fakat ufa 
cık bir tereddüt, Fransuvazı ku9ku
landırabilirdi. Hemen cevap ver
dim: 

- Çiftlikten sekiz dokuz ıaat 
çeker. 

F ransuvaz, bilJmı sallıyordu: 
- Atağı yukarı iki gününüz yol-

da geçecek . ' 
- Evet, atağı yukarı ..• 
Ferhunde, korkarak sordu: 
- Yürüyerek mi gideceksiniz? 
Bu sualler, beni, fena sıkmıya 

ba~lam19tı. Lakin bunu hissettir • 1 
mek te istemiyorum. Ferhundenin 
yüzüne acıyarak bakıyorum: 

- _Yürüyerek değil , yavrum, a· 
~a~ ıle .. Benim gibi beli bükük bir 
ıhtıyar sekiz dokuz saat yürüyebi-
lir mi? ' 

Fransuvaz, fen, alaylı bir kahka 
ha attı: 

- Sen, yirmi dört saat te yürür
sün! Sen, beli bükük ihtiyarsın öy
lf; mi? 

Katılacak gibi gülüyordu. 
-Bizimle alay ediyorsun. 
Fransuvaz'ın ne~esi, Ferhunde. 

ye de s · rayet etmifti; o da gülme
ğe başlamı9tı. Bir elini omuzuma 
koymu~. topuklarım sinirli •İnirli 
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Kari mektupları 

Hallcevi talebe yurdu talebe
sinin bir ricası 

Bizler yükıek tahsillcriı_ıi ikmal için 
Anadolunun hücra köşelerınden I.tanbu
la gelmiş gençleriz. ~ene başındanberi · 
halkevinin açmıı oldugu talebe yurdunda 
ayda on altı lira vermek ıuretile kalı
yoruz. Geçen altı yedi aylık bir zaman 
zarfında gerek yurt memurlarından ve 
gerekse hallı:evi idareoi tarafından bir ana 
baba himayeıi gördük. Bu hususuta min
net ve şükranlarımızı söylemekle bera
ber karş•laştığımız son bir hadiseden do
layı teeHürleriınizi izhar etmekten ken· 
dimizi mcnedemedik. lmtihanlanmızın 
çok şidedtli bir şekilde devam ettiği ve 
yurdun kapanmasına bir ay kaldığı bir za 
manda halkevi idaresi aylık ücreti ola
rak 20 lira istedi. 

Halbuki bizler bütçemizi eski şekle 
göre tanzim ettiğimizden çok müşkül 
bir vaziyette kaldık. Halkcvi idaresinin 
bu kadar ufak bir yardımı bizden esir 
gemiyeceğini ümit etmekle beraber ma
kamı aidinin bu hususta nazarı dikkati
ni celp ederiz efendim. 

Halkevi talebe yurdu 
Talebeleri n. IBm<ıil 

Bir muhacirin şikayeti 
Çrluya yeni gelen Romanya muhacirle

ri için yapılacak elli hanelik "Omerler" 
köyü kaymakam Tevfik beyin önayak 
olmasile, batapu mutasarnf olduğumuz 
Çukur çengel çiftliği arazisinde beş bin 
dönüm alınmak suretile Çorlunun Ke
maller meras:nda kuruluyor. 

Beş on sene evvel gelen muhacirlere 
esasen taksim edilmit ve bir kıimı tarla 
ve bir kısmı da otlakiye olarak kullanıl
dığı halde yetişmiyen ve eski boğazların 
yer yer sökülerek tarla haline konulduğu 
Kemaller ve Çorlu arazisi yeni köyü ve 
hayvanatını hiç bir zaman beıliyemez. 

U7.ak memleketlerden vatanımıza ge
len kardeşlerjmiz, hükumete ait daha 
mahsuldar ve oulak arazi varken yerleı
tirilmeyip, aharın arazisini peşk-e~ çek .. 
mel<, ye kısa bir zamanda onhırı müatah .. 
ıil •aziyete getireceği yerde, mahkeme, 
münazaa ve gürültüye ıevektmek ne de-- ! 
rece doğrudur. 

ÇORLU ALI B. yefreni A. CELAL 

1 Askeri tebliğler 1 
ihtiyat zabitlerine 

Eminönü aokerlik §iibeıinden: 
Şubemize mensup ve mukaryet ihti

yat zabitan yoklaması 3 hanran 934 
tarihinden itibaren ba1lamıştır. Bir ay 
devam edecektir. Birinci hafta Ümera, 
Binbaşı ve muadili rütbe ikinci hafta 
yiizba§ı ve muadili rütbe memurlar ü
çüncü hafta mülazım ve muadili memur
lar dördüocü hafta zabit vekiller ve 
muadili rÜ'tbe memurlardır. Ebbba ve 
baytM 11nrfına mensup olanlar hangi 
§iillıede mütehaısıa oldı:klarını tevıik e
deceklerdir. Fevkalade mazeret dolayi
sile bizzat gelenıiyeceklerle taşrada o
lanlar mektupla müracaat ederler. ----

Hazin bir öf üm 
Matbuata uzun ııeneler biz net e

den emektar muhacrirlel'den Ebus
&Üreyya Sami Bey, Ama.oyada vefat 
etmi~ir. 

Elbus.süreyya Sami Bey, taUı ve 
açık uolubale tarunmıftı. Birçok gaze
telerde , mecmualarda makale ve hi
kayeleri çıkmıttı. Roman tarzında 
kitapları da vanlL 

Merhuma mağferet dilerken, oglu 
Hariciye vekaleti mem.urlanndan ve 
gazeteci arkadqlarmuzdan Sami za
de Süreyya Beye taziyetleriınizi be
yan ederiz. 

Williy~t 
Aarın umdesi " MI L LI YET " tir· 

yere vuruyordu: 
- Sen, ihtiyarlamamıya mah • 

kı'.imsun, Hüsrev Amca! 

-Ağustos4-
Çiftlikten ayrılırken Fransuvazı 

Ferhundeyi kollarımın arasında u
zun uzun ok,adım, kokladım. 

Ah, bu kadın hassasiyeti! Fran
suvaz, ürpererek geriledi: 

- Sen, adeta, uzun bir yolculu
ğa çıkıyor gibi veda ediyorsun. 

Ferhunde de korkak korkak göz
lerini kırpı,tırıyor: 

- Sahi, Hüsrev A~ca , öyle dur
gun ve mahzunsun kı ... 
Boğazımda bir kuruluk, bir ya

nıklık var. Ağlamamak için ken • 
dimi güç tutuyorum.: 

- Neler söylüyorsunuz, çocuk • 
lar? 

Ferhunde, ellerimi tuttu: 
- Neye müteessirsin, Hüsrev 

Amca? 
- Müteessir değilim, kızım. 
Fransuvaz da tefkatle yüzüme 

bakıyor: 
_ Hakikaten bugün müteessir 

görünüyorsun. 
Sahte sahte gülüyorum: 
_ S:z, beni zorla gamli, kederli 

edeceksiniz. 
Bir an evvel arabaya atlamak, 

kacmak istiyorum. Fakat Fransu-

Muhterem Halkımıza 
• 
inhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

1 Haziran 934 tarihinden itibaren bayiler 
tarafından hal! ... a satılacak tütün ve müs
kirat mamulatından alınmağa başlanılan 
müdafaa vergilerinin miktarı aşağıda gös
terilmiştir. 

1 - Fiatı 25 kuruş ve daha yukarı olan 20 
sigaralık veya 20-25 gramlık tütün, enfiye 
tönbeki ve pipo tütününün beher paketin
den bir kuruş, fiatı 25 kuruıtan aıağı olan
ların beher paketinden yirmi para. 

2 - 10 sigaralık paketlerden verginin ya• 
rısı ve yüzlük peketlerden beş misli alınır, 

3 • Puroların, tanesi 25 kurut ve daha yu
karı olanlarının beherinden bir kuruş, 25 
kuruştan aşağı olanlarının beherinden yir-

• 
mı para. 

4 • Rakı, Votka, Konyak, Vermut, Likör
lerin 25 santilitrelik ve daha büyük şişele· 
rinden şişe başına 2 kuruş, 25 santilitreden 
küçük şişelerinden şişe başına 1 kuruı. 

5 - Biraların beher şişesinden 1 kuruı. 
6 - Fıçı içinde satılan biraların beher lit

resinden 2 kuruş. 
7 • Açık veya kapalı her ne 

olursa olsun şarapların beher 
1 kuruş. 

kap içinde 
litresinden 

8 • Şampanya, Cin ve viskilerin 
şesinden 25 kuruş. 

beher şi-

Bu vergilerin, paketlerin ve şişelerin eti
ketleri üzerinde gösterilinceye badar bayi. 
Ier tarafından satış bedellerine ilaveten 
alınacağı halkımızca malWıı olmak üzere 
ilan olunur. ( 2947) 

'-------.... ---·----------------M. M. V. Harita Umum 
Müdürlüğünden: 

'Ankara'da Harita Umum Müdürlüğünde çalışamak ü
zere bilimtihan şehri ücretli kartoğraf alınacaktır. Taliple
rin harita tersim işlerine mümkün mertebe vakıf olması la
zundır. Girmek hususunda aranılan şeraiti öğrenmek isteyen 
ler Ankara' da Cebeci'de Harita Umum Müdürlüğü kartoğ
raf Şubesine lstanbul'da Topanede Sanayi· Mektebi binasın
da İstanbul Harita Şubesi Müdürlüğüne müracaat etmeleri. 

(2853) 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Muhammen Bedeli 

Lira 
Demirkapı : 'Elvan zade Hoca paşa ma
hal!esi Serdar sokağında 4 numaralı ha
nenin 120/80 hissesi. 

2177 Peşin para 
veya mübadil 

bonosu ile 
Tahtakale: Demirtaş mahallesi kutucular so
kağında 9 numaralı 15 metre nıurabbam
daki Salaş arsası. 

150 u 
" 

Yukarıki mahallerin hizalarJndaki kıymetler üzerinden 
13-6-!:l.34 çarşamba günü saat on dörtte açık arttırma usulile 
satılacağı ilan olunur. (M.) <2538) 

vazla Ferhunde nin sevgi çemberin 
den kendimi kurtramıyorum. 

Evet, niçin müteessirim? Bu, av 
yolculuğu mu? F ransuvazla Fer -
hunde, neden şüphelendiler? Ha • 
Jim, fÜphelendirecek kadar titrek 
kararsız, hasta mı? 

Fransuvazla Ferhunde'yi kolla
rmdan tuttum: 

- Bugün, içimde tuhaf bir üzün 
tü var. 

Ferhunde, göğüs geçirdi: 
- Gitmiye mecbur değilsiniz 

ya. • . gitmeyiniz. 
- Araba bekliyor, kızım! 
- Bu da mı dert? Savarız. 
- Hayır ... Bir kere niyet ettim, 
- Dönemez misiniz? 
Çember, gittikçe daralıyor ve 

ben, çabalanmak kuvvetini bile 
kaybetmiye ba,lıyordum. T evi! et
mek ve hemen kaçmak lazımdı: 

- Yavrum, ben, hayatta daima 
verdiği söze sadık kalmı• bir ada
mımdır. Şimdiye kadar hiçbir kuv 
vet, beni sözümden geri döndüre· 
medi ... Daima sözümde durdum. 

Framuvaz, hayretle duraklamış
tı: 

- Samanlı köyünde birine mi 
söz verdiniz? 

- Hayır .•. Fakat kendime söz 
verd'.m. 

- Bazan ne garip,anla~ılınaz bir 

insan oluyorsunuz! 
Bir an Germaine'in hayali gözle

rimin önüne geldi. O da, hazan kar 
şımda böyle hayretle duraklar: 

- Sen, ne garip, anlaşılmaz in
sansın! 
derdi. 

Germaine'in hayali, daima içim 
de bir daüssıla acısı gibi sızlıyor.O· 
nu bu kadar kuvvetle ve hasretle 
anacağımı hiç tahmin, tasavvur e
dememiştim. 

Fransuvaz , cevap bekliyormut 
gibi bakıyordu. 

- Arabayı fazla bekletmiyelim. 
Küçük el valizimi Ufağa verdim. 

Arabaya atlarken Franıuvazla Fer 
hun de, ellerini sallıyorlardı: 

- Dört günden fazlasına müsaa· 
demiz yok. 

- Bizi bekletmeyin, me~ak ede
rız. 

Si!ah çantamı, pardesümü araba 
ya yerlettiriyordum: 

- Dört gün bile çok.. Fakat ne 
olur, ne olmaz, bir iki gün fazla ka 
lırsam, merak etmeyin. 

Fransuvaz, beni gücendirmek -
ten korkuyordu: 

·-- Kızmayın ... Şaka söylüyoruz· 
Güle güle gidin. 

-Bitmedi-

.... nae oır aRşuıameıe 7ney • ı vu .......... -- --··-· -
tıcı aevre»~ 



Kanunların tatbikatı 
(Başı 1 inci sahifede) 

Çorap imalathaneleri 

1 
Çorap fabrikaoorlerinden bazı • 

arı da >,Qreddüde düşmüştür. Bun 
lar, kendilerinin mensucat üzerin
~ iş görmediklerini söylemişlerdir 
I' endilerine yaptıkları işin mamu • 
at olduğu ve bunun da nev'ine gÖ· 
~e Y~ni istihlak vergisine tilıbi oldu· 
gundıı-n beyanname vermeleri la • 
ıtııngeldiği cevabı verilmiştir. 

Ayakkabılar 

Şazı ayakabıcılar da beyanname 
'V~ Vergiye tabi olduklarını zannet· 
~ışlerdir. Bunu tahakkuk müdürlü 
günden sordulc. Ayakkabı hakkın
da kanunda bir madde olmadığını 

hv~ binaenaleyh hu muamelelere ta-
1 olmadıkları cevabını aldık. 

ipekliler yünlüler 

Tahakkuk Müdürlüğünün dün 
gazetelerde çıkan ilanının onuncu 
tı:ıaddesi: "Yün, ipekli, yünlü men· 
~u_cat ve mamula'ttan,, şeklinde 
tdı. Halbuki kanunun buna temas 
eden madde~i "yün ipliğ·i, yünlü 
ınensucat ve mamulatından,, şek
linde olduğundan, birçok tüccarlar 
telefonla matbaamıza müracaat et
ıni.şierdi~. Biz de meselenin tavzi • 
hini tahakkuk müdürlüğünden sor 
duk: 

- Doğrusu "yün ipliği,, olacak· 
t~r, gönderilen ilannamede yün ke
lıınesinden sonra virgül konarak ve 
11Yni zamanda gene daktilo sehvi o 
larak "ipekli,, olarak yazılmış.tır.,, 
Cevabını aldık. 

lleyannamelerin kabul müddeti 

Beyannamelerin kabullerine bu 
akşama ıkadar devam edilecektir. 
Yarın da kontrol heyetleri fabrika 
llılalatlıane ve depoları kontrol e
derek beyannameler muhteviyatını 
ın~llinde tetkik eyliyeceklerdir. 

Tayyare vergisi 

8i\etle girilmesi mutat olan sinema, ti
taıı-o,konser,sirk ve plijlarda beher bilet 
""delinin asıllan üzerinden yüzde on 
lo.yyare v.,.,gisi alı.nıması hakıkmda dün 
taı,ıtlrkuk müdürlüğünden lazımgelen 
~rl.,re emirler verilmiştir. 
lı 1'u cümleden olarak tayyare vet"grsi 
.atııuıunun gramofon plaklannın belıe-

~>ııden 10 kuruş vel'gi alınması hakkında 
t ~addesinin de bugünden itibaren 
athıkine geçilmiş olacaktır. 
K.ontııollara ve tahsilata başlan-

dı. 
....... 
la 1;\uğdayı koruma vergisi kanununun 

lhikatma devam edilme4ctedir. Maliye 
~urlan, kendi mıntııkalannda vergi 
"" ıniikellef bulunan bübün ticaret:han<> 
\>e ınüesaeseleri dolaıarak, da.ha evvel 
llbelere tevdi dilen beyannamelerm ha 
. ate uyup uymadığını tesbit etmişler
"'. Bu kontrollar esnasında birçok ti

lıhanelerde, beyannamede gösteri • 
.:" miktardan fazla mal bulunduğu gÖ· 
ınüı ve mal sahipleri bakılanda zabıt 

""akası tutulmu§.f:IH". Bu zabıt varaka· 
bugün maliye tahsil şubelerine veri

.... vergi cezas;ıe beraber iki misli <>-
•alı: de~al tahsil edilecektir. 
l>iğer taraftan dün, undan mamul 
I ddeler satan ve bulunduran müesse· 
.. erde de umumi kontrollM yapdmıştır. 
"" •abahtan ib'baren undan manıul me 
addı n, kilo Jy.qına 2 kuruş hesabi le, pul 
· ~~1. olarak sabşa koı.Jlmuı icap et· 
!'i lÇJn, buna riayet etmiyen1er haılııkrn 
il d.a zabıt varakaları tanzim edilmiştir. 
':ltından başka, beyannamelerde gÖ•· 
•ıleıı milcıtar üzerinden tahakkuk eden 

11iiday1 koruma vergisinin tahsilatına 
geçiJm;ş maliye memurları, beyanna 
"e.renle;den verginin tutarlarını iste

' •iie başlamrşlardrr. Kontrol ve tahsi
l İşine bugün de devam edilecektir. 
fıeğirmen ve fabrikalardaki vaziyete 

•lil\ce; buralarda da bir hayli faaliyet 
~Ydedilmiş, piyasaya yeniden mühim 
. lttarda un çd<arılmıştır. Bu hususta· 
llrıranreJM iyi bir intizam dahilinde ce 
Y~ etmiş, mal çıkannr.k is<tiyenleTe 
~Ye şubelerinden taıhsilat müzekkere 

ot-; verilmiş tir.' Deği1'men ve fabrikalar
?:" çıkarılıın un çuvalları tamamile mü-
Ur( .... _, • d' 

-•uıuı vazıyette ır. 

Tütün ve içki beyannameleri 

~Ütün ve müskirat bayilerinin, ver .. 
ıı:İ ID<>(lbur oldukları beyannamelerin 

'r 11 müddeti de evvelki akşam bihniş
a · ll>fıisarlar Başmüdürlüğü, hu he • 

1 
llllanıeleri tasnif ettikten sonra, her 

il ~taka bayileri için müracaat günleri 
Yııı edilecektir. Bayiler, bugünlerde 

"'1 •tıp oldukları depalara gidecekler ve 
; e.I.ltuk eden vergilerini ödeyecekler
r. lnlıisar Başmüdürlüğü kontrol me
llı-ları, diin de birçok bayiler nezdinde 
aştll'ınalar yapmışlardır. 

1 
tabelalar. için bugün ödenen miktann se
kiz on misli istenecek değildir. Vaziyet 
tavazzuh ettiği için, tabelalıınm t.ılaşla 
indirenler, dün, tekrar yerlerine takmış
lar ve ortadaki suitefebhüm tamamile i
zale eclihniştir. 

M anilaturacıların müracaatı 

Dahili istihlak verıgisi ha.lrıkmdaki ka
nuna göre, ellerinde ..tUı: olarak mevcut 
huhman mallerrn heyaruıamesini vermek 
meeburiyetinde o]an]aı- eı-asmda mani· 
faturacılar da vardır. Dün sabah, tahak
kuk müc!ürlüğünün ilam üzerin<> 150 ka 
dar manifatura taciri toplanarak hep hir· 
den Ticaret Odasına müracaat elnıişler
dir. Oda'da, hususi mahiyette bir içtima 
yapan m ı :faturacılar, istediklerini an
latmışlar ve alakadar vekaletler nezdin
de teşebbüslerde bulunulmasını rica et
mişlermr. 

Dün, kendilerile görüştüğümüz mani
fatura tacirleri, ist>hliik vergisi hakkm
daki fikirlerini şu suretle izaıh ebırişler
dir: 
"- Elimizde bulunan stok mallardan 

vergi alınması her şekilde mağduriyem
m~zi mucip olacaktır. Çünkü bugün eti
~ızde ıbu. lunan mallar birkaç sene evvel 
yiiksı;'k fıatlerle. ithal edilmişti. Bir kıs· 
mı da takas suretile geldiği için maliye· 
ti fazla idi. Stok olarak kalnuş bulunan 
m~lların peık çoğu da kıymetini kaybet
nnş ve modasr geçmi1 vaziyettedir. Hal
buki bugÜ·n fiatler ço/,c düşüktür. Bina
enaleyh, bunlarm vergisini ödemek bizi 
kat kat mağdur brral<acaktır. istihlak 
vergisinin, bundan sonra ithal edilecek 
eşyadan alımnası lunusunda Maliye ve 
lktısat V ekaletlerile Büyük Millet Mec
lisi nezdinde teşebbüsatta bulunacağ•z. 
Bu h~susta hazırladığnnız raporu da ya. 
nn T ıcaret Odasına vereceğiz..,, 

Manifaturacıların bu istekleri bakkm
da '?.da ~m~mi Katibi Vehbi 'Bey şunla 
rı soylemıştır: 

"- Kanunun tatbik şelcilleri etrafın
da hen~?- ~ize resmi ~İr müracaat yaıpd
mış degildır. Maamafih manifutura tacir 
!eri buraya gelerek bazı istekleri olduğu. 
nu söylediler. Resmi müracaat yapıldı
ğı zaman icap eden teıebbüsleri yapaca
ğız . ., 

Fakat dün alakadar makamla.. nez din 
de yaptığımız temaslara göre, kanunun 
tatbik sahasma konulması suretile tama
men tekemmül etmiş vaziyettedir. Bina
enaleyh bundan sonraki teşebbüslerin 
müsbet bir netice vereceği tahmin cdil
memeı.tedir. Bundan başka, son aylar 
İçerisinde mühim miktarda yünlü ve pa 
muklu mesucat ithal edildiği söylenmelı.
tedir. Manifaturacılar, istediklerini bu · 
gün Ticaret Odasma resmen bildirecek· 
!erdir. 

Mayi madeni mahrukat 

Mayi madeni mahrukat vergisi kmıu
nunun tatbik; piyasada tesirini daı.'ıa faz 
la hissettirmeğe başlımııtbr. Yeni kan11'1l 
ile mahrukatı madeniye yağlarının kilo. 
sundan 10 kuruş resim alımmıktadrr. 
Benzinin kilosundan alman resim 4 ku
ruş 15 paradır. Ağır madeni yağların 
kilosundan 55 santim vergi alımnakta· 
dır. 

Yeni kanunun tatbikine geçilmesile e
velce mer'i olan i&tilılak resmi hakkında
ki kMıun mevkii tatbikten k.UkmıitIT. 
O kanunla benzinin kilosundım bir ku • 
ruş seksen santMıı vergi alınmakta i<li. 

ihtikar 

Yeni vergi k3Dwılannın tatıhikatı do
layıs.ile bazı esnafm bazı maddeler üzew 
rinde ihtikar yaptıkları yazıhnaktadrr. 
Müddeiumumilik bu vuqetle pelk ya
kından ali.kadar olmakta, yapılan neşri
yatı ehemmiyetle takip etmektedir. 

HenÜz müsbet bir vaka ve ihtikar 
yapılmış bir n , dde zikredilmediği için 
takibata başlanmamıştır. Maamafih müd 
deiurnumilik herhangi bir ihtikar hare • 
ketlne muttali oluna derhal takibata ge 
çec~ir. Bu hususta bütün alakadarla
ra emir verihniş, teıbliğat yapılmıştır. 

istida/ar 

Müddeiumumili.k dünden jtiL___ • 'd 1 uaren ,.. b a arı 16 kuruşluk pul yapıştırdnırş ol-
duğu halde kabul etmektedir. Daıınga 
kaıu1nunun adliye muamelatına taallUk 
eden diğer kısımları tetkik edilmektedir. 
lcradan m3ada adli -muamelatta damga 
işlerinde büyük değişikllk yoktur. He· 
nüz yeni harç tarifesi gelmemiştir. Bu
nun için nıah"1<im harçlan eskisi gibi is· 
tifa edilmektedir . 

Piyasada vaziyet 

Ticaret Odası bir taraftan yeni ver
giler dolayısile piyasada hasıl olan vazi
yet ':'e ihtikar olup olmadığı hal<kındaiki 
tetkikatına devam etmektedir. Evvelki 
güne kadar 75 kuruş olan kahve fiati 
dünkü Oda piyasa gazetesinde 78 • 81 
kuruş olarak kaydedibniştir. Çay fiatle
rinde şimdilik bir tereffu kaydedilme • 
ıniştir. Yalnız cam fiatlerindeki yüksek. 
liğin vergiye göre fazla olduğu nazan 
dikkati celbetmektedir. 

L1oyd George'un 
Fikri 

ihbarlar yapılıyor 

a ~aliye tahsil şubelerine dün bazr ih· 
;/ ar Yapılmıştır. Bu ihıbarlarda, bazı 
•hb~than7lerin v~rçi. k":çakçılığma te· 
1 lı s ethklerı bıldırılmış, şubeler der· 

il'. are~cte geçerek arama ya.!'mışlar· 
aın Bu ihharlarm bir kısnu dogru çrk
İtı ış~. bazıları için de tahkikatin tami· 

(Başı 1 inci sahifede) 
yeniden Ren nehrini geçtiğini, 

Vestfaliyen maden havzasını işgal 
ve F rankfurtu zaptettiğini görecek. 
miyiz? Eğer böyle olursa bu defa 
harp ?1uh~.kkaktır. Belki bazı dip
lomatık mudahaleler vaki olur. Fa
kat faydasızdır." 

e luzuın .. " f .. t" T goru muş ur. 
abelcilar yerlerine takıldı 

a;"ı,vel~si gün, afiş, levha ve tabelalar-
Ugunkiinün sekiz on misli vergi a· 

.,:cağı ;Y'>lunda çıkan' bir şayia üzerine 
erdll'dek~ ınağaza, dükkan ve müessese .. 
.,.;,n ?•rçoğu tabelalarrnr indirmişlerdi. 
~iri, dünkü nüshamızda etrafile yaz 
. li ız gibi, damga resmi yalnız bir ı 
• fazlala~tırılmışbr. Binaenaleyh 

M. Lloyd George, makalesini 
bağlarken, vaziyet ciddi olm2.lcla 
beraber, biraz itimadın dünyayı 
muhakkak bir felaketten kurta~a
bileceğini kaydediyor ve yine di
yor ki : 

" Herhangi bir kavga, modern 
orduların malik bulunduğu bütün 
imha vasıtalarını harekete getir
mek istidadını gösterdiği takdirde, 
İngiltere ile Amerika, elbirliğivle 

Viyana 
Fener maçı 

(Başı 1 inci sahifedeY 
sa Avusturyalı atletlerle Yunanlı
ların mücadeleleri çok güzel ol
du. Atletizm müsabakalarının ne
ticelerini yazıyoruz: 

110 metre manialı: Cuma gÜ· 
nü üç mania devirdiği için diaka· 
lifiye edilen Yunanlı Mantikas bu 
sefer pürüzsüz ve insanı hayran 
eden bir ko,u ile 15 1/ 5 saniye
de birinci oldu. 

800 metre koşu fevkalade he
yecanlı oldu. Kofuya önde başla
yan Avusturyalı Apfelbek ikinci 
turun nihayetlerine kadar başı 
muhafaza etti. Fakat Yunanlı 
Y orgakoplos biraz geçtikten son
ra Avusturyalı gene başa geçti. 
Ariveye pek az kala Y orgakoplos 
b. ' 
ır vücut farkile birinci oldu. 

Bu sıkı mücadele neticesinde Yu
nanlı atlet 2 3 / 5 gibi çok güzel 
bir derece ile Balkan rekorunu 
kırdı. 

Sırıkla yüksekte 3,06 metre 
Biçrapulos birinci, 3,02 metre ile 
Sadri ikinci oldu. 

Üç adımda Tevfik 12,91 atlı. 
yarak birinci, Zeki ikinci oldu. 

200 metrede Avusbıryalı Maşin 
ile Yunanlı Mantikasın mücade
lesi fevkalade idi. Mantikas mania 
lı yarışta biraz yorulduğundan Ma 
şin bir göğüs farkla birinciliği al
dı. Derecesi 22 3/ 5 tir. Hilmi üçün 
cü oldu. 

Futbol maçı devreleri arasında 
yapılan Yunan takımile Türk • A
vusturya muhteliti arasındaki Bal 
kan bayrak yarışında SOO metrey~ 
Yunan Y orgakopulos ile A vustur
yalı Apfelbek koştular. Apfelbek 
bayrağı yarım metre evvel getirdi. 
400 metreyi Yunanlı Stavrions ile 
Avusturyalı Maşin koştular. Avus 
turyalı birkaç metre farkla bayrağı 
arkadaşına verdi. 200 metreyi 
Türk Krasopulos ile Yunanlı meş
hur Mantikas koştu. İki atlet ara
sında o derece fark vardı ki Manti
kas 25 metre açtı. Tabii bu farkla 
Yunan takımında sonuncu olarak 
yi,iz me~reyi koşan Paterakis te, 
muhtelitin son koşucusu Raifin far 
kr kapatmasına meydan bırakma
dan yarışı bitirdi. 

Viyana • Fenar maçı 
Atletizm müsabakalarından sonra Vi

yana-F encrhahçe maçına Adil Giray Be
yin haıkemliğile başlandı. Fenerbahçe 
takımı şöyle teşekkül etmişti: 

l:ledii - Fazıl, Yaşar - Cevat, Ali 
Rıza, Esat - Niyazi, Namık, Muzaffer, 
ŞaJl>an, F;Jcret. 

Maç battan başa çok güzel, çok canlı 
ve çok süraıtli oldu. Bütün oyunda ha
zan bir tevazün, ço!c defa da ;ki taraftan 
birinin ağır bawtrğr, fakat bu ağır bas!Ş· 
1M'1lt iki taraftan 1""' biri lehi<le uzun sür 
mediği görülüyordu·. 

ilk devrenin onuncu dakikasında ka
leye doğru akan Şaban'r Viyana müda
fileri penaltılıik bir hata ile karşıladılar. 
Fakat hakem.İn bunu çalmasına vakit kal 
mada.n Şabanın ileri vurduğu top basım 
müdafiin ayağından falso alarak Viyana 
kalesine girdi. Beş dakika sonra Viyana 
sağiçin.in ufki bir pasını alan Viyana sol 
açığı sıkı bir şütle gole çevirdi ve hera· 
berliği temin etti . 

21 inci dakikada Fenerin sağılan hir 
hücumunda kendisine gelen topu gene 
Şahan srkı mr şiltle Viyana kalesine sok 
tu. 

On dört dakika aonra da ortadan bıir 
hücumda gene Şaban, pas verecekmiş gi· 
bi bir vaziyet alarak Viyana müdafiini 
atlattı ve güzel bir şütle Fenerin üçüncü 
sayrsını yaptı. 

. I~ devre 1 • 3 Fener'in galibiyetile 
bıttı. 

lli.nci devre .başlar başlamaz hücuma 
geçen Viyanalılar sağdan Fener kalesine 
clchlar. Yukarıdan bir şandel Fener ka
lesini~ Üst direğine ,çarptı. Kaleci fırla· 
dr. V•yanalı bir oyuncu topu çevirdi ve 
kaleye soktu. 

Bu ani golden şaşalıyan Fenerliler da
ha kendilerini toparlamadan Viyana sağ 
açığının kendi.ine g~len topu beşinci 
da:kikada •topsuz hir şütle F en<>r kalesi
ne sol<ması bir oldu. Viyanalılar ikıinci 
devrenin beşinci daıkikasmda iki sayılrk 
far•la telafi ederek beraberliği temine mu 
vaffak olmuşlardı. Arbk iki taraf ta ga· 
libiyeti almak için uğraşıyordu. Fakat 
1~ nci. dakikada topun Viyana müdafü
nın eline çarpması yüzünden bir penal· 
h oldu. Yaşar 90k srkr bir şii1le Feneri 
gene galip vaziyete çıkardı. Viyana]dar 
hiçbir sayının altında kalmıyorlar he • 
men üç dakika sonra soldan seri bir lıü • 
cumla ve karışıklık içinde beraıberlik ..,. 
yıunı attılar. 

Y anm saatlik neticesiz hir oyundan 
sonra maç 4 • 4 berabere bitti. 

iki taraf ta güzel ve süratti oynadı • 
lar. Bilhassa Viyımalılarm paslaımaları 
hücum tarzlar.o miikemmeJ.di. Solaçrkla
rı, merkez muavinleri fevkalide oyna .. 
dılar. 

Feneri>ahçe'nin aldığı bu netice ve 
gösterdiği oyun cidden takdire ıayandrr. 

Cezaları affedildi 
1ZM1R, 3 (Milliyet) - Maç es

nasında top patlatıldığından boy
kotla cezalanan bmirspor kulübü 
idare heyetinin cezaları affedilmiş
tir. 

çalıfarak böyle bir harbın zuhuru
na mani olabilirler. Lakin acaba 
bu iki memleket, elbirliğiy~e ça
lısmaya karar vermisler midir?" 

Ateş - Güneşteki 
Ziyafetler 

(Başı 1 inci sahifede) 
samimiyet içinde ve hiçbir merasi
me tabi olmadan dörder kişilik ma 
salara oturmuşlardır. 

Kulübün yemek salonu 32 kişi -
liktir. Ziyafette Ordu Müfettişi 
F aıhrettin Paşa, Üniversite Rektö
rü Neşet Ömer Bey, Vali muavini 
Ali Rıza Bey, lş Bankası Umum 
müfettişi Sami Bey, İstanbul mın
takası reis vekili F e~hi Tahsin Bey, 
Müddeiumumi Kenan Bey, Beledi
ye reis muavini Hamit, İzmir meb' 
usu Osman zade Hamdi, lş Banka 
sı Müdürü Yusuf Ziya, müdür mu 
avini Nejat Molla, Mimar Hayrul
lah Yesari Beyler, Merkez Kuman 
danı Fehmi J?aşa, Dr. Tevfik Sa -
!im Pata, Ki',...,rülü Zade Fuat Bey, 
Halkevleri reisi Ali Rıza Bey vesa 
ir zevat bulunmuşlardır. 

Ziyafet çok samimi olmut ve ye
meğin sonunda Kulüp Reisi Cevat 
Abbas Bey bütün sporcularca dik
katle okunacak kadar güzel bir hi
tabede bulunmu§ ve demiştir ki: 

"Efendilerim; 
'Geçen Y,lm ortalarına doğru.. sporu, 

milli irdulabmuzm doğurduğu içt.imai ter 
biye içerisinde vatan müdafaasına en 
çok yarar bir biçimde yaşatmak ist.iyen
lerle meydımlar9a yuvarlanan toptan kal 
drnlamıyan genç başlan daha ilmi ve u
mumi zenJin bir çalışmrya çeYiı meyi 
kendilerine inan yaıpanlarm bir araya 
gelmeleriıle doğ&n cemİye'bİmiz Büyük 
Ga.ıi'yi "güneş., le, inlcılabr 'ateş, le ad
landırarak "Ateş güne§., nurlu remzini 
aldıktan sonra işe başladı. 

B:• suretle kadın erl<ek her yaftakiler 
için büyü'k bir aile ocağı ve kaynağı ol
mak yolunu direyerdt tutmuş olan Ateş 
güneılileT; birliği, beraberliği, kardeşli
ği ve yardımı biribirine bağlananlar a
rasında yalnız değil Türk cemaati içe
riııiınde yaşabnayı vazifelenmişlerdir. 

Her spor §Ubesine ve çalışmasına ay
ni kıyme't ve ehemmiyetle .. ve ayni hür
met ve muh~betle bakan Ateş · Güneş 
liler; bütün spor taazzuv ve teıdd<üJ(e. 
rini bir kan taşıyan kardeşlerden birihi
rine daha yakın görmeyi ve öyle tannna• 
yı da Tü~k tel:'biye ve asaletinin ica
batı olarak bilmekredirler. 

Bugünden itibaren de sıcak bir terbi
ye yuvası ol""' Ateş · Güneş kulübü lıer 
kese aç>k bulunacaktır. Bu yenıİ çalı!'Dl
ya ibk adrmnnızı atarken; bugünkü var-
lığrmızı borçlu bulunduğumuz büyük 
millel>in en büyük oğlu .. o aziz Türk 
Güneşi Gazi Mustafa Kemal Hazretle
rine uzun sağlıklar ve muvaffakryetler 
candan diler ve Ateş • Güneılileri şeref
lendiren yüksek huz\R"lannıza saygı do 
lu teşekkürJer;mi serer ve sağlığınıza i
çerim.,, 

* * * 
Sporcular şerefine gece verilen 80 ki· 

§ilik ziyafet te ı;d< •J>eteli ve samimi ol· 
muş, lıtanbul radyosu tarafından nakle
dilen güzel bir cazın çaldığı havalar için
de geç vakte kadar oturulmuştur. 

Gerek Avusturyalı ve gerek Yunanlı 
atletler Ateş . Güneş lndü<bünü çok be
ğenmişlerdir. 

Balkan Ticaret 
Odası Konseyi 

(Başr 1 inci sahifede) 
riyasetinde M. Hiristidi ve M. 
Yunanides temsil etmişlerdir. Ro
manya ve Bulgaristan mümessille
ri her zrunan tehrimizde bulunan 
ve konseye daimi iştirak eden 
zevattı. Yugoslav murahhasları da 
dün gelmişlerdir. 

Dünkü içtimada Balkan tica. 
ret odasının mesai raporu okun
muş ve Balkanları alakadar eden 
baıılıca işler görüşülmü~tür. 

Konsey bugün de içtima ede
cek ve netice ajans vasıtasile i.eb
liğ edilecektir. 

Balkan konferansı ve 
Bulgaristan 

SOFY A, 3 (Milliyet) - Ya
kında Balkan konferansındaki 
Bulgar milli grupu azaları bir iç
tima aktedip bu .sene teşrinievve
lin ilk günlerinde lstanbulda top
lanması kararlaştırılan Balkan kon 
feranr.ırun beşinci toplantısına 
Bulgaristan iştirak edip etmemesi 
meselesini görüşecekler<lir. 

Beşinci Balkan konferansında 
e~alliyetlerin şikayetleri üzerin • 
de müzakerelerde bulunulacak
tır. Bu hususta Bulgar murahhas
larının da iştirak ettiği bir komis
yon tarafından raporlar hazırla
nacaktır. 

Karsta Gazi Hz. nin 
büstleri 

KARS, 3. A.A. - Dün saat 9 da 
Gazi hazretlerinin büstlerinin a
çılma resmi yapılmı,trr. Merasim
de Vali ve Kolordu Kumandanı 
ile binlerce halk hazır bulunmut 
ve büst açılırken fiddetle alkı,Ian
mıftır. Halk çok hararetli tezahü
rat yapmrflır. 

Seyriıefain kongresi 
HAMBURG, 3. A. A. - 29 

Mayıs tarihinde Berlinde senelik 
içtimaını aktetmit olan seyrisefain 
kongresi beynelmilel federasyonu
nun daimi komisyonunun on bir 
azası, vazifelerin· ikmal etmisler 
ve buraya gelmişlerdir. . 

1 .... .,ıuı .. yununa muracaatıarı. (.;ı:rsu4 • 

Memlekette 

Bir ekspresi 
Kurtaran nefer 
Vaktinde haber verme
seydi, bir facia olacaktı 

CERABLUS, (Milliyet) - 23,5 
934 gecesi Nüseybin istikametin
den gelen 53 numaralı ekspres kata 
rı muhakkak bir felaketten kurtul
muqru. Hadise hakkında yaptığım 
tahkikata nazaran o gece şiddetle 
yağan yağmurlar dolayısile şimal 
istikametinden gelen sel hattın 
Telhamut ile Resülayin istasyonu 
arasında 200 metre uzunluğundaki 
sahayı tamamen tahrip etmiş ve 
cenup tarafına düten rayın bazı ak
~amında dört metre irtifaında ÇU· 

kurlar açarak altındaki balast ve 
imlayi tamamen götürmüştür. 

Şiddetli yağmur ve fırtınaya rağ
men hat üzerinde devriye vazifesi 
gören Abıfışkı karakolu gümrük 
efradından Mehmet Ali onbaşı va
ziyet;n vehamet ve fecaatini idrak 
ederek bir Türk neferinin yüksek 
seciye ve hassasiyetine uygun bir 
halde bulunduğu yerden yayan iki 
buçuk saat bir mesafede bulunan 
T elhamut istasyonuna koşarak git
miş ve biraz sonra Resülayinden 
gelecek olan ekspres katarının ha
reket ettirilmemes · ni ve hattın bo
zuk olduğunu haber vermiştir. O 
anda T elhamut istasyonundan yol 
alan ekspres katarı da Resülayin
den hareket etmek i'.zere uçuncü 
kampanası çalınmış bulunnyordu. 
Hadiseden T el\ı.amut istasyonu Re
sülayini haberdar ettiğinden katar 
derhal burada tevkif edilerek bu 
suretle muhakkak bir facianın ö
nüne geçilmişfr. Bu askerin göster
diği yüksek fedakarlıktan dolayı 
trende bulunan bütün yolcular ve 
ecnebiler kendisini şükranla kucak 
lamışlardır. 

Katarın yolcuları diğer bir imdat 
katarına aktarma suretile yolları
na mühim bir teehhürle devam etti 
rilmiştir. Yol tam"r edilmektedir. 

--·--
Yeni kazanç vergisi hakkında 

• konferans 
AYDIN, (Milliyet) - Defterda

rımız Nafiz Bey halkevi salonunda 
yeni kazanç kanunu hakkında bir 
konferans vermiş ve ıalonu dolt~u
ran müstahsillerin sordukları bir • 
çok suallere cevap vermiş ve kaar
,Iııkh ;nünakşalar yapmıştır. Def· 
tedarımızın bu konferansı birçok 
mükelleflerin vaziyetlerini aula
malanru ve tededdütlerini izale et
meleri noktasından çok faydalı ol • 
muştur. 

Turhal imar Edilecek 
TURHAL, (Milliyet) -Turhal 

ve civarının haritası almıyor. Şe
ker fabrikası tarafından ileride ya
pılacak birçok itlere esas olmak ü
zere Turhal ovasının haritası aldı
rılmaktadır. Bu hususta çalışan 
heyet ş"mdilik Turhal ve cİYarm
da meşgul olup ileride kazaya doğ
ru çalışma sahasının uzatılacağı da 
haber verilmektedir. 

Aydında ev!enenler 
AYDIN, (Milliyet) - 934 sene

si başından bugüne kadar Aydın 
belediyesi evlenme dairesine 87 
çift müracaat etmiştir. Bunlardan 
64 ünün nikahlan kıyılmış, 23 ü
nün muameleleri henüz bitirilme
mİf tir. Nikahları kıyılan kadınların 
29 u dul, 35 i bekardır. 

Egirdirde spor 
EClRDlR-, (Milliyet) - Cotkun 

spor kulübü aşağı yayladaki saha
sını tamamen tesviye ve tanzim et
t' rmektedir. Bu sene maç yapmak 
için şimdiden çok canlı hazırlıklar 
yapıyorlar. 

Yüz hektar orman yandı 
AYDIN, (Mililyet) - Evvelki 

gün öğle üzeri tam sat 12 de ceviz 
dağında kaya mevkiindeki orman· 
lık~ yangın çıkmış ve 100 hektar 
orman yanmıttrr. Yangın tam 12 sa 
at devam etmiş, jandarmalarımız 
ve köylü tarafından söndürülmüt· 
tür. 

Bu orman yakınındaki dageymİ· 
ri köyünden Hasan oğlu Mehmetle 
Ali oğlu Ramazan kaçak kömür 
yakmıtlar öğle üzeri ocağı botalta
rak çıkan kömürleri soğutmak Ü· 
zere bırakmışlar, fakat sıçrayan 
kıvılcımlar çalıları tutufturarak 
yangına sebep olmuttur. Suçlular 
adliyeye verilmişlerdir. 

Kuyucakta seller demir 
yolunu bozdu 

AYDIN, (Mililyet) - Yağan şid 
detli yağmurlar neticesi Horsunlu 
istasyonu ile Kuyucak istasyonu a
rasıı:ıdaki çaylar tatrnıf ve demiryo 
lur-:ı ·ılar hücum ederek yolun mü-

Kava'ada 
Mısır Hidivi Mehmet 
Alinin heykeli dikildi 
ATINA, 3 (Milliyet) - Kava. 

ladan gelen haberlere göre, Mısır 
hanedanını tesis eden Mehmet Ali 
nin heykeli, bugün Panayia kilise
si önündeki meydanlığa dikilmiştir 

Heykelin yeri Mehmet • Ali'nin 
doğduğu evin yan.başındadır. Hey 
kel tunçtur ve Pariste, Yunan hey
keltraşlarından D. Dimitriyadis ta
rafından Kral Fuadın, kendisine 
arzedilen dört modelden intihap ve 
tercih eylediği model üzerine ya • 
pılmıştır. 

Mehmet Ali, heykelde, bir Arap 
atına binmiş olduğu halde kılıcını 
kınına koyar vaziyette görünmek
tedir. 

Heykelin kü§at rMmi Kral Fuat 
tarafından eyliil nihayetinde ya • 
hut teşrinievvelin ilk günlerinde 
yapılacaktır. 

Bolivya Amerikayı 
protesto etti 

VAŞİNGTON, 3.A.A. - Boliv· 
yaya sevkolunan silah ve mühim
mat üzerine Amerika hükiimeti ta· 
rafından ambargo konmuş olma
sını kendi hükiimeti namına protes
to eden BoFvya sefiri, böyJ.e bir 
muamelenin 1858 tarihli dostluk 
muahedesine mugayir olduğunu i
leri sürmüştür. Mezkıir muahede
nin bir maddesinde "kendi arazisi 
dahilinde herhangi bir hükumetin 
silah mübayaaı;ma müsaade ettik
çe, Amer;ka bu hakkı Bolivyadan 
nezedemiyecektir." denilmektedir. 

Almanyanın paraları 
BERLlN,. 3. A.A. - Alman dev 

let bankasının kağıt para karşılığı 
geçen hafta yüzde 4-6 iken, bu, 
hafta yüzde 3-7 ye dütmüttür. 
Bankanın altın ve yabancı döviz 
mevcudu halihazırda 135.800.000 
marka be.liğ olmaktadır. Halbuki 
tedavülde bulunan kağıt para mik· 
tarı 3.635.000.000 marka çıkmış· 
br. Bu farkın daha ziyade artma
sı muhtemeldir. 

Bu vaziyetin Yung ve Davea is
tikrazlanna da şamil olacak bir 
moratoryom ilanının icap ett" rece
ği tahmin olunmaktadır. 

Emlak bankası umum 
müdürlüğü 

ANKARA, 3 (Telefonla) 
Emlak ve Eytam Bankası umum 
müdürlüğüne kimin tayin edilece
ği pek yakında anl&fılacaktır. 
Tayini muhtemel zevat arasında 
Gümrük ve inhisarlar vekaleti 
müstetan Adil Beyin de ismi zilı; 
redilmektedir. 

Almanya - Lehistan 
V ARŞOV A, 3.A.A. - Almanya 

ile Lehistan arasında her iki taraf 
tabasmm içtimai muavenet saha
sıı~da tabi olacaklan muameleye 
daır olan müzakereler Berlinde 
muv~t bir itilafa mÜncer olmut 
tJır. ltılafnameye nazaran bir ta
raf tabasrnm diğer tarafın arazi
sinde içtimai sahada vasi mikyas. 
ta himaye görecektir. 

ltilafname ahkamı, bilhassa Le
histana hicret etmi~ olanlar için 
çok mühimdir. 

Avrupa malları ve 
Şark rekabeti 

LlYON, 3.A.A. - Beynelmilel i
pek federasyonu dünkü içtimaın
da kabul ettiği bir karar suretin
de, bütün memleketlerin i, niza
matmm yeknesak olmasmı temine 
çahtmakla beraber Avrupa ma
mulatmı pek fazla ücret farkı, ça
lıtma ve para şeraiti ve saire yü
zünden müsait vaziyette bulunan 
rakiplere karşı himaye için hali 
hazırda ipek sanayiile alakadar 
Avrupa müstahsilleri arasında ha· 
kiki bir tesanüt tesisindeki büyük 
fayda teyit edilmektedir. 

Tevfik Rüştü B.in projesi 
ATlNA, 3. A.A. - Yunan mat

buatı Tevfik Rüttü Bey tarafından 
Cenevrede tevdi ed'lmit olan pro
jeyi fevkalade eyi bir surette kar
şılamakta ve A~p.anın sulh~~u 
tarsin ve umumı hır surette s !ah· 
farı bırakmağa doğru sevketmek 
bakımından projenin haiz olduğu 
ehemmiyetten bahseylemektedir. ............................. 4....... . ..... . ...... 
him bir kısmile bir köprüyü harap 
etmiştir. 

Bu yüzden Denizli postası Aydı
na gelememit lzm'rden gelen pos
ta Aydından tekrar lzmire ~ö~mÜf, 
Denizliye gidecek yolcular ıçın ~e 
Aydından hususi bir tren tahrık 
edilmi,tir. Bu tren yolcuları bozuk 
yere kadar götürecek ve karşı ta· 
raftan gelen trenle aktarma yapa. 
caktır. 

daireaine müracaat etmekri ilan olunur. (_;ı;ı~~J 3161 
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Herf!Ün bir yazı 

Kaynak suları çekiliyor 
l_M_U_TE_F_E_R_RI_K_H_A_B_E_R_LE_· R___.I 

İbrahim Tali 
Beyin teftişleri lstanbuldaki yağmursuzluk memba 

sularını azalttı. Bentlerde de az su var KEŞAN, 3 (A.A.) - Umumi 
müfettiş İbrahim Tali Bey refaka
tinde vali ve maiyeti erkanı oldu
ğu halde Seddülbahir ve Kilidül
bahir harp sahalarını gezmi§ ve 
oradan Eceabat kaza merkezine 
gelerek hallqn tezahüratile karşı

Mema suyu bu kadar bol, vesa- 1 
iti bu kadar çok olan İstanbulda 
bir damacana iyi suyun 40 kuruş
tan 100 kuru,a kadar, bir bardak 
suyun buzlu ve buzsuz neviler:ne 
göre kırk ve elli para arasında sa
tılması, ötedeıiberi haklı birtakım 
9ikayetlere yol açmaktadır. 

çük •irketlerin elindedir. Bunlar, a. 
ralarında grup halinde birle9erek, 
su fiatlerinde rekabete meydan ve
memektedirler. 

Maamafih, toptan satılan mem
ba sularının fiati çok düşüktür. A
aıl ihtikarı, su bayileri yapmakta
dır. Küçük kapalı •işelerdeki sula
rın beheri perakehde suculara, •i
tesi 60 paraya bırakılıyor. Bayi
ler ise kendilerine altımt paraya 
malolan bu suyu, he" kurll'8 satı
yorlar. B:r damacanadan yüz elli 
bardak su çıktığı muhakkaktır. Su
cular, bunun bardağım kırk paraya 
satmakla, otuz kuru~ aldıkları 
bir damacayı tamam bet misli faz
lasına yani yüzde beş yüz karla 
satıyorlar. Dünyanın hiçbir yerin
de, hele bu buhran senelerinde bu 
kadar kazançlı bir ticaret görülme
mi,tir. 

lanmıştır. 
İbrahim Tali Bey bundan son

ra Mefımet Çavuş abidesine gi
derek abideye altı ok işaretli bir 
çelenk koymuş ve orada toplanan 
köylülere Türk istikbal ve İ'stik
lalini Çanakkıı.lede koruyan ve 
kurtaran büyük Gaziyi ve Çanak
kale harbini anlatmıştır , 

Memba sularının bol olduğunu 
söyledik. Bunlann yalnız halk ara
ımda tanınmı' olanları (35) ten 
fazladır. 

En belli ba,lılarını sayalım: 
T a.tdelen suyu, çırçır suyu, ko

cat~ suyu, hünkii.r suyu, fındık su
yu, ,ifa suyu, karakulak suyu, sır
make, suyu, Göztepe . Çubuklu ıu
yu, tomruk suyu, büyük ve küçük 
Çamlıca suları, kısıklı suyu, kanlı 
kavak suyu, çamaltı suyu, Kayışda-

ğı suyu, hanımnine suyu, Lihade su 
yu. Vanıköy suyu, Tantavi suyu, 
Anadolukavağı suyu, Şeker suyu, 
O!uklu hayır suyu, Kestane suyu, 
Sultan suyu. 

Bu memba suları arasında İstan
bul halkının evlerinde içebild kle
ri tafdelen suyu ile kısmen karaku
lak, kocata,, hünkar, ve biraz da 
c;1rç1r sularıdır. 

Diğerleri ise bo~u boşuna akıp 
gitmektedir. Memba aulanmızdan 
bazıları, meıane, böbrek iltihapla
rına karaciğer ve böbrek kumları
na karfı b"rer ilaç gibi kullanıla
bilecek fifalı sulardır. 

Bu meyanda Sarıyerdeki çırçır 
suyu ile, Vanıköy suyunun, ta~e
len suyunun, Eyüple Ramiz arasın
daki oluklu bayır suyunun isimleri 
zikredilebilir. lstanbul memba sula 
rının hemen dörtte üçü Boğaz'çi sa 
hillerinde veya boğazın iç köylerin 
dedir. 

Çırçır, hünkar, Sultan suyu, fın
dık, kestane auları (Sarıyerde) sır· 
makeş (Beylrozda) , Karakulak 
(Beykozda akbaba köyünde) Göz. 
tepe (Çubukluda), tomruk ağası, 
Büyükçamlıca, Küçükçamlıca, Kı
sıklı, Tantavi su!arı (Çamlıca etek· 
!erinde), Hanımnine suyu (Üskü
darda, Libadede) Taşdelen (Üskü 
darda, Alemdağı ormanın içinde) 
kavak suyu (Anadoluakavğında) 
Kocata~ auyu (Büyükderede), kan
lıkavak auyu (Uluköyde), kayı,da
ğı suyu (Maltepe civarında) Oluk
lu bayır (Eyüple Rami arasında. 
Buna çırçır suyu da denir.) Şeker 
suyu (Yakacık sırtlannda). 

Memba sularımızdan pek azı tah 
lil edilmittir. Tahlil edilen sular
dan alınan neticelerin harikulade 
olduğu söylenebilir. 

lıtanbulda en fazla sarfedilen 
s.a, Hamidiye suyudur. Günde bin 
bet yüz damacanaya yakın Haıni
diye ıuyu harcanmaktadır. Bundan 
aonra, ıırasile Sırmakeş Taşdelen 
Kocataş, Hünkar, ve ~sali sular' 
gelmekted · r. 

Bun!ardan nakliyesi en pahalıya 
gelen Tatdelen suyudur. Üsküdar 
dan Alemdağına beygir arabaları, 
9 ıaatte ancak varabilmekte, kam
yonlarla bu yol, elli dakikaya ka
dar inmektedir. 

Nakliyat yazın kolaysa da kıtın 
güçtür. Bundan dolayı, ıa,delen 
en pahalıya satılan suların ba,ında 
geliyor. 

Memba sularının satı,ı, adetleri 
sekizi onu geçmiyen birtakım kü-

. 

Diğer taraftan memba sularımız 
iç;n, mühim bir tehlike baş göster
miştir. Bazı kıymetli sularımızın 
membaları , gitgide kurumakta
dır. 

E.!asen bunların ekserisi, gayet 
az akmaktadır'ar. Memba suları
nın miktarı azalmasını, son seneler 
de, şehre ch-w ormanlardan vasi 
ınikya.ata kat'iyat yapılmasına atfe. 
denler vardır. 

Vakii, ormanların, yağmur bulut 
!arını ce.zbederek toprağı daima 
rat'p tutmak hususundaki kudreti 
hffkesçe maliimdur. Dün 
İetanbul Orman Başmüdürü Tev
fik Beyle görü,tük. 

Tevfik Bey bize şunları anlattı: 
- Şehir ormanları içinde kat'i

yat yapılanlan olduğu gibi, hiç a
ğaç keailmiyenleri de vardır. Fakat 
h:ç bir mıntakada toprağı çıplak 
bırakacak vıisi kat'iyat yoktur. Bi
naenaleyh, suların azalmasını, or
man kat'iyatında aramak doğru o
lamaz. 

Son aylarda, çok kurak giden 

Nutuk şiddetli alkışlarla karşı
lanmıştır. Umumi müfettiş ora
dan Gelibaluya geçmiş ve Geli
boludan itibaren yol üzerindeki 
köylere uğrayrp köylülerle konu
şarak gece 21,30 da Ke§ana var
mıştır. 

İbrahim Tali Bey burada teza
hüratla yaşasın Gazi yaşasın cüm
huriyet avazelerile karşılanmıt ve 
doğruca belediyeye inmiştir. 

Mösyö Suriç 
Berlin sefirliğine nakledilen 

Sovyetler ittihadı hükumetinin 
Ankara sefiri M. Slıriç, bugün
lerde vedanamesini takdim etmek 
üzere Ankaraya gidecektir . 

M. Suriç, Ankaradan avdette 
tehrimizde birkaç gün kaldıktan 
sonra Moskova tarikile yeni me
muriyeti batına gidecektir. 

Şehit yavrularının 
sünnet düğünü 

Ankara malUI gaziler cemiyeti 1 s
ı.ıbul şubeoi riyasetinden : 

Kınalıada'da : Sünnet düğünü tertip 
eden heyet büyük bir tefkat hissiyle 
Şehit yavrularının da sünnetlerinin ic. 
ra edileceğini Cemiyetimize bilclirmiıtir. 

Sünnet hiç bir ücrete tabi değildir ve 
muhtaç olanlara meccanen entari de ve
rilecddir. Haziranın 13 ..., kadar Şehit 
yavrularından sürınet olmaAı İ$levenle
rin Cemiyetimize müracaatla kayitlerini 
icra ethnneleri ilan olunur. 

mevsim dolayısile, birçok su yolla- Konferans 
rı kurumuştur. Tabii yağmurouzluk, 
memba sularına da tesir etti. Yağ- Sanayi müdürü Reftk Bey dün 
murlar, b~larsa, membalardaki su ak~am halkevmde r.aat 18 de "E
miktarı tekrar eski haline gelecek- reyli kömür havzasının inki,afı" 
tir. Kırkçetme sularının toplantı mevzulu bir konferans vermiştir. 
yeri olan bentlerde de, aularm bu Konferansta, butün sanayici
aeneki kadar azaldığı hemen de gô- ler, iktısatçılar, alakadar daha 
rülmemİftİ.,, birçok zevat hazır hulunmuttur. 

M. SALA.HATTIN Refik Bey hilhas$1!. Ereyli kömür 
havzasının yakın bir istikbaldeki 

Almanyaya yumurta mühim iktısadi vaziyetini i'aret 
ihracatı etmiştir. 

ANKARA, 3. A.A. - Türkofis- 1 Küçük haberler 1 
ten : Almanyaya ithal edilecek 1 O • -
bin kental yumurta ~rtları hak- "' Birinci Umum Müfettitlik A-
kındaki anlatma iki haziranda sayiş Müdürü lmadettin Bey Be -
Berlin Türk Ticaret Odasında im- yazıt aliliğine tayin edilmi§tir. 
zalanmı~tır. Metni yakında tebliğ "' Şevket aranıyor - Bülga def. 
olunacaktır. terdarlık eski evrak memuru Şev • 

Haziran içinde 2 grupunun b, ket Beyin vilayet mektupçuluk ka 
c, d nevilerinden 400 kental ithal lemine müracaat etmesi lazımgel-
edilecekf r. diği bildirilmiştir. 

g 2 : boşlu 10 milimetreden faz. "' Haziranın 16 sına doğru Kra-
la olmıyan yumurta demektir. Sik- liçe Mariya vapuru ile Yugoslavya 
Jet itibariyle : dan Jdırimize 230 Yugoslavyalı 

b 60-55 gram ara.sındı. seyyah gelecektir. 
c 55-50 gram araaında "' Maarif Müdürlüğü mümeyyizi 
d 5045 gram arasında olmalıdır. İbrahim Bey tekaüt edilmiş, yerine 
Bir ay zarfında tayin edilmi• (2500) kuru, asli maatla Hakkı B. 

kontenjanı ithal edemezsek mütea· ı=:t;:::a~y~in=e=d=i=lm==i';.t;ir;,;'======== 
kip ayda ancak geri kalanın yüz. Odası vastıasiyle 'veya doğrudan 
de yirmisini ithal edeb'leceğiz. Bu- d • R _._ _ 

h ogruya eic.ıneiertelle - Berline 
na nazaran aziran içinde hu mik- aatı§ı için tevkifat yapmaları ala-
tar yumurtanın Berlin Türk ticaret k d t" J ,. J a ar uccar arımıza uin o unur. 

-

Milliyet'in tefrikası: 26 rum. Kendisi bana Madam (Bri-

Tanıdığım Casuslar 
(Meli. Knokaert'in hatıraalr•) 

Tercüme eden: AHMET CEMALEDDIN 
'eydi. Bu noktai nazarı (Stefan) a ı 
anlattım ve o.muzuna vurarak: 

- Stefan, dedim, bizler çok ha
yati çok ehemmiyetli bir ife giri•
miJ 'bulunuyoruz. Bu iş haddi za
bnda 0 kadar çapra,ık ve dallı bu
daklı ki bunun arasına tali bir ta
kım meseleler karıthrmak asıl i,i 
tehlikeye atmakla müsavi olur. Ba 
zan pek ehemmiyetsiz sehe~ler ~ 
den çok ehemmiyetli te~ekkullerın 
berb:ı.t olduklarını benim kadar siz 
de bilirsiniz. 

_ Müsade edin'z hem•ire ... Nok
tai nazarınızı anladı~ ve haklı~~ • 
nız. Tabii hen de istıyerek deg~~· 
sırf Matmazel (Rene) ye hoş go
rünmek için gazete post~cılığı .va
zifesini yaptım. Zaten sızden ıste
diğim nas!hat ve muavenet te .hu 
mesele hakkında değil. Gene hır 
gün (Ledeı:hem) e gittiğ"m sırada 
Mad<>.m (Brise) in oğlu ile tanıf • 
tıtTı.Ru çocuk çok müstait, çok be
cerikli b!r ..,,.. Robert isminde o-

lan bu delikanlı gizli olarak birta
kım beyannameler tabederek va • 
tanda~larına dağıbyor. Ayni za
~da ben öyle hissettim ki aevgi
lım (Rene) n'n ailesi kızı bu (Ro
bert) e vermek istiyorlar ve tabii 
genç kızın kalbi bana meylettiği i
çirı kendisi bu izdivaca hiç te ta
raftar değil. Bütün bunları nasıl 
öğrendiğimi sormayınız. Zira ken
dim de bilmiyorum. Ancak hakiki 
bir aşık her nedense aevgilisini ve 
askını alakadar eden ~yleri kendi 
de farkına varmaksızın öğreniyor
hissediyor . • • ' 

Lehli ka,larmı çatarak düsün • 
celerine daldı. Ben sesimi çıkannı
yarak bu acayip ıı.ııkın bizim caaus 
teşkilatına bir zarar vermeden ha
yırlısı ile neticelenmesine için, için 
duıılar ediyordum. Lehli birden ka 
rar vermi' gibi devam etti: 

- Ben, sevgilimin hakkımda 
his-ettiği muhabbeti tecriibeye ka
rar \'erdim. Yarın (Lille) e ııidivo-

ae) ,. ·· imek üzere mutlaka bir 
r •vdi edecektir. Ben bir 
•~ termeksizin bu mektubu 
würaelünileyhine tevdiden imtina 
edeceğim. Kendisi bu imtina kartı
sında o izahat venneğe mecbur o
lacak ve bu suretle de vaziyet ta
ayyün edecek. 

- Peki Stefan, fayet Matmazel 
(Rene) izahat vermek cihetini ilti
zam etmezse o zaman ne yapacak-
5ınız? 

- Hemtire, sevgilim izahat ve
recektir; ben onun kalbinden emi
nim. Herhalde size yemin ederim 
ki (Lille) e yapacağım bu ıeyahat 
sonuncu olacaktır. Sizden bir tek 
ricam var; Amcazadeniz madama 
birkaç ıatırlık b;r mektup yazarak 
bana itimat etmelerini bildirme -
nizdir. Hattıi benim düveli itilafi
ye hesabına casusluk ettiğimi bile 
fafedecek olrusamz hakkımda da
ha hayırlı olur. Çünkü bu takdirde 
onlar bana büsbütün inanacaklar 
ve benim b:r dü~man olmadığımı 
göreceklerdir. Tabii amcazadeniz 
Madam (Youre) sevgilimin ailesi 
nezdinde te,ebbüsatta bulunmayı 
da ihmal etmez değil mi? ... 

- Ben fahsan sizin faaliyetiniz
?e.n p~k memnunum Stefan. Tabi
ıdır kı hakkınızda yazacağım fey 

Tar ama Dergisi 
Etrafında 

Mütalea gönderen 

zevatın esamisi 
T. D. T. cemiyeti umumi katip

liğinden : 
Cemiyet'n ne,rine haşladığı -

Tarama dergisi - nin ~imdiye ka
dar çıkan fasikülleri hakkında 
bundan evvelki altı ilandan sonra 
yeniden mütalea gönderenlerin ye
dinci listesi : 

1.-Avni Bey, eski Samsun me
busu, 2.- Akçadağ maarif memu
ru Bey, 3.-A. Yılmaz Bey, Ber
gamada muallim, 4.- C. Gültek'n 
Bey, Samsun maarif müdürü, 5.
Fikri Bey, Dadayda mütekait bin
başı, 6.- Kaymakam Şemsi Bey, 
muhabere alayı kumandanı. 7.
M. Lutfi Bey, Seydi,ehir maarif 
memuru, 8.- M. Kemal Bey, Se
rik maarif memuru, 9.- M. Şükrü 
Bey Balıkesir ilk tedrinat müfetti
,i, 10.- Naci Zade Hulusi Bey, 
K liste, 11.- Namık Necip Bey. 
Amasya evkaf memuru, 12.- Ne
cati Kemal Bey, İzmir dilsizler 
mektebi müdürü, 13. - Sait Bey, 
Silifke belediye rei&i, 14.- Sait 
Bey, Be~iri Maarif memuru. IS.
Vehbi Iley, Bozcaadada muallim. 
16.- Yılmaz Bey, N;ksarda mual
lim. 

Bu zatlerin gönderd kleri fİf 
sayısı 2530 dur. Evvelki altı liate 
ile beraber gönderilen fiş yel<iinu 
11.180 ni bulmu,tur. 

Her birine ayrı ayrı teıtekkür 
mektubu yazmağa imkan buluna
madığından gösterdikleri him
metten dolayı kendilerine alenen 
teşekkür olunur. 

---o--

Bir ltalyan pren3 
-ve prenses1 

halyan prenseslerinden Pı·in -
cesse de Savoie Unvanını tasıyan 
Maria Ronna zevci Prince C~mad 
de Baviere ile birlikte dün Heluan 
vapuru ile ltalya' dan şehrimize gel 
mişlerdir. 

Prens ve prenses, hususi olarak 
seyahat etmektedirler. Birkaç gün 
~ehrimizde kaldıldan sonra seya -
hatlerine devam edeceklerdir. · 

YEN/ NEŞRiYAT 

Yalvaran dııpıar 
"Y ollann ıes.i,1 mecmuası Miroğlu 

Ahmet Cemil Beyin Jiirlcrini bir lmap 
halinde tophyarak n"§retmiştir. (Y alva
ran dağlar) İ$mi altındaki bu eseri 
edebiyat meraklılanna t8'Vsİye ederiz. 

Çığır mecmuası 
Ankara'da neırecli_i._lcte olan Çığır 

mecmu•mın 14 üncü s.aynı fMrimize 
gelmittir. içinde bütün Türlı: gençliğini 
alalıaclar eden kıymetli ve canlı mekale· 
ler vardır. Karileıimize tavaiye ederiz. 

Yeni adam 
Yen.i Adam'ın 23 üncü aaynı bir çok 

tetkik ve makaleler, fikir ve sanat ha- ' 
berleriyle çı•mn§tır. Bu sa~ 1'. eni A
dam mufıabere mekteplerinın ızahab 
varodır. Tırtili taşrada geçirecek ol"'! ta
lebelerin bilhassa muhabereyle lisan 
ıınektm.nden çok istifade . ~ 
ıiipbeaizdir. Bu aayrda Yeru Adam m 
Halk OniYeni ıesinin nasıl olacağmı 
öğrenebilirsinize 

Otko 
Ankarada Halkevi mecmuası ol

mak üzere ayda bir defa çıkmakta 
olan Olkü mecmuasının Haz· ran sa 
yıaı çıkmıttır. 

- -

ııizin lehinize olacaktır. Yalnız bu 
kalp itlerine vatani bir it olan ca
susluk mesailini karı•hrmaaak iyi 
olur. Ben, sizden, daha tecrübeli
yim. Bu it oyuncağa gelm~z. . 

Ertesi sabah Lehliye valıdemın 
ve benim yazdığımız ailevi mektup 
!ardan mada kendisinin kim oldu
ğunu amcazademe izah eden bir 
de hususi mektup teslim ettim.Ken 
disi çok memnun oldu. Tetekkürler 
etti. Ben kendisine mütemadiyen 
ihtiyat ve teenni tavsiye ediyor • 
dum: 

- Fula ihtiyat göz çıkarmaz, 
Stefan. Binaenaleyh size çok, ama 
pek çok ihtiyatlı davranmanızı tav 
siye edeceğim. Bu mıntakada istih
barat itleri bizim naçiz tahsiyetle
rimizle o kadar yakından ali.kadar 
bulunuyor ki hayatlanmızı beyhu
de yere tehlikeye atmak hakkı -
mız değil. Bunu unutmayınız. Leh
linin siması ciddil~ti. Ve. ~ühi~. 
bir sır tevdi ediyonnut gıhı sesını 
alçaltarak: • 

- Beni dinleyiniz, hem•ıre, de
di, size ,imdiye kadar hiç kimsey.e 
tevdi etmediğim bir sırrı iha etmı
yeceğim. Burada, (Rouleril) de 
(Rene) ile mahfi bir surette i:.di • 
vaç etmek tasavvurundayım. Bu iti 
hiçbir tar~~a ııayi. nlmad.an gizlice 
halledecegım 

lstanbul Varidat Tahaltlruk 
Müdürlüğü:ı J ~n: 

30-5-934 tarihinde ne§rolu."1an 2458 numaralı ve muh 
telif maddelerden alınacak istihlak vergis;ne mütedair kanun 
baklanda dünkü nushada neşredilen ilanın 10 uncu maddesi 
(Yün ipliği) diye başlaması lazımge!irken sehven (Yün, 
ipekli) şeklinde tertip olunduğu anlaşıldığından yan'ış'ığa 
mahal kalmamak üzere keyfiyet tashihen ilan olunur. (2962) 

-·-- - --
1 DEVLET DEMIRYOLLARI lDARESl lLANLARI ~ 

idaremize ait olup Şark hattında bulunan hurda 28 
Makine, 30 tender ve 9 vagon 27 -6-934 çarşamba günü saat 
15 te kapalı zarf usuliyle ve müzayede ile satılacaktır. Ş&rt• 
name tedarik etmek ve fazla izahat almak isteyenlerin Hay• 
darpaşa işletme miıfettişiiğine müracaatları. (2876) 3164 

idaremize a:t "Nafıya" romorkörü kızağa çekilip tamir 
edilecektir. Tamirat pazarlığı 16-6-934 tarihine müaadif cu• 
martesi günü saat 10 da Hayd :lrpaşa Mağazası Müdürlüğün• 
de icra kı!macaktır. Talip olan alakadarların tamir şartna• 

mesini ş:mdiden mağaza müdü '·lüğünde görebilecekleri ve ta• 
yin edilen gün ve saatte pazar lığa iştirakları ilan olunur. 

(2920) 3175 

idaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan 160 adet ta• 
rihli ve madeni damganın 5- 6-934 ~alı günü saat 11 de 
pazarlığı yapılacaktır. ı~•e •enlerin mezkUr saatte mağazaya 
müracaatla tahriren teklifte b ılunmaları ilan olunur. (2968) 

htanbul asliye altmcı huknk mahke- --
mesinden: Ayvansaray Lo"'c~ Atik Mus· Den •. z y o 11 a rJ tala paşa e•ki Fır.n •clrnk 3 No. lu ha-
nede sa::in "çrk oglu Al•kıan ef. Annik 
Hanını tara.'m<bln >leyh!n'zc bo~anma • 1 Ş LE TM ES 1 
dava•mdaı. .:olayı ikam<lr;alumz meçhu- Acenteleri: Karaköy Köprübaıı 
liyyeti hascbi'.e hd;ı.!, usulü muhakeme- Tel. 42362 - Sirkeci Mühürclarzade 
!eri kanumınun 14! inci maddNi mucİ· ı Han Tel. 22740 
h_inc~ arzuhalin il.'ınen tcbliğiM karar ve- lıı••~ 
nlmı~ oldu;{un<lan b:r nu>bası mahkeme T b J 
divanhanesine taJ:k k iman arzuhal SU• - ra zon yo u 
retine 15 (cmb.-ş) gün zarfmda cevap ERZURUM vapuru 5 Hazi-
verilmediği talıı:tird~ mczkUr kanunun 
madd.i mezküresine tevfikan muamele i- ran SALI 20 de Galata rıh-
fa k:hnacağı tebliğ ır.akamına kaim ol- bromdan kalkacak. Giditte 
maİ< ilan olunur. ( 151) Zonguldak, ine bolu, Sinop, 

ikinci icra memurluğundan : 
lpoıek cih~tinden paraya çevirilmffi 

muk~rrer olup, temamına 1094 lira kıy
met takdir olunan Bureaz adasında çar
ı• içerisinde eski 15,15 mükerrer cedit 
17,17-1 No. lu bir oda havi dükkanm nu· 1 
fı aç.k artırr.mya vazedilm~kte. 7. 7-934 
tarihine müsadif cumartesi günü ıAat 1 
14 ten 16 ya kadar dairede birinci açık 
artınnası icra kıhnacaktır. Artırma be- 1 
deli kıymeti muhamminin yÜzde yetmiş 
beşini bulduğu takdirde mezkur gayrı 
m .. nkn1ün mü~teri uhtesine ibaJe o!una· 

1 
caklır. Aksi halde son artıranın ı~ah· 

hüdü bakı kalmak üzre 22-7-934 tarihi- J 

ne müoadif pazar günü saat 14-16 ke
za clairede yapılacak olan ikinci açık ar-
trnnasında mezkUr gayri menkule en 
çok artıranı üstünde b;rakılacaktır. Ar· 

tmnaya ittirak etmek isteyenlerin mez
kUr gayr.i menkulün kiymeti muhammi
nesinin yüzde yedi buçuk nispetinde 
pey akçesi veya milli bir bankanın ta
minat mektubunu hamil bulunmalan la
zımdır. Müterakkim vergi vakıf İcMiye
si, ve belediyeye ait t.anzifiye ve tenvi
riye ruıumlan mütteriye ait 2004 No. 
lu icra ve i!las kanunun 126 mcı madde
sin.in dördüncü fıkrasına tevfikan bu &•Y· 
ri menkul üzerinde İpotekli alacaklılar 

ile diğer alakadarların irtifa hakkı sahip
lerinin bu hakları ve huıulile faiz ve 
muarifa dair olan iddialarına ilan tari
hinden itibaren 20 gün içinde evrakı 

müsbitelerile birlikte dairemize bildirme
leri, aksi halde haklan tapu ıecillerile 

sabit olmıyanlann ıatıı bedelinin pay
l8fmasmdan hariç kalacalılan cihetle a
likadarlarm iıbu maddenin mezkür fık
raaına göre barrJ<et etmeleri Ye daha 
raaı.. malUınat almak isteyenlerin 
8-6-934 tarihinden itibaren herkesin gö
rebilmesi için dairede açık bulunduru
lacak olan artırma tartnamcaile 933-595 
No. lu dosyasına muracaatla mahalli 

Samsun, Fatsa, Gireson, Vakfı
kebir, Trabzon, Rize'ye. Dönüt· 
te bunlara ilaveten Sünnene, 
Ordu'ya uğrayacaktır. (2905) 

3195 

lzmir Sür' at 
~SKENDERİYE yolu 
İZMİR vapuru S Haziran 
SALI ı ı de Galata nhtıının
dan kalkacak doğru İzmir, Pi
re, İskender;ye'ye gidecek ve 
dönecektir. (2943) 3212 

Bartın yolu 
BURSA vapuru 4 Haziran 
PAZARTESİ 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. (2944) 

3213 

13 üncü kolordu ilanlan ] 

M. M. V. Sa AI. Komi. daıı 
Hava · kıtaatı ihtiyacı içiıl 

24532,5 metre yazlık elbiae
lik kumaş kapalı zarfla mW..
kaaaya konmuştur. ihalesi 
30-6-934 cumartesi gÜnÜ saat 
10,30 dadır. Taliplerin nümU* 
ne ve şartnameyi görmek ii
zere her gÜn öğleden sonra .,, 
münakasaya iştirak için de o 
gÜn ve vaktinden evvel teklif 
ve teminat mektuplarile Aıa
kara M. M. V. Sa. Al. Komiı· 
yonuna müracaatları. (3003) 
(2957) 

mezkurun evs.al Te aaireoinin baYi ,,..; 
yet ve takdiri kıymet raporunu ıöriP 
anlayabilecekleri ilan olunur. ( 145) 

--- ·- - ~- __ , __ - ·- ~ 
Karargxhta kendilerine itimat e- memurları bu yanmı' tayyare enk" 

deıbileceğim candan arkadaflarrm zını görünce İngiliz tayyarecisini' 
vardır. Bu izdivaci (Rene) nin ai- de tayyare ile düterek yanJIUf ol• 
leainden ve sizle benden batka kim duğuna hükmederler. Halbuki JJr 
se bilmiyecektir. Buna emin olu- giliz tayyareci iki aivil Fraıuız W 
nuz. rafından bir iki gün saklandıktaıl 

- Ben, kendi hesabıma bu itte ~nra kendisine tebdili kıyafet e!' 
akıl ve mantığın müsaadesi nisbe- ~rerek hududu geçirtmitler, lnfl' 
tİnde elimden gelen yardımı yap • lı;z: tayYareci firarından ıonra ı.'f' 
maktan çekinmem- Her hususta yare ile tekrar Lille üzerine ıelit 
bana itimat edebilirsiniz. Ancak ve karargahı bomba yağmuruna tır 
Matmazel Rene'nin fazla teveccü- tacağına Alman ceneraline bitabl' 
hünü kazanacağım diye gizli gaze- Y&zılnut birtakrm beyannameler r 
te tevzi meselesine fazla karıtma- tar. Bu beyannamelerde kendisi• 
yınız. Size aon nasihatim bundan nin Lille'de yere inmeğe med>ol' 
ibarettir. olmakla beraber dütınan valisi )!' 

Lehli bu söz üzerine henden ay- man Ceneralile •erefyap olmadır 
rılarak Lille'e gider ve bir hüsnü- ve firara muvaffak olduğu tez~ 
tesadüf eseri olarak sevgilisinin ai- edici bir lisanla yazılı imit. Bu ., 
lesinden olan amcazadem Madam giliz tayyareci dütmana meydaı> O' 
(Jouret) nin evine müracaat eder. kuduğunu zannederken firarıır' 
Amcazademe mektupları ve tavıi- yardım eden halka büyük bir feJJ" 
yenameyi verir. Madam (Jouret) lık ettiğini farkedemiyecek kacı-' 
Lelıli delikanlıyı bir kenara çeke • kısa görütlü olmalı idi.Ve irti1'iP 
rek gözyaşları arasında Matmazel ett' ği hata hemen hemen cinayet' 
Rene'nin birkaç gün evvel Alman yakın bir feydi. Almanlar bir diif 
askerleri tarafından casusluk töh • man tayyarecisinin tehir civarııı" 
metile tevkif edilmi' olduğunu :öy indikten sonra kollarını sallıya ,.J
ler. Meğer birkaç gün evvel Lille' ı h d d ı. tJ 

ıya u u u geçmeğe muvaffa• deki Alman askeri karargahına _.ı. 
bomba atmak için gelmit olan bir doğunu ifitince hiddetlerinden v· 
İngiliz tayyarecisi tehrin haricinde dırmak derecelerine gelirler, Lille 
yere inme~ mecbur olur ve derhal de bir terh'p ve dehaet idaresidir 
tayyareııni yakar. Alman askeri (BitmeJiJ 

ll 0ey1 ÇOK SCVQ1Klerı. WlUfl 11ııııııc;;1 r ·-,,u-.~.- ... "" "ruc.:aaeıe ae91t, Delll.t U· 1 /'hrygıen .1 tıcı aevresınae oır aı.:,,uıu11•~•• .. -.,,.. T ---
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MiLLiYET PAZARTESi 4 HAZiRAN 1934 
- - -- --- --- -

1 .. 

1SEK1 !:>A"-ALLILARA MÜJOc. 

Turkfye umumi müme«ılı: lstanbul 
~ultın llamam Camcıh•sı H"n :'\o 10 
'1',1~r.1d:ı hnYih·r .1rnıım:ıktadır. (2CJ) 

.. ~ 4.Sı BEBEK'te 11:m11~ 
Mobilyalı veya mobilyasız kiralık 

apartıman. Arslanlı konak 4 No. ya 

müracaat. Telefon : 36-86. ( 16701) 

3133 

latal1.bul 7 inci icra rr.emurluğundan: 
Y enikapıda yalı ma.'ıallesi orta s~kak 

29 numerolu hanede mükim iken elycvm 
ikametg&hı n1eçhul Ömer k:zı -.·e vari
ti Lütfiye Han..m. Cemil efe,dinin bir 
kıt'a noter senedile muri irıiz zimme
tinde ala<.ağı olan 950 Türk liı-asınm 
temini hakkında medyunun uhteyi ta
sarrufunda olup $ize int·•c:ali l'izım ge
len. mezkU.r orta so~.Lc:ta 79 numerolu 
hanenin nısıf hfJ~si ta..'ıtı hacze ı:h.1-
mış ve mez!<Ur haneye 24-34 tarihin
de ma.ha!'.en f-~cız ya;>ı!:ırak yeminli 3 
ehlivukuf tarahndan tama.-nma 1051 
lira kıymeti taktir edilmiş olduğ-~ndan 
bu babdaki ı.:,yaımameleı-i tetk"!c ctmck
liğiniz bakında icra ve i~l}s kanunun 
103 üncü maddeli..~ tevftkaoı tanzi n 
edilen ihbar varaka~• iI:arnetı;ihınızı:ı 
meçhul olması hasahile t~!iğ edilme
miş ve ilanen tebliği icrasma harar 
verilmiş olduğundan tari.'ıi ilinmdan on 
beş r:~n ~arfında daireyi İcraya 
934-1105 numerolu do3yaya müracaatla 1 

beyan~;ımeleri tetk2' cJilerc~< bu bs.b
da bir itirazınız '\.'ar ise beyan etmeniz 
icap eder ak,i t::.ktirde mua.~ele rr :· te
k beye icraya devam edi!~eği mahj. 
munuz olmclc ve 01ezkUr maddeyi kaniye 
al' k.imına tevfiltaT1 tebliği m::.kamına 
kaim olmak üzı:e ilan olunur. 

1 

NADOLU 

lstanbul iil'n~İ ifl.lı m<:murl'.111'undan; j 

Bir müflise ait kundurac~lık malzeme- j 
sinin pazarl!k suretile satı!mas:na karar 

verilmiştir. Satışa 6 Haziran 934 çar

f&IT•ba günü sabclı saat dckuzdan iti

baren başlanacak ve yevmi mezkUru 

müteakip ı;ünlerde satı,a devam edile

cektir. Talip olanlann lstanhulda Mer

canda Tığcılar caddesinde 43 No. lu 

maiazaya 1nüracaatlan ilin olunur. 
Türk Sigorta Şirketi 

4. Üncii Vala? Han fatanbıd (80) 

ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. latanbul ithalat gömrüğüne ait 
31-5-1932 tarihli ve 135 liralık bi, kı
ta 35394 No. e:ömrük depozito mak
buzumu zayi ettim yenisini alacağım, 
hükmü yoktur. Körepe Karolyan. 

Nama muhaı·rer hisse senetlerinin (% 60) ı Türkler elindedir. 
1 l'.rkiye iş f anka.sı laıafından teıkil 0Iunmu1tur. İdare mecllsl ve miidürler 
l.E~ e.li \e rremur!an lıimilen Türklerden mürelı:ke? yegane Türk Sigorta Şirke
li<Ur. 1 \irkiyenin her {arafınds (200) il geçea acentalannııı b~psl 1'ürktür. Tilr• 
kilenin en nıilbim müesseselerinin vebanka!an:ıın sigortalaf'ıııı icra etme~teiir. GLANDOKRATIN 

Ademi ikticarıa, >afiyeıi umum'· 

yeye ve a.;abl buhranlara karşı. meş· 

hı.r Prof. nro\ ·n S•quar.J H ::;teinn• 

hın keşi.dır t'.czrnelerde 200 kuruşı 

satılır. Deposu: J,ıonbul Z•man ec>a· 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
,;( ortalarını en iyi ~craitle ) apar. Hasar \ ukuunda zararları silr' al ve kolaylı~lı ödşr. 

Telgraf: iMTiYAZ - Telefon: ist. 20531 

Istanbul Varidat Tahakkuk 
Müdürlüğünden: 

Y · kazanc kanununun 40 ıncı maddesi mucibince Is
enı _ d K .. 

tanbul Tahakkuk Müdüriyeti. ~'?tıkasın a azanç _vergısı 
beyannamelerinin tetkiki işi ıle ıştıgal etmek ve Malıye Ve-
kaleti Celi!esince tayin olunmak üzere Hesap müteh~ssıs~.a 
lüzum vardır. Ta~iplerin Yüksek Tahsil görmüş, Ma.lıy,ı:_ !"'lu
fettisliğinde Divanı Muhaseba ~ Birinci sınıf Mürakiplıgınde 
veya" azalığında veya mali ve ticari Müessesele~de en az. beş 
yıl muvaffakiyetle çalışmış Muhasebe usullerıne vergı ve 
ticaret kanunlarına vakıf olmaları şarttır. Müsavi şartlar da 
bilinde lisan bilenler tercih olunacaktır. Bu şartı haiz olanlar 
evrakı müsbite ve tercümei hal !erile birlikte nihayet bir hafta 
zarfında tahakkuk Müdüriyetine müracaatları ilan olunur. 

(2961) 

Erbabı Ticaret 
ve Sanayiin nazarı dikkatine 

r.1ühim ilan 
f stanbul Ticaret ve Sanayi Odasından: 

1934 senesi Oda kayıt ücretlerinin tahsil müddeti Hazi
ran 193-' nihayetine kadar temdit edilmiştir. 

1933 senesi ücreti kaydiye sini henüz vermemiş olanların 
borçları dahi yalnız bu müdde 1 zarfında cezasız alınacak
tıı-. 

Tahsildarlarnnızın mütea ddil müracaatlarına rağmen 
Ücretlerini vermemi~ o_ nların iblahara cezaya maruz kalma 
rr:ıak ve icra dairesi;e müracaata mahal vermemek için işbu 
ınüddet zarfında borçlarını gcli ·ip tediye etmeleri ilan olu
nur. (2913) 

Neşriyatı idare eden: MlJMTAZ FAiK 
Gazetecilik oe Matbaacılık T. A. Ş. 

ılepo,ıı. ( 1 fıP;l~' . 14~ 

Zonguldak Vilayeti Nafıa 
Başmühendisliğindenı 

1 - Zonguldak Vilayeti dahilinde Devrek - Reşadiye yolu
n~n 18 908 25 069 kilometreleri arasında 17710 lira 
b.ır.kuruş.~edeli keşifli 5611 me. T. şose İnşaatı 21-5-934 ta
rıhınden ıhbar~n 11-6-934 tarihine müsadif pazartesi günü 
saat on beşte ıhale edilmek ü:ıere 22 gün müddetle ve kapalı 
zarf usulile münakasaya konu !muştur. Münakasaya iştirak 
edeceklerin bedeli keşfin yüzde yedi buçuğu olan (1329 li
ralık teminatları ve ihaleden evvel liyakati fenniyelerini Vi
layet.Nafia Başmühendisliğine tasdik ettirdiklerine dair liya. 
kati fenniye vesikası ve ticaret odasına mukayyet oldukları
na dair ticaret odası vesikalari yle birlikte yevmi mezkurda Vi 
)ayet Daimi Encümeninde hazır bulunmaları. 

2 - Evrak keşfiye ve şa,tnameyi görmek ve daha fazla 
malumat almak İsteyenlerin ihaleden iki gün evvele kadar 
Vilayet Nafıa Başmühendisliğine sonra da Encü~eni Daimi 
Kalemine müracaat etmeleri ilan olunur. (2767) 3160 

~. ___ E_V_K.-A;;.F....;.;,M,;;,;;0;.;;D;.;l~R;:.lY;.;E;.;T;.;l:.,..:;l L;;;,:A:.;.:N:.;.:L:;;A:.;.:R:.;,;I:.,__...ıl 
Kıymeti 

muhammen esi 
Lira 

15 
Şehremininde Deniz Aptal mahallesinde Yeni Çeşme 

sokağında muhterik Hasan Çelebi camımın (ittisalindeki 
çeşme. ve temel taşları) hariç olmak şartile mevcut taşları 
Haziranın l 1 inci Pazartesi günü saat 10 da mahallinde 
satılacağından taliplerin pey akçelerile beraber mahallin
de bulunacak memuruna müracaatları. (2951) 

l, __ n_h_i•_a_r~l•~r":""'":':'U_.~_ü_d_ü_r_Iu-=· ğ;.;..ü_n_d_e_n_: -' 
Su tesisatında _kull~nılacak demir aksam pazarlıkla sa

tın alınacaktır. Talıpl~~ın şartnameyi gördükt~n sonra pa
zarlığa iştirak etmek uzere yüzde 7,5 teminatlarile birlik
te 9~6-934 cum~rtesi günü saat 14 de Cibalide Mubayaa 
K.;>mısyonuna murac3atları. (2804' 

:::q, ~.-:~·;.ı 
~ }~,,; 

•'n:•~il 
SİVRİSİNEKLER 

TEHLİKELİDİR 

\ 

• • • onları FLiT ile öldürünüz. 

Slvrlsineklerln acıklı ısırı~ı eksd· 
rl)'a Hummayı ve olumü intaç 
eder. Adi ve tesirden tiri haşarat 
öldürücü mayilerin istimah ile 
sıvrisineklerln kaçmalarına se
bebiyet verir ve Binnötiee sıhhat 
ve hayatınızı tehlikeye koymuf 
olursunuz. Buna meyddn verme .. 
mek için FLiT dö•t harfli f"·L·f·T 
tedarik ediniz.Siyah kuşaklı ve as 
ker resim il sarı tenekelere dUcka\ 
ve onları muslrren talep ediniz. 

KREPEN, fsıanbul. Galata. Voy\<td.t Han Ho 1 

. \ .... ···~--ı:. ),· 
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ovo ALTINE 
Tabii mukavvi gıda 

G. &. A. Baker Ltd 
Pr vua• ""°' Ha~, Te'. 24330 3138 

. . ,, . ·..... ' ' -. " . J ._ • : ' .•. 1 t~ ~~~;I: 

1 EMLAK VE EYTAM BANKASI İLANLARI J 

Eı-,as No 

463 

466 

532 

634 

635 

Satılık Emlak 
Mevkii ve Nev'i 

Yenikpaı Tülbentçi Hüaunettin ma
hallesi Y enikapı iskelesi eski 7 ve 
Yeni 12 No. lı 336 metre arsayı 
müstemil kahvehane 
Y e~ikapı Tülbentçi Hüsamettin ma

hallesi Y enikapı iske lesi yeni 18 - 20 
No. lı 246 metre arsa 

Edirnekapı Karabaş mahallesi So
falıçeşme sokak eski 36 - 36 mü-
kerrer yeni 82- 84 No. lı 213 metre 
arııarun 990/ 19200 sehmi 
Y enikapı Katip Kasım mahalle
si Yalı sokağı eski 23 yeni 25 No. Iı 
takriben 109 metre ma bahçe hane 

,Büyük Çarşı Güls Üm Sokak yeni ve 
eski 7 - 9 No. h tak~iben 8,50 metre 

Teminat 
Lira 

JOO 

25 

5 

25 

100 

dükkan . 
Yukarda yazılı emlak pP.şin bedelle ve açık artırma ıle 

satılacağından taliplerin 9-6-934 tarihine müsadif cumarte· 
-· _:;.,;; <1aat onda Subemize ~i\r-.r::>.,thrı. (2676) 3157 

Holantse 
• 

Bank-Onf-N.V 
Sabık Bahrtsefit Feıemen" 
Bankası 

lstanbul Şubesi 

Galata Karaköy Pala~ 

Meydancık Alalemcı Han 

Her türlü Banka muamele• 

leri. Kasalar icarı 

UMUMl MODORLOK: AMSTEROAM 
Şubeleri: Amsterdam, Buenos Aires, 

İstanbuı, Rio de .Janeiro, Santos, Sao Pauıo. 

:;142 

Amasya Vilayeti Nafia 
Baş Mühendisliğinden~ 

(10327 25) lira bedeli ke.şlifli Amasya· Tokat yol~
nun 172 000 - 175 300 kilometreleri arasındaki 
(3300) metre tulünde şose tamiratı esasiyesine teklif edi: 
len bedel : haddi layik görülmediğinden 9-6-934. c~m~rtesı 
saat 16 da ihale edilmek üzere 20 gün temdit ed!lmıştır. 

ihale : Kapalı zarf usuliyledir. .. . ~. 
Münakasaya iştirak edeceklerin kan~nun go.ster.dıgı şe

kilde yüzde 7,5 teminatı muvakkate akçesıyle e_hliyetı musa~ 
<lak bir fen memuru iraesine mecburdur. 1:~lıpl~r : . ~eklıf 
zarflarının mezkur gün ve saata kadar .encum.~nı Vılayete 
vermeleri ve tafsilat almak, keşif evraklarıyle mum~~asa ş.ar~
namesini görmek isteyenler Amasya Nafıa Baş Muhendıslık 
daire.ine müracaat etmel~ri ilan olunur. (2799) 3161 



Kahveye 

~~kö~ü~ Ve® K©!VlrlUIDlUl~lUllfil 
_,,,, -

i gi t er·· e ve hususiyetleri •• 
• 

Bu nefis ve halis kahveyi sene erdenberi yalnız 

• 

Müessesesi 

Müşteriler ·ne arzetmiş olmakla müftehirdir. 

Yanılmamak iÇin firmaya dikkat: 

Mısırçarşısı · l(apısı Karşısı Kurukahveci 
Mehmet Efendi Mahdumları 

. -

Hiç bir yerde şubesi ve 81ikası yoktur 
" ~ 

. . 


