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FIA Ti 5 KURUŞTUR 

Yeni Bulgar 
Hükumeti 

-o-

Darbe ile it batına geçen hükümet
lerin ilk baltalar zarfındaki hayab en 
müıkül zamanlarıdır. Hükümetin ömü: 
rü ve oonralı:i muvaffakıyet derece11 
bir taraftan hükıimet tarafından bu 
müddet zarfında yapılan iıler!n ~
yetine, diğer taraftan da yem hiilı:u
metin el\an umumiye tanıfmdan na· 
ııl bir kıııbul gördüğüne bailıdır. H.er 
iki lıakımdan da 19 ınayn darbeaıle 
Bulgariıtanda iktidara .. ~en Yorgi:t;~ 
hükumetinin iki hafta ıçınde çok ıyı 
bir imtihan geçirdiği iddia edilebilir. 

Bnlgaratanı~ ~ ziyade rı_ıu.htaç ol
Ju;ı;.u sÜklln ve ııtiıkrann temını ve cJev .. 
let ~ utorilesinin takviyesi idi. Parlman
terizm, darbeden evvel mevcut olan 
on aih fırka arasındaki çekişmeler ne
ticesinde tefeuüh ebnişti. Fırkalar ara· 
sında bir mütareke mahiyetinde olan 
temerküz kabinesi, memlekette kuvvetli 
bir hükumet teşkili maksadından ziya• 
de kabineyi teşkil eden fırkalar arum· 
da memuriyetlerin paylaıması için teş .. 
kil edilmişti. Vaziyet bu merkezde ol
ma:lda beraber, temerküz kabinesine 
oldukca uzun bir ömür \.'eren amil, ka
bineyf teş'iil eden zevatın vatanperver• 
likleri ve b;lhassa Muıanof'un hiç le
kelenmemiş hayatı idi. 

Y orgiyef hükumetinin ilk hamlede 
yaptığı icraat Bulgar efkirı !.ur.!'fın· 
dan çok iyi karşılanmıştır. Hükumet 
Z veno grupu teşkilatına dayan~ra!< or
dunun yardımile iktidara gelmıştı. ik
tidarı ele aldıktan sonra kendi fırka
teşkilatını dağıtmıştır. Bu harekclile 
bir fırl<a hükumeti olmadığını tebarüz 
ettirmek istemiştir ki fırkalara • ka~~ı 
Bulgar halkının itimatlan azaldıgı g~z 
önünde tutulacak olursa, bu hareketın 
manası anlaşılabilir. 

Y orgiyef hükumetini, diğer hüku
metlerden ayıran hususiyet hiç bir 
fırıkaya istinat ebnemesidir. Zveno gru .. 
pu teşkilatını dağıttıktan sonra hüku
metin mevcut fırka teşkilatlan tarafın
dan daha iyi bir kabule mazhar oldu
ğu anlaşılmaktadır. Ancak bu eski teş
kilatların . da d8ğılarak Bulgaristanda 
tek fırkalı, yahut ta hiç fırkasız bir i
dare kurulup kurulmıyacağı ancak is
tikbalin aydınlatacağı bir vaziyettir. 
Bu, büyük mikyasta Y orgiyef hüku
metinin dahili ve harici siyasetindeki 
muvnffakıyetlerine bağlı kalacaktır. 
H ükümetin fırkalara kartı vaziyeti kuv
vetlidir. Sonra nazırlıklan ondan seki
ze ve vilayetlerin adedini de on altı
dan yediye indirmek, belediyelerin o
tonom iduelerini ila:a ederek, ıehir İ· 
darelerlnl merkeze baglamak gibi kıs
men tasarruf, kıomen de merkezleştir
me tedbirleri hükUmetin vaziyetini tak
-riye ve efki.rı umumiyenin itimadını 
kazanmak bakımlarından isabetli olmuş
tur. Yeni hükümet timdi memurlarla 
meşgul olacaktır. Filhakika son sene
ler zarfında Bulgaristanda memurla· 
nn miktarı hayli artmıştır. Memur faz· 
lalığı fırka mücadelelerine ıahne olan 
memleketlerin hususiyetlerinden birini 
teıkil eder. Çünkü memuriyet fırt.al~ 
arasındaki pazarlık ınenulanndan bı
ridir. Binaenaleyh biribirini takip eden 
l.ükümetler, bi- tükenmez pazar
Lklar arasında daima memuriyetleri 
Soialtmağa meylederler. 

Bu ıslahat tedbirleri iyi. Fakat Bul
ırariıtanla yalunclom alikaclar olanla
nn en aiyade merak ettikleri ilci me• 
aele ıudur: 

ı - Acaba hükumet Makedonya ko
nıitesile bir mijcadeleye girifip giriımi
yecek mi ve giriıirae mücadelenin neti
ceai ne ohıc.kbr? 

2 - Yeni Bulgar hükumetinin hari
ci ııiyaaeti naaıl bir istikamet takip e
-..ı.ıir? 

Bu meseleler bir dereceye kadar da 
biribirine bağlıdır. Yorgiyef hükfune. 
tinin Makedonya komitesine kartı va
&İyet aldığı atikinlır. Komitenin bir
çok ertı:anı tevkif edilmiılerdir. F akli! 
komitenin henüz hükilmete mukabele 
ettiğine kanaat getirmiyenler vardı.-. 
Bunlar komitenin ne kadar kökleıtiği
ııi, faaliyetinin ne derece sinsi ve aman .. 
sız olduğunu bildikleri için teşkilatın 
l.olay kolay teslim olmıyacağına kani· 
dirler. 
. Bulgariıtanın harici siyasetine ge
lınce; yeni Hariciye nazırı Batolof'un 
ıreçen günkü beyanatından anlıyoruz 
iti yeni hükümet Mıitanof kabinesinin 
Yolunda yürüyecektir, Y orgiyel hüku· 
illeti her halde fİmdilik Balkan misa
~ iıtinak etmemektedir. Ancak lrom
l'llarile ademi tecavüz miaalu imzala. 
lbaia hazırdır. 

Bu noktada Mupnof hükiimetin.ıen 
de bir adım ileri giderek, bu misakın 
l.ütiin Balkan memleketleri arasında 
8 Yni zamanda imzalanmıt bet taraflı 
bir mukavele olma11nı da kabul edi
Yor. Mu,anof misak imzalamağa aleyh
tar değildi. Fakat her devletle ayn 
•Yn imzalanmasını iltizam ediyordu. 
Bu, Bulgaristanın Balkan misakına 
lıtirakine doğru atılmıı büyük bir a
dıon değildir. Fakat geriye doğru gidit 
i:!<fuğu da iddia edilemez. Her halde 
.yr !omıldayış varsa, ileriye ~oğrudur. 

daenı Bulgar hükumetinden ılk adım
daha fazlası b••denemezdi. Belki de 

":azı hareketlerile bundan daha fazla ile
J'ı Yürümüştür. ltalya taraftan olan Ro
ına sefiri Ceneral Volkof'un geri çağnl
~ıından ve Fransız taraftan olan Pa
l"iı sefiri Batolof'un hariciye nezareti .. 
ke tayininden mübalağalı bir mana çı· 

•ranlardan değiliz. Bi:yle bir tefsi
re kapılanları da yeni Hariciye nazı• 
t'in!n geçen gün gazetelerde çıkan çok 
~-~Y•~tı t~p etmittir. Bunun· 
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j Vergilerin tatbikatı 

Beyannameler bu akşama 
kadar da kabul edilecek 

M. Litvinof dil/OT ki: 

Toptan mal alıp hem toptan hem perakende 
satanlar da toptancı tellkki ediliyor 

Seferberlik talimi! 

Cenevre gölünün.kena 
da ağlam,ak neye yara 
Biz burada karar verip gittik 

Yeni vergi kanunlarının tatbi
katına &evam edilmektedir. Bazı 
maddelerden istihlak: veraiıi hak
kındaki kanunun tatbikında kim
lerin beyannameye tabi ve kimle
rin beyannameye tibi olmadıkJarı 
dün de tereddütleri mucip olmuş· 
tur. Alakadar resmii makamlar 
bu mesele üzerinde Maliye Veka
leti ile telefonla muhabere etmit· 
lerdir. ,.i 

Toptancı kimlerdir? 
Toptancı ve perakendeci mese

Jeıi hakkında bir ınuharririmiz · 
dün lstanbul tahakkuk müdüri
le görüşmüş ve şu suali sormu;
tur: 

- istihlak vergisi ha.kkındalti 
kanunun muvakkat maddesinde 
kanunda muharrer malları hariç
ten ithal edip toptan aatan müesse 

l'eni vergilerin tatbilratı: 1 - Beyan 
nameler tetlrilr ediliyor 2 - Malrar
na palretlerinin üserine pullar l'GP'f• 

tınldı. 3 Un çuvallan mülıürlandi. 
aelerin kanunun tarihi ilanındaki 
mevcutlarının cİnl ve mikdarını 

(Devamı 7 inci sahifed~) 

Fransada 
Manevralar 
Şampanya'da 15 bin 
kitilik bir fırka büyük 
manevralar yapacak 

PARIS, 4.A.A. - ihtiyat efrattan mü
rekkep 15.000 kitilik bir fırka eylülde 
Şampanyada manevralar yapacaktır. Ef

(Devamı 7 inci sahifede) 

Küçük san'atlar 
Ve Yunan tebaası 
M. Maksimosla Tevfik 
Rüştü Beyin temasları 

ATINA, 4 (Milliyet - Hükü
met taraftarı "Estia" gazetesinin 
Paristen aldığı 
malümata göre 
Yunan Hariciye 
Nazırı M. Mak
ıimos Tevfik Rüş 
tü Beyle Türkiye
de tatbikına baş
lanılan küçük sa
natler kanunu me 
&elesini görüşmüş 
ve bunun Yunan 
tebaası hakkında 
tatbik edilmeme- M. Maksimos 
ai hususunda te-
şebbüsatta bulunmuştur. Ayni ga
zetenin verd· gi malümata göre 
'f evfik Ri;ftii Bey M. Makıimoıun 
bu ricasını alaka ile dinlemittir. 

lran Şahı Hz. 

sonra vaziyet 
Onun için bütün 
Konferansın daimi 
Olmasını teklif ettiml 

MOSKOVA, 4 (A.A.) - M. 
Litvinof silahları bırakma kon
feransı umumi celsesinde kendi,.. 
ıinin beyanatından sonra ıöz aöyo 
Jemiı olan muralıhaalann kendi· 
sinin tekliflerini nakzedecek ve 
yaılıut bunların yerine kaim ola
bilecek hiç bir teklif ıerdetmemit 
olduğunu söylemiştir. Mumai
leyh demiştir ki: 

Devletler , daha ziyade sila'h
ları bırakmanın manasını izah ve 
ıiliıhları bırakmanın tahakkukun • 
daki imkansızlık karşı&ında cluy
makta oldukları keder ve iztırabı 
ifadeye çalışmışlardır. Cenevre gö
lünün kenarında oturmak, ağlat· 
mak, §U veya bu heyetin §U veya 
bu muhtıra veya projesinde ifa-

(Devamı 7 inci sahifede) 

ne olacak? 

M. Litvinol 

Yabancı l<elimeler 
Mecliste dün yaban 
kelimelere itiraz il 

v rdi 

'ANKARA 4 (Telefonla) - Mecliste Kars Mebusu Ömer 
Köprüde bugün bü. Beyin Kara, B:yazıt, Erzurum ve Çoruh viliiye.tl~r~nin .~azı kıaır.nl 

mülteci ve muluııcir iakanına Jair kanun teklıfının mu:uıkeresı 11 

yük bir tak lti;yiloanın harpler ve i,galler Jola; ısile yangın görmü' ve mut 
İnşasına batlanıyor olmu,lara iaktin için verilen evleri kendilerine parasız olarak t 

lıakkındaki matltlenin müzakereaintle Maliye Vekili Fuat Bey ıÖ Şehrimizi de ziyaret edecek o-
lan ıran Şahı Hazretleri için latan rakM: l t• h ve iagaller yu··zu··-.ı- .1. l ·· em e rn arp ,. ,..._,. .. u avret e :uırar gorm 
bul belediyesi de hazırlıklar yap• f(lk lıalkı bulunduğu ve bu vatan-IQflann :zararlarını Jü,ünen 
maktadır. Belediye, bugün köprü (Devamı 2 inci sahifede) 

Ecza fiatlarına narh ko
. nulması düşünülüyor 

Sıhhiye Vekaletinde alakadarların da 
iştiraki ile bir komisyon toplanıyor 

.~<~ı=aj~~..:,:ınc~i ~~if~ciL~~I....!I~i-==-r-ı=-====;:Ö~l cl~il:;=;-~g:::.:iil~·t=:g~il~rı~ 

Sıhhiye Vekilinin gazetemize beyanatı 

Sıhhiye Vekili Relik Bey 

HaydarpBfada eski Tıp Fakül
tesi seririyatlarında açılması takar 

rür eden "Haydarı>afa Nümune 
hastahanesi,, ne ait hazırlıkları 
tetkik etmek üzere 9ehrimize gelen 
Sıhhat Vekili Dr. Refik Bey dün 
Maarif Vekaletinin Valdebağmda 
ki Prevantoryomunu ziyaret et· 
mi9tir. Vekil Bey, evvelki gün de 
Zeynep Kamil hastahanesini gez
mit ve Nümune haatahaneıinln a· 
çılmaamdan r.onra burada kurula- Dün 'A.kaJemide yapdan meraaimJen bir intiba .• 
cak doğum evi teaiaat ve tetfrilitı. d ı d • 
Dl mahallinde tetkik etmi,tir. Memleket gu·· zı· e eri iın 

Nümune hastahanesi 

Aldığımız malumata göre, Hay şaı•rı•n hatırasını andılar darpa9a Nümune hastahaneıi 250 
yataklı ve tam te9kilatlı bir tekil-
de kurulacak, dahiliye, hariciye, J 
kulak, burun, boğaz, cilt, bevliye, Bir " Haşimi sevenler cemiyeti,, kuru ması 
nisaiye ve doğum tubelerile ront- alkışlar arasında kabul edildi . . 
gen, te,rihi marazi ve kimya labo- Dün tair Ahmet Hatimin ölü- , rek, Hatimden bahaettı ve dedı 
ratuvarlarım ihtiva edecektir. k. 

ı munun yıldönümü münaaebetile ı: . . 
Eski fakülte binasında yapı an Güzel Sanatlar Akademiıinde bir - "Her toplanıt!'°~zda J-!atı!'1ı 

tetkikat asıl hastahane olarak ihtifal yapılmıttır. ~u ihtifal de anarız:. On~~· takvımın. del~letın-
kullanıl~cak paviyonlarda mühim memleketin tanınmıt aımaları, Ha den mustagn.ı kal~n hır hatırası 

yrt ile mukayyet ohnıyarak Bulgar mil- ve esaslı tadili.ta ihtiyaç olduğu- • • h nları Akademi talebe- vardır. Hatım aag olsaydı .. Ha-
letinin menfaati hangi siyasetin ta- nu göatermittir. Bu arada, çama9ır tmıın ayra ' d kk • d d H · d d · ki 
kibini icap ettirine onu takip edecek h b k .b. b ayrı ai ve arkadatların an müre ep tım . uysay ı, Bflm er ı •• 

· · ane ve mut a gı 1 azı b'· • ..r.L. b. kalabalık hazır bulun- Bızden en uzak noktada, en derecede kuvvetlidır. Yem hükumetle kısnnların ı·ıa·vesı· de zaruri göriı.'l· u,.... ır h ld b. · 1 
eıki hükumet arasmdaki en bariz fark f du ilk önce Ressam Nazmi Ziya 9011 mevkiini aldığı a e ızım e 

• 

bu noktadadır. Bir defa da hu vaziye- mektedir. Sıhhat Vekili Dr. Re ık Be~ kürsüye geldi ve Akademi na- her a~ •• daima. hemha~ • olduğu 
te geçtikten oonra Bulgar menfaatinin Bey, icap eden zarureti.er~ göre mına Hi•imin hatırasını yadede- vehmını verebı.len Hatım, ara· Balkan misakı na girmek noktasında la" zmıgelen em·ırleri vermıttır. Ve- -. ak d be dak k 1 ılmıt D ·· k ·· · J nut k s ··y 
olduğunu anlamakta gec.~ikmi;:1·y~ec~eikt~ir~.1Jk~l~J~B~e~y~,~Ce~~rr~.ah~pa~f~a~.~vje~Ş~!ij'[ili~E:Btf~~:;_l_J;rek~~· ao~·~·z~u~· _::P_::e:y..::a:=mı:=·:..:s:a:fa:..:Be:._:y_e_h_ı_r __ - ...l....ımırilııizdiı~nıOı'mıız.J"-ııı.kal.ıe.KvııvlllellZ.a.ııy~·~iııı:lclnL-_Jı_u.1,n .... u ... m_,,e::ıru.ı.ı ... m•cı-e.s..<VLo.~-ıı.ı"• Hadiıeleri'! ~~. gayeye do~ru inkiıafmı 
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kelimelere itiraz edildi Sarre meselesi " D~i 

. -. 
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___ _., .......... . 
Maarif Vekili 

(Başı 1 inci sahifede) 
letİn imkan nisbetimle bu zararların 
nüne geçmek maksadile lıarikzedeler 
·in bir kanun liiyiha.sı çtkannış o'du. 
unu, fakat har!ı..lczedelerıin u. arlal"Jnt 
azmin etmek i-çin tahsis ediler.. em"a .. 
in satılmasından hasıl olan paa •nın pek 
üz'U o!.ması dolayısile bu paralatın 
shabına tevziine irnkin bulunaınıya .. 
'llk kanunun ilga edildiğini ve harikze
leJere verilen emlik.in kendilerine u
:un vadelerle boı-clandırrldığmı söyli -
ıerek; bu layihad~ki kayıt kabul edil-
3igi takdirde diğer harikzedelcrin çok 
ıaklı itira>ilarma sebep olaca~·nı soy
edi. 

K.:.ydtn kaldınlmasıru rica etti 
Ziya Gevher Bey {Çanakkale) 

bik· f akrir \'ererek Maliye vekilinin mü .. 
lalea~ını teyit t=tti ve: 

- Ben harp yüzünden en çok yan· 
gın görmüş bir mıntakanın, Çanakka
leniıı mebusu sıfatile söylüyorum. Bu 
madde kabul edildiği takdirde bundan 
ıstitade için mülteciJerin namına en 

evvel müracaat edecek benim, dedi. 
V c maddenin encümene havalesini, ve 
Dahiliye vekili Beylerin huzurile encÜ· 
mende müzakeresini istedi. 

Ziya Gevher Beyin takriri kabul e-
d.lerek mesele encümene havai edil-
di. 

Re~it Bey (Malatya) da müteakip 
tnadc\elerin de bu madde ile alakadar 
bulunduğunu ve madatla madde encü
mene iade edi\miştir. Diğerle1'iınin en
cümence verılmesj lllun geldiğini söy
ledi. Bunun Üzerine diğer maddeler de 
encUmene verildi. 

Bitinçi müzakereleri yapılacak mad
deler ara•ında bulunan İ$kan layiha
sının encümende müstacelen müzakere
si teklif edilıniı ve Refik Şevket B. 
(Manisa) söz alarak kanunun mühim ol 
du !runu meclis ruz namesinin bugün-

lerde çok do~g~ bulu.?":"" • ~üna: 
sebeııle kendisının bu muhun lay>hayı 
layikile tetkik edemediğini, b~ena
leyh bu mühim layihanın esa.slr bır su· 

rette müzakeresi kin perşembe günü
ne talr.ltini ve müataceliyetliğinin ka
bul edilmesini ıöyledi. 

Ecnebi kelimeler 
Bundan sonra inhisarlar idareleri he· 

sabatmm divanı muhuebatça tetkik edi· 
lip edilmiyeceğinin tefsiri hakkındaki 
divanı mubaıebat tezkeresi müzakere e .. 
dilmiş ve gedikli küçük zabit membala
rtna dair kanun liıyıhasınJn müzakere
sine geçilmiıtir. 

Layihanın bir maddesinde uveteriner'' 
fakülte.si kelime&i mevcut idi, bu kelim.e
ye ilişen Refik Şevket B. (Manisa) bu 

kelimenin manasının ne olduğunu anla· 
yamadığım encümenden izahını istedi. 

Bu kelimenin "baytar" manasına gel
diğini ve bütün medeni dünyada bu ke· 
limenin baytar mukabilinde kullanıldığı, 
baytar kelimesinin ise biraz nalbant 
muadili gibi olduğunı. binaenaleyh ilim 
ile aanat arasında bir fark gözetilmek 
tazım geldiğinden dolayi b~ ~elf.menin 
lilyihaya konulduğu izah edıldı. 

Ref'k Şevket B. (Manisa) her encü .. 
nıeni; kanunlara bi.r yabancı kelime ila .. 
ve ettiglni. ve; böyle giderse nihayet ka ... 
nunların manasını biz bile anlamıyaca ... 
ğız, dedi. 

Sı~~· B. (~ocaeli) muhtelif encümen
for böyle kelımeleri lisanımıza nekleder
lerse lisan1mızın genişlemesi itibarile bu .. 
nun faydası olacağını söyleai. 

Reis ilmi münakaşaya hacet olmad•iı
nı söyleyerek maddeyi reye koydu ve 
layiha kabul edildi. 

Münakaşalar 
Matbuaları toplama hakkmdaki layi. 

banın müzakere.ine ba1lanınca. yabancı 
kelimeler hakkındcı.ki münakaşalara yol 
açıldı. 

izahat verdi 
de çalışmakta olduğunu ancak bu işle
ı-in hemen olam1cağını ve iki sene içinde 
hiç olmazsa liseye kadar olan mektep
ler için istili.ların tamamlanacağını, sa .. 
nat kıymeUni haiz olan afişlerin de re
simli, süslü afiıler olduğunu ve ifadesi
nin zapta mahal kalmıyacağıru söyledi 

Cemiyet ve ~1rketlerin raporları hak
kında da bunun · ~ timai ve ticari nokt;:ı
dan çok ehemm1.;'etli olduğunli, bunla
rın istikbal için çok faydalı ve tarih ya .. 
zacak kaynakları o~acağ1nı söyledi. 

Sözler 
Şükrü B. {Çanakkale) sorduğu bir 

sualde ba5ma ve yazıların eslafa nakle
dileceğini, bunun çok muvafık olduğu
nu kaydederek sözler için ne düşünüldü
ğünü sormuştur. 

Hikmet Be)· sözlerin e•lafa nakli için 
tertibat alınması için kendilerine söy
lediğini ve evveli bunu yaptıksa sonra 
onu da düşünüleceğini söyledi. 

Ziya Gevher B. \Çanakkrue) R•fik 
Şevket Beyin itirazına temas ederek ge
çen müzakerclP.rden birisinde endeks 
kelimesi hakkında itiraz etmiş ve fakat 
cevap ala;namıştınl. O günden bugüne 
k"dar dokuz gün gH;tiğl halde hala en
deksin ne olduğunu öğrenemedim. Li .. 
sonımızda mevcut olmıyan kelime!eı· ya· 
nına hep ecnebi kelimP.Jcri koyarsak dil 
bahşindekl faaliyetimizin "1ksine gidiyo
ruz, diyerek adliye kanunlarının ve as .. 
kerlerin daima tiirkçe koyduklarını kay~ 
dedeTek: " Biz istediğimiz kadar tay
yare diy<!:\im askel'ler onu türkçe kulla· 
n1yor!a1'. Biz istediğimiz kadar tahtel ... 
bahir diyelim askerler ona denizah.ı di
yorlar. Binaenaleyh lisanınuzı süzmek, 
milli bir vazife ve mecburiyettir de
miştir. 

Ziya Gevher Bey sözlerinin sonunda 
rnuelliflerl.n kitaplarını seve seve vere .. 
ceklerini, ancak bunun ticaret işlerine 
tümüllendirilmesini söylemittlr. 

Neticede layiha tetkik ve ecnebi keli
mel~rin mukabilleri buJuntnak üzere 
maarif encümenine iade edilerek içtiınaa 
nihayet verilmiştir. 

Kabul edilen kanunlar 
ANKARA, 4. A.A. - B. M. Meclisi 

bugün reis vekili E~at Beyin riyasetin· 
de toplanmış ve lıtanbulda ve vilayet
lerde Belediye daireleri namına istim
lak olunacak mahallerin istimlak sureti 
hakkındaki kanunun bazı maddelerinin 
deği~tirilmesine dair kanun layihası ka
bul edilmi,tir. 

Tüıiciye cüınhuriyetile Çin cümhu
riyeti arasında aktedilen do~tluk mua
hedesinin tasdikine , Türkiye cümhu
riyeti ile Sovyet Sosyalist cümhuriyet
leri ittihadı araauuia hudutta ç.ckan 1h
til8flann tetkik ve halli usulü hakkın
da alrtedilmiş olan mukavelenamenin 
altı ay uzatılmasına dair protokoluo 
tasdlloine ve belediye kanununun yed;n. 
ci faslına bir madde ilavesıine, Yunan 
parlamentosu azasırun Tül'kiye dev
let demiryolla.rı üzerinde meccanen se· 
yahatlerine , Türkiye oüınburiyetl i
le Bulgarİs·tan kra.llığ-ı ve Türkiye ciim
huriyeti il,:; ltalya bükilrne'ti arasında 
aktedHen ticari iti~afnamelerin kabul 
ve ta..diki.,., dair kanun layihaları rnü
zalcere ve kabul olunmuştur. 

1niıisarlar idaresi hesabatının divanı 
muhasebaçta tetkik ecfüip edilrni yece -
ğinin teft.irine dair ma;obatanın ve ge· 
ıfrldi küçük :zab[t membalarma ve 
matbuaları topl:>ına hakkındaki kanun 
Jiyihalarının birinci müzakereleri ya
pıhruştrr. 

Meclis perşembe günü toplanacak· 
tır. 

Salih Paşa geliyor 
Kelordu Kumandanlarnruzdan ferik 

Salih Paıa yeni vazifesine başlamak Ü· 

zer dün Batumdan "Vesla'' vapurile ıeh
rimize hareket etmiştir. 

Viyanalılar gittiler 
Şehrimizde iki maç yapan Avusturya 

futbolcu ve atletleri dün memleketleri

ne avdet etmişlerdir. 

Bir reyiam kon1isyonu ve 
~ahkemesi yapılacak 

Sarre'da 1919 danberi oturan ve 20 yaşını 
dolduran herkes reyiama iştirak edecek 

CENEVRE, 4. A.A. - Saal 11.30 da 
Milletler Cemiyeti konseyi , Macarista
nın Macar • Yu.ğoslav hudut hadjseleri 
hakkındaki istidası ile meşgul olacaktır. 
Her iki taraf doğrudan doğruya müzake-ı 
ratta bu1unmak arzusunda olduklarını 
beyan etmek tasavvurundadır. Konsey, 
bu meseleye hafifçe temas etmekle ikti· 
fa edecektir. Konsey, Sarre toprakların
da yap<lacak p'ebisisite ait hazırlıklara 
dair yapılmış olan itil.af ile de me,gul 
olacaktır. Uçler komitesinin itilafname 
ahkamını ihtiva eden raporu bugün kon· 
sey azasına ve matbuat mümessilerin~ 
tevzi edilecektir. 

Bu raporda bir çok karar sureti pro.. 
jeleri vardır. konseyi, bu projeleri :· ye 
koymaya davet edilecektir. 

Birinci karar sureti, plebisistin tarihi
ni 13 kanunusani 1935 olarak teshil <Ct· 
m .::?1: · ~dir. Konsey, Fran~ız ve Alınan 
hükUmetlerinin, reyine iştirak edecekler 
lehindeki İstifade hakkrn:n Sarre havza
sı ha. kından rey hakkına malik olıruyan· 
]ara ne sı~rctle teşmil edileceğini tetkik 
etmek selahiretini muhafaza eylemekte· 
dir. 

ikinci karar sureti, bir plebisisit ko
misyonu ihdas, bu koınisyonun sc15.hi .. 
yetlel'ini tayin etmekle ve plebisistin ida
rc5ine ve kontroluna ait teşkilflt( vücu
da getirmekt~dir. Bu komisyon, yardım· 
da bulunacak:ır. Plebisist komisyonu, 
kendiri için zaruri olan yardımı ve ve
saiti hükUmet memurları marifetile te
min etmeye çalışacaktır. 

Uçüncü karar sureti, İiıtihap netayi ... 
cin.(n komünler birliği tarafından tesbit 
ve tayin edileceğine dair olan abkimı 
ihtiva etmelttedir. 

Konsey, bir plebisist mahkemesi ile 
sekiz adet intihap dairesi mahkemesi 
ihdasına karar verecektir. 

Bu mahkemeler , İntihap liotesindeki 
kayıtlara ve plebisiıt ile münas:battar 
olmak üzre h•ıkuJc ve cezaya mt işlere 
müteallik şikayetleri .. ilah dinleyecektir. 
Plebisiıt mahkemesinin ise başlnması ta· 
rihi plebisist komisyonu ~tarafından tes
bit edilecektit-. 

.. Husu si bir karar sureti daha vaı·dır 

Yemen veka yii 
--·--

İki idrisi reisi İbnissuuda 
teslim edi idi 

T AIF, 4.A.A. - imam Yahya ile mu
salaha şeraiti cümlesinden olarak lbnis .. 
suut tarafindan kendisine teslimi ta1ep 
olunan idrisi rüeıasmdan iki kişi teslim 
ohmmuştur. Yemenliler, dağlrk eraziyi 
bi•kaç gün içerisinde tahliye ecl~cekler
dir. 

M. Göbels Varşovaya 
gidecek 

V ARŞOVA, 4. A.A. - iyi maliimat 
almakta olan mahafil, Alman propqan· 
da nazırı M. Goebbels'in haziran ayının 
ikinci onbeşi zarfında Varşovaya gele
ceğini haber vermektedir. Ziyaretin ka .. 
ti tarihi malum değildir. Kendisi Var• 
şovada bir konferans verecektir. 

Kuraklık 

İngiltere de kuraklıktan 
çok mustariptir 

LONDRA, 4.A.A. - Memleket da· 
bilinde. b~yük ~ir kısım erazi, 18 gün
denberı şıddetli kuraklıktan muzluriptir. 
Son 12 ay zarfmda dü,en yağmur mik
l~sı, 100 senedenberi kaydedilen vasa
ti mıktardan çok aıağıdır. 

Kent eyaletinde kuraklık yüzünden 
zuhur eden yangınlar yüzlerce fersah 
orman yakmıştır. 

ki bu da umumi intizam ve asayişin 
muhafazas!na ait tedbirlere müteal .ik 
bulunmaktadır. 

Konsey, hükUmet komisyonuna zaru
ri addettiği takdirde polis kuvvetlerini 
Sarre ahalisi arasından alınacak unsur
lardan takviye etmek &elahiyetini ver
mekt€dir. 

HükUmet komisyonu, Sarre aha1isin
den olmıyan bazı ecnebi unsuı-larla po\i~ 
kuvvetlerini takviye etmek zaruretıne 
nail olduğu takdirde konsey, kendisine 
bn hususta her türlü mi1zaherette bulu
nacaktn·. 

Komite konseyin hükUmet komisyo~ 
nunun mı:haLi polis ve jandarmanın İh· 
iiyaçları için bir takım efradı toplamak 
maksadile yapacağı matalibatı teshil İ
çin mil!etler cemiyeti aza~1ndan olan hü
kumetlere müracaatı faydalı addetmekte 
dir. 

Plebi5istin mesarifine gelince, hükU
met komisyonu bu iş için bir milyon ve 
Alınan , Fransız hükiımetleri de beşer 
milyon avans ·\'ermeye davet edilmişler .. 
dir. 

Fransa, Almanya ve Milletler Cemiye
ti konseyi, azasından biri arasında taah
hüdatın iyfosı bahsimle bir ihlilôf zu
hur ettiği takdirde alakadar hükumet
ler bu ihtilafın Lahaye divanına sevke
dilmesini kabul etmektedirler. 

Bundan başka ~la.kadar bülnirnetler, 
kati rejimin tessüsünc kadar bjr sene 
devam edecek bir intikal devresi zarfın
da plebisişt mahkemesinin ibkasın1 ka· 
bul etmektedirler. 

Sarre arazisinde intihap hakk< olan 
her şahu, Milletler Cemiyeti idar~si a~
tında plebisiste mütealllk herhangı bır 
hareketinden dolayi yapılan bir tazyik 
veya aleyhindeki her hangi bir tedbir 
dolayısıla yüksek plebisist mahkemesi
ne müracaat etmek hakkına malik bu
lunmaktadıı-. 

Rapor, bundan ba§ka intihap hakkına 
cins ve tabiiyet farkı olmaksızın 20 ya
§ını bitirmiş olan ve 28 haziran 1919 ta
rihlndcnberi Sarre de oturan her şahsın 
malik bulunduğunu natıktrr . 

Masaldaki gibi 
Haydutlar bir yere dokun
muşlar, hazne bulmuşlar! 

SIMLA, 4. A.A. - Haıar kazasında 
bir tepeciğin altındaki bir magaraya ıı
ğman haydutlar, mühim bir keıifte bu· 
lunmuşlardır. Hadise resmen de teyit 
edilmektedir. 

Haydutlardan birisi, bir kayanın Üze
rinde bulunan tarihi bir kabartına reı· 
me l"'sadüfen dokunmuı ve kaya yana 
doğru kaymııtır. Meydana bir tünel çık
mıttır. Haydutlar meşalelerle içeri gir
mişler ve yığmlarla elmaslar bulmuşlar
dır. 

---·---
Maverayı Erden Emiri 
KUDUS, 4. A.A. - Maverayı Erden 

cmiri Abdullah, lngiltere hükumeti ile 
düyunu umumiye meselesi ve maverayi 
erdenle Filistin ve Irak arasında güm
rük rusumunun ilgası hakkında gÖrÜ§'" 
mek üzere Londraya hareket etmiştir. 

Amerika grevi bitti 
TOLEDO, 4 .. A.A. - A. A. - Patron

lar, greve nihayet verecek projeyi kabul 
ettiklerinden fabrikalar yarın açılacak
tır. 

Büyük hava oyunları 
BRUKSEl.LES, 4. A.t... - Seksen 

bin seyirci huzurunda F raosız, ltalyan 
ve Belçika hava filoları havada beynel· 
milet bir gala yapmışlardır. 

Çimento fiatlarının yükselti/
karşı tedbirler • 

mesıne 

ANKARA, 4 (Telefonla) -Çimento fabrikaları 1 Hazirandan 
itibaren tatbika başlanan elektrik istihlak resmini vesile ittihaz ederek 
çimento fabrikalarını yükseltmeğe teşebbüs etmi~lerdir. Salahiyetli ze
vat bu resmin çimentonun tonuna ancak 55, 60 kuruş kadar bir zam İc· 
rasını icap ettireceğini söyledikleri halde lstanbul fabıikaları buradaki 
bayilerine çektikleri telgraflarda fi atlarda ton başına 175 kuru~ ilave 
ettiklerini, ona göre sipariş almala um bildirmişlerdir. Bundan anlaşılı
yor ki fabrikalar çimentonun tonu üzerinden yeni kanunla alınmağa 
başlanan 250 kuruş istihlak vergisinin bir kırmını da dolayısile müsteh 
tiklere yüklemek yolunu tutmuslardır. Halbuki bazı maddelerden alı. 
nacak istihlak vergisi kanunu böyle bir muameleye müsaade etmemek
te, bilakis böyle bir ~arekete mani olmak için kat'i bir hükmü ihtiva 
etmektedir. Bu vaziyet hükiimet merkezinde tetkike layik görülmekte
dir. 

Heyeti Vekile Mecliste toplandı 
ANKARA, 4 (Telefonla) - icra 'llekilleri Heyeti bugün öğleden 

sonra Millet Meclisinde Başvekilin odasında bir içtima akdetmitşir. 

Fırka grupu bugün toplanıyor 
ANKARA, 4 (Telefonla) - Yarın Fınka grupunda Jdarei hususi. 

yeler vaziyetinin görüşülmemsi muhtemeldir. 

Yüksek Deniz Ticaret Mektebi 
ANKARA, 4 (Telefonla) - Yüksek Deniz Ticaret mektebine bir 

sınıf ilave edilmesi lktısat Vekaletince kararlaşmıştır. 

Metr Sa/em itiraz etmedi 
ANKARA, 4 (Telefonla) - Metr Salem ve M. Leon Faraci elen

diler hakkında karan hakimi b __ günlerde kararını verecektir. Metr Sq. 
lem oteldeki odasında istirahat etmekte, nadiren sokağa çıkmaktadtr. 

Sıhhi ahvali ve yüzüstü kalan işleri dolayısile bir an eı.;vel işin intacı ga

yesile ilk tahkikatın açılması hakkındaki talebin reddine karşı kanunen 
lıaiz olduğu ve bu akşam müddeti biten itirazı hakkını kullanmamıştır. 

Damga resmi izahnamesi 
ANKARA, 4 (Telefonla) - Damga resmi kanununun bazı hü

kümlerinin tadil ve ilgasına dair ol an kanunun tatbik suretine dair Ma
liye Vekaleti bir izahname göndermiştir. lzahnamede ticarethanelerle 
yazıhanelerin kapılarına veya herkesin gelip geçtiği yerlete tUılm~ ve 
yazılmış olan ve şimdiye kadar resimden muaf bulunan isim ve sanati 
ticariye ve medekiyeyi havi levha ve yazılardan muayyen bir müddet 
zarfında damga resminin istifa edilmesi lüzumunun ehemmiyetine işa
ret edilmektedir. 

Belçika ile ticaret itilafı 
'ANKARA, 4 (Telefonla) - Belçika hükiimetile hükiimetimiz a

ı•asında bir ticaret ve clearing itilafı imzalanmıştır. ltilafnamenin müd
deti bir senedir. itila/nameye merbut bir numaralı listede yazılı Belçi
ka eşyası memleketimize kontenjan harici ithal edilecektir. iki numa
ralı listede yazılı eşya da tesbit edilen kontenjanlar muteber olacak ve 

Belçika eşyası ayrıca umumi kontenjan rejiminden istifade edecektir. 
Buna mukabil Belçika hükümeti Türk emteasımn hiç bir kontenjana 
tabi olmaksızın Belçikaya ithaline müsaade edecektir. Bu itila/name 
ayni zamanda Lüksemburg eşyasına ık şamil olacaktır. 

• 
I zmirde bir define bulundu 

IZMIR, 4 (Milliyet) - Yangın yerinde müteahhit Niyazi Beyin 
30 amelesi hafriyatta bulunurken yıkılan bir bacanın içinde define bul
muşlardır. Ameleler altınları, mücevheratı kapışmışlardır. Zabıta bir 
mikdannı elde etmitşir. Tahkikat devam ediyor. 

Köylüye dağıtılan tohumluk buğday 
KARAKKöSE, 4 ( A.A.) -•Beyazıt vilayet çiftçisine dağıtılmak 

üzere Ziraat Vekaleti tarafından l ğdır Ziraat Bankasına gönderilen 50 
vagon tohumluk buğdayın tevziine devam edilmektedir. Şimdiye kadar 
196,000 kilo buğday merkez kazasına, 100,000 kilo buğday Karaköseye 
65 000 kilo fğdır'a, 65,000 kilo Tuzlucaya, 30,000 kilo Tusak'a 23,000 
kifo Diyadin'e ve 45.000 kilo da Elefgırt kaazlarına dağıtılmıştır. Mü
tebakisi yeniden ihtiyaçları tahakkuk ed~n köylere dağıtılacaktır. Bu 
yardımdan bütün vilayet çiftçisi memnundur. 

Refik Şevket B. söz alarak medeni ha 
yatta ilerledikçe lisan ihtiyacının arta
cağını ve güçleşeceğini ıoöyliyerek maa
rif Vekilinden ne yapıp yapıp buna bir 
~are bulmasını ve layihada mevcut ve 
türkçe mukabilini bilemediği bazı keli
meleri soracağını, bu buıu~ta kendisinin 
tenvir edilmesini ve bu ıuali keliınelerin 
mukabillerini bilmiyen diğer arkadaşları 
namına da sorduğUllU ili.ve ederek : 

( ECNEBi MATBUATINDA 
'-------------------..--------

OKUDUKLARIMIZ ) Sümerbank Taşhanı 
satın aldı 

''Gravur, prospektüz, geografi" keli
melerinin manaları nedir? dedi. 

Refik Şevket Bey sözüne devam ede
rek layihada -- ~ınt olan kıymeti afişle
rin' mecburi olarak Yerileceği kaydi bu
lunduğunu böyle bir kaydin ihtilafı mü
cip olacağın• afiş ıehibinin afişte. ~nat 
ldymeti o"madığ-ını iddi.a derek afişı ver· 
miyeceğini alakadar dairenin, bunda sa· 
nat kıymeti görerek istiyeceğini, bu va-
iyct karşısında takdirin kime ait olaca .. 

1nı sonra maddede şirketlerin cemi
etle: in raporlartntn verilmesi mecbu· 
iyeti bulunduğunu, cemiyetlerin rapor
arını vermelerinde faydı melhuz isede 
irketlcrin bazı raporlarını kendileri bi
e neşretmediklerini ili.ve etti. 

Maarif Vekilinin cevabı 

Maarif Vekili Hikmet Bey Refik Şev· 
et Beye cevap verer.ek Refik Şevke~ 
·~l·İn illt itirazi üzerıne mevcut ecnebı 
llime~er hakkında hazrr?andığını ve 
un'arın mukabilleri hulunmadı~ı i~İ': 
ul ';rn·ld•ğ .nı söyliyerek; muka~ıll~rını 

Til faklt ma:ıa ve medlullerını goste
; mukaDilleri okudu söz~ne devam e
.r ... k: 

Oil için azami faaliyetle ça"ışıldığ nı 
... -;:ı-.11'. d .... rci:ıi ç:karıldığ:n1, bu taranan 
Ji;nel .. ri intihap için de bir intihap he .. 
eti tc">L.il f''"'""""'Pin.i istilahlar Üzerinde 

Amerikanın sahte 
bir manevrası 

Amerika harp borçları meselesin· 
de sahte bir manevra yapmıştır. Şim· 
diye kadar alacaklılan iki kısma ay. 
rıllyordu: Borçlarından bir parça ö .... 
deyenler (umumiyetle % 1 O) ve hiç 
"':~yen~er. Birinci grupa ltalya, 
Buyuk Brıtanya dahil bulunuyordu. 
ikinci grupta İse Fransa, Belçika, Po· 
lonya, Yucoslavya ve saire gibi men1 .. 

leketler vardı. 
Efktirı umumiyeye bir cemile ol .. 

sun diye Amerika kongresi Johnson 
kanununu kabul etti. Bu kanunun esa 
sı, bütçeye mahsuben bir"l~ para ve
renleri stavleleri kısmen icra edenle· 
ri ve (Symbolique) tediyatta bulunan 
tarı hiç bir şey vermeyenlerle bir ad. 
detmekten ibaretti. Banlar hakkında 
da hiç tediyatta bulunmayan borçlu
lar gibi mali bir mukabelei bilmisil 
yapılacaktı. Bittabi Amerika derhal 
izahat istedi. Eğer, dedi bir şey öde
meğe gayret cttijim halde, hiç birşey 
&Jel'TReyenlerle ayni ôyarda tutulacak· 
sam 15 Haziranda yeniden bir §eklen 
tediye yapmam neye yarar. 

Harp borçlarının takviyesi Hazira· 
\nın son.~nda üç sene oluyor ki talih 
edilmiştir. Hoover, moratoryomunun 
ortaya gö-mesile borç mekanizması 
bozulmuştur. Amerika Reisicümhuru 

hükumetler beynindeki borçları, İster 
tamirattan mesul olsun, ister menfa· 
atler beyninde aktedilm~ olsun, bir 
sene için talik etmeğe ılauet etmiıti. 
Fakat hükumetler beynindeki tediye 
mekanizmasının bir sene ataletten 
sonra tekrar harekete geçebilmesi çok 
mü1kül bir i§tİ. Moratoryom bu suret
le kat'i bir tediye buhranını intaç et
ti. 

Johnson kanunu borç meselesinde 
ne yapacak? Halledilebilecek mi? i
şin sonuna kadar Amerika bu işte bey 
nelmilel mahiyeti, geni~ görüşlerini 
kaybedecektir. Halbuki ayni vaziyet
ler dahilinde Bü.vük Britanya bunu 
muhafaza edebilmişti. Napoleon mu
harebelerinden sonra /ngiltere Avru
panın alacaklısı idi. Bu alacağın ü:e .. 
rinden bir sünger geçirdi. Büyük harp 
ten sonra Amerika bütün dünyan~n cJ .. 
lacalılısı idi. Bu alacağın mukaddeı ol 
duğunu, eğer tamirat meselesi berta
raf edilse bile Amerikaya olan borçla 
rın devam edeceğini iddia etti. Dün· 
ya bugün bu kabili icra olmayan iddi· 
adan dolayı muztariptir. 

( A. L. Jeune • Paris • Soir) 

Macaristan ve 
silahsızlanma 

Silôhalrı bırakma honleransın'!n 
nazik vo:ziyetinden bahseden nim res .. 
mi ''Budapeıti hirlap,, ua~etesi, Ma ... 

caristanın çok mühim olan silahlan 
bırakma meselesinde aytÜ fikir ve 
mütaleayı muhafaza etmİ§ olduğunu 
yazmaktadır. 

Macar harici siyasetinin mes'ul 
amilleri daima hukuk müsavatınrn 
tanınnıa.sından ba1ka bir §eyin me• 
seleyi halkdemiyeceğini söylemiıler • 
dir. ı 

Büyük devletler prensip itibarile 
bu müsavatı 1932 kCinunuevvelinde 
f<abul ve teslim etmqlerdir. Fakat 
konlerans bu ciheti henüz tasdik et
miş değildir. 

Macaristanın hukuk müsauttna 
ait olan talebi hiç bir tecavüz niye· 
tini muhtevi olmadığı gibi milletlerine 
kendilerini müdafaa etmekten ibaret 
olan tabü haklann."' ma_hlıız ka~ma· 
sım istemekten başka bır gayesı de 
yoktur. 1 

Hiç bir millet, eğer ytı§amak ar• 
zusunda ise bu haktan vazgeç"'!"'~· 
Konferansın akamete uğramtı3ı ıht!• 
mali feliiketengiz; neticeler tev.lıt 
edecek 11e Avrupanın muslihane ın
kişafı yollarım kapatacaktır. 

Sarda karışıklıklar 
Sar' da cereyan eden karıııklıklar

dan bahseden Petit Parisien gazete· 
si Sar sosyalistlerinin lideri Maks 
B~aub,nun Sarrebruck'tan olmış oldu
ğu endişe ııerici haberler üzerine Ce 
nevreden derhal hareket ettiğini bil· 

• 

dirmekte ve fU malumatı ilave etmek
tedir: 

M. Braun'nun kan3', dün akşam 
yapılan nümayişlerde N=iler taı·a· 
fından hırpalanmııtır. 

M. Braun, M. Barthou'ya yadığı 
bir mektupta vukua gelen §ayan! !e• 
srol htidi.selere Fransız Harıcıye 

eN • rının dikkatini celbetmekte ve 
azı . d. b. 1 

asayi~in temini irin crd ı tet ır e~ a-
lınması lü:ı:.umuna işaret etmektedır. 

Gazete, Milletler Cemiyeti kons.,. 
yinin yarın, bu kar't§ık~ıkl?r_a sebep o 
lan Nazi unsurlara cıddı ıhtarlarda 
bulunmaktan geri kalm:yacağını bil 
dirmektedir. 

Diğer taraftan Sar komünist fırka
sı, 1935 arayı umumiyesine harp ala· 
cağı vaziyeti nihayet tesbit etmiştir. 
Bugüne kadar komünist lırkası reis
leri, Sar'ın bir (Sovyet Almanya) ya 
avdet etmesi için rey verilmesini iste• 
mekte idi. Bö!tle bir hal Ç<Jresi bulu· 
namıyacağını nazarı itibara alan lır· 
ka, Sare'da bugünkü. rejimin muha .. 
fazası için rey vermeği kararla§tırmış 
ve bu kararını bütün Sarre komünist
lerine bildirmiştir. 

Komünist fırkasr., Sarre'da eski 
merkez Fırkasından sonra en kuvrJetli 
bir fırka olduğu için bu kararın bü
yük bir ehemmiyeti vardır. 

Filhakika, Sar Landesrat intiha
bında homüniat fırka 60.000 den laz-
1.a rey almıştır. _ (Le Petit ParisienJ_ 

ANKARA, 4 (Telefonla) - Sümer 
Bank Tatha? binasını satın almıştır. 
Banka bu binayı önümüzdeki inşaat 
mevsiminde yıktırarak yerine modem 
bir bina yaptrracaktır, 

Hususi otomobiller 
ANKARA, 4 (Telefonla) - Husu

si ol'Omobillerden vergi alınmaktan sar• 
fı nazar edilmiştir. 

Şumnu oteli cinayeti 
lZMIR, 4 (Milliyet) - Şümnu ote

li cinayeti etrafında malıimatma mÜ· 
racaat edilmek üzere şehrimizde bulu
nan Münire hanım lsbnbula sevkedil
ıniştir. 

Emniyeti suiistimal 
ı lZMlR, 4 (Milliyet) - Maruf tüc
carılarrmızdan birinin mağasmda mUı.'ıiın 
emniyeti suiistimal hadisesi oldu. 250 
çuval ü-züm Avrupaya ihraç ediliyor 
diye çıkarılarak Bursada müstahsil R 
Beye aittrois gibi satılımıtrr. 

Ticare~ane sahihi ortada yoktur. 
.katibi lstanbuldadır. 

İrlandada zelzele 
REYK.JA VIK, 4.A.A. - Dün lzlan· 

da' da vukua gelen bir zelzelede bir kö
yün bütünevleri yıkılmış, 200 ki§İ açık-

1 ta kalnuştır. insanca zayiat yoktur. '( 0 

lar bozulmuş, telefon muhaberatı kesil· 
miştir. 



ELE 
lı.tikar Efendi ile 

mülakat 
Orıa llangimiz tammayız ccı

llula? Netlen bilmemezliğe geli
q;a? KaTayağız bir otlanı

r. Şifman, göbekli, .. rdarak gii-
1er_, ~rnı tok 11e kaygaau yokhır. 
rı dİf'erini göstererek gülüpii iğ
~r. Her dilden görüfür. Aptal 
:. ı görünen, ma.sum olduğuna id-

IQ eden bir sinaidir. 
ra1ııa hiç ortaJan lıaybolJuğu 

)'o,.... anıma, ba aon günlerde bcrk-
4.ıl, hrın, ltaap, zerzeııat~, gibi 
)er/erde lada görünmeye bQflaJı. 
l(endiaini pek iyi tanıdığım halde 
Z~ değildik. Haya:tunda 

" dela olarak tanımadığım bir 
er6eğe sokulup aelôm verdim. 

Af'ina bir çehre ile aelômunı al
dı. ilk baktığı pey, elimdeki ytizük 
ııe tıi:&ınıdaki altın cı:ı:ı difi oldu. 

Dedim: 
- Siz beni tamnıcrznnız, lakat 

6iz sizi biliriz I htikar Efendi ile 
tiil'İİfiiYoram ·değil mi elenJim. 
il - Evet evet! dedi. Bizim tanı-
riımız çoktur da he,,.ini hatırla
~z. Bir emriniz mi var·? 

- Sizinle biraz görüşmek iati
.l'orum. 

-Neye Jair? 
• - Hayatınıza, ıranatinize 11e sİ· 
~n iizerinize ahlan fenalıklara da 
ır. 

;-. N_eJen soruyorsunuz. Siz de 
hızım zenaate gireceksiniz? 

- Hayır! Ben gazeteciyim de .• 
- Ha!!! O bafka. istediğin ka-

:~ sor elendi! Bizim gazetecil~r 
~Yanın en ;;ı;ararnz ve en tesır- · 
~z Qılamlarıdır. Hem istediğim ka 

ctr da beni yer. Hiç hahrım kal
~ Siz ne kadar yererseniz, o 
""'#ctr reklam olur. Sor bakalım. 
lıe,.- Nanl olayor da her yerele 11e 
lıi..eİfte, her. sahfta mutlaka bir 

alı,YOrlrMUz? .• 
Ilı - Oğlum! Sen galiba mektep 
~rese görmemipin! Eskiden il
~ İaz diye bir pe"/ olraturlardı. 
L"!'di antika oltlıı. OraJa bir re
';oet. ba/ısi vardı. ı,ıe bu rekabet 
.. ~ilen peyi orlaJaıı kaldırdım, 
.. ....,,__ l b" ' · _,_.z• H f>t~'qq sahcı an ~,_~rar_:;;ı •. ep 
.ı ı~clen fi"'.!!!;,,. -~ks~lttim.. Ara-
' ' .,, I"' 

Q farkı ben alırım. 

- Kimıe g6rmez mi?. 
~--Görür. Amma ben bunu ihti
li q, hisseai diye almam. Klih nak-
1~e, kah ondalık, kah kilo okka 
?'1u, kah ıJergl, kah iane bahane

tile YPııarım. 
.._ Ya belediye? .. 
.._ Hangi belediye? 
- Canım lstanbul belediyesi! 
- Ha! E11et! Beletliye. O da 

~ lifli ifini yapar. Tetkikat ila e· 
~· Komisyonlar tefkil etler. La. 

ondan bana ne? .• 
!li - lhtikarla mücadele belediye· 

n 11a%ifeai değil midir 1 
• - Belki ö1leJir elendi! Lakin 
~İYe kadar aramızda böyle bir 
~ele ıeçmedi. 
• -.. Bundan Nnra nİJldİllÜ -
iP? .. 
- lf'ime tleoam etmek •• 
- Jfüccıtlele bafiana. .• 
- Ben sinerim. Sonra ilk lırııat 
lene pl«mm. Malıim ya! Meş· 

meaeldir. Baktın Yeniçeri! 
·· geri! 
llttikar ElenJiye tefeklliir etle· 

e6 ayrıltlım .• 
FELEK 

t BORSA 1 
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ŞEHiR HABERLERi 

Bir Belçika Talebe sergnoern 
Heyeti şehrimizde 
Leopold Hı:. aia tahta 
cühislannı bildirecek 

ayrı bir heyet gelecek 
Belçika Kralı üçüncü Leopold 

Hazretlerinin tahta cüliİsÜDÜ Ro· 
manya Kralı Carol Hazretlerine 
resmen tebliğ etmek iizere Bükre
fe gitmit olan heyet Belçikaya av
det etmek için şehrimize gelmiftir. 
Bu heyet Belçika Kral Hin.edanın 
dan birisi, Leopold de Croye'in 
riyaseti altında Comte de Linhurg 
- Stirum ile refikası Prenses de 
Ligne ve Comte de Lannoy' dan 
mürekketpir. Heyet azası sekiz 
gün kadar Romanyada kahnı,lar 
ve Romanya hükUmeti tarafından 
izaz ve ikram edilmi,lerdir. Ro
manya Kral Hazretleri tereflerine 

iyafetler vermit ve Belçika Kra
lı Hazretlerine götürülmek üzere 
bir k114 ıkolleksiyonu hediye etmiş 
tir. 

Saltapat tebeddüllerini, ecnebi 
büküm<!..'ll' ve reisi hükumetlerine 
tebliğ edecek olan heyetlerin, va
zifesi yalnız bir hükumet nezdine 
münhasır ve her devlet hükümdar 
ve reisi hükumeti nezdine ayrı ay
n heyetler gönderilmesi usulden 
bulunduğundan, bu heyetin vazi
fesi Romanyada hitam bulmuştur. 
Bu sebeple heyetin şehrimize vü
rudü resmi bir mahiyeti haiz de
ğildir. Heyet bu akşam Belçikaya 
hareket edecektir. Belçika Kralı 
Hazretlerinin tahta cülusunu Tür. 
kiye Reisicümhuru Hazretlerine 
tebliğ edecek olan heyetin Hazi
ranın yirmisine doğru şehrimize 
gelmesi beklenmektedir. Bu heyet 
ayandan M. Boduin'in riyaseti al· 
tında bulunmaktadır. Ayni vazife
yi ifa ebnek üzere Bulga.-!' Kralı 
Boris Hazretlerinin nezdine gön • 
~eriimit olaaı Belçika heyeti de 
Sof yada vazifeıini bitirmittir. Bu 
heyet çarfall'lba günü Sofyadan 
tehrimize gelecek ve ert:si gün? 
Belcikaya avdet etmek uzere Pı
rey~ hareket edecektir. 

BükretBen tehrimize gelmi• o
lan heyet T okatliyan oteline mi
safir olmu• ve diin ,ehrimi2in ca• 
milerini ve diğer ziyaret edilmeğe 
değer yerlerini gezmi~lerdir. 

Belçika ile ticaretimiz 
Türkiye ile Belçika arasında bir 

Ticaret muahedesi akdi için bir 
müddettenberi Ankarada cereyan 
etmekte olan müzakerat bitmit ve 
yeni Ticaret ve Takas mukavelena 
meleri imza edilmi~ir. Belçika hü 
k\ımeti namına müzakereye me
mur edilmq olan Belçika ~efareti 
müıte.-n M. Motte'e şehrimize 
gelmiftİr. Yeni Ticaret ve Takas 
mukavelesi 1 Haziran 1934 tarİ· 
binden itibaren muteberdir. Bu 
mulra-'e mucibince Türkiye ile 
Belçika ..... ında vaki olacak C4Ya 
mübadelesi yüzde otuz niıobetKıde 
takas usulüne tabi olacakt.r. Bu 
suretle iki hükUınet arasındaki 
münaısebatı ticariyede Türkiyenin 
ticari müvazenesini temine imkan 
bahtedilmi• olacaktır· 

Belçikanın Türkiyeye yaptığı 
ithalat aon zamanlarda arzedilen 
kıonteu'jan usulü ve sair tahdidat 
dolayısile, üç senedenberi azal. 
mıt olmasına rağmen Türkiye • 
Belçika ticari müTILZeneti gene a· 
leyhimize bir netice vermekte idi. 
1933 !enesinde Belcikanm Türki
yeye ithalatı 4,500,000 lira oldu
ğu halde bizim Belçikaya ihracatı 
mız ancak iki milyon lira radde
sinde idi. 1925 seneıinden 193~ 
senesine kadar Türldyı:_nin J!elçı· 
kaya yaptığı ihracat. d~rt nulyon 
lirayı muhafaza etmı~ııır. Ancak 
geçen sene zarfında ılk defa ola
rak mallanmız, Belçika piyaaaım
da az müfteri bulnnıt ve ihracatı
nuz hinedilecek mikdarda azal
mıttı•. Bunda Türkiyede mevcut 
tahdidattan baıtka umumi cihan 
buhranı ve ihracat efyamızdan bir 
kısmının henüz ıtandardize edil
memit olması da mühim bir amil 
olmuttur. 

Belçika serbestii ticaret esasını 
kabul etmit bir memlekettir. Bu 
itibarla mahsulitımızın Belçika pi 
yasalarına ithali ve bedellerinin 
döviz olarak tediyeci için hiç bir 
nevi tahdidat mevcut değildir. Bu 
sebeple ithalatı türcarımız sarfı 
gayret ettikleri ve Belçika maha
filinden de müzaheret gördükleri 
takdirde Türk milli mahsulatı, Bel 
çika piyasala!"ında b_undan ~!rkaç 
ıene evvel haız olduııu mevbı le -
rar elde edebilecektir 

Kız Sanat Mektebinde 
bir sergi açıldı 

Maarif Vekaleti alqam im sa• 
nat mektebi latanbal merkezi se
nelik talebe ıergin, Şehzadebafm
daki merkez binumda açılmıttır, 
Sergiyi hergün binlerce ziyaretçi 
gezmektedir. Sergi çartemba gü
nü kapanacaktır. Ayın on betinde 
mektebin Nipntatı tubesinin &er
gi~i açılacaktır. Şehzadebatmdaki 
sergide 2500 ü mütecaviz eser j 
!e;hir edilmektedir. Sergi yedi sa• r_ . ...ı~+·.....:.:~'n;~-c::~:~~---
lon üzerine zarif bir tekilde ter- -
tip edilmittir. Bunların içinde çok 
muvaffak olanları vardır. Talebe
nin yaptıkları kadın, erkek elbise
lerinden maada, kadın ppkaları, 

' 

el çantaları, beyaz iflel", örmeler, 
işlemeler bilhassa ,ayam dikkat
tir. Bu aene mektebin eon amıfın
da 90 talebe imtihana girecek ve 
mezun olacaktır. Gelecek sene 
mektep 300 kadar mezun verebile
cek vaziyettedir. 

önümüzdeki aene mektep fu.. 

"Sergide lefhir eaılen eserler, mek
tebin talebeft ve çalırm bir 

hanını kız 

liyetini bir kat daha arttıracaktır. 
Maarif V ekileti, yardım edecek, 
1500 lira aermaye ile ite b&flan&
nk, hariçten biıçok Üpari§ler de 
kabul edilecelıtir. Mektebin timdi 
1400 talebesi vardır. Mektep ayni 
pnyınd• yeni bir binaya nakledi
lecektir. 

Matbuat Cemiyeti dün 
bir kongre aktetti 

Dün matbuat cemiyeti fevkll· 1 
!ide kongresi toplandı . Reis Hak 
kı Tarık Bey içtimaı açtı. 

Muharrem Fevzi Bey reis, İh
san Arif, Fethi, Vahit Bey ier ka
tip intıhap edildiler. Ruznamede 
ıu maddeler vardı: , 

1 - Bina. 
2 - Sigorta meselesi. 
Sigorta it~ hakkında Enis Talı

ıin Bey izahat verdi. 
İzahata nazaran ayda 4 - 6 

lira arasında bir ücretle 1500 li
ra üzerinden 25 senelik sigorta 
yapılacak, bir kaza ve maluliyet o
lursa iki misli olarak tediyat ya· 
pılacak, gençler sigortaya bu para 
nın msfını verecek. 

Enia Beyin izahatından ıons;J 
bazr mütalealar Ye itirular --

Tarık Bey ayni zamanda te
avün sandığı yardımlarının genit
letilmesi için salahiyet istedi. 

Neticede •u kararlar alındı: 
1 - Cemiyet azasına vef'.lt v_e 

kaza halindeki yardım keyfiyeti 
sigorta ile temin edilecek · . 

2 - Cemiyet idare heyetı U· 

gari olarak ıigortayı temin içi_n 
kaç ki,inin primlerini vermek la· 
zımsa bunları tediye edecek. 

3 - Cemiyetin verdiği bu prim· 
ler idare heyetince tııhail ohma· 
1 ... __ ·---- ... -- • 

IUC.ONOlll 

Balkanlılar 
Arasında ticaret 

Konseyde yeni bazı 
kararlar Yerildi 

Balkan Ticaret Odası konseyi 
içtimalan münaaebetile şehrimize 
gelen muralıhaalar dün memleket 
lerine aYdet etmitlerdir. Yw.n 
heyeti azalanndan sabık nazır M. 
Evlambia ile M. Fyuanidea ve M. 
Hriatidiı dünkü Romanya vapuri
le Yunaniatana hareket etmitler· 
dir. 

Balkan Ticaret odumm son 
konsey içtimaında bir kısmı oda
nın faaliyet ve mali vaziyetine ait 
olmak üzere mübim bazı kararlar 
alınmı•tır. Bu kararlara nazaran, 
her milli gnıp, memleketi hesabı
na düşen senelik hissenin tediyesi 
için li.zımgelen te~bbüslerde bu
lunacaktır. Bu sene içio senelik his 
se 5.000 albn frank olarak kalmak 
tadır. Fakat 1935 seneii için bu 
meblağ üzerinde bir mikdar tenzi
lat yapılması kongreye teklif edile 
cektir. icra komitesi, odanın te.
kilihru daha moktesidane bir ~ 
kilde tanzime memur edilmi~tir. 
Oda, alakıwlar Balkan devletleri 
nezdinde, Balkan tütünlerini hima 
ye ofisi,, te9kilinin tacili için te • 
,ebbüalerde bulunacakbr. Bundan 
bafka Oda, Romanya murahhası 
M. G. Malioğlu tarafından verilip 
projesi evvelce kabul edilmiş olan 
"deniz 9ubeai,, ihdasına mütedair 
muhtırayı takip ederek neticelen
direcektir. Yunan heyetinin teklifi 
üzerine Oda, pasaport vizeleri ile 
Balkan demiryollan tarifelerinde 
tenzilat yapılmasını temin için i
cap eden tetebbüslerde bulunacak 
hr. 

Oda, henüz bu tetekkülle
rin bulunmadığı Balkan devletle
ri nezdinde milli komiteler ve ki· 
tiplilder ihdası İçin icap eden te
tebbüsleri yapacaktır . 

Buğday piyasası 
Bu hafta geçen haftalara naza

ran lstanbul Buğday pi.yasası eıas 
lı bir fark göstermektedir. Bunun 
birkaç sebebi vudır. Yajmurlar ve 
yeni verııiler bu sebeplerin batm
da gelmektedir. Anadoluda ya
ğan bereketli yağmurlar kuraklık 
endişelerini bertaraf etıni~tir. Ev
velki haftanın fiat sağlamlığı 
da gev~mittir. Son fiatlar ~ir ha~ 
ta evveline ve geçen aenenın aynı 
haftMına nazaran da diifüktür. 
Meseli geçen eene 5 kurut. 4 aan
tim olan orta yumUf&k buğday fi. 
atı bugün 4 kurut 65 aantimdir. 

Son haftalann bol müvuedatın 
dan IDnrB bu hafta latanbula az 
buğday ıelnıittir. Bir bafta ~el
kinin 2295 tonuna -·k•bil bu 
haftamn müvaredatı ancak 1878 
ton olmuftur. 

Şehir stoku da 31000 ton üze
rinde durmutlur. 'Son günlerde 
Ziraat Bankasının piyuada oyna
dığı rol de mühim1.U'1ir. Zira· 
at Bankasının piyasaya yeniden 
buğday tıkamıaması fiatları tut
maktad~. Bu sene Hatların daha 
ziyade dütmeııi muhakkak görül
mektedir. 

Mikrobiyoloji cemiyetinde 
Tüık ıduoYi,.dc>jl cemiyeti, 

aylık topltmtıımı dün Etibba oda· 
amda yapmıttır. Bu içtimada, ba
zı mesleki meseleler görüşühniit ve 
ilmi münakatalar yapıhnJltır. 

cak. . L_ı. 
4 - Vermiyenlerin aıgorla naa 

lu cemiyete intikal edec:dı. . 
5 - Cemiyet mağduriyet halin

de itsiz kalan azanna üç ay gü_n· 
de birer lira ile yardım edecektir. 

6 - Teavün sandığı oinmna. 
meai ile meşgul olmak ~re de 
bir komi.yoo teşkil edilmittir. 

Bundan sonra matbuat cemi
yeti için alınacak bina iti göriitül
müştür. Bu mesele üzerinde de 
münaka~alar olmat, lırt~; 
ya Beyoğlu tarahnın tercih • 
mesi iddiaları ertaya atılmıttır. 

Neticede (>ir heyet aeçilmiftİr: 
Bu heyet, Beyoğlu tanıfmcta ~ezı
len birkaç binayi 1eniden tetkik e
decek, bunlardan biriai tercih ede
cektir 

Heyet neticeyi idare heyeti
ne bildirecek, idare heyeti görü· 
lecek lüzum üzerine kongrev' da
vet ederek, biııa meselesir. ·• e
decektir. Kongre muvafık gordü
ğü bina-:m hangi şeraitle ıatın a· 
lınac:ağını karar~racaktıır. 

Kadınlar ve Borsa 
Bir hanım borsacılık ya~lı 

irül müracaatta bulunmUf. 
Demelı fİmllİye kadar yalnız 

kalp piy-ntla "Spicıılation" ya 
pan kadınlar artılı esham 11e tah· 
vilit piyasannJa da "Speculation" 
yapabilecelıler .. 

Bu ane katlar kadın ne idi? Er
keğin t--mle esiri bir mahluk! .. 

Ba aaretten lrartultluğıı gün İf 
hayahna atıldı. Ve orada tla lnei· 
lizlerin "Swting Syatem" (Ter sü
temi) tletlikleri bir usulün esiri ol
du. Giinde on sekiz saat çal1fıyor, 
oe bir tlantela veyahut bir dikif ü
zerinde mütemadiyen alıfamlı -
balılı göznuru dökerek bir lokma 
ekmek parasını çılıamıağa uğral[l
-yortla. 

Gene erkekler kadınlan bu mÜf· 
kül me11kiden kurtarmak istediler. 
EıJvela lngilterede katlınlann ıııe 
çocukların çalıfOCakları ifieri ıJe sa 
atleti talıtlit eden kanunlar çıka
rıldı. 

KaJı11 tn1ık resmen esaretten 
itak olımntafla. Sade bıman
la lralımamtf, erkekle de rekabete 
ba,Jamlfh. 

BanJan sonra kimyager oldu • 
Doktor oltla. Ve hatta pehlivan bi
le oldu . • Yalnız ,unu kaydedelim 
ki erkekle gürefemiyordu · 

Şimtli bir borsa kalmıştı. Ona 
da kancayı attı. Para merelesi ka· 
clının e&as meselesi olduğu is:in 
bunda muvallak olarmyacıtğını 
zannetmiyoruz. Vakıa Fransız ka
nunları, kadın heyecana kapılır, so 
ğuk kanlılığını muhafaza eJemez, 
tliye buna o iften menetliyormup. 
Halbuki nice borsacılara külah giy 
Jiren kadınlar • yok d eğiltlir ?. 
ipte MaJame Hannaut! 

Büyük harpte sade borsacıları 
tleğil, birçok deıJlet adamlarını 
jeneralleri kafese kayan Mata 
Hari gibi catmııları görmedik mi? 
Bizde bile bir M;Jovi' birçok bor· 
sacıların /ıJıalmtlıldarı banknotları 
yalıaralı .igarasını tatuftunnamış 

-""'' Kadın bizzat heyecanın mem-
baıdır. Erkeğe heyecanın zevkini 
11fılayan, onu ağlatan, sızlatan, ae
uindiren kadındır. O heyecana lıo
pJmaaını hiç bilmeJ,.n bizi, /wy«
cana sü,ükler. Birçok mühım ka· 
zar.çlarda olduğu g:bj b 'rçoh deh· 
felli iflôsl11Tcla kadının parmağı 
yok mudur? 

FraMlitla kadınların bor•Q)'(I !:'· 
/fluı-.ıolorr erkeklerin bir 1ıotl
binlifinden ilm ,.ı,n.ld#ir. Ve 
bu n soğıık kanlılık, heyecan,, hep 
birer bahanetlir. Çünkü FranwJa 
borwa acenteliklerinin mikdan mu
ayyen ve mahduttur. Hepsi a~~k 
yetmifbef tanedir. ": e bu'!an ıçın 
adeta bir inhisar halıncletlır ~.Yok
- Amerikacla me~hur W all 
Street,, te liika koltuklara kumlnp, 
lıırnıızı dudaklarımn armınclan la· 
orn-.lafu sigara tlamanları arann
tlmı "'A.ltlun: Sattun:,, diyen Ame
rikan lıatlınllD'I muvaffak olııyor· 
lar tla Fr-z lıatlınlan neden he
~ kaprlıyorlar? 

Meralı etmiyelim. Para tlol-. 
lerine katlının bizden rolr alılı 70-
tar. 

Mümtaz FAİK 

Gayrimübadiller heyeti 
gönderi\miyecek. 

Gayriınübadillere yapılacak pa 
ra tevziatı hakkında Maliye Yeki·_ 
leli -dinde te• ebbüıte bulunmak 
fillere CayrimiibadiJler Cemiyeti 
tanıfından Anlraraya bir heyet göa 
deft)ecejİnİ yaZIİuflık. Verilen 
habere göre bu heyetin timdilik 
gönderilmesinden sarfınazar edil
mittir. Maliye Vekaletinin yüzde 
yaran tevziat hakkında J'lpacağı 
ebliğata intizar edibnektedir. 

laıiltere kralının 
doğum günü 

Dün lngiltere Kralı Hazretle
rinin doğumunun seneidevriyesi ol 
duğandan komoloahanede bir g~ 
denparti verilmiflir · Gardenparti 
Vilayet erkim sefirler, konsolwlar 
ye lnsiliz kolonisi hazır bulunma• 
tur. 

Akay müdürü Ankarada 
Akay müdürü Cemil Bey, ida

renin yeni kadroları hakkında ve
kaletle görüşmek üzere Ankara:va 
git~tiT. 

Müessif ölüm 
Kıbrıslı Tiic.,... Şükrü Efendi zade A· 

li Fehmi Beyia oğlu, s..-ı Bank bu· 

"

-·•· ·· ~· • · -urlanndan Ahmet ua mUŞ&VIPllP • "'-- •• t'" 
Necmedclin "B. Ankara ela • uunUf ~· 
Necmedclin B. hukuk ~!ehin~ bir 
bç - nel çıknt1" ıyı IİIRD bilır k'!· 
-~li -'--'-'·-'-di. Genç yafıncla o....,. sen-~· di .. 
lü ·· -L-basmı .ıo.tıımnı ve lıen un 

mu, ...,,. • · ti" K ._anları çok müteesıll' etmıt. r. 
.ıem aı1esine taziyet beyan ederı7 
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Kültür inkilabımız 1 
Yazan: 

NPş'et ÖMER 

KU .. .&.K ................. 
Büyüli rei$imiz Gazi Hazretleri, Cüm

huriyetin onuncu yıldönüm.ünde irat bu
yurdukları tarihi hitabede millete en hü
y\;k hedef olarak milli kültür ülküsü
nü tayin buyurmuşlardı. Bu makalede 
büyük dahinin mevzu olarak işaret ettik
leri bu büyük meseleyi s~tim. 

Büyük Gazinin emsalsiz bir icaz ile 
ifade ve emir huyurduklan büyük ve ,u. 
mullü hakikatler böyle kısa bir makale 
çerçevesine değil, büyük ciltlerin hacmi
ne bile sığmaktan çok .....trln" 

Ancak düşündükçe şumulü ve ehem· 
miyeti artan ve anlaşılan bu muazzam 
direktiflerin milletimiz için ne derece ha
yati bir harniyette olduğunu anlamak ve 
anlatmak maksadile milli kültürümüzün 
geçirdiği derin inkılap safhalanru bura• 
da habrlatacağnn. 

Gazi inkılabı, kültür inkılabı bütün 
hızını asil ırknnızın mayasında gömülü 
yüksek karakterden alan Türklüğün ye
ni bir uyanışıdır. Beşeriyetin en eski ve 
en asri ırkı olan Türkler, kültürleri sa· 
yesinde bütün insanllğa medeniyet ge
t.irmi~ler ve dünyanrn hemen her köşe.
ıinde muhtelif içtimai teş2kküller kura· 
rak cihanşümul hükumetler, devletler 
vücuda getirmişler, yer yer büyük me
deniyetler inkişaf ettirmi~lerdir. 
Meşhur Alman mütefekkiri Herder'in 

izah ettiği gibi, beşeriyeti boğuşarak ya
şamaktan ibaret behimi bir hayattan çı· 
kar!p, hayvanları ehlileştirerek ve bu 
suretle yeryüzünü süsliyen canlı mab· 
liiklaı Üzerinde insanın hakimiyetini te
min ederek kültürün ilk safhasını kuran 
ecdadımızdır ki: ikinci merhalede iıine 
yaraşacak nebatlann verimini tanzim et· 
mek suretile toprağını da be~riyetin 
nef'ine rıunetmek yoluna bulmuştur. 

iste binlerce ve binlerce yıl evvel, ve 
dünya. yÜLÜnde yaydı bütün beteri ırk
lar1n heps.inden Önce yeryüzünün bütün 
var\1klRn Üzerinde beşer tahakkümünü 
kuran, Orta Asya sekenesini., öz cetleri
miz tabiatin zoru ve kevni i.nkıli.p!ar 
sevki ile öz yurtlanndan dünyanın dört 
bucağına yaptrkları akınlar sayesindedir 
ki telli alatı musikiye vanncaya kadar 
ilk insanlık kültürünü, cihanın diğer be
teri ırklarına da ulaşhrmağa muvaffak 
olmuşlar, Şarkta, Çin, Cenupta Hint me
deniyetlerinin tohumlarım atmışlar, El
cezire'de Sümer, Felestin yolile Afrika
ya akan kabileler, Mısır, Anadoluya ge
lenler Eti, Akdeniz kıyılarına gelenler 
Eğe, Eski Yunan, gene Anadoludan de
niz yolile gelen E trüskler Roma mede
niye1tlerinin temellerini kunnuşlardır. 
Velhasıl tarihten evvelki devirlerden 
başlıyarak ilk zamanda ve orta zamanda 
dünyanm muhtelif sahalannda büyük ve 
şanlı medeniyetler kuran ve insanlığın 
ilerlemeMı>de önayak olan büyük milleti• 
nıizin ~eref yolu tarihinden burada hat· 
ta en umumi hatları jJe bahsebneğe im
kin yoktur. 

On yedinci asra kadar binlerce yıl bü· 
tün be~"riyetin önünde yÜriiyen mi11eti
ıniz, o devirden sonra, burada izahına 
lüzum görmediğimiz muhtelif amiller te
sh·ilz korkunç b..ı.r inhitat uçurumuna yu. 
varlan ağa ba~ladı. Büyük Gazimizin en 
muht ~ hir :r.aferle tetviç ettiği, aon 
'ktırt.uluş savıqına kadar de'\'BIS eden in ... 
hitat devresinin son safhalarını hatırlıya• 
cak olanlar aranızda az değildir. 

Maddeten ve manen parçalanmıı bir 
memleketten müstakil bir yurt yaratan 
Dahi Reisimiz, yalnız askeri ve ıiyasi 
bir zaferle Türklüğü, Türklüğün istikba
lini kurtarmak kabil olmadığını herkes
ten çok evvel ve çok iyi anlamııtır. Bu
nun için, memleketi asırlardıonberi fela
ketten fe)B.kete sürükliyen zararlı mües
seseleri biribiri ardınca yıkıp temizl«nelc 
gibi içtimai zaferlerle de Türk milletinin 
kurtuluşunu temin etti. 

Saltanat ve hilafetin lraldırılma d' 
ile devletin ayrılması kıyafet d • ,sı, 1!" 
kadm hukukunun tan'ıamas .ebl!l§mesı, 
zam inkd' 1 ı g1 ı muaz-

.. al? armıızla kuvvetlenen T ürlci 
ye Cumhunyet' b ·· ··k • 
beri'"' I d 1

' uyu Yaratıcısımn reh
k ıgı a tın a, orta zaman bağlannda 
d~r!uldu, ınuas ... bir devlet olarak bütün 

d
unyada layık olduğu terefli mevkii al-
ı. 

, .; alnı;ı bi~er. ke!ime _i!e iıaret edip geç
tig .m bu bu7~ ıı:ıt<ılapların hepsi, ayrı 
u~un ve de,·ın ilnu tahlillere mevzu teş .. 
kil edecek meselelerdir. Başka milletlerin 
uzu.n ~.rl"?" bü?'ük mücadeleler ile başa
rc.hıldıklerı bu ınkıli.plan, Türk milleti 
candan bağlı olduğu dahi kurtarıcıaJ: sa: 
yeaınde; tarihte misli göriilmemiı bir sü
ratle ve tam muvaffakıyetle yapmıştır. 
Yukarda arzettiğlm gibi bu meselelerden 
maalesef bahsetmiyeceğim· yalnız Bü
}'Ük Gazinin bu siyasi ve iı;İiınai inkılap
~arı ~n tam şekilde tamamlayan kültür 
~nkıl~bından, yani alfabe, tarih ve dil 
~nkıl?plarınm neticelerinden bahsetmek 
ısterım. 

Milli dilimjzin bünyesine asla uymı· 
yan iptidai bir alfabe dokuz yüz sene di
limize hakim olarak kalmışb. On dokü· 
zuncu asırda Garp medeniyeti ile müna .. 
aebetimiz daha ziyade 11klatmca Arap 
harflerinin kifayetsizliği anlatılır gibi ol
du. Fakat harflerimizin hiç bir zaman 
nasıl düzelmesi lizmıgeleceği bir türlü 
kestirilemiyordu. Hepinizin hatırında ol
duğu gibi büyük ve derin alfabe inkıla
bı Büyük Dahinin iradesile bir mucize 
gibi tahakkuk etti, ve bununla adeta 
Türk milleti eski bir medeniyet dairesin· 
den çıkıp yeni bir medeniyet İçine girdi. 
Orta zamanın yirminci a!ra kadar gelen 
an'ancleri kırıldı, adeta bu yeni alfabe 
milli kiiJtür uyanışımJzda bir esas ve tt.~ 
mel teşkil etti. Bundan başka alfabe İn· 
kı~abı, dili':"i~deki yabancı sözlerin te1 
~ız.lerunc~ı \j.izumunu gösterdi. Bilgi di
lımız yenı baştan teşekkül etmeğe baş· 
ladı. 

Büyük Şef, alfabe inkılabından sonra 
gene büyük kültür inkılaplarından birini 
teşkil eden milli tarih inkılabını yarattı. 
Tarih inkılabı, bize mil!i tarihimizin de
rinliğini ve bu zamana kadar yanlış ve 
pek zararlı telkin altında kaldığımızı an
lattı. Tarih ir.kılôbı bize benliğimizi öğ
retti. Bu ink•lap Türk milletiru hinl~rce 
senelik !nc!zisin .... kav!l.şlurdu. Türk milie
tiniı-ı her ferdi: dü!'lyanın dört köşzsinde 
devlet' er kurzrak ~ ülı;:üınran o!muş asil 
bh· mH 1<'tin cocuklar o1d• :',u~<.J i'ti\:ırJa 
an!nd,. Y cııi ~tarih kitapİa~ı., yapıldı. Ta .. 
r!lı '~c.: ~· ~~ · ""' !:u ir.1~ 1" h-n n.al.iy"' ~, 
lı ... u-.:t .ı a_.ılat:ld.. \t~H,;ıs.I Lüyü!r 

yol göstericimiz her şeyde olduğu gibi 
bu inkılapta da, tarihte de Türk milleti
nin ilk hocası oldu. Milli tarihini kendi 
görii§ kötesinden gönniyenler ne kadar 
müstakil olursa olsunlar~ manevi cihet
ten asla hür sayılmazlar; çünkü milli 
kültürün kaynağı milli tarihtir. 

Asırlarca milli kültür kaynağından 
uzak olan 'Türk dilinin millileşmesi ide
ali de gene o iilkü kaynağından, ıene on
dan doğdu. Dil inkılabımız, ilimde, fikir
lerin tekamülünde, sP.natta, zevkte his
te bir inkılaptır. Y ann saf Türk' dilile 
düşünecek ve yazacak olan çocukları· 
mız artık eski tefekkür tarzından, eski 
mantıktan ebediyyen kurtulacaklardır. 
Dil inkılabı ve dil inkılabının merbut ol
duğu kültür inkılabı sayesinde milteti· 
mix, Türk ruhunu, Türk dehasını ispat 
edecek olan milli bir sanat yaratmağa ve 
ilmin terakkisine yardmı edecek bir kabi
liyet göstermeğe muvaffak olacaktır. 

Y alruz uç büyük krsmma temas etti· 
ğim kültür !nkılaplan sayesinde milli ha
Y ... a1?1 .her .. ta;afınd~ ~özüme çarpan siya
sı, ıçtimaı, ıktısadi ınkılaplar da kuvvet 
bubnuştur. Çiinkü kültür inkılabı ruhta 
fikirde, alılalı:ta kuvvetini göstere~ derin' 
bir inkılaptır. Velhasıl, kültür inkılabı 
hakiki bir Türk uyanışı, Türk rönesan-.ı 
başlangıcından ha~ka bir şey değildir. 
On, on ·beş yıl gibi, bir milldin tarihinde 
biran bile denilmiyecek kadar kısa bir 
zaman zarfında tahakkuk ettirilen kültür 
inkılabımız hakkında bu izahat, bu inkı
labın istikbalde Türk milleti için ilimde 
ve sanatta ne parlak bir inkişaf temin 
edeceğini anlatmıştır, sanırım. Yalnız 
1:ürk ~ileti için değil, hatta bütün beşe
rıyet ıçın bunun ne mes'ut neticeler ve.
receğini, şimdi Büyük Gazimizin dilin· 
den dinliyelim: "Çükü: Türk milletinin 
yürümekte olduğu terakki ve medeniyet 
yolunda elinde ve kafasmda tuttuğu me
oıale müsbet ilimdir.... Yüksek bir İnsan 
cemiyeti olan Türk milletinin tarihi vas ... 
fı da güzel aanatları sevmek, onda yük .. 
selmektir. Bunun içindir ki: Milletimjzin 
~se~ ~arakteri~~ yorulmaz çalışkanb
g~ı, fıkır ve zekasını, ilme bağHığını. 
guzel sanatlere sevgisini ve milli duygu
sunu mütemadiyen her vasıta ve tedbir
lerle besliyerek inkişaf ettirmek ülkü
~ü~dür. T~r~ milletine çok yaraşan bu 
ulkü 00';' ~ulun beşeriyette hakiki huzu· 
run. temını yolunda kendine düşen vazi. 
feyı yapmakta muvaffak kılacaktır .. ,, 
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Dr. Neşet öMER 

iş ve İşçi 1 
Milliyet bu siitırnda iş ve işçi i•ti
re'!lere tav~ssut ediyor. iş iJe işçi 
ıstıyenler bır mektupla iş büro • 
muza müracaat etmelidirler. 

İş aranıyor 
Usulü Mu zaaf bilir veznedaıılık tah

sildarlık işlerini göriirüm Maliye 25 li
raya İş arıyorum. Milliyet veznedar ru-
muzu. 

.. * * 

Hediye! .• 
Pahalılığa dair konuşuluyordu. 
Birisi sordu: 
- Bilin bakalım, en pahalı _., 

nedir? 
-Kürk! •• 
- Değil .. sen söyle •• 
- Siyah havyar •. 
- Hayır •• 
Bundan sonra herkes aklına ge· 

len en pahalı şeyi sıralamıya baş· 
ladı: 

- Platin •• 
- Siyah inci •• 
- Ak amber •• 
Artık manevi kıymetile ölçülen 

'eyleri bile ortaya atanlar "en pa. 
halı fey hayattır!,, diyenler oldu. 

Öteki gülüyordu: 
- Hayır, azizim, ne siyah irı<i, 

ne ak amber, ne platin, ne de ha· 
yat •• 

- Ya nedir? diye sorduk. 
Başını salladı:: : 
- En pahalı şey, hediye imit 

azizim. Bunu ben de yeni anladım. 
Bizim eve, bir sepet yumurta Üe es

ki bir ahbap gelmişti. Uç aydanbe
ri çoluğu ile çocuğu ile bize kendi
ni besletiyor! •• 

M. SALAHADDİN 

Konferans 
Mülkiye Mektebi müdürü iktisat or· 

dinariusu Hüseyin Şükrü Bey çarşamba 
gÜı>Ü öğleden sonra saat beşte hukuk 
fak;;Jtesinde Marksizim hakkında bir 
konferans verecektir .. 

YENi NEŞRIY AT 

iZ 
Bu gençlik gazetesinin uçun

cü sayısı da çe~it yazıları ile cık· 
mıştır. 

Holivut 
Holivut'un 6 Haziran nushası çok zen• 

gin münderecat ve güzel resimlerle in .. 
tişar etmiştir. 

VAPURCULU 
TORK ANONİM ŞİRKETi 

lST ANBUL ACENT ALICI 
Liman Han, Te!efon: 22925. 

Mükerrem, yüksek tahail görmüş 
bir gençti. Darülfünun edebiyat fa
kültesinden mezundu. Liselerde 
muallimlik ediyordu. Tesadüf yo
luna bir kadın çıkardı. Aşk, muhab 
bet falan derken kadın kurnaz çık· 
tı. Ailesinin muvafakat etmemesi
ne rağmen Güzideyi aldı. Münev· 
verler,. iyi düşünürler, hata yapmaz 
lar dem'yelim: Güzide dillenmif, 
eskiden maceraları olan hafif meş
rep bir kadın olduğu halde Mü
kerrem bile hile onu nikah etmiş
ti. Bu hal, ailesinin asaletine bir 
darbe deme!<ti. Bunun için ailesi 
efradı, hepsi delikanlıya küstüler. 
Ve kadını ondan ayırtmak için çare 
ler düşünmeğe koyuldular. 

Aradan günler geçti. Mükerrem 
ile Güzidenin arasındaki sevda, 
bir aile muhabbeti şekline inkılap 
etti; fakat bu, erkek için böyle idi. 
Kadın, şuh meşrep olduğundan er
keği tür!ü dillerle avutuyor, her 
hafif meşrep kadın gibi g · zli gizli 
onu aldatıyordu. Bu •ekil, Müker· 
remin akrablarına pek çirkin gö
rünmeğe başlamıştı. Genç akraba
larının tamamile bigünah bulundu
ğunu, bu işte yegane kabahatli Gü
zide olduğunu biliyorlardı. Bu se
fer işi daha sağlam tuttular. Ka
dının akrabalarile bir araya gele
rek Güzideyi delikanlıdan ayırt· 
mak sebeplerini düşündü!er. Bu· 
nun için söyle bir kombinezon bul
muşlardı; Erkek karısını çıldırası
ya seviyordu. Ondan ayrılması an- , 
cak kadının ölmesile kabil olabilir
di. Bunun için kadının midesinde
ki ıstıraptan ist•fade edeceklerdi, 

Güzide, aldığı talimatla mide 
sancısından şikayete ba,ladı. Bir 
doktora müracaat etmi, oldu. Ve 
doktora bir gün kocaşile beraber 
gidince kadının midesinden ameli- · 
yata muhtaç olduğu anlaşıldı. Niha 
yet Güzide hastahaneye yatırıldı; 
Fakat Mükerrem çok hassas oldu
ğundan doktorların bu ifte tenbih
li olduklarını,hafif me,rep karısını 
kendisinden ayırtmak ic;in desise 
kurulduğunu sezmişti. Hiç bilme
mezliğe gelip, neticeyi bekledi. 
Güzide bir kaç gün mü~ahede al. 
tında kaldı. Nihayet ı.>.meliyata kat' 
i olarak karar verildi.Mide ameli-

•· • . "hl'k l' ~ ' yau eKsenya mu ı o :.•~gunaan 
ameliyat esnasında kad n ölmüş 
oldu. Erkek yoklamağa gidince A
lelusul müteessir olmasın diye: 

Türk tabiyetini haiz bir makine rnÜ· 
hı!ndis~ ile bir memur aranıyor. Bunla
l:'m Türkçe, Almanca, Fransızca ticari 
muhaberata muktedir bulunmalan şart· 
br. Arzu edenlerin yazılı olarak terce
mei halleri, bir fotooğrafile ve adresile 
(H.) rumuzu ile Matbaamıza müra
caatları, 

İzmir sürat yolu 
SAKARYA vapuru 
Her PERŞEMBE giiı:ıü SAat 

16 da Galata rıhbmından kalkarak 
doğru lzmire gidecektir. Bu vapur 
her pazar günü &aat 16 da İzmirden 
kalkıp doğru lstanbula gelecektir. 

- Hasta ağırdır, şimdi göremez. 

p __ ._ Dr. Nuri Fehmi .,.--•ı siniz. Denildi. 
V E FA T 'ı G"" H k" . Nihayet, iki gün aonra öldüğünü, 

Yataklı Vagonlar Şirketinin Galata A· OZ e imi t müteessir olmaması için .bu kara ha 
centası Şefi Ki.mil Beyin valdesi ve tüc- f Cığaloğlu Süreyya Bey apart. beri kendisinden sakladıklarını söy 
---d AI' H" · B ka al 1 2 lediler. Kadın, bittabi izi belli olmı -~ an ı useynı eyin yın v • ı saat -6ya kadar. Telefon 23212 
desi Rabiha Rifat Hanını nzun zaman· J yarak ortadan kaybolmuştu. Mü-
danberil müptela olduğu hastalıktan kur. --__________ 3_12_6___ kerrem bu ölüm haberini alınca mü 

tulamıyarak dün gece bulunduğu Fran- Zevcim ve pederimiz Avnettin Bey· teessir oldu. Ağladı, ilunçkırdı. 
au: hastanesinde vefat etmi!ltir. Namazı ~en Eminönü Mahnüdürlüğünden aldı· Yemek yemez oldu, intihara te-
bugün saat 12 de Teıvikiye camiinde .,. g.uı:uz maaş cüzd.uılarnu gaip ettik ye· şebbüs etti. Doktorlar hemen evi· 
da edildikten sonra Rwneli hisanndaki nmni alacağız hükmü yoktur. ni değiştirmeği tavsiye ettiler. Za· 

Zevceıi Kızı Og"lu il b• b' b h gel aile kabristanına defnedilecektir. (170) va ı gence asa ı ır u ran • 
Cemile Avniye Avnullah m',ti. Gece, sabahlara kadar uyu. 

Yüksek Mühendis 
Mektebi Satınalma 

Komisyonundan: 
Erz.akın ismi 
Et 

Münakasa ta rihi 
28-6-934 

Sade yağ .. 
Yumurta, soğan, pa- ,, 
tates, sarmısak. 
Kuru erzak 
Yaş sebze " .. 

" 

.. 
" .. .. 
,, Kok kömürü 

Zeytinyağı, zevtin, 30-6-93~ 
sabun 
Süt, kase yoğurdu 
Silivri yoğurdu 
Peynir 
Şeker 
Elanek 

.. 

.. .. 
U .. 

n, makarna ve saire 
" Odun ve mangal kö- .. 

.. 

.. 
" 
" 

Sa atı 
14 

14,30 
15 

15,30 
16 
16,30 
14 

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

Münakasanm şekli 
Kapalı zarf 

,, 
" 

" " 
" " 
" .. 
'' '' Aleni münakasa 

.. 
" 

.. .. .. .. 
" 
" .. 17 

mürü " " 

mıyor,hezeiyan içinde bocalıyordu. 
Asabiye mütehassısları alttan alta 
hu kıymetli gencin bayatını kurtar
mak için faliyete geçtiler. Ona, 
renklerle tedavi usulünü tatbik et
mişlerdi. Yeni, evinin dıvarları 
mavi, yeşil boyalıydı. Bu renkler 
asabı teskin ed'.ciydi. Bahçedeki ye 
fillik, ağaçlar arasından görünen 
denizin de bu hususta faydası ol
du. Mavi pijama, içi yeşil terlik, 
mavi karyola örtüsü hep müsekkin 
ilaçlar yerine kaim oluyordu. 

Aşktan yarı tecennün eden hu 
genci bir genç kıza bağlamak yolu
nu da şöyle bulmuşlardı: Müker
remin yatak odası komfU bahçeyi 
görüyordu. Oraya sarı renkli blüz 
giyen, sarışın bir genç kızı musal
lat ettiler. Salıire aldığı talimat mu 
cibince müetınadiyen hasta ile ala
kadar olacak, türkü söyliyecek, gra 
mofon çalacak, ifaret edecek, Mü
kerreme karşı aşk ve sevda kome
disi oynıyacaktı. 

Bu usuller tatbik olunduğu sıra· 
da amcası hasta yeğenine şık bir 
kafes içinde sarı bir kanarya hedi
ye etm;şti. Kuş, güzel sesile şakır 
şakır öttükçe bu sevimli kanarya
nın muhabbeti cıvıl cıvıl şarkılar 

w 

söyliyen karşıki sarı kanaryanın 
muhabbetile birleterek hasta gen
cin ruhunda yeni bir aşk doğacak, 
bu suretle ölen eski karısını unuta
rak hastalığı tedavi olacaktı. 

Mükerrem, bütün bu şeylere (pe
ki) deyip sabrediyordu. Bir hissi 
kablelvuku ona karısının ölmediğ:. 
ni, hayatta olduğunu mütemadiyen 
ihtar ediyordu. Nihayet, o da evde
ki kanarya ile bahçedeki kanarya 
yı sevmi' göründü. Bir gün kızı 
bahçedes içeri aldı. Beraberce aşk 
dakikaları Y8'adılar. Kız, bir gün 
aldığı talimat icabı aşıkma şöyle 
bir teklifte bulundu: 

- Cic"m bu hayat böyle ne ola
cak, ikimiz de üzülüyoruz. İyisi mi 
evlenelim, mes'ut olalım. 

Mükerem, zaten bu noktaya ka
dar sabredebilirdi. Bu söz üzerine 
sevgilisinin yüzüne haykırdı.: 

- Terbiyesiz, bir genç kız bir 
erkeğe evlenmek teki f eder mi? 

Diye Sahireyi kanarya kafesil'i:! 
beraber bahçeye attı. Ve doğru 
Müddeiumumiliğe giderek karısı
nın bir müddettenberi hanesinden 
firar ederek gaybubet ettiğini, bul· 
durularak kendisine tesiimini havi 
bir istida verdi. 

Sağ olan bir insanın re5men öl
d.ürülmesi mümkün olmıyacağı 
cıhetle doktorlar şaşırdılar. Bir haf 
ta sonra, zabıta Güzideyi bularak 
kocasına teslim etmiştir -0. N. -

Bugünkü program 
i S TAN BUL, 

18,30: Plik neşriyatı. 19: Me•ut Cemil 
tarafından çocuklara maıal. 19,30: Türk Ol 
ki neşriyah. (Keman Re,at B. T anhur M 
Cemil B. Kanun Vecihe H. Muzaffer B. V 
Riza Hanım.) 21,20: Ajanı ve borıa ha.be 
21,30: Cemal Reşit, lxzettin, Mesut Cemil 
ler tarafından oda musikisi konseri (BeÜJO 
7 nci Triyo) 

223 Khz, VARŞOVA, 1345 m. 
18,15: Piyano konseri. 19; Konferans. 19' 

Taıanni. 19,451 Musahabe. 20,50: Pl&k. 11• 
Operaya dair. 21,25: R. Statkowakinin e• 
ı-inden 11Maric0 opeı-asr. Müteakiben: Mu 
be. 

823 Kh•. BÜKREŞ 364 m. 
13: Mus&habe. - Plkıi.. 14: Haberler. 1 

Plik. 19: Populer orkestra konseri. 20: t 
veı·site derşi. 20,20: Orkestranın deva.m•· 
T aganni. 21,20: (Hanri Düparm terefiııt 
vare.) Musahabe. 21,35: Senfonik konset 
Konferans. 22,15: Senfonik konserin de'f' 
23: Haberler. - PIS.k. 

685 Klız. BELGRAT 437 m. 
20: Taganni. - Musahabe. 21: Etüdt 

rın konseri. - Rek13.mlar. 22,10: Radyo 
li. 23: Haberler. Müteakıben: Radyo orke 
sı. 

638 Khz, PRAG 470 m. 
18.2$: Keman konserl. 18,50: 

Almanca ne4riyat. 20,10: Kuartet konseP 
Mlisababe. 21,30: Koro kon•el"İ. 22: Taı 
- Haberler. 23,15: İngilizce haber neıri. 
Çek. bestekarlarının danslat'tndan. 

174 Kb.•. MOSKOV A, 1724 m. 
21: Kon•er. Mütealuben. ecnebj dillerd• 

riyat ve konser. 
713 Khz. ROMA, 421 m. 
18,15: Konser. - Muaahabe. Plik. -

sahabe. 21~45: Müten~Vf'İ konser. 24: aH 
ŞiMALi ITALYAN GRUPU, 
21,45: "Ma•c::otte,, i•İmli Audranrn eserli 

den operet. Müteakrben: Musahabe. - V 
ınusiki.si. 

545 Khz. Budapefte 550 m. 
19: Orkestra. 19,40: Ders (Fr,.) :zO. 

Sahibinin sesi p).ikları. 21,10: Muu.habe. 
Büyük konser. 23,30: Kisı Siııan takımı. 

592 Kh. ViYANA, 507 m. 
18:35: Keman kon•erj, 19,05: Konfe 

vesaıre. 20,,10: Hol.zer orlcestraar. 21,45: 
sahabe. 22: Melodram. 23: on baberler. 
Dans mssikisi. 

90t Khz. HAMBURG 332 m. 
21,15: Milli noşr.iyat. '22,15: Kabare Jll 

kisi. 23: Haberler. 23, 20: Konieı-an•. Z" 
Musikili nefriyat. 24: Ak,am ınu•iki•i. 

K.hı:. Deutıcbland•ender 1571 m. 
22: Danı muai.kiai. 23: Musahabe. -

herler. 24: Gece mu•ikisi (Şrammel), 

Büyük Tayyare Piyangosu 
17 iııcı tertip 2 incı keşide 11 Haziran 1934 tedir. 

Büyük ikramiye 25.000 liradır 
Ayrıca: 10.000, 4.000, 3.000 

ikramiye ve 20.000 liralık 
mükafat vardır. 

liralık 
bir 

3137 

lstanbul Dördüncü İcra Memurlu
ğundan : 

Yeminli Ehli vukuf tarafından tama• 
mına otuz alb bin yediyüz yirmibeş li· 
ra kıymet takdir edilen Cihangirde Ci
hang'J mahallesinin. Yeni çe§lll" yuku§u 
sokağında eski 21, 19 yeni 25 numara
lı ( Glorya) apartınanırun tamamı açık -

arbrmaya konulmuş olup 16-6-934 tari· 

hinde şartnamesi divanhaneye talik e
dilerek 7-7-934 tarihine müsadif cu-

martesi gÜnÜ saat 14 den 16 ya kadar 

lotanbul Dördüncü icra dairesinde satı

lacaktır. Artttmaya i§tirak için yüzde 

yedi buçuk teminat akçe.i al.nur. Mü
terakim vergi, belediye, vakıf icaresi 
borçluya aittir. Artırma bedeli muhanı
min kıymetinin yüzde yetmiı bqini bul
duğu takdirde ihalesi yapılll', Aksi hal

de en son artıranın taahhüdü baki kal-

mak üzere artırma onbeş gün daha tem· 

dit edilerek 22-7-34 tarihine müsadif 

Pazar günü ayni saatle muhammin kıy

metinin yüzde yetmiş beşini tutmazsa 

(2280) numaralı kanuna tevfikan satı§ 

geri bırakılır. 2004 numar.ı.lı icra kanu
nunun 126 ıncı maddesine tevfikan İpo
tek sahibi alacaklılar ile diğer alakadar

lann ve irtifak hakkı sahiplerinin dabi 
gayri menkul üzerindeki haklannı ve hu· 

susile faiz ve masrafa dair olan iddiaları-
m evrakı müsbitelerile yinni gÜn için

de icra dairesine bildirmeleri liızmıdır. 

Aksi halde haklan tapu sicillerile sabit 

olmadıkça satıı bedelinin payla§masın· 
dan haı-iç kalırlar. işbu maddei kanuniye 

ahkamı.na göre hareket etmek ve daha 
fazla maliimat almak iıteyenlerin 
933-132 dosya numaraıile memuriyetimi 
ze müracaat ebneleri iJAn olunur. (153) 

lstıınbul üçüncü icra memurluğun. 

dan' 
Mahcuz ve paraya çevrilmesi mu· 

karrer yüzde 5 faizli 13 adet bir ve iki 
numaralı kuponları hariç hazine tahvili
b 7-6-934 tarihinde saat 14 den 14,30 a 
kadar birinci açık artırma ile esham ve 
tahvilat borsa&ından satılacağı ilan olu
nur. 929-1248 

BONO 
Bonolarla ve emlaki ma;zl>ııl' 

yurtluk ocaklık vesikası alır ~ 
satmak istemiyenlere emlak ve ~ 
alır. 

Balıkpazar Malnudiye han f'lo. ,A ., 
Uğurlu zade M. Der11• .. ..... 
lıtw>bul dördüncü icra memurlııi1 

danı 

Tamamına ıekizbin yüz ,inni ciör' ~ 
ra kıymet taltaır edilen Beyoğlunda ~ 
seyin ağa mahallesinin Al,..,.. Kul ti 
sokağmda eılı:i 1 mükerrer; yeni %2 ,, 
maralı müıterek duvarı müıtemil ti· 
kargir hanenin tamamı açık ~ 
konulmu! olnp 16-6-934 tarihinde ~ 
namesi divanhaneye talik edil~el'J 
7-7-934 tarihine müaadif cınnartesi r, 
saat 14 den 16 ya kadar ls 

Dördüncü icra dairesinde satda.,.lı 
Art'll'maya i§tirak için yüzde yedi b~1 

teminat akçesi alınır. Müterakim "" 
belediye, vakıf İcaresi bo~luya aJtl 
Artırma bedeli muhammen kıymeti~ 
yüzde yetmiş beıini bulduğu taltdirJı 
hale yapılacaktır. Aksi halde en sofi 1 

!ıranın taahhüdü baki kalmak ~ 
artırma onbeş gÜn daha temdit .,1 
rek 22-7 -934 tarihine müsadif P d 

' nü ayni saatte en çok artırana ih,,Je 
dilecektir. 2004 numaralı icra !""~/ 
nun 126 ıncı maddesine tevfikan i/ 
tek sahihi alacaklılarla diğer aıaı.-l 
!arın ve İrtifak hakkı sahipleriniıı J/ . / 
gdyn menkül üzerindeki hakları"'/ 
hususile faiz ve masrafa dair olıuı . 
1 - ' annı evrakı müsbitelerile yinni ~ 
çinde ~ra dairesine bildirmeleri i-1, 
dır. Aksi halde hakları tapu ticillerif' 

bit olmadıkça sah§ bedelinin payı.::; 
sından hariç kalll'lar. lıbu maddet , ı, 
niye ahkamına göre hareket emıel'°"ıı" r 
daha fazla malumat almak isteye~ l 
933-131 dosya nwnarasile mernuı>f ' 

mize müracaatları ilan olunur. (1~~ , 

. ~ektebin Mayıs 935 gayesine kadar ihtiyacı olan yukarı· 
da I?unakasa t~rzl~rı, gÜn ve saatı Yazılı erzak ve saire ati
deki şartlar ~aıresınde . m.ü?akasaya konulmuştur : 

1 - Munakasaya ıştırak edecekler cari sene ticaret o
dası ve ticaret sicli vesaikile 

ittihadı Milli 
.("1illiy~f . 

r'' '') Asnn umdeıi "MiLLiYE/, 

ABONE OCRETLEld;,: 
Türk Sigorta Şirketi T ,. k" . . tı•r•'., u.r ıye u;ın J.. r' 2 - Ticarethane nam ve hesabına hareket edenler No .. 

terden musadd:ık Vekaletname ile müracaata mecburdurlar. 
3 - Temınatlar muayyen saatlerden evvel mektep mu

hasebe v~znesine yatırılacak ve kapalı zarflar vaktinden ev~ 
vel "Komısyona verilecektir. · 
.. T alipl?rin şartnameleri görmek ve malumat edinmek 
uzere Kormsyana müra::aatla rr ilan olunur. (2969) 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleriz 

Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 
Merkezi idaresi : Galatada Onyon Hanında 
Acenh;~• bulunmayan tehirlerde acenta aramn.aktadD'. 

L. K. ,j-" 
3 aylığı ..•••.• • 4 -

1
4 / 

6 " .••••••• 750 ~/./ 
12 " ••••••.• 14 - ~JJ'"' 

- c ~ , 

Gelen evrak geri verilme%.- JV1" t!'' ~ 
ıeçen nüshalar 10 kuruıtur.-: G 11

t. 111~',. 
matbaaya ait itltıl" için müdirıyetcı •olıf 
caat edilir. Gazetemi~ il&nJarın rne• -""" 
tini kabul etmez-, _....., ... Tel. Beyoğlu : 4887. ~·31304-
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Şapkaların Çeşitleri 
Bu ~ene genüş 
keınaırHo ş<a.ııP>ka!Oc§lır 
çok lbeÇ9JeırnnDüyoır 

j ( Aşçı 1!2>aşı \.. ______ ___, 

Tuvalet masası 

Filcinca h(tn11n1 tona ınısuıı~ . Ada
makıllı, gÜzel denecek güul kııdır 
doğrusu .• Ah o yü:Wndeki çtıtlaklar da 
olmasa ..• U :&aktan bakınca beb•k gibi· 
dir, yal.ına gelince o çatlaklor o canım 
güzelliii oy~ bir bo.zuyor ki ... 

Zavallı lilanco hanun da bu kusuru
nu bilir. Herfl#!n hemen yapmadığı ilaç 
kal.mamıtfır. Bir türlü çatloklar geç
miyor .• KıfUI soğuktan JIQ%ın aıcaktan 
derisi çatlıyor •. N• yapsm kızcağa~. 

Ne mi yap•ın'!. GördüğüniU zammı 
ona •Öyleyin: 

Eoııela bir ka.saba gitsin .. "Ktuapla 
yüzdeki çatlaklann ne mÜnaHbeti 
ô!!fT '!. Alay mı ediyorsun?.,, demeyin. 
Dinley~: !Jftn"'-ın böbreğinin etrafın 
daki yajhrr yoiı mtı? l§te 30 gr. o yağ 
lardan, 20 gr. da ırı&·ır'::! i!!!fi,iden al. 
sın. Sonra bakkala uğrayıp 10 gr. 
zey!İnyuğı, §ekerciden de 10 gr. bal 
olsın •. Eııe gelsin, hep$İtıi bir kabın i
çinde karı§tırsın. Sonra bunu su dolu 
dahs büyük bafka bir kabo yerleıtir-
sin .. Koysun atefe. Hepsi eridikten so" 

1 
-------- ··---

ra tülbcnlten aüzsün. Sonro bir ko§U 1 r 
ecaacıya kadar gitsin 50 santigrom Faideli 
toz halinde kafuru al..uı .• Eve gelinci- ;.,. ______________ _. 

ye kadar evııelee elde ettiği mayi ,..,... Piyano temizliği 
ğur .. Onun içine kaluruyu da karıJtır Küçük hanım piyano çalmıya 
srn •• 

bu meraklıf' r .. Ama ne merak efen • 
lıte itti çoldu .• Geceleri yüzüne n-

dmı sürsün, birkaç gÜnde yüzünde çat diın.. Sabahleyin piyanonun başı • 
laktan e11er katmadığı gibi derisi bir na oturuyor, ak~ kadar .. Tllflll· 

•••••••• 
Bunlar her cinsten kumaştan her cins hasır

dan yapılmakta ve kenarları geniş frenk 
bağlı bir kurdele ile süslenmektedir 

Geçen sene Şesiya, fU Cezair 
askerlerinin giydikleri fes gibi taP 
kalar moda idi. Her yerde Şeşiya. 
)ara tesadüf ediliyordu. Hatta, o 
kadar ki bu ellerinde çantaları pa
zar yerlerine gelen kadınlann baf
larmda bile vardı. Bu moda da bir 
irticadI. Modanın bir e!&reti idi. 

Çünkü sıcak yaz günlerinde bu ka
ba, teınsisipersiz ,apkaları tatı
mak bir azaptı. Bu sene moda bu 
Arap külahına büyük bir tekme at. 
b. Bir aksülamel icra etti. Ve ge
nif, çok geniş kenarlı şapkalar mo
da olmağa başladı. Bunda belki 
cilt beyazlığı modasının da büyük 
bir tesiri vardır. Kadınlar şimdi, 
hep yüzlerini güneşin tesirinden 
koruyacak tarzda şapkalar giyiyor 
lar .. Y almz hususi çaylar için kıs
men kenarsız ,apkalar giymekte
dir. Bu ,apkalar çok muhteliftir. 
Her cina hasırdan yapılmaktadır. 
Bu hasırların üstüne hazan organ
di bile geçirildiği vakidir, Diğer ta 
raftan yumutak fötrden gene geniş 
kenarlı tapkalar da çok modadır. 
Yukarıdaki başa geçen kıamı nis • 
beten çok küçüktür. Ve fllı>ka ııi· 
yildiği zaman pek tepede kalmakta 
dır. Bize bu moda atağı yukarı yir 
mi sene evvelkini hatırlatıyor. Ve 
adeta bir felDSİye ma.nzaraamı arze 
diyor. Diğer taraftan genit aert 

Midye dolması 
Midyelerin kabuklarını bir bı

çakla güzelce kazıyın. Sonra içini 
açın. Midyeyi açmak gayet kolay
dır. Halbuki birçok kimseler buııu 
beceremezler. Midyeyi iç tarafın
dan yukarıdan doğru bıçağı batı
rın, sonra afağı doğru kesin. Bura
da midyenin iki kabuğunu bağla
yan bir asap vardır. Bu asap ke
sildi mi midye kendi kendine açı
lır. Midyenin içindeki yosunları ve 
kılları kopartın. 

Diğer taraftan da birkaç savanı 
doğrayın. Bunla_rı zeytinyağında 
kavurun. Üzerine pirinçleri koyun. 
Ve pembe!e,inceye kadar hepsini 
karı'! ırın, ineceğine yakın içine 

dantelden şapkalar da Kongo'da 
giyilen "Colonial" f&pkalara doğ
ru gitmektedir. Elbiseler de kıs
men Uzak Şark modası hükümfer
ma olduğu için böyle genif beden
li, çinkarı "öğle sonrası,, elbiseler
le mandarenlerin serpuşlarını andı 
ran ,apkalar da giyilmektedir. Bu 
aene Parisin en büyük atyarıtları 
yerlerinde en zarif kadınlar ara
sında bu köste\ şapkalar pek na
zarı dikkate çarpmakta ve beğeni! 
mektedir. 

Diğer taraftan bundan üç sene 
evvel pek tık görülen ve takdir e
dilen Paı>am•'lar da bilbana plaj
larda ve sayfiyelerde bir zamanlar 
kaybettiği itibarını bulmuftur. 

biraz kuşüzümü ve fı.tık ilave e 
din. isterseniz baharat ta koyanı; 
nız. 

Pirinçler soğuyunca bunlarlı 
midyelerin içini doldurun. Lakiı: 
sıkı olmasın. Sonra tıkız olur. 

Dolmut midyeleri bir tencere. 
nin içine koyun, üzerini bir tatlı 
bastırın. Sonra biraz sıcak ıu ilave 
edin ve kapağı kapapym. O öyle 
kendi kendine kaynar ve suyu çe
kilir. Pirinç tanelerinin yumup.o 
masına dikkat etmelidir. Sonra çi1 
olur. 

Görüyorsunuz ya midye dolma. 
sı zor bir şey değildir. 

Mayonez 
Mayonez yapmak çok zor değil• 

dir. Fakat taze yumurta lazımdır. 
Bir yumurta ile birçok mayonez 
yapmak kabildir. 

Yumurtanın beyazmı ıanam
dan ayırın. Sarıyı bir tabağın üstü 
ne koyun ve bir çatalla bir tarafa, 
yalnız bir tarafa doğru karıştırın. 
sonra damla damla zeytinyağı ila
ve edin. ve mütemadiyen karıttı
rın. Biraz soma yumurta sertle\\me
ğe baş.lar. O zaman zeytinyağını 
tire gibi akıtabilirsiniz. Mayonez 
böyle gittikçe fazlalatır ve koyula 
,ır. Bundan sonra içine damla dam 
la limon sıkın ve muttaul karıttı· 
rın. Mayonezin sarı rengi limon gö 
rünce yaV&f yava, açılır ve beyaz
la~nr. l~e mayonez bu suretle elde 
edilir. Tuzu sonradan ilave etmek 
lazımdır. İsterseniz bunun içi
biraz kıyıhnıf maydanoz ve bir 
mikdar da hardal kanttırabilini
niz. Daha iyi olur. 

Y almz çatalla karıftır1"i:en hep 
bir tarafa doğnı çevinneğe dikkat 
etmelidir. Aksi tarafa çevirirseniz 
ınayonez bozulur. Sulanır ve bir 
daha imk&nı yok tutmaz. 

Dilim pastası 
Dört yumurta sansını dört ka

tık maya, otuz ~ gram toz teke.: 
ve bir bardak sütte eritilmit yil• 
gram tereyağı ile karı~tmnız, son
ra üzerine yarım kilo adar un ko
yun ve katıca bir hamur yapın. 
Sonra bunu buton francala ı şek
rıne sok~~ ve kesilen bir bıçakla 
birer parmak birer parmak kesin. 
Sonra banlan :raib bir tepıiye di
zin ve dıkça bir yerde yanın ...a 
kadar dinlendirin. Biraz sonra ha· 
murlar ltabamıtığa b~lar. itte o 
zaman tepsiyi çok sıcak olmayan 
fırına ı:ılm. Güzelce kızarıp p~in
ce firinden çıkarın. Üzerler!ne bir 
bu uk bardak kadar ~erlı sıcak 

··tçdökün. öilmler suyu pek çabuk su .. 
içer ve kabarırlar. O zaman uze· 
rine biraz toz ~er ekin. .. 

daha da çatlamaz. rı görmeyin .. Artık sap san olm\14· 
* * * lar .• Değil silmekle, kaynamıya 

Herkesin bir siniri vardır. Siz de ıa soksan da sodalı suda fıkır fıkır 
başınızdaki kepeklere öyle bir kızıyor kaynatsan temizlenecek gibi değtl 
•unua ki .. Neler yapmadınız. neler. • Geçen günü küçük hanımın ınİsa· 
"'Saçınaa sabun sürmeyiniz,, Jediler. f I . I 

Maamafih dilim punlarını fı. 
rmd- çıkarıp üstüne eüt dökme-; ;:~::.J~~~~E;i~~:~.iir;::;;;;;11ıı. •• 11ii!lB~~!!!!m!!llfl yerek lraldınnak ve çayla yemek 

\il iiı te mümkündür. 

o zaman bu urmandır ıampuvan kul- ir erı ge mi.. Piyano çaldılar da 
tanıyorsunuz .. Netice: eskiden nasılsa misafirlerden ben utandım.. "Ne _ 
gene öyle .• "8.,~ır.nız< yık~d.ıktan •on- dir bu piyanonun hali,, diyecekler 
ra son dökecegınız tasın ıçıne yarım diye.. 1 
limon iki koıık ta sirke karıştırın%,, de Kolayı var efendim kolayı var: 
diler .. Hem,en o gün yoptını:r... Ne ge- ·1 k kı 
aer efendim .. Biraz azoldıysa do büs· Tuşları eau oxygenee ı e sı ı sı 
bütün yok o!madı .. Şu kepekelrin l,ö- bir silin bakın nasıl kar gibi beyaz 
kiinii kurutomadınız vesselam. Bir he· oluyorlar. 

Moda emredirorl 
ıc:nveda ey suskalnk! 

Vaşason topDu 
şDşmcaln ka<dlnnlaır! 

re de benim söyliy~eğimi yapar mı· G •• ] 
•ınız? uve ere çare 1 k... • 1935 "h" d "t"b 60 k"I 

Y•kanmt=Ian bir gece evvel, bu· ka Yaz geldi mi güvelerin elinden anunusanı tarı ın en 1 ı aren ı O• 
ı•k hintyağına dört damla tendürdıyot neler çekeriz. Haydi elbiselerimizi . dan atağı kadınlar güzel telakki edilmiyecek 
de>.mlatın. Bunun içine bir.pamuk bn- filan naftalinledik, biberledik, sıkı' Kadınlara müjde: Sıskalık YAJ&sıD makarna! Yaıasm pi• 
tırıp saçlarınızın dibine iyice ~rte •~r- ınkı bir sandıgv ın içine kapadık. O- iflas etti! Suıka kadınlar hapı l~vı. Yaşasın hamur i!leri!.. Bi-
te ~ürün .. O gece başınızı boglay•p o.ı:- a 
lece yatın. Ertesi gün yıkanırsı~ııo. Bı- raya giremezler, ama halıları ne yutacaklar ve ti,manlamağa bat· zim "Fel~k,, in de gözü aydın oJ... 
rer holta ara ile birkaç defa boyle ya yapmalı? Oturduğumuz odada da lıyacaklar: Çünkü moda böyle i- sun! Ur;umi buhrana bulduğu 
pın. hı:r gün naftalin ~okusu. çekili11 cap ettiriyor. Çünkü moda böyle çare tahalclcuk ediyor demektir. 
aBıınıMa hiç kepek kolmaz. Hi".~- mı?. Za_ten n.a~talınlesenız de ko- emrediyor: Çünkü kadınlar şişmanlamağa 

yağı fena kokar, hele bıuan yastık or· kusuz bır !er~~ı .~ulur gene yer, ge Dünyayı kasıp kavuran buhran başlarları;a iki misli kumaş a&l"-
tüsii de yağlanır. Ama ne yaparsın, ne yer .. Bır turlu ha.ta çıkılmıyor ortadan kalkmadı amma "buhran fedecekler bu suretle dünya iatlı'.. 
e:z;iyelsiz hiçbir f"Y olmuyor ki.. k' ' ı.. kadını,, yani "dal kadını!,, mey- likatı artacak buhranın durduju 

Elendim, a: bu* ell:rimin terlemesi.. Birkaç tane Ebucehil karpuzu dandan çekili!or. birçok karış~lıktar ortadan k~~ 
Bir çaresini. bulamad~. gitti. Geçen bulduruverin. Bahçedeki kiraz ya- I E"';~d~. reı.~':1! Elveda portakal bolacak demıyor mıydı? Dediği 
ırün etlerimı sabımla ıyıce yıkadun .• El hut badem ağacının üzerinde olan su arı Kur,, Q. çıkt~. . _ . 
İfimi aldım, dilı.katli dikkatli, güzel zamklardan da biraz toplayıverin. "' ................................ _ .. ,, •• ,..,,,___ Şıındı. artık uç metı:e yenne a). 
güzel iıledim .. Bittikten _,ra bir ~e. . . V kın. Fakat kapıları pencereleri 24 tı metre kumat aarfedılecek ! Bel• 
bakayım ki .. O cmı.~ b-;;ya~, .kor gıbı Suyun ıçınde bunları kaynatın. e saat kapalı bulundurmak lazımdır. ki · d' b oda da nereden çık• 
ketenl·n holın' ,· bı'r gormelı··.Jını:z; elen- eld d v• . . ı'le halının y k ftm ı u m ,,.. e e ecegınız mayı o sa be• para etmez. Ama diye- h d' ı 
dim .. imkanı yok yıhamnodan kulla· t f . . ·1· H dd' ar Y ıye f&tanınu:. en tara mı ıyıce n ın. a 1 v - cekainiz ki yatak odasında yatını· Anı 'k d - Irk m··es eae-nılmaz .. Elimin terlemesinden sapsan sa güveler yanaşabilsin !.. 1 1 · .. ed~~ la ~ guz~.]. el ~ ta 1 olmuı. Az koldı ağlıyacaklı!m: Sen o ya ım da gece otelemi gidelim? erı mu ur erı ve muoır en op aıı 
kadar emek ver, 

0 
kadar uğroş ta son Tahta kurularına karşı O da doğru, öyle iae bir ba,ka ili.ç ~ışlar ve onlar karar vermişler- \ 

ra yıkamadon bir kere bile kullono - "k" "l A d h 1 daha tavsiye edelim: dır· 1 1 1 aç a a 350 gram ispirto, on be, gram 
0

1 kanunusani 1935 tatihioden 
?'a... . • b ı Gene tahta kurusu, gene tahta trementin ruhu, 10 gram kafuru, 5 sonra kadınlar behemedıal tit· 

Sıcaklar kendini gostermege 0 • ı- ku B 
d 

· · t' rusu.. izim oğlanı bu gece ha- gram da süblu''me alın. Bunların manlayacaklardır. 
yal• bu şikayeti birçok kişi en ıııt ım. 
Elendim benim ellerim hiç terlemez... canın! etmifler ... Birde baktınız ki ı hepaini biribirine kanftırın, sonra Dikkat edin bu tarihe! O za-
Ôyle rahatım ki .. Onlara ne yaptığımı ne görürsenüz beğenirsiniz .. Hepsi bunu tahta kurularının yuvalarına, mana kadar toplanmanın ıitman-
anlattun da hepsinden birer hoyır du· katar katar... deliklere bir tulumba ile sıkın.. lamanın çaresine bakın. 

ld d 
.. ı· · . Size geçen hafta iki usul tavı· ye Gı'd'p kutu kutu ilaç alıp ta dün- Bu tarihten sonra eğer bir ka-

a a ım. Bakın size e soy ıyeyım, l 
belki işinize yarar: ettikti. hmal ettiniz onları tatbik ya kadar para vermekte ne mana dının şekli yuvarlaklık arzetmez-

etmediniz. Galiba... Yapsaydınız ae, sikleti. 60 kilodan aşağı olursa 
100 gr. kolonyaya 10 gr. teinture K k k var?.. I hir kalmazdı. ö Ü ururdu. "kongre!,, onu katiyen güze. te-. 

de belladone ve 1 gr. da fonnol karış- ~ 1 Fak k b 1 da yapm d Onları zor mu bu dunuz ba,ka iki at artı un arı az. lakki etmiyecektir. Hadi şım ı 
fınrnm. Günde iki üç defo bu mahlıilü ı T ht k usul daha tavs· ye edece<{iz.. sar.ız bizden paao ··· a a uru- işin:z yoksa yumurta yutun! 
ellerime sürerim. Si.a de yapın balan k Odanın iç:ne kükürt koyun ve ya !arı varsın ortalıkta cirit oynasın!. Simdi bu modadan sonra artı 
- lıadar memnun kalacah .. nı:ıı;. 

yumurta fiatlan üze:ı inde clıe lııir 
tereffü kıydedilecek elemektir. it
te tifmİlnlığm dünya piyasası Ü· 

zerindeki tesirleri! •• 
Sade bu mu ya? Bakın fU ka· 

dar kongre daha nelere karar ver
mit: 

Bundan sonra Platine, Lapis
ka, Layiska Mısır püskülü gibi 
aarı saçlara da bir çizgi çekile
cek ! Yasak! Sarı saç yasak! Şık, 
zarif, güzel kadının saçları Plati
ne olmamalıdır. 

Duôak boyasına gelince; bu da 

...ç··-~ :/ .. _ ......... . 

ortadan yavat yavat silinmelidir. 
Daha doğrusu kırmızı olmamalı• 
dır. Kırmızı bi:rlcaç müstesna ha· 
le bırakıhnalıdır. Her kadın ken· 
di tenine giden renkle dudakla
rını boyamalıdır. 

Şimdiye kadar ~u usul .. tırn~
lar için cari idi. Bırçok luks, ki
bar alemlerde tuvaletlerin rengin
de mavi kırmızı lunaklar görülü 
yordu 

Bundan sonra da gene elbise
lerin renginde dudakları ıı:<irec,.. 
ğ:z! 
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Seri tramvaylar 
Muhavvile merke:ılerinin 

kudretleri arbnlacak 

Tramvay şirketi Birlik 
mecmuasını dava etti 

T ramvay!ann süratini tezyit 
ederek fazla araba tahrik imkam
oı elde etmek için tirket bazı ted
~irler almak üuredir. 

Bu husus için, hamule merkez
lerinin kuvveti takviye edilecek
tir. Yakında bunun için Avrupa
dan kablolar getirtilecektir. 

Davanın sebebi mecmuanın Talebe 
Birliği tarafından Meclise 

verilen bir istidayı alıp neşretmesidir 
Üsküdar tramvayları temdidi 

, hattı Kızıltoprağa kadar vasıl ol
muttur. 

Temdit ameliye.inin, asfalt 
yolu bozmadan devamı için bazı 
tedbirler ahnmııtır. 

Muayene edilmeyen oto' D ;ler 
Bundan birkaç ay evvel yapı

lan otobüslerin umumi muayene
sinde biı· kısım otobüsler, tamir 
de bulunduıklanm söyliyerek mu
ayeneye gelmemişlerdi. 

Bu otobüslerin 14 hazirana 
kadar behemehal fenni muayene
leri yapılması için belediye şube-

1 )ere bir tamim göndermİ§tİr. 
Bu müddet zarfında muaye

' ne için müracaat etmiyenler, sey
nl'3eferden menolunacaktır. 

Gazi Hazretlerinin 
Fenerlilere iltifatları 
F enerbehçe atacltna dikilen 

Gazi heykelinin , cuma günü, on 
bin kişinin coşkun tezzmüratı ara
sında açılma merasimi vesile<ı'1e 
F enerbahçe klübü tarafından Re
isicümhur Hazretlerine arzı tazi
mat edilmişti. 

Gazi Hazretleri şu te~rafla 
F nerbahçelilere iltifatta bulun
muı!ardır: 

Hayri Celal Bey: Fenerbah
çe kf Ü ikinci reisi Kadıköy 

F enerbahçelilerin gösterdik -
!eri temiz duygulara teşekkür e
derim efendim. 

RE1S1COMHUR 
Gazi Mustafa Kemal 

F enerbahçe Spor Klübü ikinci 
Reisi Hayri Celal Beyefendiye 

Ulu Gazinin heykeli ile süsle
nen stadın, klübünüzün daima fe
rdli muvalfakıyetlerine sahne ol
mastP.? ~lerim. 

Baf!>ekil 
iSMET 

Amerikaya şarap 
gönderilecek 

lnhisarlar Umum Müdürlüğü 
Tekirdağı Şarap fabrikası idih&a· 
!atının bir misli arttınlmuı için 
ıetkikat icra etmektedir. Bunun 
sebebi, Amerikada içki sahf koo
peratifinin taraplarımızdan .bir kıs 
mına talip olmasıdır. lnhı~rlar 
idaresini geçenlerde Amerikaya 
bir mikdar .._, .. p ihraç etmİfti. Bu 
defa daha mühim mikdarda ~rap 
iıa~diğ~~den müzakerata giritil 
~ı,tır. M:uzakeratm müsbet bir fe 
ki~e netıceleneceği ümit edilmek
tedır. 

Yeni hndık rekoltesi 
Yeni fındık mahsulü hakkında 

fimdiden yapılan tahminlere göre 
yeni mahsul geçen seneki rekolte
den azdır. Mahaulün devtirme za 
manı ağustostur. 

Fındık pİyaaaaının ~iyeti bu 
hafta biraz düzelınit gibidir. Ge
çen hafta kilosu 34 kuruftan 12 
ton mal satılm~ır. Son günlerde 

Taleb;o Birliği Büyük Mtllet 
Meclisi reisliğine bir istida ver
miş , bu istidanm bir suretini de 
meclis azasına dağıtmııtı. 

Tramvay ıirketinden şikayeti 
ihtiva eden bu istidada "halkın 
tirketin §ııhsi menfaatler mukabi
linde himaye .edildiği kanaatinde 
olduğu,, da zikrediliyorclu. 

Talebe Birliği mecmuası bu 
müracaat hadisesini kaydederken 
meclis riyasetine verilen istida su

. retini de aynen neşretmişti. 
Bunun için mecmua aleyhine 

bir neşriyat davası açılmış ve bu 
dava,nın rüyetine dün üçüncü ceza 
mahkemesinde başlanılmıştır. 

Mahkemede suçlu sıfatı ile bir
lik reisi Zeki ve mecmuanın neş
riyat mijdürıi doktor Sedat İzzet 
Beyler, müdafaa vekili sıfatile de 
avukat irfan Emin Bey bulun
muşlardıı·. 

Mahkeme reisi H kmet Bey 
usulen icap eden isticvapları yap
tıktan sonra zatı mesele hakkında 
İstizahlar yapmış, bunlara birlik 
reisi Zeki Bey hülasaten ııu ce
vaplan vermiştir: 

- Biz mecmuamızın ilk nüs
halannda şirket hakl<:ında bazı neş 
riyal yapmıştık. Bu neşriyata ce
vap verilmesi ihtimalile de birkaç 
nüsha hiç neşriyat yapmamış, sus
muştuk. Bu susmakbğımız arka • 
daşlar arasına'a birtakım dedikodu 
lara vesile oldu. Şirketten maddi 
menfaatlar görerek sustuğumuz 
söylenildi. Halkta da çok yanlış 1 
olmakla. beraber, şirketin maddi 
menfaatler mukabilinde himaye e
dildiği kanaati vardı. 

Hem bu kanaatin yanlış oldu
ğunu tesbit, hem de bu h ksız ve 
yers·z kanaati mebuslanmıza ib
lağ için mev;:.ıu bahis iıstidayi tak 
dim ettik. 1 s tida suretini de ga
zeteJı;lİZe koyduk. 

Maksadımız bu aaılsız dediko
duların ortadan kaldırılması icap 
ettiğini anlatmaktı. 

l:!.ğer ~ı.i menfa-.t ız:ör~ü- . 
ğüne biz de kan· olsaydlk ve bu 1 
maddi menfaatten istifade edenle- 1 
ri bilseydik o.nu İsmile, cismile 
gazetemize yazmaktan çekinmez
dik. Biz sadece ortada dönen asıl
aız sözleri millet vekiDerinin ku
laklarına ulaşhnnak, bunlan me
buslarnnıza duyurmak istedik. 
Yoksa ne resmi , ne de gayri res
mi hiç bir makamı tramvay ıirke
tini himaye etmek ve maddi men
faat görmekle itham etmedik.,, 

Doktor Sedat İzzet Bey de ga· 
zetenin Büyük Millet Meclisine 
vertlen bir istida suretini sütunla
rına geçirmekle bir haber vermiş 
olduğunu ve bu suretle neşir vazi
fesini yapmıf olduiwıu, bir hadi
senin tesbitinde hiç bir kanuni 

fındıklanpıızın baıılrca müfteriai 
Almanya ile Çekoslovakyadll'. Ti
caret borsasına aon gelen rnaJôma
ta naz&raft memleketteki fındık 
at.oku 15 bin tondur. Yeni rekolte
nin idrakine kadar bu mahsulün 
elden çıkarılacağı kunetle ümit 
edilmektedir. 

Milliyet'in tefrikası: 27 .. 

Tanıdığım Casuslar 
( Meli. Knokaert'in halıraalr• ) 

Tercüme eden: AHMET CEMALEDDIN 
~lar. lstihbuat memurları faali-' Briae'i keyfiyetten haberdar et • 
yellerini artbnrlar; he! gün bir ey mek icap ediyordu. Amcazademe 
basılır, tehir ağır bir oakti cezaya • hitaben: 
çarptınlır. l,te bu ev baskınlan ea- - Madam, der, siz Rene hakkın 
:nasındadır ki Rene Avallo'nun e - da İstihsal edebileceğiniz maliima
vinde memnu Belçika gazetelerinin b lütfen bir tarafa kaydediniz. Şa
birkaç nüahuı ele geçer. Nüshala- yet kısmet olur da firar imkanı ha
rın birkaç tane olması o ailenin bu sıl olursa bu malumat benim çok i
gazeteyi te~zile ~·gul olduğun~ tim.e yadar, ~ı;I ~ bu ma!Umat sa. 
ispat eder hır delıl olduğundan aı- yesıtıde aevgılımı Almanların pen
le efradı ve o meyanda Rene de çesinden kaçırabilirim. Ben hemen 
derhal tevfik olunur ve hapse atı- Ledeghem'e giderek Madam Brise' 
lır. i keyfiyette haberdar edeçeğim.Ya- 1 

Lehli Stefan sevgilisinin hapse rın da avdet ederim. 
atıldığım ve mahbusların duçar ~1- • ~e~li ik~ saat ~a.rfında Madam 
dukları mezalimin sevgili ve narın Brıse ın evıne yetışır ve etrafına l>a 
vücuda da tatbik edileceğini dü•Ü· kmıp caddede bir Alman istihba- j 
nerek baygınlıklar geçirir. Lakin rat me~u~nun bulunmadığına ka
cesur delikanlr kendi afkından ev- naa~ getırdıkten sonra kapıyı çalar.1 
vel diğerlerini düşünmek civan • İçerıy: girer ve se~~?i. 2:iyaretini &• 

mertliğini göıterir. Filvaki Rene çıkça ızah edemedıgı ıçın: 1 

•··iki de tazyik altında gazeteleri .-, , Ma.d~, de_~· .. b~ ~abah ~n 
Madam Brise ile oğlundan almakta L~l~e d~ ıdım. Sozune ıtımat edıle
oldugunu itiraf edecekti. Binaena- b:lır hır a~kada•tlln Matmazel Re -
Jeyh vakit kaybetmeden Madame ne Avallo nun geçen gece casus sı-

mahzur derpiş etmediğini 
nun auç lefkil etmediğini 
miştir. 

ve bu. 
söyle-

Muhakeme mi.idafaa vekı1i ir
fan Emin Beyin mahkemeye ve
kal~tnamesini ibraz e'tmeei ve suç
luların mahkumiyeti sabıkaları bu
lunUp bulunmadığının tesbiti için 
13 hazirana bırakılmıştır. 

Ovey baba katili 
Övey baba11 Refeti öldürmek

ten suçlu İsmail ile bu itte cürüm 
ortağı olan Ali F.ldıerin muhake
melerine dün devam edilmi,, yaşı
nın kü.;ük olduğunu iddia eden 
lsmailio nüfus kaydı bulunama
mış, ailesinin nüfus kağıtlarının 
getirtilmesi ve bu suretle kaydı
nın bulunmasına karar verilmiş, 
muıhakeme başka güne bırakılmış
tır. 

Bozulan karar 
Tophanede C.aifuru öldüren 

evvelce 15 sene hapse mahkfım e
dilmişti. Temyiz mahkemesi bu 
kararı bozmuştur. Muhakemeye 
dün a -ır cezada yeni battan baş
lanmıştır. 

Ruşvet 
Bir sene hapis cezasına ait ila

mı infaz edilecek bir malılriim
dan 80 lira rüşvet alarak serbest 
bırakmaktan ve daha bazı birkaç 
erkek ve kadın an rüşvet alma • 
tan mevkuf ve suçlu komiser Hü
lusi Beyin muhakemesine dün ü
çüncü ceza mahkemesinde devam 
edilmiş, müddeiumumi tarafın -
dan ceza1andırılması istenilmit -
tir. 

Muhakeme müdafaa ve karar 
için başka güne bırakılmıştır. 

lbrahim Tali Beyin 
tetkikatı 

KEŞAN, 4 (A.A.) - Umumi 
müfetti• lbrahim Tali Bey vali 
Özdemir Sall"l Bt°'·w'ıe i.·,.İi]d.. \. •• 

~,, ........ - -a 
sabah Keşandan hareket etmİf ve 
köylere uğraya uğraya Mecidiye 
nahiyesi merkezine ve İbrice iske 
lesine gİtmİftİr. K~ın ithalat ve 
ihracat iskelesi olan lbricede tet
kikatta bulunmuştur. Umumi mü
fettit iskeleyi K~a bağlıyan yo 
lu gördü. Oradan lnez'e gitti ve 
gece lnezden tekrar kaza merke
zine döndü. Umumi müfetti• köy
lülerin ihtiyaçları üzerinde esaslı 
tetkikler yapıyor. 

A 

Akıl Muhtar Beyin 
konferansı 

lstanbul OniYersitesi ordinar
yüslerinden Profesör Akil Muhtar 
Bey s..g.934 salı günü saat 18,30 
da Beyoğlunda Saka çılı:ıına.z soka 
ğmda Türk Tıp Cemiyeti salonun 
da: (Had Romati:ana) hakkında 
bir tebliğde bulunacaktır. Bu dev
renin son toplantısını te~il ede
cek olan içtimaa isteyen hekimle
rin te,rifleri rica olunur. 

fatile tevkif Ye hapsedildiğini öğ • 
rendim. Zannedersem Matmazelin 
evinde memnu bir gaz•1'enin müte· 
addit nüshaları bulunmuf. Ben de 
gelip keyfiyeti sizlere ihbarı bir 
borç bildim. 

Madam Brise'in dehtetten gözle 
ri büyür ve Lehli'ye can Ye gönül
den tetekJcürler eder. Lehli ihti -
yar kadının keyfiyeti bir an evvel 
oğluna bildirmek arzusu ile yanıp 
tutuftuğunu görerek İ<endisine ve
da eder, evden çıkar Ye Roulers'e 
avdet eder. Lehli bu haberi itilin
ce Madam Brise ile oğlunun orta -
dan kaybolacaklanndan emin bu
lunuyordu. Zira gizli bir gazete 
basıp tevzi eden bir adamın tehli
ke anında kendisine saklanacak bir 
yer te°!:n etmemit olma!ım akıl al
mazdı. Sen Fransız kızının tevkif 
edilmi' Ye Stefan'ın ıstıraptan de
liye dönmÜf olduğunu Lehliden de
ğil Alsaslı Alfons'tan öğrendim. 1-
yi kalpli Alsulı arkada,ının fela
ketini öğrenince onun yerine ken
disi Lille' e tafınıyor ve Rene'nin a
kıbetini öğrenmeğe çalıfıyordu. 
Kendisi amcazademden kızın han
gi hapishanede bulunduğunu öğ • 
r~nm~ş ol~akl'! berı1;ber buraya hiç 
bır kımsenın gırmesıne müsaade e
di'mcdiğinden fazla bir ~ey öğren
meğe muvaffak olamıyordu. Alsas 

POUSTS 

Sandal devrilince 
Üç kiıi denize döküldü, 
görülerek kurtarıldılar 

Ali, Şevket ye Refet iııimlerm
de üç kişi bir sandalla Kağıtha
ne deresinde dol~rrlarken yanla
nndan bir motör geçmi§ ve bu
nun hasıl ettiği dalgadan sandal 
devrilmiştir. Denize dökülen Ali, 
Şevket ve Refet derhal etraftan 
yetişenler tarafmdan kurtarılıp 
tedavi •llına abnmı§lardır. 

Sandalın devrilmesine sebe
biyet veren motör sahibi hakkın
da tahkikata geçilmiştir. 

Kahvehanede ycı 11 gın 
Evvelce içerisinde kumar oy

natıltığından dolayı kapısı mühür· 
!enen Tophanede Necati Bey cad
desinde Seyidin kahvesinden ev -
velki gece yangın çrkmı~tır. 

Yangın derbal görülerek sön
dürülmüştür. Kasıt olduğu zanne
diliyor. 

Yaralıyan kadın 
Hayganoş isminde bir kadın 

henüz anlaşılamıyan bir sebepten 
Beyoğlunda Ahmet isminde bir 
şoförü tehlrkeli surette başından 
yaralamıştır. 

Hastahaneye kaldırılan Ahme
d"n hayatı tehlikelidir. 

E,1tari tutuşunca 
Kalyoncuda Sakızağacı cadde

sinde oturan Madam Soii ismin
de bir kadın yemek yapmakta i
ken sıçrayan kıvılcım! rdan enta
risi tutuşmuş, yanmış ve vücudu
nun muhtelif yerlerinden ağır su
rette yaralanmıştır. 

1 armanyo!a 
}Curaıbiyeci Hasan ismind bi

rk• evvelki gece Kasımpaşada has 
tahane yoku1u civanndan geçer
ken yolun tenha bir yerinde önü
ne iki kişi çıkmış ve Hasam dur
durmll§ ve tehdit etmişlerdir. 

Hasan korkusundan sesini çı
karamamış ve bu iki kişi Hasanın 
üzerini arayıp cebinde bulunan on 
~ lirasını aldıktan sonra kaçmış
lardır. 

Hasanın müraca tı üzerine za
brta bu meçhul mutaamzlar hak
kında tahkikata başlamı§lır. 

Konya üçüncü yerli 
mallar sergisi 

Milli lktısat ve Tasarruf Cemi
yeti Konya fUbesi tarafından ter• 
tip edil ...... Kor·- :ı..üncı; •.:ali :a,.ı .......... ,. ~ -~- 4- .. - __ .. t 

lar sergiti 25 Haziran 1934 tari- •' 
hinde açılarak 10 Temmuz 1934 
tarihine kadar devam edecektir. 
lktısadiyatımızın büyük inki~fı 
ve yerli mallanna karfı yurtta~la
nmızm memnuniyetle görülen te
halükü kaflıunda yerli malı amil
lerimizin bu gibi fırsatları katiyen 
kaçırmıyarek halkımıza malları
mızı tanıtmak, sevdinnek, kullan
dırmak için mühtaç olduğumuz 
bilgiyi güzel eserlerile sergilere 
i,tiI'Bk ederek göstermeleri li.zım· 
dır. Bu vazifeyi erbabı sanayiimiz 
den bekliyoruz. 

Devredilecek ihtira beratı 
u Topçu malzemdinde tekemmülit ,, 

hıdnndaki ihtira için istihsal edilmiı O· 

lan 8 Huiran 1927 t.vih ve 946 numa· 
ralı ihtira beratının ihtiya ettiği hukuk 
bu kere batkasına devir veyahut icara 
nr:ileceği teklif edilmekte olduğundan 
bu hususta fazla malumat edinmek iste
yen zev:.tın lstanbuPda Bahçekapu'da 
Taı hanında 43-48 numaralı idarehane
ye müracaat eylemeleri ilan olunW'. 
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lı Ledeghem'deki Madam Brise'in 
hanesinin mumaileyha ile oğlunun 
firarından yirmi dört saat sonra Al 
manlar tarafından basılın" oldu • 
ğunu öğrenmişti. Lehi~ bu ~üddet 
zarfında beni pek nadıren zıyaret 
etmifti. Biçare delikanlı çok me -
yus görünüyordu. Bana: 

- Şayet Rene beni de eleYenne
ğe mecbur olduyaa ehemmiyeti yok 
dedi. 

- Nasıl olur Stefan, cevabını 
verdim; Almanlar Matmazel Rene 
sizi elevermese bile belki de ken -
disini •ık sık ziyaret ettiğinizi na -
zarı dikkate alarak sizi isticva;;o •· 
derlerdi. Şimdiye kadar bir teY 
söylemediklerine bakılacak olursa 
bu meselede sizin .aıısiyetiniz mev 
zuubahsedilmemi.tir. 

Lehli hu muhik itirazımı kabul 
etti. Biz bu meselelerle meşgulken 
Roulers mütemadiyen bombardı -
man ediliyor. İngiliz topçusunun 

- "b• mermileri kasabaya yagmur .gı ~ 
yağıyordu. Gene böyle mermılerın 
yağdığı bir gece Stefan nefes nefe
se evimize geldi ve: 

- Hemşire dedi, (Carre) cadde
sindeki evlerden birisini Alman is
tihbarat memurları gece gündüz 
nezaret altında bulunduruyorlar. 
Bu evde ise müstear bir isim altı:-ı
da Madam Brise oturuyor. Kadının 

Vapurcular 
Arasında ihtilaf 
Şilepçilcr vapusculan ve

kalete şikayet ettiler 
V apurcular ile 'ilepçiler ara

sında büyük bir ihtilaf çıkmrf ve 
if )ktısat Vekaletine aksetmiştir. 
lktısat Vekileti Türk karasuları 
dahilinde potta vapurculuğu itini 
tanzim ederken filepçiliği bu i,in 
çerçevesi haricinde tutmuştu. Bu 
suretle posta vepurculuğu da De
ııttyollan idaresi ve vapurculuk 
tirketine hasretmişti. Bu iki idare 
nin İfletdıileceği vapurlarm to
naj nisbeti de tahdit edilerek ida
reler arasında taksim edilmişti. 
Şilepçilerin iddialarına göre va
purculuk şirketi posta vapurc:ulu
ğunda kullanılması lizımgelen va 
purların bir kısmını fİlepçilikte 
kullanmaktadır. Bu ~ilde bir ta 
raftıım posta vapurculuğunda kul
lanılan vapur la:r halkın zararına 

olarak eksik olmakta, diğer taraf
tan şilepçilerin hukukuna tecavüz 
edilmektedir. 

Bu fekilde hükfunetin koydu
ğu esaslar da ihlal edilmekte ol
duğundan şilepçiler bu halin ısla
hı için lktısat Vekaletine müraca
at etmişlerdir. 

Dominika vapuru silep çr!:•ı 

Vapurculuk şirketinin yeni aldı
ğı Dominika vapuru yüzünden çı
kan bir mesele gittikçe büyümek 
istidadını gö termektedir. 

Dominika vapuru vapurculuk 
şirketi tarafından planı tetkik edi 
!erek alınmıştır. Halbuki vapuru 
Türkiyeye getirmek üzere yeniden 
tirketin kaptanı )ngilterede vapu
ru görünce bir telgrafla sirkete bu 
vapurun adi bir tilep olduğunu, 
posta vapurcu1uğunda kul!anıla
mıyacağmı bildirmiş.tir. Bunun Ü· 
zerine şirketin tela ı büyümüş, 
derhal vapuru teklif edenlere 
müracaat edilerek vapurun ahn
ma.sından vazgeçildiği ve kaparo 
olarak verilen 5000 lngiliz lirası
nın iadesi bildirilmiştir. Fakat va
pur sahibinin mümessili buna iti
raz ederek, yapunın bir defa satıl
dığını, artık geri dönülmiyeceğini 
beyan etmiştir. Bu vaziyet karşı
ınnda firket umumi müdürü Mus
tafa ve Hukuk mÜ'8viri Cevdet 
Beyler derhal lngiltereye hareket 
_, LI -.l;- Dj~ •---.,· •-~ .....,--· 
Bn:U~e~ ••• ,,.. • -"" ....-:: ... p;r. sa 
bipleri de hotesto edilmittir. 

1 Küçük haberler 1 
• Vali ve belediye risi Muhit

tin Bey yirmi günlük mezuniyet 
müddetini ikmal ederek bu hafta 
sonunda Yalovadan ~ehrimize av
det edecektir. 

" Y ağmursuzhıktan dolayı 
Kırkçeıme suyu bentlerinde azal
mıttır. Belediye alakadar memur
lara td>ligatta bulunarak suyun 
ihtiyatla sarfedilmHiıM bildirmit • 
tir. 

lstanhul üçüncü İcra me murlugundan: 
Mahcuz Ye paraya çevrilmesi mukaıTer 
bir adat mavun kaplama y&ZJhane, iki ad
at koltuk ve bir dosya dolabı n saire 
7-6-934 tarihine müsadif perfembe rü· 
tnü saat 9 dan 10 kadar birinci açık ari· 
brma suretile Fmdılı:hda tHmvay cadde
sinde Nihat Bey apartımanmda s.ablaca· 
ğından taliplerin mahallinde hazır bu· 
Junacak memura müracaattan Iüzmnu İ· 
!in olunur. 
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evinde füpheli bir evrak bulun
mamalı ki kendisini teYkif edeme
diler. Yalnız kend ·ai yalnız oturu
yor, oğlu meydanda yok. Zanne • 
dersem hafiyeler oğlt•;;un bir gün 
gelip kendisini ziyaret edeceğini 
hesap ederek evi tarassut ahında 
bulunduruyorlar. Şimdi biz ne ya
pıp yapmalı bu biçare kadınla t~ -
masa gelmeliyiz. Bu zavallıyı böy
le ellwi kolları bağlı bir halde Al-

. manJarm elinde bırakamayr;r: ya! •.• 
Bu kadına muavenet doğrusu boy
numuza bir borçtur. 

Vak'anın aldığı teklin Lehliyi 
Lille vak'asından kısmen avuttuğu. 
nu görerek hemen kendisine hak • 
verdim ve Madam Brise"le görüt • 
mek için müteaddit planlar kur • 
dum. Lak:n bu planların hemen 
hepsi de mahzurlu idi. Vakıa her
hangi bir kimse Madam Brise'le te
mua gelecek olsa Almanların der
hal fÜpbelerini kendi üzerine çek
mi, olacaktı. Bereket versin ki tef 
kilihmıza dahil olup bakkallık ve 
sebzecilik ederek geçinen ve ken
disine kısaca (Ma) diye hitap etti
ğimiz kadın bu meselede imdadı • 
mıza yefi1ti. Bu kadui teşkilatımı
zın en mühim, en becerikli ve en 
faal uzvu idi. (Ma) benim ve Al -
fons'un yazdığımız ı bir mektubu 
Madam Brise'e ulaştırmak itini Ü· 

Gümüş ufaklık 
Paralar a!'cak iki aydan 

sonra basılabilecek 
Gümü§ paraların basılması i

çin henüz darphaneye emir veril
mem~tir. Paralann ~ekli güzel sa
natlar akademisinde yapılacak 
miiilabakadan sonra taayyün ede
cektir. Jki aydan evvel parala-
nn basılmaya başlanmasına imkan 
görülmemektedir. F.lyevm İran 
Şahı Hazretlerile maiyetlerine he-
diye edilecek madalyalar basıl-
maktadır. 

Damga matbaasında buğdayı 
koruma ve müdafaa Yergisi pulla
nmn tabılarma devam edilmekte
dir. Bugün sevkiyata ba~lanacak
tır. 

Tayyare vergi.i pullarının 
tab'ı için de hazırlıklar yapılmak
tadır. Bu pulların henüz resimleri 
ikmal edilmem~tir. 

Beyoğlu hmnci sulh hukuk b&kimli
iinden: 

Şarkı Karip Ticaret bankau tarafın. 
dan lkyoğlunda Feri diye çaylak solı:a
ğında 36-38 numarada müte-.effa kasap 

Luka Yani Kaloçi varisleri kanu A· 
nastasya, kızı Agati hanımlar ve oğlu 
Vasi! efendi aleyhlerine açolan clavanm 

cari muhakemesinde müdcleaaJeyhfer
clen Vasilin ıö•terilen adre9le olmayip 
halen Arna'futlulı:ta olduğu ye orad ki 

adresi de meçhul bulunduğundan t bli· 
ğat yapılamacLğı anlaıılmıı ve hittalep 
iki ay müddetle ilanen l<ebligaı İcruına 
karar verilerek emri muhakeme 8-9-934 
saat 14 de talik kıbnmıı olduğundan vak
b mezkiirda mahkemeye gelmedi;:i ve
ya bir vekil göndermediği takdirde hak· 
kında giyabi muamele ifa olunacağ:na 
dair tebliğ makamına kaim olmak İize• 
re keyfiyet ilan olunur. (175) 

J.tanbul ikinci iflas memurluğundan: 

Müflis bir tirl<ete ait olup Beyoğ 

da (Aznavur) pasajda m"vcut kuma§ 
ve kadife alacakhlann verdildm karar 

üzerine her gün saat dokuzdan akıam 

saat on dokuza kadar pazarlıkla satıla• 
caktır. isteyenlerin 6 Haziru 34 çar

tanıba gününden itibaren mezkur pa

sajda hazır bulunmalan ilin olunur. 
<.l~} 

Şabs~ aı't_ ~!;-et varakarnı kay
bettim, hlilunü yoktur. Fen Fakiiftesi 
Kimya ıulıesi J 72 No. lu ukiye. 

Sultanahmet üçüncü ıulh hukuk mah
kemesinden: 
Sirkeci Alemdar caddesi (71) No: da 
mukim Pertev efendinin B. tertibinden 
(10742) ve (10806) ve yine B. tertibin
den (3425) ve (91341) ve yine B. t~
büıden (66066) No: lu Bet adet arganı 
halor yolu istikraz tahvillerini çaldırdı
ğından ve tediye edilmemesi için Maliye 
vekaletine ibbaratta bulunduğundan ba
hisle bu hususta karar itasını talep etmit 
- tetlWı; edilen sosyalist Sovyet Cü.a
huriyetleri ittihadı Ticareti hariciye ban
lı:asmm (501) No. lu ve 23-5-934 Ta
rilili tastiknamesile ve yine Türkiye it 
hankasmın 194 No: .,.., 23 • 5 - 934 tarih
li tasdiknamesi n Adftpazan Türk Tica
ret Bankasmın 193 No: ve 26 • S - 934 
taatiknamesinden işbu bet adet erganİ 
bakır yolu istikraz tahvillerini iştira etti
ği anl~ılmauna ve işbu tahvillerin sir
kat edildiği Sultan Ahmet Birinci Sulh 
Ceza Mahkeme&inin 21-2-934 Tarihli 
evrakına 111WU1U> mumaileyh Pertey .,. 
fendinin idcliaunm sıhhahna kana'at ha-
111 obnuı bulunduğundan yukarıda No: 
ları yaz.ılı Tahvillerin faiz Ye bedelinin 
bir tarafa tediye edilmemesine ve key• 
fiyetin gazetelerle ilanına 29-5-934 Ta
rihinde karar verildiği itan olunur. 

zerine aldı. Kendisi sebze ve me:r
ve arabasını sürerek birkaç gün 
arka arkaya (Carre) sokağında do· 
lafh ve nihayet Madam Bri.e'le 
sebze ve meyve satmak bahaneıile 
görütmeğe mınaffak oldu ve lah
na aatmak suretile mektubu Ma • 
dam Brise'e verdi. Mektupta evin 
taranut altında bulundurulduğu ve 
bundan ınaksat ta ağlebi ihtimal 
?ğlunun ele geçirilmesinden 
ıbaret idüğü ve mektubu yazanlara 
İtimat ederek oğlu (Robert) in hu
duttan kaçınlması için kendisinin 
nerede bulunduğunu bildirmesi tav 
siye olunuyordu. Mektubun cevabı 
gene sebzeci kadın vaaıtuile alına 
caktı. Filvaki üç gün sonra sebze 
ci kadın bana Madam Brise'in ce
vabi mektubunu tevdi ediyordu.Bi
çare kadın mektubunda bana yani 
kendisine gönderilen mektubun 
meçhul sahiplerine te~ekkürler edi· 
yor, yalnız oğlu için endişe ebne • 
mekliğimizi bildiriyordu. Filvaki 
bu mahir çocuk müstear bir isim al 
tında adi bir cürüm yüzünden ken· 
disini Almanlara tevkif ettirmişti. 
Almanlar can ve gönülden aramak 
ta olduk!arı Robert Br'se'in s hte 
bir isim altında kendi hapishanele· 
rinde yatmakta olduğundan tiıphe-
lenmeyi akıllarına bile getirmiye
ceklerdi. Bu kadar genç bir çocu-
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~ Haşimden parçalar ;; - -- -- -- -- -§ Batan ayın kenarında satırlar - -S Bir vurulmu.ç ilô.hı andırıyor. = 
S Suda teskini zahmeden bu kamer = 
§ Nıslıllcylin siyah devrinde = 
:;:; Yıkanır, dinlenir, durur ile güler. =: ·- -·- -~ = 
~ Siyah kuşlar -
~ Gurubu hun ile perverde ruh olan ka1lar -
La Kızıl kamışlara yakut ô.be konmUJlar := 
~ Ulakta bir seri maktuu andıran güne1i -
~ Siikiinu gamla yemişler ve 1imJi Joymu,Jar. :S 
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Ahmet Haşimin öldüğü gün 

Y akup Kadri Beyin Hôşim için yazdığı kitap satılırken , •• 

(Başı 1 inci sahifede) 
beri tam bir sene geçrni~ olmasına 
i.deta inanamıyoruz. Yeni bir ha
dise karsısında onun "~ dü~nebi
leceğini İıali. merak ediyoruz. "Hi. 
•im buna ne diyecek acaba?,, der 
gibi bir tecessüsle biribirimizin 
Yüzüne bakıyoruz, kendisini bula
mayınca ruhunun tanıdıkları.1Ja 
kalan parçalarını, şahsiyetir;n ve
killerini arıyoruz. l,te biz bugün 
o parçaları yanyana getirerek Ha
•imin •ahsiyetinin bütününü bir 
an ya,atmak hayalile toplandık. 

Peyami Safa Bey burada bir hatı
rasını anlattıktan sonra Hatiınin "0. 
lüm,, şiirini ve ondan sonra da diğer 
bazı şiirlerini okudu. 

Yusuf Ziya Bey kürsüye geldi. Ve 
Haıimin yokluğundan, aramızda artık 
onu görememekten ve onu ebediyen 
kaybebnit olmaktan doğan teessürlenni 
güzel, süslü ve heyecanlı kelimelerle 
anlattı. 

Yueuf Zi,.-a Beyin hitabesinden son· 
ra Nurullah Atn Bey Hafimin iılci ,;;. 
r'ni o4cıttlu. Orhan Seyfi Bey şairin 
'ahsından, ahlakmdan, hususiyetlerin -
den bahsetti. Haşimin bütün tanrdığı
ınız insaı:!larm hepsinden daha açS:C ve 
hislerini lf~ada büyük bir samimiyet gös 
!erdiğini söyledi. 

Orhan Seyfi lkyden sonra güzel 
~ana~lar alı:adem-isi estetik muallimi Şa· 
ır Ahmet Hamdi Bey kürsüye gckli 
Ve Haşimden boş kalan kürsüyü işgal 
etmek gibi taihin kendisini güç bir ta
kı:n bir imtihana solanu~ olduğunu söy
led' ı. • 

Ahmet Hamdi Bey gayet güzel, ha-

Vergilerin 
(Başı 1 inci sahifede) 

hildirecekleri muharrerdir. Tatbi
katta toptancılık ne suretle telak
ki olunmaktadır ve kimler toptan
cıdır? Tahakkuk müdüıü Talat 
Bey •u cevabı vermiştir: 
"- A vrupadan toptan mal geti 

ten ve toptan satan müessese lop. 
tancı olduğu ı;:ibi Avrupadan mal 
getirenden toptan alıp hem toplan 
Ve hem perakende satan tacirlcı· 
de toptancıdırlar. Bu veçhile icra
Yİ sanat eden erbabı ticaretin mev 
cut mallarının beyannamelerini 
Verıneleıi lazımdır.,, 
Beyannameler natıl verilecektir? 

- Avrupada malı satan toplan 
cılar, yerli fabrikaların da malını 
'atarlarsa, beyannameyi nasıl ve
receklerdir? 
. "- Avrupadan toptan mal geti
tıp toptan satanlar veya Avrupa
dan geti. enden toptan alıp ve pe
rakende satan toptancılar, yerli 
fabrikalarından aldıkları malları 
ıla beyannamelerine ithal edecek
lerıJir .,, 
1 - Verdik1r .. ·; bevannameye mağaz.a
arrnda mevcut yerli maHannı yazma
~ış olanlar hakkında ne muamele yapı
•caktır? 

l . - Kam ilen verecekleri beyanname
erı kabul edeceğiz.,, 

Perakendeciler kimlerdir? 
- Pcrnlicndecil r kimle?"dir? Suali-

11.e ~e Talat Bey şu cevahı vermiştir: 
- Perakende a1ıp toptan satanlar 

Ve Yah 1 ut toptan alıp perake,.de satan-
. Pcı-akendecidir Bun'ar beyanname •la · 1 •. • • & • e tnukcllef deı:ildirler.,. 
eyannameler bugün de alınacak 
ni Toptancı ve perr\kendeci meselesi .. 
d n trırn.amile halledilf'memcsi yÜzÜn
b~n tahactdüs ~den tereddütler üzerine 
ırç k luccar!arm beyannamelerini ve

rem d'l • · c .ı..:: ~rı :ın1:ı.ıı:ılmıştrr. 
d Bu it:.ha;;-la beyannamelerin bugün 

e aks1tma katlar tahakkuk şube?erin-
ce kaıbul cdi.Jınc•i h'l.l.kında şubeleı·e 
ernirler vwilmiıtir. 

zin ve içli bir hitabede bulundu 
Ahmet Hamdi Beyden 9onra

0 

§air 
Halit Fahri Bey bir şiirini okudu. 

Bunu müteakip PeyMni Safa Bey 
tekrar kürsüye gelerek , ~ta Şairi 
Azam AbclüHıak Hamit olmak Üzere 
ihtifalde bulunamayıp ta telgrafla, melc 
tupla tahassüslerini bildiren bazı ze
vatın yazılarını okudu. 

Peyami Safa Bey gelemiyenlerUı 
tahassüslenni birer birer okuduktan 
sonra haziruna bir "Haşimi sevenler ce-
miyeti,, nin klll'utması teklifini reye 
koydu ve bu teklif alluşlarla ve büyük 
bir tezahürle kabul edildi. 

En sonra Y akup Kadri Beyin Ha
tim İçin yazdığı bir kitaptan bazı par
çalar okundu. Bu kitapta Y akup Kad
ri Bey Haşimin iilümünü nasıl haber 
aldığmı ve bu haberle nasıl vurulmuş 
bir hale l:"ldiğini gayet veciz ve ha
zin bir liıanla yazıyordu. 

Bu kitap, Y akup Kadri Bey tara
fından Ahmet Haşime mezar yapılma
sı içln ha·~latı teberrü edilmit bir ki
taptır. 

F:akat evvelce refikası tarafından 
Ha§İmin mezarı yaptlmıı bulunduğun .. 
elan mufıarrir bu kitabın hasılatını 
ınerhumun hatıraıma hürmeten akade
mi bahçe.önde bir abide dikilmesine 
tahsis ebniştir. Kitap, akademide sa
tıldı ve Suhulet kütüphaneımde de 
ticaret.siz olarak parası bu uğura sarf~ 
dilmek üzere satılığa ç>kanlacaktır. 

Bundan sonra hazirun hep birlikte 
akadtın:rin=., bıhçesine indiler. Orada 
Haşimm b.,ykelinin konacağı yerde ab
demi talebesinden 1 smet Bey tarafuı
dan gayet güzel bir hitabe irat edildi. 
Ve herkes, içinde Haşimin hatırasını 
hayalini ve matemini İtin ıcın duya .. 
rııd< dağıldı • • 

tatbikatı 
J?ün bazı şubeler, '\'"erilen beyanna .. 

meyı kabul etmek istememitlene de, 
bunlara kabul emri verilmiştir. 

Kontrol yaı•ın yapılacakhr. 
1 stihfil vergisi kanunundaki me

vad<la ait bey,.nnameJe,;n kabulü bu ak 
şam bitecektir. 

Y arınılan itibaren de lrontrol heyet
leri geze.-..k teftiş ve kontrollara ba§
lıyacaklardır. 

Tayyare fişi eleği[, damga pulu 
kullanmalıdır 

2458 numaralı tayyare resmi hak
kındaki kanun mucibince istimali la· 
zım ' len pullar hazırlanıncaya kadar 
tayya..., l'estninin damga pulu kullanil
malc suretile ifa edileceği ınezkür kanu
nun muvakkat ikinci maddesinde ya .. 
zrhdır. 

Buna rağmen alakadar mükellefler 
tarafından damga pulu kullarulmıya
rak tayyare cem.İyeti İane fiıl~rin.in ""'11. 
!anıldığı gorülmektedir. 

Bu fişlerle ;ıe tayyare re•mİ ifa e
dilmiş addolunamryacağı pul müdürlü
ğünden alınan malüınattan anlaşılmış -
tır. 

Unun kontrolü 
Unlar için beyanname venniş olan

ların kontrolu da bu ak'!'ll'l bitirilecek 
tir. 

Kontrnlleı· devam ediyor 
Yeni vergilerin tatıbikatı dolayuile 

ı· 

n1aı1ye memur ve müfettişleri tarafın-

dan dün de her tnıntal<ada muhtelif 
kontrollar yapılmışhr. 

Bu kontroltarda, bazı müeıseıeleri.n 
sattıkları undan mamül mevadda hi.
la pul yapıştınnadıkları görülmüş ve 
haklarında yeniden zabıt varakaJan tan 
zim edilmiş.tir. Maliye memurları, ay
ni zamanda mükellefler nezdinde dola
şarak, tahakkuk eden vergi tahsilatına 
devam etmişlerdjr. 

Verilen ınalUmata göre, tahsi.lit 
i~i yarın alqama kadar tamanile biti
rilmiş olacak, netice hakkında da der
Jınl vckiJete malUmat verilecektir. 
Müdafaa Vergisinin tahsilatı bu-

gün başlıyor 
Diğ-er taraftan tütün, sigara ve iç

lôlerde-n alınan milli müdafaa vergiainin 
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Sıhhiye vek.ilinin 
Beyanatı 

(Başı ı inci sahifede) 
tü ve Rifat Hamdi Beyleri, hasta
hanenin ihtiva edeceği şubelerin 
tevzi ve taksimi hususunda ve ya 
prlacak tadilat etrafında bir pro
je hazırlarnağa memur etmiftir. 
Kü1at resmi Cümhuriyet bayra

mında yapılacak 
Nürnune hastahanesinin önWnü:z .. 

deki Tetrinievvel içinde açılması muh 
temeldir. Bu müddet zarfın.da, tadı
liit ve inşaat yapılacaktır. Hıutahane· 
n~ küıat resminin, 29 T "§rinievvel 
Cüınhuriyet bayramına teoadüf etıne
si mümkün görüimektedir. O zamr.ı
na kadar, her ıeyin ta.m.a.mlanmasına 
çalı§ılacaktır. 

Jüri heyeti tekrar toplanıyor. 
Bu ayın &onlarına doğru Sıhhat 

V elı:aletinde yeniden bir jüri heyeti 
toplanacaktır. Bu heyet, ihti&as veti
kaları hakkında evvelce te,ekkül et
miş olan jüriye yetişrilemiyen ve bi .. 
!ahara müracaat eden ınütehanıskır· 
la, ikİfloCİ sınıf m.ütehuaıslarda..n ka.· 
nuni müddetini ikmal edenlerin ve 
nokaan vee.ikalarını tamamlayanların 
vaziyetlerini tetkik edecektir. 

Ecnebi mütehassıslar getiriliyor 
Geçen aene Büyük Millet Meclisi 

tarafından kabul edilen bir kanunla, 
Ankara Nümune hastahanesi iç.in S cc 
nebi mütehassıs getirti~illesine karar 
verilmişti. Bu arada, Ankarada açı· 
lan merkez hıfzıssıhha müesseaesinin 
direktörlüğü ile serom ve aşı şubele· 
ri şeflikleri ve devlet aıı ve aerom 
kontrol şubesi direktörlüğü için ayrı
ca 8 mütehıusmn celbi de takarrür 
etmişti. Mütehassıs profesörler için 
Alman hük.Umeti ile muhabera.t cere 
yan etmittir. 

Ec:r.aya narh konuyor! 
Öteden beri ecza fiatlannın paha· 

!ılığı etrafında birçok haklı şikayPt· 
ler yapıldığı malümdur. Sıhhat Veka
leti de bu mesele ile ehemmiyetle 
meşgul olmuş, ecza fiatlarına narh 
konulmaııı hu•usunda yapılmakta o· 
lan tetkikat bitirilmiştir. Öğrendiğimi 
ze göre, Sıhhat Vekaleti, her türlü 
eczaya narh koymağa karar vermiı .. 
tir. Bu iş için yakında Vekalette bir 
komisyon teıkil edilecektir. Bu komi•· 
yonda, eczacılarda~ depo sahiplerin· 
den mümessiller bulunacak, aynca 
mütehassıslar ve ali.kadar zevat ta 
davet olunacaktır. Bu komisyonun 
hazrrlayacağı tarife, konulacak narh ... 
ta esa-s olacaktır. 

Vekil Beyin beyanatı 
Sıhhat Vekili Refik Bey, dün, ken

di-sini ziyaret eden bir muharririmize 
bu mesele hakkında "° beyanatta bu 
lurunuştur: 

- Bu meseleyi büyük bir ehemmi-
yetle tetkik ettik. Ecza fiatları iıini 
tetkik için ay &Onunda vekalette bir 
komi.syon tetkil edilecektir. Komi•
yon, narh konulmaııı vaziyetini te&bit 
edecek, ve mesele ondan sonra tat-. 
hik &aha&ına. konulacaktır.,, 

Vekil Bey, diğer m....,leler hak
kında da kısaca demi.Jtir ki: 

- Memleketin uınumi aıhh .. t va
ziyeti tabii seyrinde ve norm.al bir 
vaziyettedir. Bura.da, yeni açılacıflk 
Nüır, 1ne ha..stahan.esine ait haztrl(k .. 
!arla m:.şgul oldwn. Birkaç gün ıon· 
ra An.karaya döneceğim.,, 

Refik Bey, bugün de Nümune has
tahane•i ile menul olacak, ağlebj ih
timal, perıemıbe g-ünü Ankara ya ay .. 
det edecektir • 

La Turquie 
" Milliyet'' in fransızca nüshası 

olan "La T urquie" gazetesinin a
bonmanlarına gösterdiği sühulet: 

La T urquie T ürkiy~ ve ~cn~bi mem
leketlerindeki abonelerıne b?r hızmet ve 
kolaylık olmak üzere faidcli bir teıeb
büste bulunarak gerek Türkiye ve ge· 
rekae Ecnebi memleketlerdeki tüccar, 
komisyoncu, ithali.b ve Lı.racat tiiccari! 
fabrikatör, san'atk&r ve teknisyenleri 
birbirine tanıtınak ve icabında abone• 
1crine büyük ticarethanelerin tanınrruş 
firmaların, Doktor, Avukat, 'otel, plij, 
lokanta umumi bahçe vesair büyük ve 
maruf mahalleri bildirmek üzere bir 
sütün açıyor. Bu sütunda lstanbul vi
ljyeller ve ecnebi memleketlerdeki ~bo
nelerinin isimleri adresleri ve mesleki 
il1tnları meccanen neıredilecektir. Bu 
adres ilinlannda müracaat maksat
larının izahı lizımdır. Bu suretle abone
ler ticaret ve itlerini ayni zamanda ha
riçte de tanıtınak fırsatını bulabilecek
lerdir. Bu maksatla gönderilen ilanların 
dört beş satın tecavuz etınemeai lazım· 
dır. l'er üç aylık nbonenin ilanı üç de
fa altı aylıklık abonenin dok11z defa 
12 aylık abonenin yirmi defa tekrarla
nacaktır. Gönderilen ilinlarda abone 
nuınarasının bildirilmesi her tekeıTÜr 
için de (2) kuruı pul göndcrilınesi la
:zımd.r. 

La T urquie abone liyatları 
Türkiye için Ecnebi memleket için 

Lira Kr. Lira Kr. 

h-1i.ıddel Ay -- - l\1üddet Ay -- -

3 3 3 50 3 5 50 
6 6 6 50 6 10 50 

12 12 12 - 12 20 -

tahsiline de bugün başlanacaktır. 
Bütün bayiler verdikleri beyan.,a

me!.ere göre, ödemeleri icap eden milli 
müdafaa vergisini , bu sabah
tan itibaren, tabi oldukları depolara 
yatırmağa batlıyacaklardır. 

İnhisar kontrol memurları da dün 
beyannameler üzerinde tetkikata devam 
ebnişlerdir. 

Yapılan tetkikat bu beyannamele
rin bir kısmının, bayilerin ellerinde bu
lunan ıtok1ann hakiki miktarına teva
fuk ebnediğini göstenniıtir. Bu ee
beple hilafı hak "kat beyanname veren 
bayiler hakkında kanuni takibat yapı-
lncakıtır. • . • 

Stok miktları te•bıt edıfıyor. 
lıtanbul , Beyoğlu ve Oı~üdar. tah

•il müdürlükleri haziran bidayetıode 
bütün ..,ı.irde mevcut bulunan stok un 

M. Litvinof 
Diyor ki: 

(Başı 1 inci sahifede) 
<le edilmiş olan ve fakat umumi 
tasvibe mazhar olmamış bulunan 
hüsnü niyetleri neye yarar? 

Önümüzde daima su sual var
dır: Müzakeresi umu.;.i komisyo
nu faydalı bir surette ve muvaf
fakıyet ümidi · ile işgal edebilecek 
miisbet teklifler hangi teklifler
di,? 

Sir J9hn Simon ile M. Sand
ler, kimyevi muharebenin men'i 
hakkında bir mukavelename tek
lif e<İiyorlar. Böyle bir mukave
lename esasen mevcuttur ve 10 
dan fazla memleketin tasdikine 
iktiran etmemiş olmakla bera
ber meriyet mevkiine girmiştir. 

Şiırıdi ancak bu mukavelena
menin .,·imullendirilmesi, sarih
le~tirilmesi matluptur. Fakat, da
ha ziyade şümullü ve daha ziya
de sarahatli şekli ile yeni bir mu
kavelename şekli projesi umumi 
komisyon tarafından tasdik edil
miş bulunuyor. Şu halde yapıla
cak şey, bir vesika tanzim etmek 
ve buraria mevcut hükumetler 
murahhası heyetlerine bu misakı 
İmza etmelerini teklif eylemekten 
ibarettir. Bunun yapılmasına hiç 
bir veçhile mutaarrız değilim. 
Hatta M. Simonun teklifine mü
zaheret etmeğe amadeyim. Maa
mafih eğer birisi kalkıp ta daha 
ziyade mahdut olan k;myevi harp 
hakkındaki mukavelenameyi tas
dik etmekten istinkaf etmiş olan 
devletlerin bu itilafı kabule mu
vafakat ettiklerini ve burada mü
messili mevcut olmıyan büyük bir 
memleketin de bu taahhüdü kayıt 
ve şartsız olarak kabul etmiş ol
Ôuğunu söyliyecek olur ise ma~
zuziyetimiz daha ziyade artar. 

Bir de bize bütçelerin Dt!lredilme
•İni teklif ediyorlar. Burada da gene 
ayni sual ortaya çıkar, burada mü
me&1ili bulunmryan devlet acaba büt
çelerin n.eşrine ait olan bu mecburiye .. 
ti kabul etmitimdir? Silahları bırak· 
mağa müteallik olan bütün meaeleler 
ve bilhassa kimyevi harp ve bütçele•. 
rin neJri me&eleleri, az çok mühim 
bütün devletler kayıt ve .,.rtaız ola
rak bunlara ait bal suretlerini kabul 
etınekle hallolunur. 

Ben, bu iki meseleye müteallik o
lan loıiliz tekliflerinin kabulü lehin
de karar vermeğe hazıron. Fakat bu
nu yaptıktan sonra vazifemizi yerine 
ıetirmiş olmak hiuiyle memleketleri
mize avdet <ıdebilir miyiz? Eğer bu
nu yapamazsak fu halde karşımızda 
ayni sualler, ayni müthiş sualler var 
demektir. Sonra ne olacak? Ne yap· 
malı? Bura.da söz a.Jnııı olan murah .. 
haslann beyanatlarında bu &Uallerin 
oevapalnnı bulamıyoruz. Bu cevapla
rı bırakma daimi komi•yonunun tek• 
liflerinde de bulamryonız. Çünkü bu 
komisyon, silahlan bıra.kma sahasın
da hiç bir t....,ı.büste bulunamaz. Her 
hangi bir kcaıisyonun daimi olma&1• 
nm - esa.a itibarile • aleyhinde deği
liın. Şu şartla ki bu devam faaliyetia 
devamı o~ma1ı, ataletin devanıı değil. 
Bu •ebepten dolayı yalnız komisyon• 
\arını d.,tğil belki bütün konferan&1 
daimi ilan etınek teklifinde bulun
dum. Ve teklif ediyorum. Bu komis
yonlar, ailahlan bırakma gibi ayni 
gayeye hadim olan emniyet ve sulh 
znnanr kabilinden diğer rneaelelerle 
m"lgul olabilirler. Vazifea! ai~ablan 
bırakma me elesine huredılmıt olan 
komiıyon, bütün meseleleri faaliyet~ 
haric'nde bırakmaktadır. Halbuki 
teklif etsni şolduğum konferans, em~ 
niyet ve &il&hlan bırak;m~ _ ?'e~e~el~rı 
ile meııgul olduğu olabıldı~ı gıbı k~ 
yevi harp hazırlıklanna aıt taahhut
lerin ve sulhün muhafaza.sına matuf 
tetbirleriıı kontrolü ile de İştigal ede· 
biljr, 

Sovyet heyeti, silahlan bırakma 
İ!-İnİ iyi bir neticeye isal etmek için 
elinden geleni yapmıştır. Fa.k .. t timdi 
Avrupa.da tamamen değipniş olan bir 
takım prtlar k..al"§ısında bulunurken 
ve elimizde olnuyan bir takan aebep· 
!erden dolayı silahları bır~ağa mü 
teallik bir mukavelenamenın ~z~lan 
ması imkwız bir hale gelmıJ. ı!'e~ 
ve harp tehlikesi azalmaz bıl&kıa 
aeneden aeneye hatta aydan aya ar• 
tıp dururken ellerimizi ka~turına.k 
ve müstakbel vukuatı beklemek, bu 
tehlikeyi inle veya tahfif edecek 
b:ıfka çareler aramaktan vazgeçmek 
muvafık olur mu? Silahları bırakma• 
ia müteallik bir mukavelenamenin 
fıkdanı, hiç aüpbesiz ıili.hlanma ya• 
ntını hızlandıracaktır. . . .. 

Ben, emniyet meselesıne aıt muza .. 
kerelere bırakıldığı yerden başl~a!< 
üzere siya.al komisyonun hemen ıçtt· 
maa davet edilme&ini teklif ediyorum. 
Konferan11, bir aulh konferansı hali
ne getirmek ve ona dainü bir mahiyet 
vennek teklifine gelince bunun an• 
cak konferansın bürosu tarafından 
kabul edilebileceği ve umumi komi•· 
yonun yapacağı ş.eyin, bu hususi bü· 
roya taniye etınek olduğu mütalea
sındayun. Bu hususa ait teklifi tevdi 
ediyorum. 

miktarını tesbit etmeğe başlanutlar • 
dır. ,__ 

Bunun için de, bütü~. m~iye şuae
lerinden, beyannamele'°. ~zerı~e . yapı· 
lan tetk:katın neticelen ı.ten:mışt~r. . 

Maliye şubelen tesbit ettı~e~ mık
tarları ve ona göre aimroası ı~bza e
den vergi niıbetini bugün tah11l mü
dürlüklerine bildireceklerdir. 

M anilaturacıların müracaatı 
Manifaturacılar veni verf?ilcrin tat

bikatına dair evvelki gün Odaya yap
tık.lan müracaatı <dün ti-caret odasına 
reımen tekrar etmi~lerdir. Oda bu mÜ· 
ncaatı Yckalete lrildirmi!tir. 
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Esnafın kazanç vergisi 
nasıl alınacak? 

Kazanç komisyanunca esnafın bir 
günlük kazançları hakkında 

tanzim edilen cetveli neşrediyoruz 
. Hizmet, ıa!1'at y~ ticare~ er.babıJ?ın gündelik kazançalar1 ıimdiye k:tdar bele

dıyelerce takdır cdılır ve netıceıı malıye tahakkuk idarelerine bildirilirdi. Vakii 
Belediye de bu gibi kim•elerin gündelik kazançalarını takdir edebilirse de bu
hnkiki miktarını bilemez. Çünkü Belediye d>hi bu takdirini sorup sual etmekle öi· 
reniyor ve ona göre hareket ediyordu. 

Yeni kanun İse bu takılir hakkını meslaki leşekkülden ayrılacak murah
haslann iştirak ett:rildiği bir komisyona vermiılir. 

MeslekJerine göre hizmetleri, ıan'a tlan ve ticaretleri zikredilenlerd~n aan.'at 
erbabının 12 gündeliğinin yekünu ve san'atkar sayılmıyarın da 20 gündeliğinin ye
künu kazan~ vergisini teşkil etmektedir. 

Mesela gündeliği 60 kuruş takdir edilen ikinci sınıf bir kunduracı kaUasmm 
( santkar olması itibarile) senelik kazanç vergisi şu suretle hesap edilir: 

60 12 720 kuruş. 

Yine komisyonca gündeliği 100 kurut takdir edilen ücüncü 11nıf seyyar bir 
ekmek ıatıcısının (san'atki.r olmaması itibarile) kazanç verC"isi ıu nisbet üzerin-
den alınır : 100 20 2000 kuru,. 

Esnafın bir günlük kazançları 
hakkındaki cetvel 

Ayakkabıcı s;ın; a~;kô.~l~iı 3 cü 1 
aanıf •n11f ••nıf 

1 - Kundura boyacıları 70 50 30 
2 Fotın bal"ı •a nloıı.r 40 30 20 
3 - Kundura eskıcısi 

ve tam.İrcİ• 50 40 25 
4 - Kunduracı ve emsali tl• 

care thoıı.n eler m Us ta.hdi· 
m ini : 
A --• Tezgi.h ta.r1ar 125 100 75 
B - Kalfal a r 80 60 40 

5 S t'"yyar kundura le-
Yarımı -.e Lundura 
a.ııtanla ... 250 200 175 
Bahçıvan ve Çiçekçi esnafı 
Seh:t.t!ciler : 

1 Alelümum aeb:ze 
tu,bzim.1.lla.rı (.\') 600 300 150 

2 - AlelUmum sebze 
madTabaı.lart 150 100 100 

3 - Alelümum sebze 
seyyar ••hcıları : 
A - Hay•a.nla aatanlar 80 70 bO 
B - Sırlt-. aatanl .. r 60 50 30 

4-Sebz.e dükkiocıl .. rı· 
ıun nezdinde ça1ı-
,anlar 100 50 36 
Çiçekler : 

1 - Kabz.ım.a.llAn 200 175 150 
2 -Se71ar ıabıe.ıları 50 40 30 
3 - Diikki.n ıah.ipleri 

nezdinde çalıtanlar : 
A - Çelen.it Ye bü7ük 
buket yapan •aaa't-
lı.i.rlar 200 200 200 
8 - - Bu1'lların Y•"-
dımcıları 120 120 100 
C - San'atkir olmı• 
yan diier müatab-
demler 50 40 -40 

Bakka!lar ve çıraklan 
t - Şehir dalaihnde1'i 

dükk.anlarda : 
A - Tezıiht.a.rlar (Ki
•elerde memur va.zi ... tin-
de iı •Örenler) ıso 110 80 
B - Kalfalar ( lıı •• 
riıi filen yapanlar) 100 SO 60 
C - Çıraklar ( OrtahJ.. 
hizmetine bakanl•r) 50 40 30 

2 - Seyyar fııbkç.1, fsn
dıkçı. leblebici, -.e 
em•ali 1ey1eri seyyar 
olarak. ••tanlar 100 80 60 

~ - Köylerde perakende 
zahıre •e aan'tı topl.ıı.
yıp toptan -.e pe-
rak-de ••Unlar •e 
em .. li 

4 _ Se1yar olarak ar• 
ı-.da yeya Uyvanla 9'e 
el •eJ'& merkeple em• 
.ali lıı:üç:Ulıı: arabalar-
la ınahalle aralarında 
aeyyar zeytin, yoğurt, 

ldO 

•ut ve emsali meV"add' 
satanlar 100 

5 _ ScyJar olarak ~a· 
zarlarda bakkalıye 
ınevaddı u.ta.nlar 250 

6 __ Seyyar pazar yer-
lerinde yai ıala.nlar 150 

1- Kayıkla ıahillerde do· 
IAtarıık bakkaliye etr•· 
•• sa.tanlar 150 

8 - Seyyar yumurlacr 70 
9 - Bakkaliye timaarlan ~50 

Baiıkçılar 
1-Seyyar balık ıatan-.lr 140 
2 - Se yyar bahk. ma.draba~-

ları 250 
3 - Balık aahcıları "Ye 

tu"K•lrıcılan ncxdinde 
ÇRlı4anlar : 
A - Tez.-Ala.lar, kaJ. 
~lar 1~ 
B ...._ Cıralı:lar 6S 

4 - K•{erciler namı 
dii;..:r yardımcılar 
(Bunlar müıterelr.e.n Ça• 

150 

80 

200 

120 

120 
50 

120 

ııo 

175 

90 

"" 

100 

60 

175 

100 

100 
40 

100 

80 

100 

611 
30 

1.ııp h.aaıli.b müte••· 
)'f.lft t.akıim ederler) O 90 o 

Deri sepicileri 
1- Sepİc;İler nezdinde 

çal.tanlar 100 70 50 

Dokumacı, Yazmacı ve l,Iemeciler 
1- Dokumacı lmo.li.tha-

nl"lerinde çahtan1ar : 
A - Kalfa 60 
B - Çırak 20 

2-Yazmacı l1naliıhaa.ele
rinde ça.l14anlar t 

A - Kalfa 
B - Çıraklar 

3 - Seyyar olarak yazma 

40 
15 

Vı!. dokuma salanlar 4p 
4-1,lcme(.:l\er nezdinde ç&• 

hıtanlar : 
A - Kaba iılemeciler 
nıez.d.i.n.de çalııan.lar 40 
R - lnce iılemeciler nez· 
ninde çalıtanlar -..e baı~ 
kırıl ar 60 

5- lıtlemeli eıyayı aeyyar 
'"lla.rak sa.tanlar 50 

50 
15 

20 
10 

30 

30 

50 

40 
6- Çorap •e alelUmum 

tirikolaj imal.i.tb.ale-
riude ıçalıtanla... 50 30 

Fırıncı ve Ekmek yapıcılar 
ı - 5_.,yyar •uretle ekmek 

aaıoıı.nlar 200 150 
2 - Se11ar suT"ette yuF-

J...a ve börek ve em-
~ıa;•nİ ... tanlAr l20 100 

3 S· TJ•r •imİtçi.ler 90 60 
4- l"ITınlarda çalıtanl.ar 

( elcnıek, f(ranceli., ıİ· 
..;,il fırınlarında. ç.a.lt-

40 
15 

20 
10 

20 

zo 

40 

30 

15 

100 

80 
40 

(Jt.) Bunlardan birinci. •ınıh must.ah•illere pa• 
ra vermek urelile bağlanan .... ıf"len mallartı 

toptan ••tanlar. 
lki"ci •rnrh mÜ•f•h•i11erf" para •erme"ksiı:in 

birinci derece kabzimallardan mal alıp aey• 
y.1.r ,.,e bir kısım dükkancı küçük esnoı.fa ••• 
tanalr. 

Ut.ı.ncü sınıf ise, küçük İ•portacı ••tlcılara 
le<t zi~l yapanlardır. 

,an:.ar) 
A - T 40zg.aht.l.rfar 
B - Pitıra 
C - - llamarL:ar 
JJ Yardımcıl ... r 

100 
125 
100 

75 
F Çırak 50 

5-lıörrl..çıler ncz.dıade ç.ıı.lı· 
t•ıılar : 
A ~ Ter ;.hlar 75 
U - T e ?: ıir.bu.rlar mua-
vın\c r , 60 
C - Kalf._ ( 'P İ, iri(,: i1ıeor, ha· 
mor Mıç.a.n l•r we em,ali) 00 

Garsonlar 
O;uu.ın•, bar, bahçe, 
t:'ııncda çalq•nl.ar : 
A - .'jt!f carson 
& Wr•O" 
C - \J.arıon 7arna.11 
( !(ardnrıcrlar) 
Ç - ı~ufca ( ıçlu lua
'"' bUfe<ı1eri) 
O - Bu ııbi mu••• .. 
ıatta b nıizlik Ye or-
talık Ye hah~ t.as.İ· 
ıni i lertnde İ•tibdam 

150 
85 

50 

ııs 

75 
100 

15 
60 
40 

60 

50 

40 

125 
75 

40 

100 

,,ıunoı1n~aı· ""' •ıe•llJer-
fcnle çalııanlar 50 40 

50 
90 
50 
40 
30 

50 

10 

30 

ıııo 

60 

IO 

:ıs 

Den;z küçük nakliye esnafı 
1 _Bir lunaoın ınulıtelif 

iılef,.Jrr; araaında it· 
J("ro11 nıotôrleT" • 

l 0 onu 
1 • 3 toaa kadar 

l· 6 
b-10 

10 15 
15-20 
~-25 
25.30 
3035 

2 - Ptlu.btelif li ... :ula.r a .. 
r•~tnd• itlere" ..,.,. 
törlfl' : 

225 
300 
340 
420 
500 
575 
680 
760 

225 
300 
340 
420 
5GO 
575 
680 
7611 

22; 
300 
340 
4ZO 
500 .,. -790 

1- 3 toaa kad.s..f' no 320 l2.0 
3. G 4~ 410 420 
fl · IO • 480 480 480 
ıo.ıs .. S80 580 580 
1 S-20 700 700 700 
70-25 8-"'>0 820 820 

25.30 ı ıoo ı ıoo 1100 
30-50 1.380 ·~ .... 

(listenin mabaJini yarın...,,.. 
devam eJeceğiz) 

İran Şahı Hz. 
(Başı ı ınci sahifede) 

üstünde büyuk bir tak in,asına 
ba,layacaktır. Bu tak lran tanı 
nıimarisinde olacaktır. 

TRABZON, 4 (A.A.) - Ana· 
dolu Aiansının hueusi muhabirin
den: Iran "ahını kartılaınağa git
mekte olan heyet, bugün r.aat 13 
te buradan hareket etmit•ir. He
yet, bu geceyi Gümü,hanede geçi. 
recek ve yarın Erzurumda, ayna 
sekizinci günü de Gurcubulak'ta 
bulunacaktır. Şah Hazretleri, a

yın dokuzuncu günü akşamını Ma 
ku' da geçirdikten sonra onuncu 
günü saat 10 da hudutlarımızdan 
girecek ve Güreübulak'ta hükume
timiz namına karşdan~ktır. 

TRABZON, 4 {A.A.) - Ana· 
dolu Ajansının hususi muhüirin
den Şah Hazretlerini Makuda kar 
•ılamak üzere gitmekte olan lran 
büyük elçiai Sadık Han, bu sabah 
şehrimizden hareket etmiştir. 

Seferberlik talimi! 
(Ba~ı 1 inci sahifede) 

rada tam harp techizatı verilecek ve ef. 
rat seferberlik zamanında olduğu giloi 
hareket edecektir. 

Manevralan idare edecek olan Paria 
mıntakası kumandanı Jeneral Ptetelat, 
manevralar hakkında şu b~yanatta bu
lunmuftur: 

_ Me..,ıe ıimdiye kadnr yapılmanrı 
olan kısnÜ bir ıeferbet-lik tecrübesidir. 
Bu projeyi 1926 danberi du~unuyor ve 
fakat kafi miktarda bütçcffiiz o!ınadığta 
dan sekiz senedir tehir ediyorduk. 1914 
ııenesinde ki.fi miktard~ talim ve terbiye 
görmüş ihtiyat efradımız yoktu. . HaJ.: 
buki Almanların cepheye ıevkettilderi 
ihtiyat efrat muvazzaf efrat kadar talim 
ve terhıye görmü.leı·di. Eylıil tecrübe
si. neye istinat edebilect'~İınizi bize ya.. 

zib olarak bildirecektir. 
Jeneral sö~leı ini bitirirken, bu 15.000 

ihtiyabn davet edilmeı~nin,, bir ~et 
göıterişi olarak telakkı edılm~~ . li· 
zım geldiiini aoylemiı ve d~ı tır ki.: 

" Rhin'in Ote tarafından gıttıkçe ,-uk• 
selı:-n roüthit blr çizme ve 1>İli~ ı:.ürul~ü· 
&lİ, bizi herhangi bir taarru:r. ı_htnnahee 
kar"-ı hftzırlanmağa mecbur edıyor. ~
li ~i.ıdafaa sistemimiz, talim ve terlnye 
görmüş ihtiyatlarımız Üzeri!'e i~ti~~t et· 
mektediı. Binaenal<yh cmnıyclımızın bu 
nazik uzvunun iyi çalıııp çalıımadıiına 
emin olmamız l&zmıdır:' 
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Ci/f 4000 çift cebirenin kapalı zarfla münakasasİ 2 Tem· 
muz 934 Pazartesi günü saat 15 de Ankarad ldı:.rc binasında 
yapılacaktır. Fazla tafsilat Aıılıara ve Haydarpaşa veznele
rinde be~er liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. (2896) 

Parisli bir kimyagerin 
' ı ketfi sayesinde; timdi 

bütün kadınlar güzel 
bir cilde malik olab:. 
lirler. 

Gayri kabili mukavemet 

B. kn . . ' ır mı atıstır .... 

Evvela sevimliliğiniz teninizden •. ş' et etmiyor mu ? O halde, 
herkesin nazarı takdirini celbetmekçaresine tevessül edinirz. Cild'· 
nizin güzel ve nermin olması için TENEFFOS . ETMESl LAZIM
DIR. Halihazırda bunu temin edecek yalnız hır krem vardır. 
Me,hur mütehassıs JEAN DE PARYS'in son ketfi olan GONDOZ 

SlAMOlSE KREMi, teffaf olmıyan sair kremlerin hilafına olarak 
havada teffaftır. GECE SlAMOlSE KREMİ de; yüzü emsals'z ve 
tabii bir ten rengi ile süsler. Cildinizi tasfiye ve takviye için GECE 
SlAMOlSE KREMiNi (cold cream) kullanınız. Tesirinilen o derece 
eminizki memnun kalmadığınız takdirde paranızın derhal ia~es'ni 
garanti ediyoruz. 

Creme Siamoise 
HER YERDE SATILIR. 

Deniz yoll~rı 
lŞLETMESl 

Acenteleri: Karaköy Köprübqı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdanade 

Han Tel. 22740 

Trabzon yolu 
ERZURUM vapuru s Hazi. 
ran SALI 20 de Galata rıh
tımından ka.lkacak. Giditte 
Zonguldak, lnebolu, Sinop, 
Samsun, Fatsa, Gireson, Vakfı
kebir Trabzon, Rize'ye. Dönüş
te b~lara ilaveten Sürmene, 
Ordu'ya uğrayacaktır. (2905) 
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Ayvalık yolu 
BANDlRMA vapuru 6 Hazi
ran ÇARŞAMBA 19 da Sir· 
keci rıhtımından kalkacaktır. 

(2990) ................... 
Dr. IHSAN SAM[ 

BAKTERlYOLOJİ 
1.ABORA. TUV ARI 

Umumi kan tahlil.atı, frengi noktai 
nıızatından (Wauennan ve Kahn 

teamülleri) kan küreyvatı sayılması. 
Tifo ve mtma hastalıklan t~hiai. 
idrar, balgam, cerahat, kazurat ve ıu 
tahlilatı, Oltra ınikroıkopi, hususi a
tılar iıtihzarı. Kanda üre ıeker. , 
Klorür. Kolluterin miktarlannm ta· 

yini. Divanyolu No. 189 Tel: 20::1 

latanbul Sultanahmet beiİnci ıulh hu. 
kuk mahkemeıinden : 

Akıl hastalığı dolayısı ile vesayet al
lına alınan Hubyar mahallesinde Aırr 
efendi caddesinde Elkatip hanının üst· 
katında mükim elyevm Bakırköy emra· 
"'' akliye ve asabiye hastahanesinde le· 

davide bulunan El.katip zade Abbas 
Beyin vaaiıi Avukat Raıit Beyin vukuu 
İt.İzıtrına binaen yerine mahcurun ika
metgihında mukim kızı Ayte hanımın 

tayin olunduğu kanunu medeninin 371 
1.nci maddeıi mucibince ili.n olunur. 

934-495 

[13] 

Ergani Bakırı Türk Anonim 
Şirketinden: 

' Şirketimizin Ergani Madeninde teıi s edeceği elektrik santralı binası ile lza
behane için, takriben bin ton 11kletinde, itlenmiı karkas demiri mübayaa edilecek· 
tir. 

Bunun tealimini deruhte etmek iste yenlerin Bahçekapı'da Taı Han'da kain 
l darei Umumiyemize tahriren müracaat etmeleri ve temsil ettikleri firmanın kata
loğunu ve memleketimizde yapbkları mümasil işleri gösterir bir listayi da mek
tuplarına rapteylemeleri lüzumu ilan olu nm·. ( 185) 

Ankara Nümune Hastanesi 
Baştabipliğinden~ 

31 Mayıs 934 tarihinde kapalı zarf usulile ihalesi icra 
edileceği ilan edilen Et ve Kok Kömürü verilen fiatlar haddi 
}ayıkmda görülmediğinden 7 Haziran Perşembe günü saat 
1 I de pazarlıkla ihale edilecek tir. 

Talip olanları yevmi mez kurda ve saat 11 dev~ ~eza fiat 
}arı haddi layıkında görülmiyen Kuru Fas.ulye, w Pırınç '!?u, 
Nişasta Benzin, Gaz Yağı, Mazot, Zeytın Yagı ve Pırınç 
"nde ih~lesi 9 Haziran 934 Cumartesi gününe bırakıldığın
dan ve yine pazarlıkla ihale edileceğinden talip olanların yev
mi mezkurda saat 13 de Hastanede müteşekkil Komisyona 
müracaatları ilan olunur. (2976) ' 

Bandırma Malmüdürlüğünden: 
M gölünün 1 Haziran 934 tarihinden itibaren 

T ı b~nya~l birlikte iki senelik balık avlamak hakkile av 
uz a ınası e "dd t" • • d li k d w · · "it" müzayede mu e ı ıçın e ta p çı ma ıgın 

vergısı ı ızamına l5 · · .. 
d 10 H · 934 Pazar gilnu saat te ıhale edılmek u-

an azıran . d"ld" w. •1A 1 (2970) .. d b" hafta tenıdıt e ı ıgı ı an o unur. • :z:e.,.e muzaye e ır 
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1200 ton meşe odununun kapalı zarfla münakasası 
23-6-934 cumartesi günü saat 15 te Ankarada idare binasında 
yapılacaktır. Fazla tafsilat Haydarpaşa, Ankara, Kayseri, 
Adana ve Samsun veznelerinde birer liraya satılan şartname 
lerde vardır. (2933) 3211 

EVKAF MODIRIYETI iLANLARI 1 
1 Hasekide Bayram paşa tekkesinin 1 No. lu harem da; . 

resı. 

2 Hobyar, Yeni postahane caddesinde 56-68 No. dük
kan ve odalar. 

3 Balık pazarı, Hacı Mustafa, Taşçılar'da 191-103 No. 
lu dükkan. 

4 Balık pazarı, Hacı Mustafa, Caddede 49 No.lu dükkan 
5 Mahmutpaşada kalcılar han alt katında 39 No. lu oda 
6 Galata'da Mehmet Ali paşa hanında 40-1 No. lu yazı· 

hane. 
Balada yazılı emlak 935 senesi Mayıs nihayetine ka· 

dar kiraya verilmek üzere yeniden müzayedeye konmuştur.Ta 
lip "olanlar Haziranın altıncı çarşamba günü saat on beşe ka 
dar Evkaf müdüriyetinde vakıf akarlar kalemine müracaatla
rı. (2980) 

,, ,,, r-'\ 

\,.J ""< K iYe 

• 14../\J '<Ası 
.. 
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~ Türkiye Hililfahmer 
Cemiyeti Merkezi Umumisinden: 
Keıif bedeli kırk dokuz bin küıur liraya baliğ olan Aksaray'da 

Haseki caddesinde HASTABAKICI HEMŞIRE'ler mektebi bahçesinde 

yaptır.JQ.cak yatakhane inşaat ve tesisatının pazarlık ıuretile icra kılınan 

mÜn•kaaasında taliplerin teklifi haddi liıyıkında görülmediğinden onbe~ 

gün müddetle ve kapalı zarf uıulile tekrar münakasaya konulduğu ve 17 

Haziran 934 Pazar gÜnü saat 15 te ISTANBUL'da Eski Zaptiye cadde

sinde Hilaliahmer satıı bü"oıunda ihalesinin icra edileceği ilan olunur.(167) 

• < •• .. • • ' .. -· .. • • • .. 
Istanbul Liman Şirketinden: 

Liman Şirketi Kömür iılerinde kullanılan kazan, oluk, kürek, küfe ve 

hlas gibi malzemeden işe yarayacak olanları mübayaa edeceğinden yed

lerinde bu gibi alat ve edevatı olup ta satmak isteyenlerin nihayet 7-6-934 

Perıembe günü akşamına kadar Calata'da Yolcu salonu karıısında Liman 

Şirketi iıçiler müfettiıliğine müracaat etmeleri ilan olunur. Telcfon:40122. 

Müdiriyet • (168) 

Bakırköy Kazası Malmüdürlüğiinden: 
Vergi borcundan dolayı Küçük Çekmecede Souk Su Ç~~

liğ namile maruf 28 parçadan 826 dönüm arazi ve 55 beş d~
nüm şayırı bulunan çiflik 25- 6-934 tarihinde açık artırın~ ı· 
le satılacağından talip olanların yüzde 7, Steıninat akçelerıle 
beraber yevmi mezkurda Kaza idare Heyetine müracaatları 
ilan olunur. (2971) 

"'Ve~riyatı idare eden: MUMTAZ FAiK 

u ere akı 
• 
inhisar ar U 
Müdürlüğünde • • 

1 Haziran 934 tarihinden itibaren bayiler 
tarafından halka 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 paket:n. 
den bir kuruş, fiatı 25 kuruştan aıağı olan
ların beher paketinden yirmi para. 

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

3 • Puroların, tanesi 25 kuruş 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 ıişe başına 2 kuruş, 25 santilitreden 
'1 küçük şişelerinden şişe başına 1 kuruş. 

5 • Biraların beher şişesinden 1 kuruş. 
6 • Fıçı içinde satılan biraların helıer lit· 

resinden 2 kuruş. 
7 • Açık veya kapalı her ne kap içinde 

olursa olsun şarapların beher litresinden 
1 kuruş. 

8 • Şampanya, Cin ve viskilerin beher şi
şesinden 25 kuruş. 

Bu vergilerin, paketlerin ve şişelerin eti
ketleri üzerinde gösterilinceye badar bayi
ler tarafından satış bedellerine ilaveten 
alınacağı halkımızca malum olmak üzere 
ilan olunur. · ( 2947) 3 .s2 

~ ............ _..11!-•------rımımıımm-===:::m:ı::mı/ 
Askeri Fabrikalar Umum ıÜ_ 
dürlüğünden: Fabrikalar için 
muhtelif tezgah ve diğer vesaiti 
imaliye ile kuvvei muharrike 
tesisatı sipariş edilecektir. a_ 
ruf ve mütehasııs firmaları 
temsil eden alakadarların ve_ 
kiletnamelerini hamilen bu 
babtaki şeraiti anlamak üzere 
15 gün zarfında Umum Müdür_ 
lük Fen Şubesine müracaat 

3205 etmeleri. (2926> 

lstanbul 4 Üncü icra 
Memurluğundan: 

Emniyte Sandığı namına birinci derecede İpotekli olup 
Yeminli üç ehlivukuf tarafından tamamına ( 167 4) lira kıy
met takdir edilen Davutpaşada Şahsµltancamii sokağında 
eski 12, 12 m. yeni 14,2 No. 1ı bir bap hane açık arttırmaya 
vazedilmiş olduğundan 9-7 -934 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 14 ten 16 ya kad~r daired~ birinci arttırması icra 
edilecektir. Arttırma bedelı kıymetı muhamminenin yüzde 
75 ni bulduğu takdirde müşterisi Üzerinde bırakılacaktır. 
Aksi takdirde en son arttırarun. taahhüdü baki kalmak üzere 
arttırma 15 gün müddetle tecdıt edilerek 24-7-934 tarihine 
müsadif Sah günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde 
yapılacak ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti 
muhamminenin yüzde 75 ni bulmadığı takdirde sat!~ 2280 No. 
Iı. kanun ahkamına tevfikan geri bırakılır. Satış peşindir 
arttırmaya İştirak etmek isteyenlerin kıymeti muhammine· 
nin yüzde 7 ,5 nisbetinde pey akçası veya Milli bir Bankanın 
teminat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. Hakları 
Tapu sicilli ile sabit olmıyan ipotekli alacaklarda diğer ala· 
kadaranın ve İrtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve husu· 
sile faiz ve masarife dair olan olan iddialarını evrakı müs· 
biteleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren nihayet 20 gün 
zarfında dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hak· 
ları Tapu sicilli ile sabit olmıy anlar satış bedelinin paylaşma· 
sından hariç kalırlar müterakim vergi, tenviriye, tanzifiye 
den mütevellit Belediye rüsumu medyuna aittir. Daha faılıl 
malfunat almak isteyenler 20- 6-934 tarihinden itibaren her 
kesin görebilmesi için dairede açık bulundurulacak arttıı·JJla 
şartnamesi ile 934-471 No. lı dosyaya müracaatla mezkur 
dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri ilan olunur. (2991) 


