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Yapı kooperatifi 
ANKARA: 6 Haziran 

Hükumet merkezinde bir yapı 
kooperatifi kuruluyor. Birçok 

nıemleketlerde tesadüf edilen bu 
tip kooperatif Türkiyemiz için 
Yepyeni bir mevzudur. Ve bunun 
birinci defa olarak Ankarada te
sisine teşebbüs edilmesi, bozkır
da yükselen yeni bir şehrin inki
§afına hizmet kadar; ayni tehir 
sakinlerinin istirahatlerini temin 
noktasından da hayırlı ve fayda
lı bir harekettir. Geçenlerde bir 
ecnebi şöyle diyordu: 

- İnşaat mevsimin~e ~nka
ranın üztorinde tayyare ıle bır ce
velan > , .>ılacak olursa, şehrin her 
saniye biraz tevessü ettiği mü~
lıede edilebilir. · 

Filhakika bu görüfün mübala· 
ğa denecek tarafı yoktur. Şehir, 
aag sol demiyor, bağ ve bağyo· 
lu demiyor; mütemadiyen büyü
yüp duruyor. Ye bu inkişaf bele· 
diyeden ışık, yol, nakil vasıtası 
ve temizlik istiyen mahalle ve ma· 
hallecikler vücuda getiriyor. Şeh
rin bu inkişafını tebarüz ettir
ın.~kten maksadım, teşkil edile
cek bir yapı kooperatifinin ıeh
rin muhtelif semtlerinde derli 
toplu mahalleler meydana getir
mesile rahatlık, manzara ve be
lediye' hizmetleri cephesinden; 
hasıl olacak faydayı işarettir. U
cuz arsa buldum diye mütevazı 
Lir kazanç sahabinin şehrin aemt
siz bir köşesine ev kurmasile, ay
ni vatandaşın kooperatife dahil 
olmak suretile yolu, ışığı, çocuk 
bahçesi, eczahanesi de dahil ol
mak üzere çarşısı ile hep birlik
te kurulacak modern bir mahalle
de bir yuva &ahibi olması arasın
daki azim farkın edebiyatını yap· 
nıaya bilmem lüzum var mı? Bil
hassa mahrukat fiatları yüksek o
lan Ankarada, böyle bir tegkila
tın mahalle kaloriferlerine ve aş
evlcrine de malik olabileceğini 
duşünecek olursak. 

-O taklarını yirmi sene i u-
zun bir vade ve yüzde altı ila ye
oi g 'bi makul bir faiz ile ev sahi
Li edecek olan bu kooperatifi der
hal faaliyete sevkedecek kafi 
miktarda pa;anın bulunup bulu
namıyacağ ı sorulacak suallerin 
başında geli r. Bu teşekkül emni
yet t elkin eden bir nizamname i
le ortaya çıkacak olursa resmi ve 
hususi birçok menabiden maddi 
ve manevi yardımlar görebilece
ğine ~üphe yoktur. Ancak içinde 
bulunduğumuz iktısadi şartlar 
para bulmak müşkülatını da ar
zettiğinden bu hususta vaziyeti 
fazla pembe görmekten içtinap et
mek ve hesabı ona göre tutmak 
lazımdır. 

Az faizle ümit olunan para bu
lunsa dahi ikinci mütkülat inşaa
ta başlayabilmek için yapılacak 
teşkilat tedarik olunacak malze
me ve amelede baş gösterecek
tir. Şehrin civarlarında emsalsiz 
taş madenleri bulunduğu halde 
Lunlardan ucuz bir surette istifa
de edebilmek imkanı hemen yok
tur denebilir. Modern inşaatın 
ruhunu teşkil eden kum ve çakıl 
da öyle. Bunlar hariçten gelen 
kontenjana tabi maddeler kadar 
pahalı. Bunun sebebi basittir. İh
tikar ve teşl<ilatsızlık. Bunun için
dir ki, kooperatif ilk iş olarak taş , 
kum ve çakıl tedariki için tedbir 
alınalı, muay,-:ren yerlerde ocaklar 
kiralamalıdır. Arazi vaziyetine 
gelince, tehrin merkezine yakın 
Yerlerde bu gibi mahallelere uy
gun sahalar bulmak kabildir. Me
llıurin apartımanları için devletin 
İstimlak ettiği yerler, Kavaklıde
re sırtları ve hatta Çiftlik • An
~ara istasyonu arasındaki hattın 
ıki tarafı bu meyanda zikroluna
hilir. 

Evsizleri ev sahibi yapmak 
gibi büyük bir içtimai davaya hiz
met edecek dan bu kooperatifin 
ınuvaffak olmasını dilerken, son 
•enelerde gene Ankarada tahidi 
olduğumuz bir hadiseye teması 
f.~Ydalı bulurum. Bu hadise, bele-
0!Yenin Y enişehirde yaptırıp tak
lltle sattığı evler meselesidir. Bu 
e~I.er yapıldıkları tarihte göze 
tı_rın görünmüşlerdi. Ve birçok 
kıınseler uzun tak~itleı-le borçla
narak evlere n.hip olmu~lardı. A
radan kısa J;ir za}n .. n geçince, An-
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Mecliste münal<asalar 
-----------------------------------------· .... Dün Mecliste tekrar dil 

işleri görüşüldü 
Refik Şevket B. iskan kan11nunda "toplanış,, 
kelimesinin " Oturuş ,, olarak kabul edilme

sini istedi. Teklif kabul edildi 

Ziya Gevher B. Şeref B. Relik Şevket Bey 
ANKARA, 7. (Telefonla) - . zaha batlayarak imparatorluğun 

Bugün yeni iskan kanunu layihası camiaları birlettireceği , temsil e
görütülürken muhtelif hatipler söz deceği yerde ayırdığını, Türk ca
aldılar. ilk sözü alan Natit Hakkı miasına girerek , Türk kültürünü 
B. layıhanın umumi tahlilini yap- benimsemek niyetile memlekete 
tı. gelen bazı unsurları kendi caınia-

Ruteni B. ayihanın çok ehem- sı arasına alırken onları bilakis a-
miyetli lüzumlu olduğunu ifade- deta damgalarcasına ayırmı• ol-
den sonra Osmanlı imparatorlu- duğunu, Rusyadan hicrete mecbur 
ğunun dahili• siyasetinde takip et- olan bir kabile veya zümrede bir 
tiği yolu ve bu yolun hatalarını i- (Devamı 7 inci sahifede) 

VerJıi i !eri 

Yeni bi te kiki itiraz 
komisyonu işe başlıyor 

Beyanname müddeti bitti, dün de bir çok mü
esseseler kontrol edildi, 
bu iş iki günde bitecek 

ANKARA, 1 (Telefonla) -
Kazanç temyiz komisyonu reisli
ğine Kemal, azalıklara eski aza
dan Hasan Tahsin ve lstanbul tem 
yiz komisyonu azası Naci Beyler, 
Ankara tetkiki itiraz komisyonu 
reisliğine Nazil, azalıklara sabık 
mahkemei temyiz azasından Hulü 
si ve Divanı Muhasebat daire mü-
dürü sabıkı Hilmi, lstanbul tetkiki 
itiraz komisyonu reisliğine Feyzi 
Daim, azalıklara sabık Damga 
matbaası müdürü Nüzhet ve Hük
mi Beyler, Beyoğlu tetkiki itiraz 
llomisyonu reis azalıklarına 

lsmail ve Mustafa Faik, lzmir tet
kiki itiraz komisyonu reisliğine 

(Devamı 7 inci sahifede) Komisyon reisi Feyzi Daim Bey 

Silahsızlanma! 
Roosvelt devlet reisleriyle doğrudan 
doğruya müzakere için selahiyet istedi 

- ' 

• 

M. Roosvelt 

karada kiralar ve inşaat fiatları 
düştü. Belediyeden taksitle alı
nan evlerin borçları dehşet ver
meğe başladı. Onun içindir ki 
kooperatif bu gibi vaziyetleri de 
nazarı dikkate alarak , İstikbalini 
korumak yolunu tutmalı; çizece
ği bir pl,iin dahilinde ~u~yyen 
miktarda ev yaptırıp vazıfeaıne ni
hayet vermelidir. Şehre hizmet e
deceğim diye sayısız ev yapmak 

' 

--o--
Cenevrede yapılan bü
tün teklifleriu tetkik
lerine devam edilecek 

YASHINGTIN, 7. A.A. - Kong
reye, Reisicümhura, her bo~lu 
devletin, altın, mal ve hizmet mu
kabili olarak tediye kabiliyetini 
tetkik için salahiyet veren bir tek
lif yapılmıttıı·. Diğer bir teklif ile 
de Reisicümhura, ecnebi devletler 
reisleriyle kara, deniz ve hava 
kuvvetlerine ait silahları bırakma 
hakkında, doğrudan dorğuya mü
zakere salahiyeti verilmesi isten
mektedir. 

LONDRA, 7. A.A. - Reuter A
(Devamr 7 inci sahifede) 

kiralan zorla düşürmek gibi bir 
netice doğuruı· ki, bu da dolayısi
le kurulacak teşekkülün aleyhine 
tecelli ed.er. Ayda mesela 40 lira 
vermek suretile 20 senede eve 
sahip olacak bir v~tandaş bir~aç 
sene sonra böyle bır evde 20 !ıra 
kira ile oturabilmek imkanı ile 
karşılaşacak olursa; neşesine ha
lel gelmez mi? 

Mecdi SADRETT1N 

• 
Ilıtikô.rla 
Mücadele 

·--o--
İhtikar yapanlar şiddetle 

ceza görecekler 
:ANKARA, 7 (Telefon

la) - lhtikarla mücadele 
hakkında Dahiliye vekaleti 
belediyelere bir umumi tah
rirat göndermektedir. Bu 
tahriratta ihtikar yapanla -
rın şiddetle takio ve teczi
yeleri için tedbirler alınma· 
sı lüzumu ehemmiyetle İşa
~ .. t edilmektedir . 

Arif Oruç 

Bulgaristan da 
hudut 

haricine çıkarıyor 

SOFY A, 7 (Milliyet) - Türki
yedcn firar. ettikten sonra eski hü 
kiimet zamanında burada daimi 
bir ikamet tezkresci alan ve Şum
nuda gazete çıkaran Arif Oruç 
hudut haricine çıkarılmaktadır. 
Yeni hüklıınet bun an birkaç gün 
evvel kendisıne 10 gün zarfında 
Bulgar topraklarrndan çıkmasını 
tebliğ etmittir. Arif Oruç birkaç 
güne kadar hudut harici edilecek 
tir. 

Dil kurultayı 
Kurultaya yalnız 
cemiyet azaları 

iştirak edebilecektir 
ANKARA, 7. A.A. - T. D. T. cemi· 

yeli umumi katipliğinden : 
18 Ağustos 1934 de latanbuld:ı top· 

lanacak olan ikinci Türk d;Ii kurultayi i· 
çin gelmeye ba!lıyan müracaatlardan 
bazı noktaların iyice anlatılmadığr or
taya çılanaktadır. 

1 - Birinci dil kurultayında ve ce
miyetin çalııma kol ve bölüklerinde aza 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Terkos kesildi! 
Beyoğlu tarafında bu 

gün de su yok 
T erkos suları tirketten beledi

yeye intikal ettikten sonra, eski 
şirketten zaten 
yaka silken halk 
belediyenin de 
kocaman vaitleri 
karşısında niha • 
yet §ehrin bu e
zeli dertten kur
tulacağını tah

t, min etmiş ti. Su-
0 ~ lar idaresi iş ba-
Q ~ tına geçti geçeli 

ıehirli ortada he-
nüz müsbet bir iş görmüş 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Bugün 
3 üncü sahifede 

Bak bakalım ne olacak ? 
FELEK 

istatistiğin tehlikesi 
Mümtaz FAiK 

4 üncü sahifede 

Haftalık Siyasi icmal 
Ahmet ŞOKRU 

5 inci sahifede 

SiNEMA 
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istikbal orog 
Şa~ Hz. hududa girerken 
askeri merasim yapılacak 

Riyaseticümhur Katibiumumi Vekili Şah 
Hz.ni Reisicümhur Hz. namına karşılamak 
için Yavuz zırhlısı ile Trabzona gidiyor 

Şah Hz. nin teşrii/eri münasebctile 

ERZURUM 7 (A.A.) - Büyük 
reisin ve Türk millelinin misafiri 
olarak üç gün sonra tabah saat 9 
da Gürcübulak'tan hudumuza gi
recek olan Iran Şahı Riza Pehlevi 
Hazretleri, birinci ordu müfettişi 
Ali Sait Pa,a Hazretleriyle kolor
du kumandanı vekili ve müstah-

yapılatt muclalyalann il.i yuzu 

kem mevki kumandanı Ali Kemal 
Pa,a, kolordu erkanı harbiye reisi 
ve protokol dairesi ,ef muavini, 
Beyazıt vilayeti jandarma kuman 
danı ve emniyet müdürleri tarafın 
dan karşılanacak, bir piyade ta • 
buru ile bir sahra bataryası tarafın 

(D~vanır 7 inci sahifede) 

cık 

Dün bu senenin 
sıcak gün·· 

1ST AN BUL, 7 (A.A.) - Bu
günkü azami hararet derecesi sa
at 16,30 da (33) e çıkmııtır. Bu
gün, bu senenin şimdiye kadar 
geçen günlerinin en aıcak giinü 
olduğu gibi aon 20 sene zarfında-

(Devamı 7 inci sahifede) 

• 

Sıcaklara Jayarıamayıp sı alar 
üstünde uyku kestirenler 

K@m öt~0- 'tlYlırli'illYIV©ıllaıro IFD 
m(Jık®mmeO @llm©l~o DçöIFD 
lhl©ı~oırD okOC§lır~ IFDn can m©lk'ltca<.dl oır 

"Milliyet,, in her sene terti~ 
ettiği tenis turnuvası bu sene de 
15 haziranda başlıyor. Bu seneki 
turnuvanın da ezhercihet mükem· 
mel olması için komite lazım ge· 
len hazırlıklarını almaktadır. 

Komite şu zevattan mürekkep 
tir: 

Fahri reis: Mahmut Bey, aza; 
Ahmet Şükrü Bey, Tevfik Aca.r 
Bey, Sait Salahattin Bey, M .. Erıc, 
Armitage, M. C. Bennet, Galıp B., 
Server Dey, M. A. Whittall, M. 
Duboiı. 

Kayıt muamelesi baılamışt:r. 
Bu hususta Ateş Güneş klübüne 
(Saat 10 - 17), Zeki spor ma
ğazası>ıa, "Milliyet,. ve La Tur
quie gazetelcrinc!e M.Dubois (Saat 
18- 22). 



1. 

TARiHi TEFRiKA: 59 ı tt "'-'"L 
• 

ittihat ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAKlR BEYiN BIRAKTIGI VESiKALARA GOR.E)' 

~eçeci Zade İzzet Fuat Pş. Ordunun 
sürüklendiği akıbeti gösterigordu 
O devirde Osmanlı devletinin 

ladrit sefiri olan Keçeci zade lz
~t Fuat paşanın bu ikinci sınıfı 
ışkil e<ien zevat arasında bulun
uğu iddia olunurdu. Arada sıra
a •' atiyeiseniye.,ye nail olmak için 
'tanbulda muhtel f makamlara 
1iıhim meselelre dair layihalar 
öndeı diğinden bahsedilirdi. Bu la 
ihalardan birer suretini de Paris
ekı T crakki ve ittihat merkezine 
.ö11dcrmeıi herhalde pa.anın Av-

ı upadaki genç Türklerle temasta 
ıulundusuna del~let eder. Terakki 
•e Itt hat cemiyetinin Paristeki 
•vrakı arasında el;mize geçen bu 
ayıhalardan birisinde Keçeci zade 
zzet Fuat pata "Tefti~ Askeri Ko
nisyonu Aliıi Reisi sanisi devletlu 
'..them Pafa Hazretlerine., diyor 
~u ki: 

"Malümu alii asıfaneler:dir ki 
Rusya ile vukubulan son muhare
bede harp sanatine asla vukufu ol-

' mıyanların muzır ve mütemadi mü
dahaleleri eski dıişmanımızı lstan
bul kapılanna kadar getirmişti. 
Bu müdahaleler yapılmam14 olsa 
'di dü4manımızın o muhareb de 
mağlup olmuş olacağı fennen ve 
Rusya ceneral'arının o zaman da 
'-ıltı olan hatalarına binaen şim
diki askeri ilim erbabı nezdinde 
tahakkuk eylemiştir .. 
Ş mdi bizim için tutulacak inti

bah yolu gerek düşman cihetinde 
ve g-erek bizim tarafta yapılan bü
yük hataları tetkik ve münaka.,.a 
ve ileride tekerrürünü men' e calıs
mak ve gelecek muharebeye ;..u,;. 
tazaman ve fen dairesinde hazır
lanın:ıktan ibarettir. 

Halbuki zamanımızda mezkur 
hataları aramak töyle dursun, ara
yanlar bile türlü türlü cezalara la
yık görülmektedirler. Hatta ge
çenlerde "fevt olmuş fırsatlar,, na
mındaki eserimi fransızcadan türk
çeye nakleden bir biçare mülazim 
Spl;in kten Fizana kadar sürüldü. 
Tııklit etmek istediğimiz Almanya 
ordularında ise 1870 - 1871 muhare 
be•;nin hatlarına dair •İmdiye ka
t.'-.T .,.u.a\erce, binlerce eaer\er vücu
da getirildi.~ 

Harp sanatine riayet etmek saye 
sinde Asyanın öte ba1ında küçük 
ve zayıf addolunan Japonya devle
t! :ie az binnüddet zarfında terti
batını ikmal ederek ve büyük ma
nevralar sayesinde ordu kumandan 
ları yeti,tirerek en kuvvetli zanno
lunım. Rusya devletini mağlup et -
mekted'r. 

.le.ponyanın denizde ve karada 
ka:ı.andıiiı büyük ve .-nlı muzaffe
riyetler aym zamanda müstebit 
Rqaya devletinin ne gibi illetlere 
ve marazlara tutulmu~ olduğunu or 
t~ya koydu. Askeri tensikatının 
bırçok eksikliklerini ve bütün me _ 
murların memleketi ne suretle soy
makta ve satmakta olduklarını mey 
dana çıkardı. 

Eski can düşmanımızın düstüğü 
fU muşibeti hali, Osmanlı de~leti 
İçin teselliye ve sevince yarar bir 
fey olsa gerektir. Çünkü eski düıt
manımız ,imdi duçar olduğu hezi
metin ve zafın tesirile bir hayli za
man ulahatımıza mümaneat ede • 
mez; dernek oluy:>r ki Japonyalı -
lar, tasavvurlarının haricinde ola
rak bize de hizmet ettiler de biz 
hala ondan istifade etmek, uyan
mak istem· yoru:z. 

Fakat vicdanı büsbütün mahvol
marnı• ve vatan muhabbetleri sön- 1 
memi' olanlar düşünsünler ki fU 
f ırsatlan ve dakikaları kacırmak 
ve yapılacak ~eyleri yapma'mak ay
ni cinayettir. Vakıa lspanya'nın 
bir köşesindeki bir acizin bu gibi 
sözlerinin ne derece tes · ri olacağı
m ve bizime.ki nazarlar, eski men
faatler ve eıki hatalardan kat'iy -
yen vazgeçmiyeceğimizi geregi gi
bi bilirsem de gene susmak elim -
den gelmiyor. Filolarının toplarını 
pay:tahtımıza çevirmiş olan cana
varın tehditlerile lstanbul büsbü -
tün müdafaasız bırakı!mıt oluyor. 
Hiç olmazsa •imdi kapı ve pencere
lerimizi kapıyalırn. 

Rusya Sefaretinin programından 
olmak üzere Boğaziçinde sahiller
de gezmek dalıi Osmanlılar için ya
sak olduğundan lstanbul ve taşra 
halkı lııtanbulun bu derece müda
faasız olduğunu bilmiyorlar. Her
kesin z:ınnınca Boğaz ist. hkamları 
payitahtı muhafazaya gere~i gibi 
kafi olduğundan hiç olmazsa bu 
cihetten rahat uyuyabilir. Esef o -

lunur ki •imdi, mevcut olan müda
faa vasıtalarının vücutlarile ade
mi vücutları arasında asla fark yok 
gibidir. RumrH cihetinde Kilyos 
sahillerinin mi.' Jaasma cenevizli
lerin bin yıl evvel kurdukları karı
kadim kalenin dökülmekte olan du 
varları üzerine yedi kıta büyük 
Krup topu yeri ';tirilmiş olması, mü 
cerret o sahilden geçen gemilerin 
hakkımızda türlü türlü ;atihzalan
nı celbetmekten başka acaba neye 
hizmet edebilir? .. 

Hem de Boğazda istihkam olup 
ta arkasının açık kalması neye ya
rar? Bu •artlar içinde lstanbulun 
müdafası ayni Nasrettin Hocanın 
türbesine benzer ... Anadolu cihetin 
de Rive' de "Elmas taby'a tabir <>-

" lunan gayet ehemmiyetsiz bir re -
docete var, bir de "Elmas tabya., -
dan daha zayıf diğer bir tabya var
dır ki bunlardan hiçbiri sahile ye
ni asker çıkarmak niyetinde olan 
bir düşmanın hiçbir hareketini me
nedemez. 

Bir de gariptir ki milyonlar mü
kabilinde satın alınan harp sefine

ler\ ve torpitolar müba;caa meselesi 
bitinciye kadar mübalağa ile methe 

dilip ondan sonra muzir aletlerden 
sayılarak Haliç'te veyahut Çanak
kalede midye ve yosun tutmaktan 
başka bir vazife ile tavzif edilme
mektedirler. 

Bu haller, bu suiistimaller padi
~ahımız efendimiz hazret!erine ve 
devleti aliyelerine kar~ı ihanet ve 
cinayatın en ~eni ve en azimidir. 
Simdi Ruayanın duçar olduğu fela
ketlerin kaffesi orada da buna ben 
zer yollardan gidilmesinden ileri 
geldiği •üpheaiz değil midir? 

Otuz kırk sene evvel Japonya 
bizden çok geri ve bin kere daha 
mutaassıp bir heyet ve batıl fikirle
rinde bizden daha ziyade ısrar e
den bir millet iken halini ıslah et -
meyi mantıkan ve cidden istiyerek 
bugün en kuvvetli dev!etler sırası
na geçti. Vatanının mukaddes hak 
!arını büyük bir metanet ve int'zam 
la müdafaa ediyor. Eğer o da bizde 
olduğu gibi -thi taklitçilikle iktifa 
ederek ordularını talim ve manev
radan mahrum ve filolarını liman
larda çürümeğe mahkU.m etse ve ge 
çen hatalardan ibret almasaydı a
caba Japon namı coğrafi bir tabir
den b~ka bir şeye delalet eder mi 
idi? Öyle bir devletin ismi tarihten 
başka bir yerde görülür mü idi? 

(Bitmedi) 

Romanyada 
Kralın tahta çıkmasının 

dördüncü yıldönümü 
BÜKREŞ, 7 (A.A.) - Bütün 

memlekette kralın tahta çıkması
nın dördüncü yıldönümünün t<'sİ
di İçin merasim yapılmıştır. 

Bu merasime on tayyare mer
kezinden gelen on askeri tayyare 
filosunun yapmış olduğu resmi se
ferlerle ba,lanmıttır. 

Bu tayyareler, Romanya hu
dutlarını dola,mışlar ve 1930 ta
rihinde kral Karolün memlekete 
avdet ettiği :zaman takip etmiş ol
duğu yolu takip eylemitlerdir. Me
rasim esnasında veliaht prens Mi. 
şef de Kalas, lbrail ve Cern.avo
da üzerinde motörlü bir tayyare 
ile uçtu'ktan sonra Bükreşe gel
miş ve karaya inmiştir. 

Prense mektep arkadaşların
dan beş kişi refakat etmittir. Ge
rek payıtaht ve gerek bütün şe
hirler , bayraklarla donatılmış
tır. 

Butün memleket, gerek kral 
hanedanına ve gerek kralın sahsı
na karşı ihlas ve merbutiyetini iz
har etmektedir. 

Almanya - Fransa 
CENEVRE, 7 (A~o\.) - Havas a

jansı bildiriyor: Almanya hükümeti na
mına Cenevrede Sarre reyiiımı mesele
sini halletmeye memur edilen baron 
Yon Lersner ile M. Barthou araıında
ki mülakatta yalnız Sarre meselesini 
değil, fakat ayni zamanda Fransız -
Alınan münasebetlerinin bugünkü ve b
tikbalde alacağı vaziyetlerin de görü-
1ülmüt olduğu ıöylemnektedir. 

Münclerecatımızın fazlalığı do
layı11Üe Ecnebi Matbuatında Gör
düklerimiz serlevhalı yazıyı bu
gün Jercedemedik. Beyanı itizar 
ederiz. 

MlLLfYET CUMA 8 HAZiRAN 1934 

HARİCİ HABERL-ER 
ispanya lf arısıyor ___________ .. 

Sağ cenah mensupları bir hüku
met darbesi hazırlıyor 

Grevler devam ediyor. Kardeşi yerine yanlıı· 
lıkla Jeneral Fernando Beranguer'i öldürdüler 

SEN SEBASTINO - iSPANYA, 7 
(A.A.) - Havas ajansı bilciiriyor: Je
neral Femando Beranguer, meçhul bir 
ıahıa taraından evinde yalnız bulundu
ğu bir sırada öldürülmüştür. Katil, 
)'·akalanmıstır. 

Swlcastin siyasi mahiyette olduğu 
ve daha ziyade ölen jeneralin kardeşi 
olup krallık zamanında B111vekil olan 
jeneral Damass.o Berancuere karşı ha
zırlandığını söylemektedirler. 

Bu takdirde katil bir yanlıılık ya::ı· 
mıştır. Filhakika, jene.-al F ernando Be· 
renguer, kardeşleri Damasso ve Fre
deniko gibi mühim bir 11iya5İ rol oyna
ırut değildir. Ceneral Damas.onun , ı.e· 
&uliyetleri tayin eden parla:nent'J .i~· 
rni.ayonu lt1rahndan Henıanide ikame
te memur eruldiği habrlattlmaktadır. 

Katalonya hükumeti ile 
l.panya aTaaında ihtilaf 

BARSELON, 7 (A.A.) - Katalon· 
ya hüktim~ti ile Madrit hükiimeti a
rasında mevcut gizli bir ihtilaf, Kata· 
lonya parlamentosunun son kaLut etti
ği toprakların kir-_ılanması ve mukave
leler kanunu vesilesile kendini meyda
na vereceğe benziyor. 

Madrit hüküme~ bu kanunu, ka
nunu e&a.siye muhalif telakki etmeJ,te
di.ı-. 

Katalonya hükümeti, Madrit ma'ı
kmıeşinin bu husustaki kan:nru hesa
ba katmadan bu kanunu tatbike karar 
venniş bulunmaktadır. 

K.atalonya e.k1eriyeti reisi M. Kom
paniı, dün a)qam,. bütün siyui fırka
lar mümeısilleri ile görüşmü~ ve fır .. 
kalar hükUmete müzaherete karar ver-

• mİ}lerdir. 
Reis, merkezi hükUmetle bir aynlık 

olduğu ta.k:dirde, merkezi hü!tUmet kuv
,·etlerinin muhtemel bir işgaline karşı 
parla.-ııento '8rayı ile ekseriyet sarayı· 
nı müdafaa için tertİıbat almıştır. 

Yunanistanda 

Katalonya ordusu kumandanı jene
r.al Ratct, orduya emin olma.dığınl ve 
ne J\oladritte ne de Barselona kar'ı dur
mamak için İştifa niyetinde olduğunu 
söy1emi~tir. 

Hükumet darbesi mi? 
MADRIT, 7 (A.A.) - Dün ak

şam San Sebaatien civanndaki Villasi
n.in önünde ceneral F ernando Bergn~ 

~ guerin katli, ziraat amelesi arasındaki 
grevler sağ cenah mensupları tıarafın
dan yakında yapılacak bir hükumet 
darbesi hakkındaki §ayialar l spanyanın 
yeniden kanşmakta olduğunu göster
mektedir. 

Poliş, Madritte bir garajda 610 ro
velver, 80 bin menni ve bomba imali
ne mahsus al;ıt bularak müsadere et· 
miıtir. 

Villaya hücum edenlerin, karanlık 
dolayısile cenerali, vak'a eınaıında Vil
la dahilinde balun.an kardeşi sahdc dik
tatör zan, ;tfkleri anlaşılmaktadır. 

G .. evle~ 
!\IADRIT, 7 (A.A.) - Dahiliye 

n;,.zırı, viliyetlerin birçoğunda ziraat 
ilçileri (frevinin sükUnet içinde geçti
ğini, mah~ulün tabii şa:rtlar içinde top· 
lamnakta olduğunu bildirmişfa. 

Yen vil3yetinde muhte:..!f hidiseJer 
olmuştur. Grevciler, Toı·i-pegil ve Man· 
carcal'de muhafızlara hücum etmişler· 
dir. Bir kişi ölmüş, on ki~i yaralan· 
nu~trr. 

Perakendecilerin mallarını yağma 
etm'11erdir. 

Sarago• vilayetinde de i~leri:ı tabii 
bir ~ekilde yürümesine mani olmu,lar
dır. 

Vilces'de 300 niiınayişçi, bir çift· 
]iği yak~tşlar, çiftçiyi ağır surette ya· 
ralamışlar, oğlu ile bir çiftlik hademe· 
ıi üzerine ateş açmışlardır. 

Diğer vilayetlerde sükünct var-
dır. 

Fransada 

" , ,. - - : • r • > - -- - ., 

Ankarada Şah Hz. şerefine 
bir geçit resmi yapılacaktır 

'ANKARA, 7 (Telefonla) - Hazırlanan prog,.ama göre Şah Hz. 
nin Ankarayı tepi.ileri günü Vali ve belediye reisi istasyon haricinde 
bir nutuk irat ederek beyanı hofamedi edecektir. Birinci günün akşamr 
Gazi Hazretleri tarafından Şah Hz. ~ereline Çankayada bir ziya/et ve. 
~ilecek ve ziyafetin sonunda Gazi Hazretleri bir nutuk irat edecekler
dir. Bu nutka Şah Hazretleri mukabele buyuracaklardır. 

ikinci koşu mahallinde bir geçit resmi elacaktır. 
Şah Hazretleri lstanbulda birkaç gün kalacaklar, Dolmabafıçe ıara 

yında misafir edileceklerdir. Ankarada ikametgahı ,ehinfahiye Halk -
evi tahsis olunmuştur. 

Emniyet misakı mı .. ? 
Ecnebi gazeteler Cenevrede Rusya, Küçük iti
laf, Türkiye, Yunanistan Bulgaristan ve Fransa 
arasında yeni bir misak kararlaştığını yazıyor 

SOFY A, 7 (Milliyet) - Ecnebi gazeteler, Cenevl'ecle Sovyet Rus 
ya, Küçük itilaf, Fransa, Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan arasında 
bir emniyet misakı akdi kararlaştırıldığını yazmaktadırlar. Bu müak, 
Balkan mirw:ıln nıahiyetincle olacaktır. Eski nazı;ı/.ardan Profe.ör Mollof 
bu mesele üzerinde gazetecilere su beyanatta bulunmuftur: Sovyet Rus
ya, Fransa, küçük itilaf, Yunani~tan ve Bulgaristan arasında imzalana
cak olan bu misakın metninden henüz haberdar değiliz. Herhalde bu 
misak Litvinolun silahları azaltma konferansında aöylediği üzere bir 
emniyet mİ$akı olacaktır. Böyle bir misakı Bulgaristanın imza etme
si fena değilse de, biz: metni üzerinde çok dikkatli clavranmalıyız. Bil -
hac:a ademi tecavüz ve hudutların emniyeti sartları üzerinde uyanalt bu 
lunmalıyız. Bugünkü hudutların tadili için Milletler Cemiyeti mi.aakırnn 
19 uncu madclesinin bize verdiği haklardan kendimizi mahrum etme
meliyiz. Bu misak, Sovyet .;usyanı rı faaliyeti aktedilen ve mütecaviz 
şartını ihtiva eden Londra mukavelesinin bir devamı mahiyetindedir. 

• 
/brahim Tali Bey Edirnede 

EDiRNE, 7 (Milliyet) - Umumi mü/etti~ lbrahim Tali Bey bir ay 
süren Trakya seyahatinden bugün saat be1te avdet etmiştir. Çanakkale 
havalisi Je dahü olmak üzere ikinci umumi müfettiflik mıntakasının 

Muhalifler hala 
Meclis içtimalarına 
İştirak etmiyorlar 

.. • en ücra köşelerine kadar tetkiklerini teşmil eden fbrahim Tali Beyirı 
yarı askerı mahı- muvaçalat saati herkesçe malüm ol matlığı halde kendilerini özleyen 

AT1NA, 7 (A.A.) - Atina 
ajansı bildiriyor: 

Mebusan meclisinin dün akşam
ki celsesinin başlangıcında hükü
metin aldığı tatmin edici vaziye
te rağmen muhalefetin obstrüks
yonda clevamı siyasi mahafilde 
katiyen yerinde bir hareket ola
rak telakki edilmemektedir. Hüku
metin kararına tevfikan, meclis, 
bütçeyi ve diğer bazı kanunları 
tasdik için mesaisine devam ede
cektir. 

ATINA, 7 (Milliyet) - Ba,. 
vekil Mösyö Caldaris fırkasının 
bazı mebuslar~ ile görüştüğü esna
da yeni intihapların pek yakında 
yapılacağını söylemiştir. 

Papanasta11iunun beyanatı 

ATlNA, 7 (Milliyet - işçi ve 
çiftçi lideri Mösyö Papanastasyu 
matbuat, mümessillerini kabul e
derek muhalefetin meclis mesai
sine iştirak etmemesinin halka 
karşı vekarlı bir protesto olduğu
nu söylemi! ve bu kuvvetli vazi
yet devam ederse eylulde vahim 
hadiselerin vukuuna intizar edilir 
demistir . ' - . 

Bir casusun ölümü 
LONDRA, (Hususi) - Miralay Raw· 

linson ölmüıtür. Rawlinson milli müca
delenin baılangıcında Erzurum' da bulu
nuyordu.Hayatrnı yazan lngiliz gazete .. 
itti Rawlinson'un 1919 senesinde casus
luk yapmak için Erzurum'a gOndeYliğini 
bildınnektedirler. 

Amerikada kuraklık 
VASHINGTON, 7. A.A. - Reisicüm

hur M. Roosevelt, kuraklıktan zarar gö
renlere yardım olmak üzere 525.000.000 
dolarl1k tahsisat istiyecektir. Şimdiye 
kadar kuraktan 150.0!)() ailenin muta
zarrır olduğu anlaıılmaktadır. Şu gün
lerde yağmur yağsa bile bu senenin mah .. 
suliinü kurtarmak imk8.nı Lalmamıfhr. 

Belçika kraliçesi doğurdu 
BRUKSEL, 7. A.A. - Belçika krali
liçesinin ikinci. biı· oğlu dünyaya ,gelmiı 
ve Albcrt tesmiye edilmiıtir. 

Japonyada kabine buhranı 
. TOKIO, 7. A.A. - Sun'i ipek rezale

tinde methaldar olan sabık maliye ıuzır 
muavini Kuroda'nın muhakeme aJtına 
alınması dolayıaiyle Japonyada kabine 
buhranı başlamııtır. 

Sofyada hareketi arz 
SOFY A, 7 (A.A.) - Bugün öğ

le üzeri Sofyada hlliif bir hareketi arz 
hiısolunmuştur. Bu zelzelenin merke .. 
zi So(yadan 40 kilometre kadar uzak· 

.• 

• •• Edirneliler müfettif Beyle maiyetlerini içten gelen saygılı i11tiyaklarla 
yettekı teşekkul- kaışılamtşlardır. 

lerden korkuyorlarıBaşka mahallere gönderilen hô.kim-
P:AR-15· 1 <A.A.> - Mare,a1 /ere ne miktar tahsisat verilecek? 

Petaın, refakatinde büyük erkiı.nı 
har·biye ikinci reis vekili J enernl 
Colson olduğu halde, mebusan 
meclisi harbiye encümenine Al
manyanın poli~ kuvvetinin mühim 
milcdarda tezayüdü hakkında iza -
hat vermi~ ve yarı askeri mahiyet
teki te•ekküllerin faaliyetini kay
deyledikten son-a Almanyanın ha 
li hazırda a.•keri tayyare kuvveti -
ne malik bulunduğunu ve harp le
vazmıı imalatının bütün kuvvetiy 
le devam ettiğini bildirmiştir. 

Maliye encümeni harbiye, bah
riye ve hava nezaretlerine ait ol
mak üzere ve bet sene üzerine tak 
&İm edilmek üzere üç milyar 120 
milyonluk bir tahsisat kabul etmit 
tir. 

Belçika da 

M. De Broguville kabinesi 
istifa etti 

BRÜKSEL, 7 (A.A.) - Hükumet
çe teldiıf olunan iki kanun liyibuımn 
mebusan meclisinde redde uiranıaıı ü
zerine Belçika kabiııeu dün istifa et
miıtir. 

Bu kanupların biri, Belçikada ecne
bilerin vaziyetine ruğeri de aile huku
kuna müteallik bulunuyordu. 

Halikidikide zelzele 
ATINA, 7 (Milliyet) - Dabi

liye nezaretine gelen telgraflara 
göre bütün Halkicıilcide dört sani
ye devam eden pek kuvvetli bir ha 
reketi arz olmuştur. Ahali dehşet 
içinde evlerden kaçmışlardır. 

Yunanistanın borçlan 
ATlNA, 7 (Milliyet) - Yu

nan hükumetinin Fransa ve lngil
tere sefirlerine son zamanda yap
mış olduğu teklifler esası üzerine 
Fransız dainleri ile itilaf hasıl ol
duğu Yunan maliye nezareti tara
fından bildirilmektedir. 

Gandinin hareketine 
karşı 

BOMBAY, 7 (A.A.) - Hükümet 
kongrenin muhtelif teşki!at~ın ga~ 
kanuniliğine hülaneden amrnameleri 
geri almağa karar vemıistir. M~
fih Gandinin harekatını akamete ug
ratmak iç.in vazolunan hususi kanunla· 
n tatbik etmeğe devam edecektir. Ba
zı iılıtiliıl teşkillu , '1u .meyamla kırmı
zı gömlekliler lağvolunnıu1tur. 

ANKARA, 7 (Telefonla) - Muvakkat kaza salahiyetile bafka 
mahallere gönderilen hakimlere verilecek tahıüıat hakkında hükümel 

Meclise bir layiha vermiftir. Bu layiha ile 367 numaralı kanuna göre 
muvakkat kaz.a ıalalıiyeti verilerek diğer mahallere gönderilen hakim
lere gönderildikleri memuriyete mahsus maafın befte birinden yaruı
na kadar vekaletçe tensip edilecek mikdarda bir tahsisat ma.a1lanna ilti 
veten verilecektir. Hala hükmü mer'i 931 mali bütçesinin 19 uncu mad
desi üç yüz altmıf yedi numaralı kanunla istihdam edüen hakimler 
hakimler hakkındaki hükmü lağvedilmektedir. 

Meclise verilen layihalar 
ANKARA, 7 (Telefonla) - Ekiciclen tütün alma hakkındaki ka 

nun layihasile poliain vazife ve salahiyetleri hakkındaki kanun layi -
hası Meclis •'Uznamesine alınmıftı r. 

Ticaret müşavir_liği ve ateşe/iği 
ANKARA, 7 (Telefonla) - lktııat Vekaleti te1kilat kanunile ih

das edilen memuriyetlere tayin edilecekler hakkında vekıilet tetkikat 
yapmaktadır. Bu hususta vaki birçok müracaatlar tetkik olunmakta.
dır. Hariçte yeniden ihdas olunacak ticaret mümessilliklerinin merkez
leri de yakında taayyün edecektir. Mümeuilliklerin ticar·et mü1avirliği 
ve ataşeliği namile iki sınıfa te1mil i muhtemeldir. 

Af yon - Antalya, Kilyos -
Ereyli hatları 

ANKARA, 7 (Telefonla) -Afyon Karahisar - Antalya ve Kilyoı 
- Ereğli hatlarının in11aıına Jair ol an kanunlara müzeyyel olarak hazır 
[anan bir kanun layihasını hükumet Meclise cıermiftir. 

Layiha Bütçe encümeninde tel kik edilmektedir. 

Malatyada bir köyde seller 150 
koyun 30 sığırı aldı götürdü 

MALATYA, 7 ( A.A.) - Dün ak1am üzeri hava birclen bire karar
mış ve etrafa mühim mikdarda dolu yağarak seller hcisıl olmustur. is
met Ptqa köyünde üç ev ile bir değirmeni, Gündüzbey köyünd~ de bir 
değirmeni ve 150 davar_ ile.30 sığırı sel götürmüştür. Bu iki köyle Bo
nazi köyünün üzüm baglanle m~". ve bahçeleri dolu ;rüzünclen mühim. 
hasara uğram~tır .. /l.f'?'latya muhıtı nJeki köylere ele clolu düşmü1 ise de 
zayiat ehemmıyetaıulır~ Derme suyunun mecrasını seller getirdiği ça -
murla Joldurmuf oldugundan mecra temizleninceye kadar tahminen 
bir1 hafta Malatyada elektrik tenviratı yapılarnıyacaktır. 

Cenupta 43 kaçakçı yakalanrlı 
ANKARA, 7 ( A.A.) - Haziran ayının birinci haftası içinde ce

nup hucl~~~ında 11 müsademeli 34 kaçakçı vahan olmu~tur. Bu vaha -
lar~a ~ olu, 4 Y_.ar~ı, 43 kaçakçı ile 1041 kilo gümrük kaçağı, 1715 ki
lo ınhısar kaçagı ıle 2792 defter si gara kağıdı, iki tüfenk, yirmi bir 
kaçakçı hayvanı yakalarunıştır. 

Muhafız gücü bisikletçileri 
MUT, 7 ( A.A.) - Muhalızgü cü biaikletçileri dün ak,am saat 17 

Je Mat'a gelmişle' ve kaymakam, belecliye ve halk fırkası reuleri, müd 
deiumumi, ,..be rem, kalabalık bir halk kütlesi tara/ınıfan ,ehir d&flnda 
çok samimi tezahüratla ve sevgi ile karfdanmışlar ve bir jandarma takı
mı taralırulatt selamlanmışlarclı r. 

\ 



l:LE 
8ak bakalım ne olacak? 

Bektcqinin birisi yüz dirhemlik 
l>ir fİşe rakı ile çarfıdan geçerken 
doluya tutulmuş. Bir sığınacak yer 
bulmaya imkiin kalmadan iri tane 
li bir dolu pfenin narin bir nokta 
tına te•adül etmiş ve şİfe kırıla
rak rakı dökülmüş.. Bekt"fi der
vişin gönlü lnnlmıf. Ak,ama bir 
az dem çekeceğini düfÜnerek mem 
nun olurken böyle tepeden inme 
bir belii ile raltının elden gittiiini 
gö.ıünce önünden geçtiği kıınrlu
racının örsünü yakalayıp havaya 
tutmuf ve: 

- Pek kabadayı iaen bunu kır! 
demiş. 

Mutekit olanlar için T ann ile, 
olmıyan için tabiat denilen kuv
vetle mücadele doğru değildir am
ma ,., yazımı yazarken vücudünü 
•aran 30 derecelik harareti ıluyun
ca Bcktaşinin dtUliği makama hi
taben:· 

- Kabadayı isen bu sıcağı Şu
l>atta yap! sö:zü dilimin ucuna ge
liyor. 

Herkesin ağzındadır, Soğıığıın 
rareai var. Lakin sıcağa ne yapı
lır?. 

Onun da kolaYt var. Tünele gi
dip aşağı taraftaki sıralarda otur
malı. Selatin camilere hele Sü
le~ani.v_e, Ayaıofya gibi genif ca 
mılere gıtmek; Binbirdireği :ziya
ret etmek; mizah gazetecileri ve 
gazete mizahçıları ile •ohbet et· 
mek sıcağa kaf'Sı bire birdir. 

Vaktile haval~r sıcak olduğu za 
man: 

- Gene kimbilir hangi softayı 
ce/aermeme attılar?. 

Denirdi. Şimdi onlar da kalma
Jı. Hesapça cehennemi ısıtmak 
İçin baska milletlerin soltalann
rlan istifade ediliyor. Softalık yal
nız bize hiis değildi ya! 

Belıt(Jfi sormuş: 
- Bu cennet denilen yere kim

·er girecek .. 
Hoca cevap vermi,: 
- Abit, zahit olanlar. Hacılar, 

'.i/ema ve .alular ... 
- Cehenneme?. 
- Bilumum lisküfücur sahip-

leri, oyuncular, ayya,lar, çal11ıcı
lar, çengiler lalan. 

- Öyle iıe ben cehenneme gi
deyim .. 

- Neden?. 
- Erenler cennete gidip tesbih 

ve dua ifitmekten canım sıkılır, 
çatlarım sonra •.• 

Belki ahbaplık ve vakit geçir
mek yüzünden Bekt"fİ halrlıdır 
amma bu sıcağı görünce oranın 
da çekilir bir yer olmadığı kanaa
'ine varıyorum. 

Derler ki; büyük sıcaklar, gün 
döndükten sonra ba,lar.. Daha 
gün dönümüne iki halta varken 
ncalıların başlaman, mevsimler
de de dünya ahvalinJen olduğıı gİ 
bi bir düzensizlik olduğunu göste
rir. Allah beterinden esiresin!. Mü 
barelt yakıyor. Yak bakalım Alla
hım. Nereye kadar yakacaksın? 

FELEK 

Afyon mubayaa• 
Piyatada söylendifine göre 

afyon inhitar idaresi bugünlerde 
afyon mubayaahna başlıyacaktır. 

lnhiaarın alacağı afyonlar epey
ce mal olacaktır. 

1 BORS/.' 1 .._ __ ,......-,_ı 
(iş Bankuından alınan c..tveldir) 

7 Haziran 934 
AKŞAM FiYATLAR/ 

iSTiKRAZLAR # TAHViLAT 
lıtilcr•zı dahili 93,50 l Rıhbm 17,75 
1933 lıtilı.razı 93.75 Mümeııil 56,80 
Onitür&ı 1e... 11 ponıuz 28,65 ıı 56.80 

.. il 28 " 111 50 

.. 111 28 

ESHAM 
it Bankası Nama 8.25 
., " Hamiline 8.25 
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Reji 
Telefon 
Terkoı 
Çimento ku• 

... ,, Müeııi• 
TürkİJ'& Cümhü-

•• <»~ ponı~ 
riyet Bankası ~ lttilıaat dey. 
Tramvay 38.ZS Ş...lr. dcy. 
Anadolu Hiıae 27 .25 8.Jya 
Şr. Hayriye 16 Şark m .eıcza 

•.ıs 
11.50 
ı9.40 

11.50 
ıs 

ı.30 

ı.55 
3.80 

ÇEK FiYATLAR/ 

~::i~ra 12.05 ~~ ı ~:~~n 19,0l\SC) 2,ıo,42 
Milann 912.25 Ma.drit 5,81,60 
Cenevrf' 244.84 6c.•lgrat 34,70,63 

Aırna 83,42 f Zloh 4.22.80 
Erıikael 3,40.7S Pengo 3.93.!SO 
Bl"ükı•l J,17.30 B.ikrct 79.17,14 
Nüyorlt 79,30 P..J:n kova 10.89,25 
Sufya 64.53,25 Vjyana 4,25 

N U K U T (Satıı) 
Kuruı Kuıt 

• • 
ŞEHiR HA ERLE 1 

ŞiRKETLERDE 

Plana bakııarak 
Alınan vapur 
Otuz bin liralık kaparo 

geri verilmeyor 
Vapurculuk şirketinin planları

nın tetkikile aldığı fakat sonra
dan posta vapurculuğuna yar-ama
dığınd..n almak istemediği Domi
nilra Yapuru meselesi aldığımız 
~~öre V~urculuk 'irketi
nın aleyhıne netıcelenmittir. 

Vapurculuk tirketinin Domi
nika için verdiği 30 bin lira kapo
ronun iadesini temin için •irket 
umumi müdürü Mustafa ve hukuk 
mütaviri Cevdet Beyler Londraya 
gitmişlerdi. Buraya gelen maluma 
ta göre Mustafa Bey de Dominika 
yı tetkik etmiş ve popsta vapurcu 
luğunda kullanılamıyacağına ka
naat getinnittir. Bunun üzerine 
vapuru salaı.lardar. 30 bin lira
lık kaparo geri istenmiftir. Fakat 
vapurun raht muamelesi gayet sağ 
lam C$aslara istinat ettiğinden bu 
paranın almamıyacağı anlatılmıt 
ve heyet te bunun üzerine geri 
dönmek üzere yola çıkmıştır. Va
puru buraya getirmek üzere giden 
kaptanlar ve mürettebat ta dön
mektedirler. Tabii 30 bin lira da 
bu yolda gitmittir. 
iiONoM:~,~_;_ . .,_~~~~~ 

Hanım borsacı 
Mediha H. ilk münhalde 

acenteliğe girecek 
ilk defa bir Tüık hanımı Borsa 

acenteliği vazifesini görmek için 
müracaat etti. Şimdiye kadar kam 
biyo borsa•ında acente sıfatile hiç 
bir hanım bulunmamıştı. Borsaya 
müteallik kanunlarda bir hanımın 
borsa acentesi olup olamıyacağı 
haıkkmda da kayıt yoktur. Bol"la 
komiserliği uzun tetkikattan ıon.ra 
bir hanımın borsa acentesi olma
sına mani bir kanuni kay1t görme
diğinden ilk münhalde bu hanı
mın borsa acenteliği yapnıasına 
karar vermiştir. 

Y akmda İ!e ba,lıyacak olan bu 
ilk bor!.acı kadının İMDİ Mediha 
Hanımdır. Kendisi Yüksek İktısat 
Mektebi mezunlanndandır. 

Av derileri 
Av derisi satış mevsimi artık 

nihayetlemnittir. Şimdi Avrupa
nm yaz mevsiminde olan müzaye
deli satıtlannı beklemek icap et
mektedir. Ticaret Borsası ölü mev 
ıime gireriı:en İstanbulda bulunan 
muhtelif deri stoklannm vaziyeti
ni teshit etmiftir. Umumiyetle bu 
senenin atoklan geçen seneki stok 
lvdan farksızdır. 

Yeni iktısat teşkilltında11 
açıga çıkarılanlar 

llı:tı~~t V eki.letinin yeni iktısa
di tefk!lah. halckmda gelen emir • 
ler vazı!etı daha ziyade tenvir et
mektechr. 

Dün altı ki,iye daha açığa çı _ 
karıldıkları tebliğ edilmiştir. Bu ze 
vattan altısı tirıketler komiserlerin 
dendir. Diğerleri memurdur. He -
nüz bazı komi&erlerin V'BZİyetleri 
tavazzuh etmemittir. Şimdiye ka
dar Ticaret müdürlüğüne merbut 
bulunan cemiyetler mürakahe bü
rosu bundan sonra Ticaret oduı • 
na merbut bulunacaktır. 

lktısat ve ticaret mektebi 
kadrosu 

Yükaek Udısat ve Ticaret Mek 
tebinin yeni kadrosu dün tebliğ e
dilmittir. Kadroda fazla tadilat 
yoktur. İnhilal eden derslere yeni 
tayinler yapılmıttır. Yalnız bir
kaç framızca dersi münhal kalmıs 
tır. · 

Japon sanayi heyeti 22 
haziranda geliyor 

Japon gazeteci ve sanayi erbabın
dan mürekkep heyet 22 Hariran
da tehrimize gelecektir. Heyet hu 
rada 15 gün kalacak, iktısadi te
mas ve tetkikat yaptıktan sonra 
Belgrada dönecektir. 

Bonolar neden düşüyor? 
Gayrimübadiller de bonoları e ferinden 
ucuz çıkarmak için buna amil oluyorlar 

idare heyeti azasından 
Azmi Beyin beyanatı 

Gayrimübadiller istihkaklanna 
~uk~il yapılmald.a olan yüzde 
yınnı be, ni&betinde bono tevzia
tına devam edilmektedir. Bun-ün 
Gayrimübadilleri İ~gal eden m:Se
le bonola. ın günden güne kıymet
ten düşme,idir. Filhakika bonola
rın yüzü 16 ya düftnü,tür, Bunun 
sebepleri muhteliftir. Bu sebepleri 
birer birer 14ai!ıda zikredelim: 

1 - Gayrimül::adillerden bi;rço
ğu bonolarını almazdan evvel is
tihkak mazbatalarını yüzü bire ve 
yahut birbuç..,ğa olmak üze e sat
mıtlardır. ihtiyaç karşısında y:ıpı
lan bu hareket üzerine istih!<ak 
mazbat~arını alıp ta bugün bono
ları ellerınde bulundurulan kimse
ler hunları dun Hatlarla satılığa çı 
kamıı,lardır. Bu fiat ne kadar dun 
olursa olsun, htihkak mazbatala
r.ını bir veya bir buçuk gibi hiç me 
~~nd~ bir fiata almıt olanlar i
çııı hıç hır zaman zarar teşkil et
mez, bilakis bunlar sattıkları bo
nolardan külliyetli mikdarda lıa
zanıyorlar. 

2 - Bazı ki.rmelerin bonoları 
İcra dairelerince, borçlarına mu
kabil haczedilmiştir:. icra dairele
ri de bu bonoları müzayede ile sa 
tılığa çıkaraoaklardır. 

3 - Bazı kiıru.elerin, maksadı 
mahsus ile giiya verileon bonoların 
kartılıksız olduğuna dair esasuz 
bazı .-yialar çrkarr~aları da bono 
!arın kıymetten dü,mesine sebep 
olmuştur. 

4 - Bonolara mukabil müzaye
de ile satılan mallar tapu harcın
dan mÜ'.·leana olduğu halde beledi 
ye dellaliye resmin.len istisna edil 

ittir. Bu da bonoların kıymeti ü
zerinde tes;r yapmaktadır. 

Yuluı.rıda saydığımız sebeplere 
daha bir takım sebepler ilave edi
lebilir. 

Her nevi maim satı,mda oldu
ğu gibi bono satı,ında da arz ve 
talep kaidesi hüküm sürmektedir. 
Muhtaç vaziyetinde bulunan Gay 
rimübadiller, bonolarını satmakta 
acele ettikçe, fiatlar. daima düte· 
eektir. Bunun önüne geçmeğe ira
kin yoktur. 

Gayrimübadiller cemiyeti bu . 
nu nazarı dikkate alarak bonola
rın bir banka tarafından rehin o
larak kabulü için hükiımet nezdiıı 
de t•bbüste bulu~ ne de, bu 
talep kahul edilmemiftir. Ayni za 
manda çok mikdarda metruk ma
lın birden müzayedeye çıkarılma
sı da istenilmi, ise de Maliye Ve
kaleti de buna henüz cevap ver
memittirı. Saydığımız bu muhtelif 
imiller mevcut iken bonolan kıy
metten düfDlekten korwnak olduk 
ça güç bir ittir. 

Daiıtılan bonolann mal olarak 
Jcar.,ılığı tamamen ve hatta fazla.
aile mevcut olduğundan bonoların 
k&Tfılığı olmadığı hakkındaki söz 
l~re kulak vermemek lazımdır. İh
tıyaç kartısında bulunanlar bono
larını satacak yerde, müzay~e ile 
alacaklan malları satılığa çıkar
mıt ol•lar daha ziyade istifade et 
mİ• olurlar. 

Müzayede ile satılığa çıkanlan 
malların da e.lıcrsı az değildir. Bu 
gün gayrimühadillerden gayri mal 
edinmek isteyen kimseler de pe • 
tin para ile müzayedeye i firak e
decek yerde, gayrimübadil bono • 
aile müzayedeye girmeği daha kar 
lı buluyorlar. Bu kabil kimseler de 
..,.,.nmübadil bonolarının alıcısı • 
dır. Bu sebeple ali.kadarlar bono
larını birden değil, ceste ceste ve 
kahil olursa bir müddet sonra sa
tılığa çıkarmalı ve bugün piya~a
daki arz miktarını aza1tmağa ça
lıtmalıdırlar. 

Paroa tevziatı 

GayrimübaJiller idare azasınJan 
Armi B. 

m!syonu riyasetine bir tezkere ya 
zılmıftı. Halbuki mevcut para u
mumen yüzde iki buçuk tevziata 
yetİfemediğinden yüzde yarım ve
rilecekti. 

Böyle olunca da istihkakları öy 
le küçük gayrimübadiller vardır 
ki bunlar elli kurus alacaklardır. 
Binaenaleyh tevziatta mütkülat o
lacağı gibi, hiç bir iatifad.,.i de ol
mıyacakt r. Şunu söyliyeyim lı:i gay 
ıimübadiller biri yübek iıtihkak
lı. diğerleri küçük iatihkaklı olmak 
üv•re iki kısma ayrılabilirler. 

Birinci kısım (yani istihkakları 
elli bin liradan fazladır) bunlar, 
yüzde yarıma razıdırlar. Ancak bü 
yük ekseriyeti diyebilirim ki yüz
de sekaeni teakil eden knnn elli 
hinden atağı olan küçük irtihkak 
sahipleri<li~. Bunlar Maliye Veka
letinin teklifi veçhile on bin lira . 
nın yüzde iki buçuğunun mütesa· 
viyen tevziini İstiyorlar ki, bu su
retle hiç olmazsa ellerine birer 
mikdar para geçebilecektir. 

Eger bu tevziat oluna. bugün 
100 lirad&Jl 14 liraya kadar düt
müt olan bonolar da sukuttan kur
tulur. Çünkü bir lcüçük bono sahi
bi bonosunu sabnıyarak bu eline 
geçecek olan para ile acil ihtiyacı 
nı giderecek ve bonosunu muhafa
za edecektir. 

Elektrik ücretleri 
indirilmesi için Ticaret 
Odası teıebbüste bulundu 

Tıcaret odası bımdan bir müd 
det evvel elektrik istihli.k vergi
.inin memleket •&nayİİ üzerinde ne 
tesir yapacağını tetkike batJamıf" 
tı. Oda idare heyeti bu tetkiki e.. 
lektrik mütebusalanııdan Ref'ık 
Beye havale etmİftİ. Refik Bey bu 
hususta ge.U. tetkikat yapmı' ve 
mütaleuını bir raporla oda mecli
sine bildirÜll~ir. Refik Bey rapo
runda tayanı dikkat bir noktaya 
temas etmiştir. Raporda denilmdı: 
tedir ki: "lstanbulda elektrik üc 
reti bütün aboneler için olduğu ka 
dar, bilhassa sanayi için tahammül 
edilmez bir haldedir. Dünyanın hiç 
bir yerinde görülmiyen bu yükaek 
fiatlar İstanbulda sanayiin inkifa
f ına imkan yoktur. Hatti Türk sa
nayii bu yüzden zarar örmektedir. 
Ticaret Odatına düten vazife elek 
trik fia.tlannın indirilmesi için lk
tııat Vekileti kanalile Nafıa Ve
kaleti nezdinde tetebbüsatta bu
lunmaktadır.,, 

Oda Meclisi bu mütaleayı çok 
yerinde buldı;ğundan d'ün Tica
ret odaM lktısat vekaletine müra
caatla Türk sanayi.inin inkişafı 
için lstanbulda elektrik ücretleri· 
nin indirilmesini temenni etmiştir. 

1 Küçük haberler 1 

MAARiFTE 

İnkılap tarihi 
İmtihanları 
Tahriri olacak, sualler 

Ankaradan gönderilecek 
Üniversitede inkılap tarihi ens

titüıü İmtihanları fakült~ imtihlln
larından 901.\l'a yapılacaktır. 

İmtihan gününün tesbiti tllle
benin reyine bırakılmışt•r. İmti
hanlar tahriri olarak yapılacak, 
s~aller Ankaradan gönderilecek
tir. 

Muallimlerin muayenesi 
D~rs se~esi olmak dolayısile 

maanf sıMuye müfetti,leri ilk 
mektep muallimlerini muayeneye 
ba~lamışlardır. Bütün muallim
lerın muayeneıi hakkında bir ra
por vücuda getirilecek, vekalete 
gönderilecektir. 

!fa\:alorya imtihanları 
Şe4ırimizde bulunan orta ted

risat umumi müdürü Hasan Ali 
Bey dün muhtelif mektepierdeki 
bakaloı:ya imtihanlarında bulun
mu,tur. 

Hasan Ali Bey imtihanların 
seyri baldunda tetkikat yapmak
tadır. 

Seslerin fotoğrafla nakli 
Mühendis mektebi fizik mual

l!mi ve fizik laboratuvarı tefi Sa
lih M~rat Bey, •eslerin fotoğraf
la teabıti ve armonilerin tazyiki 
hususunda fenni tecrübelerle meı· 
gul bulunmaktadır. 
I ~u tecrübelerde kullanılan a
et, ~nd~ yedi sekiz sene evvel 
keşfedılmı! bir alettir. Bu tecrü-
~l.ere. memleketimizde ilk defa gi
rıtılmış bulunmaktadır. 

Münire Hanım 
Neler anlatıyor? 
Sarı Şaban oteli cına

yeti için ne diyor? 
On ene evvel Sirkecide "Sa

n Şaban,, otelinde işlenen cinayet 
hakkındaki tahkikata devam edil
mektedir. O zaman cinayeti zabı
t•>:• ihbar eden otel müstahdem
lenndeııı Münire lıaDJmJn Jamir
cien '""'rimize getirilmesi için m8d 
deiumumiliıkçe verilen emir tt!l
grafla tekrar tekit edilmiştir. 

Diğer taraftan, İzmir gazete
lerinde okuduğum117.a göre, Müni
re hanım bulunmu~, ve lstanbula 
müteveccılten yola çıkarrlmıttır 

H'clise sıralannda "San Ş~
~ .. otel~ odacılık yazifeaini 
goren Munıre hanım kırk bet Yat
lanndadır ve hadisenin maiaiyeti 
hakkında fUDları söylemittir: 

"- Bundan dokuz sene ıwvcl, 
bir tetrinievvel günü otele bir 
mütteri ıeldi. Otel defterine ia
mini (Adapazarlı Nuri) olarak 
kaydettirdi. Otelde benden baflc:a 
dllha ÜÇ Odacı vardı. Nuri efendi 
bu odacılan tanıyordu. Onlarla 
içli ve dııJı ıörütüyordu. 

Nuri efendinin otele geldiğinin 
galiba dördüncü günü idi. Bir ak
~am odalara ıu bırakırken Nuri 
efendi yanıma geldi ve bana hitap 
etti: 

- Bu adamlar beni kandıra
rak bu otele ıretirdller •• JC:eadiJeri
ıri haber verecefim .. 

O zaman anladım ki Nuri efen
di evvelce bir bafka otelde oturu
yordu ve odacılar tarafından bi
zim otele getirilmitti. 

O gece, otelin altındaki mah
zenden bazı ıeyler çıkarmak İcap 
elti . 

M.bzene ııirer girmez şaıala
chm. Otelin mü~terisi Nuri efeııdi 
baygın bir surette mahzende }\'ılı
yordu. Korkuyla dışarı çıktım. Yu
karıda odacılara rastladım ve ken
lerine ıordum: 

- O müşteri lıerede? 
Bana verilen cevaba göre, bu a

damlar müşteriyi otelden aavmıı
lar .. Halbuki mahzende gördüğüm 
adamla bu sözler arasında müba
yenet vardı. 

t(} F', Fransız 169 20 l. lıviçre -1 f'o1ar 117 1 Pe-r.eta 18 

-.,..._ 
Beyoğlu tahsil ınüf ettişliği 

. Bey?ğlu tahsil müfettiıi Tev
fık Besım Bey yeni kadro müna
ıebetile l>u defa terfi etmj.ştir 
Tevfik BeaNıı Bey Avrupeda t.h. 
sil etmit kıymetli hukukçular
dandır. 

Cayrimübadiller cemiyeti ida
re heyeti azaaından Ali Azmi Bey 
Gayrimübadillere taalluk eden pa 
ra İfleri hakkında dün bir muhar
ririmize 'u izahatı vermiftİr: 

"' Hava hücumlarıOOan korun
ma cemiyeti dün aktam Halkevin 
de bir toplantı yapacaktı. Ekseri
yet olmadığından hu toplantı te • 
hir edilmittir. 

Geceyi korkuyla geçirdim. Er
tesi sab:ıh tekrar mahzene girdi
ğim zaman Nuri efendiyi orada 
bulmadım. O zaman fıakikaten 
&İttiğine z.lıip oldum. 1 (,ile A., l2 

21 Kur ç.ı.. ı06 
20 i.f'va 2. 
ı l &terlin 6.3~ 

20 Li'"ıtt 2ı4 
20 F. Belçilır.a 115 
!O Drahmi 24 

ı Florin 83 

1 Mark 
l Zeloti 

20 Ley 
20 Dinar 

1 Çer~o ... iç 
Altın 

1 Me-c:idiye 
Banknot 

49 
2~.50 

ı9 
53 

9,25 
35 1·2 
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- Maliye Veki.leti, gayrimüba 
dillere iatihkaldarınm yalnız on 
bin liraya kadarına yüzde iki bu
çuk para tevziatı yapmak iatiyor. 
Bunun için de takdiri kıymet ko-

"' Türk · Leh do•tluk cemiyeti 
dün ~m Taksimde dağcılık ldü 
bünde bir suvare tertip etmi,tir. 
Suvarede Türk ve Leh milli dans
ları oynanmıf, samimi bir gece ge
çirilmittir, 

Bu hadiseden dört ıün sonra 
'Osküdarda hıiıarri memurlarına 
hidiseyi anlattım. Alikadar oldu
lar, gelip onlar aradılar .. Sonra bu 
adamlar mahkemeye verildi. De-

uıw:w 

istatistiğin tehlikes 
Derler ki, istatistik bir rakcu 

i,idir. Hadiseleri rakamla iam 
sile tetkik eder ve onlarJan İsti 
balde i'e yarayacak neticeler ~ 
kanr. 

Dürryada rakam kadar müsb 
doğru bir,ey olmadığı için istat' 
tik kadar Ja sağlam bit ilim 
mıyacağı neticesine varabiliri 
Fakat hayır!. Vaziyet hiçte bö 
Jeğildir. istatistik kadar yal 
söyliyen, istatistik katlar doğnı 
söyliyen hiç bir ilim yoktur. 

Çünkü istatistik NJe bir k"1b 
yet ilmi Jeğil ayni zamanda 
keyfiyet ilmidir. Ve bu keyfiyed 
rİ rakama vuramayız. .• 

Onun için sayı saymasını, r 
kamlan sıralamaaım bilen her 
istatistikçi olamaz. lstatistikçili 
kuyumculuk kadar nazik bir s 
nattir. Doktorluk kadar ince 
meslektir. 

Ben size maela bir ıehrin 
/usunun hem bir milyon lıem ılı 
700 bin kişi olJuğunu rakamlar 
istatistikler iane•ile çıkarabıliıim 
Nasıl mı?.. Tahriri nüfc,u kışı 
yaparsam bütün nüfua fehırdedi 
Yazın yaparsam birçok kimaeleı 
sayfiyeye gitmi,lerdir. O fehre ge
len seyyah/an sayanm. Ecnebi te
baaaını aayanm. Avrupaya ve ha,. 
ka şehirlere giden kimseleri say 
rım. Nüluau yükseltirim. Bunlan 
çıkarınm. 1'Yiilusıı ekailtirim. 

işsizlik hakkındaki kısmi ista
tistikler ele böyleelir. Faal labrika
lann bulunduğu yerae tetkikat 
pılırsa wuiyet başka türlü olur. 
Faaliyeti kısmen Jurgun )'erlerd 
i.atatistik yapılmak iatenirse netice 
bafka çıkar. 

Grevler için de bu vaziyet varit• 
tir. Bir sene içinJe baPa:ııan greo
ler kaydedilirse netice bofka, bi
ten grevler yazılırsa boflıa, bir -
ne evvel başlayıp bir sene somın
da henüz bitme;yen grevler ele alı· 
nırsa gene bafkaJır. 

H•tahaneler iatatiatiklerinde 
nasıl hareket etmeli? Bir ayda gi. 
ren hataları mı, çıkan hartalan 
mı, yoksa ay nihayetinde hasta~ 
nede bulunan hastaları mı yazma
lı? .. 

Bunun gibi daha bir'°" • 
ler :zikredilebilir. 

lfte, bir g112etenin memlekette 
çocuk veliyatına dair nefrettiği is
fatİsfikler ! 

Bu gazete memlekette çoculi 
oeliyalının 3 25 olduğunu söyle
..qti. Halbalri Sıhhiye V elrcileti 
6amı A;-.u. 6ir lfflili il• ,... 
:zip etliyor oe •çocalt Hli,,.,. 
yince lıer ycrJe (l - O) ytJlflntlalıf 
roculılarJaki ölüm valıal1rrt ..,..,_ 
f'lır, halbulri ba vo.lıalar Ja 'fc '3 
tür. Bin-leylı çoculd.Ja vtıli
yat artmıf eleğil elrsilmi,ıir.,, .U. 
yor. 

Sıhhiye V e1rciletinin çok htı!d" 
vardır... Bıı gibi meaelelertle tlaıma 
beynelmilel makamları ve tarifleri 
t16:ırönanJe bulımdarmalt oe be)'
rtelnıilel -.ileri tatbi.Jı etntek l&
aurwlır. •• ... 1111e:dr ilim ile ola' 
l•tati-!ilt il"'!- oaJıalla olar. YoJİ 
sa netice '!..,_ ~ pjııar, v. 
etrafta Jauna yanlı, alrisler .,_... 
dınr. 

latatistik saymak değil mi? Ji
ye eline kiiğıdı kalemi alan mey.
elana çıkmamalıdır. Bu İf bir ihti· 
aaı ifidir, 

Mümtcu FAiK 

Üç aylıklar 
Dünden itibaren ~ıelerde 

tevziata başlaadı 
Eytam, Enımil ve mütekaidinin 

üç aylıklannm verilmesine dün
deo itibaren ~lanmıştır. Mut 
yerlerin.le c.kisi gibi lmlabalık 
görülmemektedir. Emli.k Bankası 
da iaô günden beri maaş tevzi et
mektedir. Malul olanların maatl•
rı derhal verilmektedir. 

Banka günde azami 600 ila 700 
kitİye maaş vermektedir. Vezne
ler arttınlmıttır. _...,__ 

Salih Paşa 
Erzurumda kendisine mühim 

bir ameliyat yapılan kolordu Jcu. 
mandanlarımızdan Salih Paşa, ye
ni vazifesine başlamak U2:ere, Ba· 
tum yolile bu sabah tebrim~e ıre
lecektir. 

= E ZZZ!i!I 

lil olmadığı için yakalanru kur
tardılar. Benim bildiğim bundan 
ibarettt•),, 

Münire hanımm bugünlerde 
ıdırimlze •elmesi beklenilmek
tedir. 



Haftalık siyasi icmal 
-..~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-' 

•Cenevre müzakereleri: 
' . -----------

Silahsızlanma konferansı bütün hafta 
ıüzakcrelcrine devam etti. Fakat mü s
et bir neticeye vannak şöyle dursun, 
onfcrans müzakerelerini devam ettir
ı c İçin bile blı- zemin bulunamadı. Ma .. 

,ıs 1934 içtimaında tebarüz eden ihtila
n mahiyeti şudur: 

._ Emniyet meselesi mi, yoksa silahsız • 
ınma mı evvel gelir? Mah1mdor ki bu, 

,Sok eski bir ihtilaftır. Silahsızlanma kon· 
eı·ansı toplandığı zaman tebellür eden bu 
(itilaf, uzun muz~ereler ve pazarlıklar 

I ıeticesinde bü!bütün halledilmemekle 
">eraber, iki noktai nazarın telifi için ba .. 
~h zeminler bulunmuştu. Mac Donald 
:Ş>rojesi de emniyeti silahsızlaıuna ile te
uif etmeğe çalışan bir teklifti. 
a Şimdi silahsızlanma meselesinin altı 

1ıenelik ihzari çalışması ve iki senelik te 
\ .1.onferans şeklinde içtimaları unutularak 
l':ekrar eski vaziyete dönülmüştür. Em.
Ö.iyet meselesinin her şeyden evvel gel
jjliğini iddia eden devletler şunlardır: 
efransa, Rusya, Küçük itilaf devletleri ve 
. Balkan misakını imzalıyan devletler. Si
f1Rhsız]anmanın lüzumunda ısrar eden 
lldevlet bu defa lngiltere'dir. ltalya ne 
ttsilahların artmasını ne de eksilmesini is .. 
'~yor. fskandinavya devletlerile lspan· 
.,ya da ayrı bir teklif yapmıtlardır. Fakat 
· en ameli teklif bütün noktai nazarları te· 
"lif etmeğe çalışan Türk teklifidir. 
2 Silahsızlanma konferansının müsbet bir 
!'neticeye varıruyacağı anlaşdıyor. Binaen
"..a)eyb bu konferansta silahsızlanma bak
:i kında muhtelif zümreler arasında tebel-

lür eden fikir ihtilaflarından ziyade dev• 
Rletlerin sıralanmaları dikkate pyandır. 

Fransa, Rusya, Küçük itilaf, Balkan Mi-
' l sakı devletleri bir cephede; diğer cephe 

llhenüz yok. Fakat bir zümrenin teıJ<ili 
d daima buna kartı mukabil bir zümrenin 
b teşkiline sebep olur. Acaba Cenevrede 
8 silahsızlanma meaelesi etrafında topla
. nan devletler, başka meselelerde beraber 
t yürüyerek zümre teşkiline ve hinaena

n lcyh muvazeneye doğru mu yÜriiyecek? 
R • * * ,. 
d 

ita/ya ır."Uıhlarını artırıyor: 
• 

t. SWibsızlanma konferansı müzake; of e
rile meşgulken, Mussolini ltalya'nın bab

l riye ve hava kuvvetlerini tezyit etmeğe 
karar verıli. Hafta arası f'l'alya Meb'usa• . 

ı. nında irat ettiği bir nutuli:ta on yedi mil
} yon İngiliz lirası hava kuvvetlerine ve 
' on yedi milyon l ngiliz Lirası da donan
ı maya fevkalade tahsisat ayırdığım söyle. 
t di. Bu otuz dör t milyon fevkalade tahsi-

sat al tı senede sarfedilecektir. 
l Mussolini nutkunda ltalya'nm mali va· 

ziyetine ve harici meselelere de temas et· 
1 m;ştir. Başvekile göre mali vaziyet iyi 

de"ildir. Bütçe 66 niilyon lngiliz lirası 
aç kbr. Ticaret muvazenesi de eUi mil
yon lngiliz liraaı ltalya'nıu aleyhinedir. 
Bütçeyi tevazün ettirmek için yeni bir 

1 çare düşünmediğini aöylemiştir. Evveli 
tasaıTuf yapılacak, fakat milli müdafaa 
tahsisatlarmda değil. Bunlar artıyor. 
Sonra y<oni vergiler taı·hedilecek. "Milli 
müdafaa,, tahsi~atının sarfı, bazı sanayii 
canlandıracağından İşsiz amelenin bir 
k:ısmt iş buiacak\ardır. Yani Musaolini as· 
ken. ve bahri inııaat.ı bir dereceye kadar 
da iktıs.adi kalkınma tedbirlerine bağlı· 
yor. Bunlar tabii Mussolini'nin bileceği 
itlerdİı'. 

Harici münasebetler baklmıdaki sözle· 
rine gelince; bunlar her memleket tara
fından alaka ile takip etclilmek icap edi
yor. MaHolini beynelmilel v.aziyetin si
!iiııaızlanma konferansından 90111"& tavaz
zuh edeceğini söylemittir. Her §"1' buna 
bağlıdır diyor. Fakat milletlerin harpten 
kaçınamıyacaklarına kanidir. Hatta daha 
ileri giderek kaçınmak ..IJl doğru değildir 
demek istiyor. Kullandığı lisan ıudur: 
Milletler için harp analar için çocuk do
iurnııya benzer. 

Mussol_ini bu sözlerile harbi takdis edi
yor.Harbi kaçınılması miiınl<ün olıruyan 
bir fe'~et diye kabul etmek başka, mil
letler ıçın mukaddes bir vazife yapmak 
ba~kadır. Mussolini'nin ikinci fikirde ol
dugunu hafta arası söylediği nutuktan 
anlıyoruz. 

* * * Sarre anlaşması: 

B.cynelmilel kanşıkhklar içinde hafta 
arnsı gerginEkleri izale edecek bir hadise 
olmuştur: Milletler Cemiyeti Sarre me
ıelesi hakkındaki kararını vermiştir. Ma
li.ımdur ki Sarre Versailles aulbündenbe
ri beynelmilel komisyonun idaresi altın .. 
dadır. Muahedeye göre gelecek sene ara.. 
ya müracaat edilerek Sarre'lılar şu ş.k
lardan birini tercih edecekler: 

1 - Almanya' ya dönmek mi istiyor
lar? 

2 - Fransa'ya ill;hak etmek mi isti
yorlar? 

3 - Şimdiki re1imin devamını mı 
istiyorlar ? 

Araya müracaat Milletler Cemiyetinin 
rr.ürakabesi altında yapılacağından geçen 
sonbahardanberi Alınanya'nın bu teşki. 
lattan çekilmesi vaziyeti işkal ediyordu. 
Fransa araya müracatin Milletler Cemi
yeti çerçevesi haricine çıkarılmasına mu
vafakat etmediğinden Almanya ile Cemi. 
yet dışında müzakereye yanafmryordu. 
Ancak mesele hafta arası halledilmiştir. 
Fransa ile Almanya bir itilafe vardılar. 
Araya müracaat 13 kanunusani 1935 ta
rihinde yapılacak. Ari.ya. müracaate yerli 
Sarro'! ılar nezaret edecekler. icap eder· 
se Lüksemburg zabıta memurlarından is
tifade edilecek. Versailles muahedesinin 
imzası tarihi olan 28 haziran 1919 tari
hinde Sarre ıruntakaaında bulunan nüfus 
liraya iştirak edecektir. Bu itilaf bir ka-

M,.ar şeklinde Milletler Cemiyeti Meclisi 
-rarafından lastik edilmiştir. Binaenaleyh 

hem Almanya'nın istediği oldu, hem de 
Fransa noktai nazarını yiirüttü. Şimdi 
Sarre meselesi IS Kanunusani günü yapı~ 
lacak olan reyiamın neticesine göre halle
dilecektir. Bu neticenin Almanya'ya itti. 
bak etmek lehinde tecelli edeceği şimdi
den söylenebilir. Bununla braber Alman-

\..lıa"' ...... 

\ar çok kabir bir ekaeriyet temin etsin· 
ler diye faaliyete geçmi~lerdir. 

* * * Silah Embargosu: 

Boliviya ile Paraguay arasındaki mu· 
harebe Milletler Cemiyeti için yeni bir 
imtihan vesilesi oluyor. Bu imtihan 
Milletler Cemiyetinin bu iki Cenubi 
Amerika Cümhuriyeti arasındaki barbi 
nihayetlendirmiye muvaffak olup olmıya
cağı noktasında değildir. Milletler Ce
miyetinin harbi nihayetlendirmiye mu .. 
yaffak olmadığı snlaşılmıttır. Fakat bu· 
na muvaffak olmaymca §UDU yapıruya 
çabımı§tır: Milletler Cemiyetine rağmen 
harp yapınakta devam eden bu devletle
re harp malzemesi satılmasını menet
mek. Milletler Cemiyeti otuz küsw- dev
lete mektuplar yazarak, kendi karar ve 
emirlerine rağmen harp yapmakla devam 
eden bu iki yaramaz devlete sili.h ve 
harp malzemesi satılmama&ını talep et
miştir. 

Milletler Cemiyetinin bu noktada mu· 
vaffak olup olmıyacağı hakikaten merak 
edilecek bir mesele idi. Milletler Cemiye· 
tine ıimdiye kadar gelen on beı cevabın 
ekserisi muvafakat ediyor. Fakat birkaç 
devlet, başka devletlerin de ayni mem· 
nuiyeti tatbik etmelerine bağlıyor. Me· 
seli. Fransa mcrnnuiyeti Almanya'ya 
bağlıyor, Peru, Şili'ye bağlıyor. Fakat 
heyeti umumiyesi Milletler Cemiyetinin 
otoritesi namına şayani memnuniyet gö
rülmektedir. Bununla beraber, eğer bir 
devlet muvafakat etmezse bütün teıeb· 
büs suya düşebilir. 

Diğer taraftan Amerika tarafından 
atılan adım çok ehemmiyetlidir. Amerika 
bu silah satma meselesinile şimdiye ka
dar çok müşkülpesent davranıyordu. 
Japonya'ya silah satmamak mevzuuhah
oolduğu zaman lngilizler bile buna mu· 
vafakat etmişler fakat Amerikalılar razı 
olmamışlardı. Her şeyden evvel Amerİ· 
ka kanunlarında Cümhurreisine bu tica .. 
reti menetmek için t.al~hiyet veren tadil
ler yapmak lazımdı. Bu defa bu tadil ya
pılmıştır.Amerika Cümhurreisi de kendi 
sine verilen kanunun salahiyetine daya .. 
narak Boliviya ve Paraguay Cüınburiyet· 
lerine silab satılmasını menetmiş tir. Bi
naenaleyh Milletler Cemiyetine dahil 
memleketler bir karara vannıya çalışır· 
ken, Amerika harekete geçmiş ve silah 
embargo'sunu tatbik etmiı demektir.Bu· 
nun dünyada sulbü muhıifaza noktasın· 
dan yardımını burada münakaşe edecek 
değiliz. Belki de ber devleti imkan nis· 
betinde harp malzemesi sanayÜni inki~af 
ettirmi.ye sevkedecektir. 

A "k ** " men a'nın aiacakları: 

Amerika hafta arası, altı gün sonra va
deleri gelecek olan borç taksitlerinin bi
rer pusulasını borçlulara göndermiştir. 
Mallımdur ki 15 haziranda Amerika'ya 
tediye edilecek olan b.erçların vadeleri 
geliyor. Pusulalar gayet muntazam ya· 
zılmıştır. Fransa'dan 1932 kanunuevvel, 
1933 haz"ran, 1933 kanunuevvel ve 1934 
haziran taksitlerinin tamamı isteniyor. 
lngiltere 1932 kanunuevvel taksitini te
diye etmiştir. 1933 h8.z.iran ve 1933 ka
nunuevvel taksitlerinin birer cüz'ünü 
vermiştir. lngiliz'lerden bu iki tak•itin 
bakayası ile 1934 haziran taksitinin ta· 
mamı isteniyor. Faizler, ber şey mun· 
tazam hesaplanmıştır. 

Borçlu Avrupa devletleri Cümhurrei.; 
tarafından hafta arası bu borçlar hakkın
da Meclise hitaben söylenecek nutku 
bekliyorlardı. Nutuk nihayet ıö: lenmiı 
aına fakat Roosevelt'in sözlerinde yeni 
hir ıey yoktur. Amerika borçların tama· 
mını istiyor~ Lausanne' da ilga edilen ta .. 
mirat borçlarile Amerika'nın kendi ala
cakları arasında bir münasebet görmedi
ğini tekrar ediyor. 

Fransa'nın 1932 kanunuevvelindenbe· 
ri borçlarını vermediği bu defaki taksiti 
de tediye etmiyeceği aşikardır. Ancak 
lngiliz'lerin ne yapacakları malUm de
ğildi. Geçen senedenberi iki defadır ki 
cüz~ bir tediye ile "hepsini tediye ettik,, 
diyorlardı.Şimdi nisanda yapılan Johnson 
kanunu ile lngiltere böyle cüz'i para te
diye ederek hepsini tediye etmİ§ olan 
devlet vaziyetine giremiyecek ; Fransa 
gibi hiç tediye etmemiş devlet vaziyetine 
düşecek. Bunun için lngiliz'ler de bu de
fa hiç tediye etmemekten bahsediyorlar. 
Maamafib ne yapacakları ancak 15 hazi~ 
randa belli olacaktır. 

* * * Amerika'da sermaye ve işçi: 

Amerika' da hafta arası birtakım grev
ler ilan edilmiştir ki bunlar Amerika' da 
Roosevelt tarafından tatbik edilmekte o
lan kalkınma tedbirlerinin muvaffakıyet· 
sizliğine delalet eder. Bundan maada 
işçi smıfı arasında bir kaynaşmaya ali-
mettir ki eğer Amerika'nın iktısadi vazi
yeti düzelmezse, bunun çok şümUllü ne· 
ticeleri olabilir. 

Grevlerin biri Mineapolis'te olmuı
tur. Bu ıehirde kamyon şoförleri mesai 
saatlerinin uzunluğundan fikayet ederek 
grev ilan etmişlerdir. Müsademede bir 
fabrika müdürü öldükten sonra ihtilafm 
hakeme havalesine karar _verilmiştir. 

ikinci bir grev de Toledo şehrinde ol
muştur. Bu şehirde Autolite Elektrik Şir
ketinin amele&İ grev y~pmışlardır. Bu 
grevin sebebi de elektrik şirketinin ye • 
ni amele teşkil8.Lını tanımak istememesi 
ve teşkilat harici amele kullanmak teşeb· 
büsünde bulunmasıdır. Bu grev daha 
kanlı çarpışmalara sebep olmuş ve niha· 
yet elektrik şirketi müesseseyi kapamış
tır. 

Amerika'nın diğer mıntakalorında da 
grevler yapdıyor. Bunlar çok ehemmi
yetli neticeler doğurabilir. Çünkü işçinin 
Roosevelt hakkında itimadını kaybettiği
ne delalet eder. Amerika işçisini himaye
si altına alan Amerikan Mesai F ederasyo
nuna da işçi itimat etmemeğe başladı.Bu 
teşkilatı sermayedarın aleti telakki edi
yor .Amerilııa'nın iktısadi bolluk zaman
larında hem aennayedar, hem de İşçi 

Bulak haıında 
Vaniköyle Kandilli arasında ye

~[ yamaçlann sarkıttığı gölgelere 
basarak yürüyordum. 
Ummadığım yerde önüme bir 

bulak (1) çıktı. Uluğundan yarım 
parmak kalınlığında bir su akıyor 
du. Şınltısı bile içime serinlik ver
di. Avucwna alıp bir yudum içtim. 

Suda bir kekremsilik vardı. Ağ. 
zımcla olgunlaşmayan yemişlerin 
buruşturucu tadını duyuyordum. 

içmekten vazgeçecektim. Kar· 
şunda yaşlı birisi belirdi: 

- iç oğul, iç, dedi, bu suyu öz-
ge (2) yerde bulamazsın. 

Dedim ki: 
- Ben bu köye yerleştim. 
- Oooh... Sevindim. Öyleyse 

durma iç! Benim gözlerimi bu su 
kurtardı. Bir aydır ki, tanyeri a
ğarmadan, Hisardan kalkar, bu 
sudan içmeğe gelirim ••• 

- Şaştım doğrusu .•• 
-Şaşma, iç! ••. Sağlık yurtlann-

dan hep damacanalarla gelip alı
yorlar. 

O sırada, bir başka yolcu bula
ğa yaklQftı. Ak saçlı bir Rwn ka
dın .• 

Kurtuluştan geliyormuş. Kadı· 
nın küreken (3) i dertli (4) olmuş. 
Her yedi günde bir bu sudan alı
yor, ona içiıiyorlarmış. Gitgide, 
iyileşmiş. Handise, görmemişe dö
necekmiş. 

Bulak basından ayrılırken, bir 
yük taşıyıd, sırtında bir su fıçısı 
ile önümden geçti: 

- Şu yanımızdaki bulaktan mı 
doldurdun? dedim. 

- Yok, decli, tlsküdardan geti-
riyorum. Tomruk suyu ••• 

- Uzağa mı götüreceksin? 
- Nah, şu yalıya. •• 
- Yalıdakiler, Vaniköyü suyu 

içmiyorlar mı? 
Güldü: 
- Acı suyu neden içsinler!. 

Bunca güzel sular vaı lken ... 
Kendi kendime düşündüm: 
Kime acıyayım? Elleri dibinde

ki bu sağlık kaynağını görmeyen 
Vaniköylülere mi, yoksa, lstanbu
lun ta içlerinden buraya bir bar
dak acı su içmeğe gelenlere mi? 

M. SALAHATTIN 

1 - Bulak - çeşme (Tarama dergi
sinde çeşmeye akar) denilmiştir. 

2 - Ozge . Özün aksi, yabancı de
mek. 

3- Küreken damat, göveyi (Tara· 
ma dergisinde ) Körek diye geçmiştir. 

Doğrusu budur.-
4 - Dert türkçedir. Dertli, hastalrk

h manasına gelir. 

YENi NEŞRiYAT 

inkılap dersleri 
Maarif vekili Hikmet Beyin 

üniversitede verdiği konferanslar 
toplanarak tabedilmiftir. Üniver~ 
site neşriyat bürosunda satılmak
tadır 

lstanbul asliye mahkemeleri. birinci 
yenileme bürmundan: 

Emlak ve Eytam bankasile Çadırcı 

Zade Mehmet Lütfi B. Mustafa efendi 
Ağırnaslı Seyit Ef. Zade Mustafa ve Şü-

rekMı namına vaz'ı imzaya mezun Ha .. 
matlili zade Hamdi efendi arasındaki da· 

vanın yenilenmesi esnasında: Müddeaa

Jeyhlerden Istanbulda Malımutpaşada 

Abut Ef. hanında 7 No. da mukim Ağır

naslı Seyit Ef. zade Mustafa ve ıüre
ki.sı namına vaz'ı imzaya mezun Hamat

lılı zade Hamdi efendinin mukaddema 
lstanbulda ikinci ticaret mahkemesinde 

vakı talep ilanen tebliğ edilmiıse de vu
kua gelen adliye yanğınmda bu işe ait 

dosya ve teferruatı yanmış ve yenileme 

muamelesinin ifası için alacaklı banka ta• 

rafından Büromuza beyanname veril .. 
miı olduğundan ikametg.iihı meçhul ol· 
duğu anlaşılan Hamatldı zade Hamdi 
efendinin yenilemenin icrası için tayin 

olunan 10-7-934 tarihine müsadif salı 

günü saat 14 de Yeni postahanenin birin

ci katında bulunan büromuza gelme-

. diği veya vekilini göndermediği takdir

de 2367 No. b kanunun 6 ıncı maddesi 

mucibince yenilemenin gıyabında yapı

lacağı tebliğ makamına kaim olmak Üze· 

re ilan olunur. ( 270) 

memnundu. Şimdi her ikisi de gayri. 
memnundur. Fakat i§çi daha çok gayri· 
memnun. işte grevlerin manası budur. 
Eğer İtçi Cümhurreisi ve bir dereceye 
kadar sermayedarların nüfuzu altında 
bulunan mesai teşkiLitı hakkındaki iti
madını kaybedip te sol cereyanlara ka
pılacak olursa, Amerika'da mühim bir İn· 
kılap beklenebilir. 

Ahmet ŞOKRO 

Bugünkü program 
1 S TAN BUL, 

Siyah Nerkis 
12,.30: Pli.k neşi:ryatı . 18,30: Plak neıriyat 

19,20: Ajans haberleri. 19,30: Türk musiki ne 
riyab. (Me.sut Cemil, Ru1en, Cevdet, Lavt 
Övrik beyler, Vecihe, Nazan, Feridun, Nedim 
harumlar.) 21,20; Ajana ve borsa h.aLerkr" 
21 ,30: Radyo çigan orkes traaı ve hafif mu Suat Bey, yüksek bir vazife sahibi, 

ehemmiyetli bir §ahsiyetti. Son Viya• 
na seyoa,ha.tinde Viyana barlarında 
(Siyah N er:kis) ünvanile §i>hret bul
muş bir bar yıldızile tanıştı. Macar 
kızı lva Suadi Sevmİ§t.İ. Genç adamın 
lstanbulda bıraktığı karısı Belmarun 
bu i•ten haberi yoktu. Kocaaı ona ba· 
raretli mektuplar yazıyor, i§İnİ bir an 
evvel bitirip yanına gelmek için acele 
ettiğini bildiriyor ve dolaştığı yerle• 
rin, müzelerin fotoğraflarını gönderi· 
yordu. Suat, bar kızile bir ay, hara• 
retli, çılgın bir hayat geçirdL Döner• 
ken kansına kürkten bir manto, di
ğer hediyeler almıttı. lstanbula lvayı 
da beraber getirdi. Beyoğlu harlan, 
Macar yıldızının gelişile parladı. lva, 
her gece bir barda nwnara yapıyort 
alkış teveccüh ve rağbet kazanıyor· 
du . 

Kocasının geceleri sık sık barlara 
devaın etmesi Belmayı ku§ikullandır
mış, alttan alta sorm.U!h ~onıştu~~f? 
onun bir Viyanalı sanatkarı sevdıgıru 
öğrenmişti; amma Belma biç bibne
mezlikıten geldi; çünkü her türlü ihti 
n.slarnnızda mühim bir imi! olan pa
ra onun bu kıskançlık duygu.sunu öl· 
dürdü. Suadin, Avnıpad~ döndükten 
sonra eli açılmıştı, su gibi para sar· 
fediyordu. Şişlide bir apartonan yap· 
tırmağa başlamıştı. Genç kadın, bü· 
tün bu zeng0inliğin -'>ebini anlamı§• 
tı: Macar ıkı.zmm kazandığı paraların 
bir kı!m.I ıkocasııun cebine giriyordu. 
Rir müddet sonra husW>İ bir otomobil 
leri oldu. Suat, artık lvavı kansından 
gizlemeğe lüzum görmedi. Belma da 
Macar kızile dost oldu. Kimseye uz• 
dirmeden onunla giz-ti gizli konuşu• 
yordu. 

Bu sırada Belma, Ana.doluda afyon 
ticaretile meşgul olan ağabey•inden 
mektup alm~tı. Yakında htanbula 
geleceğini yazıyordu. Genç kadın, ~u 
havadise ço&: sevindi. Füruzan zengın 
di, amma çok hasisti. Ondan beş ku· 
ruş kopartmak bile mümkün olamaz· 
dı: Fakat şiındi elinde bir silahı v~· 
dı. Senelerden beri bir hediyesine bı· 
le nail olamadığı ağabey,.inden intİ· 
kamını alacak, fırsattan is.tifade ede 
cekti. Ona, heınen bir mektup yazdı. 
Ada lann güzelliğinden, piypaaada 
güzel şarkı söyleyen hanımlardan ve 
.saireden bahsederek onun bir an ev .. 
vel gelmesini temin için dört gözle bek 
lediklerini bildirdi. 

Bir bafta sonra afyon taciri, krz 
kardeşinin yanına gelmişti. ilk gece, 
iki kardeş salonda şöyle konuştular: 

- Ağabey bu sene Beyoğlu can- [ 
landı, Viyıınadan bir artist geldi. Her 
kes onun"peş.inde, bir kere dansede· ı 
bilmek için rekabete girişmek lazım· 
rnq. 

- Kard~inı, bu nasıl kız, güzel 
mi? 

- Çok gÜzel, eniıten bile birkaç 
defa onwıla oynamış! 

Genç kadın paralı kardeşir; kan- , 
dırdı. Ona, üstünde fransızca ' '.''yalı 

1 
Nerki.s) yazılı mavi küçük bir §İşe· 
den esa"" sürdü. Füruzan, gece, Te
peba.şmdaıki bara git.ti. Numara ya.
parken lvayı çok beğendi. N WJllll'&• 
!ardan sonra kadını t.annnakta müı
kül.ô.t çekti. Kız kardeşi onwı siyah, 
kadife tuvaletli olduğunu söylemitti-

lva, biraz kızıla çalan san aaçlan, 
mavi gözlerile çok gÜZel bir kızdı. 
Onunla da....ederlı.en kadının vÜcu• 
dünden de (Siyah Neriı:is) kokuaun:un 
sızdığını duydu. Macar kızı ona so
kuluyor, ateşli, ibtir ... tı oynuyordu. 
Danstan aon.ra lvıa.yı ma•a2m.a çağırdı. 
Rakip bakı~ar karşısında onunla şa· 
rap içti. Ve erkence bardan çıkarak 
kadının evine gittiler. 

•, '• salon yavnısu küçük bir oda
da Isonuşuyorlardı. Füruzan temiz 
vicdanlı, zeki ve çok kurnazdı. Viya· 
na seyaha.tile, Siyah Ne,,kisin kendi· 
&.ine ta.nrtılması arasındaki münasebe
ti düşünmüş, Suadin bu kadınla ala· 
kası olduğunu seunişti. Şu..adan bu· 
radan konuşurlarken lva bir aralık 
§i>yle bir teklifte bulundu: 

- Fünı:an.. Seni canım. çok sev .. 
di. Benimle evlenmek ister misin? 

- Memnuniyetle Matmazel .• 
- Fakat bir Mösyö daha var, be-

nimle evlenecek, acele et •. lki bin li· 
ra borcum var. Onu tesviye ediniz. 

- Hay hay .. Yalnız benim de ya· 
rın ödenecek bonolarnn var, para nok 
san geliyor, s;z bana ikiyiiz lira ikraz 
ediniz, §U hesapları temizleyevim. Bir 
bafta sonra. b"'1'kadan istediğinizi ve
rip .;zinle birle§iriz. 

Macar kızı dü;ıündü: Suadin ten· 
bihelnne muhalif hareket edip i§İ 
bozmak doğru olımyacaktı. Adamı 
aoymak için ilk evvel iatediğini ~- 1 
rip ona itimat ve fedakarlık telkin 1 
etmek 18.zundı: 

- Peki, dedi. Ve çanta4ıru açarak 
Füruzana iki yüz lira verdi. 

Afyon taciri o gece bar kadmm• 
dan ayrıldı. Bir daha biç yanına uğra- ı 
madı .. Bebna, biraderinin haline hay· 
ret ediyordu. Birçok erkeği fi)hreti· 
nin, aş.kının çemberi içine alan lvanın 
nasıl olup ta Füruzanı zaptedemediği 
ne ıaşıyordu. Bittabi bunu kardetine 
açamazdı. Birgün bir yolunu bulup 
ona sordu: 

- Nasıl Ma.oar kızını beğendin mi? 
Ticaret işlerinde pişmit, para dala.· 

verelerinde kurnazlığı kinıaeye _...... 
mek istemeyen genç, bam teline basıl 
mış gibi yerinden sıçradı: . . 

- Ne söylüyorsun kaıdetım. dedı. 
tva için çıldırıy~; .. faka.!ı._ ""r 1 ya· 
nma gitmek için yüzlki~ ! 1; v~en• 
meğe karar ~ik. VUZ ır~ . 
aldııın. Ayni vımanda bu haft_"; ıtri .. 
lira borcunu teıovi:ve edecegıme soz 
vemıl§ bul~ Betma. enifteme 

söyle, bana bir iyilik yapınız. Avnı· 
padan daha bankaya havale gelme• 
miş, zannederlın ki mektuplar gele
cek hafta içinde gelmiş olacaktır. Bu 
zamana kadar bana iki bin iki yüz li· 
ra borç veriniz. 

Belma, tereddütle ellerini uğu~tu
ruyordu: 

- Va.ilahi kardeıim bilmem ki .• 
Suat te apaı1.•mana başlattırdı, malfun 
ya .. 

O gün, İva, Suat ve Belma birleşip 
isti~e ettiler. Füruzan on bin lira
lık bir adamdı. Ondan para çekebil· 
mek için istediğ"~..i vH!l!.~!e mahzur 
yoktu. Ertesi gÜn Suat, kainbiraderi· 
ne i....ıediğini verdi. 

iki gün sonra Beyoğlu muhitinde 
şu ba.vadis çalkandı: Bar yıldızı Vi
yanalı fva sevdiği bir gençle Viyana· 
ya gitmişti. 

Suat ve Belma bunu bir şayia sandı 
tar; fa.kat havadis hakikatti. Füru
zan, Siyah Neııkis va.sıtasile kendi.s..in· 
den pal"a çekınek isteyen kardeşile 
eni.~tesinıin itlerini altüst etmişti: Apar 
tnnanın inşası yanın kalm.ıı, Suadin 
f va ile münasebeti tahakkuk ederk 
vazifesinden çıkarılmıştı. 

Fünızan Viyanalı dilberle evlendi, 
onu bar hayatından, binlerce iştihalı 
nazarlar karşısında vüeudünü te§hir 
eden iğrenç bir kadın olmaktan kur· 
tardı. Evinin, salonunun hanmu yap· 
tı. Şişlide yapılan apartunarun mu· 
tasarrıfı Füruzan oldu. Bir katına e• 
niştesile, kız kardeşini yerleştirdi. 
~.f,.. ..f .... ~ Fün17an koca.sınm işlerini ge 
nişletti: Türkiye ihracat mallan 
hn.>ınm Şirketinin bizzat daktilolu
ğunu deruhte e~~ti. Onlarla nadiren 
konuşuyordu. 

Karı, koca ·kazdıkları kuyuya ken· 
dileri d.fü;müşler, Füruzan, memleket 
için işelyen kıymetli zekuile temiz 
vic.danırun mük.8.fatım kaz~ttt. 

O. N. 

Asrın umdesi "MiLLiYET" tir. 

ABONE OCRETLERl: 
Türkiye İçin Hariç için 

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

..!!..._.. . ....... 14 - 28 -

Gelen eTrak g e ri v e rilme %..- Müddeti 
geçen nüshala r 10 kuruıtur.- Ga%.ete TEi 

matbaaya a it itl e r için müdiriyete müra
caat edilir. Gazetemiz ilBinların mes'uliye 
tini kabul etmez, --

ıiki. . . 
223 Khz. V ARŞOV A, 1345 m. 
18.50: Plftk. 19: Kitap reklam,. 19,15: Japo 

ıarkıları. 19,45: Muıahabe . 20,15: Dan koro• 
tarafından konser. - Musahabe. 21,2S: Senf 
nik konser. 23,: Föyton. 23,15: Dan• muaiki 
24: Musahabe. 

823 Khz. BÜKREŞ, 364 m. 
13: Haberler. - Pli.k. - Haberler. - Plak 

19: Mtori orke.st.raıı. 20: Üni•erıite. 20,20 
Orkeatranın devamı, - Konferan•. 21,15: Ko 
ro taganniai. 21,45: Radyo orkeatrast. 22ğ15 
Mütalea. 22,30: Radyo orkestra&ı. 23,: Habe 
ler. 23,30: Plak. 

686 Kbz. BELGRAT 437 m . 
20: Romen musikisi. - Rekli.mlar. 21: Za 

rep ten nakil. 23: Haberler. - Kahvehan 
konseri. 23,45: Dana pli.klar-r. 

638 Khz. PRAG, 470 m. 
20,30: Senfonik radyo orkeatraıı. - Muaa 

habe. 21,30: Operadan naklen bir temail. 
174 Khz. MOSKOVA, 1724 m. 
21,05: Muhtelif neıri1at. 22: Almanca n.e,r 

yat. 23,05: lugilizce neıriyat. 24,05: Çek ne, 
ri1atr. 

713 Kh• ROMA, 421 m. 
18: Tagannili konser. - Muaahabe. - Plt.. 

- Musahabe. 21 ,45: Mütenevvi koneer. 22 4 
•

1Fatica., isimli bir perdelik temsil. 23,15: Ha 
fif muaiki. 
ŞiMALi ITALYAN GRUPU 
21,45: Senfonik konser, Müteakıben dan 

muıikiııi. - Haberler. 
545 Kbz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
19,40: Bertha salon takımı. 20,25: Muaah. 

be. ~ı: "Hary Janoa,, iamindeki Kodaly -
Panh~ı - Harsanyinin eserlerinden opere 
24: Kıaı Sigan takımı. 

592 Kh,. ViYANA S07 m. 
~9,25: Muhtelif. 20,10: Joaef Strauaaun ea 

lerınde.n konser, 21,05: Hima1e,, isimli tenıa 
(lbıenın eserlerinden.) 23,20: Haberler. 23, 
Senfonik konser. 

904 Khz. liAMBURG 332 m. 
21 ,lS: Milli neııriyat. '22: T acannili konse 

23: Haberler. Musikili ueıriyat. 24: •~Tieflan 
operasından parçalar. 

Kh.z. Deutachlandaender. 1571 m. 
22: 18 n<::İ asra ait nıuaiki parçaları. 23 

Haherler. vıı. 24130: Dana m.usikİ5İ. 

VAPURCULUK 
TORK ANONİM ŞİRKETi 

lST AN BUL ACENT ALICI 
Liman Han, Telefon: 22925. 

Trabzon yolu 
Dumlupınar H~z~~~~o 

PAZAR günü saat 20 de Galata 
rıhtımından kalkacak. Gidiıte Zon
guldak, Inebolu, Ayancık, Samsun, 
Ünye, Ordu, Giresun, Tirebolu, Gö
re!, Trabzon ve Rizeye. Dönüşte 
bunlara ilaveten Of, ve Sürmeneye 
uğrayacaktır. 

l'iıı::::ıııııiiıllliııııl _____ .._. 

ÇİFTLİK PARKINDA 
Deı:ıiz 
Kızı EFTALYA hanım ve Kemani 

Sadi Bey -ile 14 kitilik saı 
Şabeso, 

heyetini dinleyinlı. Kahve, Çay, llmoaata 
G•ııoz 40 kDl'Uftur. - ( 286 ) 

Gayrimübadiller Takdiri Kıymet 
Komisyonundanı 

9 Haziran Cumartesi 604 No. dan 631 No.ya kadar 
10 ., Pazar 632 ,, 659 ,, ,, 
11 " Pazartesi 660 ,, 689 ,, ., 
13 ,, Çarşamba 690 ,, 712 ., ., 
14 ,, Perşembe 713 ., 740 

Karar numaraları yukarıda yazılı gayrimübadı1i:rin ~z
de 25 hesabile bonolarını almak üzere hizalarında gösterilerı 
günlerde Komisyona müraca iJ.at etmeleri. (3061) 

Orta tedrisat muallimi olmak isteyenlere: 

Maarif Vekaletinden: 
Yüksek Mektep Mezunlarından ve yahut ehliyetname ile 

Orta Tedrisat Muallimliği hukukunu kazananlardan Orta 
Tedrisat Muallimi olmak isteyenlerin bir istida ve mahalli 
Maarif idarelerince tasdikli bir fiş ile 25 Haziran 1934 tari
hine kadar nerelerde vazife almak arzu ettikleri tasrih olun
mak üzere Vekalete müracaat etmeleri ilan olunur. (2953) 

- BEBEK BAHÇESİ 
AÇILDI 

MÜKEMMEL CAZ VE SERVİS 

-'11111 

Kahve: 15 - Bira 60 - Bilecik 80, mu.ler 20 kuruş. 
Deniz kenarına hariçten yemek getirilebilir. 

(244) __ , 

Ankaradaı Jandarma Umum 
Kumandanlığınd, . nı 

Maltepe'de yapılacak Jandarma gedikli küçük Zabit 
Mektebi İnşası kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuş
tur. Münakasa zamanı 26-6- 934 çarşamba günü saat 15 te 
clir. Taliplerin plan ve şartnaıneleri görmek üzere Ankara'
cla Jandarma Umum Kumandanlık Levaznn Müdürlüğüne 
müracaatları. (3019) 
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Bir yıldızın hayatı ne kadar 
Sok sergüzeştlerle dolu olursa ol
b':'n gene onun hakkında herkesin 
.ıldiği bazı şeyler vardır. Ve ekse

lıya da bu herkesin bildiği kısım
ar aşağı yukan hakikate yakındır. 

Bunda, Nana filmile parlıyan 
A.nna Sten'in hayatı bir tek istisna 
teşkil ediyor. Filhakika bu gene 
Çok güzel artistin kim olduğunu: 
~e olduğunu, kaç yaşında bulundu
!llınu tam olarak hiç kimse söyliye
tııez. Mazisi hakkında birçok riva
Yetler dolaşır ama bunların doğru 
b!duklarıru isbat değil iddia eden 
ıle çıkmamıştır. 

I işin garibi Anna kendisi için söy 
enenleri duyar, bilir fakat ağzını 
açıp ta ne tastik, ne inkar, ne de 
~shih etmez. O, kendisine soran. 
arın hiçbirisine bir şey söyleme
~ekte ısrar ettikçe meraklıların a-

eQ'i çoğalmakta herkes onunla 
lrıeşgul o' naktadır. 

Uç muhtelif tekilae tanı.,mış An 
lıa Sten vardır: Rus'ların Anna'sı, 
Alıtıanlarınki, Amerikalılarınki. 

R.uslara göre: 
A.nna 1906 senesinde Kiew'de 

doğmuştur. Ailesi fakirdir. Babası 
ltıaitre d'hotel, annesi Anna Pet . 
rovna işçidir. Küçük yaşında sine
lllayı hiç sevmezdi. ilk defa bir fil. 
illi gördüğü zaman ağlamıya başla
ı:nış, annesi de susturmak İc'_ı fil. 
l:lli Yarıda bırakıp çıkmaktan baş
ka bir çare bulamamıştır. En çok 
•eYdiği şey danstır. • 

Harpte tek başına kaldığı zaıı:>an 
~aşıyabilmek için Kiew sokakların· 
d~ elına satmış. Bu aralık nazarı 
ıkkati celbetmiş, sefaletten kurtul 
~ak için hiç sevmediği sinemacılı
fa İntisap etmekten başka çare bu
a1ı:namıs ve lnkijinoff'tan dersler a . 

" llııya başlamıftır. 19,24 te Mosko. 
aya gelmiş, Groletkult'un tiyatro

kUna girmeğe muvaffak olmuş. Fa
at kendisine mühim roller veril

~ediği için yalnız s ·nema yapmıya 
ı:n~rar vermiş. llkönce Rüzgar fil • 

tnde ufacık bir rol almış ve an • 
ca.k 1927 de Kartonlu genç kız fil
~ınde büyük bir rol tutmuş, sonra 
ta.İ•Sarı pasaport, Oğul, Beyaz kar-

da oynamıştır. En çok seYdiği 
!:enr kı I' 'd' :r z ro .erı tr. 

d 
A.lınan'ların Anna'sı bambaşka

tr: 
l k' d·· anunuevvel 1909, saat 11 de 

d~kf aya gelmiştir. Baban Kiew' 
~ OpeTa Royal'de balet h .-,cac 
qnn · · 
b es ıse Moskova operasınd 

a• dan .. J'· · y soz- u. 
Dansa büyüle bir iptilası vardı 

Daha dört y~ında iken babasın • 
dan dersler alır ve çok muvaffak o
lurdu. Fakat beş yaııına ~eldiği za
man harp patlamış Mösyö ve Ma • 
dam Sten cepheye gitmişler. Kü • 
çük Anniouschka Moskova' da kal
mış. 1917 de annesi bab•I ı Kiew'e 
döndükleri zaman küçüğü bulama
mışlar. Epeyi zaman sonra Anna'· 
yı Moskovada bulmuşlar. Klasik e
serlere çalışıyormuş. Derhal yan· 
!arına almışlar. Babası bir sirk kur 
muş. Burada Anna cambazlıklar 
yapJ71ış, dansözlük etmiş, sonra da 
beş maymuna, bir eııeğe üç te asla
na mürebbi! k etmiş. 

Babası öldükten sonra Moskova 
ya dönmüş lnkijinoff'un ve Eisens
tein'in hocalık ettikleri bir mektebe 
girmiş. istidadım takdir etmişler 
Eisenstein'in himmetile 16 yaşında 
büyük roller almıya başlamış, 1931 
de de Almanyaya gelerek b:rkaç 
film çevirmiştir. iki sene içinde al
mancay~ mükemmel öğrenmiştir. 

Amerıkalılara gelince; onlarca: 
Anna 1910 da Kiew'de doğmuş

tur. Babası bir dans mektebinin 
müdürü, annesi de aslan lsveçli ve 
dansözmüş. Fakat evlendikten son 
ra dansözlüğü bırakmış. Anna'nın 
bir kız kardeş · daha varmış. Anna 

da daha ufacıkken mükemmel dans 
edermiş. Babası dahili kargaşalık
lar eanasında öldü~ülmüş, aileyi ge 
çindirebilmek için Anna Kiew'de 
bir gazetede bir iş bulmuş, buradan 
aldığı para yetişmediği ~in bir lo
kantada garsonluk almış. 

Bu aralık Kiew'de bir tiyatro 
kumpan.yası teşekkül etmiş. Anna'· 
yı angaıe etmişler, ayni zamanda 
lnkijinoff'dan sinema dersleri al
mıya başlamış. 1928 de art.:.O bir ak 1 
tör ve kusunuz bir artist olmuş i
m" ş. Stanislawsky trupunda çah
şıyo~, Pirandello, lbsen, Meater • 
link, Wedekin'i temsil etmiş. Son
ra Moskovaya gitmiş orada sine
maya girmiş. Evvelce küçük roller 
yapmış. Nihayet Sarı pa:saport'ta 
mühim bir rol oynıyarak şöhret ka· 
za_nmış. Moskovadan Berline geç
mış. Berlinde "Karamazoff Kar • 
deş!er,, i çevirmiş. Bu filmi gören 
~amu~l Goldwyn Anna'yı pek be • 
<:enmış ve Hollywood'a getirtimş. 
! .ırada Nana'yi çevirdi. Simdi de 
Mamoulian'ın idaresinde. Frederic 
March'la beraber "öldükten sonra 
dirilme,, yi çevirmek üzeredir. 

işte Anna Sten''. n dillerde dola
•an üç tercümei hali. Hangisinir. 
doğru olduğunu kimse bilmiyor ve 
herkes hangİ3ini beğenirse ona ina-
"''yor. 

~u derece Yazubla tebaruz etmemı~-

, 

Bu artist hergün aldığı mektuplara 
cevap vermek için iki katip tuf1Jluştur 

Hollyvood'da en beğenilen ar
tist kimdir diye soracak olursanız 
herkes bilaistisna: 

- Frances Dees der .. 
Bu sevimli yıldız son zamanlar 

da birden bire parlamış bütün di
ğer yıldızların ışığını söndürmüs
tür. Sinema direktörleri bu güz~l 
kızı almak için biribirlerile reka
bet etmektedirler ..• 

Diğer taraftan F rances Dees gün 
de binlerce mektup almakta bir
çok lotoğıo.f isteyenlerle karşılaş-
maktadır. -

Bu güzel kız hepsine cevap Ve• 
rebilmek için iki hususi katip tut
muştur. Bunlann işi gücü hep ge· 
len mektupları tetkik etmek ve 
onlara cevap vermektir. 

Yeni yıldızlardan Myrna Loy •• 

Jannette Mac Donald'a katiplik 

Yıldıza mektup 
Sinema yıldızları günde binbir 

tane mektup alırlar .. Bunlardan he 
men ekserisi ilanıaşk mektubudur. 
Tabii bunların hepsi cevapsız kal
lır. Jean Har!ow da Amerika'da 
en çok mektup alan artistler meya
nındadır. Bir gün bir kadın arkada
şı kendisine, aldığı mektupların 
hangisinden en çok mütehassis ol
duğunu sormuş. Jean Harlow çek
mecesini açmış bir plak çıkarmış. 

- işte! demiş, en çok hoşuma gi 
den aşk mektubu budur. 

Ve sonra bunu bir gramofon ma
kinesi üzerine koyarak çalmış. 

Meğer Harlow'un takdirkarı, bu 
genç kadına hitaben yazdığı mektu 
bu kendi sesile bir pliik üzerine ge
çirmişmiş ! 

Artist bundan çok mütehasis ol
dukğunu ve bu adama birçok fo. 
toi!raflar ıı:önderd ğini söylemittir. 

' 

hususunda köpeği yardım ediyor 

H~;~:.=~K~!~~~min- \ 
de b:r filmin hem fransızca hem de 
İngilizce nüshaları ayni zamanda 
çevrilmektedir. Fransızcasında An 
nabella'nın yaptığı rolü İngilizce • 
sinde Loretta Y oung oynuyor. Şim 
di çok meşhur olan bu artistin sine 
maya intisabı bir tesadüfün eseri
dir. Bundan 12 sene evvel ablası 
Polly Ann Y oung bir film çevirir
ken hastalanmış bakmışlar küçük 
kardefİ Polly Ann'a çok benziyor, 
rolü ona yaptırmışlar. Çik muvaf
fak olmuş. O zaman bu zamadır 
sine yapıyor. Kervan filmi için E
ric Charell Loretta'nın küçüklüğü
nü andıracak bir çocuk aramış en 
küçük kardeşleri Georgiane'ın ab
lalarına benzediğini görmüş ve o
nu angaje etmiş. Şimdi iki kardet 
ayn: filmde ovnLvacaklar. 

,, ............. _ .. __ .__ ' 

;:,evimli Lüian Harvey deniıı;e aoğnı Tlayıyor .. 

~erıç I=>e>"t.ıgla.s 

41~ Y©l~oncdlc§l k.o~n 
© n c§l n lb> ö 1r 

lkc§l<dJDIFDD ~~Vôy©tr! 
Şimdiye kadar H ollywood'un en 

mes'ut çifti zanedilen Johan Craw 
ford ile küçük Douglas'ıtı boşanma 
!arının kanuni muameleai bu ay İ· 
çinde b:tecektir. Fakat onlar biri-

-birlerinden ayrılmak için mahke· 
me kararını beklememitler, bun • 
dan birkaç ay evvel kendileri ay
rılmıya karar verdikleri zaman 
Doug bafını almış doğru Londra'ya 
gitmif Johan ise Hollywood'da kal 
IDlftl. 

Doug Londrada The constant 
nymphe' de bir dansöz görmüş. gö
rür görmez de tanımış: Meğer bu 
kız sekiz sene evvel Londralı bir 
trupla, turnede olan Charlot rövü
aünde oynamak için Hollywood'a 
geiın'ş Doug de onu ilk defa orada 
görmüş imiş. Diyordum ki Doug 
şimdi Londrada bu kızı tekrar gÖ· 
rünce hemen tanımış, yüreği bir . 
den "Hop" etmiş.Sonra kendi ken
dine düşünmüş ve şu neticeye var
ını~: ilk gördüğü andan beri Ger· 
trude Laurence'i seviyor, hem Ger
trude'ü ilk görür görmez ne hhset
miş bil:yor musunz? .. Sanki evvel
ce kaybettiği fevkalade güzel, çok 
kıymetli bir şeyi tekrar bulmus gi
bi olmuş. 

işin kısası, temsilden sonra koca
maaan bir buket yaptırmış, kartı ile . 
göndermit. Bu buket o kadar bü
yükmü1 ki şimdiye kadar hiçbir 
kimse hiçbir artiste bu kadar bü • 
yük bir buket göndermemiş imiş. 

Gertrude bizzat teşekkür etmek 
istemiş .. 

Görüşmôişler. 

Tekrar buluşmuşlar ... 

Beraber "Çariçe Catherine,, fi}. 
mini çevirmişler. 

Sonra Douglas Amenkalılarm 
yaptığı mükemmel bir teklifi redde 
dip Gertrude'ün bulunduğu Phi • 
lipp Leaver'in revüsüne girmiş. 

Artık biribirlerinden ayrılamaz 
olmuşlar. 

Bir aralık Gertrude biraz dinlen 
mek için Majorgue'a gitmi• Doug 
de hasretine dayanamayıp onu ta
kip etmiş. 

Hepsi güzel, hepsi iyi •• 
Douglas nasıl olsa karısından ay 

rıhyor .. Evlenirler. Hemen evlene
cekler ama.. Gertrude zaten evli. 

F ilvaki kocası ile senelerden beri 
ayrı yaşıyorlar, kadın boşıı~nmak is
tiyor fa.kat her nedense Francis 
Gordon taliika kat'iyyen razı de • 
ğil .. Sonra bir ınesele daha var: 
Gertrude ferah ferah 36 yafında 
var, bir de Gamela isminde 18 ya. 
~ında bir kızı var. 

Douglas' a sorarsanız: "bunlar • 
dan ne çıkar, d"yor, mes'ut olmak 
için muhakkak kadın erkekten da· 
ha mı küçük olmalıdır? Hem kadın 
~'.'ha yaşlı olursa izdivçalar daha 
F•·rckli oluyor. Misal mi istersiniz? 
•• 11.t':n istediğiniz kadar çıkara· 

bılırsınız. Josephiııe Napdeon'dan 
altı yaştan fazla büyüktü, böyle ol
masına rağmen 13 :e:ı-; beraber ya 
şadılar. XlV Louıs nın üzerin
de en ziyade Mme. de Maintenon 
un nüfuzu vardı, ve kendisinden 
çok daha büyüktü .. 

Esasen Gertie ile aramızda zan
nedilen ve söylenilen kadar fazla 
yaş farkı da yoktur. Beni yaşımı 
herkes, babamı daha genç göster• 
mek için küçültebildiği kadar kü-
çültmüştür.,, 

Kendisi böyle dütündükten son· 
ra bize "Alalı mes'ut elsin.,, de • 
mekten başka ne kalır? 

o-------
Albert Prcjoan'ın 

çalışması 
Artistlik her zaman için hot bir 

~ey değildir. Hele sıcak yaz günle 
rinde cehennem gibi stüdyolarda 
çalışmak çekilir dertlerden değil
dir Zavallı Albert Prejean şimdi 
"Buhran bittiCie,, başrolü oynu
yor. Bu kontratı 10 haziranda bite• 
cek 11 haziranda "Sokaklarda al
tın,, filmine baflıyacak. Bu da S 
temmuza kadar; 6 temmuzda, ne
fes bile almadan "Artistler pansİ· 
yonu,, nu çevirecek. O da biter bh 
mez Milakowsky'nin idaresinde da 
ha ismi konulmamış olan yeni bir 
filme başlıyacak. 

Biçare bu vaziyetinden öyle müt 
teki ki sorınaym: 

- Ah, diyor, şöyle hiç olmazsa 
8 gün bir tatil yapabilsem ... 8 gün 
plajlarda gezsem, balığa çıksam. .• 

Görüyorsunuz ya, hazan artistleı 
de, artist olmıyanlara gıpta ediyo11 
lar. 
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l MUTEFERRIK HABERLER 
llAHlfElllELERD• 1 

Mahkemede tevkif 
Bir rü~vet meselesinden 

iki kişi tevkif edildi 
Be9inci istintak hakimliği ka

tiplerinden Emin Bey rü9vet al
maktan suçlu olarak dün üçüncü 
ceza mahkemesinde muhakeme e
dilmittir. Mahkemede gerek Emin 
Beyin, gerek bu itte mutavassıt 

vaziyetinde olan Mustafa Efendi· 
nin tevkiflerine karar .erilmit ve 
her ikisi de mahkeme huzurunda 
tevkif edilmitlerdir.. 

Al ı ·yede kapı altı dar 
Dün adliyede kapıaltı tabir e

dilen ve mahkemeye getirilen mev
kufların muhafazasına tahsis edil
miş olan nezareııhanede mevkuf
lar sıcaktan bunalacak bir hale 
gelmişlerdir. Bunun sebebi ceza 
mahkemelerinin tamamen yeni 
postahane binasına taşınmış olm ·•.· 
sı ve nezarethane çok küçük oldu
ğu için getirilen mevkufların bir 
araya konulmuş bulunmasıdır. 

Bunun için muhakemesi 
biten mahkUmlar derhal dışarı çı
karılmışlar ve tevkifhaneye gön-
derilmişlerdir. • 

Metres ka\i\i 
Kabataı liaeai önünde m,.. ..... ,i 

Sabriye hanımı öldiırmeKten ~ .. ç. 

11• V a~ar oğlu Ali efendinin muha
ke ... .::sine dün ağır cezada başla
nılmıştır. 

Davacı mevkiinde oturan Sab
riye hanımın hemşiresi adalet is
ted'iğini söylemit, suçlu Ali efendi 
Sa'briyenin eşyalarını çalarak kaç
tığını, kendisine sokakta .Jesadüf 
edince hııkaretine maruz kaldığı-
nı bu vaziyet kartısmda kendini 
k;ybettiğini söylemiştir. 

Dinlenen sabitler Sabriye hanı
mı Ali efendi~in öldürdüğünü gör
düklerini, fakat sebebini bilme
diklerini aıöylemişlerdir. 

Mi.idafaa şahitleri gösterilmesi 
için muhakeme 21 ·hazirana bıra
kılmıştır. 

Bir tazminat davası 
Avukat Ali Şevket Bey tara

hnc!an Cünııhuriyet gazeleai aley
hine beşinci hukuk mahkeme•in
de 50 bin liralık tazminat davası 
açılmıştır. 

Davanın sebebi Cümhuriyet ga
zeteıinde Ali Şevket Beyin bir 
layihasında Türklüğe hakaret et
tiği ve bunun için hakkında taki
bat yapılmı§ olması emredildiği 
yazılmıt olmaaıdır. 

Dava iaticlaaının bj,r sureti u
aulen gazetenin sahibi Yunus Na
di Beye gönderilmfştir. 

Dava hukuk mahkemesine ika
~e edi!miş olduğu için Yunuı Na
dı Beyı~ teırii masuniyeti mevzuu 
baılısolmamaktadır. 

Mahkemede tefevvo~.atta 
bulunan katil 

Kör Mahmudu öldiirmekten 
suçlu Abbas ağır ceza mabkeme
ıinde 7,5 aene h...,se mahkUm ol
duğu zaman mahkeme huzurunda 

SPOR 

Bugünkü spor 

Fener -Ateş güneş 
Ten is maçları 
İstanbul Şildi maçlarından 

ikisi daha oynanıyor 
Bugün T akısim stadında Gala

tasaray - Vefakumkapı; Fenerbah 
çe stadında da Süleymaniye • Bey 
kaz tilt maçları yapılacaktır. 

Doğrusunu söylemek lazım ge
lirse, bu sıcaklarda futbol oynaya
caklara ve klüplerinin ,ilueki f&DS 
larını müdafaa edeceklere Allah 
kolaylık versin. Her memlekette 
resmi futbol maçları bittiği halde, 
bizde lik maçlar.ına geç ba~lanma 
sı yüzünden hala gençlerimiz bu 
sıcak günlerde ukı maçlar oyna· 
mak mecburiyetinde kalıyorlar. 

Biz de, resmi maçlanmızın prog
ramlarını vaktile yapsak bu sıcak 
günler, klüplerin ihtiyaçlarını kar 
şılamak için arıuır.a yapılacak hu
suri maçlara kalır. 

Ne ise .... Futbol mevsiminin so
nunda bu maçlar yapıladursun, di
ğer taraftan da teniı mevsiminin 
ilk ciddi kartıla,mıuı gene bugün 
yapılacak •.• 

Dün yazdığımız gibi bu ilk kar 
,.ı.....,.. Taksimde Atet. Güneş 
kortlannda F enerbahçe ve Atet • 
Gimet teniıçileri arasında yapıla
caktır. Saat on dört buçukta haş
lıyacak olan bu maçlar, altısı tek, 
üçü çift olmak üzere dokuz maç
tır. 

F enerbahçe takımını Suat, Se
dat, Jofredi, Zeki, Danyal, Melih, 
Sa it Salahattin, Tevfik, Galip; 
Ateş Güneş takımını Şirinyan, 
Şadvar, Davit, Ahmet Ferit, Jiras 
Balvini teşkil etmektedir. Ateş Gü 
net kortları bugün bu maçlar için 
umuma açıktır. 

tefevvühatta bulunmuş, bunun i
çin zabıt varakası tutularak hak
kında takibata başlanılmıştı. 

Dün ikinci ceza mahkemesinde 
Abbasın bu suçtan dolayı muha
kemesi yapılmış, müddeiumumi 
ceaalandırılınasını istemiş, mab .. 
keme suç1unun ya§mın sorulması 
ve karar tefhimi için başka güne 
bırakılmıştır. 

Neşriyat davaları 
Yeni Adam gazetesi aleyhine 

açılan müstehcen netriyat davaM 
üçüncü cez~ mahkemesinde neti
celenmiş, ne§riyat müstehcen gö
rülmemij, dava edilenlerin beraeti
ne karar verilmi§tir. 

iki cinayet 
Beykozda Şabanı öldürmekten 

suçlu korucu Alinin muhakemesi 
ile Kevser isminde bir kadını öl
dürmekten suçlu Haci oğlu Hüıe
yinin muhakemeleri dlin ağır ce
za maıhkemeainde devam etmiş, 

ikisinrn de mü~afaa tahitleri gel
mediğinden muhakemeleri bu mü
dafaa şahitlerinin getirilmesi iç.in 
batka güne bırakılmışbr. 

Milliyet'in tefrikası: 29 

Tanıdığım Casuslar 
( Meli. Knokaert'in hatıraalr•) 

Tercüme eden: AHMET CEMALEDDIN 
bu teşebbüse ancak bir derece ve 
noktaya kadar ittirak edebilecek
tim. Çünkü ne banker zadeye, ne 
Fransız delikanlısına, ne de ma
dam (Brise)e tamamile açılarak 
hüviyetimi büsbütün if ta etmek hiç 
i,ime gelmiyordu. Bu yarım çalıt
ma iae sinirlerimi bozuyordu. Böy
le bir değil birkaç kif'nin hayatı 
mevzuubahis olduğu bir İfle bütün 
kuvvetimi sarfederek me,gul ola
mamak elim bir 'eydi. Maahaza 
casusluk itlerinde artık oldukça 
mümarese sahibi olduğumdan eski· 
s.i kadar fazla üzülmüyor, (acaba 
ne ·oldular? ya tutulurlarsa! .. ) gibi 
dü,üncelerle kendimi yiyip harap 
etmiyor, elimde metgul olduğum 
ite kendimi vererek mümkün mer
tebe batka fey dü~ünmemeğe ça
lıuvnrtlum. Binaenaleyh bu hazır-

lıkları takip eden günler zarfında 
madam (Brise) ile oğlunun akıbe
ti müteaddit defalar aklıma geldiği 
halde her şeyin yolu1ıda g;ttiğini 
kendi kendime inandırmaya uğ
ratıyor ve fazla düşünceye mahal 
olmadığını kendi kendime tekrar 
ediyordum. Esasen itlerim de ba
'ımdan aşkındı. Çünkü lngilizler 
kasabayı mütemadiyen top aleti 
altında bulundurduklarından has
tahaneye yaralılar ardı arası ke
silmiyen bir akın halinde geliyor
lardı. Kasaba gece gündüz lngiliz 
ve Franilz tayyarelerinin hücumu
na uğrıyor, gündüzleri ise bombar
dımanın arkası kesilmiyordu. Al
man kuvayi imdadiyesi ise latan 
bir sel gibi memleketi istila ediyor
du. Vaziyet yalnız feci değil hatta 
korkum:.tu. B'.J-ibixini boiazlam.IU'a. 

• 

POUSTE 

iki • • 
eroıncı yakalandı 

Bir müddettenberi Kasımpaşa 
mıntakasında eroin satışı yapılmak 
ta olduğu haber alınmıt ve bu ci
varda taras.sutlar yapılmağa bat
lanmıştı. 

Nihayet salı akşamı Kaşım· 
paşada dolaşan memurlar Ahmet 
efendinin kahvesinde Zeki ve ar· 
kadaşı İsnıail Ali efendilerin ero
in sattıklarını haber almışlar ve 
kahvede her ikisini eroin satar
ken cürmü meıhut halinde yaka
lamışlardır. 

Zekinin e'Yİnde yapılan arama
da bir miktar eroin bulunmuştur. 
Zekinin ve İsmail Alinin yakalan
dığını haber alan kahveci Ahmet 
efendi ortadan bir müddet kaybol. 
mut ise de bili.hara o da bulunmuş 
tur. 

Zeki ile İsmail Ali efendiler 
swh ceza hakimliğine verilmiş ve 
'her ikisi de tevkif edHerek tevkif
haneye gönderilmiştir. 

Çama~ır hırsızı 
Ortaköyde oturan Kamile ha

nımın açık penceresinden sırık U· 

zatmak suretile sebep içinde bu
lunan çamaşırları aşıran Tabir ya
kalanmıştır. 

Bir kız kurşunlll yaralandı 
Karabet isminde birisi Beyoğ

lu Vekilharç sokağında oturan ak
rabasından madam T olosun evine 
gi.tmiş, odada otururlarken cebin
den bir tabanca çıkanp oynama
ya ba§lamı~br. 

Karabet tabancayı karıştırır
ken elinde ate§ almış ve çıkan 
Jı:urıun kartısında oturan madam 
Toloaun, kızı 18 yaşlarında Mar
yanosun dizine isabet ederek ke
miklerini parçalamı~tır. MaryanO'S 
hastahaneye kaldırılmış , Karabet 
yakalanmıttır. 

Çarpan tramvay 
717 numaralı tramvay Çarşı

kapıda 9 yaşfanndaki Mardiros 
kızı Emanohiye çarpmış ve yara
lanmasına sebep olmuştur. Vat
man Hüseyin hakkında takibat ya
pi maktadır. 

iki hayvan boğuldu 
Bakırköyün İkitelli köyünden 

Mustafa, araba.sile Fenerde deni
ze girmit, denizde hayvanların a
yağı kal'.IJ> uçuruma gici'erek her 
ikisi de boğulmuftur. Arabacı 
Mustafa kurtulmuş.tur. 

Fabrikada kaza 
Kazlıçefm~de bir kösele fabri

kasında kati.p Dimitri fabrikada 
kı:rulmut tezgli.'1m üzerine çıka
rak islim borulannı tetk~k eder
ken müvazenesini kaybetmiş, ba
şından tehlikeli surette yaralan
mıttır. 

Dimitri ifade veremiyecek bir 
·halde Balrklı hastaıhanesine kal
drnlınıttır. 

Bir kız pencereden dUftU, 
hastanede öldU 

Kadıköyünde İbrahim ağa ma
hallesinde oturan Fethi efendi kı
zı üç yatlarındaki Turhan, pence
reden bakarken birdenbire sokağa. 
dütmüş ve başından yaralanmış 
olduğundan tedavi için Zeynep 
Kamil hastahanesine kaldırılmış· 
sa da orada ölmüştür. 

azmetmif, biribirinin kanını içme
ğe susamı' olan bu iki ordu arasın
la kadın çoluk çocuktan mürekkep 
sivil ahali bocalayıp duruyor 
müttefiklerin zaferi için dua edip 
adaklar adıyorlardı. Memleketin 
yakında Alman istilasından kurtu
lacağına birtakım taYialar deveran 
ettiğinden sivil halk Almanlara is
tihfafla bakmaya başlamışlardı. Bu 
hal ise kuvayi itgaliye kumandan
lığınca daha sıkı, daha zecri ve da
ha azmi kararlar alınmasını badi 
olmuttu. Halbuki istihlis saati he
nüz hulul etınemişti. Ve dütman 
kuvvetinin çizmeleri altında zelil 
ve zebun düşen Belçikayı daha bir 
kaç ay Alman istilasının felaket 
ve dehşetini inleye inleye çekecek
ti. 

Ben sükunet ve sekinetle hasta
hanedeki vezaifime devam ediyor
dum. Bu vazife de haddi zatında 
çok yorucu ve yıpratıcı idi. Ayni 
zamanda krtaatın harekatı, toplar, 
cepheye yeni gelen vah'.t harpler, 
takviye kıtaatı, ~arka mütevecci· 
hen hareket eden kuvvetler, garba 
gönderilen kıtalar hakkında casus
luk -.zifemi de muntazaman ifa 

--··--• azanç vergısı 
nasıl alınacak? 

Kazanç komisyonunca esnafın 
günlük kazançları hakkında 

bir 

tanzim edilen cetveli neşrediyoruz 
1 ci: 2 ci 3 cü 1 1 ci 2 ci 3 cü 
•ınıf ••nrf .,,nıf sınıf aınıf •ınıf 

------
B - Bir senelik ÇJ• de ç.1.hıanlar : 
raklar- ( uıtalal'.a m••· A .- Kalf•lar 
Jekl işlerde as, çok yar- a-Çıraldar 

80 
30 

damı dokunanlar) 50 40 9-ılhite boyaı::ılan 
C - Tııımamen müpt~ J11ezdinde çala9anl•r : 
di çıralr:lar 15 10 A - T excüıtarlar 

S l B - Kalfalar 
10 50 

70 50 
30 
40 
20 ütçü er c - ç ... klar 

1 - Süt matraba..ı1arı : .ıoo 30 200 10---Şap\ı:a imalict ,.. 
4.Q 30 

Süt müatalt.aillerinden tami.rbanelerinde ~·-
süt toplıyan ve ida- lar: 
hane acmaksızın se7. A - Erkek, kadın tea:-
yar satıcılara tevzi gİıhtarlar 70 
eden fer) B - Kalfalar erkek. ka· 

2 - Seyyar ola .. ak mahal- dın 70 

50 

541 

30 

40 
le aralarında •Üt C - Çırakla" erkek, ka· 
&atanlar : dın 40 30 20 
A - Beygir ••Y• tek Yapı ""pıcıları 
hay't'a.ı.lı araba i1e ,,_ 
satanlar 200 150 125 1 - Ebniye kalfalın•s 
B-Sn·ık ile aatllnlar 150 125 100 (diplom•••~) 500 

60 
400 
50 

300 
40 C _ Eldi!' güyürnle sa· 2 - lnt••t amorlt:-ai 

80 3-CaracdaY, Düll'er, tanlar 125 
J _ Süt~ü dükki.nların· 

rında Ç11lı1anlar : 
A - Mütahaasıs ,,çı ( Bi-
lumlım ıüt marnulİltı 
yapanlar) 
B - T ezıihtarlar 
C - Ki.tip, veznedar 
Te muhasebeci ve -
e-msali müat.ahdem· 

100 
60 

100 

80 
50 

60 
50 

Jer 100 80 70 
D - Çıraklar 25 20 lS 

Şeker, ,ekerleme, fekerli mevat 
ve tahin helvacı:,,,, 

1 - Seyyarlar : 
A·- Seyyar ,ekerci -..e 
macuncu 
B - Seyyar tahin •e· 
aair hel•ıı.cıaı ,,. 
.aeyar tahin pek
mez.ci 
C - Seyyar pastııı "e 

60 

emaa)ini satanlar SO 
2- Şeker, tekerlemeci.. 

tahin hrı"Tocılar nıfıılah .. 
demleri : 
A-Te:rgAhta7lar 
B- Kalfalar 
C-Çıraklar 

3- Paıtacı, paata ve 
biakfryi iO"al eden• 

80 
80 
40 

50 

so 
40 

70 
70 
30 

ler müatahdernle-ri : 
A - T ezıihtarlar 120 100 
B - Kalfalar 100 80 
C - Çır•lclar 50 40 
lstanbul limanı tahmil ve 

tahliye deniz işçileri 
1- Jıçi ba•• : 

(Bunlar botalacak •t:J'ill 
dolacak vapurların 
••hmil veya tahliye.ti
ni acentalardan top-
tan deruhte edenler• 
dir.) 

2- Poata batı t 

(Bunlar eınvali tica-

220 

riyenin vapurla7dan bo-
4altdıp Yf"y doldu-
rulmaaı İ•l•ninde İşçileri 

40 

40 

60 
60 
25 

70 
70 
30 

160 

çahıtıranlard•r,) 150 120 l~O 
3 - Birinci ııunıf İtçi : 

(Bunlar ıf'mvali Lİ· 
cariye7i v•purlar' tah- • 1' 

mil -..e tahliye eden 
itçilerdir.) 

4 - 1.kinc:i aınıf İfçi : 
(Bunlar 'fApurdan mav .. 

naya .. e m••nadan 
•apura lr:Cmür 
tahmil ve tahliye e-

100 100 100 

den arne1eclir.) 70 60 ml 

Terzi, kumapçı ve elbiseciler 
l -Terır.iler ve bamr el· 

biıe 111.tanlar nezdinde 
sahtanlar : 
A - Makaıtarlar 
B - T e:aciht•rlar 
C-Kalfalaı
D-Çıralr.lar 

2 - E•ki elbiae ıat•n· 
lar nezdinde 
çabıanla.r : 
A - T ezaihtarlar 
8 ...... çıraklar 

200 
J20 
100 

40 

80 
40 

ıso 
100 
75 
30 

60 
30 

100 
80 
50 
20 

50 
20 

3 - Se71ar kadın 
len.ileri 400 200 100 

4- Sena,. eaJ.j elbiae alıp 
••tanlar 400 200 100 

S - Kolaca dükl.:iın~ 
larında ç.ah4anlar : 
A-Kalfa 
B-Çırak 

6 - Cöınelkçiler nfl'K~ 
dinde çalı111n1ar ı 
A - T eıı.cibtıırlar 
B-K•lfalar 
C-Çıralc.lar 
D - Maka•tİıırlar 

7 - Kürkçüler nezdin; 
d<' çahıanlar : 
A - Tellcihıarlar 
B-Kalfalar 
C - Çıraklar 

8- Kürk sepiciler nezdin~ 

100 
40 

ıoo 
uıo 
40 

1so 

100 
2:ıo 

40 

80 
30 

80 
60 
30 

100 

80 
150 
30 

ediyordum. Cephede hiç bir hadi
se geçmiyordu ki dakikası dakika· 
sına (İntellicens Servis) e bildirmi
yelim. itte bu mefgaleler arasında
dır ki madam (Brise)in oğlunun 
firarı hakkında mütemmim ve mü
heyyiç malumatı öğrenmit oldum. 

Mümkün mertebe nazarı dikka
tini celp etmemeğe çalışarak (Ste
fan) madam (Brise)e çiftliğe g"t· 
mesi hakkında icap eden talimatı 
vermitti. Kasabaya Alman kuvayı 
imdadiyesi hir akın halinde gel
mekte olduğundan her eve yeniden 
birtakım askerler iskan ediliyor
du. Bu iskan mıntalj;asına dahil so
kaklar meyanında (Carrc) cadde
si de vardı. (Stefan) bu ciheti ka· 
rargahta öğrenir öğrenmez sıkı fı. 
kı görüştüğü menzil başçavuşuna 
müracaat etmiş ve kendisini bir ke
nara çekerek alçak sesle: . 

- Çavuş ne yapıp yap, bem 
(.Carre) sokağında bir eve yerle~
tir · demisti, Bu sokakta oturan hır 
piliç var' ki elde etmek istiyorum. 

Lehlinin zendostluğunu bilen 
haşçavu• asker iskan edilecek ev
lerin listesini arkadaşına uzalınıt 
ve: 

T aJçılar, Dı .. arcı J'l'lıpı 
U!'tAları, Tenekee'leri 
B"'t'3n arm.e demir-
riler , Seyyar tor• 
n~rı ve tesvİff'• 
~;. 1'e emsali 

1- Dülger, duvarc,, 
kaynakçı ve em· 
ıali. uıtaıların ya· 

150 100 80 

mllkları 60 50 .to 
5 - Enkazcılar 400 250 100 

Yorgancı, döşemeci ve mobilyacı 
ile mefrufatı beytiye esnafı 

1-Seyyar ıatt.:ılar : 
A- Se1:rar yoraan 
satanlar 
B - Seyyar mefruJah 
bcytiye ve hilUmum ev 
e,yaaı ahp &atan
lar (koltukçular) 

2 - Se)ar haJlaçlar 
3 - Y 01·v.ancdar, h.a.llaç-

1.ar nez:dinde çal.tan-
lar. 
A-Kalfa 
E - K~Jr .. yardımcısı 
(.-Çırak 

'4- Döıemeciler, mobiJ
y~c:ılaT" ne%dinde döte-
ıneci olar~k çahtanlar: 

100 

200 
100 

100 
70 
50 

80 

150 
75 

90 
60 
40 

70 

100 
60 

80 
50 
30 

A - Kalla 120 100 100 
B - Kalfa yardımcısı 80 70 70 
C -· Çırak 50 40 30 
D-Te:ııihtar 100 100 100 

Meırleki te,ekkülü olmıyan ve gün 
delik gayrisafi kazancı vergilerine 
matrah olacak esnafa ait yevmi 

kazanç liıtesi 
1 ci 
aınıf 

1-S•yyar tenelteci
lehimciler, lfalRycılar 

2 - T enekeei dükkinla• 
lannda. çahıanlar: 

A-Kalfala:r 
B - Çn·aklar 

3- Seyyar bileyciJer 
4-Mühürcü (ı~yyar) 
5 - Du .. arlar ilin ya-

pı,tıranlar ve emı.ali 
6 - Ocnk temixleyi-

60 

so 
25 
30 
40 

80 

eiler 50 
7 - Arzuhalci 80 
8- Seyyar muamı11le takıp-

çiler 120 
9- Seyyar olarak aolı:ak

Jarda p.)ı-ncakçılar 
10- Seyyar nitanc,ı, altı 

karnıcacı, telle kay· 
malr, ray üzerinde nİ· 
tan •tmak, kuv"'1et tee ... 
rübeai ıibi eğ-
)epceci •e dönme do .. 
fap ve •eyyar ba•kilJ
cüler ve em•ali 

11 - On numvradaki ga
nati dükkin &(a-

50 

60 

rak yapanların nezdin-
de cahtuıılar 100 

12- Seyyar tercÜm•11lar 125 
13 - Majaza •e ç.ar-

fl bekçileri 
14 - Mahalle bekçileri 
15 - Mez.aralar 
16- Sey7ar haha .. •I aatatt• 

lar 
17 - Dükka11 sahibi b.

hartçdal' ne~dinde 
çalııanlar: 
A - KaıJfa Te ••nat• 

100 
120 
200 

40 

k9r 50 
B-Çınk 25 

18- Seyyar züccaciye 
ler nezdinde çabıan1ar 70 

2 ei 
aınıf 

50 

40 
20 
25 
30 

50 

30 
60 

80 

40 

50 

80 
100 

75 
80 

130 

40 
20 

50 
20 20- Seyyar İp satanl•r 30 

21- lpçil@r nezdinde çııJıtan)ar ı 
A- Kalfa "e teEcih
t.arlar 
B-Çırak 

22 - Sey,.ar aüpürge 
••t•nlar 

23 - Süpür.aci dükkftn· 

50 
25 

so 

40 
20 

40 

3 <li 
ııruf 

40 

30 
!~ 
20 
25 

40 

20 
40 

60 

30 

40 

60 
75 

so 
60 
75 

25 

30 
15 

40 
10 

30 
ıs 

30 

- Beğendiğin evi seç, cevabını 
vermitti; istediğin yerde otur. 

- Tetekkür ederim çavııf; sen 
hakikaten arkadaş kadri bilen bir 
adamsın. 

(Stefan) oturacağı evi seçmek 
bahaneaile ( Carre) mahallesinin 
evlerini birer birer dolattı ve bu 
meyanda madam (Brise)İn de evi
ne uğradı. Madam mutfağında id;. 
ihtiyar kadın arkasında müstevli 
düfmanın menfur üniformasını ta
fıyan bu adamı çok '?ğuk kar,ıla
mıflı. Lakin Leh~i vakıt ka~~e~me
den madam (Brıse)e kend-ınnı ta
nıtmıf ve oğlunun firarı hakkında 
tertip ettiğimiz planı kendisine an
latmı•tı- Delikanlı: 

- Madam burada fazla dura
mam. (Lille)den bir haber alama
dım, lakin birkaç gün zarfında ora
ya gideceğim. Oğlunuza gelince 
merak etmeyiniz; kendisi s'zi 
(Van Roob) çiftliğinde bekliye
cek. Bu akf8JD gruptan sonra ka
ranlık çöktüğü zaman sizi çiftliğe 
g?türeceğim. Lakin taYet takip e
dilmekte olduğunuzu görecek olur
sanız sakın çiftliğe geleyim, deme
yiniz. Çünkü ben belli etmeden si-

Kongreye lfavet 
Üsküdar muıı.llimler lıirlii 

den: 
12 haziran 934 salı günü s 

16 da bidiğin senelik kongl't:Sİ' 
pılacaktır. Muallim arkadaş! 
gelmeleri rica olunur. 

Ayakkabıcılar 
Ayakkabıcıların Haziranın 

sinde Halkevinde yapacakları 
lantıya Anadoludan birçok 
ve kasabalardan murahhaslar 
i•tirak edecektir. içtimada 
mühim kararlar verilecektir. 

- -- -

lci 2<-i 
••nıf sınıf 

laT"ında çalrıanlar : 
A - Kalfa "Ye teıııih
tarlar 
B-Çıraldar 

24 - Se1yar hah satanlar 
29 - Mamul halı &atanlar 

nezdinde ~·lrtanlar 
26- H.h, elbise ve emaa• 

li örücüleri nezdin· 
de çalııanlar ; 
A-Kalfa 
B-Çırak 

27 - Dükkln aahibi 
demirciler nozdin• 
de çalııanlar : 

50 
25 

100 

60 

60 
25 

40 
20 
80 

50 

50 
20 

A-Kalfa. 
8-Çırak 

50 40 
25 20 

28- Di.ikk&n. aahibi aoba .. 
cılar nez.dinde çah-
ıanl&r : 
A-Kalfa 50 
B-Çırnk 2S 

29~ S•yyar fotoil"afçılar 70 
30-Fotoirafhanelerde müa-

tahmdem olanlar 60 
31 - Makina, otomobil, mo

tosiklet ve bisiklet ve em• 
aaıi aeyyar tamircil@r 
•• seyyar olarak billımum 
ma.kinelııır ü:ı.erinde la.-
mircilik ya.p•nhır 100 

32 - Dükk:fn açmakaızın 
biaiklet kiralayanlar 100 

32- Dükkit.n açmaksızın 
motoaik,et ki.-.Jayan
hialklet kiralayanlar 100 

33 - Dükkin aı;makaısın 
motosiklet kirala~ 
)ayanlar 120 

34 - DükL.8n açmalcıuın bi
aiklet ve nıotoıilıelet ki-
rahyanlar 140 

35- Çift ~eya tek hay-
"anh arab ile odun •e 
kömür ıatanlar 120 

36- Hayvanla odun ve kö-
mür aatanlar 80 

37 - Bakır m•n'lulitanı sey-
yar olarak satanlar 80 

38- Bakırcılar nezdinde ç.a· 
hıanlar : 
A-Kalfa 50 
B-Çırak 25 

39 ~ Çinkograflıır nezdind@ 
çalııan 50 

40 - Saatçiler nc:-ı::dind1t (•· 
lrtanlar 

41 - Elektrik teaiı.alçı· 
ları ve malz.eme ••· 
tanl•r ne:zdin~de ça .. 
htan1ar t 

A - San'adıi.rlar 
B-Çıraklar 
C - T ezaahtarlar 

42- Seyyar raute ıa.tan
lar 

43- Se,-7ar ola.-ak kitap, 
kırtaaiye, harita, re-

60 
25 
70 

100 

aim reaimlik ve em•o.li-
ni ıatanlar 35 

44 - Kitapçılar ve lnrtaai
yeciler nezdinde müatah· 
dem olanlar 60 

45 - Se)'J'•r olar•k müte-
ne"YYİ oyuncak at1tan
lar 

46- Mütene-.. .. i alç.1 ma· 
muli.tı ıatanlar 

47- Naln~cılar -..e em&&• 
li ıan'atlar ne&· 
dinde ıı;•h•anlar ı 

80 

A- Kalfa ve te:r.giıhtai-• 
J,.,r 50 
B - Çıraklar 25 

49 - Seyyar olarak Jt. 
riyal ve emtali aa· 
tanlar 

50- Keae ki.ğıdı ve lr.utu 
İm1ıli.thanelerinde ça .. 

50 

lııanlar -iO 
51 -- Se11•r emanettiler 400 
52 - Seyyar teUiJlar 600 
53 -- Seyyar hay'fan. c:•nha:z.• 

ları 150 
SA - Mesleki tıı~tekküller 

liatelerile yukarıd• la•rib 
edilmiı -YJ'&I' satıcr-
~r 60 

55 -Mealeki tetekkiiıll•r 
listeleri.le yukarıda 
taırib edilmemit ıe7yar 
.. atıcıla.,. ve te4ebbüa er-
babo Sil 

56- Mealeki teıekküller lia
telcrinde 'Ve yukarıda :z.ik
rolunmayan İmali.t-
h;ııne, dükkin "e ma-

ias.a ve emaalinde çalııan • 
lar : 
A - T ezgiht11.r4 
lar •e kalfalar 
B-Çıraklar 

.... 
20 
ss 

40 

80 

80 

100 

120 

100 

60 

60 

40 
20 

40 

40 

60 
20 
so 
60 

30 

so 

40 

80 

30 
300 
350 

100 

40 

50 
20 

zin önünüz &1ra yürüyeceğim. 1 
bii arkamda gözüm yok. Sizin 
kip edilip edilmediğinizi farke 
mem. Takip edilmekte olman 
rağmen analık fefkatine mağl' 
olarak çiftliğe gelecek olusrall 
hem oğlunuzu hem kendinizi he 
de beni tehlikeye atını~ olursun 
Takip -edildiğinizi hissedince ö 
nüze tesadüf eden ilk dükkana ıi 
niz ve bir feyler satın alınız. An 
tıldı değil mi madam? .. 

Madam (Brise) Lehlinin tali 
tı ve tenbihatına harfi harfine ri 
yet edeceğini yeminlerle vaded 
Lehli kendisinden ayrılırken so1'~ 
tan i~itilebilecek derecede yükS'' 
sesle ilave eder: 

- Bu eve yirmi nefer iskan el 
lecektir madam malumatınız ols 
Ve bir Altnan şarkısını ıslıkla çal' 
rak madam (Brise)in evinden 1 
kar, başka bir eve girer. 

(Roulen) kasabasile civarıll1 

tiddetli bir top atefi altında bul 
durulmasına rağmen (Stefan) 
tam yaklaşır yakla,maz (Van Jı 
ols) çiftliğine giden yol üzeriıt 

(Bôtnıedi) 
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Silahsızlanma Sıcaklar! İstikbal programı Mecliste Münakaşalar Memlekette 

. (Başı 1 inoi sabifcde) (Başı ı inci sahifede) Jansının Cenevre muhabirinden : (Başı 1 inci sahifede) 
s·1~Lı b kj haziran aylarının iJk haftasının dan selaınlanacakhr. 

ı .in arı ırakma konferansı- da en sıcak ııününü teşkil etmek. nın bürosu, dün öğleden sonra tedir. - - Merasiıne Ağrı livası kumanda 
toplanmıqtır. M. Bartu'nun teklı·,c1• nı kumanda edecek, Şah Hazretle 

T Filhakika 1926 senesi hazira- . G'' bulak' akl rk b 
Üzerine, devletler arasında doğru- rı urcü a Y aşı en atar 

d d 
" k nının 20 inci günü azami hararet ya 21 pare top e!ldaht edecek ve 

an ogruya müza erata mani tes- 32 70 km • l t k · · '! ' hl b k · ' e çı ıştı. merasim başlryacaktır. 
>.. e me sızın, sı a arı ıra ma Bugünkü asgari derecei hara- Ş 1 r.ıeselesi etrafındaki bütün teki f. . . a ı Hazretlarinin geçecekleri 

l 
ret 22, 7. 10 dur. Rüzgarın istika- vıl y ti l'l · k d'l · · · er' t tk'k' d ı a e e~ va ı erı en ı erını vı-

ın e ı ıne evam o unması meti lodos, sürati vasati olarak ı· l ' 
l
. ı ı ayet eri hududunda kar•ılayacak 
.arar astırı mutır. · d 5 .. A • 1 1 ' H · k · sanı ye e metredıı·. zamı o a- ar ve diğer vilayet hududuna ka-

ava omitesi, sivil tayyarecili- rak sabahleyin saat 5 - 6 arasın- d · 
!;in beynelmilel bir •eklı' ifraiı, ar teşyı edeceklerdir. Müstahkem 

T - da saniyede 12 metre olmuştur. k' k' k 
hava bombardımanının men'ı' as- - mev 

1 
ve mev ' umandanları da 

Sıcaklar fazlalaştıg" ından hala k d' · ı ı, • · h k ti · · 1 1 en ı garnızon arı dahilinde refa 
· .rı ava uvve erının aza h ma- tedrisata devam eden bir kısım k 1 s · k" 1 - ' at erinde bulunacaklardır. 

ı ım an arını araştırmaga me- ecnebi ve ekalliyet mektepleri öğ- Ş h 
. 
nıur ed lmi~tir. l d a Hazretlerinin T rabzona 

T e en sonra tedrisat yapmıyacak- k d 1 h 
Silah imal ve ticareti komitesi, )ardır. a ar. 0 an güzerga ta ikamet ve 

20 mayısta Amerika murahhas ADAPAZARI, 7 (A.A.) - istirahat edecekleri yerlere birer 
heyeti tarafından vaki) '3.n teklif Sıcaklar başlamıştır. Hararet dere- höllü~ ihtiram kıtası ikame edile-
dahilinde, bu meseleyi nir netice- cesi gölgede 30 dur. ce ctır. Şah Hazretleri, ikametleri-
)e bağlamak icin tetkikatına de- DENİZLi, 7 (A.A.) _Üç gün- ne tahsis edilen yerlere gelirken 
vam edecektir.· er b · h bir ihtiram mangası tarafından ve 

.,. en erı avalar ısınmış ve bu- ·ı 
Yine ver:len bir karara <>Öre, M. ·· .. ,. d n ecek işaret üzerine Şah Hazret-

" gun go ge e termometre 34 de l · h ı. b k k k 
Henderson, Sovyet murahhası M. çıkmıştır. erme ma sus uir ayra çe ece • 
Litvinof tarafından daimi bir su .h -------o-------- tir. Müfarakatlerinde de ayni me-
konferansı teşkili hakkında ileı-i D • ı k l rasim yapılacaktır. 
.sürülen teklifi, reylerini almak ü- ı U rU ta fi Şah Hazretlerinin geçecekleri 
zere muhtelif hükumetlere bildi- (Başı ı inci sahifede) iıer yerde olduğu gibi burada da 
'tecektir. olanlar kendilorinin rr.üracaata ihtiyacı büyük istikbal hazırb\darı yapıl-

Kışa bir müzakereden sonra bü- olmadığı zannına dü~ınüşlerdir. makta, fehrin muhtelif ye; lerinde 
ı·o, gelecek İ·:ıimaını yarın sabah Oirinci dt! kurultayında cemiyete aza taklar kurulmaktadır. Şimdiden 
için kararla~tırarak dağılmıstır. kaydı ile kurultaya iştirak işleri birlikte şehrin her tarafında Türk ve İran 

Konferans heyeti umumı·y'esı' de yapılmı~ıı. Fakat birinci kurultapn ka- bayraklarının yanyana dalgalan-
bul t:;( t!ği ni:ı.;amname, cemi.ye.l azalan~ d "' ... ·· J k d' 

yine yarın, öğleden sonra toplana- ıgı goru me te ır. 
Caktlr. 

nın evsafını tayin etmiştir. ikinci lı:urul- Riyaselicümhur kalemi mahsus 
taya ı~tirak Jıakkı yaJnı.z cemiyet azala~ 

24 harp gemisi rma aittir. müdürü ve katibiumumi vekili Ha 
VAŞiNGTON, 7 . A.A. _ Bah- . Bu azalar ..ı., birinci ku.rul!ay azaları fan Rıza Bey dün Ankaradan şeb 

riye nazırı M. Svanson, Amerika ıle ond~n •onr~ cemi~"te kaydedilen zat- rimize gelmişti~. Ha.ı>an Rıza Bey 
donanmasını muahedelerle ken- lerden ıba .. eui.-. Bunt1..-ın haricinde ka- İran Şahı Pehlevi Hazretlerini Re-
disine verilen seviyeye çıkarmayı !anlar_ ~ı;rult"ya yalnız dinleyici olarak isicümhur Hazretleri namına kar-

g e!obıhrler. l k y hl ·ı 
istihdaf eden Vins kanunu muci- şı ama üzere avuz zır ısı ı e 

h h 
.. Ku:ıultaya iştlTak edecek olanların ~- T b ı' -' kt' ince, 24 arp gemisinin ms,aat ~ ra zona g ~ece ır. 

na gOre tf'rfibol alınmak Ü:z:re önceden 5 k [ 
Pla• olarını tasdik etm ·~ıı·r. bil' · ı · ld ıvastan arşı ama ınmesı ;mm o uğundan birinci ku-

M. Svanson ayni zamanda, rultay ve cemiyet azalarından ikinci ku- SlVAS, (Milliyet) - Yurdumu 
zırhlı geminin donanmanın esas raltaya iştirak edd>ilecek olanlar da i- zu 'ereflendi: ecek olan İran Şahı 
kuvvetini teskil etmekte devam e- sim ve adr~slerini 15 temmuz 1934 ak- Rıza Pehlevi Hazretlerini Sıva.slı-
deceğini de bilı~.irm'stir. ş;ımına kadaı· bildirme:idirler. !ar büyük merasim ve canlılıkla 

V AS, INGTON, 7. A.A. _ Hari- 2 - Kurulıay için yapılacak müra- "Kalın" istasyonunda karşılaya-
caatlarda, 1ntit-acaat eden zatln ismi, ak! d p hl · H tl · · 

ciye nazırı M. Hull, Amerı'kan ıza· c ar ır. e evı azre erının ..,. lıiiviyeti. me$.leği, adresi, 1:.urultaya aza d h k ~ _.. .. s· ~etecı·lerı'ne denı'z •ı'la'hlarınl a- ı ı Samsun an are et ettıgı gun ı-~ .., - o al',"!. c mı, ,yok<Ja sadece dinleyici sıfa-:ı:altma meselc:;s'nde müttehiden tile mi i~lira~ edeceği, a:ıa olacak ise bi- vastan da Kalın istasyonuna bir 
hareket etmek üzere Amerika ile rinci kurultaya yahut cemiyet t-etki!a- tren kalkacak ve bu !renle valimiz 
İngiltere araaında hiç bir anlaş- tından b•riue olan kurultaya yahut ce- Süleyman Sami Bey fırka kuman 
ma mevcut olmadığım bildirmis- miyet le~kilatnıd"n birine olan a!akası danı llyu P~, belediye reisi Hik 

l
. . bildirilmek lazımdır. met Beylerle zabitan, h:ka ve be-
ır. Cenevreden Ame•·ika matbuatına ge- fmzıılımn o'mnaklı olması ayrıca rica lediye mensupları, esnaf mümessil 

len telgraflar M. Oavisin lngiltere nok- olunur. !eri, tüccarlar muallimler, memur-
tai nazarlnı müdafaa ve Fra.nslZ heyeti- 3 - Dinleyici olarak gelmek Üzre tem.. lar, gazete mensuplan ve sanayi 
nin vaziyetini •iddetle tenkit ettiği bis- muL 1934 •on.ır.a kadar müracaat edile- bandosu Kalın istasyonunda Şah 
sini tevlit etmekte idi. bilir. ti h Hariciye nazaretinin bu tavzihi hem 4 - Tez iradı hakkı kurultay azala- Hazre erini büyük teza Ürat İçeri 
Lu z-"-.,'-

1 
tatılıi.h etm•"• L - de Cen~·- sinde Sıvas namına selamlıyacak-ttn •a :r nem """ .. - rına müııhasırdrr. Bir tez irat etm.elc :$~ 

rede bazı murahhas heyetleri ıre bu me- teyenler bunu )'azaralı: 15 temmuz 1934 !ardır. 
yanda Fransa ta\'afından müdafaa e- üşamına kadar cemiyete vermelidirler. (Kızılırmak) ~azetesi son çıkan 
dilen emniyet tezlerine karşı yapılan 5 - M;üracaatlar Ankarada T. D. T. sayılarında Şah Pehlevinin hayatı 
tenkitleri Amerikanın kendisine mal et- C. Umumi kô.tipliğine yapılır. hakkında ve handa yaptıg" ı inkı· 
nıek iatemediğini. anlatmıştır. 

M. Baı·thou'nun projesi Terkos kesı. ldı· lapları halka anlatmaktadır. 
CENEVRE, 7. A.A. _ Konferans KARS, 7 (A.A.) - İran Şahı 

biirotu cehe•inin bidayetinde M. Hen- Hazretlerile maiyetleri erkanı ;:ı. • 

d b
. (Başı 1 inci sahifede) 

ersen, iıronun tekliflere ittila kesbet- yın 11 inci pazartesi günü saat 16 
tigini ·ve Fransız murabba" heyetinin değildir. Yapılacak yeni te- da Karsı tetrif buyuracaklardır. 
yeni bir iş progranu tevdi eylediğini sisatın para ve zamana ih- Aylardan beri yapılmakta olan ha 
bildinniı ve bütün bu projelerden umu- tiyacı olduğu inkar edilememek. 
mi komisyonun faaliyeti için bir esas vü- le beraber hiç olmazsa ameli saha zırlıklar ikmal edilmiştir. Halk a· 
cuda ı:etirilebileceği ümidini izhar et- ziz misafirlerini sabırsızlıkla bek-
nıistir. da abonelere kol:ıylıklar österil - }emektedir. 

M. Btuthou'nun projesi şu suretle hü- mesini beklemek halkın hakkıydı. 
liıs, olunabilir , Maalesef tatbikatın hirç<>k nokta-

1.- Emniyet. larında sular idaresi Terkosu arat 
Umumi komisyon, siyasi büroyu son tıracak menfi bir zihniyetle i• gör-

sene zarfında imza edilen kısmı emni- T 
yet misakları gibi diğer yeni mi sakla- meğe çalı~aktadır · Yazın bu ka-
rrn aktolunabihneoi için tetkiklerin~ dar sıcak zamanlarında koca seh-
yeniclen derhal başlamağa bunların u.. rin günlerce nasıl susuz bırakıİır? 
mumi itilafta muhtemel, ,.Jıikalarmı tes- Kağıthane ile F eriköy yolu üze 
pit etmek üzre kontrol noktai nazarın- rinde Terkos dfonu bağlandrg"ı 1·_ 

dan kabul olunan esasları tamamlama- . 'k' d 
d 

. çın, ı ı gün ür Beyoğlu ciheti su-
ğa ve şjmdiye ka ar üz~rı~e. t~s o .. 
1 b.k tıl t tlı:"- t ları akmamaktadrr. Cumartesi gu·· 
unnııvan tat ı garan ennı e ru e ... 
meğe ·davet edeeektir. nünden itibaren sular akmağa b3' 

2.- Hava kuvvetleri. lıyacaktır. 
Koın.ite. a.ivtl t-~-yarecj]iğin beyne1mi. .. 

lelleştirilınesi, tayyare bombardmlanrnm 
ilga5l, askeri bava filolannm tahdidi ve 
saire hakındaki 23-7-1932 karama mün
deric meselelerin derhal yeniden tteki
kine- memul' edilecektir. 

3.- Eıleha imal ve ticareti. 

Askeri hastaneler 
Al'{J(ARA, 7 (Telefonla) 

Askeri hastanelerin iaşe ve idare
leri hakkındaki Iayihayi hükiimet 
meclise vermiştir. Bu lıusu• hakkında yeniden derhal 

faaliyete geçilecek ve Amerika birle- l • ..,..,. ............... ___ .,.._...,. __ .,_.._.._ .. _,._.......ı_ 
şik devletleri tarafından 30 Mayıs tari
hinde yapılan beyanata tevfikan, müte
?azin •ıırett'e çalışacak olan bu Ü~ ko.
tnisyonun tavsiye edip büronun ta:r..zim 
hal ıuretleri hakkında mümkün olduğu 
kadar ıuratle bir rapor hazırlanacaktır. 
Büro, liizum gördüğü ve itilaf hakkında 
tam bir rapor hazrrlandığı zaman umu .. 
ıni komisyonu içtimaa davet edecektir. 

diğer taraftan hükümetler Almanyayı 
tekrar konferansa getirebileeeği müta-
15asında bulundukları teşebbüsatı Al
man hükUmeti nezdinde yapabilirler." 

CEEVRE, 7. A.A. - Siliı.luızlanma 
konferansının umumi komisyonu, sulh 
k.mferan11 namı altında silaNbsızlanma 
konfe;·anstnı daimi kılmak husu5unda 
Sovyot Rusyanın yaptığı teklifi alaka
dar hükumetlere tebliğ için reis M.Hen
deı-son'dan ricada bulunmuştur. Komis .. 
Yon bu karan verirken sarfeltiği gay .. 
retler mezkür teklifin getirdiği yeni un
•uru elden kaçırmamak endişesiyle ba
ı·eket etmiştir. 

M. Barlhou'nun beyanatc 
. ~iiteakiben M. Barlhou, kendi proj& 

""• anlatarak demiştir ki : 
" Almanyarun konferansa avdetinden 

Fran'>a kadar hi~ bir memleket memnun 
0 kma7. Ft·ansa Almanya ile birlikte bey· 
"<hnilel bir tcahhüt altına girmek hu· 
f.U$undaki büsnüniyetini göstermiştir. 

alrnt Al,..,nya olmaksızın konferansın 
nıcsai"'ine devam edemiyeceğine dair 
~azı heyeti murahhaslar:n telmihlerine 
'=ilİrali: edemiyeceğim. Mevcut noktai 
nazar ıhtilaflarına binaen derhal bir me
•ai ı>rocramı tespiti m11-.ahk olur. Bu 
ı>roı:ram bir taraftan tatbik olunurken 

M Eden, M. Henderson'un -teklif;n 
tercih etmekte olduğunu gizlememiş ve 
fakat bir tahrir komitesinin teşekkülüne 
itiraz ~tmeıniştir. Mümai!eyb son 48 saat 
içinde tesadüf edilen . ~ü~lı:ü_lô.tı da .. e
benuiyetle kaydetıruştır. Nilıayet bu
ronun cuma günü 10,30 da ve umumi 
komisyonunda ayni günün akşamında 
toplanmasına karar veriln1iştir. 

M. Barthou, pazar.'!!"i günü Fransız 
hükUmetini resmen ziyaret etmek üzre 
Parise gelecek olan Yugoalavya harici
ye nazırını kabul edebilmek İçİll cuma 
akşamı Parise hareket edecektir. 

Huausi tuplantılar ·.; · 
C:ENEVRE, 7. A.A. - Bqlıca be

yetı murabbaslarnı mümeHilleri ve bu 
~eyan~.a M. Da~ia, ~- Eden ve Mıuııic· 
lı bugun huıusı müzabrelerde bulu
narak bilahare o.i.lihsızlanma konferansı 
nın umumi komisyonu tarııfmdan Ir.bul 
eclilebileeek bir formül ıu-a§hrmqlarclır. 
Muralıhaaların bu ilk toplantısı hiç de 
fena bir intiba bıralmıamıftır. lngiliz 
ve Amerikan mıırabbaoları bükUmetle
rinden iotizancla buluıımıık içia miihlet 
istemişlerdir. Alü:adar bükametleria ce
vaht gün içinde geline yeni bir busıui 
toplantmm IMı akı- yapıbnalı ID\lbte-
melcijt.. .. - - . 

Vergi işleri 
(Başı 1 inci sahifede) 

Risaletıin azalıklara Mazhar ve 
Şekip Be;ler intihap etmişlerdir. 

* *" * 
istihlak vergisi hakkınd.,.ki 

kanunun tatbikatına devam edili
yor. Maliye kontrol memurları, 
kendi mıntakaları dahilindeki 
müessese ve imalathaneleri dün 
de dolatarak beyannamelerin ha
kikate uygun olup olmadığını tet
kik etmi.lerdir. istihlak beyanna
melerinin kabulü için tayin edilen 
müddette nihayet bulmuştur. Kon 
trol işi, iki gün içerisinde tamami
le bitirilecek, ve vergi tahsilatına 
derhal b94lanacaktır. 

Diğer taraftaın, bütün müesse
se ve ticarethanelerde mevcut ctok 
un mikdarınm tesbiti de bitiıilmek 
üzeredir. Netice yarın Maliye Ve
kaletine bildirilecektir. 

içki ve tütünden alınan Milli 
Müdafaa vergisi tahsilatına dün 
de devam edilmiştir. 
Yeni bir itiraz komisyonu teşkil 

edildi. 
Bina vergisi hariç, bütün vergi 

lere ait itirazları, tetkik için lstan 
bul maliyesinde yeni bir tetkiki ıti 
raz komisyonu teşkil edilmi~tir. 

Bu komisyonun riyasetine Fey
zi Daim Bey, azalıklarına da Hülr.· 
mi ve Nüzhet Beyler tayfo olun• 
mu,Iardrr. Komisyon bu hafo~ m.:ı 
aaisine batlıyacaktır. 

Komisyona belediye namma da 
eski vali ve tehremini Haydar B. 
aza tayin edilmiştir. 

ihtikar caziyeti 
Piyuada yapdaın etraflı tetki

Ka.t bilhassa kahve fiatlan üzerin
de ehemmiyetle kaydedilecek bir 
pahalılığın mevcudiyetini götter
mİftİr. Kahvenin kilos~~dan 2~ 
kurut ver.gi ahndıimt'- gore çekıl 

(Başı 1 inci sahifede) 
ferde memuriyet verdiı!i, onu pa
şa yaptığı, a;ıcak ona Ç~rkes veyn 
gürcü Paşa diyerek damgalayip, 
Türk camiasından ayırdığını kay
det<i.1<~;.:n sonra mevcut olmıyan 
mill <·tler bile ihdas ettiğini söyliye 
rek her hayat sahibinin mide3i ol. 
duru gibi milletlerin de mide · i ol
du il;unu ve bu midelerin f!idala
rtn.ı.n da canlı olduğunu m',~.etlerin 
bu türlü gıdalarını te;larik ;çın 
mekteplerile, içtimai müessesele -
rile ve siyaseilerile çalı,tıklarını 
i~aret etmiş, Osmanlı imparatorlu
ğunun işe bu yolda çalı~madığını 
memlekette yetişen çocuklarının 
türkçe düşman olarak yetiştiğini 
söyledi. 

Bundan sonra bu hataların te
kerrürüne imkan kalma/.ğını ve 
her zümre ve ailen'n ana lisanı 
olan türkçeyi konuşmasını temen
ni ettikten sonra memlekette ikti
sat, ticaret sahasında muvaffak o
lan ve hakim vaziyette bulunan 
bir zümre bulunduğunu, bu züm
renin daha henüz merbutiyetini 
tesbit etmediğin ve cereyapa göre 
döndüğünü kaydederek, kendi fik
rim olarak söyliyorum, bu camia
nın içimize karışması lazımdır, 
ced;. 

Layihanın birinci maddesi o
kunduktan sonra söz alan Refik 
evket Bey tetkik ettiği kanunlar i
çinde anlamasında güçlük çektiği 
bir kanunu da bu olduğunu, ka
nuna türkc;e yazacağız diye he
nüz oğrenilmemis ve kabul edil
memiş kel'mel~r konulduğunu, 
mese!ii "kültür" kelimesi mukabi
li o!arak "ekim" kelimesi alınmış 
olduğunu kanun layihasının liıgat 
kitabı olamryacağını ileri sürdü. 

Sedri Maksudi Bey cevap vere· 
rek, Refik Şevket Beyin, hukuk 
aleminde b lgi ve iktidarını bildi
ği dil hususunda da kendisinden 
ayni bilgiyi beklediği halde bula
madığını söyleyerek kültür keli
mesinin mukabili ekim olduğunu, 
lisanın düzeltilmesi mecburi oiau
ğunu dil bahsinde her ferdin ol
duğu gibi, meclisin de çalı~ması ve 
bu çalışmada en başta bulunması 
lazım geldiğin ilave etti. 

Şeref Bey (Edirne) batı Ana
dolusunda büyük Türk medeniye
ci doğuran bir Türk memleketi 
<:Ocuğu olan Refik Şevket Bey'n 
itirazına dokunarak mevcut ve i
tiraz edilmekte olan kelimeler 
hakkıııda izahat verdi. 

Refik Şevket Bey tekrar söz a
larak Sadri !V, ksudi ve Şeref bey
lere cevap vermiş ve dilimizin öz 
tiirkçeleşmesi mesai ve cereyan
larına muhalefet ·ve it' raz mev
zuubahis olmadığını, ancak ka
nunların dil hccah;-ı ett;ğini bil
mediğini kanunların anlasılacak 
surette yazılması mecburi: olduğu· 
nu söyleyerek bir takrir verdi. 

Takdirde maddede mevcut kül
tür mukabili "ekim" kelimesinin 
kaldırılarak yer.ine kültür ve topla 
ru1 kelimesinin de "otw-uş,, ola
rak kabul edilmesini teklif ediyor 
du .. 

T ak...jri kabul edilerek ikinci 
maddeye geçildi. Gene Refik Şev 
ket Bey söz alarak bazı kelimelere 
itirazla mukabillerinin doğru o -
lup olmadığı hakkında Sadri Mak· 
sudi Beyin bilgit.mden istifade et
mek istediğini !Öyledi. 

Bundan sonra muhtelif hatipler 
ara:ıında türkçe kelimeler etrafın
da münakaşalar oldu. ve Sadri 
M·..ksudi Bey izahat verirken Refik 
Stı \'ket Beyin sözüne telmihan e -
g·,;r Refik Şevket Bey söylüyorsa 
tü.•kçe mukabiller hakkında mü -
tcleamı söyliyeyim dedi. 

Refık Şevket B. Sadri Makau
di Bey burada gayri ciddi konu • 

mi' kahvenin 110 • 120 kuruş ara 
sında satılması İcap ettiği halde 
fiatlar 135 kuruşa kadar yüksel
mi,tir. Alakadarlar bu husustaki 
~<'tkiklerini yarın bitireceklerdir. 

Maliye ihtisas kursu 
Geçen ay açılması mukarrerken 

yeni vec-gilerin kabulü dolayısile 
tehir edilen Maliye ihtisas kursu 
Hillkevinde faaliyete geçmi.tir. 
Ü1; -., devam edecek olan ilk ted
.-ic1 tlevresine 40 Maliye memuru 
· \ k etmektedir. Kurslara de-

' G mecburiyeti şart konulduğu 
• ·in, devam etmiyenlere, devre so
nunda ihtfr.as vesikası verilmiye
r ~ı.:tir. Üç ay sonra ikinci devre 
b:ı.~lıyac:ık, diğel' memurlar ders 
rr'j• ce~derdir. Bu suretle, ihtisaa 
n ' •lglleri arttırılmı~ olacaktır. 
t · . :a dersler, sabahtan öğleye 
1 ac •r devam etmektedir. Bu ara
"~- 1 eni cıkan vergi kanunları et
r,rf ı.tda d·a mütemmim izahat ve
··~!\i..ektir:~ 

şulmaz dedi. Söke yolundaki 
Feci kaza 

Üçüncü maddenin müzakeresin
de de fasıl mukabili olarak par -
kam kelimesinin aslı etrafında mü 
nakaşalara girişildi. 

Reis müzakerenin mevzudan ay 
rılarak dil meselesine geçildiğini 
lıatırlattı. 

Bir çok yolcular ağır yara
landılar, biri öldü 

Ziya Gevher Bey kanunun mü
zakere yolunu te!•bit lazım geldiği
ni müzakerede bir lisan meselesi 
mevzuu bahsolduğunu bu mecli -
sin bir Türk meclisi, azalarının da 
Türk olması dolayısile lisan anla -
yıp anlamamak noktaa-.<dan yap
tıklarını müvazeheye hakları ol · 
madığmı. konuşulan bir türkçe ol 
duğmuı ve bu tü-.kçenin de herke
sin anladığı kendisinin konusmak 
ta olduğu dil olduğunu binae~leyh 
henüz tarama dergisi tarafından 
toplanan kelimelerin bile resmen 
kabul edilmi~ bulunmadığını söy -
liyerek "muahcir" kelimesi gibi 
bir damganın kaldırılmasını ve 
vatana gelenlere (sığnak) denme 
sini i r tedi. Müfit Bey ( Kır~ehir) 
de müzakerenin akademik bir ma 
hiyet ald:ğını mevzudan ayrıldığı 
nı söyliyerek kanundaki kelimele
rin münaka,aya mahal ve·miyecek 
şekilde tanzimi icin lavihanın en
cümene havalesi - baklanda bir 
takrir verdi. Takrir kabul edilerek 
layiha encümene havale edildi. 

Bundan sonra bazı layihalar gö
rü~ülerek içtimaa nihayet verilmiş 
t ir. 

Çimentocuların teşebbüsü 
ANKARA, 7 (Telefonla) -

Çimento fabrikaları sahipleri lktı 
sat Vekiiletine müracaat ederek ye 
ni bazı vergiler münasebetile fiat 
!ara yaptıkları zam mikdarını ve 
bu zammın istinat ettiği e,-asları te 
fer üatile bildirmitlerdir. Vekalet 
keyfiyeti sanayi ~ubesinde tetkik 
ettirmektedir. 

Diğer taraftan öğrendiğime gö 
re fabrikalar çimento sanayiinin 
memleketimizdeki vaziyetinin bir 
mütehassıs tarafından tetkik edil
mesini de hükfunetten temenni et
mi~lerdir. 

Bir takrir 
ANKARA, 7 (Telefonla)

Çorum mebusu İsmet Bey tekaüt 
kanununun 66 ıncı maddesindeki 
husmi bütçeler tabirinde belediye 
leıin dahil olup olrnadığmnı tefsi
rine dair Meclise bir takrir vermit 

tir. 

Feci bir yangın 
AlCHHALDEN, 7. A.A. - Kapu 

kırmak suretiyle hırsızlıktan maznun bir 
adam dün gece evini atefe vennişı . .ir. 
Y..arısı vıe iki ile yedi Y&f ara.smda dört 
çocuğu He beraber kendisi de bu ateı
te yanm.ıitır. 

13 üncü kolordu ilanları ~ 
Ankara Levazım Amirliği 

Satmalma Komisyonundan: 
Üçyüz bin kilo kuru ot ka

palı zarf usQlile münakasaya 
konulmuştur. İhalesi 27 Ha
:ziı:an 934 Çarşamba günü saat 
on dörtte yapılacaktll'. Şartna 
me sureti musaddakası görül
mek üzere İstanbul'da Fın· 
dıklıcla 3 üncü Kolordu Şatm
alma Komisyonuna müracaat· 
larr ve ihale günü de vaktin
de teminat ve teklif mektupla
rını makbuz mukabilinde An
kara Levazım Amirliği Satm
alına Komisyonu Riyasetine 
vermeleri. (3009) (3043) 

~ * * 1 
Uzµnköprü Askeri Satmal-

ma Komisyonundan : 
Uzunköprüdeki kıtaat ihtiya 

cı için aşağıda cins ve miktarı 
yazılı 7 kalem Erzak açık mü· 
na kasa ile alınacaktır. İhalesi 
30 Haziran 934 cumartesi gü
nü saat 15 tedir. Taliplerin 
şartnameleri görmek üzere ls
t'\nbulda Kolordu Satmalma 
Komsyonuna ve münakasaya 
iştirak için de o gÜn ve vaktin
de Uzunköprüde Ask.eri Sa
tmalma Komisyonuna miira· 
caatları. (3007) (3042) 

3900 kilo Nohut 
16000 ,, Fırmodunu 
55000 ,, Odun 
4900 ,, Kunı Fasulye 
2000 ,, Pirinç 
1700 ,, Bulgur 

15000 ,, Sığır Eti 

AYDIN, (Milliyet) - Söke civa
rında vukubulan feci kamyon ka
zası hakkında aldığım malumatı 
yazıyorum. Söke pazarına giden 
Aytlınlı pazarcılardan 35 kişi, pa
zardan Aydına dönmek üzere Ay -
dmlı Ahmet onbaı;nın • dede Mus
tafa namile maruf toför Alas-onya 
lı Mmtafanın idare ett ği Aydın be 
lediyesinde 12 numara ile yazı·, 
Ford kamyonile saat 16 da Söke
den hareket etmi~lerdir. Yol çek 
güzel olduğundan kamyon cok sü-
ratle gelmekte imis. -
S~kenin Sultaniy~ mahallesinden 

Arap oğullarından İsmail oğlu Is
mail de o gün pazardan aldığı ace· 
mı bir ata binmiş, şosede yürüyü• 
öğretiyormuş. Şoför bı.;nu görünce 
müteaddit korna çalmış ve Söke
den 2 kilometre kadar uzakta yeni 
yapılan ·1,dediye mezbahasının ö
nüne geldikleri sırada hayvan ürk
c.1ü,, kendisini kamyonun önüne 
atmış ve şahlanmış. Şoför Mustafa 
atı ve binicisini ciğnememek icin 
ani fren yapmış, fakat otomobil 
çok süratle geldiğinden fren yapı
lınca kamyon yana dönmüs bu aid
detli dönüş neticesi müşte~iler ye
r e dökülmüş ve devrilen kamyon al 
tında kalarak ağır ve hafif yaralan· 
mı~lardır. 

Sürat ve ani fren neticesi teker
lekler şose üzerinde derin b · r çu
kur açmı~tır. Kamyonun karoserisi 
parçalanmış makine ve tekerlekle
rine bi~ey olmadığından Aydına 
getirilmiştir. Kazayı müteakıp ar
kadan yolcu ile gelen Ahmet onba
•mın diğer otomobili yaralıları Sö
keye nakletmi,, Sökede Dr. Riza 
ve Süreyya beylerle Aydından gi
den Dr. Nafrz Bey yaralıların yara
larını sarmı?lar, ve ağır yaralıları 
Aydın memleket hastahanesine 
göndermişlerdir. Söke cümhuriyet 
müddeiumumisile jandarma ku
mandanı kaza yerine gelerek tet
k kat ve tahkikata başlamışlardır. 
Kazaya sebep olan atrn binicisi ls
mail ile fOfÖr dede Mustafa hemşe· 
risi Ahmet karısı hanifenin 9 ya~ın
da oğlu Neşet ve 5 yaşında diğer 
oğ\u Necdet, senıı.r satıcı Ali oğlu 
Nuri, ağır yaralıdırlar. Memleket 
hastabanes'nde tedavi altına alın
mıt'ardır. Bunlardan 9 yaşında Ne
set yolda ı:-elirken ölnıü•tür. Necde
tin yarası daha hafiftir. Nefetin ka
fatası parçalarımı• ve parmakları 
beynine !:ıatrnıs bir halde kamyo
nun altından çıkanlmı•lır. Kaza 
memleketimizde büyük teessür u

y.ındırmı~br. 
o 

Güreş müsabaka\arının 
neticeleri 

. Cala!a.saray kJübünün gütts subesi .. 
;;ın:ıadı müruuebetile geçen ·P~rşem-

eb k~ı baılayan serbest gÜrP• mÜ• 
sa a ;ıua.rına d ·· -ı-~:ı · tı' un akıam da devam e-
w mış r. 

Orta hakemi Seyfi Bey yan ha&. 
!eri Nuri, Saim beyler. em. 

Neticeler · 56 kuo 1. ' aı:n1pa.şa kliıbüıt

den Vasfi 55. saniyede galip, 61 kilo: A
li, Nuri Ali 2 dakilı:a 40 saniyede galip 

61 kilo: Siimmer spordan Omer, Hic
ri: Omer çok güzel bir güreşten sonra 
40 saniyede tuşla galip gelmiş ve çok 
alkişlanınıttır. 

66 kilo: lsmail, Hasan l smail 2 d3.lı:i
ka 3 sani1ecle tuıla galip. 

66 kilo: Nihat, Durmuı: Nihat 9 da
kika SO .saniyede tulla galip. 

72 kilo: Necatô. Yenici Mehmet: Mel. 
met gelmediğinden Necati hiilunen ga. 
lip. 

72 kilo: Haydar, Hüseyin gelmedi
ğinden Haydar galip. 

·72 lı:ilo: Hilmi, Ahmet : Karamursel
li Hilmi 5 dakika 10 saniyede tuJ' ga• 
tip. . 

79 kilo: Ahmet, Osman, Balkan 
şampry.oou Ahmet fmalade hakinı ve 
güzel bir güı·eşten sonra 2 da.l(ka 35 
•ani yede gmip • 

56 kiloda final miisabaka» yapıl
mış Vasfi, Kenan Vasfi 2 dakika 50 sa

niyede galip. 
66 lrilô: Ahmet, Mehmet • Ahmet 

hükmen gali;>. 
61 kilo: Ali ve Hlcri. Ali hükmen 

galip. Hasını gelmediğinden. 
72 kilo: Hilmi, Necati. Hilmi bir da· 

kilıa 5 oaniyede galip. 
72 kilo: Haydar, Ahmet. Ahmet sa

yı heaabile galip. 
Sa.laiıattin , Kenan Kasnnpap klü

hündeıı bu lüı.ı.ldir. Kenan bir dakika 
30 aniyede gıılip. 

6ll kiloda: Dunnuş, Ahmet finale 
Ahmet 25 saniyede tuşla galip gelmiı 
ve iyi bir netice almrıtır. 

(A.A.) -

Kuduz bir köpeğin marifeti 
BAFRA, 7 (H. M.) - Kuduz bir 

loöpelr: ?!:tıda on dört kiıiyi rsırdı ha .. 
taı.r S...'-•un• ımedildiler. Beledi y• 
deıfıal faAl.iyete geçet'dt IHııı boş kö
pekleri iınlıt ettirdi. 
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YAZ MEVSİMİNi BEKLEMEYİNİZ ..... 
"Friaidaire" ınizi intihap etmek 

içın yaz mevsımıni beklemeyiniz. 

Hem size hakiki bir "Frigidaire" 

lazımdır. Zıra o olmazsa tesisat

ınız tamam değildir. 

"ı:'rigidaire" mekülatınızı hAr 

mevsimde taze ve sıhhi bir s•ıret

te muhafaza etmekle sıhhatınızın 

rnuhafızı olmaktadır. 

Frİ&ldalre sözO taı;ımıyan her soğuk hava tertibatı 

hakiki bir " Frlgldalre " değlldlr, 

BOURLA BiRADERLER ve 

''FRIGIDA 
OlOMATIK ELEKTRiK SO'JUTMA TERTİBAT! 

OVOMltL TiNE 
Tabii mukavvi gıda 

G. &. A. Baker Ltd 
Prevuayııns Han, Tel. 24330 

Zonguldak Vilayeti Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

1 - Zonguldak Vilayeti dahilinde Devrek - Reşadiye yolu
nun. 18 ~ 908 25 -1- 069 kilonoetreleri arasında 17710 lira 
bir kuruş bedeli keşifli 5611 me. T. şose inşaatı.21-5-934 ta
rihinden itibaren l 1-6-934 tarihine müsadif pazartesi günü 
aaat on beşte ihale edilmek Üzere 22 gün müddetle ve kapalı 
zarf usulile münakasaya konulmuştur. Münakasaya iştirilk 
edeceklerin bedeli keşfin yüzd~ yedi buçuğu olan (1329 li
ralık teminatları ve ihaleden evvel liyakati fenniyelerini Vi
layet Nafia Başmühendisliğine tasdik ettirdiklerine dair liya
kati fenniye vesikası ve ticaret odasına rnul:ayyet oldukları
na dair ticaret odası vesikalariyle birlikte yevmi mezkurda Vi 
layet Daimi Encümeninde hazır bulunmaları. 

2 - Evrak keşfiye ve şattnameyi görmek ve daha fazla 
m!1~umat almak İsteyenlerin ihaleden iki gün evvele kadar 
Vılayet Nafıa Başmühendisliğine sonra da Encü~eni Daimi 
Kalemine müracaat etmelj!ri ilan olunur. (2767) 3160 

Amasya Vilayeti Nafia 
Baş Mühendisliğinden: 

r '(10327,25) lira bedeli keşlifli Amasya - Tokat yolu
nun 172+000- 175 300 kilometreleri arasındaki 
(3300) metre tulünde şose tamiratı esasiyesine teklif edi
len bedel: haddi layik görülmediğinden 9-6-934 cumartesi 
saat 16 da ihale edilmek üzere 20 gün temdit edilmiştir. 

1 
ihale : Kapalı zarf usuliyledir. 

Münakasaya iştirak edeceklerin kanunun gösterdiği şe· 
kilde yüzde 7,5 teminatı muvakkate akçesiyle ehliyeti musad 
dak bir fen memuru İraesine mecburdur. Talipler : teklif 
zarflarının mezkur gün ve saata kadar encümeni Vilayete 
verıneleri ve tafsilat almak, lieşif evraklariyle münakasa şart
namesini görmek isteyenler Amasya Nafıa Baş Mühendislik 
dairesine müracaat etmeleri ilan olunur. (2799) 3161 --Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyyahlara 

Banka Kome1'çiyale İtalyana 
Sermayesi: 700,000,000 (ihtiyat akçesi : 580,000,000 Liret) 

Travellers (Seyyahin ı;ekleri) satar 
Liret, Frank, İngiliz lirası veya Doları Frank olarak satılan 
bu çekler sayesinde nereye gitseniz paranızı kemali emniyetle ta
tır ve her zaman isterseniz dünyanın her tarafında, tehirde otel
lerde vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük tediyat için 
nakit makamında kolayılıkla istimal edebilirsiniz. Travellers çek. 
leri hakiki sahibinden batka kimsenin kullanamayacağı bir 

şekilde tertip ve ihtas edilmittir. (5999) 3134 
.......................................... ı ..... 1mı: ... iıiııl 

Nefriyatı idare eden: MUMTAZ FAiK 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. , 

Zafiyeti umumiye, iştihasızbk 
ve kuvvetsizlik hali.tında bü-
3 ü k f aide ve tesiri görülen 

--- -- -
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Oeniz yolları 
İŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy Köprübaşı 
Tel. 42362 - .Sirkeci Mühürdarzade 

i 
1 

Büyük Otel ve Gazinosu Açılmıştır 
Necip Yakup Bey İdaresinde Orkestra ve Caz 

fiat]ar çok mutedildi?' 
Haıiraa ayına mahsus 1 ve 2 kişil:k teaıilitlı karneler yapılmıştır. 

Köprü gişesinde satılmaktadır. 

Han Tel. 22740 < .. -:aı 

Ayvalık sür'at 
1 yolu 

NİLÜFER vapuru 9 Haziran 
CUMARTESİ ı 1 de Sirkeci 
rıhtımından kalkacak b'r gece
de Ayvalığa vararak lzmir'e 
kadar gidip dönecektir. (~"56) 

Mersin yolu 
ÇANAKKALE vapuru 10 
Haziran PAZAR 10 da Sirke· 
ci rıhtımından kalkacak. Gidiş-
te Çanakkale, İzmir, Küllük, 
Bodrum, Rodos, Marmari.ıı, 
Dalyan, Fethiye, Kalkan, Kat, 
Finike, Antalya, Alanya. Ana
mur, Mersin'e. Dönüşte bunla
ra ilaveten Taşucu, Kuşadası, 
Gelibolu'ya uğrayacak yaln"ız 
Anaınur'a uğramıyacaktır. 

llıııı•--ııııııı=a:zmııııı------··--·---------rm.--•~ ----•-11?1111a(3057) 
........ Dr. Nuri Fehmi --.. ·-- M Ü J D E ...... il! M. . v. Harita Umum 

Müdürlüğünden: 
'Ankara'da Harita Umum Müdürlüğünde çalışamak ü

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

(2853) 3227 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

10,000 ton Rekompoze kömürü: Kapalı zarfla münakasası 
18 Haziran 934 pazartesi günü saat 14 te. 

10,000 ton rekompoze kömürü 18 Haziran 934 pazar
tesi günü saat 14 te kapalı zarfla satın alınacaktır. Şart
namesini görmek İsteyenlerin her gün, münakasasına işti
rak edeceklerin de yevm ve saati mezkurda Kasımpaşada 
kain komisyona müracaatları. (2675) 3168 

1 DEVLET DEMIRYOLLARI lDARESl iLANLARI f 
idaremize a!t "Nafıya" romorkörü kızağa çekilip tamir 

edilecektir. Tamirat pazarlığı 16-6-934 tarihine müsadif cu
martesi günü saat 10 da Hayd'1rpaşa Mağazası Müdürlüğüp
de icra kılı:ıacaktrr. Talip olan alakadarların tamir şartna-

mesini şimdiden mağaza müdü ·-Iüğünde görebilecekleri ve ta· 
yİn edilen gün ve saatte pazarlığa İştirakları ilan olunur. 

(2920) 3175 

Göz Hekimi KUMKAPI DENİZ 
Cığaloğlu Süreyya Bey apart. 
saat 2·6ya kadar. Telefon 23212 

J12f.-

HAMAMLARI 
ıçılmışbr. T cmizliğioı sonderecr 

- it:na olunmıktadır ( 257) 

Maarif Vekaletinden: 
l - Orta Tedrisat Meliteplerinde Türkçe, Tarih-Coğ 

rafya, Fenbilgisi, Biyoloji, Riyaziye, Fransızca Almanca 
İngilizce Muallimi olmak isteyenler için bu sen~ imtihan a: 
çılacaktır. 

2 - İmtihanlar 1 Temmuz Pazar giinü İstanbul Ü-
niversitesinde başlıyacaktrr. 

3 - Bu imtihana dahil olacakların : 
A) Türk olmaları, 
B) Yirmiden eksik ve 45 ten fazla yaşta olmamaları 
C) Hüsnühal erbabından olduklar1, cinayet ve cünh~ 

nevinden mahkiimiyetleri olmadığı hakkında mahalli Vila
yet veya kaza idare Hey' etin Jen bir mazbata ibraz etmele
ri (halen memur ve muallim olanlar bu kayıttan müstesna o 
lup mensup oldukları Daire amirinin vereceği vesika krfi
dir.) 

D) Her türlü hastahktan ve muallimlik etmeğe mani 
vucüt arızalarından salim old uklarınr isbat eder tasdikli he· 
kim raporu ibraz. 

E) Lise veya yedi senelik idadi veyahut Muall;m Mek
tebi mezunu olmaları, Muallim Mektebinden me.zun olan
lann r:n az iki ders ser.~si muallimlik temiş bulunmaları la
zımdır. 

~~~~~~~~~. 
4 - Na.'llzetler İmtihanda muvaffak oldukları tak

dirde l 702 numaralı kanunun 1 inci maddesinde rrö .. •<>ri
len dereceler dahilinde her hangi bir Orta Tedrisat Mua lim
liğine tayin edileceklerdir. 

İdaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan De;.nir, Elekt
rik Cıvata, Yağ, Boya ve fırça gibi (84) kalem muhtelif eş
yanın 13-6-934 çarşamba günü saat 1 l de pazarlığı yapılacak 

tı». İsteyenlerin mezkur saatte Mağaza:y•a müracaatla tahriren 
teklifte bulunmaları ve Mağaza dahilinde asılı listede (X) 
işaretli malzeme icin nümune getirilmesi ve nümunesiz tek
liflerin kabul edi~eyeceği ilan olunur. (3067) 

Eskişehir atelyesinde istihdam edilmek ve yevmiyesi im
tihan neticesinde takdir olunmak üzere birinci sınıf bir "Bo
binci" alınacaktır. İlk imtihan tecrübesi H. Paşa Elektrik 
santral amirliğince nihai imtih:ın Eskişehir atelyesinde Y~-. 
pılacaktır. Talip ve atideki şeraiti haiz olanların .bonservısı 
ve sair vesikalarile beraber Haydarpaşa Elektrik Santral 
amirliğine müracaatları. (3037) 

1 - Türk Olmak 
2 - Hüsnühal eshabından bulunduğuna dair polisten 

tasdikli vesika getirmek 
3 - Askerliğini yapmış olmak 
4-Tamussıhha bulunmak 
5 - Millet Mektebi ve aşı şahadetnamesi getirmek 

5 - Yukarıdaki şar~ları haiz olan namzetler bir isti
da ile Vekalete müracaat edeceklerdir. Bu istidaya şu ve.;ikal 

. ar bağlanacaktır. 
A) Nüfus tezkeresinin asıl veya tastikli sureti 
B) Tahsil derecelerine ait şahadetname veya vesika

larının asıl veyahut suretleri. 
C) Hüsnühal mazbatası 
D) Mahalli Maarif İdaresinden nümunesine tevfik 

tasdikli sıhhat raporu, 

fiş, 
E) Mahalli Maarif İdaresinden tasdikli ve fotograflı 

F) Altı adet 4 X 6,5 büyüklüğünde kartonsuz fotoğ
rafları, 

Bu vesikaların en son 15-6- 1934 tarihine kadar Vekalete 
gönderilmiş olması lazımdır. Bu tarihten sonra Vekalete gel
miş olan veya evrakı müsbites i noksan gönderilmiş bulunan 
istidalar hakkında muamele yapılmıyacaktır. Keyfiyet ilan 
olunur. (2954) 

san ul Ziraat ankasından: 
Sıra Semti Mahhallesi S o k a ğ ı Cinsi Hissesi Emlak Hisseye göre mu. 

No.su No. su hammen kıymeti 
3/16 . 45 l 114 Beşiktaş Si,anpaşa lmamzade Kagir hane 1125 T. L. 

1 
1l15 Büyükada Maden Türk yılmaz caddesi Arsa ,Tamamı 13/ 1 920 ,, 

1

1116 Kumkapı Bostanı ali Han içi Kagir h:ane 5/8 33 315 ,, 
1117 Samatya imrahor Hacı Manol Kagir hane ve bahçe 37 / 128 60 740 ,, 
l 118 Beşiktaş Kôyiçi Köyiçi " " Tamamı 28-30 6000 ,, 
1119 Beyoğlu Tozkoparan Kabristan Asmalı Mesçit " ve dükkan 1/6 21•19 eski, 26-24 yeni 2500 ,, 
1120 Büyükada Yalı Alaçam Ahşaphane 16/48 14 1167 ,, 
l 121 Samatya Hasan Çırağı lki yüzlü çeşme Bugün arsa ' 1/2 3 102 ,, 
1122 Büyükada Yalı Çınarm~yda~ı . Ahşaphane • 3/24 29-31. , .150 ". 

l _-Yukarda yazılı gayrımenkullerin ihale bedelle~ıle yuz.de yedı buçuk pe Y a~~e~.crı nakden veya ~ayrımubadıl bonosıle 
ödenmek üzere mülkiyetleri satışa çıkarılmış olup ıhale1erı 28-6-934 Perşembe ?unu saat on beştedir. 
2 - 1118 sıra numaralı gay rİmt~nkul kapalı ~arfla, diğerleri açık arttırma. su retı~~ ~~tılacaktır ... 
3 - Pey akçelerile, şartname Ye tevfikan tanzım olunacak kapalı zarfların ıha le gunu ııaat on dort buçuğa kadar tevdileri • 
lazımdır. , 

4 _Şartname Bankamız kapısına asılmıştır. Senei haliye vergisile belediye resimleri müşteriye aittir. ,(2923) 

• 


