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İdman şenlikleri umumi prova 
sı cumartesiye yapılacak. Dün 
ba1'alorya imtihanlarında bu
lunacak muallimler seçildi. 

Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'usu MAHMUTı 

FiATi 5 KURUŞTUR 9 uncu sene No. 2966 SALI 15 MAYIS 1934 Tel: { Müdür: 24318, Yazı i1leri müdürü: 24319. 
idare •e Matbaa : 24310. 

Fransız hükumetinin ı Tevfik Rüşt.Ü Beyin beyanatı 
Atlattığı tehlike B Ik k 

Franaada radihı sosyaliıt fır-ı a an mısa ına sadıkız 
t:!u~~~~~ ~~~;:. f~~ı:~a ~~ ve daima sadık kalacag"' ız 
Lalde kabine devırebıhr. Bunun 
İçindir ki fırkanın Clermont Zer- H • • k•J• • · 
rand:t~ topl~na~ f'.'.~a1a~.e kon - arıcıye ve ı ımız Bog"' azların ta Sıvas 
gresının netıcesı bütun dunya ta- / 

raf?ldan merak '!e a'laka.ile ~k - kongresindenberi serbest olmasını 
lenıyl>ırdu. Malumdur ki radıkal 
ıoayalis~ ~ırk~sı Fransanın en İstedig"' İmİzİ söylüyor 
fnwvetlı sıyaaı fırkasıdır. 1932 
intilıabatında sosyalütlerle tet • Belgratta bir tebliğ neşredildi 
rilri mesai ederek parlamentonun 
en kalabalık siyasi fırkası olduk
tan sonra hükumet tetkiline sıra 
gelince; uyufamadılar. Binaen -
aleyh yalnız başlarına ve sosya -
listlerin mıüsamaıbasile hükiimt>l 

• te§kil ettiler. Bir sene küsu?' ay 
iktidarda kaldılaı·. 

Gerçi bu müddet zarfınd1>; b~r 
çok kabineler değişti. Fakat ıktı
dar daima Radikal Sosyalist fır -
kasının elinde kaldı. Bu fırka hü • 
kumetleri njhayet Stavisl<y iskan
dalına kul'han gitti ve bu rezalet -
ten sonra Doumergue tarafından 
§İmdiki temerküz kabinesi teşkil 
edildi. Doumergue kabinesinin ye• 
di azası Radikal Sosyalisttir. Bu 
hrk"amn garip talihi vardır: hıti • 
habatta kazanır; fakat iktidar baş• 
kalan tarafından tedvir edilir. 
Poincare de iktidarı ~ntibabatta 
galip gelen Radilkal Sosyalistle • 
rin ellerinden almıtb. 1924 inti • 
habatını takip eden mali buhran 
Poincare'nin nriUi temerküz ka • 
binesini iktidara getirdiği gibi, 
1932 intihabatım takip eden Sta • 
Vİ·sky iskandalı da Doumergue'in 
ınilli birlik hükiimelini iş başımı. 
geçirdi. 

Clermont Zerrand fevkalade 
kongresinde hükumete daıbil olan 
fırka azalarının kabinede kalıp kal· 
nıamaları hakkında karar verile· 
cekti. Yani doılayıaile Doumergue 
kabinesinin mukadderatı müza • 
kere ediliyordu. Veri1en karara gÖ· 
re fırka azaları §İmdilik Dou • 
nıergue hükumetinde kalacaklar • 
dır. Yıani Doumergue hükumeti 
tehlikeyi atlatmış demektir. 

Radikal Sosyalist fırkası mü • 
tesanit bir fırka değildir. Arala
rında Liberal olanlar vardır. Sos-

ayrılmadan evvel ıra• 
zetecilere fU beyanat
ta bulunmuştur: 

Matbuata tevdi et
mek üzre hususi beya. .. 
nat hazırlamadım. Fa. 

T evlik RüftÜ Bey ve relikası Romanya Ha • 
riciye nazırı M. Tituluco tarafından luufı . 

lanırken ••• 
BUKREŞ, 14. A.A. - Anadolu 

Ajansının hususi muhabirinden : 

kat bana soracağınız 
bütün suallere cevap 
vermeğe amadeyim. 
Her §eyden evvel Ro
men milletinin ve bil
hassa Kral Hazretle
rinin hakkımda gös· 
terdiği misafirperver
liğe ve hararetli ka
büle karşı son derece 
mütehaıısis olduğumu 

beyan etmek isterim. 
Hislerimi temamile i
fede etmekten acizim. 
Bunu siz de duyuyor• 
aunuz. Yalnız fUDU İ• 
18.ve edeceğim : Be

Tevfik Rüştü Bey, Bükreşten 

-

nim için bu kabul beklenilmiyen 
bir fCY değildi. 

(Devamı 4 üncü sahifede), 

- ----- - f 

yolistliğe ve F aşiatliğe meyleden- Yangından sonra Servi burnundan bir görünüf 
ler vardır. Hükumet teşikili mev-

zuu babsolduğu zaman, daiı:n.a bu Bog"' az sahı·ııerı· bu··yu··k hı·r zümreler sağa ve sola çekmışler, 
hazıları sağa dönerek orta cenah 
fırkalarla bir kombinezon yapıl • t ht•k • • d• 
ınasını, bazıları ise, aola dönerek yangın e 1 esı geçır ı 
losyalistler'le anlaşılmasını ilti • 
:tanı etmişlerdir. Fevkalade kon - N ft s· d" t d l d k 
&l'ede de bu ihtilaflar daha başka e ın ıca epo arın a çı an yan-
'!<ıkillerde tebarüz elti. Fakat d t t b • IJ p .. ~>\ot başta olmak üzere f~rk.a gın a u uşan enzın ve petro er 
Jder/erinin ısrarile bükiimete ,,u- y d k 
r~te devam edilmesine k.arar -ve- angın a ast seziliyor 
tıJdi. Ancak bu karar ~adıka.l Sos· Beykozda 1 Umuryeri denen sa- E iki 
Yall._t f•rkaamın her zumreaı ta • b.l k d l'-' b v-ve ~nkü. ··.yangın bütün bu de - ı ısının a, evve '" gece üyük pola dd b r fından hükiimete yardım ma - rı cı 1 ır teılılike karıısm -bir yangın olmuo. ve Neft Sendikat da hır k t 
nasında alınmamalıdır. ' a mış ır. 

tirketine ait iki benzin deposu, Mu . Çün~ü gaz ve benzin teneke • 
Filhakika Doumergue hüku- sevi Y aıuva Bahar efendiye ait te len, varılleri patlayarak yanmak • 

metinin bu aralık iskatı Fransa i- bir gaz deposu kamilen yanmış - ta, benzin ve gazlar çok uzak me-
çin nihayetsiz mü•külata sebep o- t aafel k d · lahi ' ır. ere a ar aleşm sirayetine se-

·'1irdi. Fransa harici münase - Boğaz için hakiki tehlike hep olmaktadır. 
betleri no'ktasından en nazik bir Gaz depolvrınm yanması, Bo - Benzin ve gaz denize döküldü • 
:tanıanda bulunuyor. Büyük harp- ğaziçi sahilleri için hakiki bir telı- ğü vakit sönmemekte ve yanmak • 
~enberi devam eden vaziyetten like ha'lini almış, muhakkak ve tadır. Sular da yanan hu benzin 
. aş'ka bir vaziyete intikal devre • müselsel facialar olmasına remak ve gaz'laı-, akıntı ile her hangi bir 
•ındedir. Fransız hükumetlerinin kalmıştır. Beyleıibeyinden itiba • sahile gittikleri vakit, oralarda a'b. 
kararsızlığı Fransa için bir zaf a- ren Kavaklara kadar, bütün Ana- §ap yalıları derhal tutuştura • f"li olmuştur. Dablli vaziyete ge- do'lu saıhili sıra ile gaz ve benzin bilir. Bundan biı· kaç sene evvel 
•nce; geçen şubat hadiseleri et• depoları, fabrikaları ile doludur. (Devamı s inci sahifede) 
r~fında tahkikat yapmak için leş- 1 =~==::====:=::=:=~=====~:=~~~,,;;.;;;;:;;,,,;;,;;,;;;~~==-
kıl edi'len komisyon Fransanın i - Du""n iki dehşetli kaza ol'-'u 
~İn iç;n kaynaşmakta olduğuna de· Uı 
talet edecek bir takım hakikat • 
l<lr meydana çıkarmıştır. 

Kral taraftarları olan Action 
Française , bu teşkilata merbut 
olan F ederation des Camelots 
du Roi, sonra Solidarite Française 
Jeuneases Patriotes, sosyalist 
&ençliği, komünist tetkilatı ve 
daıba bir çok isimler altındaki bu 
teşekküller şimdiki rejim aleyhin
de birleşmişlerdir. Hitlerden ev
"el Almanyada olduğu gibi Fran• 
'ada da biri beyaz, diğeri de kır-

Arttırma, eksiltme 
ve ihale kanunu 
Dün Mecliste hararetli 

münakaşalar oldu 

M. Mussolini gene Asya 
1 ve Afrikadan bahsediyor 
Coğrafya ye Tarih ltalyaya Asya ile 
Afrikayı edinmeğe müsade ediyormuş! Maddeden "mebus" kelimesi 

kaldırılmıştır 
ANKARA, 14. A.A. - B. M. 

Meclisi bugün reis vekili Esat 
Beyin riyasetinde 
toplanarak arttır
ma, eksiltme ve 
ihale kanun layi
hasının müzake
resine başlamış
tır. 

Layihanın birin
ci maddesinin mü
zakeresi esnasın
da söz alan hatip
lerden Refik Şev

M ustala Şeref, ket Bey (Manisa) 
Refik Şevket,ls-maddede mubta
met ve Hasan cı izah noktalar 

Beyler bulunduğunu söy-
lemiş ve devlet sermayesiyle itli
yen müesseselerin bu kanuna tabi 

(Devamı 4 üncü sahifed~) 

Tayyarecilerimiz 
Bükreşte --Hava filomuz parlak bir 

surette karşılandı 
BUKREŞ, 14 (A.A.) - Ana • 

4.tolu Ajansının hususi muhabiri bil 
'diriyor: 

Kaymakam Celal Beyin kuman
dası altındaki 5 harp tayyaremiz • 
den mürekkep bava filomuz bu • 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Bulgar kabinesi 
istifa etti 

SOFY A, 14 ( A.:A.) - Kabine 
istila etmiftir. 

Yeni Brez ilga 
Maslahatgüzarı 

Brezilyanın şehrimize tayin edi· 
len yeni maslahatgüzarı Dr. Ped -
ro Franklin d'Al
meida tehrimize 
gelmiştir. Bir iki 
gün sonra Anka -
raya gidecektir. 
Maslahatgüzar 
Türkiyeye ilk de -
fa gelmiş olmak -
la beraber, siyasi 
bayata girmeden 
evvel Riyo dö Ja
neyroda avukat . . 
sıfatile birçok Türk müesseselerını 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Hükumetçe satın 
Alınacak hat 

-o----

Müzakerahn ay sonunda 
neticelenmesi muhtemel 

Hükumetçe salın alınmaııına ka 
rar veıilmiş olan İzmir - Kasaba tl 

mendifer battı mü 
mes-:;illerile Anka
rada başlanmıt o -
lan müzakerata de 
vam edilmektedir. 
Adliye vekili Sa -
raçeğlu Şükrü B. 
bükiimel namına 

müzakerab idare 
etmektedir. Müza
keratın bu ay niha \ 
yetine kadar neti-

. . 
S. Şükrü Bey celenmesi ümit e - 1 

diliyor. Mukavel•
name mucibince son beş s,enelik 
gayrisafi hasılatın yüzde ellisinin 

' (Devamı 5 inci sahifede j 

Bugün 
2 inci sahifede 

Ecnebi matbuahnda gördüklerimiz 
3 üncü sahifede 

İtalya Fakat • 
arazı 

M. Mu•solini Asyadan 
Bahsederken bu sefer 
Uzak Şarkı kastediyor 

LONDRA, 14. A.A. - Havas 
ajansı bildiriyor : 

"Deyli T elegraf" ın muharriri 
Hektar Bay-vater' e -verdiği bir 
mülakatta M. Mussolini, ltalyamn 
kuvvetli bir bahriyeye sahip olmak 
için hangi sebeplere iatinat ettiğini 
anlatmıştır. 

M. Mussolni ezcümle demiştir 
ki : 

" - İtalya vilayetlerinden otu
zunun merkezleri sahildedir. Ro· 
ma bile denize yakındır. Coğrafya 
bir memleketin mukadderatını ta
yin eden değitmez bir vakıadır." 

Milletler cemiyeti ve silahları br· 
ı-akma meselelerine temaıı eden M. 
Musaolini demiştir ki : 

" - Milletler cemiyetinin isla
bı prenıibi hemen hemen bütün 
Clünyaca kabul edilmiftir. Taııav
vur edilen islabatın silahları bırak
ma konfeı-ansının neticelenmeain-ı 
elen aonra yapılması lazımdiı". Çün· 
kü bu konferans akim kalırsa, hiç 
bir iıılab itin~ lüzum kalmıyacak 
ve cemiyet iflas edecektir. 

M. Mussolini silahları bırakma 
konferansının biç olmazsa en mü
him maksatları bakımından, akim 
fı:alacağı telakkisindedir. 

M. Mussolini 

Halihazırda silihlanınış olan 
(le-vletler silahlarını bırakmıyacak. 
Jar, silahlanmaınış olanlar da te
dafii sebeplerle silahlanmaya mec. 
bur tutulacaktır. 
balyanın müstemleke mutaleba

tına. geçen M. Mussolini Asya ile 
Afrıkanm İtalyanın tarihi gayeleri 

(De-vamı 5 inci sahifede) 

inkılap Enstitüsünde 

Erzurum kongresinde 
milli iradeyi hakim kıldık 
Mahmut Esat Bey dün Erzurum kon
gresini hukuk bakımından tahlil etti 

Eski A&iye Vekili 
Mahmut Eaat Bey dün l;;i!r.?i~:ı;:"'~~~'l~~~~ 
öğleden sonra saat 17 
buçukta, üniversite 
konferans salonunda 
lnkılap deralerine de - ~~~ 
vam etti. Mahmut, E - , 
~t Beyin dünkü dersi- i, 
m yazıyoruz: [(~"""'' 

"Erzurum kongresi
nin hangi siya.si şart
lar içinde açıldığım, o 
gün Şefin memleket 
ve millet için neler dü 
'ündüğünü biliyoruz. 
Kongre 23 Temmuz Mahmut Esat Bey Universite bahçe•inde 
çarfamba günü açıldı. .. . 
Şef, bir açılma nutku soyledı . .K,on 
gre kararlarına müessir olan bu 
nutkun ana hatlarını kı!Bca göz -
den geçirmemiz lazımdır. Çünkü 
bu nutuk, Türk ihtilal prensipleri -
nin ilham kaynağıdır . 
Hukuku düvel ve hukuku esasiye 

bakımından kongre 
Şef, kongre açıldığı zaman esas 

itibarile tunları söyledi. (Mah -

mut Esal Bey burada Gazi Hazret
lerinin nutkundan bu kısma ait 
parçalar okudu. Gazi Hazretleri 
nutuklarının bu kısmında memle • . 
ketin nasıl parçalanmak istedigini 
kendilerine mahsus belagatla anla 
tıyor, yapılan haksızlıklara karşı 
milli vicdanın nasıl sayhasını yük 
selttiğini tebarüz ettiryorlardı. ! 

(Devamı 4 üncü sahifede) · 

u,..~ ,. 

i 
1 

~~zı olmak üzere iki cephe .teşek • 
"lil ediyor. İşle fırka teşkilatla
t;:ın arkasında beliren kuvvetler 
tı· uınergue hükumeti devri'lsey • 
ı/' hunu ta:kip edecek buhran bir 
d abine buhranından daha derin ve 
s:ha şümullü olacaktı. Radikal 

1 1 Yine yoklama bahsli 
Felek 

8 Yalist kongresi kararile bu bu·h
~an şimdilik bertaraf edilmiş ol · 

1 1.ı. Fakat F ransanın siyasi mese· 
deler~ni ~allettiği kimse tarafın -

an ıddııı Pdi!emez. 

Dün biri Şehzadebaşında, öbürü Beyoğluncla iki müthif kaza oldu. 
Şehzadebasındaki kazada bir seyah kadın parça/antlı, üç ağır yaralı 
vardır. He; iki kazaya ait tafsilat ta ikinci sahifemizdedir. Resmimiz 

ı 
Küçük senayiimiz 

Mümtaz Faik 

5 inci ıahifede 

ın - Eo -
_ yahu! bir tramvay kırtasiy~ci dükkanına girmi:ş! ..• 
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• 
iki müthiş kaza oldu 

Bir seyyah . kadın parça
landı, üç ağır yara.Jı var 
Beyoğlunda da bir tramvay yoldan 
çıktı ve kaldırımın Üzerine kadar gitti 

Dün fd>rimi:ule bin Beyoiluncla, 
biri Şehzadd>aıında iki '-a. oldu. Bun· 
fardan ikincisi maaJesef yürekler par • 
!ayacak deıecede fecidir. 

lngiliz bandıralı Orantes vapurunun 
dün şehrimize getirdiği 522 lngiiiz 'Oe 
ineç seyyah• l.Unbulun taYanı te • 
ma'4 yerlerini gönnelr. üzere otomobil
lerle lstanbul tarafına geçmiJler, surları 
ve Kariye camiini ziyaret ett:Jd.en son .. 
ı·a avdet ediyorlardı. 

Otomobil kafil.,..j saat yanında Şeh· 
zadebaşı luır.r.kolu önünden geçerken, 
t oför Kegaımm idaresinddci 40 in.:. 
ve 1845 plaa namaralı otomobili yo • 
!una devam edelicen, kıırakolun biraz 
ilerisinde, trantVay ,irketinin tamir ma.k 
sadile açtırdığı bir çukura girmemek 
için dind<soyan çeWrmek suretile yo -
!un öbür tarıılma geçmek iotemi,tir. 

F akaıt bu est>Mla sür atla yoluna de
Valll eden Edirnrkııp r • Sirkeci tram· 
vayi ile birdenhire kartılapruftır. Bu 
l<arşıla,ma pd< ani olduğundan şclör 
fir en yaparoamıf ve mü~ ~ir müsa· 
deme olmuflW'. 

Bu leci çarpıfl1Jll neticeMııde otomo
bil p-laımuı ve içinde bulunan Mau· 
rice Bcırtmann Witliam P•wel ve ter· 
cüman Hayri Bey başlanoden ve vÜ· 
cutlarmın muhtelif yerka ioden ağır au 
ret le yaralanmıtlar • Madam William 
Powel aldıcı yaraleıN!an derhal otomo
b;!de ö!müıtür. Şoförün kırılan cam • 
lar gözleriııe \'e vücudünün muhtelif 
yerlerine babnıf ve baygın bir hahle O· 

raya yııkılm,.tır. 

Çarp.,.n tramvOl)'İn Vaen.ıu Meh • 
met te ba:rılmıı ve trannay bir müd
det kendi ı...ndi:oe yüriimiitse de, Meh
met kendim toplayal>ilenık tramvayi 
durdunnuft.ır. 

Hadise moıballine yetişen polis .ı..... 
hal yaralıları oradaki lomail Safi ec • 
zanesine getirere~ ilk tedavilerini yap
tınnış kadın otomobilde öldüğü için 
had.;..; mahalline gelen tıbbı adli En • 
v..- Bey ile m üddeiumumi Muavin.i Ce • 
lal Be)l'İn muayene.inden sonra defni • 
ne ruhsat verilmiş ve cesedi 1 ngiliz has
tahanesine ....ıdedilmittir, 

Diğer yaralılar da imdadı sıhhi oto-
mobili ile Cernıbpaıa batab:anesine ya 

Gedikli 
Küçük zabitler 

--o--

Millet Meclisine verilen 
layihanın esasları 

ANKARA, 14 (Telefonla) - Gedik
li küçük zabit membalanna dair olan 

kanun •·e müzeyyilirtı yeııine kaiın ol
mak illere hazırlanan Liy!İbanın mec
lise venl<liğini dün bildirmiştim. 

Layt;ıanm esaslarına göre gedikli kü· 
çük zahit hazırlayan md<tepleri kıta 
ve mü~telerdeki e!radın en az ilk 
mektep ~nde tahoil cönnüı "" 
18 yqım tamaınlanuf olanlar sanatkar 
geclikli küçül< zabit mektebi talimatna • 
mai ..,ucibiace lazım olan tartlan ha
iz -bulunanlar ıul<«i lisele..de muvaf • 
fo.k olanuyarak ..bvali slbhiyeden gay
ri sebeplerle çdcarılanlanlaıı arzu e _ 
denler bu mekt>epltıre talebe olabile • 
ceklerdir. 

. Mekteplerden çı&<anlardan hava, de
nız ve s.ınadci.r "olanlar 12 chğerleri 8 
&ene hi:ıımeti taalıhiit edeceklerdir. Melı: 
tepte muvaffak olamıyanla.. muvaz -
zaf hü:metıerinden ı.ap.a mektepte kal
dıld.rı müddetin nısEı l<adaT kısa biz. 
meti ıı:öreaılderclir. 

tınlmııtır. 
Bundan ~ka vak'a mahalline be

lediye makine mübendulerinden de Şe
fik , Refet Beyler , seyrüsefer makine 
mühendislerinden Lütfi, Muzaffer Bey
ler , tramvay tirketinin müfettip Se • 
zai Bey ve memurları a-elerek kaza • 
aode t:nmıvayı işletmek suretile tecrii • 
beler y_.uşlardır. 

Tramvayda bulunan yoku!- bir şey 
olmaruş tr. Ancak birinci arabadoılci yol 
cular ile seyyah kafile•ini taşıyan şo . 
förler karııaro\a getirilerek ifadeleri a· 
lrnırnştır. 

Haotahanedeki yaralılar hadise hak • 
kında bir şey bilmediklerini, yalnız 
şiddetli bir sadaıme duy.dulclw1n1 , on· 
dan sonrasını bilmediklerini söylemiş • 
le~dir. 

Bu müessif hadiseden sonra diğer sey 
yablar haotahaneyoe gel<Mk yarah ar • 
kadaşlanru ~iyaret etıni!lerdir. Vak'a· 
ya müddei..,,...,; muavinlerinden Celal 
Bey vaziyet etmİftir. Celal Bey geç va
kite kadar Fatih polis merkezinde tah
kikatla meşgul olmuştur. 

ikinci kaza da Beyoğlunda olmus • 
tur; 

Dün sabah saat 8,30 da Şişliden T Ü
ne~ giden 207 numaralı tramvay a· 
rabası P....armakkapıdi. 1S9 nuınara1ı ge-
ne Şişli - Tünel ai-abasrrun hİzas.lna g~ 
ım.:e, ~mdan gelen ve l""ör Ôme· 
rRı idaresindeki taş yüklü 3593 numa· 
raL kamyon tramvayi geçmek istemi' 
se de muvaffak olamaıruı ve tram • 
va)"! çarpmrıbr. 

Bu şiddetJj sadame iizerine !ram • 
.,.,. yoklan Çll<anrk evvela kaldırmıa 
binılirmq, ve 63 ......_aı, Jan Pav • 
lo efendinin lnrtaoiye dükkıinma çarp
- da, duvann beton olımasın • 
dan ancak kapınm camlarm.ı kırarak ol 
duiu yerde kalmıttır. 

Bir hüonii tesadüf eseri bu esnada 
kalci.._dan loi:mse geçnıiyordu. Yoksa 
BeyoğM.ndai bu kaza da pek feci bir 
ıeY olacaktı. 

Bir miiddet sonra ıiri<et meınurları 
gelenık tramny haıttına almmu ve sey-
riioefer temin edilmiftir. • 

Her >ki bza ı.z:..kmda da .......... 
ta devam edilmelrtectir. 

j Iran Şahı Hz.nin 
Seyahatleri. 
İran mccli~e Türk-İran 
dostluğundan bahsedildi 
A NKA RA, 14. A .A. - Iran büyük el

Ç'\'i ği nden bildirilmi ştir: 
Bugün Iran baıvekili meclisi mebu

sanda bir nutuk İrad ederek lran ve Os· 
manlı hükUrnetleri "Zamanından kalmış o
lan ibtilafatm taıfiyeıi.ne dair mufa1sal 
bir mukaddil'neden sonra her iki memle
ket büyük Şeflmnin makamlarından e
hemmiyetinden ve yekdiğerine karş ı dost 
luk ve samimiyet rabıtalanndan ve yek· 
diğerine karfı mevcut olan alakalarından 
bahs ile Şelıi şab Hazretleri Türlı:i)"' 
Reisicümhuru Hazretlerinin davetler~ne 
icabetle surelıi remıiyede önüıniliodeki 
haziran ayının onunda Azerıbaycan tari~ 
kile Türkiye toprağına muvasalat ede
rek Gazi Hazrc tlerile mülakat etmek Ü· 
zere Ankarayı teşrif buyuracaklarını 
izah etmişlerdir. 

Baıvekilin nutkunu müteakip meclisi 
mebusao reisi dahi b:.r mrtuk İrat ederek 
Şalı Hazretlerinin Türkiyeye miıafiret· 
terini iki dost ve komıu milletin revabı· 
tı b-lerinin tezyicline büyiiJ< delil o
larak t:~sir etmi,tir. 

Ormanlardan kat'iyat 
ANKARA, ı3 A.A. - Ziraat vel<ile

tince bu sene ormanlarda katiyat için 
ruhsatiye verilmenıeaine karar veril
memesine karar verildiği baldunda çıkan 
ıayialar alikadar makamatça yersiz t e
Iilli edlmektedr. i 
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HARİCİ HA-BERLE:R 
M. Venizelos Midillide 

Liberaller lideri: ''Biz mi
saka itiraz etmedik,, diyor 
"Ancak ltalya ile bir harbe girmek ihti
malini ortadan kaldırmaya çalışıyoruz,, 

ATINA, 14 (Milliyet) - Dün Jibe. 
raller lideri Mösyö Venizelosa M:d;t. 
lide yaprlan istilı:bal pek muazzamdı. A
danm her tarafmd&n Mösyö V enizelos 
selimlamak "" işitmek için bir çok irim· 
$eler gelmi1ii. 

Şehir Yunan bayraldan ve tefne dal· 
ları ile donatılnnftrr. 

Mösyö Venizelosu hamil ( Kiproı) 
vapuru bayraklarla danatılmış yiiz.let-. 
ce sandal, ı...y.k, mOtörle kuıatıt.lı. Ve 
kendisini bir çok heyetler karşıladı. 

Mösyö Veni>ıelos belediye konağın • 
da bet dak:kalık bir istirahatten sonra 
Balkondan mühim siyasi bir r tule 
ir t etmiıtir. Evvela Liberaller f . .<:ı • 

sının teşekkülündenberi lnigüne kadar 
ya;>tığt faaliyetin bir tarlbçe -
si::i ""'1de~ti. Badehu ada aha.lisıinin 
trencüini ç <>k defa rey vennekle şeref • 
lendrdiılderinden ve liberallar fni<ınrna 
sad.k kald:Jdarnı söyledi ve bundan 
dolayi teşekkür etti. • 

Müteakiben Möoyö Venizelos Bal • 
l<an miaalundan bab.ederek, hük'-ue • 
tin söylediği gibi , muhalefetin Ballı:an 
misakı aleyhinde bulunmadıiTını an • 
oeııık • a tide Y unanistanm ltal;a ile bir 
C>Wbe gİrİ~meoine mani olmağa çalıı -
tığını beyan etti. Bu busugta sözleri • 
ne devmn ederek Yunani;tan her ne ka
·dar halla w Yuııımlı olan ve lıal -
yan idaresinden memnun bulunmayan 
on ilci adayi istemekte ioe de bunun İ· 
or;in büyük bir devlet olan ltalya ile 

Macarların Yugos 
lavyadan şikayeti 

--o--

Yugoslavlar da kabahati 
Macarlara yükleyorlar 
BELGRAD, ı4. AA. - Bu sabahki 

Politika gazeteai, Macar· Yugoslav hu
dut hadiseleri dolayisiyle Macaristan'ın 
milleti.,. cemiyetinin müdaluılesini İste· 
miş olmasını mevzuu bahsederek diyor 
ki : 

' Macarislanrn bu manevraıı bizim İ· 
çin beklenilmiyen bir hadise değildir. 

Çünkü biz bunun hakiki maksadını bi
liyoruz. Mevzuu bahis olan ıey yalnız 

hudut hadi selen veya Macar • Y lljll>&· 
lav münasebatı değil ecnebi tel~b Ü· 
zerine Macariıtanca ittihaz olunan y e .. 
ni bir muahedelerin tadili siyasetidir. 
Y ugoılavya milletler cemiyetini hudut 
badisele•inin hakiki mahiyeti hakkmda 
temam.ile tenvir etmek fırsatını bulacak
tır. Yuğo•lavya Cenevrede isbat edecek
t ir .!": Hudutta bulunan "Macar çilçi
ferı ' Y uğo5Jav arazİ•İ dahilinde tesadü .. 
fen yollarını şaşırmış değillerdir. Bunlar 
Macaristanın Y ankapust mevkiinde otu· 
ran suikaat ajanlandır ve vazifeleri de 
Yuğoslav arazisinde ıuika.stlerde bulun
mak üzre silah, mühmimat ve mevaddı 
infilakiye sokmaktır. Macar manevrası
nın daha bidayette akamete ınahküm ol
duğuna kani bulunan Yugoslavya millet
ler ceıniyetinin kararını itimatla bekle
mektedir. 

--o--
Amerikadaki grevler 

NEVYORK, 14. A.A. - Paaifik de
nizi sahillerinde grev yapmakta olan 15 
bin liman amelesine dün Nevyoıktan da 
bin amele iltihak etmiştir. SanfranHsooda 
zabt1a ile grevciler arasındaki müsademe 
de altı poliı memunı ve üç grevci yara
lan~ıtır.__S'.'.8'ttle de iki bin grevci yedi 
gemıye hucum ederek iiçnde bulunan a· 
ıneley itşan atmıılardır. 

•harp edemiyeceğini maamafilı on iki a
dada vaziyetin kesbi saliıb bulacağl Ü· 
midinde olduğunu ilave etti. 

Mösyö Venizelos Yunanistanm da· 
hili meselelerinden baMederek bükü • 
metin mevkii iktidara geldiği andanberi 
·geçen 14 ay içindeki icraatını tenkit et 
•ti ve Mösyö Çalıhrrisin tetriki mesai 
eylediği küçük halk fırkalannın mut -
tarit siyasetlerle ınemleketıi boğu\ • 

- sürüklemekte olduklarını söyle-• :r.ıaga 
di. 

Mösy;; Venizelos sözlerine nihayet 
'veri&en siyasi fnicaların memlcl:eti;ı 
uçurınna doğru süriiklendiğ;ni hisse • 
derek sözleıeeeklerini ve bir\ôlrte çalı
-şacaklarmı ümit ettiğini söyledi: 

Mösyö Venizelos nutkunun sonunu 
<& iire!tli alkıtlar takip etmiştir. 

Nutuktan sonra Mösyö Venizelos Mi
dilli kasaba ve köylerinhı bey:etlerini 
kabul e tmiftir. Bu h~·etler liderin ka
·sabal:ırinı ve köylerini ziyaret etme3İ 
teımeıınisinde bulumnuşlardır. 

Mösyö Venizeloo fıepsiııi de iiyaret 
1etmek vadinde buluadu. 

12 adada asker tahşidi 
ROMA, 14 (A.A.) - Stefaıni ajan

sı bildiriyor: 
Atinadan verilip bazı gezetder ta • 

.-afmdan ~ ve güya {.taly• 
'tU1\ 12 adada asker tahFt eylemdrte 
olduğuna dair bulunan haber, tama 
mk a mız ve g~nedir. • 

Troçki otomobille 
lsviçreye gidiyor --Orada yerleşmek niyetinde 
olduğ~ anlaşılmaktadır 
PARlS, 14. A.A. - Eyi bir membadan 

alınan haberlere göre, Troçk:i dün ıa
bah otomobille Isviçreye hareket etmİ~· 
tir. T~ bu seyahati sadece alelade 
bir~ olarak yapınamaıktadır. Fran
sadan kati olarak ayrılacak ve hududun 
öte tarafında yerleşecektir. 

ANNECY, 14. A.A. - Chamonix 
den gelmekte olan M. T rotçki burada 
48 saat kaldıktan sonra hviçreye doğru 
yoluna devam etmiştir. 

Toz bulutu 
Muazzam bir toz bulutu 
Amerikayı kavuruyor 
NEVYORK, 14. A.A. - 1.500 fer

ıah boyunda ve 1.000 fersah genişliğin. 
de bir toz bulutu bahrimuhiti atlaıinin 
cenuo sahil indeki kısım Uzerinden geç
mittir. 

Fen adamlannm beyanatına göre 
memleketin dörtte üçünü istila eden bu 
bulut, şimdiye kadar görülmemiş bir 

şiddettedir. .. 
Bu!ulun ika ettiği :zarar, hen~erna

men tcsbit olunamamıştır .. Mamafih~ zİ· 
raat nezareti 20.000.000 şinik buğdayin 
mahvolduğunu bildirmektedir. 

Feci bir infilak 
HONKONG, 14. A.A. - Buradaki 

hava gazi depolarından biri infitak et· 
miıtir. infilak o kadar şiddetli olmuş· 
tur ki, civardaki evlerden bir kısmı yı· 
kılnuttır. Diğer taraftan bir çok yerler
de de yangın çıkmıftır. itfaiye ateşi sön· 
diinnek için u~achr. 20 kiJİ öl
müş ve albnıf kiti yaralanmııtır. 

L • , DAK.i 
koruma 

• 
inhisar memurlarını 

sandıığ teşkil ediliyor 
'AN KARA, 14 (Telefonla) - inhisarlar daimi memur ve müatah • 

demle,,jnin korunması hakkında inhisarlar kanununa zeylen hazırlanar. 
layiha M eclis.e verilmiştir. layihaya göre inhisarlar daimi memur ve 
müstahdemlerinin hukuki inhiuır idaresile alaka. ve münasebetleri ve 
her nevi zat maaşları hakkında bir nizamname yapılacaktır. Bu memar 
lann ihtiyarlıklannda kendilerini öldükleri zaman aile ve yetimlerini 
korumak için bir inhisar memurları koruma sandığı teflıil olunacak . 
tır. Sandıktan istifade edecek memurların mütelıassıs aylıklarından her 
ay kailecek yüzde bef bu memur ve müstahdemlerin bütçeye konulmuş 
tahsisatının yüzde dördü nisbetinde hazineye yapdacak muavenet, ma
aşı artan memurlann ilk aylıklarından,cezaen kesilecek oaralar ve bu 
gelirlerin Faizlerin sandığın sermayesini teşkil edecekİir. Memıır ve 
müstahdemlere ve öldükleri zaman aile ve yetimlerine verilecek tazmi
natın ni.sbeti ve tazminata iııtihkak, sandıktan faydalanma 1artlan, ıan
dığın idari tarzı bir nizamname ile tesbit olunacaktır. 

•• 
. Universite için tahsisat 
ANKARA, 14 (Telefonla) -Istanbul Oniversitesi insa.at, tamirat · 

ve tesisatının ikmali için gelecek senelere maddi taahhüdat icrasına 
salahiyet verilmesi hakkımla hükUmet Meclise bir kanun layihıuı tevdi 
etm~tir. inşaat için lüzum görülen paralar 934, 935, 936, 937 seneleri 

bütçelerine ikiyüz bin lira konulmak suretile 'nşaata 800 bin lira sar/o-
lunacaktır. • 

ANKARA, 14• (Telefonla) - Maar:f vekaleti lstanbul Vnivertiİte
nnin müoazenei umumiyeye ithali hakkında bi rlayiha hazırlamaktadır - . 

Tevfik Rüştü Be.11 Viqana_qa -~itti 
BE.LGRAT 14 (A.A.) - Türt iye HaJ~ciye vekili Tevfik Rüştü Bey 

bu akşam saat 22 de Viyanaya mıi<eveccihen ha.rel<et etmiştir. 

· Buğday koruma kanunu 
ANKARA, 14 (Telefonla) - Buğdayı korumağa devam için fırka 

grupıınun undan alınmasını kararlaftırdığı reJirn hakkınilaki layihayı 
Maliye Vekiileti haurlamıftır. layiha Maliye vekili tarahnJan gözden 
geçirildikten sonl'a Vekiller heyetine sevkolunacaktır. 

Adliye yangını davası 
IZMJT, 14 (Telefonla) - Adliye yangını davasının bugünkü cel

seıtinde hukuku umumiye şahiderinin iladelm okunduktan ııonra malı 
kemenin ilk tahkikat salhusı bitmif olduğundan müddeiumumi iddia • 
sını suçlular müdafaalarını yapmak ve karar verilmek üzere mahire • 
me 28 Mayııa bırakılmıştır. 

Niğde - Kayseri yolunda bir kaza 
NICDE., 14 ( A.A.) Niğde • Kayseri şimenJifer hattı üzerinde saal

te 90 kilometre süratle hareket etmekte olan bir otodirezin bir çoban kö 
peğinin hücumu yüzünden devrilmif ve içinde bulunan tamirai seli mü 
herulis Halil Bey sukut neticesi beyni delinerek ölmüştür. lnşaC:t dok -
to ıu Sait Beyin kol ve bacağı kırılmt.fhr. Halil Beyin cenazesi merasim 
le kaldırılacaktır. 

Mersinde peçe ve çarşaf yok 
MERSiN, 14 (Milliyet) - Belediye mecliıi bugünkü içtimaında 

peçe ve çarşaf kullanılmasını belediye yasakları arasına almıftır. 

Yumurta ihracatımız artıyor 
iNE.BOLU, 14 ( A.A.)- Yumurta ihracatı günden güne artmakta

t!ıı r. lngiltereden başka ispanya limanlarına da ıevkiyata ba.,lanmlf 
ilk parti olarak Barselona 2100 yarım Eandık yumurt ihraç edilmiftir. 
Gelecek Jıaltala ıda bu sevkiyatın daha fazla mikdarda olacağı tahmin 
edilmektedir. 

Vilhelmin oğlu 
--o-

Hitler Almanyayı ~cref
sizlikten kurtardı diyor 

HAMBURG, 14. A .A. - Eski .impa
ratorun oğullarından Prens V ılhelm 
milliyetperver sosyaliatlerin bir toplan· 
tıamda oöylediği nutukta milliyetperver 
sosyalist·1iğin icraatım ihlal etmek iste
yenlerin şiddetle aleyhinde bulunmuş ve 
"Hitler Almanyayı şerefsizlikten kurtar
mıştır" demiıtir. 

--o--

Leh kabinesinde değişiklik 
VARŞOVA, 14.A.A. - Eski maliye 

müste14" M. Koslovski yeni kabineyi 
teşkil etmiştir. Yeni kabine, eskin!n 
muaddel bir şekli gibi görünmektedır. 
Kabine değişikliğ~n ~tanın umumi 
ıiyaseti üzeriııde bır tesırı olmıyacaktır. 

Akvam cemiyeti 
B devre zarfında neler 

mü:ı:akere edecek 
CENEVRE, 14. A .A. - Bugün 7ll 
"~ içtimaını aktetmekte olan akv"."' 
cemıyeti Ynıeclisinin ruznamesinde bıt'" 
çok miihim - .....,...._ maelel..- v....111'· 
Ezcümle Sar bırnasmda icra edileod< 
pilebsit ' in tanzimi, Liberia cümhuriye
tine yardım projesi, Bolivia ile Paraguay 
arasındaki yukarı Şako ihtilafı, Çine' e
dilecek teknik yardım meselesi ve niha· 
yet Macaristan'ın, Y ougoslavya tarafın
dan mÜ§l\!rek hudut boyunda gösterilen 
faaliyet hakkındaki şikayeti., bu devre 
zarfmda meclisin tetkik edeceği baılıca 
mesaildir. 

Yugoslavya kıalı 

Aokcri lise ye cı..ta mekteplerd«ı çı

karılanlar ff 18 Y"fınI ikmalden sonra 
kıtaya sevkolu-caklarclır. Bunlardan 
arzu edenler gediklf küçük zahit mek· 
tebine alınacak Ye 6 ay kurs gördük -
ten sont"a çavu f mua y;nJiği ile kıta • 
ya sevlrolunllClllı:laN ... 

Ordu hesabına ünivenıite ve vete
riner fakiillftİnde tahsilde buhınan • 
!anlan muvaffwk o\amryanlar evvelce as
keri liselenle yetişerek lutada staj 
yapmış olanlarla oiv;f lnelenlen yeti • 
~erek ıuk«i ehliyetnameyi haiz bu • 
lunanlar çavuılukla, bulunıruyanlar ne
fl'rlikle krtaya sevkolunacaklardır. 

( _ E_c __ E_B_i_M_A_T_B_U_A_T_I_N_D_A_O_K_U_D_U_K_L~A~R~l~M_ı_z_) 
Le Petit Journal'den: 

Balkanlarda harp 
Olmıyacak diyor 

Bunlardan kendilerine yapılan mas
rafı ödeyenler serbut bırakılacaklar 
ve yaşlarındakiler gibi muameleye ta
bi tutulacaklardır. 

Ah vali sıhhiyeııi gedikli küçük za -
bitliğe müsait olmryanlardan mektepte 
okudukları müddetin masrafı alınmıya
r&k bunlar kendi Y"'tlarmdakilerle mu· 
ameleye tabi tutulacaklardır. 

Bu kanunun neırinden evvel asKe • 
ri mekteplerde muvaffak olamıyarak 
kıtaya sevkedilmiş bulunanların mec • 
buri krta hizmetleri bu kanuna gö • 
re hesap edilecolct«. 

Mektebe gird.:ıl<ten soıva yapılacak 
yaş ta,.hihleri nazarı itibara alınını • 
yacaktır. 

Fransız ticaret 
Heyeti geliyor 

ANKARA, 14 (A.A.) - Marsilya 
ticaret odaıı reisinin idaresi altında 
Malsilya büyük ticaret evlerini temsil 
eden 20 kişilik bir heyet Türkiye İs· 
tihıal mır>takalannda Türk ihracat • 
çılarile temasa gelmek üzere Istanbu
la harcl<et etmiştir. 

Cuma günü hıanbula muvasalatı 
bekleniyor. 

Daily Expresse'ten: 

imam Mulıammd Yalıya Elmüte 
vekkil bin Hamidüddin kendisinin 
doğrudan doğruya Har.reti Muham • 
medin torununun sulbünden geldiğini 
aöylemekteclir. Kızıl deni:in cenubun 
da bulunan küfücük memleketi bin 
seneden beri hiç bir ecnebi istilô.sına 
maru.-ı- kcılmamııt'r .. Vakti.le Romen .. 
lc_r bile buray~ ( Arabia Gelix) ya • 
nı mesut Arabı•tan derlerdi. 

imamın sırf taşlan Ve alçıdan yapıl
mış olan _,arayı scıthı bahirden üçyüz 
metre yüksekliğindeki bir yaylada ka 
indir. imam, umumiyetle bu sarayın 
birçok müştemilôtından birinde etra. 
lında karan/ılı yüzlü, mavi sarıklı, şa 
tafatlı elbiseli maiyetinin arasında o • 
turmakta, cenubu garbi rüzgarları • 
nın serinliğinden istifade etmektedir. 
imamın şah•ında münevver bir hü • 
kümdar ve kurunu Vusta adamı şalısi 
yeti mündemiçtir. Devletinin teskiltitı 
karan üzerine müessestir. Muİıam -
met'in konunu namına vergileri top -
lar ve icrayi adaleta eder. Kendisi 
müstebit bir hükümdardır. Yanından 
adamlardan hiç birisinin iktidar mev
kiini suiiatimal etmesini kabul ede -
mer.. Ve lıattti bunlardan birisi çok 
muhteris kibrini kafasile bile ödemif 
tir. lınam kendi de vletine tô.bi a~iret
ler arasında sulhü idame eluıek için 
gayet mükemmel bir usul bulmuştur: 
Aşiretlerden her birinin menfaatine 
azasından birkaçının yanında rehine 

l olarak saklar. Eğer aşiretlerden biri- 1 
si k:pırtlarsa bu rehineler idam edilir. 

imam Yahya 

Yemen hükümdan ayni zamanda asla 
dôrt zevceden fazla kadın almaz;. Fa
kat yenilerfo_i almak için 'bunları sık 
sı lı bn,·or. Eger maiyetindeki kimse • 
lerden biri•İnin kı~ v--.v.-. Juırısı hen .. 

diainin hoıun<> giderse mefTU kanla
nnclan birisine üç defa ''seni boıa .. 
drm ! der ve )'eni gÖ~üne lcestirdiii· 

" J -ni alır. Bu suretle mamın 34 çocugu 
olmuştur. imamın r.ütün :ıı:evceleri ha· 
reme kapanmıştır. Bunlaran kendile· 
rinin en yakın akrabalarından başka· 
lannı görmelerine imkan yoktur. ima 
mın ojullarl rüşütlerini isbat ettikle
ri zaman ya ~abit, veyahut vilôyet -
lerden birine vali olurlar. KıJarr, ba 
baları kendilerine bir l:ı.oca bulunca • 
ya kadar haremde kapalı kalırlar. 
imam Yahya ayni :umıanda ıairdir 
de. Olümu batınaya da vakıltrr. Tas
vir, yani uzaktaki düşmanlarını öldür 
mek ilmini de bilir! Bu ilim İstenilen 
düpnanın ölümü.nü şiddetle istemek • 
ten ibarettir. Fakat bugünkü var.iye • 
te nazaran imam Y ahyanın ilmi pek 
i.se yaramıyor galiba, çünltü lbni.sauut 
Yemen memleketini istila va muvaffak 
olmuştur. lbnissuadun kuvvetleri'. çok 
r.engin olan imam Yahyanın ~ar..ne • 
!erini de aramayı ihmal etmıyecek • 
/erdir. Fakat imam Yahya nıücevlıer
lerini ve altınlannı sarayının hemen 
yakınındaki kubbelerin altına göm • 
mü~tür. Yemenordusu iyi tanzim o .. 
lunmuştur. Fakat askerlerinin oldığı 
para azdır. Bütün askerler, koyu ma
vi elbise ve sarık la7ırlar ve hayvan• 
larrnr daha paı·lak eöstermek için bun 
ları tereyağiyle yağlarlar .. 

Yemenin muntazam ordusu 5000 
kisiden ibarettir. Fakat imam Yalıya 
diğer aşiretler~ ~ensup 300,000 kişi· 
yi orduya alabılır. 

Le petit journal gazetesinde M. 
Rene Vollet, Sarre meselesini meu.au&ı 
bahsetmekte ve Alman cephe•i hak • 
kında malUmat vermekteclir: 

Alman cephesine a= kaydedilmesi 
çok büyük bir ta;r;yilı ile yapılmakta· 
dır. Ejer Sarre' lı bir adam Alman 
cephesine iltihak etmezse kendi k"n 
disini, Nazilerin en şidde~li tar.yikle • 
rine marw:: bırakmağa mahküm et .. 
miş demektir. Bunun iı;in Almanlann 
birgün gelip rakiplerin hesap soracak 
lannı :zannediyorlar. Ve Alman cep • 
hesine iltihak ediyorlar. 

V oelkischer Beobachter' den: 

Alman Üniversite gençliği "Alman 
fikrini" tedris etmek için yeni kürıü· 
ler ihdasını istemektedir. Üniversite 
derslerinin öteden beri hususi bazı 
(Matieres) !er ü:ıı:erinde verilmesi, bu 
güne kadar bu arzunun yerine getiril 
mesine môni olmuftur. Bu ders tama 
mile Oniuersite faaliyetine yüksek bir 
mô.na Veren, Platon'un Akademisin ... 
deki. düşüncelere tekabül edecektir. 
Milli Maarif nez;aretİ.hİn gençlerimi • 
r.in iyiliği ifin ilıdas etmekte gecik • 
miyeceği blu kürsüler Üniversiteye 
ait (Pedagogique) faaliyetin merke • 
zini t~kil edecek ve talebelerimizin 
lelsefeye ve sanate dair olan fikir -
lerini tebarüz et0t9irmeğe ve derin .. 
leıtirmeğe yardım eyliyecekıir.,. 

BELGRA T, 14 (Milliyet) - Kral 
Alexandr, Amerikan gazetecisi Kni -
kerl>oker'e aıağldaki beyanatta bu • 
lunmuttur: Balkanlarda harp olmaya 
caktıT. On yıldan beri Balkanlar, A• 
rupada her türlü kargaıalığın merke 
zi olarak telakki ediliyordu. Fakat Ha: 
kanlara şimdi bu sıfat verilemez. Bal 
kanlar artık karşılıklı anlatma mın • 
takasıdır. iddia edebilirim ki, Bal • 
kan hükümetleri arasındaki müna.e 
betler, Avrupanın herhangj bir yerio 
den daha yolundadır ve burada harp 
tehlikesi, Avruparun bütün diğer kı• 
sımlanndan daha azdır. Maalesef ev· 
velce olduğu gibi şimdi de Balkan • 
ları karg~alık içinde bulundurmak v• 
anla§IDağa mi.ni olmak isteyen malUıo 
harici tesirler vardıT. Balkanların ya.· 
bancı tesirlerden serbest kalmaları 
lazundır. Balkan hükümetleri serbest 
kalrrlarsa kendi aralannda ve umu • 
mi A9rUpa sulhünün temini için mil· 
Jetlerinin pek fazla istedikleri tefriki 
mesaiyi gösterebilirJer. Biz hükiım_. .. 
timizi taqziın edip istediğimiz hedr-fc 
eri~tik. Yegane endişemiz elde etti~İ· 
miz bu neticeyi muhafaza etmektir• 
Yugoslavya müdafaa için hazırlanı • 
yor. Yani harp ve sulh kararı büyül< 
devletlerin elinde bulunmaktadır. 8• 
zı diplomatlar harbin önüne ıreçınelı 
için sulh muahedeler;nin tadili lüzıJ• 
mundan bahsediyorlar. Bu katiyell 
doğru değildir, bunun akai daha doi· 
rudur. 



lfELE®\11 
Yine yoklama bahsi ı 
Tanıdığım birçok tekaüt, tlul, ye

tim ve AHmseaizler nur4f yoklama
sı hakkında son yazdığım yazı üze
rine bana müracaat ederek bu hu
susa da:r birtakım tafsilat verdi
ler. Bu adamlann pkiiyetlerini ay 
nen yazsam, belki mübaliigalı veya 
Yalan -nırsınız, o kadar acayip -
tir. 

lçleı1inde sarsak, inmeli, bunak, 
ayaksızlar bulunan bu kimsuizle· 
rin bir lokma ekmek parası için 
uğradıkları müsküliit hakikaten 
tahminin çok ü~tündedir. 

Vsküdarın lnadiye mahallesin· 
den Hatice Hanım isminde üç ay
da on iki lira para alan bir kadın
cağızı düfünün!.. Y Of yetmif, İf 
bitml:S. Eline ilmühaberi almış Ne 
yapa~ağını bilmez. Nasıl hareket 
edileceği ilmühaberlerde yazılı de 
iil. Çünkü bu ilmühaberler esk< 
mahalle teskiliitına göre bastırıl
mıs ve ad~ta bir kanun adamına 
hit~p eder bir Bisanla yazılmıştır. 
Kadıncağız yalvar yakar olup il • 
mühaberini birine doldurtur .• Ge
ne bin minnet ile iki de saN,;t bu
lur götürür. Şahitler uzu;.. zaman 
bekliyemezler. Halbuki kalabalık 
çok. Derken Nahiye Müdürü ba • 
kar. Tafsilatı yanlış -yere yazılmış
tır diye ilmühabeı~ iade eder. Tek
rar yazdırılması için kadın bir hay 
li daha yorulur. Bir daha yazılır. 
Bu sefer de mesela eski resimde 
gö:ı:lüklü iken yeni resmi gözlüksüz 
alduğıı l;çin ~-ıde edilir. Ne bileyim · 
Bazı sualler eksik diye de iade olu
nur. Ve bütün bu tasdik, tetkik, 
tahkik sanki maaş sahiplerini bez
dirmek i<;'n yaptınlıyormuş gibi 
vaziyetler alınır. Ve halka dürüşt 
muameleler edilir. Eh bu adamlar, 
az çok himayeye ve okşamıya mulı 
taç adamlardır. Çoğıı bu maaaşı 
ancak bir millet sadakası gibi al
dığı için çok hassastır. IÇinde i;yi 
gün gördükten sonra düşmüs olan
ları da vardır. Bilmiyorum halkın 
İpini görmek için haşin olmak mı i
cap ediyor. Ben de biizzat anamın 
maa, işini takip ettiğim zaman peh 
tatlı yüz ve hüsnü kabul görmedin:. 
Zaten halkın beklemesine mahsu,.; 
hiç bir yeri olmıyan malmüdürlüi.
leıl:nde maaş sahipleri saatlerce 
beklemekte ve biraz acele edenlere 
lers cevaplar verilmektedir. Bu 
muameleler ve halkın zahmeti hay
li ileri gitmi, olacak ki Maliye Ve
kiileti bu yoklama 1İf.leri için yeni 
bir talimatname kaleme almış ve 
buraya halka iyi muamele edilme
•ini lJilhassa kaydetmiştir. 

Bugün büyük bir teessürle ve a
cınarak söyliyebitirim ki;maaf yok 
lımıası diyince yüreği oynamıyan 
ve bunu bir azap gibi telakki etmi. 
Yen maaş sahibi yok gibidir. 

Bu kadar büyük müşkülleri, ve 
trıilletin ne büyük elemlerini arta
flan kaldırmlf olan bugünkü idare 
{..,, kadar ulak bir isin önünde .fr. 
'-"~. Umuyorum, ki; yeni tali-
111atrıame yoklama ipni ltolka "."' 
l)ıe.rıurlara Jolta lıo/ay 11elecelıı bır 
ff'/,/e -~r. Lôlı.l'n memurla
rır da bu gibi maaş sahiplerine 
karşı hiç yürekleri oynamaz ve ka
namaz mı? •. insaf ve merhamet te 
bütün bütün ortadan kalktı mı? 

FELEK 
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ŞEHiR HABERLERi 

Şehir meclisi 
Dün de toplandı 
Dünkü toplantıda 1931 
hesap kesimi görüşüldü 

latanbul Şehir Meclisi fevkalade 
içtimaının üçüncü toplantısını dün 

Sadettin Ferit Be
yin riyasetinde yap 
mıştır. Geçen cel. 
senin zaptı okuna
rak kabul edilmiş 
tir. Eski celsede bu 
lunamıyan azala • 
nn mezun addedil 
melerine karar ve 
rilmiştir. Bundan 
sonra Sadettin Fe
rit Bey: 

Sadettin Ferit B. - Ruznamede 
931 senesi kat'i he 

saplarının tetkiki vardır. demittir. 
Bu esnada makamdan gelen bir tez 

•kere okunmuftur. Bunda Muallim 
mektepleri maııraflarına iştirak i • 
çin 36,110 lira isteniyordu. Bunu 
Maarif vekaleti teklif etmisti. Büt
çe encümenine havale olun.muştur. 
Müteakıben 931 senesi masraf he
sabı kat'isinin okunmasına baş • 
lanmıftır. Ziraat, baytarlık sanat 
'itleri fasılları okunmuştur. Bu mad 
deler hep aynen ve hiç bir itiraz 
yap'!'lladan kabul edilmiştir. 

Sanat mektepleri bütçesi de ay. 
nen kabul edilirken bütçede 1500 
liranın sarfedilmemesinin sebebi 
sorulmuş ve varidat mi.idür muavi
ni cevaben: 

- Talebeye elbise ve yatak çar 
'8-fı masrafı olarak bütçede 1500 
lira vardı. Bilahara talebenin elbi
se miadının gelmediği ve çarşafla· 
nn yenilenmemne lüzum olmadığı 
görülmüş, bu para sarfedilmemİf 
tir.,, demiştir. 

Madde kabul edilmiqir. 
Sıhhat itlerinin masrafları tet • 

kik edilerek muvafık görülmüttür. 
Muhtelif masrafların okunmauna 
devam edilmİftİr. Bunlar da aynen 
kabul ediliyor: 

- Muvafık, muvafık. sesleri yük 
seliyordu. Ancak geçen celselerde 
ki hararet yoktu. Mecliste bir ağır
lık vardı. Azalardan bazıları da 
yavaş yavaf salonu terkediyorlar • 
dı. Bu sıralarda makamın bir tez
keresi geldi. Makamdan gelen tez 
kerede Taksim belediye bahçesin
de eski müstecir tarafından vücu
de getirilmit olan tesi!atın 12 bin 
liraya satın alınmasının kararlaf • 
tırıldığı ve buna sabık müstecirin 
de muvafakat ettiği yazılarak bu 
mikdarm bütçeye ilavesi isteniyor 
du. Bütçe encümenine havale edil
di. 

Galip Bahtiyar Bey, söz alarak, 
feTkalade içticna ruznamesinde bu 
gibi. fer'i it.le~ bulunmadığım, böy 
le gıderse ıçtımaların uzun si.' ~ -
rek fevkalade içtimaın esas m,.'.l İ· 
yetini deği,tir..,ceğini söyledi. 

Abdülkadir Bey, meclis hali iç 
timada olduğundan makamın bB.f 
ka türlü hareket edemiyeceğini, en 
doğru yolun, meclise arz olduğunu 
söyledi. Muvafık görüldü. 

Bundan !ı<ınra hesabı kat'inin 
okunmasına devam edilmif ve cel
se on dakika tatil edilmi,tir. 

ikinci celsede evvelen belediye 
ile Nefs Sendikal tirketi arasında ta 

dilen yapılmıt olan mukaveleye a
it makamın tezkeresi üzerine lktı -
sat ve kavanin encümenlerinin mü 
taleaları okundu. Bu encümenler 
mevcut mukavelenamenin tadil& • 
tını muvafık görüyorlardı. Ancak 
mazbatalarda eski mukavele ile ta 
dil edilen maddeler mevcut değildi. 
Mehmet Ali Beyin teklifi üzerine 
tadili 18.zımglen noktaların da ta · 
bedilerek azalara tevziine ve gele
cek ruznameye alınmuı kabul dil 
di. Bundan 1<>nra 926 masraf kat'i 
hesaplarının yarısına kadar okun -
masına devam edilerek saat 17 de 
pertembe günü tekrar toplanılmak 
üzere içtimaa nihayet verilmittir. 

Dün şehrim<ze gelen ve içlerinden birini ile kurban veren lngiliz 
seyal.lan .• 

Kadıköy tramvayları üç 
kol Üzerinden yapılıyor 

Şebeke Birinciteşrine kadar bitirilecek 
ve cümhuriyet bayramında açılacak 
Kadıköy tramvay

larının İnfasına bat
landığını yazmıttık. 
On günden beri de
vam eden ve Üsküdar 
hattr ile birletecek o-

. lan bu tebekenin İn· 
faatı üç ana bat esası 
üzerine yapılmakta
dır: 

1.- Kadıköy · Mo
da haltı. Bu hat Ka
dıköy iskelesinden Al 
byo) ağzına ve ora· 
dan Bahariye tarikiy
le Moda'ya müntehi olacaktır. 

2.- Kaıköy • Fenerbahçe: Fe
neryolu hattı. 

Bu hatKadıköy iskelesinden Al
hyol ağzı· Yoğurtçu - Kızıl Top
rak tarikiyle lhlamura vasıl olacak 
ve oradan biri Fenerbahçeye biri 
de F eneryoluna müntehit olmak 
üzre iki tali kısma ayrılacaktır. 

3.- Kadıköy iskelesinden baş-
lıyarak Altıyolağzı • Söğütlü 
çefme - Talimhane - Yeldeğirmen~ 
lbrahim ağa - Baytar mektebi hat
tı. Bu hat Kadıköy tebekesini Üs
küdar hattına bağlryan yol olacak
tır. 

MAHKEMEU:RD~ 

Bu yolun İbrahim ağa' dan geçi
rilerek baytar mektebine kadar 
uzatılması Haydarp8f8 geçidinde
ki köprünün inşasının gecikmesin
den ileri gelmektedir. Mukave~~i 1 
müc:ibince Kadıköy ~bekesını 
1934 senesi sonundan evvel bitir· 
meğe mecbur olan tirket, bu ~kil
de hareket zaruretinde kalmıttır. 

Bütün hatların t~rinievvele ka
dar ikmal ve Cümhuriyet bayramı
llll tesadüf eden 29 tetrinievvelde 
kü•at resminin icrası mukarrerdir. 

Kadıköy şebekesinin inşasında 
münhasıran Türk i~isi çalıtmakta
dır. 

Kumkapı cinayeti için 
karar verildi 

EICONOlll 

Fazla mikdarda 
Manifatura geliyor 

-o--

ithalat, piyasadaki fiat 
seviyesini indirdi 

Hükumetimizle Clearing mu -
kavelesi _yapını§ olan memleket • 
!erden son zamanlarda şehrimize 
fazla miktarda manifatura itha • 
latı yapılmaktadır. Bilhusa Çekos 
lovakya, ltalya ve Rusyadan mü
him miktarda manifatura eşyası 
gelmiftir. 

Bu ithalat piyasadaki fiat se
viyesini mühim miktarda indirmif
tir. 
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Tevfik Rüştü 
Beyin beyanatı 

(Başı 1 inci sahifede) . 
Bu esnada M. Titülesco odaya gıre· 

rek gazetecilerin arasında oturmuştur. 
Tevfik Rüştü Bey M. Titulescoya hita
ben gazetecileri bana sualler sormaya 
davet ettim demif ve M. Titulesco 
da " Siz da aynen benim usulümü tatbik 
ediyorsunuz, en iyisi budur." cevabını 
•ermiştir. 

T evfik Rüştü Bey beyanatına devam 
ederek demıştir ki : 

" irat ettiğim iki nutukta Türkiye.. 
nİfl harici siyaseti hakkında her şeyi 
söylecf jn1. Bu siyaseti temamile huliıa 
e t tim." 

Gazetecilerden biri ıu suali sonnuı· 
tui" : 

" Yunan harbi.ye nazm ceneral Kon· 
dilisin Anknrayı ziyareti Balkan misakı
na '"Uzuh ,.~ermiş midir?0 

Tevfik Rüştü Bey şu cevapta bulun
mu~tur : 

" Bu ziyaret münaıebetile netrolunan 
tebliğ, Balkan miıakına ne kadar sadık 
bulundugumuzu ve ileride de ne kadar 
sadık kalac.ağımrzı isbat eder. Bu nokta· 
yi ehemmiyetle kaydettik. Ve açıkça i
fade ettik.'' 

Diğer bir gazeteci boğazlann Va2İ~e~İ· 
ni sormuştur: Tevfik Raşt~ B_ey bu ıkın· 
ci ıuale de şu cevabı vermııtn : 

" Bir mukavele ile Boğazların serbest· 
!iğini temin eden bir komisyon teşkil o
lunmuf tu. Fakat bu serbestlik bu muka.· 
~eleden çok daha evvel Sivasta akdebnış 
olduğumuz kongrede kararlaq~ırlmı_ştı. 
Biz Boğazların kapalı olmaıını ıstenuyo
ruz. Bu mesele Osmanlı İmperatorluğu 
7,1manında mevzuu bahıedilmiş olsaydı 
temamile bunun akıine tedbirler almak 
iktiza ederdi. Ben tarlhimizden iftihar 
duymakLayım. Ancak bu meselede ıon 
asırlar siyasetinin eskimiş olduğunu mü
,alıede ediyorum. Felaketli neticeler bu· 
nu isbat ebniştir. Milliyetperver ve Ke
malist sıfatile hakikati görmemiz la-

# znnd ır. Kemalist olmak vatanını, milJi .. 
yetini sever olmak ve terakkiye, beşe
riyetin zekasına itimat e!:mek demektir." 

Diğer bir gazeteci şu suali sormuştur : 
" Türkiye ile Sovyet Rusya araıında 

l:ı münasebat normal bir şekil aldıktan 
t. ;ınra komünist propağandaıı artmış 

ı ı dır?" b 
T evfi k Rüş tü Bey şu mukabelede u-

1 !nmuştur : . . . "mal d • 
·' Nezaketinız ı ıuıstı etme en ev 

vd bizzat sualinizi ele alarak.. de~"';,"" 
ğım: Sovyet Rusya ile ola~ munase a ~
mız aiifı. gayritabii bir şekılde olmamıı · 
tı ki, bu münacebatı tabii bir şekle •~· 
mak ıhtiyacını hiııetmiş olalon. K~?1u· 
nist propağandaıına gelince, ıun~ soyle· 
yeyim ki, asla böyle bir mesel~ ıle kar· 
şda şmadık" ve bundan muztarıp o~· 
dık. iki memleketin münasebatı. daıma. 
samimi olmuştur. Her memleketın kendı 
bünyesine uyan bir reji~ var~•r: Ş~!et 
\1cr hangi bir memleketın re1ımı dıger 
h.e-rhangi bir memleket için de !!a>:_an1 ~
bul olsaydı mi.Ui hükiımetlerin hıkmel1. 
vücudu kalmazdr. Beynelmilel siyasetin 
gayesi hakikatları en mesut bir şekil 
de bu ahvale uydurarak tanzim eylemek
tedir." 

Burada Tevfi k Rüştü Bey M. Titules-
.. k " " 1 d • il . Ek il '" C'Oya donere oy e eg mı .. se 8:ns. 

demiş ve M. Tituleıco da bu sozlerı te· 
yit eylemiştir. . . 

Tevfik Rüştü Bey devamla demıttır 
ki : 1 • 

'' Ta.rihte en büyük zafer ~n ':e ~n 
büyük felaketleri görmüş bır milletiz. 
Uzun tecrübelerden ıonra .~u kanaatlere 
Y!lrdık ki, şiddetle kaybedılen ,ey an
cak dostlukla telafi edilebilir." 

Bulgariıtanla bir ademi tecavÜz rniaa .. 
kı akdi sualine karşı Tevfik Rüştü Bey 
demiştir ki : 

" Nutuklarımızda bu noktayi kafi de
recede sarahatle gösterdik. Bulgarista· 
nın Balkanlar ailesine girmesini ve teş· 
riki mesaide bulunmasını daima iararla 
ara,tırdık ve temennimiz bunun bir an 
evvel tahakkuk etmesidir.' ' 

Sovyet Rusyanın milletler cemiyetine 
girip girmİyeceği hakkındaki suale de fU 
cevabı vermiştir: 

" Bunun çok meıut bir hadise olaca· 
ğma şüphe yoktur. Fakat bunun derhal 
bir hakikat olabileceğini ıöyleyemem. 
Her halde gerek milletler cemiyetinin 
i:erek bizzat Ruıyanın menfaati iktizası 
olarak bunun bir an evvel tahakkuk et· 
mcoini temenni ederim. Şunu da ilave 
etmeli)'Iln ki, bu benim münhasıran ıah· 
ıi bir mütaleamdır. Böyle bir mesele 
mevzuubahs olur ve bize de flrsat veri
lecek olursa Türkiye hükumeti bu yolda 
bir h:şebbüse girişmekle çok bahtiyar o
lacaktır." 

Nihayet Balkan misakının ne zaman 
meriyete gireceği sualine de Tevfik 
Rü;tü Bey fU cevapta bulunmuştur: 

' Bu misak imzaıındanberi meriyette
dir. Ve böyle bir tey mevzuubahis de· 
ğildir. Bu mesele ancak misak parla .. 
mento!ardan biri tarafından reddedildiği 
takdirde varit olabilir ki, böyle bir şey 
bu misaka imzasını koymuş olan dört 
memleketten hiç birinde duymadığım 

ibi bu memleketlerin matbu•tmda da 
r; " okumadım. 

Belgratta görüşmeler 
BELGRAT, 14 (A.A.) - Tüı4<i~e 

hariciye ve!<ili Tevfik RÜ1tü ~".?' ıle 
Romanya hariciye nazın ~· Tıtulesko 
maiyetlerile birlikte hu&11sı trenle . ?u· 
raya gelmişler ve i&tasyonda harı<:•Y<; 
nazın M. Y evtiç ;ıe hariciye neza.retı 
ve Türkiye ve Romanya sefaretlerı er· 
kAnı tarafından kartılarunıtlardır. 

Türk ve Romen sefirleri Haydar B. 
ve M. Gunanesko nazırlan Nosisalda is
tikbal etmitlerdir. Çekoslovakya ve Yu 
nan sefirleri de istasyonda hazır bu • 
lunmutlardır. . 

iki nazır maiyetlerile birlikte han 
ciye nezaretine gitmişlerdir: M. Yev: 
tiç nezarette nazrrlar. ~efine hususı 
bir öğle yemeği vermıştır. 

Resmi tebliğ 
BELGRAT, 14 (A.A.) - Türkiye 

harkiye vekiliyle Romanya ve Yugos· 
lavya hariciye nazırları bugiın saat 1'! 
de Yugoslav hariciye nazın M. Y evtı
çin nezaretteki odasında toplanarak sa· 
at 20 ye kadar görü~üşlerdir. 

Bu to lantıdan sonra matbµata •· 

Arttırma, eksiltme 
Ve ihale kanunu 

(Başı 1 inci sahifede) 

tutulmalarının ne derece doğru o
lacağını sormuştur. 

Maliye encümeni reisi Hasan B. 
bu noktaları izah ederek muame
leleri hususi kanunlariyle istisna 
edilmif ve sermayelerinin yarısın
dan fazlası devlete ait müessese
lerin muamelesi bilanço ile nihayet 
bulan ticari mahiyetteki i,Ierinin 
bu kanun hükfunlerinden hariç tu
tulduğunu ancak İnfaat ve esaslı 
tamirata tealluk eden işlerle de
mirbaş efyalarına ait muameleleri
nin müzakere edilmiş kanun hü
ki'imlerine tabi tutulacaklarını söy
lemiştir. 

ismet Bey (Çorum) maddenin 
yerinde olduğunu söylemiş, Re
fik Şevket Bey (Manisa) bu mües
seselere arttırma ve eksiltme işle
riyle ihalelerde madde hükmüne 
göre verilecek olan tercih hakkı
nın doğru olmadığını işaret eyle
miştir. 

Mazhar Müfit Bey (Denizli) 
ayni noktai nazara iltihak ede
rek maddede bu cihetlerin tasrih 
edilmesini istemiştr. 

Bu müzakerelerden sonra mad
denn tadili, yeniden bir defa encü
mence tetkikikini istiyen üç takrir 
veril~ ve bunlardan maddenn en
cümene verilmesine ait takrirler ka 
bul olunmu,lardır. 

ikinci madde 
Kanunun ikinci maddesinin müzake-

reıi esnasında 15 bin lira kıymetinden 
aşağı alımlarla in§aat, tamirat, imar ve 
istikşaf itlerine ecnebi tebaasının gire
bilmesi için bunların 10 seneden beri 
Türkiyede mukim ve ticaret sicillinde 
l<ayıtları bulunmaları hakkındaki ikinci 
fıkro etrafında sorulan bir suale ceva· 
ben bütçe encümeni reisi Muste.fa Şe
ref Bey, kanunun encümende tetkik ve 
müzakeı·esi eınasında diğer meml!!ket· 
1erde uıul ve teamüllerin göz önüne ge
tirildiiğni söylemiş, sanayii ilerlemiı 
ecnebi memleketlerde ecnebilerin bu gi
bi münakasalara iştiraklerine mani ol
mak iç'n nazırlara verilmif selihiyet1er 
bulunduğu ve gittikçe inkitaf etmekte 
olan sanayiimi.zin vaziyeti göz önüne ge
tirilerek bu hükmün konulduğunu ilave 
ey1emiştir. 

Maliye Vekil inin beyanatı 
Refik Şevket Bey mesele hakkında 

hükumetin de noktai nazarını bildirmesi
ni istemiş ve söz alan Maliye Vekili 
Fuat Bey demiıtir ki : 

" Hasan Fehmi Beyin ifadelerinde i
şaret ettikleri gibi Hariciye Vekili encü
mende ir..ahat ,-ermiıtir. Ve bu izahat 
hükumetin noktai nazarı demektir. Mad
de her yerde olduğu gibi Türk vatan· 
da şiarına • ruçbar. hakkı vermektedir. 

Gerek doğrudan doğruya ve gerek 
bilvasıta arttınna ve eksiltmelere girme
leri memnu olanları tayin eden maddede 
sÖL. alan Refik Şevket Bey (Manisa) 
mebusların arttırma itlerine girmek hak .. 
kmı vermek eksiltme itlerine girmeleri .. 
nin menedilmesindeki manayı aıüamadı
ğını •Öyliyerek bu gibi işlerde mebusla
rın herhangi bir nüfuz tesirinde bulu
nacakları vihimesine kapılmanın yersiz 
olduğunu işaret mebusların hukuku me
deniyele""ini ne suretle ve ne dereceye 
kadar istimal etmek selahiyetlerini tayin 
biı· teşkilatı esasiye meıeleıi olduğunu 
ve mcınurlarla mebusları bir addetmenin 
ve yine teıkilitr esasiye kanununa tu .. 
ruz teıkil eylediğini söyliyerek demiştir 
ki : 

~' Mebuslar nüfuzlarını sui İstimal e
decekleri fikrini protesto eder ve mad
deden mebuslar kaydınnı çıkarılması su
retiyk r.tillet vekillerine haiz bulunduk· 
ları emniyet ve itimadın gösterilmesini 
isterim." 

Süleyman Sırrı Bey (Yozgat) madde
nin lehinde bulunmuı ve aynen kabulü .. 
nü istemiştir. 

Bütçe encümeni reisi Musl11fa Şe.
ref Bey encümenin hükUmetin layihasın
da mevcut olan bu hükmü kendi mazba0 

tasını alırken hiç bir zaman hiç bir va• 
bimeye kapılmadığını kaydetmiıtir. 

Maliye Vekili Fuat Bey söz alarak, 
hükumet bu teklifi yaparken Refik 
Şevket Bey tarafından mevzuu bahse 
dilen herhangi bir vahimeye kapılma 
dıimı ve bütçe encümeni reisi Mus -
tafa Şeref Beyin izah ettikleri ae • 
beplerin teairi altında teklif edildiği 
ni aöylemittir. 

Vekil Bey, arttırma itlerinde m&
buslann serbest bırakılıp ekıilbnede 
men~dilmelerinin sebebi hakkında so 
rulan bir auale cevaben de: 

''.Şaibe orada vardır ki ve mebusla 
rı ondan tenzih için bu teklif yapıl • 
mııtır.,. demiştir. 

Bu müzakereleri müteakıp madde 
nın (mebus) kelimesinin kaldırılma • 
il hakkında Refik Şevket Bey tarafın 
dan verilen takrir okunarak kabul e
dilmi otir. 

Kanunun 17 İnci maddesine kadar 
müzakeresi yazıldıktan sonra perıem 
be güniı toplanılmak üzere içtimaa ni 
hayet verilmiştir. 

ıağrdaki tebliğ verilmişltt-: 
" Uç hariciye nazırı ruznamedeki 

meseleler ve ezcümle Balkan misakın • 
dan neşet eden meseleler hakkında iti
laf ebnişlerdir. Gerd< noicati n82'lr • 
lannda ve gerek kararlarmda tam bir 
itilaf müşahede ve tesbit edilmi~tir.,, 

Tevfik Rüştü Beyle M. Titülesko öğ 
leden sonra saraya giderek defteri mah 
susa isimletlİni kaydettirmişlerdir. 

Ziyafet 
BELGRAT, 14 (A.A.) - Bu akşam 

saat 20,30 da M. Y evtiç, Romanya ve 
Türkiye hariciye nazırları ile maiyetleri 
ıerefine hatsa alayı zabitanı mahfilin-

• de bir ziyafet venniıtir. 
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Mahmut Esat Beyin dünkü ôersi 
(Başı 1 inci sahifede) ı 

Gazi Hazretleri, nutuklarının 
diğer bir kısmında memleketimiz
de harekatı milliyeyi akim bırak • 
mak, Yunan ve Ermeni a.malini tes 
ri ve teshil etmek için el altından 
çevrilen para dolaplarından ve tah 
rikatından bahsediyorlar, bizim 
zayıf noktalarımızı arayıp bul • 
makta mahir olan düfmanlann ne 
ler yaptıklarını anlatıyorlardı) 

Malunut Esat Bey bundan sonra sö 
züne devam etti: 

- Erzurum kongreai kararlarını 
hukuku düvel ve hukuku esasiye ba • 
kamından tahlil ettikten sonra vakit 
bulursam Sivas kongresini de tahlile 
çalışacağım. 

Erzurum kongresi, tnilliyetçi yeni 
Türkiyenin harici bakımdan beyne! • 
milel vaziyeti ve siyasetini halletti ve 
gösterdi. 

Meseleyi iki bakondan • hukuku e· 
aasiye ve hukuku düvel • balnmnıdan 
mütalea ebnek İsterim.. 

Erzurum kongresi, yeni rejim için 
ne düşündü, ne kabul etti? Bu kongre 
nin memleketi alakadar eden pren • 
siplerini anahatlan itibarile mütalea e 
deceğim. 

Memleketin içini alakadar eden 
kararlar üç esas üzerinde idi: 

A - lradei milliyeyi hakim kılmak 
B - Kuvvayi ınilliyeyi amir yap • 

mak. 
C - Vatanın istikli.li için muvak .. 

kat hükumet kurmak. 
Bu üç esasın verimi bugiinkü rejjm 

oldu. Bunlann na..ıl inkişaf ettiğini, 
eski rejimin, yerini yeni rejimin nasıl 
aldığını göreceğiz. 

Milli irade 
lradei milliyeyi hakim lcılmak ne 

demektir ? 
Benim anlayııona göre Türk mil • 

Ietinin isteğini yerine getirmek de -
mektir. Milletin dileği her şeyden Üs· 
tün tutulacak, bu vatanda söz m.ille
tin olacaktrr. 

Halbuki Osmanlı kanunu esa•isi, 
meıruti bir idare kabul etmitti. Haki 

. miyette padişah denilen adamın payı 
vardı. Qu adam, milli iradenin teriki 
idi. Padişah denilen adamlann mil • 
li hakimivet içindeki payı, milletten 
de fazla idi. Milli hakiıniyetin haki
ki sahibi plan Türk milletinden, pa • 
di§ah denilen adamın hakim..iyet payı 
daha fazla idi. 

Padiıah tasdik etmedikçe milletin 
kabul ettiği kanunun tatbik sahuın
da hükmü yoktu. 

Hükıimetin hazırladığı muvakkat 
kanunu padişah imza edince bu ka -
nun hüküm ifade ederdi. 

Erzurum kongresi ise, bunu, ya· 
ni hakimiyeti mutfak surette millete 
iade etmek kararını veriyor, hakkı ga
aıbın elinde alıyor ve milletin hakim 
olmasını istiyordu. 

Bu karar, Türk milleti tarihinde bir 
dönüm noktasıdır. Bu karar, şerik ka 
bul etmiyordu. Modem hukuku eşa • 

siye noktasından kabul edilmi, bir re 
jimi yerine getiriyordu. Bu "oktada 
biraz durmak isterim. Birinci Millet 
Meclisinde ilk tet!<ilatı esasiye kanu
nu kabul edildiği zaman, merhum Ce 
]alettin Arif Bey, birinci teşkiltaı esa 
siye kanununun kabulüne itiraz etti. 
Çünkü bu kanun, hakimiyeti bilakay 
clü şart millete veriyordu. Cellettin A 
rif Bey bir talmn tezatlar, nihayetııiz 
manasızlıklar içinde noktai nazarını 
müdafaaya çalıttı. O kadar ısrar etti 
ki vekaletten çekilmek mecburiyetin 
de kaldı. 

Modern hukuku esa.aiye telakkiya 
tına göre bir milletin hikimiyetinden 
az çok feragat etmesi, gene modern 
huku esasiye bakımından o millet için 
bir nakisadır, bir gayrinıetruluk ifa
de eder. Teziıni izah için her şeyden 
evvel, millet nedir, devlet nedir tah • 
lil edeceğim: 

Millet, ayni dili oöyliyen, ayni ta
rihe mensup olan, kültürü, dileği, duy 
gusu bir olan İnsan camiasıdır. 

Devlet bu camianın maddi mine .. 
~·i varlığını konımak, inkiıafına bi. -
dim olmak için milletçe vücut veril
miı, bir cihazdır, bir idettir, bir maki 
nedir. Daha doğrusu, devlet, millettir, 
millet devlettir. Bunlar, bir tende bir 
can gibi.dir. 

Hukukun kanıık tekniğini bir ke
nara bırakıp aklı selime müracaat e
delim, bu camiada kimin hükmü ga
liptir Aklı selim, bu itte milli irade 
nın mutlak hakimiyeti gerektir diye
cek. 

Çünkü fert bile, §ahsi hayatında 
kendi kendinin nizımı olmak davaı. · 
sındadır. Fert, bile kendi arzuıunu ha 
kim kılmak davasındadır. 

Bir camia meselesi mevzuu bahaol 
duğu zaman, elbette milletin, camia
nın kendi mukadderatına hakim ol • 
rnMı icap eder. 

Osmanlı imperatorluğunun mukad 
deratını baıladığı 93 Kanunu Esasi
si aklı selim haricinde mi kalıyordu? 
Bence bunda tereddüt edilmemelidir. 
O devrin Kanunu Esasisi de, aklı ıelim 
haricinde idi. Celalettin Arif Bey gihi 
hukukçu geçinenleri de. Türk genci! 
Senin hakimiyetin mutlaktır ve yalnız 
senindir. Bunda tereddüt edersen esa 
ret vardır. Eair olursun. Esaretin dahi 
lisi de haricisi de birdir. 

Mutlak hakimiyet, Türk milletinin 
güzel adını tafıyan her ferdin hakkı 
dır. Hikimiyet, yalnız milletindir ve 
yalnız Türk milfetinindir. Aluini söy 
leyenler, aklı selim haricındedirler. 

Bir milletin hamiyetine bizler gibi 
bir olan bir adamın b~lı batma it • 
tirak hakkı olmak ne demektir? 

Bu hak, bu iddia, hukuk b:ıkımın 
dan nasıl izah olunabilir. Ortaya bir 
adam çıkıyor. Bunlar haneda•.ı men • 
suplarıdır. Ekseriyetle hanedan men 
supları dejenere olmuttur. Bir deje -
nerenin ortaya çıkıp milli hikimiyet
te hak talep ebnesi ne demektir? Öyle 
padi~ahlar geldi ki, tarihte Deli lb • 
rahim adını ~atıdılar. Bu adam, saka
lına inci dizdirmeğe bile kalktı. 

Böyle adamlar millete na<ıl ha • 
kimiyet iddiasınd~ bulunabiliı·lerdi? 
ltte Erzurum kongreainin ortaya attı-

ğı tez, bu manasızlığa karı• h ır ha • 
reketti. 

Kanunu Esasi 
Ortaya bir vatandaş çıkıyor ve mil 

li hakimiyette şeriklik iddia ediyor. 
Ve bunu ısrarla müdafaa ediyor. Bu 
vatandaşa karşı yapılacak mua mele 
basittir. 

Ya ha•tadır, haatahaneye gönderi· 
lir. Yahut bir suikastçıdır, mahkeme 
huzuruna çıkarılır. 

Celalettin Arif Bey gibi hukukçu 
geçinen adam: 

- Nasıl olur efendim, diye sordu
ğu zaman verilecek cevap ba~ittir: 

- Baabayağı olur ef.endim .. 
Yeter ki mazinin dalfı.letli efkarın • 

dan insan kendini kurtarabilsin ve ha 
kikatleri görebilsin. 

O devrin meıruti sistem müdafi 
!erinin, bir kısım noktai nazarları iş
te bu esas etrafında idi. Bir kısmı an
aneden, kanunu eıasiden bah!ediyor~ 
!ardı. 

Bilhassa merhum Celalettin Arif 
Bey Osmanlı kanunu esaai.aınde ısrar 
etti.' Gir.ya bu kanuna göre birinci. Mil 
ht Meclisinin milli hakimiyeti kabul 
etmek hakkı değilmif. Ayanın da tas 
dik etmesi lazımmış. Halbuki böyle 
olU:adı. Millet Meclisi tasdik etti ve 
i§ tamam oldu. 

O vaktin büyÜk hukuşinaslarının 
hakları yoktu. Kanun noktasından da 
o mesele padişah lehine değildi. 

Padiıah, toplanması lazımgelen 
bir meclisi senelerce toplamadı ve ka 
nunu esasiye riayet etmedi. Kanunu 
esasi, tan1mıyan hükümdara kartı, ka 
nunsuz hareket eden herhangi bir ıah 
sa kartı, kanunun mütecavize karşı ta 
nınınıt herhangi hir hakkı mevzuu 
abhsolamazdı. Meselenin esası, ega • 
!ite meselesi değildi. 

Bir milletin istediği. zaman kanu .. 
nu esasisini değiıtirmeğe hakkı olup 
olmadığı meselesi idi. 

Bir milletin istediği zaman, kanu
nu esasisini tadil etmeğe hakkı var -
dır. Hak bakımından da bu böyledir. 

Yoksa kanunlar, gasıpları elinde 
bir tahakküm vaaıtası olarak kalır. Bu 
gasip, ister halife, ister paditah ol-
sun. 

Padi§&h hakkı müdafilerinin fel • 
sefeai, gasıplık felsefe ile ne kad'.'r i
zah edilebilirse, bunlar, felsefesı de 
o kadar mukavemet göaterebilir. 

Padişah 
Padişah denen adama göre, pa 

dişahın milletin hakimiyetine müsta· 
killen iıtiraki davası, bilirsi velistih
kakları in ve hak yolile milletin mu
kadderatında bunların rol yapması za 
nıri idi. 

Ne yazık ki " bilirsi velistihkak" mü
galatasını burada izaha mecbur kalı
yorum. Çünkü bu mugalata, birçok mil 
!etlerin mukadderatında rol yapmış 
mugalatalardandır, Bilini velistihkak 
tezine göre Türkiye bir çiftliktir. Bu 
çiftlikte yaşayan Türkler de kurunu 
vuıtai esirlerdir. Padişah, bu çiftliğin 
ve esirlerin miraBÇ-ısı ve mutasarrıfı .. 
dır. Modern hukuku esaaiye noktasın• 
dan, ya babadan kalma ort"1da bir 
mülk olmalı. Yahut bir meta olmalı. 
Halbuki Türk milletine ve Türk vata 
nma bir çiftlik gibi taaarruf etmenin 
ne kadar aykın olduğunu izah bile et 
mek i,Jtemez. 

Bu yalnız bizde cari değildi. Kral 
lar için lngilterede bile hak iddia e • 
denler bulunmuJlu. 

Krallığı, hazreti Ademden tevarüs 
ede ede idare ettiğini bile ileri atanlar 
olmuıtu. O Ademin oğlu iıe, biz de 
Ademin oğluyuz. 

Şu halde hepimiz kral ve ı>adiıa • 
hız. . 

Celi.lettfo Arif Bey benım hocanır 
dı. Fakat milli tezlerde ne hocalık, ne 
babalık hakkı vardır. Kazamnası mu 
vaffak olması lazım gelen tek §ey var 
dır: Vatandır ve millettir. Onun için 
hocamı tenkit etmek hakkını kendim 
de görüyorum. O ;ı:ama~ın hukukçu
ları diyebilirler: ~ır t!'c.idarla, herhan 
gi bir vatandaş, bır mıdır? 

Bugün, bana soraalardı, muhak • 
kak ki bir değildir. derdim. Çünkü 
Türk demokrasisinde bir vatanda§ bir 
padişahtan değil, bin papdiıahtan da 
üstündür. ( alkıılar) 
M,ünakaıaya değmez. Hükümdar • 

!ık, tacidarlık, paditahlık gasıpplığın 
verimidir. Sade vatandatlık hakkın 
verimidir. Gasıpla hak çarpqınca el • 
bet hak galebe edecekti. Netekim et
m.iıtir. _ .: 

Kılıç hediye•i İmİf 
Milli irade meselesinde paditah~r • 

!arın, ileri sürdüğü bir nol<t" daha 
var: Bunlara göre bu memleket va· 
tan, paditahların Türk milletine kı • 
lıç hediyesidir. Bu fikir, yalnız hu • 
kukçulann malı değildi, edebiyatımıza 
bile hakim oldu. Hatip burada Ab • 
dülhak Hamit Beyin 

" Sensin ol padiıah ki bu Ümmeti 
necibe, Emsar bahtı§mdır, ebbar yadi
kirın ..• " 

Beyti ile baılayan meıhur Fatih 
methiyesini ele alarak bu zihniyetin 
yanlıılığmı uzun uzadıya anlattı ve SÖ 
züne 

0

devam ederek dedi kı: 
- latanbulun fethi, kurunu vustayı 

kapattı. Neaile? içtimai ıistemlerile. 
Türkler, lstanbula girmekle, yalnız 
kendile~i için istifade elrnediler. Bütün 
beşeriyete yepyeni bir alem açtılar. 

Tarih, bu alemin adına kurunu ahi
re dedi. 

Ölüm halindeki beteriyet İstanbu· 
lun alınışından sonra röneıansa ka .. 
l"U§t·ı. Bazı Boğa-ziçın<ı çıkarım. Ru .. 
meli ve Anadolu hisarları önünden ge 
çerken Boğazkesen bana fU manayı i
fade edeı·: Genç bir mille , dipdiri bir 
nıillet. Kurunu vusta soularında ora
ya gelip iki kale di:-ıniş. Bizansa ba • 
Cırıyor: , 

- Sen sus! Alemp söz söylemek be 
nim hakkımdır! 

Diyor. 
Bu vatan, bu topraklar, yeni Tür 

[<İye t~rak!ar~, doğ.rudan doğruya 
Türk mılletı~ı:" kendı kılıcının payı 
ve kendi eserıdır. 

Hiç bir millet bi~den daha eski sa 
biplik iddiasında bulunamaz. Türk • 
le!', burada ilk medeniyeti kurdular. 

Hanedanlık, asalet dııvalarına ge-

Bütl\Q İstanbul balkının ~al:iırsızlıkla beklediği 
Tllrkç• üyük inkılap fihni 

.ANKARA 
ı-
1 

Türkiyenin Kalbidir 
17 Mayıs pertembe 

Şebzadeba1ıude 

HiLAL 

gllnliaden itibarea 

Ayasofyada 

ALEMDAR 
Her iki sinemada birden başlıyor 

SİNEMASI 
Hu akıam saat 21de SİNEMA v.l 

İST ANBUL MUSİKİ SANATKARLARI CEMiYETİ HEYETi 

SAFİYE H. • T ANBURİ REFİK ve KEMANİ SADi Bey lor 

KEMAL NiYAZİ Bey ve ARKADAŞLARI • OVRIK BABA 
ve ARKADAŞLARI 30 kişilik sez heyeti 

Biletlrr şimdiden kişıierimizde sahlmıktadır. 
Fiatlar: 200 • 150 • 100 • 75 kuruş -

• 
ittihadı Milli 

Türk Sigorta Şirketi 
Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleriz 

Sigortaları halk için niüaait şeraiti havidir 
Merkezi idaresi : Galatada Onyon Hanında 
Acentall bulunmayan tehirlerde acenta aranmaktadır. 

Tel. Beyoğlu: 4887. ~2469~-~-. 

SARAY SiNEMASINDA 
17 Mayıs Perşembe saat 18,30 da 

Konservatuar konser heyeti 
Yaylı sazlar orkestrası lıarafından 

SON KONSER 
Şef dorkestr: 

Solistler: 
CEMAL REŞlT 

Matmazel ODILE KAMMERER 
MUHiTTiN SADIK 

Fiyatlar : 150 • 100 • 75 

Bugünkü program 
I S TAN BU L' 
18,30: Plak n e1riyah. 19: Me•ut Cemll 

B e y tarafından çocukla ra masat. 19.30: Ala • 
turka mus iki neı riyab Eftalya Sadi hanım Ye 
arkadaı lan. 21 : Ajanı •• borsa haberleri. Ka 
rı tık ne1riyat . 21,25: Oda musikisi konseri. 
Cemal Reı!t bey ve arkadaılar. 

V A R Ş O V A, 1415 m. 
17.SO: Kuartet konseri. - Musahabe. 19,25: 

Piyano lconıeri. 19.SO: Muıahabe. 21,05: 110r
bow., iıınindelı:i üç uerd41lik opereL 23,30: 
Danı musikisi. 24: Muıahabe. 24,0S; danı 
muıikİ• İ. 

B 0 K R E Ş. 364 m . 
13, - Boraa . - Pli.le. - Haberler. - plik. 

18: Jonesco • Caina orkestraıı. 20: Üniverıİ· 
te. 20,20: Mel. M . Tere•• tarafından taganni 
20,45: Konferans. 21: Senfonik kooser. 22: 
Konferans. - Konserin deYamı. - Haberler. 

M O S K O V A, 1724 m . 
22: Muhtelif sözler. 

B U O A P E Ş T E, 550 m . 
19,20: Karııık konser. 19,50: Muaahabt- . 20, 
20: Piyano kons:eri. 22,IS: Bir nakil. 23,20: 
Orkestra konsen. 

V 1 Y A N A, 507 m. 
18,30: aŞrlalar. - Musahabe. 20,15: AktÜ· 

alitf'. 20,25: Operadan n•kil. 23,15: Haberler. 
23,30: Palmhofta.n naklen dans musikisi. 

B E L G R A T, 437 m. 
20: Plik. - Mu•ahabe. 20,40: Pl&lc 20,50• 

Reklam. 
0

21: Sınetananın tar&u~r,ncİan. 22; 
Stüdyo tıya.trosu. 23,40: Dana pl&l(la.r:ıı. 

lince bunların en az sökeceği bir yer 
varsa o da Türk vatanıdır. 

Anad"ıP doğma sorguçlu Sultan do 
ğan bir millete, Sultanların asaletin
den bahaebnek manasız olur. Bizde 
hak tabibi olmak içWn , sade ve teniz 
vatanda§ olmak kafidir. 

B uher t&yden üstün ve kuvvetli ol 
mak demektir. 

Fatih, Selim küçük adamlar mıd.r? 
Bunlar, mevzuu bahis değildir. Fa • 
tih, Türk olarak büyük adamdıı·. ku
mandan olarak büyük adamdır. Fa • 
kat ne yazık ki padiathtı. Padişahlık, 
büyiik Fatih için bir nakiae oldu. Fa
tih, Padi..,.hbktan zinet almadı, ona 
zinet verdi. Nihayet, büyük bir Türk 
kumandanıdır. 

Fakat büyük bir Türk kumandanı 
nın bu millet üzerinde hakimiyet iddi 
asına kalkıfl'.llağa hakkı yoktur. Seli
min de öyle. Ötekilerin de öyle. Bu 
m~leket, yalnız bir Fatih yetiştirme 
mıştır. Ondan büyük Türk kumandan 
!arı az değildir. Fakat hepsinin büyü 
ğü millettir. O veriyor ve o yetiıtiri .. 
yor. 

Mahmut Eaat Bey, Bundan aonra 
bin...i veli.ıtilıkak ~ye.inin din nok
taaından da hiç bir kıymeti olmadığı
nı izah etti. 

Ve ilave etti: 
- Siz gençler! biliniz ki hukuk ya 

lana, riyaya icra vasıtaaı y;;ıpıldığı 
gün tehlike çok büyüktür. Fazilete, 
zati hakka hizm&t etmesi laznn gelen 
hak prensipleri, ba§ka feylere alet et
meyiniz! 

Milli hakimiyet, hiç bir ıuretle §ir 
ket kabul etmez. 

Erzurum kongTeıi, modern huku • 
ku esasiye rejimine kat'i surette teta
bık ediyor. 

Hakimiyetin şeriklik kabul ettiğine 
dair hiç bir eserde en ufak bir fikre 
rastgelmiyorum. 

J an J ak Ruso, hükümdarın vazi • 
Y_etini, lialettayin bir memur vaziye
tınde görüyor. Ve millet, bir memu • 
runu naaıl atana, hükümdarım da a .. 
tar, diyore , 

Hatip hundan sonra• Erzurum kon . . . ' 
greıının m.ılli iradenin tecellisine olan 
tesirinden bahsederek sözlerini §Öyle 
bitirdi: 

"Milli irade bugün de hakim ola • 
cak, yarın da ... Öbür gün de! .. ,, 

Mahmut Esat Bey ıiddetle alkışlan-
mıttır. 

1 Tayyarecilerimiz 
Bükreşte 

(Başı 1 inci sahifede) 
gün saat 11,10 da Bükret ufkunda 
ve kol nizamında görünerek saat 
11,15 te hepimizi müteheyyiç eden 
fevkalade bir intizamla Banyıısa 
tayyare meydanına indiler. Meydan • 
da Bükret elçimiz Hamdullah Suphi 
Bey ata~ militerimiz Binbatı Naci 
Bey diğer sefaret erkanı Rumen ha • 
va nazın, hava kuvvetleri kumanda
nı tayyare fırka kumandanı ve yÜk • 
sek rütbeli birçok tayyare zabitleri 
tarafından hararetle istikbal edildi • 
ler. Tayyarecilerimiz yaptıkları çok 
değerli seyahatten fevkalade memnun 
ve gayet neşeli idiler. Yüzlerinde en " 
küçük bir yorgunluk alameti görün • 
müyordu. Tayyarecilerimiz karaya i • 
nince, hava nazm, kumandan Celil 
Beye ho§geldiniz demiı ve kendileri • 
ni ''enesku'' lokantasında bir öğle zi
yafetine davet etmitşir. 

Bu ziyafette Romanya hava kuv -
vetteri erkanı tayyarecilerimiz al8'e 
militeriıniz bulunınutlardrr. Bu gün 
öğleden sonra sefarethanemizde tay• 
yarecilerimiz ,erefine bir çay ziyafe
ti verilmiş ve Romen ha.va nazm, ha .. 
va kuvvetleri kumandanı ecnebi atat• 
militerler hazır bulunmuılardrr. 

Tayyarecilerimize bu akıam gene 
elçilikte ataşemiliteriıniz tarafından 
bir ak§&lll yemeği verilmi§tir. 

Romanya hava nazmnın beyanatı 
BUKREŞ, 14 - Anadolu Ajansı • 

nın hususi muhabiri bildiriyor: 
Romanya hava nazD"ı M. Erim.es • 

ku bugün ta.yyarecilerimizin Roman .. 
yayı ziyaretleri münasebetiyle bati!' 
bu seyahat hakkındaki fikir ve intı· 
baını şu suretle beyan ettıi: .• 

''Kara tayyarelerinin kara denızı 
beyle ekip halinde geçmit olmaları 
çok takdire Jayik bir muvaffakıyet • 
tir. ilk defa Türio: ·~Y;Y·~i ark~dar 
I rımız ınemleketımızı zıyaret ediyor· 
ı:r. Bundan çok ziyade mem~unu:ı·ı 
Romen tayyarecilerinin de bu zır•"'' 
iade et.neleri em.elimizdir.,, 

Celcil Beyin beyanatı 
BÜKREŞ, 14 - Anadolu Ajans• • 

nın hustısi muhabiri bildiriyor: 
Bugün Bükre§e varan tayyare fi • 

)omuz kumandanı Celi.l Bey seyahatle 
ri hakkında bana ıu beyanatta bulun 
du: 

"Bu aeyahati Sovyetlere bizim onuı> 
cu yılbayramnnıza iıtirak ziyaretleri• 
ni ia.de maksadiyle yaptık. Seyahati • 
miz~ Nisan 21 de Sinoptan ba,ladık. 
Ve Karadenizi bet tayyarelik bir kol 
la bir saat kırk dakikada geçerek 
Sivaıtopolun 20 kilometre timalind• 
(Kaça) tayyare meydanına indik. 1 · 
kinci gÜnÜ Harkofa gittik. Üçüncü gil 
nü de Moskovaya vardık. Moskovada 
1 Mayıs bayramına uçarak ittirak et· 
tik. Bu uçufta bize kendi kollan içe
risinde hava kuvvetleri kumandanı " 
run tayyare.sinden sonra yer verdiler. 
Moakovada 16 gün kalarak birçok 
mühim merkezlerini ve sanayi mü.es " 
seaelerini gezdik. Bu arada Leningra· 
dı da gördük. 9 Mayısta Moskovadan 
Harkofa döndük. Uç gün burad• 
kaldıktan sonra perşembe aabahı ha· 
reket ederek doğruca Eokiıehire ine
ceğiz. 

Sovyet memleketinde her tarafta 
herkes tarafından fevkalade bir dost• 
luk ve iyi kabulle karıılandık. Bize 
göaterilen emaalsiz misafirperverliğiıı 
güzel hatrrasını unutamayız ve kend!· 
!erine karşı bu ziyaret dolayısile daı• 
ma mütehassiı kalacağız. Seyahati • 
miz bende yalnız Türk • Sovyet dost• 
lu~unun çok kıymetli tezahüratına ve 
ıile olmakla kalmadı, ayni zamand• 
Sovyet memleketlerinde tahakkuk et• 
tirilen yüksek kudreti yakından gör· 
mek ve daha iyi takdir etmek imka •

1 nını da vermit oldu. 
Bükreıe indiğimiz zaman batta h• 

va nazln, hava kuvvetleri kumand~ 
olmak Üzere bir çok yüksek rütbelı 
tayyare zabitleri tuafından dostluk • 
la karşılandık ve gösterilen nezaket • 
ten çok mütehaaais olduk. . 

Tayyarecilik bakımından seyahati 
miz her huşuıta tamamen normal "'" 
iyi tartlar altında geçmit ve en ufıolı: 
bir ~rıza oJmamııtır, Ve memlekette 
çizdiğimiz seyahat programı ark• • 
daşlaronın yüksek çalışma kabiliyet· 
!eri sayesir de tamamen tahakkuk et· 
mittir. . _.... 
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işte size güzel bir gece tuvaleti •• Bu tuvalet Ytımu•ak t it-"' . 
Pılnııstı U l'nd k"" ""k b" l • v d Pel · T a aaan ya-, r. zeı . e uçu ır pe erın ar ır. enn omuzda kü ··k l 
"1as .bir toka ile bağlanmıştır. Bu el bi&eyi pe:erinle yenıekl n · . çİ,. ~ • 
PQrtileri için giymek kalılildir. Gece bu pelerin kaldırılırsa d';k')," ırıç 
~Qna çıkar ve güzel bir süvare elbis eııi olur. Yirminci asır bu, ~ e me>:• 
"01avını buluyor. · er şeyın 

( l"al<JJeil maıamaıl: ') I 
Şapkaları nasıl ütülemeli? Buruşuk elbiseler 

A'!'p değil ya. Beyefendi aktam· Şimdi sandığı sepeti karıshr-

( ) 
Tavuk göğsü 

k diki genç tavuğu yumuşatıncaya 
~ _ ~ suda kaynatınız ve beyaz 

gogus etlerini çıkarıp soğutunuz 
s~n~a o~luı güzelce tiftiktiftik di'. 
dınız. Bır tarafta da "k" ı·t ··, k ı ı ı re su. 
aynatınız. Bu sütün bir mikdarını 

bafka bir tencereye alıp didilmis 
~-a~ göğsünü içine koyunuz. AL;ş 
~~erın~e güezlce bunları eziniz ki 
ıyıce lıf lif olsun •• Sonra bunun ici 
ne 250 gram kadar pirinç unu v"'e 
sıcak süle yapılmış bir bulamacı 
karıfhrınız, iyice eziniz, top top ol 
masın. Ve nihayet bunların hepsi
ni eski süte yedire yedire ilave e -
diniz, döve döve tahta kaşıkla ka
rıttrrınız, pİfİrİniz .• 

Ve nihayet ateften indirip tel 
tel olarak sakız gibi uzayıncaya ka 
dar tekrar dövünüz. Bırakınız so-- ' ' .gusun .•••• 

Hadi afiyet olsun! 

Çilek tatlısı 
' Çilek mevsimi geldi. Galiba bu 
sene de çok ucuz olacak. Onun i • 
çin size çilek reçelini tarif edelim: 
Bir defa çileklerin olgun olması la• 
zımdır. Bir kilo çileğe bir kilo fe
ker besap edilir. 

Şekeri bir tencereye koyunuz 
üzerine bir bardak su koyunu ve ~ 
teşte eritiniz. Biraz sonra fUrup kay 
nayıp koyulaşmağa başlayınca üze 
rinde kabarcıklar hasıl olur. işte 
o zaman sapları çıakrılmıt çilekle
ri içine atın .• 

Tuvalet masası 

. Greta Garbo gibi süpür süpür kir
pıkl~re ~lik olmalı ister misiniz? •. 
Ha~ı ~ ~nler değil mi? O halde nasi
hatımı dı'!,le>'!n: B~ ~İşenin içine iki ye 
~ek .k"flgı hıntyagı ıle bir kahve kaşı
gı kalunu koyun. iyice çalkayın. Her 
gece ~a~m~zd_an evvel dua gibi bu 
mahl?I~ kırpıklerinize sürün. Az za
man ıçınde kirpiklerinizin ne kadar 
sı_~laşt1~ını ve ne kadar uzadığını gö
runce sı~ de §aşacaksınız. 

~ ~ ~ 

•. l<_arşıki .hanım hem ev hanımıdır her 
ışını kenJısi görür hem de fıklığını ih
~a~ etmez. Maşallah <!ileri pamuk gi
bıdır. N., yapar bilir misiniz? Mutbak 
tan ~ıkınca ellerini yarın gliserin ya· 
rısı ~ımon suyundan ibaret bir mahlill 
le sıler. Onun için elinde ne çatlak var 
dır. N<! de hışırtı ... Her gün elleri bem
beyaz terütaz:edir. 

~ ~ ~ 

Gözlerine Rimel sürmiyen hanım he 
men hemen yok gibidir diyeceksiniz 
F ~at ekseri hanımlarımız bunun kir~ 
pıkleri döktüğünden fikôyet ederler 
ııe gene de sünnekten kendilerini ala
"'?zl.ar. '!e.m Rimel çekmek hem df! 
kırpıklerını kuvevtlendirmek kim is· 
t~>:? O~le ise kalem halinde çini 
murekkebıni alınız toz haline gelene 
kadar dövünüz ııe bunu 100 • 150 
gram kadar taktir edilmiş ııe kayna· 
~·l~ış g?l~uyunun içine dökünüz. Toz 
'>:ı~e. erıd~kt~n .sonra bir tülbentten ge
çırınızı:: BRı~ f'fı~ye koyunuz:. Gözlerini
~ tıpRı rme ı .ördüğünüz gibi ul k 
bır lırça ile sürünüz. Çini mürekkeabi 
biraz mat olduğundan kirpiklerinize 
parlakı,k vermek için de arada sırada 
vazelin .sürmelidir. 

~ ~ ~ 

.. Gün.düz yüzümüzü güzel boyadık 
susl~dılr akşam bir de onlan silmek 
femı>:lemek ııar. Hangi kremle te . l 
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l 
Elbiselerimizi kendimiz dikelim 

ikn R~~ümn~ üç 
K©D P@ltır©lfi1\YJ 

Ekseriya biçki bilen hanımları
mız. bir tü~lü kolları yerlerine iyi 
geçıremedıklerinden dolayı fikaye'. 
ederler. Ah şu kollar olma lb" "b" sa e uıe 
~~~ gı •.olu~ derler .•. Hakikıı.ten 
butün elbıseyı gösteren k il d 
O 

. . . o ar ır. 

n':1n ıçın sıze bazı kol örnekleri 
verıyoruz: 

l 

~a~ı ıçmeden yapamaz. Şöyle bir, mak zamanı geldi. Yazlık elbi~ele-
ıkı tane endaht edeyim derken ü- ri artık çıkarmalı .•• Fakat kimbilir 
çü, beşi, onu bulur. Sonra me;ha- geç_en yazdan beri ne olmustur 

Bir taşını kaynadıktan sonra de
likli bir kepçe ile meyveyi çıkarıp 
kavanozun yarısını doldurunuz. Şu 
rubu ateşte biraz daha kaynatıp 
koyulaftırınız ve sonra bununla ka 
vanozun mabadini doldurunuz. 

"!e. ı. :·. u ~remı sız: kendiniz. Je yapa .. 
bılır.fl?u:. Bır eczahaneden 60 gram 
danolıne ııe 10 gram da hıyar muh . 
al Kt .. f!mı 

1 
lCEKET KO~U - Bunun için 

1 x 0,60 metre bir kumaş 18.zmıdır. 
B_unun üzerinde 39 santim eninde 
bır yer alınız ve """'g-1 do v · - · b" k" -r- gru ıgrı 
vır şe. ılde kesiniz. O tekildeki aşa. 

neden çıkar. Sokakların enlemesi- Sand kta b b l ' O-. ı uruş uruş o muştur. 
ne mi, boylamasına mı olduğunun nun için bu elbiseleri temiz bir ipin 
far~ına v.armadan yürür. Vay onun üzerine asarak, rütubetli bir yerde 
halıne ••• Şapkası ekseriya yamrı bırakın ... Şimdi de rütubetli yeri 
Yumrudur. önden çeker, arkadan nerede bulmalı diyeceksiniz. Ayol 
çeker ..• Kah yana yıkar, kah Napol h dk h 

B 
amam yan ı tan sonra amama 

Yon onapartin şapkası gibi giyer. d V lh a assanız olur. Bu da mı tasa? 
e asıl, şapkayı adam akıllı bu- Ç 

ruşturur. On gün böyle gitti mi ca- antalarıa temizliği 
nım ~pka berbat o!mustur. ütücü D h ·· I • a a uç ay evve aldığınız ca-
~e gidip ütületse gene iyi ..• Fakat ıh ı "d' d O mm marüken çanta simsiyah olmu~. 

ma cı ır e... nun kusuruna ş· d T 

t~akmayın .• Ne yapsın "bir tabiat- .'~ i kaldırıp bunu atacak değil. 
ır ki kalmış gam -'?amanından o- sınız ya, temizliyeceksiniz. Temiz. 

na!,, !emek icin ne yaoınal"'? fı,; •·-- -· 
Başının numarasına göre tahta murta akı almalı ..• l"Ce o, şathnız 

bir kalıp alın. Yahut buna imkan değil mi? Şaşmayın. Yumurta akı-
Ynksa şapkanın içine evde ne ka- nı güzelce dövünüz. Adam akıllı 
dar yastrk varsa trkın. Bir taraftan dövünüz. O köpürdükçe köpürür, 
da ütüyü kızdırın. Elinize bir sün- köpürdükçe köpürür. İşte bir fani-
ger alın. Bu süngeri suya batırın ve la parçasını buna batrrır ve çanta
sunra iyice sıkın. Ütüye sürüp sü- nızı bununla temizlerseniz terte-
tiip şapkanın her tarafının derhal 
bununla silin. O duman salıverdik- miz olur. Eğer çantanız zaten si-
çe şapka da temizlenir. Sonra öyle yahsa içine bir tutam kurum atın. 
bırakın kurusun!.. Çok güzel ütüle- yahsa içine bir tutam korum atın. 
nir amma ah beyefendi bir daha Ve sonra çantayı kuru ve yumutak 
Yapmasa... bir fanila parçasile parlatın. 

Rahat lokum 
Bir okka kadar şekeri I5latımz. 

Sonra tencere ile ateşin üstüne ko
.,~ınuz. Sonra kıvama gelip bal gi
bı oluncaya k!ldar bekleyiniz. 

Diğer taraftan 150 gram kadar 
'ıas ve beyaz nitastayı ayn bir kap 
içine, su ile karıştırınız ve ayran 
şeklini alınca bunu yavaş yavaş 
S~nr,; b~~un içi~e bet gr.,m-kadar 
(krem natar) koyunuz ve bir ka -
şıkla karıştırınız. Kıvamı gelince 
aletten indiriniz, bir tepsiye dökü 
nüz soğusun!. işte ooğuyunca bu • 
yük bir makasla bunu istediğiniz 
tekikle kesiniz. (Fakat yapışma • 
ması için makasın ağzını yağlamak 
lazımdır. 

Sonra bunları diğer bir tepside 
bulunan, ince dövülmüf tıJz ,eke
rile nişasta mahlUtuna atuuz. Bu 
tozlar onun üstüne yapı~ı•. Ve lo-

ınız. k arq ~nnız; ıpne 25 damla li-
ho{! sı ın1ı;:. unu bır havanda krf!m 
~,j?': ge ı~1ce?"' kadar döııünü>:. Eğer 

cı ınu: yag ı ıse mahlülün içine Lan 
line miktannda Cold . Cream da L O• 

t V l 
Ranı-

mnız. e boya annızı bunula çıkarı
nı:z:. Kremi camdan veya porselenden 
bir kap içinde muhafauı etmek l.izım .. 
dır. 

kum yapılmı• olur. 
Yalnız dikkat edilecek mühim 

bir nokta vardır: Atet üzerinde i
ken nifasta ile şekerin beraberce 
iyice kıvama ı?elmesİnP diklnot .. ı 
dıgı vakit aiıza yapı,ır. Ve ayni 
zamanda çiy nişasta kokusu da his 

sedilir. 
Bademli lokum 

Bademli lokum da yukarıda söy 
lediğinıiz •ekilde yapılır. Yalnız 
nişasta ile toz şeker iyice kıvama 
gelip te indirileceğine yakın içine 
sıcak suda haşlanmış kabukları çık 
mıf ve kavrulmuş badem ilave edi
lir. isterseniz bademi dövünüz, da 
ha iyi olur. Şam fıstıklı lokı.:m da 
bunun gibi yapılır. 

Boğaz tehlikesi sahilleri büyük bir yangın 
deposu kamilen yanımfhr. Bu oırada 
büyük bir tehlike bat göstenuitt:H-· 
Depolann önünde kıçlıan fure edilınif, 
ak• aa:z filebi bulunmakta idi. Ateıin 
b~. ~lepJere sirayeti lftr gniye ~le
.. 1 ıdı. 

atlattı 
Müddofumumiliğin tahkikatı 
Hadiıeden Osküdar müddeiumumi • 

liği ancak dün oabah ıaat 9 .da h~ : 
dar edi)miıtir. MüddeUnUDU mua..
Rahmi Bey derhal mahalli vakaya 1!t! • 
!erek tahkiluila vaziyet etmiytir. Yan· 
gmm çıktığı esnada vazife batında bu· 
lunan gümrük muhafaza memuru Faik, 
Sait efendiler, bekçi Osman efendi ve 
daha bir kaç bekçi nezaret altına alm
mıfl""dır. Müddeiumınni ı:nuavini Rab.
mi Bey dün ti.ket memur ve bekçile
rinden 20 kadar kimsenin ifade.ini al
mııtır. Tahkikat tamik eclilmelctedir. 

(Başt 1 inci sahifede) 
"tıltua gelen Kandilli yangını bu 
•lıretle olmuştur. .. 
. Evvelki geceki yanl!ın, böyle.: 

hır faciaya meydan verılmeden guç 
fükle söndürülebilmiştir. 

Yangın nasıl çıktı 
Dün bir muharririmizi yangın 

mahalline göndererek, tahkika -
ta memur ettik. Bu büyük yangı
nın bütün tafsilatını aşağrya yazı
Yoruz: 

. Umuryeri Bey.kozun yanm ıaat ileri
•ınde:lir. Burada Neft Send1İl<at Rus 
Jİt ketinin benzin ve gaz depolan ve 
fabrika., va~drr. Neft Sendikatın dört 
büyük deposu arasmda Yaıuva Bahar 
ef.,ndinin de bir gaz deposu vardır. Bu 
deponun içi 605 bin teneke gazla do
htdur. Depo mühürlüdiir. Bir vergi ka
çakçılığı meselesinden maliye tarafın -
dan bundan 6 ay evvel mühürfenmiı -
tir. 

Yangının çıktığı yer, Bahar efendi • 
hin depo1U11111 bititiık bir ııh?P kulübe • 
dir. Bu kulübenin 15 - 20 adnn ileri
sinde, denôz kenannda gümriik muha
fıu:a memur kulüıbesi vanlır. Bu ku • 
liibede, yangmrn çıktığı anda vazife ba
!>nda olan ve nöbet bekliyen, gümrük 
'1>uıbac.w. memuru Faik efendi var.ırr. 
Yangını ilk gören Faik efendi baclioe
l'!İ ıöyle anlatıyor: 

- Gece, vazifem icabı sahilde clolaş
bnı. Sonra biraz dinlenmek için nöbet 
~liibesine geldim. Saat on biri ıs ge
çıyordu. Gaz ~keti bekçıilerindeıı Os • 
ınan efendi geldi. Konuştuk-

- Ne var, ne yok, dedim. 
- Hiç, dedi, bir ıey yok .. 
Osman efendi gitti. Beş dakilaı ev· 

.. el <!c memur arl<adaşmı Sait efendi 
R'~rniıti. O da, hiç bir biclise olma · 
dıg,nı söylemiıti. 
ki Zannediyorum, saat 11 i yinni da • 

ka gec;iyordu. Kulübeden çoktnn. Et
r • 

E ..velir. kin"'e duymadı • So,...a, bek i-
Jer, memur~ koftulııır. ç 

Y angınr ıtfai.yeye haber vermek •• 
telef.on aradık. Ve nihayot İ>tf • '':::' 
di, çalış.mağa başladı.,. ..,.... 8 

• 
Memur efendinin ifadesine göre yan

gm:ı on biri çeyrek geçe çılaruftır. Hal
buki yaııgmı Beylrozda ilk gören ba • 
ltkçı Mustafa efendi şöyle anlatıyor: 

- Saat on birdi. Deniz lrenarmda 
oturuyordınn. Baktım ki dağlarm ar • 
kasından bir duman çıkıyor Y ahköyü 
yanryor, zannettim. Kota koıa merkeze 
giderek iıi haber verdim. Muavin Ab • 
dürrahman efendi ve üç poM memuru 
benim kayığa bindiler. Cala kürek U • 
~uryerme eddik. Buraya geldiğimiz va 
kit , amele: 

- .Y angm on biri çeyrdı: geçe bat· 
ladı, diyorl...,dı. 

Halbuki biz dumanlan çok daha .,.,. 
ve! Beykozdan gönuüştük., 

Dün, bizim yaptığımtt tahıloikata gö
re, yangının saat kaçta başladığı, kat'i 
tekilde teshil edilememektedir. 

Yangın nasıl büyüdü? 
Yangının çıktığını söylediğWniz ah • 

ıaı> kulübe kilitlidir. Bu kulübenin için
de bir miktar mangal kömürü, ip par
çaları, ha11r ve bir ıiıe içinde de tuz 
ruhu vardL Kulübenin kapnı loilitli ol
d~ğu halde ateıin buradan çıkması ve i
çınclıo çabuk yanabilir macldeler bulun
~~·· ate_şin kasten çıkanldığı tüphele
rım takvıye etmektedir. 

Gene yaptığımız bıhlcikata göre de
polann bulunduğu yerde mevcut üç te 
lefon da evveUci gece saat 11 sulann • 
da b"zuktu. Bu nokta bilhassa dikkati 
~e_lbclmektedir. itfaiyeye haber vennek 
j~ ~~ .temin edilememiş, biraz i
. ";if:.ı 1~':1rnir ~ır deponun telefonundan 
:;. e ~ ı ştir. Bu şd<ilde epice va• 

t geçını§, yangın büyiimüıtür. 
Tahta kulübe tamamen yandıktan 

sonra, ateş yanındaki gaz deposun · . . B ası-
rayet etmıştır. u deponun içinde 6 

. Derhal alman tedbirlerle ıilepler sa
~den uzaklaıtırrlmıılardır. Neft Sen
dikat depolannm biraz alt tarafında 
lstandar Ovil Amerikan kumpanyası da 
cl:'rhal ~edbirler aJını>:ğa baılamıı, ate
ıın kendı depolarına sırayet etmemesini 
remin etmiılet'dir. Yangm yerine saat 
24 te Beykoz kaymakamı, bira.: sonra 
da Sarryer kay•nak•mı gelerek terli • 
bata nezaret etmitlerdir. 

Beykoz jandarma bölük kumandanı
nın kumandasındaki jandanna müfre • 
:ııesi de yangın mahallmi abloka altına 
almıttır· itfaiyenin fevblade gayre -
tine rağmen yangm kolaybkle söndürü
lememiştir. E-Yvelki gece saat 11 de 
başlayan yangm, ancak dün öğleden 
sonra aaat ıs te söndürülebilmiıtir. 

itfaiye vaktinde geliyor 
Yangın, lstinye itfaiye•me s•t 11 

ri 23 dakika geçe ihbar eclilmiF· it • 
faiye lstinyeden saat 11 ri 25 geçe ha
reket etmif ve saat 11 i 42 geçe yan • 
gın mahalline gelmiıtir. iki dakib. son 
ra da suya baılamıştır. 

Yangının hakiki bir telıliıke olduğu 
anlatılınca, itfıDye kumandanlığından 
yardım istenm.iıtir. Bunun üzerine Ka· 
d;köy itfaiyesinden miktan kafi kuv • 
vet ve Beyoğlu, lstanbul itfaiye gnıp • 
lanndaki, gez oöndünneye mahsus alat 
arabalı vapura yükletile<ek Beyl<oza ha
reket ettirilmiıtir. 

l tfaiye kumandanı iman Bey de 
arabalı vapurla gece saat üçte yangm 
yerine gelmitlerdir. Yardımcı kuvvet • 
ler gelince, ıöndünne iti daha müsmir 
olmağa başlamıştır. Fakat, gaz "" ben· 
zinleri kolay kolay söndürmek mümkün 
olamamıştır. 

Bu sırada gianrükler başmüdürü Sey 
fi, Üsküdar taloekkuk müdürü Amir Bey 
ler de yangm mahalline gelmitlerdir. 

Kast var mı? 
Y an&"nda bir kasıt olduğu kuvTetle 

tahmin eclilme:ktedİr· K-1< bir kulü
beden yangının zub...- etmesi. mevcut 
üç telefoDU'll bo""1< olmaıaı, yanan Ba· 
bar efendinin depolUnun vergi mesele
ünden clolayİ miilhürlü bulunması ve 
bütün mallarn, binaların aigortalı ol
ması k•lt ihtimıııllerini kuvvetiendir • 
mektedir. 

KeJif yapıldı 
Dün saat ı6 da belediye fen heyeti 

taraimdan itfaiye miidüAi lbmn beyin de 
ittiraıkile yangımn na11l çıktığım tes· 
bit etmd< için bir keıif yapılmıtl:Jr. 

Yapılan ke,.ifte kat'i bir nelıİ<:e alı • 
rumıamı:pa da 

1 
atqin kendiliğinden zu. 

bur etmediği, hariçten ateş verildiği tes
bit edilmitlir. 

Bahar efendinin memurlan benzin 
ve gazlann kendi kendine de muhtelif 
amillerle ittigal edebileceğini ileri sür • 
mektedirler. Bundan baıfk.a, yangmm 
çıktığı, depoların yanındaki ahf&p ku
liibe kilitli buluıwnaktadır. Bu kulü • 
bede kimse yoktur. Bir cigara atılma.A 
imkfmı da mevcut değildir. 

Neft Sendikal depolar müclürü (Mar
tiyanof) efendinin de dün ifade1i ahn-

mlJbr. 
Zarar ve ziyan 

Bu yen&"nda mutazarrır olan miies • 
aeseler çoktur. 

1 - Sigorta şirketleri. . • 
2 - Neft Sendikal ıırkeb ve Ya-

gıdakı ~sım 25 santimetre eninde 
olsun. Bılekten itibaren 25 sanlİ· 
~tre yukarıda yani dirsek hizasın-
~ b~yları 12 santim olan üç tane 

buzgu yapınız. Kol kapağının eni 
7 santimetredir. Ve ortasında yuka 
rı doğru uzatan bir uc vardır. Bu uc 
2~ santimdir. Buııun üzerine fanta
zı dört düğme dikiniz. 
___ 2 G_l!_~~ü?JÇt~_ ıs:_tsA.J'QL.~ 
drr. • 
Kumatı bir ucundan öbür ucuna 

doğru kıvırınız ki verevini bulası- \ 
nız sonra ikinci modelde göa.terilen 
resmi bir tebetirle veyahut iplikle 
yere yayılmıt olan kumatın üstüne 
çiziniz bunun yüksekliği 36 santim 
de ve genitliği 40 santimde olacak· 
tır. iki "dekup,.un biribirine eklen
diği yerin ucundaki muskaya fan
tazi bir düğme dikiniz. Kolun alt 
kış.nımı büzünüz ve buraya bir las
tik geÇiriniz .•• 

Hükumetçe satın 
Alınacak hat 

(Başı 1 inci sahifede)" 
imtiyaz müddetinin hitamına ka • 
dar, her sene mübayaa bedeli ola
rak tirkete tesviye edilmesi lazım
dır. Bu hususta hesa.bat tetkik e • 
dilmiş, son bet senelik gayrisafi 
hasılatın 1,200,000 - 1,300,000 lira 
raddesinde olduğu anlaşılmıştır. 
Şirketin imtiyaz müddetinin hita • 
mrna daha 60 sene vardır. Bu tak
dirde tirkete 60 senede 78 milyon 
lira te!ıviyesi icap etmektedir. Fa
kat müzakerat henüz hitam bulma 
dığı için bu rakam, kat'i değildir. 
Şirkete senevi tesviye edilecek tak 
sitin bir ıpilyon 200 - 300 bin lira· 
dan dun olması da muhtemeldir. 

idareA de yanan gaz ve benzinler • 
den mühim miktarda gümriik resmi a
lacaktı.) 

Yanan pz ve benzinlerin t..l'i mik-
tarı henüz tesbit eOilemEmiıtir. Bina· 
enaleyh zarar ve :ı:iyan miktarı da ma
liim de~ldir. Bütün maddi :taıMın 250 
bin lira kadar olduğu tahmin edilmek • 
tedir. 

Poliıı raporıı 
Yangın haldunda emniyet müdür • 

lüğü istihbat ıubesi dün ıu resmi ra· 

3 YUVARLAK YAKA, - Bu
na kendi üstüne yuvarlanınıt yaka 
demek daha doğrudur. Bunun için 
25 santim eninde 39 santim boyun 
da bir kumaş lazımdır. Bu kumaşır 
biraz sertçe olmasl icap eder. Ke
narlarına fitil yapınlz. Sonra ya
kayı tekerleyiniz ve yakaya IU"Ul a. 
çrk bir kaç dikitle ;Iiştirini:ı:. Dikiş
ler tane tane olursa yaka daha yu
varlak daha tık durur. 

Yeni-Brezilya 
Maslahatgüzarı 

(Başı 1 inci sahifede) 
temsil etmişti.. Doktor Franldin 
d' Almeida yeni aefir M. Joaquim 
Eulalio de Silva'nın muvasalatrna 
kadar Türkiyede kalacaktır. Ev • 
veke Ankara<la Brezilyayi temsil 
etmiş olan t!lefİr M. de Pimentel 
Branddo yeni vazifesine hareket 
etmittir. 

M. Mussolini 
Diyor ki ..• 

(Başı 1 inci sahifede)' 

olduğunu söylemiştir. 

poru vermittir: . 
Bu gece saat 23,15 te Umuı'!':"nde 

Mani Zadeler ile Y ll!uva efendinin sa• 
bip olduklan eaz deposunun bekçi <_>s· 
nımı ile muhafaza msnurtanndan Faik 
efendinin dikkatoizliğİ nelie...onde hu 
su-le gelen iştigalde yangm çı&mırş ve 
dopo kimilen yandığr halde sabaha kar
şı söndürülebilmittir· Depoda yirmi 
bet bin liralık zayiat olup sigortalı ol

- Ne Avrııpada, demiş~'.r, ne de 
'Amerikada birşeye tefebbüı etmek 
faydalı değildir. Coğrafya ve ta
rih, gay_e olarak Asya ile Alrika
yi edinmemize müsade eJ.iyor. Av
rupanın büyük devletleri arcmnda 
bu iki kıtaya en yakın biziz. Mesai· 
mizin manası hakkında kıimse yan
lış bir feY anlamamalıdır. Hiç bir 
atazi fethini düfÜnmiyoruz. Bu
nu, herkesin bilmesi lazımdır. /. 
talya, 'Afrika ve uzak fark milletle
rinin teşriki mesailerine müsaade e
decek tabii bir yayılmayı düşünü
yorıız. Bu iki kitanın, bilhassa Al· 
rikanın hesapsız membalarını, me
deni dünya dairesine daha sıkı bir 
surette istiriik etlirmek maksadile, 
kıymetle.ndirmek istiyoruz. ltalya 
bu işi yapabilecek vaziyettedir. 

duğu anlaşılmıştır. 
Vali muavini ne diyor? 

Yangın hakkında vali muaW..i Ali YAKUT 
- Mesele ehemmi.yelle tahkik edil • En iyi cİ'll rem, 

8aı-m1~ bakınn-ken bir çıtırdı duydum. 
aktım ki karşıdaki kulübenin üstVn · 

~cı.n duman ve alevler çokryor. Hemen 
?.ştun,. Kulübenin kapısını açtan. Ne 

goreyim? Yangın bacayi sarmJl .. Bağı
ra. bağıra, memurların bulunduğu yere 
doğru ko?tum. Yangını ihbar için de 

bin teneke kadar gaz ve diğer demir d 
polar içindeki benzia ve gazlar müt-e 
hiı bir surette tarakalar çıkararak yan. 
mağa baıla.nııtır. 

Bahar efendiye ait olan bu depo yan 
drlotan sonra yanındaki diğ.,.. depola • 
t"a sirayet etmiştir. 

Bu depolar Neft Sendikal ıif'ketine 
aittir. Neft Sen~:!<at ıirketinm de iki 

Yangın, dün saat 15 te söndürüle • 
bilmiş, Neft Sendikat ıirketine ait an • 
cak ilci büyük benzin deposu kurt.anla-
bilıniş~r. . 

Amir Bey Yaıuva Bah~r efendı de
posuna ait vergi meselelen haı.kında tet 
kikat yapmrttır. 

ıuva Bahar efendinin kurduğu .şi_rket. 
3 - Mal.iye. (Maliye ıunun ıçm mu· 

tazarrır olmuştur ki yanan malların he
nüz mühim bir krmımm vergisi alnıma • 
mı~tı.) 
_ 4 - Gümriilder idaresi. ( GüımNkl« 

Rıza Bey de ıunlan söylemi~tir: 1 k 
mektedir. Yangının bir kast eseri o- G~ce ve gfindfiz kremi, 
Jup olmadğı noktası da tetkik olun • l En mlşlı:filpesentlerin kremi. 

~=~yerlerin aiaortalı olu.lıl) an· ... ı-.ıa•n•ı•m•e•f•e•n•c•i:•Sulz.IN••k•r•e•rn•in•ı•·z •. 9 
latılıımıtır ... J 
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· MÜTEFERRİK HABERLER VAPURCULUK 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

tSTANBUL ACENT ALIGI 

TEŞEKKÜR I 
Sevgili pederimiz mütekait Miralay 

Amasyalı Ahmet Hilmi Bey merhumun, 
gerek cenazesinde bulunmak suretiJe ve 
ıerekse tifahen veya tahriren beyanı ta
ziyet ve teselli ve tea.sürümüze iıtLri.k 
etmek Jütfunda bulunan muhterem 

Eretıköy kız lisesinde ı2 • 10 - 9 
tari.h ve 369 numaralı tasdikname 
zayi ettim. Y eniaini çık,racağımd 
.,.kiıinin hükmü yokt .. r. 44 Ne. Adi 

zetenizle her birine hürmet ve tefel<k 
lerimizin ibli.ğını rica ederiz efendim. 
Merhumun refikası: Oğlu Kızı MAARiFTE Liman Han, Telefon: 22925. 

dost ve arkadatlarımıza ayn 

!3akalorya 
imtihanları 

1 POLiSTE , 

Kamyondan 
1 ViLAYETTE 

aşağı İşsiz kadınlara 
İş bulunacak 

İzmir sür' at yolu 
SAKARYA vapuru 
Her PERŞEMBE ıı:ünü saat 

14 ile Galata nlitımmdan kalkacak· 

ayn te,ekkür etmek Ye ce-
vap yazmakhğımıza, yeis ve tees
sürümüz mani olduğundan, müteber ga-

Tirinicah Halil Kamil SaimeCev 
Gelini: Damadı: 

Melahat Kimi! Doktor Ahm~ CeY 

Dün Maarifteki toplantıda 
mümeyyizler seçildi 
Lise Ye orta mekteplerin baka-

lorva imtihanlarının nasıl yapıla -
cağı hakkında gö
rüfIDdc üzere dün 
htanbul Maarif da 
ireainde orta ted -
risat umum müdü
rü Hasan Ali Be -
yin riyasetinde bir 
içtima yapılmıttır. 
içtimada ~hrimiz 
deki resmi ve hu -
susi lise müdürle • 
• ;le Maarif veki -

Hasan Ali Bey leti umumi müfet-
tifleri hazır bulun 

mutlardır. Haber aldığımıza göre 
lstanbul tarafında imtihanlar ls -
taobul kız lisesi, eıi<ek lisesi ve Ça 
pa kız muallim mekteplerinde ya
pılacaktır. Heyet ,ifahi yapılacak 
imtihanlarda bulunacak mümey -
yizleri intihaba ba,ıamı,tır. Dün 
geç vakte kadar devam eden içti -

Bir amele başından ve 

kolundan ağırca yaralandı 
Bakırköyünde Osmaniye civa • 

rında Hamdi Beyin kireç ocağına 
kömür nakleden ameleden Aziz 
kamyonun içinde ayakta otururken 
sarsıntı iizerine yer e düşerek ha -
tından ve kolundan ağır surette ya 
ralanmı,tır. 

Çarpan otomobil 
Kuruçeşme caddesinde lastik 

fahrika~ı önünde şoför Kamil Ef. 
nin idaresindeki 547 No. 1ı otomo
bil 19 yatlarında Hanife Hanıma 
çarpmış ve kadının hafif surette 
elinden yaralanmasına sebebiyet 
vermi,tir . 

Tramvaydan atlarken 
Çe~e meydanında oturan Ri

zeli 15 yatında Hasan oğlu Meh • 
met Kabat~ta tramvaydan atlar • 
ken yere dü~rek hafif surette ya
ralanmıştır. 

Sahte memur 
Aksarayda oturan Salahattin 

isminde bir-isi kendisine memur 
aüaü verdiği için yakalanmıştır. 

Kurşun hırsızları 

-o---

Fena yola düşmemelerine doğru lzmire gidecektir. Bu vapur 
son derece çalışılıyor her pazar günü saııt ıs te lzmirden 

kalkıp doğru lstanbula gelecektir. 
Yeni fuhuş nizamnamesinin tat- l l!i~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!':!!! 

bikatına büyük bir ehemmiyetle ı · 1 
devam edilmektedir. Bu işle meş- İstanbul Mr. Kumandanlığı 
gul olan komisyon, her nasılsa Satınalma kom. ilanları 
bu yola düşmüş ve nedamet et - Merkez Kumandanlığına 
miş olanları ıslah yoluna sevk ile h · 
meşgul olmaktac4r. bağlı kıtaat vemüessesat i tı-

Kötü yola düşmüt, fakat he - yacı için 35000 kilo beyaz pey-
nüz foıhşu sanat ittihaz ederek nir 27 -5-934 pazar günü saat 
vesika almamı§ olan bazı genç ka- } 4 de kapalı zarfla alınacak 
dınlar komHıyona müracaatla ken- tır. Şartnamesini göreceklerin 
dileri için iş bulunmasını veya dul- her gÜn münakasaya iştirak 
hane gibi bir yer gösterilmesini is edeceklerin belli saatten evvel 
temişlerdir. 

Sıhhiye müdürlüğü, bu gibi ka- teklif mektuplarİnı Merkez 
dınlara iş bulunması için vilayete Kumandanlığı Satmalma Ko-
müracaat etmiştir. Vilayet bun • misyonunıı. vermeleri. (1072) 
lara inhisarların tütün depola - (1994) 25ıO 
rında ve sairede İ} bulmağa te • 
vessül edecektir. Tayyare cemiyetinin 

Jandarma teftişleri konseri 
Jandarma kumandanı İzzet B. Tayyare cemiyeti tarafından 

Çalatca, Silivrr, Yalovada teftişler 17 mayıs perşembe a'kşamı saat 
yaparak dönmüştür. yirmi birde Şehir tiyatrosunda 

Eski Oımanlı lmparatorluğunun Taksime Uğrayan Düyun 
Umumiyeıi Meclisi 

'7c 7 1/ 2 faizli 1933 Türk Borcu tahvilleri hamillerine tediyat ilanı 
Eski Osmanlı imparatorluğunun tn ksime uğrayan Düyunu Umumiyesi Me 

lisi her üç lranta ait % 7 1/ 2 faizli 1933 Türk Borsu tahvillerinin 25 Mayıs 19 
Yadeli olan 2 Nümerolu kuponu tediyatına Ankara, lstanbul, Paris, Londra, Be 
!in, Francfort s/ Mein, Roma, Amsterdam, Viyana, Brüksel, Anvers, Bal, Cenevr 
Zurih ve Budapeştc piyasalannda mezk ür tarihten itibaren baılanacağını alaka 
darlara ilan eder. • 

Bu kupona gayri safi olarak F. F. 18,75 Fransız Frankı tediye olunacak ~ 
muhtelif memleketlerde merti olan kanu nJara :.cöre jcap ederse vergiler bu mebla 
üzerinden tevkif edilecektir. 

Hamiller bu mablağı Pariste Fransız Frankı olarak alacaklar ve diğer piy 
salarda kendilerine iıbu mebliğın kuponların ibrazı tarihindeki rayiç üzerinde 
muadili verilecektir. 

Yeni tahvillerin kuponlan tediyeye vazedildiği tarihten itibaren beş sene so 
ra Türkiye HükWneti lehine müruru zamana uğrayacağı hatırlatılır. 

Salifüzzikir tediyata muktazi altı aylık karıılıklar birinci ve üçüncü lran 
!ar için Pariste Osmanlı Banka11 nezdinde ve ikinci tranı için Berlinde Deutsc 

Bank und Disconto Gesellıchaftı nezdinde teşkil edilmittir. 
Diğer taraftan, Meclis, 22 Nisan 1933 tarihli itilüname mucif>ince haiz 

olduğu salahiyete binaen, Fransız Frank mı 25 Teşrinisani 1934 vadeli gelecek k 
pon için tediye akçesi olarak muhafazaya karar verdiğini hamiller ilin eder. 

25 Mayıs 1934 vadeli kuponun Tü rkiyede tediyesile muyazzaf mücsesele 
sunlardır: 
- 1 inci ve 3 üncü tranı1ar: 
Ankarada : Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası. 

Oımanlı Bankası 
lstanbulda : •Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 

Osmanlı Bankası 

Deutsche Bank und Disconto Gese Uschaft. 
2 inci tran§ için : 

Ankaracla: Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası • mada bütün mümeyyizlerin tesbi

ti iti bitmediğinden bugün de öğ • 
leye kadar çalıtılacalctır. u m • 
nasebetle evvelki gün Oniverııite • 
de Fen fakültesi profesörlerinden 
bazıları ile lise riyaziye muallimle
rinden bir kısmı bir heyet halinde 
toplanarak tahriri yapılacak riya 
ziye suallerini tesbit ebni.tir. 

Beyazıtta T athan kubbesinin kur 
fUnlarını çalan Rıza, hamal Kasım, 
Mustafa, ve İsmail kurfunları sırt
larında kaçırırlarken yakalanmış
lardır . 

Esnaf Bankası 
Tahkikatı 

Heyet bugün bankada 

Faik Beyi dinleyecek 

alafıranga ve alaturka bir !konser 
tertip edilmi§tİr. Konse.rde a-y_rı -
ca numaralar da göstenlecektır, -·-

Şişli Halk fırkasında 
Mayısın on yedinci pel'§embe 

günü saat yirmi birde Cümbur.i
yet Halk Fırkası Şiıli nahiyesin -
de doktor Tevfik lsmail Bey ta • 
rafından "Verem,, hakkında bir 
konferans ve müteakiben gençler 
birliği orkestrasına mensup bir mü
zik heyeti tarafından konser veri • 
lecektir. 

Istanbulda : Türkiye Cümhuriy~t Merlr ez Bankas• 
Osmanlı Bankası 
Deutsche Bank und Disconto Gese llschaft. 

Ticaret işleri Umum Müdürlüğünden : 

30 ikinci Teırin 330 tarihli kanun hükümlerine göre tescil edi:miş olan ec· 
nebi şirketlerinden (Nidkivist ve Holm • Nydqvis~ Holm) Anonim Şirketi bu ke· 
re müracaatla nizamnamesinin sermayei Şirketten bahis 4,5 ve 6 ncı madde!erile 

12 nci maddelerinin tadiline ve bu nıeya nda azami 22,500,000 asgari 7,5011,000 
kuron dan ibaret olan 1irket sermayesinin azami 7 ,500,000 asgari 2,500,000 ku· 
ron o1a.-ak tesbitine karar verildiğini bild inniı ve 1izmıge1en k.i.ğıtları verr.ıişt ir. 

Keyfiyet kanuni hükümlere uygun görül müt olmakla ilan olunur. ( 16699) 

Dersler kesildi 
imtihanlar yaklafbğı cihetle 

aünden itibaren üniversitede der~ 
ler kesilmittir. Talebe derslerine ça 
lıfJDaktadır. 

Muallipler Birliği U. kAtipliği 
Ankarada ilk tedrisat umum mü 

dürlüğü birinci tube müdürlüğüne 
tayin edilen Hıfzırrahman Ratil B. 
den münhal kalan lstanbul mual • 
limler birliği katibi umumiliğinc 
fen fakültesi profesôrleriilden Şev 
lı:et Aziz Bey intihap edilmi~r. 

inkılap dersleri 
--:;- ---.,.. -ıı...sırn.n: u-.sıınnıtlır: 

Cografya bUnyesinde TUrkiye 
~ün !ürk fiziki ve tabii ilimler 

CEmıyetı tarafından tertip edilen 
konferanslann ikincisi profesöı
Chaput larJlfından Oniversile 
ferans salonunda saat 18,30 da ve
rilmiftir. Konferansın mevzuu Av 
rupanın jeoloji ve coğrafi bünye • 
sinde Türkiye idi. 

K1 r gezin tisi 
Dün Beyoğlu mekteplerinde b 

zıları Hürriyeti ebediye t n. a 
gide de k . epesıne 

d 
r ır gezıntileri yapmıtlar • 

ır. 

idman şenlikleri 
ldınan tenlikleri umumi prova

sı. cumartesi günü yapılacaktır. iz. 
nıırde bululliln Maarif vekaleti u • 
mumi müfettitlerinden Selim Sırrı 
Beyin bugün yarın gelmesi beklen 
melctedir. 

1 

Galatasaraylıların ziyafeti 
Galatasarayılar cemiyeti her sene 

mezu?ların ailesini bir yerde top-
layabılnıek üzere senelik bir ziya-

Ayağından yaraladı 
3875 numaralı kamyonet T ah • 

takaleden geçel'ken Mustafa iımin 
de bir .-hsa çarpmış, ayağından 
yaralamı,tır. 

Kahvede kavga 
Boğazkesen caddesinde Şerifin 

.kahvesinde oturmakta olan müşte
rilerden Abdülkadir ile Faik ara • 
sında bir kavga çıkmış, neticede 
aFik tatla Abdülkadirin batından 
yaralaımştır. 

itfaiye hissesini vermiyen 

sigorta şirketleri 
Cezmi Muzaffer ve Tevfik Sait 

• • .. .,. • .. • • • I' .. .. .. 

gorta şırketlerinin itfaiye hiuele -
rini vermedikleri iddia edilmtti. 
Bu hususta belediye reis muavini 
Hamit Bey bir mulıarririmize sun-
ları söylemi11tir: ' 

- Evet, bize böyle bir ihbar ol
du. Biz de meselenin varit olup ol
madığını anlamak üzere muhase -
beye havale ettik. Henüz tahkikat 
bitnıemİftir. 

fet tertibine karar vennistir. Bu re
neki ziyafet bir haziran ~uma gü -
nü Galatasaray mektebinde tertip 
edilecektir. Mezunlar muayyen bir 
saatte mektep bahçesinde içtima e
decekler ve yemekten evvel tram
pet çalınarak tabii mektep haya -
tında olduğu gibi muntazam sıra
lada yemekhanelere girilecektir. 
Herkesin kendi arkadatları ara.sın 
da bulunabilmesini temin için ye
mekhanelerde ayni sınıfa mensup 
mezunların yanyana oturabilmesi 
için tertibat alınacaktır. Yemek • · 
ten sonra mezunlar, Galatasaray 
izcilerinin de İftirakile Cüınhuri • 
yet abidesine bir çelenk vazedecek 
!erdir. 

Esnaf bankasında tetkikatla 
metgul olan heyet mesaisini bir 
an evvel bitirmek için geceleri de 
geç vakte kadar çalışmaktadır. 

Teftif heyeti meselenin aydın
lanma<ıı için bankanın eski müdü
rü Faik Beyin de ifadesine müra
caata lüzum gönnüttür. Faik Be ; 
yin lstanbulda adresi malilm olma 
dığından kendisine tebligat tica • 
ret müdürlüğü vasıtasile yapılmı~ 
tır. Faik Bey dün gelip mektubu 
almıttır. Bugün muhtelit tetkik he 
yeti bankada Faik Beyi dinleye -
cektir. 

J:'ailt Rııvin hir mAktuhu 
Beyden ıu mektubu aldık : 

" D~nkü M!lliyet ve Ciınlhuriyet ga
zetelerınde emırlerle hareket edildiği ve 
mes'uliyetin ıuna veya buna ait bulun ... 
duğu ve zararla.- hakkında beyanatım 
yazılıdır. 

. ~y.le bir beyanat nki değildir. Ben 
•.•.mdıhk bu suretle kendimi müdafaya 
luz':"" g~~diğim gibi iş adli ceryanıııı 
takıp ettigınden bir §ey söylemekte dı 
ken~imi selaruyettar ırönniyorum. 
d Bınaenaleyh bu gibi neşriyatla alaka
:ır bulunmadığımın muhterem gazete

nfızd~ neırini saygılarımla rica ederim e
endım, 

Gazi Hz.nin armağanları 
Reisicümhur Hazretleri umum 

mütekaidini askeriye cemiyetine im 
zalı bir resimlerini hediye buyur -
muşlardır. Gazi Hazretlerinin re
simleri bu cuma günü saat 14 te 
Veznecilerdeki umumi merkezde 
mer~imi mahsusa ile talik edile • 
cektır. 

Bir tavzih 
dü ~~h~r Sela~i izzet Bey gör

gu lu~um. uzenne ne üveyi ne 
d~ ~as hıç hır kardeşi olmadığını 
bıldırmektedir. 

Tahran sefirimizin 

refikası Hf. 
Tahran sefiri Hüsrev Beyin re

fikatı Hf. Bağdat yoli.le dün fehri
mize gelmittir. 

-o---

Danüb tavzih ediyor -r 
Danüp sigorta ıirketi hakkmcla (A.A.) 

ajansmcla olduğu ıı:ibi cazetemDcle de 
bir fik,. çıkmııtı. Bu münaıebetle ıir
aldık. Aynen neşrediyonız -: 

" Muhterem gazetenizin 14 Mayıs 
1934 tarihli nüshasında Danüb Sigorta 
Şirketi tarafından gizli sigorta muame
lesi yapıldığı hakkında.ki yazı uzun za
man memleketimizde icrayı faaliyet e
den Şirketimizin muamelatı üzerinde 
haksız olarak suitesir tevlit edebilecek 
mahiyet ar7.P'"'°'1cktP nlduğundan muhta
cı tavzih görülmüıtür : 

IVıevzubahs muamele bundan sekiz ay 
evvel selefim zamanı idaresinde tabad
düs eden Reasürans mükellefiyeti hak
kında bir noktai nazar ihtilftfmdan iba
re:. t~:c mevzuu da çok ufak bir mebla
ğa luk etmekte idi. Bu noktai nazar 
farkı, daha ·o zaman hallcdilmit bulun
duğundan mükerrer sigorta İnhisarına 
sahip bulunan Milli Reasürans Şirketi 
ile Şirketimiz arasında hiç bir ihtilat 
mevcut değildir. Ve Şirketimize bu 
yolda bir takip hakkında her hangi bir 
makamı resmiden tebligat da yapı lma
mıştır. 

Bu mektubumuzun lütfen neıir bu
yurulması suretile keyfiye:(n tavzihini 
hünnetle reca ederim efendim." 

-o--

frtihal 
Kastamonu defterdarlığından müte· 

kait Muharrem Bey dün ölmüştür, bu
gün ikindiyin Yahya Efendi dergahına 
gömülecektir. Ailesine, ahbaplarına sa
bır dileriz. 

Burıa Belediye Reiıliğinden1 
Belediye vergi ve resimleri kanununun 28 İnci madde· 

sine tevfikan Belediye hududu dahilinde sarf ve istihkak o· 
Iunacak petrol, benzin ve saire ile baki'ıra ve mazot~ beh~r 
kilosundan 20 para istihlak resmi alınması Be1edıye Medı· 
ıinin 3-5-934 tarihindeki toplantısmdıı. söz kesildiği ve 15 
Mayıs 934 tarihinden itibaren tatbikatına başlanacağı cihet 
le alakadarlann ellerinde bul ınan bu kabil maddelerin cins 

~•----w--.. -::.••A•on J...-v21n ~'~.,.....o.lo.•:n';, "'° bun..dan b öyle getİ 
recekleri mallara ait beyannarı!eleri günü gününe Be!ed·ye· 
:ve vermeleri ve aksi taktirde Belediye kanununun l 13 iincii 
nıaddesi mucibince kaçak S<' Y ılarak bu resi mbir kat cezasİy· 
le alınacağı yayıltılır. (2485) 

- MOBiLYA Sa1o'1, ıalamanja ve yala'< 
ocialarınıo envaını ucuz fiatla 

fstaıılıul'da Ri:ıa Paşa yoku,unda 66 numerclu 

A~~.i_MOB1L YA mağazasında 
Bulabılırıınız. Tei•fon: 23407. AHMET FEVZİ (16520) 

Deniz Levazını atınalma 
Komisyonundan: 

3000 Ton Kazan mayii mahruku: Ale n i münakasası: 19 Me ' 
yıs 934 cumartesi saat 11 ele. 

12 Mayıs 9 34 tarihinde yapılan münakasasında verı· 
len fiatlar haddı itidalde görülmediğinden dolayı pazarlık!a 
alınmasına karar verilen 3000 ton kazan mayii mafırukunu!l 
münakasası yukarıda hizasın~a yazılı gün ve tarih:e yapıla· 
caktır. Şartnamesini görmek isteyenlerin her gün münaka 
sasma i~tirak edeceklerinde yevnı ve t:aatı mezkurda Kn· 
sımpaşa'da kain Komisyona müracaatları. (2452) 

Milliyet'in tefrikası: 9 

Tanıdığım Casuslar 
Beni görünce: 1 nerede oturduklarını da biliyor. 

- (Matmazel Knokaret) dedi Binaenaleyh talihiniz varmış henı- kadar tetyi ederken kendisine en 
derin şükranlarımı sundum. Mu • 
ma.ileyh beni hasta arabasının ya-

dan ayrı düferek bekar hayatı ya
şamak mecburiyetinde kalması her 
halde kendisini çok sıkmış, çok üz· 
müt olacaktı. Diğer taraftan vata 
nımızın istila felaketine uğramış 
olması kendisini her halde yaşın • 
dan evvel kocatrnıfb. Beni görün
ce kim bilir ne kadar memnun olıı-. 
caktı?... · 

( Meli. Knokaert'in hatıraları) 
Tercüme eden: AHMET CEMALEDDİN 

yeniden ev itlerile metgul olmak ct: 
saretini vermitti. Bu suretle hemen 
hemn normal hayata avdet etmit 
sayılabilirdik. 

Annemle birlikte itıal ettiğimiz 
evin birkaç odasını temizledik. E
vimizde üç tane de genç dütman 
askeri ikamet ediyordu. Bu genç
lerden ikisi kendi arzularile bize 
yardım etmek istediler. Bunlar he
nüz mekteplerini ikmal etmi,, de
likanlılık çağına hile girmemit ço
cuklardı. Ev itlerinden bizlere yar
dım ederlerken gülütüyolar; mek
tepteki muallimlerinin taklitlerini 
yapıyorlardı. Henüz çocukluk ma
sumiyetini tatıyan bu yavrular bel
ki de yarın hayata gözlerini ebedi
yen yumacak!Rrdı. Dedim ya! • 
Harp çok zalire bir fey. Her saniye 
hayatla ölüm adeta yarış ediyorlar. 

Köydeki düşman askeri de bu 
sükfın O• tasında çok mes'ut görünü
yorlar. Noel gecesi dört numaralı 
manganın maruz kaldığı facia he
men hemen unutuldu. Bol tayınat; 

mebzü~ tütün ve sakin bir cephe 
herkeaı netelendiriyor. Karların 

· ö~tüğü sahra üzerinde parlak bir 
~uneş te sanki bu umumi neseye 
ıttirik ediyor. Ve bütün bt•nla; bi
ze dünkü koriı:ularnnızı, heyecanla
rımızı unutturuyor ve bize ha•ka 1 

bir d.lemde yafamakta olduğuu'.ıuz 
hissini veriyor. 

Müstevli düşman askerleri öyle 
zannediyorlar ki harp peri ma-
sallarınd~ olduğu gibi birden bire / 
~aferle hıtama erecek ve kendileri 1 
ılkbahardan evvel şüphesiz yurtla
rına dönmüş olacaklar. Bunula be
raber pek çok hülyalar, ümitlerle 
dolu geçen bu noel yortularının fer 
dası pek feci oldu. Muhasımlar bi
ribirlerine daha iyi saldırmak için 
sanki nefes almı~lar, bir müddet 
dinlenmişle~di. Hastahane hademe 
neferlerinden birisi eve gelerek be
ni buldu ve beni hestahaneden he
men istediklerini bildirdi. Hastaha
neye gidince asistan (Evaudav)m 
mütebessim çehresile karşılattım. 

(Rou!ers) fehrinde bulunan'pede:i l 
n~z! ~örcceğiniz geldiğini ve ken- l ~ - • 
~'!~n~ ~o~an beri görmek arzu et- T 
tıgınızı soylemi~niz. Meıi<ez ku- ı 
~~n~anını .. gördüın ve sizin için bir 
gunluk musaade ve bir de (Rou-

K 

..t{ nında durmakta olan bodur, kırını
; zı yüzlü bir nefere şöyle takdim et

ti: 

lers) e gitmek için bi ruhsat tezkere 
si aldım. Gider, pederinizi görür
sünü_z. Ayni zamanda Ç&VUf (Şmit-
ten) ın meselesini unutmuş olursu-
:ıuz. Merkez kumandanlığı yazıcı " 
onbatısı kendisinin bilmiyerek ca-
vuşun hilesine ilet olduğunu ititin
ce bu ruhsatnameyi bizzat yazdı 
ve bu suretle kendisini mazur gö
re~eğinizi ve affedeceğinizi ümit 
edıyor ... 

. Bu iyi yürekli asistanın nezake
tı kar~ısında minnet ve şükran his
lerinin ağırlığı altında bir söz bu
lup söyliyemedim ve kendisine te
~ekküre vakit bulam&dan o devam 
etti: 

- Son yaralarla Roulers' e bir 
mecruhin kafilesi se\kediyoruz 
Kafile hemen hareket etm~k üzer~ 
bulunuyor. 
Arabacı ile görüştüm. Sizi araba
~'."~ al.?'akt~ bir nıahzur görmedi
gını soyledı. Aynı zamanda ke ·• 
disi bu köyden (Roulers) e iltic n 
etmit olan Belçikalı muhacirleri: 

• 

• 
.. ıatma:ul ( Knokaerf) e casuslukta 
ifa ettiği yükaek hi%mele binaen va -
tanı tarafından oerilmiş olan gümüı 

madalyanın b,ratı sureti 

~ire. 0.-aya varır varmaz pederini
zi bulabileceksiniz demektir. 

Asistan (Evandan) beni kapıya 

- Arabacı, dedi, i'te /Okunuz 
bu hanımdır. 
Arabacıya yaklatarak sordum: 

, - Bir iki dakikalık bir vaktiniz 

ı varsa rica ederim bekleyiniz de gi
dip keyfiyetten validemi haberdar 
edeyim. 

Arabacı yavat ve sakin bir ses • 

! le: · 
- Hay lıay fravlayn, cevabını 

verdi, yalnız mümkün olduğu ka
dar acele ediniz de biran evvel yo-
laçıkalım. . • En evvela bize melce 
vazifesi gören mahzene kostum. 
Sonra da validemi görerek ke'ndisi
ne bu iyi haberi yetittirdim. Pek 
çok sevindi ve bana birçok tembi
hat ve vesayada bulundu ki bunla
rın kısmı izamı daha ben evin ka
pısından çıkmadan tamamile ak • 
lımdan çıktı. Babamın beni görün
ce ve bilhassa validenin sağ ve sa
lim bulunduğunu İfitince ne kadar 
memnun olacağını dütünerek sevin 
cimden kabıma sığamıyordum. Ba
bam, validemden birkaç yaş daha 
büyük sevimli, ailesine düşkün bir 
adamdı. Zevcesinden ve k 

Arabacının yanına oturduğum 
zaman, bu nazik nefer dizlerimi 
örtmek İçin bana bir yün battani
ye uzattı. Fakat heyecan ve me• 
serretim o kadar büyüktü ki müt
bi' soğuğu adeta his bile etmiyor
dwn. (Roulers) e doğru süratle yol 
alırken kendisine sordum: 

- Almanya'nın' ne tarafındansı• 
nız? 

Arabacı bana temiz bır tı ansızct' 
ve ayni sakin eda ile cevap verdi: 

- Ben Alman değilim Matma· 
zel, Alsaslıymı. Kendimi zaptede· 
miyerek: 

- Ya öyle mi? dedim, timdi ba· 
na kartı gösterdiğiniz lütufkarlığııı 
sebebini anlıyorum. 

Alsaslı (Alfons Lö Kurtiye) ile 
ilk defa olmak üzere bu suretle kat 
~ılaşmıt oluyordum. O zaman bu Jıl 
sa boylu; sakin tavırlı askerle bit• 
likte en vüsatli karihalı romancı• 
!arın muhayyelelerinden çıkmıt h . . 



• 

Deniz Levazım Sat_ınalma 
Komisyonundan: 

5000 kilo Zeytin yağ: Pazarlıkla münakasaın : 16 Mayıs 
934 çarş~ba günü saat 11 de. 
5000 kilo Zeytin yağı pazarlıkla hizasında yazılı gÜn 

ve saatte sabn alınacaktır. Şartnamesini görmek isteyenlerin 
her gün münakasasma iştirak edeceklerin yevm ve saati 
ınezklirda teminat akçelerile beraber Kasımpaşada kain Ko
misyona müracaatları. (2321) 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Fen Fakültesi Antropo!oji profesörü Dr. Şevket Aziz 

Bey tarafından "Türk Tarihi ve Asyanm biyod.inamik ve 
Antropodinamik kudreti" hakkında 16 Mayıs Çarşamba gü 
nü saat 17 de üniversite Konferans salonunda bir Konferans 
Verilecektir. Konferans serbesttir. (2384) 2727 

Diyarbekir Belediye Reisliğinden: 
" 102,072 " yüz iki bin yetmiş iki lira bedeli k~şifli 

Diyarbekir Şehri Elektrik tesisat kısmı ve (37,323) otuz ye
di bin üçyüz yirmi Üç lira bede li keşifli İnşaat ve hafriyat kıs
mı şartname ve projesi mucibince 19 Nisan 934 tarihinden i
tibaren altmış bir gün müddetle ayrı ayrı olarak kapalı zarf 
usulil~ münakasaya konulmus tur. Taliplerin 19-6-934 sah 
günü saat on ikiye kadar teklif mektuplarını Belediye En~ü
menine tevdi etmeleri ve daha fazla malfunat almak üzere şart 
name ve p rojelerin birer nüshasını yirmi lira bedel mukabi
linde isi. •nbul ve Diyarbekir Belediyesinden tedarik edebile-
cekleri ilan olunur. ( 1941) , 2511 
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, _________ _ 
Radyolin Diş 

Macunu 

Ditlerine e~-<'mmiyet vermiyenlar s ıbhatlerin"n esasını ve 
güzelliğin s ·rrını biluıiyorlar demektir. 

Dişleriniıin güz:l olmasını İ3liyorııanız sabah •ıre aktım 
gilnde iki defa muntauman RADYOLİN ile fırçalayınız. 

Istanbul Zira-at.· Ballkasından: 
• 

Sıra Semti Mahallesi 
No.su 
1060 Bnyükada Yalı 

1061 
" " 1062 )) Karanfil 

1063 .. Yalı 
1064 Boğaziçi Bllyükdere 
1065 .. Arnavutkily 

So':tağı • 
• 

Berber oğlu ve çiçekli yalı 
sokakları 

Gündüz bey 
Fıstıklı ve kalfa 
Ayadimitr: Cad. 
Büyükdere .. 
Ye.1İmaha'.h ve yığhan• ve dere 

Cinsi 

Ahşap hane ve dükkan 

Ahşap hane ve bahçe 
Kagir iki hane ve bahçe 
Nim kagir hane 
Kagir hane ve dillı.kan 
Arsa ve bostan ve kuyu ve 
bostan evi 

His5esİ 

1617464 
3110400 

6/8 
126/144 

9/48 
2/3 
3/20 

Em~a'{ 

No. sı 
12·14 

9 
2·3 
8 

367 
21-19· 124· 

Hi.ıı!eye' gl'r~ mn· . 
ham:ııen kıı m~t 

500 T. L. 

6')0 
5753 
338 

2668 
300 

.. .. .. .. .. 
1066 Galata Hocaali Hisardibl Kagir hana Tama•ı 3 4)00 .. 
1067 Kadıköy Osmanaja M;s aokak Hane 3/12 48 1000 .. 
1068 ,, Zühtüpaıa Reıadiye Arsa arşını 181 Tamamı 41 eski 543 " 
1069 Beyoğlu Kurtuluı Saatçi Ahşap hane 3/10 12 30(1 " 

Yüzde yedi buçuk pey akçelerile ibele bedelleri nakten veya gayrimübadil l:onosu ile ödenmek üzere yukarıda yazılı gayrım~nku\lerden 
1062 numaralısı kapalı ııarfla diğerleri açık arttırma suretile sahta çıkarılmıştır. ihaleleri 7/6/934 perşembe günll sad o~ beştedir. Müıa· 
yedaye iştirak edeceklerin yevmi mızkürda saat on dört buçuğa kadar pey akçelerini ve kapalı zarflarını tevdileri liiıı:ımdır. Şartname 
bankamız kapısına asılmıştır. Senei haliye vergisile belediye resimleri mü,teriye aittir. (2381) 

Bu Heyecanlı, harikulade eser Perşembeye Maarif Kütiiıohanesinde çıkıyor. {5) kuruş 
tur. 

1 lSTANBUL BELEDiYESi İLANLAR! 1 
Hıfzıssıha laboratuvarı için lüzumu olan 40 kalem ecza 

yi tıbbiye malzemesi kapalı zarfla münakasaya konulmuş
tur. Talip olanlar şartname almak üzere her gün Levazım mü 
dürlüğüne müracaat etmeli, münakasaya girmek İçin de 
66,50 liralık teminat akçesi makpuz veya mektubu ile teklif 
mektuplarını 1 7-5-934 Perşembe günü saat on beşe kadar 
Daimi encümene vermelidirler. ( 1964) 

Deniz yolları 
J ş LE T ~- E S __ I .. 

Acenteleri; Karakoy Koprubaşı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdanade 

Han Tel. 22740 

Trabzon yolu 
VAT AN vapuru 15 Mayıs 

SALI 20 DE Galata rıhtımın -

[ 

Armutlu Kaplıcaları •ı 
f ler derde de vadır. Bil enlere soruno7., 

llehbe rin i gazete nıü vezzilerinden 

ar:ıı yın ı z. 

Bu akşam saat 21 de 
Fransız Tiyatrosunda 

2768 

A ttik Kabare ve Muzik Hol beyetinin 
yeni programı. BugÜn ve yarınki çar-
1amba giinleri saat 18 de tenzila!ılı fiat
larla Halk matineleri. 

dan kalkacak. Gidişte Zongul - --• Dr. Nuri Fehmi ---•I 
dak, İnebolu, Sinop, Samsun, G 
Fatsa, Gireson, Vakfıkebir, Trab Ö.z Hekimi 
zon, Rize'ye. Dönüşte bunlara i- Cağaloğlu Süreyya Bey apart. 
laveten Sürmene, Ordu'ya uğra· saat 2·6ya kadar. Telefon 23212 
yacaktır. (2447) 246fı-

..... ~i~~~~~~~~~~~~~ 

lstanbul ithalat Gümrüğü 

Adet 
20 
2 

Kap. 
Bağ 
s. 

M. No. 
N 1 20 

SP 680 1 

DLV 

Müdürlüğünden: 
K. Gr. Cinsi Eşya 

1028 00 Cilasız bakır tel 
18600 Demir çorap şişi 

Yukarda yazılı iki kalem mal arttırma ıle lb-:>·:1S4 
Çarsamba günü saat 14 de sat ılaca_ğındarf İsteklilerin 0 gun 
Ista~bul ithalat Gümrüğünde 6 No. Satış Anbarmda hazır 
bulunmaları ilan olunur. (2008) 

Kiralik büyük bina aranıyor 
Tıp Talebe Yurdu Müdü ılüğünden: -, . 

Talebe Yurdu olarak ku Hanılmak üzere Sultanahmet, 
Cağaloğlu, Divanyolu, Beyaz it, Sü~eymaı;ı:i~~· A:Jcsaray, Şeh
zadebaşı ve Saraçhanebaşı se mt,1erınde buyuk bınası olupta 
(Kagir olanlar tercih olunur) kiraya verm~k ar~usunda bulu 
nanların Cemberlitas civarmd a Fuat Paşa turbesı karşısında 
't -"......- ., • J 1 •• • • l ::...,J.::~:-,... -:~ ................... 1~ .. T ;ı~- ..... l, .. . 

Mustafa Kemal Paşa 
Belediyesinden; 

10 Mayıs 934 ihale edibceği ilan olunan kasabamız e· 
lektrik tesisatına kapalı zarf usulile talip zuhur etmediğin
den Mayıs!n 31 İnci Perşemb~ günü saat on yediye kadar pa· 
zarlıkla ihalesine karar verilmiş olduğundan talip olanla
rın Mustafa Kemal Paşa Belediye Encümenine müracaat ey 
lemeleri ilan olunur. (2424) 2755 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Cinsi 

Istimale gayri salih 
tönbeki derisi 
lstiırıal'! agyri salih 
tönbeki bezi 

Tahmiııi 
miktarı 

653 kilo 

256 " 

,, " " .. 39 " 
kırpıntclarr 
lstim.ale gayri salih 43 ., 
siyah çul 

" 
,, ,, ,, 300 

" Tiftik 

" " " .. 700 
" çivili kayış 

" " ,, " 500 " 
yağlı beyaz · kaneviçe 
parçaları 
lsti;nale gayri salih 395 ,, , 
toz yaldız "Makine dö
küntüleri 
Maa ftçı Sirke 
Iskarta ambalaj ki
frıdı 

309 " 
149 ÇU• 

val için
de 2150 kilo 

Bulundukları mahal 

Cibali F abrikasmda 

" .. " 
,, 

.. 
,, " 

" " 

,, Fabrikası kutu 
atelyesinde ve Levazım an
harlarmda 
Kabataş Ticaret anbarmda 
Çapa depo ve imalathane
ncsinde. 

Yukarda cins ve miktarları yazılı müstamel eşya 
24-5-934 tarihine müsadif perşembe giinü saat 14 de bilmü· 
zayede satılacağından mezkiır eşyaları hizalarında yazıh 
mahallerde hali hazır vaziyetlerini gördükten sonra müza
yede için tayin olunan günde yüzde 15 teminatlarile birlikte 
Cibalide Levazım Şubesinde Satıs Komisyonuna müracaat
ları. (2350) 

A.- (70X 100) eb'admda (50) numaralı (80,000) kilo 
düz beyaz Karton: 

B.- Bobin halinde (114) milimetrelik (5,000) kilo Sellü-
loz kağıdı : 

Bu iki kalem malzemeyi vermek isteyenlerin nümune 
ve şartnameleri gördükt;n sonra pazarlığa iştirak etmek 
üzer (o/o 7,5) teminatlarıyle beraber (23-5-934) çar§amba 
-!~-!~ ___ .. .1'1 Al'\ .J,. r.'ı:lıfat::;1,.J~ ll.1 .. - ~'!'lıtrm ı,.. __ ! _ ___ _ ___ _ --•~ -

Ağrıları ve soğuk algınlığını geçirece~ 
bir ilaç isterken, daima bu sözleri ha
tırlayınız: Alacağınız mal. hakiki olmalı. 

İsrar1a tJlSPİR • 
2 va 20 kompr imeli k ambalajl arda bu l unu ı. --=--..:. Ambalajlarda ve kompri· 

meferin üzerinde EB 
markasının mutlaka 
bulunmasına dik· 
kal ediniz 1 

1 DEVLET DEMlRYOLLA.Rl lDA.RESl lLANLAld t . 
Yüzde seksen tenzilatlı ücretlerle Sapancaya 

tenezzüh trenleri işletilecektir · 
Memleketin en giizel ve zümrüt gibi yeşil bir mmta· 

takası olan ve tabiatın bütün güzelliklerini toplamış bulu
nan Kocaeli havalisini görmek ve Sapanca gölünün kenarın
daki kiraz ağaçlar~m gölgelerinde bir kır gezintisi yapmak 
İsteyenlere yaz mevsimine munhasır olmak üzere Cuma ve· 
sair tatil günlerinde Haydarpıışadan Sapancaya kadar gİ~İp 
dönecek olan hususi tenezzüh trenlerine Gebze, Hereke, iz· 
mit istasyon!arı için yüzde seksene yakın tenzilatlı gidiş
dönüş tenezzüh biletleri satıla('aktır. 

Gidiş - diinüşe mahsus tenezzüh 
biletlerinin fiatı 

.Büyük yolcular Çocuklar içi;n 

Haydarpaşa - Pendik kısmı 
isasyonlarından ve 
Pendikten Gebzeye 
Haydarpaşa - Pendik kısmı 
İstasyonlarmdal" ve 

1 
ıçın 

il ili 

100 75 50 

Pendikten Harekeye 150 110 70 
lzmite 

Sapanca.f 

l 

60 

8{1 

il 

40 

60 

IH 

30 

4J) 

kuruştur. 
Dört yasından " Dört Har iç" On iki yaşına kadar "On 

iki dahil" C~uklardan Cocuklara mahsus ücretler alınır. 
ilk T;nezzuh tirenf 18 Mayıs 934 cuma günü H ay

darpaşadan Hareket edecekti r. 

Tirenin Hareket ve dönüş saatleri 
Haydarpaşadan kalkış Sapancadan kalkış 

Saat 
Vapur köprüden kalkış 7,35 Sapancadan Kalkış 
Tren Haydarpaşadan,, 8,30 İzmit 

" Pendik ,, 9,01 Hereke ,, 
Gebze ,, 9,34 Gebze ,, 
Hereke ,, 1O,11 Pendik ,, 
İzmit ,, 11,03 Haydarpaşaya varış 
Sapancaya varış 11,50 Vapur Haydarpaşadan 

Saat 
18,04 
18,54 
19,44 
20,10 
20,44 
21,20 

kalkış 21,25 
Köprüye varış 21,40 

Kızıltoprak. Kartal arasındaki istasyonlardan bilet a
lacak yolcular Haydarpaşadan saat (8) de kalkan 20 numa
ralı banlıyö trenile başka ücret vermeksizin Pendiğe gide
cekler ve bu istasyondan tenezzüh trenine bineceklerdir. 
Biletlerin avdet kısn11 günün her hanği bir banliyö kata
rmda muteberdir. Daha fazla tafsili.t için istasyonlara mura
caat edihnesi rica olunur. (2406) 2751 

Ankara Nümune Hastanesi 
Baş Ta~ipl1ğinden: 

Hastanenin 1 Haziran 9 34 tarihinde n31 Mayıs 935 ta
rihine kadar bir senelik aşağıda yazılı muhtelif erzak ihtiya
cı 10 Mayıs 934 tarihinden 30 Mayıs 934 tarihine kadar yir 
mi gün müddetle ve kısmen aleni ve kısmen kapalı zarf usulile 
münakasaya konulmuştur. Talip olanlar şerait ve evsafını 
ve cins ve mıktarmı öğrenmek üzere Istanbul'da Sıhhat ve iç 
timai Muavenet Müdürlüğüne ve Ankara'.da her .. gün öğle
den sonra Hastane idare memurluğuna ve ıhale ıçın de 31 
Mayis 934 perşembe günü sıı;at. 13 de.~astanede. _?1Üteşekkil 
Komisyona teminatlarile hır lıkte muracaatları ılan olunur. 

(2352) 
Tel Şehriyesi 
Nişasta 

Ekmek 
Et 
Kesme Şeker 
Yumurta 
Limon 
Kuru soğan 
Kuru Bamya 
Un 
Sade Yağı 
Gaz Yağı 
U ryani eriği 

Camaşır Sodası 
Kuru Fasulya 

,, Kaysı 
,, 

" Pirinç 
Makarna 
Patates 
Süt 
Zeytin Yağı 
Mazot 

Pirinç unu 
Çay 
Domates Salçası 
Muhtelif yaş sebze 
Yoğurt 

Sabun 
Benzin 
Kok Kömürü 

270! 
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Her gün, her yerde istek e aranmakta olan 

.. 
' 

. Yalnız 
' 

• 
• 

• 

Halis, nefis ve köpüklü kahvesidir" 

( 

Satış Yeri: 

.YALNIZ MISIRÇARŞISI KAPISI KAR IND 

• K 
MEHMET EFENDi MAHTUMLARI 

-

Tü<ec§lrr~tlhıao=ıe~Dcdl ~ 1r 
• 

·ç ir y rde şub si ve ali ~ ı oktur. 


