
1 rakya tacirleri lstanbuld 
buzhane ücretlerinin fazla 
olmasının Trakya iktıs diya 
tına zararlı olm sından Umu 
mi müfettişliğe şikayet ettiler Sııhip ve Başmuharril'"İ : Siirt Meb'usu MAHMUT 

Almanya Sar. eha su 

himayesi için Cemiyet ak
vamın alacağı tedbir eri k -
bul etmeyor. Konferans 30 
mayısta bu işi tetkik edecek. 
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Kayseri Pamuklu 
Mensucat Kombinası Kayseri Mensucat 

1 Başvekil diyor ki: 

F abr ·kasının Temeli Atıld 
Memleketin kurtuluş hareketinde en inandırıcı delil fabrikaları 
kurmak, işletmekte göstereceğimiz /zimmet ve liyakat olacaktır 

"ANKARA, 20 (Telefonla) -
Cümhuriyet idaremiz Türk top • 
raklarına yeni bir abidenin te -
mel lafını koydu. Bu abide Kay -
seride kurulacak pamuklu kombi
ncqı' dır Ve bu kombina, mensu
cat davası sahasında bef senelik 
sanayi pli.nının tahakkuku yolun· 
da atılmı, kudretli bir adım ola • 
caktır. Bu büyük ve modern ne -
siç fabrikası senede otuz milyon 
metre pamuklu çıkarmak suretile 
memleketin pamuklu ihtiyacının 
ınühim bir kısmını kar,ı! ayacak • 
tır. Orta Anadolunun, halkı ça -
lıfkanlığı ve hayatta becerikliliği 
ile temayüz etmit bir merkezin
de kurulan bu azametli fabrika 
cümh·ıriyetin Kayseriye layık gör· 
düğü bir mükafat ve Kayserili • 
lerin göğ üne taktığı bir takdir 
madalyasıdır. Kuvvei muharri • 
kesi buhar turbiniyle 2300 kilo • 
Vat kudretinde olacak olan bu 
fabrikanın iplik dairesinde 33,000 
İğ, dokuma dairesinde de 1080 
otomatik tezgah çalıtacaktır. Kay
seri fabrikası Türkiye pamuklu 
sanayiinin ana unsuru olarak 
memleketin pamuklu piyasasına 
iatikamet verecek ve tütecek ba • 
cıısı, sabah ve akşamları ötecek 
düdüğü ile şehrin ebediyen if • 
lihar edeceği bir varlık olacaktır. 

Sürük Sanayi Programı 
Yeni fabrikada 1000 küsur tezgah 

bulunacak; 1500 amele çalışacak 
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~ 19 Mayıs Bayramı ; 
: Büyük Gazi'nin Samsun'a ilk ayak ~ 
_ bastığı gün memleketin her tarafın- 2 

1935 senesinin martında, i,le • 
ıneğe ba,Iıyacak olan Kayseri fab. 
rikasını Konya Ereylisinde, Nazil
lide ve henıiz yeri tayin edilme • 
ınit olan diğer bir mahalde ku • 
rulması kararla'an üç kombina 
daha takip edecektir. Yeni tesi -
•atla imal kudreti arttırılan Ba -
kırköy fabrikasile Kayseri ve İn· 
tası mukarrer diğer üç yeni fab • 
rika, pamuklu sanayiimize 
( 117,500) iğlik bir mevcudiyet i
lave edecek ve bugünkiı iğ mev • 
cudu ile Türkiyenin iğ adedi 
(244,500) e baliğ olacaktır. Bu 
sayede Türkiyenin umumi pamuk
lu kumaş imalatı senede seksen üç 
milyon metreye yükselecektir. 

Ayni münasebetle sanayile,me 
hareketini, çizilen plan dairesin -
de tahakkuk ettirmek maksadile, 
birinci beş senelik sanayi progra· 
lnının tatbikine memur edilen 
Sümerbank'ın idaresi altında bu • 
lunan fabrikalar imalatının son se
nelerdeki vaziyetine temas et • 
meği de faydalı görüyoruz. Fil -
hakika garpteki sanayi memle • 
ketlerinde fabrikalar i'sizlikten 
lasfiye olunurken, memleketimiz
de istikameti muayyen ve fUUrlu 
bir gayretin mahsulü olarak sa • 
nayi istihsali göğsümüzü kabarta
cak kadar seri bir inki,afa maz • 
har olmuştur. Bu inkişaf maı:ızu -
rnesi içinde Sümerbank fabrıka • 
larımn aldıkları mevki sitayişle 
1:İkre değer. Yerli malları arasın· 
da sağlamlığı, ve günün ihtiyaç • 
larına uygun zarafeti ile temayüz 
eden bu fabrikalar mamulatına 
1>ek haklı ~larak halkın rağbeti de 
Ründen güne artmaktadır. Fes -
hane, Hereke, Bakırköy ve Bey -
hoz fabrikalarının imalat endeks
leri bu hakikati teyit eden birer 
"esikadır. Bu meyanda Hereke 
fabrikasının yünlü kumaş imala -
lı endeksinin mikyası 1925 • 
~926 senelerinde yüz olarak ka • 
0 '11 edilecek olursa bu mikyasın 
l933 senesinde (206,43) e yük • 
&eldiğini, ve ayni seneler zarfın -
~a Bakırköy Bez fabrikasının Bez 
11lıalatı endeksinin (290,84) e, 
Beykoz fabrikasının kundura ima
latı endeksinin (141,47) e, ve 
.Feshane fabrikasının kumaş ima
latı endeksinin ise 1929 senesine 
11~~betle (263,25) e yükseldiğini 
ııorınekteyiz. 

Türkiyenin sınai cihazını kur· 
inak gibi, cümhuriyet tarihinde 
Yer alacak buyük bir hedefle ite 
başlamış olan Sümerbank'a şe • 
refli muvaffakıyetler temennisi. 

Mecdi SADRETTlN 

Denıiryolları memurlarının 
tekaüt sandığı 

--o--

Başvekilin 
Tetkikleri 
"Güzel ve ucuz. O halde 
yapılacak olan budur,, 
KA YSERI 20 (Milliyet) - Kay 

seri mensucat fabrika11nın temel • 
atma merasimi bu sabah t.aat onbir 
de çok parlak bir surette yapılmış
tır. Merasime Ba,vekil İsmet Paşa 
Hazretleri riyaıet buyurmutlardU". 

) 

._, 
Başvekil ismet Paşa H;.. 

Batvekilin sürekli alkıflarla karşı • 
)anan nutkundan sonra Kayseri me 1 

(Devamı 5 inci sahifede) 1 

Yeni Bulgar kabinesinde maliye nazırı 
olan ve Zveno teşkilatının en esaslı er
kaninden biri bulunan M.Pctcx Todoroff 

da candan tezahürat ile kutlulandı -
ı: 19 Mayıs 1335 Büyük Halaskar Gazi Mustafa Kemal Hz. • 
_ nin Sam•una ayak bastığı ve Milli istiklal savaşını açtığı gündür. -
:E Bu münasebetle memleks#n her tarafında azim te'sisat yapıldı. 

Muhtelif yerlerden aldığımız telgraflar, halkın bu bıiyük günü = 
~ ne kadar derin bir heyecanla kutluladığını göstermektedir. 
:::! Bilhassa Gazi Hazretlerinin Mı~.i Savaş için ilk ayak bastığı 
:= Samsunun 19 Mayıs günü yaptığı tezahürat cidden fevkalade -
- dir. Bu hususta hususi muhabirimiz şu tafsilatı veriyor: 

SAMSUN, 20. - Reisi- netle yadedilmiştir. Bir konser 
_ cümhur Hazretlerinin Samsuna verilmi ve kahraman piyesi 

ayak bastıkları I 9 Mayıs. Gazi temsil edilmittir. = 
günü burada emsalsiz bir heye- SAMSUN, 20.(H.M.) - Gazi. 
can içinde kutlulanmı4tır. Hü- Hazretlerinin memleketi kurtar·:= 

;:§ kiimet caddesinde büyük bir mak için Samsuna ilk muva- S = tak yapılmış •ehir ba~tan başa saletleri tarihi olan I 9 Mayıs ;;;;; = bayraklarla donatılmış, cemiyet· 335 gününü tesit için memleke-
g ler ve halk fırkasında gece fe. timizde her sene yapılan fevka· := Ba8 v,,kilin Kayseı-icle ~emelini altığı labrika bn olacaktır •• • • 

ismet Paşa Hz.nin irad 
!5 ner alayı ile tezahürat yapılmıt iade merasim bugün dahi bü-
~ ve Halkevinde hitabeler söyle- yük bir heyecan ve alaka ile = 

nerek Ulu Gazi hürmet ve min- (Devamı 5 inci sahifede) :::! 
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"Türk inkılabı, Cümhuriyet rejimi 
kahramanların omuzunda kuruldu,, 
KAYSERi, 20 (A.A.) - Başve

kil İsmet Paşa Hazretleri bugün 
Kayseri mensucat fabrikasının tt:
melatma merasimini icra buyur -
mutlar ve fU nutku İrat eylemı~lt.r· 
dir: 

"Arkadatlar, 
Cümhuriyet ilk günlerinden beri 

memlekette sanayi kurmak için fa 
ideli tedbirler aldı. Türlü istika -
mette te~vik ve himaye tedbirleri 
10 seneden beri memlekette endus-

tri faaliyetini epeyce ileriletmiştir. 
Muhtelif istatistikler bu hususla 
b• _e e bir sanayi hayatına gir • 
diğimize gözle görülecek muvaffa 
kıyetler elde ettiğimize misal ol • 
mu, tur. •• 

Dokuma tanayıı 
Fakat arkadaşlar, büyük endüs

triyi memlekette kurmak için der • 
li toplu bir program halinde faa • 
liyete yeni ba~lamı' bulunuyoruz, 

(Devamı 5 inci sahifede) 

An karadaki 
Rüşvet meselesi 
Telefon şirketi eski komi

ıeri de dün dinlendi 

l 

Sabık komiser Fuat B. "Adliyeden 
çıkıyor •• 

Ankarada Telefon Jirketi namı • 
na rüşvet teklif etme ve verme ha
disesinin tahkikine dün de devam 
edilmittir. Müddeiumumi muavini 
Ahmet Muhli~ Bey dün sabık Tele-

(Devamı 5 inci sahifede) 

Bütçe Mecliste 
Görüşülüyor 

Encümen, Esbabı Mu-
1 cibe Layihasında Mil

li Müdafaa teşkilat 
! ve hi:zmetlerinin tak
' viyesi. lüzumuna işa

ret ederek: "Harici 
va:ziyet büyük bir dü
zensizlik manzarası ar
zediyor" demektedir. 

Fransız lıey'eti tütün labrikasınJa tetkikat yapıyor 

Fransız ticaret heyetinden 
bir grup Ankara ya gitti 

Heyet şehrimizdeki temas ve 
tetkiklerine devam ediyor 

Umumi bir içtima yapılacak 

Şehrimizde bulunan Fransız 
ticaret heyeti dün sabah ticaret O· 

dasını tekrar ziyaret etmiştir. He 
yet ocl!lya saat 10 da gelmiş ve gÖ· ı 
rütmeler saat ı2 ye kadar devam 
etmiştir. 

Odadaki görü~elerde Fransız 

heyetinden 20 zat ve latanbul O
dası namına oda reislerinden Ha -
bip zade Ziya , ocla umumi katibi 
Vehbi, Türlcofis İstanbul tubesi 
müdürü Cemal ve oda tetkikat şu
besi müdürü Hakkı Nezihi Beyler 

(Devamı 6 mcı sahikdc) 

bo 
Küçük otomobil - Yarışta seni erkek mi idare edecek !:adın mı? 
BüyiJk otomobil - Erkek.. • 
Küçiik otomobil - Oyleyse ben kazandım demcktır. 
Büyük otomobil - Neden? 

ANKARA, 20 (Telefonla) -
Maliye encümeni Devlet Demiryol 
ları memurlannın tekaüt S<tndığı 
la~ihaaını ulak tadilltll\ kabul et~ ı' 
ını•, layiha biitçe encnnıenlnc veni 
iniştir. 

U11iı:er:!!ede ılün imtihanlara bQflanılı. Resmimi::. bir sınıftaki imtiha
'" glJsteriyor •• 

Tafsilat altıncı sahifede Küçük otomobil - Erkekler dtima kadınları takip ederler de 
ondan J.. -
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H·Aıii-Ci HA-BERLE TARiHi TEFRIKA:45 2/ iv{~ 
• Itt.hat ve Terakki! 

(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN BIRAKTIGI VESiKALARA GOIU:) 

Anlaşmada ilk şartlar 
~~~--~-------~~ 

Osmanlı Ordusunun vaziyetini hürriyctpcrverler 
nasıl buluyorlardı? 

Şubeler tatili umumi veyahut mü ı 
sell,ehan kıyam gibi esaslı emirleri 
cemiyeti merkeziyenin silsilei te.
kilatma riayet ederek almıya mec
bur tutulacaklardır. lnkılabm u -
mumi olması hükumeti kat'i bir 
şaşkınlığa dü,ürerek bizzarur ze
bun ve mağliip edeceğinden ihtiyat 
sızhk eseri olarak vaktinde evvel 
bir mahalde hususi bir ihtilal vücu
da getirilerek hükumeti ~iddetli 
tedbirlere müracaat ettinnemeğe 
son derecede dikkat etmek lazım
dır. 

Gizli c.emiyetler lüzum gördük
çe Ermeni vatandaflarımıza men
sup inkı' ap fırkalar! ile de i•tiraki 
mesai ve isti,arei maslahat etmek 
üzere muhtelit bir cemiyet te,kil e
debilecektir. 

3 - Şimdiye kadar hükılmete 
verilen vergilerin yalnız milletin 
selameti aleyhine bir istipdat kuv
veti vücude getirmek üzere ve bir 
takım vatan ve millet haini olan 
hükumet adamlarmın mel'un heves 
ler:ni tat10in yolunda sarfolundu
i;rundan ba~ka bir 'eye yaramıyor
bu paralarla ne yollar, fabrikalar, 
~imendiferleı in•a edilmekte ve ne 
mi li t icaret ve servetimize ait te
sısat vücude getirilmektedir. Nafi
a i, leri de kasden ve hiyaneten ih
mal edilerek ahali fakir ve sefil bı
rakılmaktadır. Bunlar umuma anla 
tılacak ve memlekette adil ve meş
rut bir hükfunet teessüs edinceye 
kadar vergilerin verilmemesi hak
kında halka telkinat yapılacaktır. 

.f - Osmanlı ordusu, bilhassa va 
tar. ın ist iklal ve namusuna karşı 
hariçten yapılacak b ir taaruzu de
fetmeğe mahsus milli bir kuvve t o
lup i~• i pdat erbabının elinde bir 
zulum ve hunharlık aleti olmadığı 
ve ordu bu suretle kullanılacak o
lursa ordumuza, milli ve insani te· 
re fim ize ebedi bir leke sürülmüt o
lacağı; bunun müthiş bir cinayet e
se ri teşkil edeceği fikri hakiki u
kerler ara>ında ne'r ve tamim olu
nacakt ... Hürriyet ve adalet uğu
runda. nıi\\et tarafından yapılacak 
umumi kıyama kartı ordunun hü
k\ımet için bir cinayet baziçesi ol
maması ve bilakis hakiki kardetle
ri, derd ve felaket ortakları olan bi 
!umum vatandaslarla birlikte silah · 
bedest olarak ~ücahedeye ittirak 
etmeleri kaziyei mühimme5İ temin 
edilecektir. 

l,bu esaslı maddeler milli efka
ra simdilik umumi surette netr ve 
ta..:.im edilmekle beraber sair inkı
lap hususatına_ dair tefarruat ta ya
vaş yava• cemıyet tarafından ter
tip olunarak mevkii fiil ve tatbika 
konulacaktır. 

5 - Meclisi mehusanm ser'i ve 
akli lüzumu ve müstebid bi~ idarei 
:"abidenin din, millet ve vatanın 
ınkırazı için yegane bir sebebi 
meş'um olduğu en sade ifadelerle 
ahali arasında nesr ve tamim olu
nacak meşrutiyet 've adalet yüzün
den vatanımızın bir çok saadetlere 
ve bahtiyar'.ıklara, servet ve ticare
te, emniyet ve asayİııe mazhar ola
cağı öğretilecektir. 

memeleri umum ahaliye, hükunwt 
ve zabıta memurlarına anlatıla -
caktır. 

Bu ve buna benzer beyenoameler 
gizliden gizliye bastırılarak memle 
ketin her tarafına tevzi ediliyor, 
ekseriyeti uyumakta olan Osmanlı 
milletinin uyandırılmasına çalı•ılı
yordu. Bu beyennamelerde yapılan 
vaitlerin me,rutiye\ten sonra İtti
hat ve Terakki hükiimeti tarafın
dan tutulup tulamadığını tetkik e
decek değiliz. Tetkik edersek tutu
lamadığı neticesine vasıl olmamız 
lazrmgelir, ondan sonra da niçin tu
tulamadığını tetkik etmemiz icbap 
eder. Biz ise uzun uzadıya tetkikat 
yapmayıp elimizdeki vesaika müs
tenit bir tarihçe yazmağı vadetti
ğimiz için, bu gibi tenkitlere sapa
rak çizdiğimiz hududun haricine. 
çıkmak stemiyoruz. Herhalde mu 
hakkak olan bir şey varsa o da va
itlerin me,rutiyetin istihsaline çok 
yardım etmiı olmasıdır.! 

İttihat ve Terakki cemiyeti me•
rutiyetin ne suretle İstihsal edile
ceğini tabii evvelinden tayin ede
miyordu. Zannediliyordu ki Abdül
hamit ölmedikçe ve yeni bir P adi
şah tahta geçmedikçe Türkiyede 
kanunu esasinin ilanına da imkan 
yoktur .. Genç Türklerin bir çoğu 
veliaht R~at efendiye bel bağla
dıkları halde bir çokları da, bun
dan evvel ne,rettiğimiz bazı genç 
Türk mektuplarında yazılı olduğu 
veçhile Osman!ı hanedanından hic 
bir ıey beklenemiyeceğini, onların. 
biribirinden farklı olarnıyacağı ve 
müstebit Abdülhanıit gittikten son
ra yerine müstebit bir sultan Re,at 
veyahut Yusuf İzzettin geçeceği ka
naatinde idiler. Onlar istikbal hak
kında umumiyetle şöyle düıünü
yorlardı: 

"Yalnız istipdad ı hazın yıkmak 
Osmanhların saadetini idameyi te
keffül edemez. Ati için hür ve adil 
bir idare tesisini de temine lüzum 
vardır. Bu idare acaba ne gibi ~art
lara iatinat ettirilmektedir? Memle
ket dahilindeki muhtelif unsurlar 
arasında itilaf husulüne en ziyade 
bu nokta hakkındaki tereddütler 
mani olduğundan, bu madde hak
kında bazı izahat itasına lüzum 
vardır: 

Memleketin müstakbel kanunla
rını tayine fert itibarile biç kimse 
salahiyettar değildir. O hak doğ
rudan doğruya ahalinin heyeti u
mumiyesine aittir. Ahali kendi mil 
!etlerinden istifadeye muvaffak ol
duğu anda memleketin idare sureti 
ni binnefs kendisi tayin ederse, 
fimdiden bir kanun yaparak ileri
de mer'iyetini iddia etmek ahali
nin hukukuna tecavüz demek ola
cağından hiç bir hürriyetperver 
böyle bir cürette bu'.unamaz. 

Müthiş bir yangın 

Şikagonun mühim -bir 
kısmı harap oldu! 

Şikago mezbahası, birçok binalar, timendifer 
katarları, bir fabrika tamamen yandı 

ŞIKACO~ 20 (A.A.) - Dün öğle - 1 ıinn isti1annetini dejiştinnesa üzerine 
den sonra, Şikaıo :acı•hhoılannda müt- iıfaOye daha geniı mikyuta bir facianın 
lt1' bir yangın ç*mıştır. At~ zuhurun· h...dusüne mmıi olabilmiştir. 
do.ıı. bıir saat kadar sonra, sert bôr rü-z - Yirmi laıda.· yarah vM'dır. Yanan 
pnn körüklediği aievler üç, dört mü- bir bi.nanm ;ç.ınsinden dört lciıi kur -
rabba km. lik bir ......,... kapwnakta i- tannap m..,,afftık olan bir itfaiye ne -
di. Şehrin bütün bir kısnn duman bu - feri, ayni bİnMlJI\ amsttın yıkılmasile, 
!utları ile örtülüdür. eııloaz altında t.alanık telef olmu,tuı·. 

Mezbahaya civar yimıi kadar ıae - Yanımın bai• oiduğu zarar on mil-
baru tutuşmuştur. Bunlamı içerisinde bü yon dolar tahmin edilımekted"r. On ka
yiik bir et konserve fabriıkaoı vardır. dar ceıııiım mebani, birçolı: ..-ken ah.,., 

Etraftaki aJııap lrinalar yangmm le- ağıl ve depo yandığı gibi, gerek bo, ve 
veuüünü kolaylattınıWctadır. Hat bo- gerdi: yüklü müteaddit şimendifer ita -
yunda duran bir IDBrJandrz katan tama- tarları harap olmu1'!ur. 
men, yangınm çrktığı mahallenin üze .. Yanan hayvanatın sayısı henüz bel .. 
Tinden geçen havai şimendifer de kıs - li değildir. Şikagonun bu kımu yan -
men yarunıftır. tn1ı bir demir yığınından İl>aret kalmış -

y angın bütün gece denm e '. jştir. tır. 
Şe.'ırin ve mülhaıkatının itfaiye grupları y angın.a katlı uğra~n itfaiye kttaa-
yangm yerinde bulunuyorlar. Bazı ni- hna 11rudiıılen 3000 kişi yanlmı etmiş -
~,..ı ;r ve benzin depoları infili.k e1rniı - tir. Üç kilametrelia. bir ...!.. rl&hilin -
tir · deki bütün binalar t.oıa'tılmıtbr. 

Şiınd'.lci halde zarar sekiz milyon do-
lardan fazla tahmin ediliyor. Alı..ı it- ŞIKACO, 20 (A.A.) - Yangından 
fa.iye efradından olmak üzere odı:rz kişi banop &.'an mezbahıoda, Ş<kago ao'ıa!1 -
yaralanmıştır. yangın , me:öa..'ıımın m.nm altında biri çah,makıa idi. Mez • 
boyunca imtidat eden ve bir çok dük _ bahanrn iıgal ettiği saha üç kilometre 
kim!·ar, tiyatrolar, omemalann bulun - mUTabl>amda idi. Burada, ..... ede on beş 
duğu kalabaldc ve işlek b.ir M>kağa da m:lyon baş hayvan 1&trhr ve kesilirdi. 
oirayet etmiştir. Halk buradan kaÇf1 _ Memaha bütün ıe.a.atik beraber mah 
nlifbr. vo!muftur. 

Telefon hatlan tama.mile keş:Jmiş~r. Hava pooıtalarına mensup ı.:r layya-
Yangm hala devam etmelrteılir. reci, yangın...,. dımıarunı 120 kilo:me~-

ŞIKACO, 20 (A.A.) - Yangının liık bir meo.afeden müşahede ettiğini ve 
dün 19,30 da önü.ne geçlhniş g:bi idi. yangının sahasmcla ioe, bu dınnanm 
Buna rağmen binalarm bir çoğu he • 1200 metre irbifaa kadar yükse!.mek~ ol 
nüz alevler içet<isinde bulunuy<>rdu. Rüz. duğunu oöylemiştir. 

Grevciler 
-<>--

Amerikada gene bir çok 
kanlı hadiseler çıkardılar 

NEVYORK, 20 (A.A.) - Crev ya
pan oto kamyon koncliiktörlerile ı:rev yap 
mıyan polis refala.tindeJci kondüktörler 
arasında çıkan kavga 20 ~inin yara
lanmasına sebep olmuştur. Grevciler mu
hasnnlarına bastonla hüaım ebnitler 
ve bir kaç kamyonu dev~lerdir. Po
lis nihayet gt"eVcilen dağrtrnıJbr. 

MINEAPOLIS, Amerika 20 (A.A.) 
- 5000 kadar g1'eYCİ kamyon ,oförleri

nin her türlii faaliyete set çekmeleri 
yüzünden burada mühim hadiseler çık
mışıtrr. 

Grevcilerin taarruzuna ra "' men zahı· 
ta, müteaddit yiyoecd<, kmnyonfarmın 
şehre gelmesim temin etmiş.tir. 

Bazı grevciler ya.-alannu~, bir otel 
sa.h:bi telef ediluôıttıir. Grevcıi amele dük 
kanlan ve benzin ist ... yonlannı !"!la -
nu1lardır. 
-------o,------~ 

Japon yada 
Maliye müsteşarı bir sui 

istimalden maznun 
TOKYO, 20 (A.A.) - Adli maka -

mat, maliye mi;;teşan Kurodayi 1933 •e 
neıinde meyC:ana çıkarılan ıun'i ipek 
suii!ı.imalinde methaldar görüp, muma
ileyhin azlini ve tahtı muhakemeye a
lınmasını istemişler.tir. 

Bu haber efkan wnumiyede büyiik te 
sir yapmııtır. Bir kaıbine bvlıranı çıık
mıuma intiz.ar edilmektedir. 

Almanya ve ltalya 

Yunanistanda 

Kral taraftarları 
1 Gene faaliyette 

- o-

Kralcılar büyük bir teza
hürat yapacaklarmış 
ATINA, 20 (Mill iyet) - Bir mu 

halefet gazetesi Selanikten aldığı 
bir telgrafı neşretmektedir: 

Atinada müteveffa ve mahlu 
Kral Kostan~inin İstirahati ruhu i
çin ayini dini yapılacağı haberi Ü -

zerine buradaki kraliyetçi zabitan 
tarafından bir hareket yapılacağı
nı duyduk. Evvelki gece kraliyet -
çi zabitler bir evde toplanarak pa
zartesi günü dini bir ayin yapılma
sını ve bu münasebetle Prens Ni -
kolanın Yunanistana getirilmesi i -
çin tezahüratla bulunulmasını ko
nu,mu.lardır. Kat'i karar ittihaz et 
mek ve ayinin icrası ve tezahüra -
tın tertibi için zabıtadan ruhrat 
almak için kraliyetçiler bugü tek
rar toplanacaklardır. Söylendiği -
ne göre bir de tedhi, planı hazır -
lanmış, hatta kraliyetin iadesi için 
silah istimalile daha büyük teza -
hürat yapılmasr takarrür etmiştir. 

Bir tayyare kazası 
KROYDON, 20 (A.A.) - Bir Fran

sız yolcu tayyaresi bu gece burada -
lci tayyare meydanına inedı:en kapak -
lanmıştır. içindeki yolculardan biri ya
ralannııtlır. 

Bahri muhiti geçecek 
tayyareci 

.... -·· ~ .~. ~· 

Yeni vergi lagihaları bugün 
verilecek Başvekalete 

, ~NKARA, 20 (Tel~l~nla) .-· Maliye Vekaletinde bugün de Mil 
lı Mudalaanı"; takvıyeıını temın için M ecli:se teklif edilecek verg'il 
e~rafında tetkık.~e~~ ~ev~m .. olun'?Uf~Ur. Maliye Vekili Fuat Beyin ve V 
~!~at Umum Mu~aru Ru,tü B:Y_ın rıyasetlerindeki komisyonlar ;yan 
ogleye ka~ar v_a~ıdat k~'!;un layıhaları iizerindelti tetlıi/Jerini ikmale -
tlecelıle_rdır: Lay ~l~r ogleden sonra Bafvekô.letc tevdi olunacaktır. I 
ra V,ekıllerı Heyetımn yarın aksanı tr:ıplanarak yeni vergi kanunlann 
t~tkıke -~a~lama~ı çok muhtemeldir. Yeni vergiler, 934 bütçuinin Mec 
lısle muzakeresı sırasında Müdafaa biitçeıine ilave edilecektir. 

Yeni kontenjan listesi çıktı 
AN_KARA, 20 (Telefonla) - Temmuz, Ağustos, Eylül ayları yeni 

h°.nte,'!ıa.n k.ar':'rnamesinin icra Vekilleri Heyetince kabul edildiğini 
du;; t ldırmışt m. Kararname bugün Reırmi Gazetede nefredilmiı,tir. 
d .. . ~ kararnamede yazılı mikdarlar Clearing mukavelesi mucibince 
avı; ıstemeyen m_emleketler iç'n üç muline çıkarılab:lecektir. l#J8 

sayı:• ~~r~rnamenın dokuzuncu maddesinde mevcut (M) liste•i hakkı 
do~ı hukumler bu kararnameye bağlı (M) listesi için de muteber ola 
caıdır. Bu kararname 1 Temmuz 934 !t>rihinden muteber olacaktır. 

Yuan kabinesinde tebeddülat mı? 
. ATINA, 20 (Mlliyet) - Siyasi mahafilin temin eylediğine göre ka 

bınetfe bazı tebeddülat yapılaca.l,tır. Kabineye Kondüis taral:.Orların 
dan M. Aposkitisi ııe • M. Roodopulos ve hc.·~kçılardan iki zat istir 
edeceklerdir. Keza Hürıiyetpeprver fırka · ı reisi M. Metaksas t~ hü. 
kiimete iştirak etmek üzere davet olunacaktır. 

Magi madeni mahrukat layihası 
ANKARA, 20 (Telefonla) -Mayi' madeni mahrukat ve maılen 

yağlar lô.yihcuının müzakeresi Bütçe encümenince ikmal edilmis tay· i 
h ·' a ruznameye alınmıştır. 

Ziraat mıntaka mü/ ettişlikleri 
ANKARA, 20 (Telefonla) - Yüksek Ziraat tahsilt'!!rini memleke 

timizde ikmal eden gençlerden mühim bir lrıırmı ziraat subelerinde ih
tiscu yaptırılmak üzere ecnebi memleketlere gönderilmişİi. Adetleri 17 
ye baliğ olan bu gençlerin kırkar lira maaşla seyyar mıntaka tahakku -
kuna tayinferi ve Ege mıntakasında incir, üzüm, tütün, pamuk gibi en 
mühim ihracat mahsullerimize ô.rız olan böcek ve hastalıklarını şimdi • 
lik karşılamak için lzmiııdeki ziraat enstitüsünde 70 lira maaslı bir mit 
dürlük ihdasının kadroya ilavesi için hükumet Meclise bir lô.yiha vermiş 
tir. Haziranda işe başlayacak o::ın bu mütehassıs gençler için memleket 
te 17 mıntaka mütehcuıııslıkları ihdas edilecektir. 

Meclisin bugünkü ruznamesi 
'ANKARA, 20 (Telefonla) - Yannki Meclis ruznamesinde Yük -

t:ek Mühendis mektebinin ve Posta ve Telgraf müdürlüklerinin 934 büt
çeleııi vardır. 

• 
lbnissuud'un sulh şartları 

KAHIRA, 20 .A.A. - Hicaz Üe Yemen arasında cereyan et
mekte olan sulh miizakeratı müsait bir cereyan takip etmektedir. 

Kral lbniuiıiıd'un sulh liçin ileri sürdüğü başlıca şartlar fUnlar
Jır: 

1.- lşgal edilen eyaletlerde 20 sene müddetle hudut tahkimatı vü-
cüd e getirilmiyecektir. 

2.- Tehame ve Neyran, Hicaz'a teslim olunacaktır. 
3.- Harp için ihtiyar edilmiş olan masarif karfılıjı olarak ayni 

nisbette tazminat verilecektir. 
4.- Hicaz ordusuna iltihak etlen Y emen'liler alfolunacaklardır. 

Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 
temasları Beyin Viganadaki 

ViYANA, 20. A.A. - ViyanaJa husuıi surette ikamet eden 
Tür_k:ye Hariciye Vekili T.evlik Rüft~ Bey bugün öğle vakti, rela
katınde maslahatgazar Tahır Bey oldııgu halJe, Başvekili ziyaret et
mistir. 

' Başvekil refakatinde orta elçi M. Horn Bostel olarak, öğleden son
ra Türkiye Har:ciye Vekiline iadei ziyaret eylem~tir. 

İran Şahı Hz. • • 
ıçın hazırlıklar 

6 - Ahaliden toprak sahibi ol
mıyanları ihtiyaçlarının tesviyeye 
kafi derecede arazi verileceği gibi 
gelecek hükumeti meşrute tarafın
dan bunlara her suretle fevkalade 
muavenet olunacağı telkin edile
cektir. 

Ancak müstakbel idarenin rük
nünü tetkil edecek olan yeni ka
nunu esasinin tanzim suretlerini 
memleketin içtimai ,artlarına göre 
•imdiden tayin eylemek devlet ve 
milleti zafa duçar edebilecek yeni 
ihtilafların önünü alacağından, bu 
bapta umum tarafından kabul edi
lebilecek bir program hakkında 
itilaf akdi elzemdir. (Bitmedi) 

ROMA, 20 (A.A.) - Alman, eil&h
lan bırakma umu.ru mii!llVİri M. Von 
~be~~ bugün M. M......ti.ni ile ıö -
rupnu~r. Bu göriişıme neticesinde, iki 
devlet ad•nı, oilalüsı bıralmıa mese -
lesinin bir neticeye ial edilmesi lüzu
muncla mutabık blmıılardw. 

TRABZON, (Milliyet) - Haziranda '.Ankaı-aya gitmek üzer bura
dan geçecek olan lran Şahı için h=ırlıklar yapılmaktadır. Şah 
Hazretlerinin şehrirrlizde b 'r ak fam kalmaları muhtemel • bulundu
ğundan hükümet binası tezyin ve tefriş edilmektedir. 
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SAINT - LOUIS, 20 (A.A.) - Arc 
. . . • . . En - Ciel laVYare&i buraya ıelmi .... 

DUBLIN, 20 (A.A.) - &ıırm.u • 
biti geçeoıjl< olan tayyareci Sabelli ile 
Pond dün akşam Romaya ırçmuflardrr. 

7 - Hizmeti askeriye müddeti
nin ekser, mütemeddin devletlerde 
olduğu gibi iki seneye indirileceği 
ve bundan fazla hiç bir ferdin bir 
gun bile sılıi.h altında bulundurul
mıyacağı ve efradı askeriye maa.-ı
tının kırk kunqa ve be~ liradan a
~ğı maa• alan zabitlerin m~ları
nın bu miktardan fazla bir derec
ye çıkarılacağı anlatılacaktır. Ter
fi icrasında herkesin kıdem, mezi
yet ve liyakati nazarı dikkate alı
naca!tı, iltimas ve himayenin kati
yen kaldırılacağı da söylenecektir. 

8 - Gelecek hükumeti meşruta
nın riyasetinde bulunacak olan ve 
timdiki halde sarayında mahpus tu
tulan veliaht bedbaht Reşat efendi 
hazretlerinin tab'an ve hissen ta
raftarı hürriyet ve milliyet olduğu 
ve milleti Osmaniyeye terettüp e
den vazifei hlamiye ve insaniyenin 
mü~arünileyhi biran evvel zulüm 
ve e!aret zindanından kurtarmak 
noktasına matuf olması lazımge!. 
leceği her fırsattan bilistifade u
mum ahaliye tefhim olunacaktır. 
Yaşı ydmi~c yaklaşan Abdülhamit 
ile barber münkariz olmasına ,üp
he edilmemesi lazımgelen avenesi
nin mel'unane desiselerine tama et-

Revue Françaiııe'den : 

Revue Françoi&e'de, De.niı Sarucıt 
Londra not/an serlevhası altında §Un 

ları yaz.•yor: 
Harpten beri Franşanın harici ai -

yrueti ik; efsane tarafından idare edil 
mitfir. Bunları izale etmek ltiztmdır. 
Birinci elsane Birlefik Amerika Dev • 
[etleridir. kinci efsane lngili:ıı elkan 
umumiyesidir. 
BiRLEŞiK AMERiKA DEVLETLE 

Rl.DIYE BiR ŞEY YOKTUR. - Kür
retarz üurinde bu namda bir toprak 
vardır. Bu mıntakada insanlar vardır. 
Fakat ne mıntaka ve ne de in.sanlar 
bir birlik tetkil etmiş deii.ldir. Bir ek 
•eriyeti toplayan hiç bir prensip hiç 
bir umumi likir yoktur·. Bunun için 
kimsenin birle.sik devletler için aö: 
söylemeğe salôhiyeti V4rdır. Eğer b!r 
reisi devlet bir şeyi yapmak isterse 
kendisini tutan ırrup asla bir ekseriy~t 
lefkil etmez .. Diğerleri bunun ale,.hi 
ne birle~rler. J .. e Wilson i•te Hoover '/~ , y ' 
şu veyahut bu, mali veya sına; bir A-
merika kuuvetile bir dertteye lıadar 
anlaşmak mümkündür. Birle:;il! Anıe .. 
rika devletile bu gayri kabildir. Ge
ri taraftaki işleri yürütebilmek icm 
bir ekalliyet diktatôrlü~ü lcizımclır. 
Belki Roosevelt'in tecrübe ettiği de 
budur. 

INGII./Z EFKAR/ UMUMiYE/Si 
DiYE BiR ŞEY YOKTUR. - A~ağı 
yulıan bütün matbuat tamamen üç a
dama aittir. Ve matbu<>! bunların iste 

Arap Kuklaları 
Prager Montgsblatten 

• 
ipler kimin elinde ? 

tarak yapılan pro~ganda-il~ıe.;.;;;-;: 
ln11muşlur. DehJelli bir paraya tnal 
olmuştur. Bu gazetelerin en baflıca ca 

zıbe•ı bunların .sıgorta sı.temlend~r: P=ar ıünü Natak caktrr. ' 
Yalnız ga:utey.. satın alarak kendını A uça .. 
zi bütün tehlikeler '"'"1' aigorta etti- vusturyanın nufusu 
riyorsunuz. Hatta o kadar ki bir gün ViYANA, 20 (A.A.) _ 22 ~ 
ölmeniz aileniz;İn menfaati, ue beden yapılan umumi tahriri nüfusun muvatııi 
den bir u~c.ıun eksilmesi sizin menfa- kat net:icelerine göre A VUJturyanıo 
aliniz icabıdır. Diğer taraftan ga:z:e - nüfusu alu milyon 759 bin 62 ki~ 
telu size ceuapları ıı:a.Ye~ kolaylıkla__ 1923 senesine niııbetle 224 bön 818 nü 
bulunabilecek suallerı ıhtıva eden mu fuslu'- b' ı ··t d · d k b · 1 k •t " ır e:z:ayu var ır. sabakalar tertı.o e er'e rn erce ı ap ....... , .................................................... . 
da "'ı• tırlar. Ve kazanan kur'a çekilerek 
te; 'Jit edilir. Deme" sigorlo ve piyan 
hol l1te İngiliz bü_vük matbuatı, bu 
~azetelerin lıarici siyatrt üz.erinde söy 
[~dikleri sözlerin hims~ icirı ehemmi -
yeti yoktur~ Bu nevi matbuatın bizim 
hakkımızda iyi şeyler yazmasını i•te 
mek üzeirne ibtina eden bir Fransız 
siyas<'fi budalalığa kadar giden bir 
havaidir. Bu noktai nazar bütün in -
P.iliz efkô.rt uınunıiyetine meselô. ne 
Timıes, ne Manchester Guardian ve ne 
de Daily Herald'a tatbik edileme: Bu 
rada §eı·ait başkadır. Bunu aydan aya 
i.zah edeceğiz. Falıat umunıi likir ba 
lıidir. Amerika elkcirt umumiyesi mecı 
cut değildir. 
İzvestia'dan : 

Letonya makarnalı tarafını/an ter
tip edilen son darbei hükumetten bah 
seden lzrJcsti.a gazetesi diyor ki: 

Bu faşist darbei hülııimeti bekle · 
nil,;.iyen b;r hadise değildi. Hadisele· 
rin han~i İ3tikamettc tekemmül ede -
ccğini. derp;ş etmek gü c olmıyocab ~ 
tır. Sovyet matbuatı şimdiye kadar 
müteaddit defalar Letonya faşiıt te~-

ki/atı ile Almanya Milli So•yalist t"'4· 
kilatları arasında bağlar bulunduğu -
nu kaydetmişti. 

Sovyet Rusya Şarki Avrupadaki •İ
yasi ııaziyete büyük bir ehemmiyet 
atfeder. Sulhün muhafazası ve diğer 
memleketl.,rin dahili iılf'rİne kanfma 
mak siya3etine sadık bulunan Soo.yet 
Rusya Ball·k devletlerindeki tahauviil 
lere huwsi bir ehemmiyet veriyor ~ 
verecektir. Sovyet 11.usya Baltık dev -
!etlerinin siyasi ve ihtııodi istiklalle
rinin tam olarak muhafazasında alc:İ • 
kadardır. Banun içindir ki, Baltık 
memleketlerinin iıtiklôline kar'• ha .. 
rici bir tehlike te~kil edecek olan ha· 
diseler Souyel Rusyayı endişeye düşü
rür ve onu Baltılı l.ıomsı·lannın istilı.· 
liillerini zayifletebilecek veya bu is -
tiklcilin ziyama rnüncer olab;lecek da~ 
lıili $İya~t htidiselerinin inhi:ıalını te 
yakkuzla takip etmeye ıeukeyler. Ba 
mütalcalarla hareket eden Sovyet ef
lliirı umumiyesi Letonya htidisclcrinin 
müstakbel inhişalrnı ve bilhassa Le -
tonyanın harici siya&etinde yapacağı 
tesirleri huswi bir dikkat ile takip 
edecektir. 



lfELE~ 
M• ' ınare .•• 

Dün alı.fam havanın birdenbire 
umması yüzünden uykum kaçmış
tı. Kaçan uykuyu yakalamak ka -
çakçı tutmaktan güçtür. Yatak ada
ma dar gelmeye baslar. Dön bl'.re 
dönf Eğer aklınızı başka bir şeyle 
oy<l!ayıp (neden uyuyamıyorum?) 
sualini zihninizden uzaklashrmaz
aanız sabaha kadar nöbet 

0

bekler -
•İniz. Bunu bildiğim için gece şöy
le hülyalara da:Jım. Aklıma tiirlü 
türlü şeyler getirdim. Mesela iki 
gün evvel gazetelerde okumustum. 
Bir memur zimmetine 667 kurur 
geçirdiği için bir seneye mahkü,;, 
olmuş. Paranın azı çoğu olmaz. 
Bunu zimmete geçirenlerin de ce • 
zalanması tabiidir. Kendi kendi • 
me sordum. Esnaf Bankasında hal 
ka Ve mi:lete ait yüzbinlerce para 
heder oldu. Hani! bunun cezası? ve 
cevabını verdim. " Bakalım bu İ!le 
suç var mı yok mu?,, ve tek;.,, 
sorcl'um. "400 bin lira uçar rla bun 
da suç olmaz mı?,, ve cevap ver -
ilim. "lfin içinde hüsnü niyet var
aa ne diyebiliriz?,, ve tekrar sor -
dum. "Böyle 400 bin lirayı uçu -
ran niyete hüsnü niyet denir mi?.,, 
ve cevap verdim " bu bir 
telakki ve içtihat meselesi
'dir. " Bu cevap ·üzerine ha
pı yuttum. Fakat minareyi çalan 
kılıfını hazırlar darbı meseli aklr
ma geldi. Derken efendim zihnim 
minareye saplandı. Daha doğrusu 
minare zihnime sapland~. Minare 
'de çalınır mı? .. Demek çalınıyor ki 
bu darbı meseli söylemişler .. E mi
llQTe kılıfı ne olabi~irı? .. Ne olacak 
kuyu gibi bir fey olur. Böylece mi· 
nare hakkında düşünmeye. başla -
dım. Düşündükçe -şaştım, şaştıkç<! 
düşündüm .. Bakınız aklımtlan ne -
ler geçti ... Kendimi bir imtihan o -
dasında larzettim ve sorulan su -
allere şöyle cevaplar verdim. 

- Gel bakalım Felek Efendi! 
.Şöyle otur! Sıkılma evladım. Söy -
le bakayım minare neye derler? 

- Efendim minare ince uzun im 
le gibi bir şeydir. 

- Peki minare ne İse yarar? 
- Vatüne çıkılır .. 
- Ne için çıkılır? 
- Yükselmek için. 
- Neden yükselinir? 
- Yükselenin sesini herkes İl •i 

İşitsin diye .• 
- Demek insan yükseldikçe se 

si daha iyi işitil'ir? 
- Evet efendim. 
- E bu minareye nasıl çıkılır? 
- Merdivenle. 
- Bu merdiven nerededir, dı -

tında mı, içinde mi?. 
- içinde elendim. Döne döne 

çıkılır. 
. - Tamam. Şimdi sana bir sual 
daha.. Mina<'eye çıkanları neden 
ıılak görürüz? 

- Yükselir de ondan .. 
- Bilemedin oğlum. Bizden u -

zaklasır da ondan .. 
Ve 

0

uyumuşum .. Rüyada hep m;. 
l'lareler, minare kılı/lan ve müez -
zinlerle uğrQftım durdum. 

FELEK 

Kibrit çöpleri 
Kibrit inhisarı fabrikaların • 

da imal edilen kibritler şimdiye 
kadar Romanyadan getiriliyordu. 

Bu cihet hükumetin nazarı dik
katini celbetmiş ve bizim ağaç -
larınıızdan tecrübe~er yapılması şir 
kete bildirilmiştir. Aldığımız ma
lUınata nazaran yapılan tecrübe -
lerJe bizim ıhlamur, kızılca ve gür
ten ağaçlarımızın kibrit çöpü ya • 
l>ıltnağa çok uygun olduğu anla -
tılınıştır. 

( BORSA 1 
<it Bankaundan alman ceneldir) 
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ŞEHİR 
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HABERLERi 
Günü~--, 

1v?T ~J"I 
Tramvay lüksü! 

Tramvay p-ketinin uzun müza • 
ke ;e!erden sonra tramvay ücretle -EKONOlıll 

Buzhane ücret
leri yüksek! 
ikinci Umumi Müfettişlik 
bunun sebebini soruyor 

Trakya tacirleri, lstanbulda 
buzhane ücretlerinin fahiş bir şe
kilde olmasından dolayı Istanbul 
piyasasında fena bir vaziyete dü • 
şen Trakya peynir, yoğurt ve sa
ir mamulatının bugünkü vaziyet -
ten kurtanlması için Trakya ikin
ci umumi müfettişliğine müracaat 
etmişlerdir. 

. Um~mi müfettişlik bu işi tet -
kik elmt§ ve müracaatı haklı gö -
rerek İstanbul ticaret müdürlü -
ğüne yazdığı bir tezkerede bu se
ne geçen seneye nazaran buzt.a • 
ne ücretlerinin neden daha yük • 
sek olduğunu sormuştur. 

Bundan iki ay kadar evvel de 
bu hususta İstanbul tacirleri şika
yette bulunmuşlar ve Ticaret oda
sı meseleyi tetkike başlamıştı. 

Fakat o vakittenberi tetkikat
tan biç bir netice çıkmamıştır. MU.. 
fettişi tmıumiliğin bu suali üzeri • 
ne orada. ger~k tüccarın, gerek buz 
~ane sahıplerinin bulunacağı bir iç 
~~a yapı!ması zarur! görülmüş • 
olur. Oda ıdare heyetı bugün içti • 
ma ederek bu meseleyi görüşecek
tir. 

Romanyadan hububat ihraç 
edilecek 

Romanya hükilmeti kura·klık
tan dolayı hububat ihracını me -
neden kararını son yağmurlardan 
sonra kaldırmıştır. 

Almanyaya yumurta ihracı 
Aldığımız malumata göre yu • 

murta ihracatımız üzerinde Al • 
manya ile aramızda cereyan eden 
müzakerat çok müsait bir saf
lıada gitmektedir. 

Müzakerat bugünlerde netice
lenecektir. 

lrak'ın Ankara 
sefiri geldi 

İrak sefirliğine tayin edilen 
Naci Şevket Bey, dün Belgrattan 
fehrimize gelmit,ir. Naci Şevket 
Bey, Emir Zeyitten evvel lrakın An 
kara sefirliğinde bulunmu~tu. Ye
ni sefir, birkaç gün şehrimizde kal 
dıktan sonra Ankaraya gidecek -
tir. 

MAHKEMELERDE 

Adliyenin tefrişi 
En az para ile en mükem
mel mefruşat temin edPdi 

•İstanbul adliyesinin yang -
dan mütevellit noksanlarının rk -
maline baılanılmıftır. Dosya do • 
lapları, mahkeme kürsüleri hakim 
koltukl~rı siparit edilmişti;. Mah
keme bınaları mümkün olduğu ka
dar bir araya toplanılmıştır. 

Mübaşir ve hademelere yeni el
biseler ısmarlanmıştır. Mahkeme 
salonlarının mefruşatı ikmal edil
mek üzeredir. İstanbul müddeiu -
mumisi Kenan Bey mahkeme sa -
!onlarının tefrişinde çok şayanı 
dikkat bir muvaffakıyet göstermiş
tir. 

Bütün mahkeme salonları "kul
)anıl.mıyacak hale gelmiştir,, diye 
devlet daireleri mahzenlerine atıl
mış olan masa, banko, yazıhane ve 
kürsü gibi eski mobilyalar tamir 
edilmek ve bunların enkazı kulla
nılmak suretile ve adeta bedava de 
nilecek bir fia tla tefriş edilmiş -
tir. 

Mesela ağır ceza salonunun 
kürsüsü , zabıt kitibi mahalli, maz 
nun. şahit yerleri, avukat kürsüle
ri ve gazeteciler mahfeli, sami sı
raları da dahil olduğu halde 30 li
ra g_ibi gayet az bir para sarfile 
tefrış edilmiştir. Yeni mahkeme sa 
lonları cidden güzel olmuştur. 

ş riya t ftflf-ıttt--"'l 
Mülga Darülfünun müderrisle

rinden İsmail Hakkı Bey tarafın
dan neşredilmekte bulunan Yeni 
Adım gazetesinde intişar eden bi 
resimden dolayı aleyhine müsteh 
cen neşriyat davası açılmıştır. 

Oçu de ser~est bırakıldı 
Ayayorgi köylüleri ile Osman 

Bey arasındaki arazi •ihtilafı de • 
vam etmektedir. Dün de Mehmet, 
T eYfik, Ramiz isminde Şamlılar 
köyü 3 kişi jandarma tarafından 

Katil Leylô Hanım, ve kocası, çocuğu AJliyede •• 

Bir kadın katil oldu! 
Saçları çekilen bir kadın derhal öld Ü 

Şehremininde iki kadın ara • ı 
smda bir kavga olmuş, neticede 
Leyla hanım, Münire hanımın saç
larından çekerek ölümüne sebep 
olmuştur. 

Ölen Münire hanım rejide ça -
Lşnıakta olan Süleyman efendi -
nin karısıdır. 12 Y•tında Makbu -
le, 10 yaşında Hayriye isminde i
ki kızı vardır. Bu aile Şehreminin
de Pazar tekkesi sokağında o.tur -
maktadır. 

Katil Leyla hanım da Münire 
hamının evinin yanında 22 numa
rada oturmaktadır. Akıl hastasıdır. 
Bir kaç defa timaı1ıaneye girip ç.ık
mrıtır. 4 yaşında Fatma adlı bir 
kızı vardır. 

Vak'ayi anlatalım: 
Münire hanım, komşusu Zafer 

hanımla kahve içerek konuşurlar -
ken sokakta iki çocuğun kavga et
tiğini ititmişler, Münire hanım 
pencereden çocuklara uslu otur -
malan için biraz söylenmiş ve ge
ne lafa dalmıştır. 

Aradan bir müddet geçmiş, ço
cuklar bir daha kavgaya tutuşmu; 
lar, bu sefer çocuğun biri Münire 
hanımın evine kaçmış. Münire ha-

Şehir Meclisi 

nımın evine kaçan çocuk, kadın • 
cağızın hemşiresinin, diğer çocuk 
ta komşusu Leyla hanımın çıocu -
ğudur. 

Kız kardeşinin çocuğunu da
yak yemiş bir halde gören Münire 
hanım dayanamamış ve dışarıya 
çrkarak Leyla hanımın çocuğunu 
bir temiz pataklamıştır. Çocuğu -
nun dövüldüğünü gören Leyla Ha
nrm da sokağa fırlamış ve hemen 
Münire Hanımın üzerine hücumla 
saçlarından yakalamış ve bir iki 
defa savurduktan sonra diğer kom 
şular yetişmiş ve kavgacıları a
yırmı§tır. 

Münire hanım, yarı baygın bir 
halde evine dönmüş ve çabuk bir 
su verilmesini istemif, vermi~ler, 
İçmi ve beş dakif<a kadar geçtik -
ten sonra da ah beynim diyerek ye
re yıkılıp ölmüştür. 

Vak'adan haberdar edilen za • 
brta vak'a mahalline yetişmiş ve 
Leyli hanımı yakalamıştır. 

Münire hanımın tepesindeki 
saçlarının çekilmesile öldüğü anla
şılmış ve daha fazla tetkikat Y•
pılmak üzere cesedi bu sabah mor
ga naklolunmuştur. 

Neft Sindikat'la yapılan 
mukavele tastik edildi 

Bütçeden çıkarılan 3 bin 
kondu 

lira 
'. tekrar yerıne 

htanbul umumi meciisi dün öğ 1 
leden sonra fevkalade toplantıla -
rına de.-am etti. Dünkü içtimada 
1934 bütçesine ait tadilat gorü ~ül
dü. Tadilat birçok fasıllara ait muh 
telif maddeleri ihtiva ediyordu. 
Tadil edilen her madde okunduk • 
tan sonra, bütçe encümeni mazLa
ta muharriri Abdülkadir Ziya Bey 
izahat veriyordu. 

Bir aralık azadan Mehmet Ali 
Bey: 

- İzahat kafi değil, dedi. 
. Abdülkadir Ziya Bey- Buniarı 

sıze daha mı fazla izah edelim de 
di. ' 

Maddeler sıra ile müzakere olun 
du. ~ehir yatı mektepleri bütçesi -
ne aıt maddenin tadil edildiğine 
dair olan izahat mecliste bazı miı
nakataları mucip oldu. 

Hakimiyeti Milliye ve Dumlupa· 
nar tehir yatı mektepleri talebesi
ne harçlık olarak verilen ve büt -
çede 3 bin lira bir yekiin tutan fa
sıl yeni tadilatta tayyadelimifti. Bu 
tahsisatın tayyedilmesi arasında 
teestiir uyandırdı. Adalı Avni B.: 

- Bu tahsisat kaldırılmamaiı -
dır. Yatı mekteplerindeki yavru -
lar anasız, babasız çocuklardır. 
Bayramları bu çocukların eline bet 
on kuruf harçlık vermek İçlima.i, 
ahlaki ve vicdani bir vazifect;r. 
Bu çocuklardan bizden b14ka kim 
seleri yoktur. Bu tahsisatın konr:ıa 
sında da kanuni bir mahzur yoktur 
dedi. 
Bütçe encümeni mazbata muhar -
riri Abdülkadir Ziya Bey cevap ve 
rerek bü:çenin çok dar olduğunu, 
buna imkan bulunmadığını söyle
di. 

Neticede bu maddenın müzake
resi ikinci celseye bırakıldı. Mu • 
adde! bütçenin diğer maddelerinin 
müzakeresine devam olundu. 

l kinci celse . . 
ikinci celse açıldığı vakit Abclı.il 

ziye girdikleri suçile ır:ıüddeium~
miliğe sevkedilmişlerdır. F~~~-t ıs
ticvap edildikten sonra her uçu de 

kadir Ziya Bey tekrar söz aldı ve 
evvelki fikrinde ısrar etti. Azadan 
Nurettin Mün,i, Sadi,lsmail Şevket 
Beyler paranın bütçeye konmasını 
bu meselenin vicdani bir iş oldu -
'ğunu söylediler. Bütçe encümeni 
reisi Galip Bahtiyar Bey söz ala • 
rak dedi ki: 

- Arkadaslann bu nazik mese
le hakkında gösterdikleri hassasi • 
yet yerindedir. Ben de kendilerile 
beraberim. Ancak hakiki hadiseleri 
iyi tetkik ehnek lazimdır. Bütçe -
de imkansızlık vardır. 

Bundan sonra lsmail Şevket B. 
tekrar .. z alarak dedi ki: 

- Uç bin lira gibi az bir tahsi
satı, bütçede bir kombinezon bula
rak temin etmek herhalde mümkün 
dür. Bu kimsesiz çocukların baba
ları biziz, b~ka kimseleri yoktur. 
Herhalde bu yavruları düşünmek 
vazifemizdir. 

Neticede bu madde reye kondu. 
Üç bin liranın tekrar bütçeye kon
muı kabul edildi. 

Mukavele için imza saliıhiyeti 
verildi 

Müteakıben Suyuz neft ~irketi 
mukavelenameıinin tadili tt"klifi 
müzakereye kondu. Tadilat teklini 
tetkik eden iktısat, kavanin ve mü) 

kiye encümenleri mazbata muharrir 
leri birer birer izahat verdiler. lk • 
1ı,at ve Kavanin encümenleri tadi
latın muvafık olduğunu. Miilkiye 
encümeni ise muvafı kolmadığını 
bildiriyordu. Mülkiye encümeni na 
mına izahat veren mazbata muhar 
riri Manyasi zade Ferıd~ Be! ye 
ni tadilatın belediyenın aıe;yhınde 
olduğunu söyledi. _Makam na~ına 
reis muavini Hamıt Bey bazı ıza · 
hat verdi. Tadilatın aleyhe olma • 
dığını söyledi. lsmail Şevket B_ey 
tle Hamit Beyi tasvip etlı. Netıce
de mukayelename tadilatı reye kon 
du. Kabul edildi. Ye imza ed•l~1~k 
üzere belediye riyasetine salahı • 
yet verdi. , . 

Meclis salı günü fevkalade ıçlt
na devam edecektır. 

l BELEDiYEDE 

Heyelan 
Tahakkuk etti 
Kayan toprağın önüne 

bir set çekilecek 

, rini indimıeğe nza gösterdiğini ga 
zetelerde okuduk. Bu, lstanbul ~eh 
rimi•e ötedenberi hissedilen bir za. 
ruretti. Çünkü tramvay bu pahalı 
ücretlerden dolayı bir halk vesai i 
nakliyesi olmaktan çıkıyor, adeta 
otomobil kadar Mks oluyordu. 

Beyiı:ozda Selvjn,urnunda İs -
tandar Ovil Amerikan gaz şirketi 
depolarının bulunduğu sahilin ar
kasındaki toprakların kaymakta ol
duğunu dün yazmıştık. 

Belediye fen heyeti mahallin -
de tetkikat yaı:mış ve bir rapor ha
zırlamı tır. Rapora nazaran he -
yelan vakidir. 

Fen heyetinin noktai nazarına 
göre buradaki gaz tanklarını kal
dırmağa lüzum yoktur. Ancak, kay 
makta olan toprağm önüne, bazı 
hususi tertibatı haiz kalın bir du
var inşa etmek lizımdır. 

Belediye bu hı:.susta §İrkete fen 
ni müzaherette bulunacak ,tirket, 
derhal bir duvar inşasına başlıya
caktır. 

iki abide yapılacak 
Ciimhuriyet meydanı adı ve -

rilen Beyazıt meydanına, onuncu 
yıldönümü hatırası olmak üzere 
dikilecek abidenin hazırlıklarına 
başlanmıştır. 

Bundan başka 1 ~ mart Jelıit
leri için de Şehzadebaşında vücu • 
de getirilecek abide projesi de ik
mal olunmuştur. 

Belediye bütçesi tasdik edilir 
edihnez: ilk iş olarak bu abidele • 
rin inşasına başlanacaktır. 

MAAltlFTE 

Kıdem zamları 
Verilecek 
İlkmektep muaHimlerine 

Haziranda tediyat 
yapılacak 

lstıınbul ilk mektep mu;.\~im • 
)erinin kıdem zamları tahsisat ol
madığı için bu sene verilemiye -
cekti. 

Bütçede bulunan yeni bir for -
miille zamların, 1934 mali sene
sinden itibaren verilebilmesi te -
min edilmiştir. 

niversıte e ım ı an ar aş.adı 
Üniversite fakültelerinde dün

den itibaren imtihanlara başlan • 
mıştır. İmtih .. nlar haziran sonu
na kadar sürecektir. 

İnkılap tanhi enstitüsü imti -
hanları, fakülte İmtihanlarını mü
teakip yapılacaktır. 

idman şenlikleri provası bugon 
Bazı sebepler dolayısile geçen 

cuma yapılamıyan jimnastik şen -
likleri önümuzdeki cuma sabah -
leyin saat onda Fenerbahçe stad • 
yomunda yapılacaktır. 

Senliklerin provaları bugün öğ
led~n sonra saat üçte ayni mahal
de İcra edilecektir. 

Manialı at 
Müsabakaları 

Cuma günü stadyomda 
yapılıyor 

Sipahi Ocağının tertip ettiği 934 
llkbahar Konkuripikleri önümüz -

deki cuma günü 
batlıyacaktır Kon 
kurların ikincisi 
27 Mayıs pazar 
ve sonuncusu 1 
Haziran cuma gü 
nü olacaktır. Mü
sabakalar Taksim 
stadyomunda ya
pılacaktır. Kon • 
kur heyeti Sipahi 
Ocağı ve C. H. F. 

İstanbul merkezi idare heyeti reisi 
Cevdet Kerim Beyin riyu~ti~~e 
tetekkiil etmi,tir. Memleketımızı~ 
umumi alaka uyandıran bu yenı 
spora gerek lstanbuldan ger_e~ Tür 
kiyenin sair yerlerinden sıvı! ve 
zabit her binici i,tirak edecektir. 
25 Mayıs cuma günü yapılacak mü 
@bakalar dört kısımdır. Birinci 
müsabaka merhum muallim yüz -
başı Avni Bey mükafatı, diğerleri 
sırasile Gazi Antep mükafatı, Sa • 
karya mükafatı ve İstanbul vilaye
ti mükafatıdır. Pazar günkü müsa
bakalara çocuklara mahsus göste
ris bini~i ile başlanacaktır. 

Bundan başka te,vik, Sipahi O-

Dünyanın hiç bit şehrinde bu ka 
dar pahalı bir halk vesaiti nakli -
yt:ısinin mevcut olduğunu zannet -
miyoruz. Filhakika Pariste de me-
sela tramvaylar ve otobüsler pa -
halıdır. Fakat buna mukabil goyet 
ucuz fiyata yeraltı ,imendiferleri 
"Metro" lar vardır. Metro i.'.! ufak 
bir üe:-ıet mukabilinde Parisin dört 
köşeıine gitmek kabildir. Burada 
tramvaylann ve o'obüslerin pahalı 
olmasının sebebi baskadır: Çünkü 
şehir çok kalabalıkt;r. Belediye bu 
kalabalığı tramvay/ar ve otobüsler 
le ,/aha lazlaltqtımıamak için bazı 
yerlerde bu servisleri tamamile or
tadan kaldırmı,. Ye kPlJırmadığı 
yerlerde de fiyatların yük•ek ol -
masına rıza göstermiftir. Berlinde 
de vaziyet aynidir. 

Diğer taraftan "Metro" dan mah 
rum olan büyük Avrupa şehirlerin 
de tramvay ücre'1eri fevkalade u
cuzdur. Ve mesela bizim paramız
:~ üç dört kuruşa bütün bu şehir -
leri b~tan a~ağı katetmek kı:.bil -
Jir. Bu suretle belediyeler her yer 
de halkın ucuzca seyahat ed<eb:l · 
mesi için lazımgelen va~ıtaları te
min etmişlerdir. 

Halbuki mesela lstanbulda me -
sefa Şişliden Edi. nekapıya gidip 
gelmek isteyen vasati kazançlı bir 
adam bütün yevmiyesini Tramvay 
sirke'jİne vermek mecburiyetinde -
dir. Çünkü firket mıntaka hesabı • 
nı daima muhafaza etmekle bera-

k 
,, 

ber ayni biletle "a tarma ya ya • 
nQfmamııtır . 

Şirket belki bize itiraz olarak 
diyecektir ki: Ne yapalım, muha • 
velemiz var. Bizim tarifelerimiz 
muayyen zamanlarda toplanan bir 
tarife komisyonu tarafından bir 
Bareme'e tebaan tesbit edilir ... 
Doğru ... Fakat maalesef bu mu

kave:eler hiç bir zaman bir lncil 
değildir. Akvam cemiyeti bile dev 

1 !etler arannda muaheJ P. ahkıimı -
nın zamanla deği•tirı!.ebilecegini 
kabul ettikten sonra artık biz, 
Tramvay şirketinin mukavelesini 
liiyett<gayyer fe/ôkki ec!emt>yiz. 
Bundan on •ene evvel kômürün to
nu kaça idi. Bugün kaçadır, ona 
bir bakalım .. 

Bizim bu satırları yazarken cc -
nebi se:mayesinc karşı ı :r vaziyet 

· ı·d· El aldığımız :zannedılmeme.ı ır. • 
bette bu bir sirkettir. Kiır etmek 
maksadile te~ekkül etmiştir. Fakct 
bu karın tl':l bir haddi t•ardır. V,e 
bu ktir ha,Rın zararına olmamalı, 
şirket kendi menfaati için halkın 
menlaa ini ihmal etmemelidir. A . 
rada mütekabil oaziyet/er ve fa t
lar vardır. 

Tramvay şirketinin ba;flı lmlı.m
Juğu solinanın ispanyada, B içi -
kada Rio - de - Janeiro"da ve Jiger 
baska yerlerde tJÜcude getırdi · i 
ve~aiti nakliyenin l:cretleri de c.ta 

ba bu kadar pahalı mıdır? 
lstanbul sehrinde i•e bugün ı.am 

vay, bütün' ba:,k istif/erine, butun 
izdihamlara. rağmen otomobille -
rin rekabetine maruz kalacak de -
recede lükstür. Halbuki tramı ay 
bizde evvelemirde lüka olmak:un 
çıkmalı ve halk vesaiti nakli}esi 
haline sokulma:,dır. 

Mümtaz FAiK 

ViLAYETTE 

Vergi tahsilatına 
ehemmiyet veriliyor 
Mali sene sonu olması dola -

yısile maliye şubeleri ta~silita 
fazla ehemmiyet vermektedırler. 

Tahsil müdürü Ali Rıza Bey 
kazalard~ki tah•il şubelerini kon · 
trol ederek vergilerin geri kalma· 
ması için sıkı tedbirler almıştır. 

Matbuat kadrosu 
Matbuat memurluğu kadrosu 

gelmiştir. Bir memur ve bir dak 
tile alınacaktır. 

Takas vizesi bitti 
lhraç edilen mallara mukab:J 

ithal için verilen takas şahade_t • 
namelerile gelen malların vıze 
muamelesi dün bitmiştir. 

cağı ve Dumlupınar mükafatları 
vardır. 

1 Haziran cuma müsabakaların
da ise Halkevi , lnönü, Cümlıu~iyet 
Halk fırkası kupası mükafatları i. 
çin koşulacaktır. 
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( Fransa 1 
Yasan: 

A. Refik ) mektupları 

Veysi yeni disk rekorunu 
nasıl yaptı? 

Veysinin Paristeki bu muvaffaki yetini 
muhabirimiz hikaye ediyor 

Milli atletlerimizden Balkan gülle 
ıampiyonu Veyıi? nin F ranaada yeni 
bir Türki)e rekoru yapbğıru bir iki 
gün evvel yazmıttık. Bu hıuustaki 
tafsilatı ata&ıdaki mektupta bulacak
ıınız: 

,"PARİS, (Milliyet) - Veysi bi
ze yeni bir Türkiye rekoru kazan
dırdı. Her sene muayyen zamanda 
Orleans tehrinde Jeanne d'Arc 
baymmı münaaebetile büyük spor 
'enlikleri yapılmakta ve Fransanın 
birinci sınıf atletleri buraya davet 
edilmektedir. 

İş.te Veysi de dün Orleanı'a mü
sabakaya davet edilmiftir. Fransa
nın mefhur yıldızlardan maada altı 
kitiden mürekkep seçme bir Belçi
ka atlet grupunun maçlara ittira
ki günün ehemmiyetini büsbütün 
artırmıf ye hatta bir de Belçika re· 
koru kırılmıttır. 

Orleans ~hri Paris'in 120 kilo
metre cenubunda küçük güzel bir 
yer olup Fransanın en güzel stat
larından birisine maliktİT. 

Dün sabah erkenden Veysi ile 
trene binip öğleye doğru Orleans'a 
geldik. Şehri dolaş.tıktan sonra lo
kantada yemeğimizi yedik, stada 
yollandık. 

Saat tam 14 te sahadaki yerleri
mize oturmut bulunuyorduk. Esa
sen çok •irin ve güzel olan stat bay 
r un ş.erefine birçok bayraklarla 
F • slenmit bir de bando getirilmitti. 

'raz sonra yerler tamamen doldu 
ve müsabakalara b8flandı. 

Koş.ularm çnğu Parisliler ve Bel
çikalılar tarafından kazanılıyordu., 
Saat 16 da yirmi kitiden mürekkep 
bir atlet grupu muntazam adımlar
la sahaya gelip hep beraber İsveç 
harekatı, barfiks ve paralel göste
ritleri yaptılar. 

Saat 17 de sıra atmalara gelmİf· 
ti. Bu sene nedense gülle progra
ma konulmamrftı. Geçen seneler 
mevcut olan bu tube bu sefer ne gi
bi bir dütünce ile ihmal ed 'lmi,ti 
anlanuyol'Um. Bu i..- Vey-i kadar 
ben de üzüldüm. 

Disk için sahaya altı atlet geldi. 
içlerinde meş.hur Alsaslı Paul Win 
ter de vardr ki bu maç için ta Stras
bourg' dan getirtilmitti. 

Veysi midesinden bir parça ra
hatsız olduğu için sahaya tam kuv
veimaneviye ile çıkmamasına rağ
men ilk atıflarda çok muvaff~ ?l
du ve üçüncü atı.ta gene kendısıne 
ait olan Türkiye rekorunu tahmi. 
nen 90 santim kadar kırmıya mu • 
vaffak oldu. 

Kendisi henüz bu aene tam for
munu bulmamakla beraber teknik 
itibarile geçen senelere nazaran 
çok farketmif ve bilhassa daire i
çinde dönüfleri bir kat daha sürat
letmiftİr. 

Mefhur Winter yeni bir rekor te
sis edebilmek için fevkalade uğrat 
masma ve tam formda olmasına 
rağmen Veysi'yi ancak bir kaç met
re kadar geçmittir. 

Winter bugün dünyanın en met
hur diakçilerinin ön safında gelen 
bir atlet olması hasebile sevimli 
tampioynumuzun kazandığı bu za
fer Türkiye sporu hakkında bü
yük bir kazançtır. Nitekim maçtan 
sonra birçok kimselerle beraber 

V eysinin yeni rekor yaptığı mü
sabakadan sonra Winter ile bir· 

likte alınmı, resmi ( X ) 

Winter de Veysi'yi hararetle tebrik 
etmittir. 

Dün, eğer gülle müsabakası da 
olsaydı Veysi'nin yeni bir rekor 
tesis etmesine phit olmamız kuv
vetle muhtemeldi. Şimdi kendisi 
haftada üç defa muntazaman id . 
manlarma devam etmektedir. Ha
vaların fena gitmesinden ciddi ola
rak devam edemediği antrenöman
larına bundan sonra muntazaman 
devam edecek ve her halde bize ye 
ni yeni rekor!ar hediye edecektir. 

Veysi fevkalade kabiliyetli ve 
çok genç olduğu için istikbal kendi 
sinindir. Yeni muvaffakıyetinden 
dolayı kendisini ne kadar tebrik et 
sek azdır. 

lzmitli: A. REFiK 

Asnn umdeıi "MiLLiYET" tir. 

ABONE ÜCRETLERİ: 

. Bu kendisinin ilk müsabaka.r i
dı. Hazırlanmak için ancak iki de
fa ~antrenöma~ yapabilmitti. Buna 
ragmen mevsım sonunda elde etti
ği 41, 1 O metrelik rekoru bu mev
sim ba,ında ve ilk müsabakasında 
42,33 metre ile geçti ki bu derece 
Balkan rekorundan bir kaç santim Türk;,. ;çın Har;ç ;ç;u 

eksiktir. Bu neticeye her ikimiz de L. K. L. K. 3 aylriı • . . . . . . • 4 - 8 -
fevkalade sevindik. 1 6 .. . . . . . . . . 1 so ı4 -

Demek Veysi bu sene mevsim ao- ' •-.;;'.:..2-.::•·.....:.·..;·..;·..;·..;·;..·:....:..· .:..· ..:.14~--.....;;28.:..---
nuna kadar yeni rekorlar daha ka- 1 Galen evr•lc. ıeri verilmez..- Müddeti 

ıeçen nüshalar 10 kuruıtur.- Ca.sete ye 
zanabilecek ve bilhassa Zagrep'te , matbaaya ai.t 41er için müdirtyete müra-

yapılacak Balkan olimpiyatlarında 1 tin~t k:d~~J· e~==~emiz Hanların mes'uliye-

bütün kabiliyetini gösterebilecek • I••••••••••••••• 
tir. 

Milliyet'in edebi tefrikası: 82 

KANLI SIR 
- Sırrı ile, doktor ge:mesinler 

mi? 
Genç kız, nihayet dayanama • 

mış, kalbinin sırrını tekrar orta • 
ya dökmüştü. Gülmekle ağlamak 
arasında taşkındım. Sırrı Nevre • 
si, benim, kafamı ve sinirle!i~i 
dinlendirmek için l;ulduğum ınzı
vagahıma getirecekti. Ben, Neşi • 
deye olan sevgime rağmen, bu 
zülme tahammül edemezdim. Ta· 
hammül etmemek hakkmıdı. Ka
fam tahammül etse, sinirlerim is
yan edecekti. 

- Niye cevap vermiyorsun, cici 
amca? 

Se&im, tavrım, sert mi, kaba. 
mıydı, bilmiyorum, yalnız kaşları
mı çattığımın farkındayım: 

- Ben, sadece seni davet edi-
yorum. 

Neşide, başını eğdi: 
- Anlıyorum, Hüsrev amca! 

Netide, düşünüyor. Ve neler 
düşündüğünü ona sormıyorum. Ne 
sorayım? O da, ne söyliyebilecek ? 

Yazan: Ma.lırrıut YESARi 

\ 

İkimiz de susuyoruz. Bu, bir ayrı 
lık ıükütü ... 

Y anyana oturduğumuz halde, 
biribirimize artık çok uzağız. 
. Büt_ün kayıtsızlığına rağmen Ha
lım Sıret te, evin içindeki nahut 
havayı hissetti: 

- Ne oluyorsun, Hüsrev? Bugün 
lerde pek hırçın görünüyorsun. 

- Yorgunum ve hastayım. 
Halim Siret, manalı manalı gü

lümsüyor: 
- Havailiğin sonu budur. Hem 

sen, alıtkın da değilsindir. 
- Evet, hakkın var. 
Fakat benim Adapazarma çift

liğe çekileceğimi duyduğu vakit 
kolu kanadı kırılıyordu: 

- Bu münasebetsizlik, Hüsrev .. 
Çiftlikte bir başına ne yaparsın? 
Vallahi çıldırırsın. Bu gidiJle sen, 
kara sevda getireceksin. 

Halim Siret'in hüznünü ve tela
şını birden anlayamamıftım. Lakin 
sonradan kafamın içi aydınlandı. 
Halim Siret, Nefidenin Sırrı Nev-
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Cezminin apartımanında, üzeri 
pöti for, Jampanya, likör ve mey
va dolu masanın önünde delikanlı 
ile genç kadın ba.tba,a vermitler, 
tatlı tatlı konufuyorlardı. Birden 
sofanın saati dördü çaldı. 

Mualla hemen yerinden fırladı • ı 
- Aman Cezmi, saat dört .. 
- lyiya, daha erken •. 
-- Aman nasıl erken? Bugün ev-

de dört buçukta çay ziyafeti var. 
Bulunmazsam ne ayıp olur. Davet
lileri kim kılı1ılar? 

- Kocan kal"fılasın. 
- O betten evvel gelemiyeceği-

ni söyledi. Hem sen deli misin, böy
le söz olur mu? Ben telattan çıldı
rıyorum. Sen neler söylüyorsun? 

- Peki ne yapayrm? 
- Şu ~çlarrmı düzelt, sonra el-

biselerimi ver, ,apkamı ver, man
tomu ver ne bileyim? 

-Vallahi böyle b~bata ne iyi 
idik. 

- Doğrusu ya, bu geç kalma
lar hep senin yüzünden oluyor. Za
ten rrkP.k değil misiniz? Fedakar
lıktan ımiamazsınız. 

- Acaip, sen bütün erkekleri 
nerden biliyorsun, tecrübe mi et
tin? 

- Üzerine bir de hakaret, doğ
rusu buna tahammül edilemez. 

- Peki, peki, kızma, sözümü ge· 
ri aldrm. 

Mualla telaşla sofanın kapısını 
açtı: 

- Eyvah, dedi on geçiyor, dedi. 
Cezmi biraz bana yardım etsene, 
ne olur? 

- Vallahi, kımıldayacak halim 
yolc. 

Mualla kızdı: 
- Öyle ise bu dakikadan itiba· 

ren aramızda hiç bir alaka kalma
dı. sizinle rabıtamı kesiyorum. Siz 
alçak bir erkekmişsiniz. 

Muallanın gözleri sulandı, yarı 
ağlıyarak kendi kendine acele ace
le giyinmeğe b~ladı. Cezmi de 
bazı tatlı sözlerle dargınlığın önü
ne geçmeğe çalıtıyordu. Kadın gi
yindi: 

- Zaten salı günleri uğursuz-
dur derlermif, ne ıloğru ! 

Mualla bir aralık durdu: 
- Bugün salı değil mi? 
- Bilmem. 
- Sen ne biçim insanım, günü-

nü bilmez misin? 
- Galiba bugün salı olmasa ge

rek ... 
- Sende takvim falan yok mu

dur? 
- Bilirsin ki ben öyle ~yler 

kullanmam ... 
- Bir gazete falan da aldırtma. 

dm mı? 

reıe olan zafmı öğrenınitti. Kızını, 
Sırrı Nevrese vermekte hiç bir mah 
zur görmiyordu. Sırrı Nevres, Ha
lim Siret için, ideale yakın bir da
mat sayılabilirdi. Masraf kapıları 
açılsın, eline para geçsin, diye dü
ğünün biran evvel yapılmasını is
terdi. 

Nefİde evlenirken ben lakayit, 
seyirci mi kalacaktım? Külfe~erin, . 
masrafların, çoğunu, belki de hep
sini üzerime alacaktım. Halim Si
ret, yorulmıyacak, üzülmiyecek, pa 
radan çrkmıyacak, rahabna baka
caktı. Böyle nazik bir zamanda 
benim İstanbuldan uzakl"'10aklı
ğım hiç yakı,ık alır mıydı? 

Halim Siret, yüzüme kederli ke
derli bakıyordu: 

-Sen, bu huydan vazgeçmiye
cekıin. İkide bir, nöbet mi tutuyor, 
nedir, bAfmı alıp kırlara, dağlara, 
köylere kaçıyorsun. Mazbut, mun
tazam adamsındır da ... Bu, bir si
nir nöbeti ... 
Omuzlarımı oynatıyorum: 
- İhtimal! 
- İhtimal değil, muhakkak •• 

Sen, kendini bir doktora göster. 
- Olur ... 
- Alay etme .... 
Halim Siret'in kaşlarını çatarak 

ciddi bir tavırla öğüt veri,ine gülü
vordum~ 

- Gazete okumam ki .• 
- Öyle ise bugünü nerden öğre-

neceğiz? 
- Herhalde apartımanın kapıcı

sı bilir. 
Mualla tamamile giyinmi,ti. Hız 

la kapıya doğru yürüdü: 
- Hanımefendi, giderken bize 

bir selam yok mu? 
Mualla sert sert Cezmiye baktı: 
- Sana demin söyledim, artık 

arıamızda hiç bir münasebet kalma
IJllfbr, dedi. 

Mualla çıkarken, hiddetini ve 
nefretini izhar için kapıyı da fid
detle kapadı. Aradan bef dakika 
geçmitti. Kapı çalındı. Cezmi ten
bel tembel yerinden kalkıp kapıyı 
açtı. Bir de .karşısında Muallayı 
görmesin mi? Sordu: 

- Bir fey mi unuttunuz hanıme
fendi? 

Mualla yüzünde bir tebessüm, 
sesinde bir ~kraklık: 

- Ayol, bugün paraztesi iınit, 
dedi. 

- Nereden öğrendin? 
-Kapıcıdan? 

- Eh, ne olacak? 
- Bizim çay ziyafeti bugün de-

ğil ki; yarın! 
Mualla hemen salona geçti, taP

kasını, mantosunu fırlattı: 

- Aman, içim öyle rahatladı ki, 
dedi, ben bugün salı zannediyor· 
dum. Halbuki pazartesi imif. 

Tekrar bafbata k ldılar; 
-Canrm ..• 
- Elmasım .•• 

-SEM-

Bir doğum 

Bugünkü program 
1 S T A N B !J L, 

18,30: Franıızca derı. 19: Doktor Hakkı 
Hayrı bey tarafından çocuklara ne için gözlük 
•erilir mev:ıı:uunun üçüncü kısmı hakkında kon
ferans. 19,30: Alaturka ınu•iki ne,riyatr, Ek
rem bey ye arkadaıları. 21,15: Ajanı 'l'e horıa 
haberleri. 21,25: Orkestramız tarafından muh· 
telif eıerler. Keman solo Necjp akup Bey, 

224 Khz. VARŞOVA, 1415 m. 
18,15: Senfonik konser. 19: Piyano refakati

le tarkı. 19,20: Musahabe. - Pl&k. 20: Mub-
1•1;1. 20,30, Plak. 20,45, Mubtefü. 20.55, S.n· 
fonik konııer. 21,50: Haberler. 22,15: Keman 
ıonatları. 23: Haberler. ;:.ıı;..JO: Pli..k. - Muıa· 
habe. - 24,0S: Dan• musikiıi. 

223, Kbz. BUKREŞ, 364 m. 
13: Plak: 14,15: Plak. 18: Radyo orkeıtraaı. 

19: Haberler. - Radyo orkeıtrası. 20: Oni
•erıite derıi. 20,20: T aganni. - Konferanı 

- Alay etmiyorum! Kendimi 
bir doktora göstereceğim. 

- Hem bir sinir hekimine gös
ter. 

- Doktor Nüzhet Süleyman, 
anlamaz mı? 

Halim Siret, etrafında kimse 
var mı yok mu gibi bakmıyordu: 

- Bizim doktor, ahbaptır, dost
tur, fakat hekimliğini geç .. O, ken
dini bu köye vakfetmif gibidir. 
Kendisinin bahçesi yoktur, gittiği 
dostların, ahbapların, hatta yaban
cıların bağlarını, bahçelerini dü
zeltir. Tavla oynamaz, fakat saat
lerce oturur, seyreder. Hani kabil 
olsa, ahbaplarını terzi, be!'ber sıkın 
tısından kurtarmak için terziye pro 
vaya, berbere de tra~ olmağa gide
cek ..• 

Halim Siretin, doktor Nüzhet Sü 
leymanla alay etmesi, biraz canımı 
sıkmıttı: 

- Doktor, sapına kadar inaan 
adamdır. 

- Onu, ben de inkar etmiyorum. 
Fakat doktorluğu biraz hafiftir. 

- Ben de ağır hasta değilim ki .. 
Halim Siret, beni kızdırdığım 

anlamıttı, gülerek omuzuma vur· 
du: 

- Sen, bugün fazlaca sinirlisin. 
Şimdi ban~ • sörl~, bu Adapazarı 
&eyahati cıddı mı .. 
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Kııçnk ÇİFTLİK PARKI açılıyor 

Memleketimizin ea yüksek mu ıiki san'atkir!arını bir arada gör;· 

ceksiniı. 24 Mayıs Perşembe ak,amını bekleyiniz. 

lST AN BUL TRAMVAY ŞlR :ETİ EVKAT TARiFESi 
1934 senesi 21 Mayis gününden itibaren ilcinı ahire kadar mut.öerdir. 

No. Hudut Hareket Faııla 
ilk Son 

Hareket Hareket 

ŞiŞLi • TÜNEL 
Saat Saat 

10 f Şi,llden - Tünele 3• 6' 5.31 23.42 
Tünelden - Şiıliye ' 9' 5.51 24.02 

12 HARBiYE-FATiH f Harbiyeden - Fatilıe 
' 

;• 7' 6.32 24.06 
Fatitben - Harbiyeye 9' 5.49 23.25 

15 TAKSIM - SiRKECi f Takaimdea - Sirkeciye 5' 7.30 ı9.20 
Sirkeciden • Ta.kıime 7.50 ı9.40 

MAÇKA • BEYAZIT f Maçlı.adan - Beyanta 16 s· s' 5.59 23.2ı 
Beyaxıttan • MAçlı.:aya 17' 6.4ı 24.0Z 

MAÇKA • E. ÖNÜ 
~ Maçlcadan - E. Önüne 7' -~ 6.57 Z0.19 

E. Onünden - Maç\ı::aya ı4' 6.29 20.47 
l:' ŞiŞLi - SiRKECi 

f 
Şi.,liden - Sirkeciye 8" 6.26 ı9.59 
Sirkeciden. • Şiıliye ı~· 6.58 20.Jı 

TAKSIM - AKSARAY 
f 

Takıimden - Akıaraya ı8' 7.02 19.SS 
Aksaraydan - Taksime 37' 7.38 20.35 

19 KURTULUŞ-BEY AZIT f Kurtula;ı'..an - Beyarrta 6' 9' 6.00 23.14 
Be7azıtt.n • Kurhıluta ı1• 6. ~5 2" r:<; 

KUltTULUŞ · E. ÖNO 
~ 

Kurtuluttan - E. On.üne 7' 7.11 20.211 
E. Önünden Ku.rtuhııa ıs· b..j9 ~U.a:> 

f 8. Ta.ıta.n - BeMie 6' 5.26 
E. Onüne ıo· S.36 -.-

f Beb~İ..te• 20' S.411 24.12 22 BEBEK - EMINONO ... 
Eminöniinden - Bebei• 5.56 24.ı2 

( Bebekten • R. T •ta -.- 24.52 
( E. Onünden. • 2t.52 • -.-

23 ORTAKÖY-AKSARAY f Ortaköy.Mil • Akaaraya ır S.50 20.50 
Aku.ra.ydan - Ortalıı:Oye ıs· 6.35 21.32 

ORTAICOY .EMINONO f Ortaköyclen • E. Önüne ıs· 6.26 23.56 
E. Onünden • Ortakö7e 20· 6.52 2ı.22 

34 BEŞiKTAŞ • FATiH [ Beıikta..ttan • Fatihe .,. 6.34 20.53 
Fatilııten • B. Ta.ta ı4' 7.ı6 2ı.34 

~ 
Akaarayclan • T oplr.apıya s· 5.24 -.-

32 TOPKAPl-SIRKECI T opkapulan • Sirkeciye 8' 5.40 2.J.31 
Sirkeciden • T opkapıya 16' 6.ı2 24.02 

( T opkapıdan - Aksaray -.- 2U5 
( Akıaraydan - Y edikuleye 6' 5.32 

33 YEDIKULE-SIRKECI 

f 
Yedikulıeden • Sirkeciye ıo• 5 '8 23.23 
Sirkeciden - Yedikule1e ıa· 620 23.54 
Y edikuleden - AkıAraya 21.27 

f Akıaraydan - Edirnekapıya 5' 5.24 -~ 

37 EDIRNEKAPl-SlıtKECI 
Edirnekapıdan. • Sirkeciye 10' 5.48 23.30 

[ Sirkeciden - Edirnekapıya ıs· 6.ı7 23.59 
.Edirnekapıdan - Ak.saraya ~1..30 

Beyoğlu Tahsil Müdiirlüğünden: 
Şişlide : Celalpaşa caddesinde 3000 lira mukabilinde 

ipotekli 3 No. lu hane vergi borc~~dan ?olayı icra ve ifl~s 
kanununun 125 inci maddesi mucıbınce ıpotekle beraber bıl 
müzayede satılacaktır. Talip olanlarm ihale tarihi olan 13-6-
934 Çarşamba giinü saat 14 ten 14 buçuğa kadar Beyoğlu 
Kazasında müteşekkil İdare Hey'etine müracaatları.(2621) 

Gayrimübadiller Takdiri 
Kıymet Komisyoaundan: 

Karar numaraları 338 den 360 a kadar olan Gayrimü
badillerin yüzde yirmi beş hesabiyle bonolarını almak Ü· 

zere 21 Mayıs pazartesi günü komisyona müracaat etme· 
leri. (2636) 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Y edikule haricinde Fatih Sultan Mehmet mahalLsinin 

dibağhane caddesinde 1 ve 3 No. lı iki bap mağaza bedeli 
dört sene ve dört müsavi taksitte naklen verilmek şarti!e 
6538 lira bedel üzerinden 23- 5-934 Çarşam\>a günü saat 12 
buçukta kapalı zarf usulile satılacaktır. isteklilerin muayyen 
zamandan evvel yüzde 7 ,5 ni sbetinde teminat mektuplarile 
teklifnamelerini Komisyon Riyasetine tevdileri. (R) 

(2097) 

21,45: Taaannili kuardet konseri. 22,IS: Dana 
Pl.iklarr. 

Kar191k muıiki konseri. 23,10: Halif mua.ilı:i . 
ŞiMALi ITALYAN CRUPU, 

546 Kbz. BUDAPEŞTE, 550 m . 
17,40: Macar 4ark1lan. - Muaahabt: . 20,10: 

Piyano konseri. - Muıababe. 21,15: Tagan· 
nili konıer, - Spor. 23,10: lmre Maıyari Si
gan takımı. 24.SO: Len Baker cazı. 

686, Khz. BELCRAT, 437 m. ... 
20.JQ: Radyo orkestra11. 21,20: Rek.la.m. -

Opera temıi.li. 
174 Khz. MOSKOVA. 1724 m. 

21: Akıam konıeri. - Mütenevvi neıriyat. 

638 Kbz. PRAC, 470 m . 
21,05: Smetananın "Sır,. (Le Secret) opera• 

sı. 24,05: Pli.k lıconıeri. 
713 Khz. ROMA, 420 m. • 

18: Şarkılar. - Musahabe. - Plak. 21,45: 

_ Bu, o kadar fevkalade bir tey 
miki taka veya ciddi mi diye soru
yorsun? 

- Şöyle bir kaç günlük bir seya
hat mi? 

- Temelli kalacağım. 
Halim Siret, elile çenesini tut-

mu,, bafınl sallıyordu: . . 
_ Bu fena bir karar. Hıç mı 

' k . ., 
İstanbula gehniyece sın · 

- İfi bilir. 
Halim Siret bu müphem cevabı

ma sinirlenıni,ti: 
-Ne yaptığını, ne yapacağını 

sen de bilmiyorsun ya. .. 
Bu, yalan değildi; o kadar müt

hiş ve müziç bir kararsızlık için • 
de idim ki tırnaklarımla kafamı 
oymak, beynimi durdurmak istiyor 
dum. 

1stanbuldan ayrılmak, bana, çok 
güç gelecekti, fakat durmak ta bir 
azaptı. Arasıra F rançoise' ı, Fer
hundeyi görüyordum. Onlara da 
çok alıfmı,tım. Sonra Nefideden u
zakta yaşamak, beni çok sarsacak
tı. Acaba ben, ihtiyar halimde, bu 
sarsıntıya tahammül edebilecek
miydim? 

Françoise'la Ferhundeyi alıp be
raberce çiftliğe gitmek te vardı. 
Yalnız onl~, köy hayatına uyabi
lecekler miyi:li? Sırf beni gücen· 
dirmemek için uymut görünseler 

20,40: Pliı.k. - Muıahabe. - Pl.ik. 21,4'5: 
Radyo orkestra11. 22,45: Oda mu ilc.i,i. 23,30: 
Danı muıiki•i. 

191, K.bz. Deulschlandıender 1571 m. 
20,35: Berlin tehir opera•ıodan: VerdinİP 

uAIDA,, operası. - Muıahab•. 21: Gcc• le.on· 
5eri. 

239 Khz. ViYANA 507 m, 
19 55 Operadan naklen Vacner'in Lohene· 

rin ~peraaı, 23,50 Peıte'den Si.san muı'ki .i. 
950 Kbz. BRESLAU 3ı6 m. 
20 Şarkılar, müıababe, 21 Halk OPf'ralann· 

dan parçalar. 23 Neı'eli konıer, haberler, 
23,SO Dana mu5ikiıi. 

bile hakikatte memnun yafayaca!<
lar mıydı? 

Hafif, y:ımutak bir el kolumu tu· 
tuyor. Ne.idenin kokusunu duyuyo· 
rum.: 

- Hüsrev amca, gitsem mi, git· 
ınesem mi diye dütünüyor. Zavallı 
cici amca! 

Evet, zavallı cici amca! Anasını 
kurtaramamıftım, timdi kızını da 
kaybediyorum. Zavallı talisiz Hüs· 
rev amca! 

Bir insanın talii, bir düziye hep 
tersine gider mi? Sırrı Nevreıi kar· 
fıma çıkaran bahtın, kaderin hak· 
sızlığına ve insafsızlığına sadece İt' 
yan değil, lanet ediyorum. 

Neside gibi M>luk, zayıf, çelim· 
siz bi~ kızın kalbindeki, sinirlerin· 
deki bu lav aletini yakan kuvvet 
ne? 

-Atet mi yakar, pervane mi ya· 
nar? 

Zavallı kızım, senin cici amcan 
ne kadar zavallı ise, sen de o ka· 
dar, belki de ondan ziyade zaval· 
!ısın. Pervane de sen; alet te, gene 
sensin ve sen, kendi kendini yakı· 
yorsun. 

Ne,ide, ellerini omuzlarımın üs· 
tünde, boynu bükük bakıyor: . . , 

- Ben, ne dü~ünüyorum, bılıt 1 

misin, Hüsrev amca? 
· -Bitmedi..,. 
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Başvekilin 
Tetkikleri 

(Başı 1 inci sahifede)' 
busu Re,it, Maarif Müdürü Hüse • 
Yin ve Muallim Zinnur Hanım ta -
rafından nutuklar söylenmi,tir. Me 
r~imin hitamını müteakıp Ba,ve -
kıl ismet Pa,a Hazretleri ve lktısal 
Vekili Celal , Nafıa Vekili Ali, Zi
raat Vekili Muhlis Beyler lktısat 
Müdiriyetine gelmişlerdir. Müdiri
yet odasında fabrikanın planları ü
z.erinde bmet Paşaya izahat veri -
lırken fabrikaya yapılmakta olan 
iltisak hattının kısa bir zaman.la ik 
rnal edileceği: ; haber verilmiştir. 
Başvekil Paşa bu haberi memnuni
yet karşılamıştır. ismet Paşa, bun -
dan sonra, planda istikbalde ya -
Pılması mukarrer amele mahallesi 
kısmı için kaç para lazım olduğu -
nu sormuş ve bir milyon lira ceva
bını alınca: 

- Kısa bir zamanda bu da mey 
dana getirilir, demitşir. 

Fabrika methal planı tetkik olu 
nurken Nurullah Esat Bey: 

- Paşam, dedi, bunun için iki 
pli.n yapılmı,tır ve intihabı bize bı 
rakılmıştır. Hangisini tercih hu • 
Yllrursunuz? diye sormuştur. 

P,..a Hazretleri, pli.nı tetkikten 
ıonra: 

- Hangisi ucuz çıkıyor, diye sor 
du ve modern mimari tarzında o -
lan plan gösterilince: 

- Benim de gözüm ona takıl
mıştı, zaten... Güze( ve ucuz. O hal 
de yapılacak olan budur dediler. 

Bundan sonra mühend;s Şev -
ket Turgut Bey Rusyada fabrika
larda çalıstırılan amelemizin mu
yaffakıyetler gösterdiğini sıkı bir 
ırntihana tabi tutulduklarını, yal
~ız kimya kısmında çalışanlardan 
ıkisin"n muvaffak olamadıkları -
nı 5Öylt:miştir. 

Be'ediyenin ziyafeti 
KA YSERI, 20 (Milliyet) - Be 

lediye tarafından muhterem mi -
safirler şeref ne fırka binasında 
mükellef bir öğle ziyafeti veril • 
ıni~tir. 

Başvekil paşa hazretleri hafif 
rahatsız bulunduklarından ziyafe
te İştirak etmemişler, vagonların -
da istirahat eylemiş!erdir. 

Ankaraya avdet 
KA YSERI, 20 (Milliyet) 

Heyeti getiren tren öğleden son -
ra on beşte hareket etmiştir. 
T,.n gece yarısı Ankaraya vara -
caktır. 

Tezahürat 
KAYSERi, 20 (A.A.) - Başvekil 

Plaa"' hazretleri beraberlerindeki zevat
birl:kte bugün saat 10 da Kayseri • 

Ye gelmişler ve i.tasyonda balkın COŞ· 
kun tezahüratile karşılanmışlardIT. 

Şehir baştan hafa clonanmıttır. Vali 
'\re bcl<>diye rei&i ve Kayseri mebusları 
!'laşvekil Paşa hazretlerini Himmetdede 
••tasyonunda karşılamışlardır. ismet Pa
la hazretleri istasyonda kendiler:ni 
oela:nJıyan a•keri kıtayı tıeftiş ettil<ten 
• 0.nra fabrikanın kurulacağı sahaya git
trıişlerdir. 

Burada bir müddet istirahat ettıik
t.,., ıonra dokuma fabrikaaın>n temel 
atıI:-cağı yere gelmiılerdir. Bütün Kay
j<""' halkı ve civarda": ~ya ve atlı o
aı-a.k gelen yüzl~ koy\ü burada Baş

vclciflerini çok derin saygı ve muhabbet 
lezahürleri ve sürekli alkışlarla kar · 
şıla.;1ı1ar. 

Nutuklar 
ilk söz 11öyliyen Kayseri. mebusu Re

tit Bey cümhuriyet hükUınetinin ba • 
tardığı büyük işlerden bahsebnit ve te
trıeli atılmak üzere bulunan dokuma 
f-1>rikamun delalet ettiği büyük mana· 
Yi işaret etmiştir. 

Maarif müdürü Hüsnü Bey nutkun• 
da 19 may11 1919 tarihi nasıl büyük 
bir inkılap ve tar.h mebdei olarak ta
~"•ınış ise 19 mayıs 1934 tarihinin de 

1 
uvvetli bir ilerleyişin remzi ve dev • 

!lçilik telakkisinin muvaffak bir ese· 
tı. olarak tarihe geçeceğini söylemiş 
~ıç bir milleti taklit etmiyerek takip et
~~in>i-z devletçilik &iyasetinin bilakis 

0 tün dünyanın grptasmı celbettiğini 
~e herkes tarafından taklit edildiğini · 

O.ydettlkten sonra dokuma fabrika • 
i(:1n memleketlerinde kuruluşundan 
1
;;?11•ri halkının duyduğu minnet ve 

t •an hislerine tercüman olmuı -..... 
"" ~Ü•nü Bey Sovyetlerle teNı olu -;...:i iktraadi münasebatın büyük bir 
IÖ 1~a mazhar olması temennftile 

2 <>ri<ıi bitirmiştir. 
ICA Tebrik tdgralları 

cat f '\SERi, 20 (A.A.) - Mensu • 
e, ab,.,kaımm temel abna meraısOmi 
\'' n_aıında Ruı Hariciye komiser mua • 
1

1
"' M:. l<ı-eotinoki tarafından Baıvekil ;:net Paıa hazretlerine aşağıdaki tel -

_af gelmiş ve meraıim esnasında okun
·••Uştur: 

"ICa ~-''-trıel Yseri mensucat fabru<atmm te-
ıiz' atına merasimi _vuil~s.ile ~ze v~. 

lır: ~ ın ~aaıtanızla Türkıye cumhurıyet hu 
v~e Türk milli ikttsadiyatının tak 
d~ye., yolunda bu yeni ve mühim ha
.;.'leden dolayı tebriklerimi arzede • 
Soın. Bu hadise ayni zamanda sosyalist 

vr~t cümhuriyetleri ittihadı bükü • 
~ '~ Türkiye hükumeti arasındaki 
~w:•adı teıriki mesainin ye bu iki bü· 
do komşu millet araıındaki sarsılmaz 
lil~~~ğun verimliliğine paTlak bir de-

t AğIT sanayi komioeri M. Kaganoviç 
arafından da iktısat vekili Celal Beye 
ıu ~~lgraf gelmiştir: 
ika Kayset"i pamuklu mensucat fab • 

r smın temel abna merasimi müna -
:t~:tile Türk sanayiinin inkişafmdaa 

0 Y• tebriklerimizi Arz ve bu husus -
ta ınuvaffakıyetlerinizi temenni ede • 
•ım.,. 

ismet Pş. Hz. nin 
Nutııkları 

(Başı 1 inci sahifedeY 
Şimdi bugün temelini atmakla se
vindiğimiz eser elde bulunan bu -
yük bir endüstri programının bir 
parçasıdır. Programın muhtelif 
mevzularından biri olarak doku -
macılığı ele aldık. O mit ediyo, uz 
ki dokuma sanayiimiz için tasa v -
vur ettiğimiz tedbirleri tahakkuk 
ettirince memlekette dokuma ihti -
yacı esasından temamiyle halledil 
miş olacaktır. Dokuma sanayii bi -
zim inkişafımız için büyük bir mev 
zudur. Her memleket az çok bu -
yük sanayie bundan başlamıştır. 
denilebilir. 

Fakat bizim dokwna sanayiinde el 
de edeceğimiz neticeler dokumacılığa 
yarayan yerli maddeleri .!l.yri zaman
da yetittiren zirai ~raıte malik oldu
ğumuz için iki misli ialıfade temin e
duektir. Bu büyük nı~ nuda doku • 
nıa fabrikalarının teai .. ışinde Sovyet 
Scluayii ile teşriki mesaı f"lmiş bulunu 
)"on•z. Sovyetl.,rin 1"u fllt.rikaları kur 
mak için kendi meroleketlerinde ya -
pılan bir itten daru. ziyade dikkati; 
ve temiz olduklarını görerek bizi cid
den memnun ve mUtrhasais etmekte
dir. ( alkıtlar) 

Burada, Kayserıde bir aene ıonra 
hepimizin memnuniyetini bir kat da • 
ha arttıracak ve hariçten gelip bunu 
seyredecek olanların gözlerini kamaı 
tıracak büyük eoer hem Türk · Sovyet 
dostluğunun bir abide•i, hem de ye -
ni kurulan ve bütün dünyanın hay -
ıı::etini celbeden büyük Sovyet sana • 
yiinin en parlak bir mısali olacaktır. 

5 Milyo'I lira 
Arkadaşlar, kunılacak fabrika lah 

mine göre beş milyon liraya mal ola -
caktır. Burada 33 bin ig ve bin küsur 
tezgah bulunacaktı• Tahmine göre 
bu fabrika bir •enede tahminen 25 bin 
balye kadar pamuk istihlak edecekt r. 
25 bin balye pamuk iatıhlaki bu sene 
ferde bu memleketin yetittirdiği pa • 
muk mevcudunun büyük bir kısmının 
Kayr.eride istihlaki ~em•kti!-. Fabrika 
ayni zamanda ~~ndı !lelı.tı·ık kuvve!.i 
ihtiyacını kendısı temın edecek ve bu 
yük bir santralla saatte 2700 kilovat 
sarfedecek 1500 amele çalışacaktır. 

Bu bir k~ç rakam ku~ul~ak.ta olan ': 
serin yalnız manevi ve ıktısa~l ehemm.!": 
yetini değil, memlekette ~emın edecegı 
inkişafı gösterir. Bu mısal dokuma 
fabrikalar işinde de mümtaz ve gıpta e· 
dilecek bir mevki sahibi olduğumuzu 
anlatmak için kafidir. ( Alkıılar) 

Diğer fabrikalar .• 
Bu sene endüstri programının dıger 

fabrikalarını hemen memleketin muh· 
tc1if yerlerinde müteakiben kJracağı2 
ve bir sene sonradan itibaren bunlar 1 

işlemeğe başlıyacaktır. Umidimiz odur , 
ki, be§ sene içinde tehakkuk ettirmc
ğc çalıştığımız bu programı beş ıened•n 
daha az bir zaman zarfında mükemme~ 
len işletmeğe başhyacağız. (Bravo ses· 
!eri, alkı~lar). Kayseri dokuma fabrika· 
sı da Sumer Bank'ın mevcudu meyanı
na gire<'ektir. 

Esasen bu fabrikalar sanayi progra· 
mının tehakkuk ettirilmesinde milli ban· 
kalarırnız büyük bir vazife almışlardır. 
Sümer Bank münhasıran memleketin 
endüstri müessesatiyle iıtigal etmekte
dlr. 

Is Bankast 
Ondan sonra iş Bankası geniş iştigal 

mevzularının müsait olduğu nisbette 
n1cmleketin sanayileımesi için bütün e
me/tini sarfetmeğe çalışmaktadır. Bun
dan mada Ziraat Bankası kendi sahası
nın müsait olduğu nisbette memleketin 
endüstrisine amil ve müfit olmağa ça .. 
lışmaktadıl". Devletin himaye ve mua· 
'\'Cnetiyle endüat1.·i programının az za .. 
manda tehakkuk L~ neıİ İçİR büyük a
mil olmaktadır. 

Arkadaşlar, her büyük işte ol
duğu gibi memleketin iktisadi ku
ruluşunu vücuda getirmekte de 
Büyük Reisi Cümhurumuz Gazi 
Hazretleri yakından bilhassa alii
kadardırlar. Bu sanayi müesaesa
tının mükemmel olarak bir an ev
vel vücuda gelmes1inde programın 
feyizli b:r surette tehakkuk ~t~iri~
mesinde yakından gayretlerını, Jık 
katlerini ve delaletlerini her gün 
bize 1ibzal etmektedirler. (Alkı~
lar ). 

Siz:n gibi bütiin mer.ııleketin 
Kayseride büyük müessesenin ku
rulduğunu yürekten takibettiği bir 
anda Büyük Reisicümhurumuzu 
hürmetle ve der1in muhabbetle an
mayi en eyi ve en güzel ve en vic
dani vazifelerimizden sayarım. 

(Alkıtlar) • . • .. . 
Arkadaşlar, Türk mkılabı, Cumhurı-

yet rejimi kahrema~ların omuzu~da ku
ruldu (Bravo ıeılerı). ~~ml~ket_ın var
lığını muhafaza etmek ıçın .ıımdıye ka
dar bütün varlığını sarfetmı§ olan k"1!· 
remanlar çifçilerle beraber çalı.ştı~ı ~
bi bundan sonra da büyük bir ışçı küt· 
lesiyle beraber çalııacaklardır. 

Himmet ve liyakat 
Arkadaşlar, Türk inkılabının inandın· 

cı ve hakiki manasını zihinlere yerlet '" 
tirici timıalini hiç hatırdan çıkarmamalı• 
yız. Bu yeni iş ailesinin ve fabrikalar 
mecmuasınnı verdiği mana olacaktır • 

Memleketin kurtuluş hareketinde en 
İnandırıcı deli.1 fabrikaları kurmak ve 
onları İ§letmekte göıterdiğimiz himmet 
ve liyakat olacaktır. 

Türk milletinin en yükıek işlerinde 
olduğu gibi bu istikamette de liyakati 
asırlardan beri çok zamandan beri mev
cuttur, muhakkaktır ve biz bu liyakatin 
en son zamanda yeni fenni veıait içinde 
yüksek nümune1erini ermekle mükelle
fiz. (Alkışlar). Biz bu vazifeyi mükem
melen ifa edeceğiz. 

Bu vazifeden memleketin endüstri 
hayatına kavuşmasından iktiıadi kuru • 
tuşunun ikmal edilmesinde Üzerimize 
dü§en vazifelerimizi hakkıyle ifa edece-

Bulgaristanda diktatörlük 
(Başı 1 inci sahifede) 

ile anlaşmayı programına esas ittihaz 
eden Zveno grupuna dahildi. Zveno 
grupunun manzarası ise çok gariptir. 
Çünkü programla tatbik edilen siya
set arasında esaslı farklar vardır. 
Hiç §Üphe yoktur ki Yugoslavya ile 
anlaımak demek eııııelemirde Bulga
ristanın Makedonya üzerindeki iddia
lanndan feragat etmesini kabul et • 
mek demektir. Halbuki vaziyet bura
da büsbütün berakistir. Çünkü Zveno 
nun birçok lTe;yannameleri. Bulgaris .. 
tanın T rakyasız yaşayamıyacağını ve 
bu memleketin (Ege) denizinde bir 
mahreç temin etmesinin kendisi icin 
hayati bir zaruret olduğunu ilôn et -
mektedir, 

Bu itibarla meselenin pürüzlü ta • 
raf/an vardır: Eğer yeni hükumet 
Zveno'nun esas pro~ramını kendisine 
tn<tl edecek olursa hiç fÜphe yok ki 
dahili politikada birçok müfkülata 
maruz kalacaktır. Çünkü Makedon -
va ihtilal komitesinin hakimi mutla -
kı olan lvan Mihailoff, Makedonva 
hakkında besledi~i fikirlerin hiç biri
sini. terketmemiştir. 

Sar ki ve Garbi Trakya etrafında da 
iddialann mevcut olmaaı hic süphe • 
siz bütün bıı kuım araziyi milli top • 
ralılarının lQ;ı;rmı gayri mülariki te • 
lakloi eden T ürkiy<ı ııe onun müttefi
ki Yunani&fan taraiından alaka ile 
takip edilmektedir. 

Binaenaleyh harici •İyaset noktai 
nazanndan da meselenin ehemmfvf>ti 
afikôrdır. Yeni Bulgar kabirv?•inde 
Zveno teskilatının en belliba•lı erkô
nınden biri olan Peter T odoroff'un 
bulunması da nazarı dikkate alına -
cak bir kevfi.vettir. 

Binaenalevh ı>oz.iyette h~üz bir ka 
rarşızlrk vardır. Bununla beraber ye· 
ni kabine reisi Bulgar milletine karfr. 
nefrettiği '~•yannamede ue gazeteci • 
!ere verdi~i bevanatt<ı Bulgaristanın 
diifer devletlerle ııe bilhassa komsu • 
larile hüsnü münas,..bat idame ettirip 
sulhü takviye etmekten başka bir tta· 
ye talıip etmediğini söylemiıtir. Hic 
şüphe yok ki yakm bir zamanda Bul
par si.vasrtinin hanP'i veche dahilinde 
inki.-.al edeceğini göreceğiz. 

Dün bu hususta gelen telgraflar 
şunlardır: 

SOFYA, 20 (A.A.) - Bulgar 
Ajansından: Eski Batvekil M. Mu 
tanof kabineyi teşkile muvaffak 
olamadığını dün sabah saat yedide 
saraya giderek Krala bildirmiştir. 
Esasen Kral daha saab be,te eski 
nazırlardan M. Georgieff ile Ce -
nerl Zalteff'i kabul ederek kendi
lerile görütmüttü. M. Muşanoff 
Kralın yanından çıktıktan sonra 
aııkeri valiliğe giderek M. Georgi
eff ile uzun bir mülakatta bulun -
muş ve M. Georgieff tekrar Saraya 
giderek kendi riyaseti altında tetkil 
ettiği hükumetin tasdikını mübey -
yin emim ameyi Krala imzalatmıt· 
tır. Kral öğleden sonra saat 4 te ye 
ni Dahiliye nazırı mütekait Cene • 
ral Midilef'i ve saat 5,30 da da Har 
biye nazırı Ceneral Zlateff'i kabul 
etmittir. Kral eski kabinede Har -
biye nazırı buluann Ceneral Vate
fin tekaüde sevki hakkındaki emir 
name ile Bulgaristanın eski idari 
teşkili.tını ilga eden ve memleke -
ti 16 vilayet yerine yedi vilayete 
taksim eden emirnameyi imzala -
mıthr. 

Kabine aktam üzeri ilk toplan-
tısını yapmıştır. 

SOFY t. 20 (A.A.) -Yeni kabine 
nin ilk içt;;,,aını mütealup, Baıvekil 
M. Georgieff dün akıam saat 21 de 
gazetecileri kabul ederek hükfunetin, 
müstacel işleri tesviye ettikten sonra, 
yeni tedabiri tezekkür eylediğini söy
lemiştir. 

Başvekil, yeni hükumetin ta.sav • 
vur ettiği ıslahat meyanında memle -
ketin yeni vilyete ayrılması ve bele • 
diye reislerinin merkezden nas.bedii· 
m!'l~r~ gibi memleketin idaresi için 
faıde_lı ~etebbüsler bulunduğunu zik -
retmı§tır. 

K~~ine, yeniden tasarruf ebnek ça 
rel~rı~ı ara~tırmak makaadiyle büt • 
ceyı hır kere daha tetkik edecektir 
M. Georgieff, 1'.lınacak tedbirlerde~ 
bazılanrun belki kanunu eaaai ahka -
mına tamamiyle muvafık olmıyarl\k 
m~leketin mübrem ihtiyaçlarını tat 
mm edecek surette İş görmeğe taraf
tar bul~n~u~nu. ili.ve. etmittir. 
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Y enı hukumetın hanci siyaoeti hak 
kındl\ "<>r••l•n ı.;~ suale cevaben, Bat· 
vekil demi~tir ki: " 

"Bu husur.taki hattı hareketimiz, 
Bulııar milletin ehitaben netrettiğ; -
miz be~Rnnamede tamamiyle münde
miçtir. Bütün devletler ve hassaten 
lr.nmfularmuzla dc>stçasma münuebet 
ve ıulh ve müsa1emet taraftanyız. Sa
bık hükUmetin harici po1itikasının hemen 
bü~n milleçe ,.!8•vip edilmiı olduiunu 
teslım etmek lazrmdır. Bunun içindir ki, 
§imdiye kadar takip edilen siyasetten 
ayr•lmağa hiç bir sebep yoktur. 

Diktatörlük 
LONDRA, 20 (A.A.) - Royter A-

ğimize kat'i bir itimadı nefsimiz vard.... 
(Alkışlar). 

Kayserilileri böyle büyük milli 
terakkinin mühim bir abidesini bu ka 
dar hararet ve muhabbetle kucakla -
dıklanndan bilhassa tebrik etmek is
terim. ( alkıılar) 

Gösterdikleri heyecan ve her ıa -
hada bu işlerin tahakkuk etmesi İçin 
ibzal etmeğe çalıştıkları kolaylıklar 
yükaek zekalarmın, çalı?J>& hevesle
ı-inin ve memleketin büyük fa~liyetle 
rine gösterdikleri al&kanın güzel bir 
rıüsalidir. 

Bugün Kayseri dokuma kombinesi 
nin teınelabna merasimini yapmrf o • 
luyonız. Ümit ederim ki istikbal bü • 
yük sanayi programının büyük en -
düstri programının ilk eaerinin kurul 
duğu bugünü memnuniyetle ve bu top 
lantınızr .zevkle hatırlayacaktır. (sid. 
detli alkıılar) 

jansından: Sofyadan ve civar merkıPz 
lerden alınan malWnata nazaran Bul· 
gar hükıimet darbesi muvaffakıyetle 
neticelenmiftir. Bu darbenin, ordu ve 
zabitenin de yardımı ile. milli birlik 
tarafından tertip edildiği zannolunu· 
yor. Şehrin asker tarafından işgal edil 
miş olmasına rağmen hiç kan dökül
memiştir. M. Georgieffi'n riyasetinde 
ki dikta.tör hükUm.etinin teessüsünü, 
Bulgar milleti büyük bir sükünetle 
karsılamıştır. Meclisin, yeni intihaoat 
yapılmak Üzere, habersizce feıhi de 
ayni sükunetle telakki olunmu~tı:r. 
Başvekil M. Georgieff'in muvakkaten 
deruhte ettiği Hariciye nezareti, Pa
ris ,sefiri M. Budalof' a teklif edilmiş
tir. 

Hikaye edildiğine nazaran, sabık 
Bafvekil M. Muşanoff ile arkadaşları, 
dün sabah uyandıkları zaman, malÜ· ı 
mat almak üzere. ni.zrrlık sıfatlarmı. 
beyan ederek. telefon etmek istemiş- ı 
lene de, kendilerinin resmi hiç bir sı ı 
fatları kalmadığı, ve huslt4'İ telefon 
mükilemelerinin de memnu olduğu J 

cevabını almışlardır. 
Sabık nazırlann aokağa. çı1anaları 1 

da yaaak edilmiıtir. 
Kanfıklık yok 

SOFYA, 20 (A.A.) - Bulgaristan· ' 
da hükilmetin değiJıınesi Üzerine gu -
ya karıııklıklar çıkmış oLduğuna dair 
yabancı memleketlerde dolaıan uydur 
ma rivayetleri. Bulgar telıtraf a iansı 
katiyetle tekzibe mezundur. Gerek 
payi•--U.tta ve gerek memleketin sair 
kıarm)armdan sükiin ve intizam tama 
miyle hüküm sürmektedir. 

SOFYA, 20 (A.A.) - Havas Aian 
aı bildiriyor: Yeni hükfunetin mille -
tin ekıseriyeti tarafından teveccüh'e 
karşılanması muhtemeldir. 0P.mirvo1-
1ar ve Nafıa nezaretleri ve Münaka -
lit nez,.,reti şeklinde ve Ticaret, Sa -
navi. Mesai ve Ziraat nezaretleri de 
Milli lktrsat Nezareti şeklinde birleş 
tirilmi-.tir. 

LONDRA ?O (A.A.) - Hül<Umet 
darb.,..i tek silah patlamadan netice -
lenrni~tir. 

Bataryalar. makineli tüfeklerle mü 
cehhez a~ker\ kuvve'"'·""· §ehirdeki 
.-e:mi mebaniyi ve sevkülcey~ nokta
lannı tamamen İsS?al etmişlerdi. So -
kaklal'da kol gezdirilmi,. bilumum dük 
kinlar. ya-,;ıhaneler ve şimendifer is
ta~onlan kapatılmıştır. 

Bu esnada 100 kadar komünist tev 
kif olunmuştur. Kinuenin sokağa çık 
masına müsaade edilmemiş ve öğleve 
kadar, vabancr memleketlerle muha
bere tatil olunmuş.tur. 

BELGRAT. 20 (A.A.) - Sofvada 
örfi idare ,afakta beraber ilan olun • 
mut ve bütün müesseseler askf'r kuv
vetleri tarafından issral edilmittir. 
Öğleden biraz evvel Mebuıan Meclisi 
nin kar:usında bir mitralvöz bölüiü 
mevki almıf ve bir müddet sonra da 
nivade ve süvari bölükleri gelmiştir. 
Öğle üzeri parlomentonun ablukası 
kaldırılmıotır. Ablukanm devamı müd 
delince tehir Üzerinde tayyareler do
Ia,mıştır. Azası sivillerden ibaret olan 
bir askeri diktatörlüğün ilanı derin 
ı.;r h~vr uyandınnıştır. Gazeteler 
kapatılmıştır. Bu hareket o kadar 
ini olmustur ki M. Muşanoff'un na -
zırlan ve hatti. yeni kabine azası bile 
Georgieff kabinesinin teıekkülünden 
hab.,rdar edilmemi•lerdir. Yugoslav -
yadaki mütaleaya · göre ötedenberi 
Bulgar . Yugoslav mukarenetine ta • 
raftar olan M. Georgieffin kabineyi 
teşkil etmesi bu mukareneti tamamiy
le tahakkuk ettirecektir. 

BÜKREŞ, 20 (A'A.) - Bulgaris
tanda zuhur eden hadiseler dolayrsi
le, Tuna üzerinde bir köyden Rusçuka 
işleyen vapurların seyrÜseferi dünden 
jtibaren tatil olunduğu gibi, Bükreşle 
Sofva arumdaki telefon mükalematı 
d" kesilmiştir. 

Korrşu memleketlerde tesirleri 
BOKREŞ, 20 (A.A.) - Anadolu 

Ajansının tsalkan hususi muhabiri bil 
diriyor: . L 

lJün saat bette Bulgar Kralı bırkaç 
seneden beri Ziviyeno meanuası etra 
fında •iyasi ve münevver bir grup vü 
cude getirmiı zevattan uımumi. harpte. 
bir gözünü kaybelmİJ olan Mıralay Sı 
mon Yorgiyef'i saraya çağırarak ken 
disini parlamento harici bir kabine teı 
kiline memur etmittir. 

Bulgaristanda yeni diktatörlük re 
jiminin tesisi halk tarafından aükiinet 
ve bir nevi itaat ve inkiyat ile kartı 
lanmıştır. Fakat bu sükü.na rağmen 
karışrklrklara intizar edenler vardır. 
Bulgar matbautına san.sör konulmut
tur. 

Yeni hükiimetin iradelerle çahıma 
ıına rağm.en kanunu esasi liğvolunma 
mıştır. Ancak siya.si fırkalar fealıe -
dilmek ihtimalinin kuvvetle mevzuu
bahis olduğu anl14ılmaktadır. 

Romen matbuatı, Bulganstan vaka • 
yüni kaydebnekle beraber mütalea be
yanından içtinap etmektedir. 

Koantör gazetesi iktidara çağın -
lan Künon Y orgiyef grupunun Bulga
ri•tanla Yugoalavya araamda bir an -
laımaya taraftar olduğunu .öyliye • 
rek: 

"Bu grupun iktidara g_eım.~sı aan -
aoayonel bir hadisedir. Ç~~. Yu~os 
lavya ile Bulgaristanın bırıbırlerıne 
yakla?J>&ll demek, Bulgaristanm ltal 
yanın nüfuz aaha.sından çıkması de -
mektir. 

Diğer taraftan yeni Bulgar hüku -
meti Sovyet Rusya ile bir anla,ma ya -
pacağrndan bahsettiiine göre, bu si -
yaset dolayısile Bulgariatanı Türki -
yeye yaldaıtıracaktır. hükmünü ver -
mektedir. 

Belgratta çıkan Pravda gazetesi 
yazdığı bir makalede diyor ki: 

''Bulgar siya.si fırk ... larının i~tili.~ 
)arı 0 hale gelınittir ki, Bulgar ıılerı 
ni bilenler, vaziyetin ar;ıcak kra}~~ 
kat'i bir hareketi ile netıcelenecegıru 

bekliyorlardı. . 
Kral Borisin aldığı tedbir, yalnız hak 

lı değil, gayet zaruri idi. .. 
yeni vaziyet Sofyada ltalyan nufu -

zu yerine Yugoslavya !~~. ~laş~k 
his.ini hakim kılmak istedigıgıne gore, 
bütün Bufg"ariatanın 500 bin kişilik 
muhacir teıkilatına ;. tinıd eden ve şim
diye kadar Bulgar hükumet idareJİ • 
'le hiıf<m olmut Makedonya komite • 

,- '\ Avusturyada 
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ı ene ır ço 
Büyük Gazi'nin Samsu
na i!k ayak bastığı gün 
her tarafta kutlulandı 

(Başı 1 inci sahifede) 
tekrar edildi. Merasim şöyle 
batlanmıtbr : 

Saat 10 da Gazi Hazretleri
nin büstünü havi motör önde 
olduğu halde bir çok motörler 
denizden hareket ederek Gazi 
iskelesine doğru ilerlediler. İs
keleye gelinceye kadar hava fi. 
tenki ve toplar atıldı. Büstün 
etrafındaki askerler tarafından 
iskeleye gerilen siyah perde yır
tılarak biraz ilerde de lise tale
besinden bir efendinin 'nutuk 
söylediği yerde tevakkuf edildi. 
Lise talebesinin nutku çok he
yecan verdi ve alkıflandı. Büst 
ve heyet biraz daha ilerledi, or
ta mektep muallimlerinden 
Remziye Hanımın nutku din
lendi ve a'.kışlandı. Bir çok 
müesseseler tarafından hazırla
nan çelenkler Gazi heykeline 
konuldu. istiklal martının söy
lenmesinden 90nra maarif mü
dürü tarafından çok heyecan 
veren ve alkıtlanan bir nut.
irat edildi. Bunu müteakip bir 
saate yakın devam eden geçit 
resmi yapıldı. Alay be!ediye ö
nüne giderek orada reis Hasan 
Beyin kıymetli ve heyecanlı bir 
nutku dinlendi. Daha sonra 
Halk fırkasına gelindi.Fırka bal
konunda bir muallim gür bir 
sesle bir manzume okudu. Ora
dan da Halkevine gidilerek te
zahürat yapıldı. Merasim müd
detince bütün dükkanlar kapalı 
idi. Öğleden sonra Halkevinde 
ve radyo önünde inkılap hak
kında konferanslar verildi. 
Cümhuriyet meydanında ha
zırlanan milll çalgılar haİkm eğ
lence!erine tahsis edildi. Gece 
karada ve denizde fener alay
ları yapıldı. Belediye binıuında 
şükran balosu ve Halkevi temsil 
şubesi tarafından temsiller ve
rildi. 

Rüşvet meselesi 
(Başı 1 inci sahifede) 

fon şirketi komiseri Fuat Beyi din 
lem ittir. Fuat Beyin i tticvabı saat 
ondan 12,30 a kadar devam etmit
tir. Bu hususta çok sıkı bir ketumi 
yet gösterilmektedir. Maamafih 
Fuat Beyin Metr Salenıin tirketin 
hukuk mütaviri olduğunu, fakat 
bu müzakereler esnasında şirketin 
kendisine hükumetle temas hak -
kında mezuniyet verip vermediği -
ni şimdiye kadar hükfımetin •ir -
k:tle olan temaslarını kimin idare 
ettiğinden de malumatı olmadığı • 
nı bildirdiği söylenmektedir. Şir -
ket Metr Salemin hükumetle •ir -
ket namına müzakerelerde bulun
maya mezun .ol~adığını! ken~i_s.in_e 
böyle bir salahıyet verılmedıgmı, 
Metr Salemin son zamanl.~rda tir ~ 
ketle hiç bir alaka ve munasebetı 
bulunmadığını bildirdiği söylen • 
mektedir. Müddeiumumilik ifade -
!eri dün akşam Ankaraya gönder-
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mittir. ' 
Ankarada ifadeleri alınanlar 
ANKARA, 20 (Telefonla) -

Metr Salem veLeon Faracinin iıtic 
vahı daha ilk tahkikat safhasında 
dır. llk tahkikatın birkaç gün da
ha devam edeceği anlaşılm.-ktadır. 
Aksam Nafıa Hukuk Müp.viri Av
ni Beyin ifadesine müracaat edil
miftir. Bugün sabahtan öğleye ka
dar Nakit itleri Müdürü Halit Naz
mi Beyin de ifadesi alınmıthr. 

Yarın cürmü meşhudu yapan 
memurların ifadelerine müracaat 
olunacak, ağlebi iht•mal salı günü 
ise Müstantiklik Hakimi vaz'ıyet 
~decektir. Metr Salem bugün Tev
kifhanede vaktini dütünm~le. ge
çirmif ve yemek hiç yemem ttır. 

sinin, yeni diktatörlük rejimine karşı 
nasıl bil" vaziyet alacağı bunca da 
merlik olumnaktadır. 

Hadisenin en kanılotıerist9: mese -
lelerinden birinin Bulgvi~tancla i de
fa olarak devlet nüiuzile, devletin ha
riç politikasına i$tikamet wnnek id: 
dialanndaki komiteler nüfuzunun sarih 
bir mücadelesine ifaret olduğuna hük· 
molunmaktadır. 

Değisiklikler . 
SOFY A, 20. AA. - Gazeteler, t•· 

mendifer münakalatiyle telgr~. ve tele
fon muhabere ve görüımelerının nor .. 
mal ve muntazam bir ıurette cereyan 
ettiğini yazıyorlar. . 

Sofyada devlet itleri peyderpey yem 
memurlara devredilmektedi. Yeni po
lia müdürü M. Naçef ile yeni posta, telg· 
raf, telefon umumi müdürü M. Vaıil 
Yurukof işe başlamıılardır. Bazı mınta· 
ka valileri şimdiden tayin edilmişlerdir .. 
;yeni memurların ekserisi idareden ye
tişmiı memurlardır. Hükü.metin tasav· 
vuruna göre, valilerin oldukça geniş ıe· 
lahiyeti olacaktır. Mıntaka adedi muha
faza edilecek ve fakat yan yarıya taaar
ruf temini için nahiyelerin adedi 2700 
den 800 veya bi'!e indirilecekür. 

Bombalar patlıyor 
Naziler iiç köprüyü 

tahrip ettiler 
ViYANA, 20 (A.A.) - Mem -

leketin muhtelif cihetlerinden 15 
kadar bomba pat 
lamı~ olması yü -
zünden bütün A
vusturya münaka 
lıitı :Y!kteye uğra
mıttır, Viyana ile 
Salzburg arasın -
da 3 köprü tahrip 
edilm~tir. B,..ka 
yerlerde de de -
miryollar sökül -
müt veyahut ki 

M. DOLFUSS tahrip olunmut -
tur. Alınan haber 

. ler, bu tahribatın na:ı;iler tarafın -
dan yapıldığını gösli!rınektedir. 

Memlekette 

Çankırı idman şenlikleri 
ÇANKIRI, 18 (Milliyet) İchnan 

fenlikleri ortanıektebin kız erkek 
talebesi tarafından ıpor eahuın
da umumi tekilde muvaffakıyetle 
yapılmrttır. 

Aylac.k muhasebei husu
siye binası 

AYVACIK, (Milliyet) - lki ae
nedenheri yapılmakta olan muhase 
bei hususiye binasının intaatı ki.
milen bitmit ve küşat merasimi ic
ra edilmittir. 

Aydında mektepliler bayramı 
AYDIN, (Milliyet) - Bugün 

mektepliler bayramı olmak dolayı
sile tehrimizdeki bütün mektepler 
kır gezintilerine çıkmışlardır. Sa
natlar mektebi ta\ebeleri mektep 
yanındaki zeytinliklere ve ortamek 
teple Gazipaşa, Y edieylül, Cüm
huriyet, Güzelhiıar, Ortam~halle 
ve Halidehatun ilkmekteplerı tale
beleri ,ellre bir saat mesafede kal
faköy yanındaki zeytinliklere git
mitlerdir. Talebeler akşama kadar 
bir çok oyunlar ve eğlenceler tertip 
olunarak çok iyi bir bayram yap
mışlardır. Bir çok talebe ana ve 
babaları da bayram yerini giderek 
çocukların ne,e ve zevklerine iııti
rak etmişlerdir. Valimiz Fevzi be
yefendi ile fırka reisimiz Etem 
Kadri. Bey mekteplilerin daveti 
üzerine top yatağı ve kalfa köyü
ne giderek çocukların içine katış
mıtlar ve eğlencelerine ittiri.Ok et. 
mitlerdir. 

Onyede spor 
üNYE, (Milliyet) - Bir çok se

nedenheri ölü bir halde bulunan 
Madran spor kulübünün faaliyet~ 
geçirmek üzere ka:ıamı:ı fırka reı· 
si Atıf beyin öncülüğiyle fırka sa
lonunda gençlerimiz toplanarak 
kulübün yeni idare heyetini seç
miflerdir. Reisliğe Nihat, umumi 
kaptanlığa Ekrem, ki.tipliğe Etem, 
veznedarlığa Lütfü ve azalıklara 
ç~ftçi ~?at ve Tayyar beylerin tet
kıl ettıgı yeni idare heyetinden 
büyük işler bekler ve kendilerine 
muvaffakıyetler dilerim. 

Çankırıda yağmur 
ÇANKIRI, 18 (Milliyet) - Öğ

leden sonra 35 dakika süren fasıla
sız şiddetli yağmurlar yağdı. Sel
ler şoseyi basarak evlere girdi. So
kaklar su içindedir. Hava şimşekli 
geçiyor. 

Antalya fırka reisliği 
ANTALYA, (Mililyet) - Halk 

fırkası riyasetine fırka umum mer
kezince Şerafettin Bey getirilmiş
tir. Şerafettin Bey şehrimize geldi. 
Ve yeni vazifesine batladı. 

Diyırıbekirde Gazi heykeli 
DlYARBEKlR, (Milliyet) 

Şehrimiz belediye meclisi, geçen 
günkü İçtimamda Gazi hazretleri
nin bir haykellerini kurmak ve 

·merasimini önümüzdeki 5 nisanda 
yapmak üzere bütçeye konulan tah
sisatı alkışlar arasında kabul et
miştir. 

Zilede yağmur 
ZiLE, (Milliyet) - Beklenen 

yaimurlar nihayet yağdı. Çiftçi, bil 
hassa pancar zürraı son derece 
memnundur. 

YAKUT 
En iyi cİ'. • krem, 

Gece ve gllndilz kremi, 
En mlşkülpesentleriu kremi. 

Hanımefendi: SiZiN kreminiz. 

·--- Dr. Nuri Fehmi 41--11 

Göz r~ekimi 
Cığaloğlu Süreyya Bey apart. 

saat 2·6ya kadar. Telefon 2321~ 

-------ı46f. 
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Bütçe Perşembe günü 
Mecliste görüş'ülecek 

ESBABI MUCiBE LAYİHASI ....... ' ' 

Milli Müdafaamızı bundan bir sene evveline nisbetle 
esaslı bir surette takviye etmemiz icap etmektedir 
AN!CA~, 20 (T<;lef~\a)_-:- Büt - ta nazaran 8 milyon lira noksanlık o

çe ene~. 934 malı bütçeoının ~- lacağı tahmin edilmiş, Maarif, Sıh -
bı '?ucib~ını .hazırlı>mrfbr. Encümen hat, lktııat Ziraat Nafıa bütçeleri -
".m.aıet bütçelerwıd-; ufak bazı değişik - ne yeniden ' yapılan' ilaveler ve Milli 
J.i:kler ~ış ve ~ili m~ bütçe - Müdafaa bütçeşine yapılan bir mil -
nne 7~ bı_n ~-17_ lıra. daha. ı~ave ed~ - yona ya.km zam ile 934 bütçesi mas
rek b~tçeyı ~ükumetın teklifi veçhile raf kNmının 4 milyon artacağı anla,ıl 
173 mılyon lır~ olarak t...ı.it etmİftİr. mıftır. 
. E~ı muc:ıibe yann meb'uslara tev- Bunun için de kazanç, muanoeley 

"" <;dilecek ".e ~teml>e. günü meclis he- istihlak bina ve buhran vergilerinde 
yeti umumıyea.ınde müz.ılrereye batla - tadirs.t yapılmak auretile bütç.,de mü 
na~. .. . Ya.zene' temin ed.ilm.i~tir. Encümen va 

~tç~ encum.enı 934 bütçesi esbabı ridat bü.tçegindM:i azlığın, tahsilatın 
mucıbesı~~ v~dat v.e masrafı izah e- 5 milyon lirayı geçıniyeıeğinj gönnüf 
~ ez".ümle cl'.Y~r ki:. • ~r. Gümrük vergisinde J 1 aylık ye-
. ~ne~ hük_umetı 933 malı sene- kuna nazaran 8 milyon inhisarlar va 

51 Lütçe1mı ı..ı.rn;n olunan ....edımn - ridaımda da 4 milyon lira noksan tab 
da ~a geJec? ~ kar,ılamak ı.ilit olacağı görü!müş ise de rnuame
N~a, .'~sat. z~t, sıhhıye! maarif it- le, iuihliık ve diğer bazı V<!rgi ve re -
len ııi?i. verimlı v~ ~g-1~ ~: s'ıın.l<!rdeki fazlalık bu açık mikdannı 
metler ıçuı artlrrmag":. luzum S:ördü~ı.. 5 milyon raddesine indirmi+tir. 
.._....n.., kapa~ uzere yena ~ • M~ahıill.,rin vergi tediye kabili-
~aıt. ka~an tennn edece.le van~t yetlennin artması için iç pazarlarda 
layihaları _.,.., bukınuyordu. Encu - satılan mallann luymetlendirilmeai •e 
men bu sebeptftl bütçenin tetkikini le- kövlü halk hayat §8.rtlarmın da yük -
hir elmİf bazı vd.a.letknn re§kilit selnıesi ve iç pazarlardaki harel<f't ve 
~nlan~ın meclise ·~~ de bütçe- faa!iyetin artmae! lüzumludur. Bugün 
1' daha ayade geçktinniştir. geçırmekte olduguınuz dar ve vari _ 

H~kumetin telclif ettiği ~e 3,30$, dallı seneler mahdut olup birkaç ae-
633. lira fazla~ .• Bu ~"'* dahi rnemle- ne sonra devlet varidatında bir ge -
k~ ~ '!"Ilı hriıoiye, gerek içti - nişlik devri geç.ileceiine İnanılabilir. 
maı ve Ulll\a'Dt uhiıat Vle iktısadi inici • lktısadi ve mali müesseeler hususun ... 
tel ve ilerilerneMnin takviyesine matuf- da bizden çok evvel işe ba~lamıf ve teş. 
tur.Cümh . • .ı..-i kilatlanmış olan Avrupa devletl<!ri 

~ny~ 1 memWrebu üıım- hü.tçelerini tevazÜ:n ettirnıe_k için bin 
ra.n W:_ 1n11l'Elbiıın manevi ve maddi yük .. bir çareye baş vurdukları ve hatta ba 
~-~ ve ~aha emıeai için taiDp et· zan muvaffak olamadıkları bir za -
tıg:mız devl"ti. ~u .. dan. on bet :ı?nni .se- ~a izah ettiğimiz veçhile hakiki 
ne evvel . duşunuleımyen yem vazı - bır bütçe müvazenesi vücude getire _ 
fe ve meoulİyetJerle .karşılamıftır. bihnemeai Büyük Millet Meclisinin di . 
ı. . Devletin bugünkü imme lıİ7.nret • rektiflerine uygun surette en J&zrm ıed 
"''7 ~AT41 :."'' oldı.ı~ rmrsrall~,. birleri zamanında tam olarak almağı 
~ 1 !

1 
teed~~- yapmaga pek te ım - fiar edinmit ve bu hulUHa ecnebi 

-n aonı em ıgtnden ..... ümh . 1 
yet Xlare$ · ldı; . . c ur! - mem eketlerin dilckati celbedecek su· 
&iı.. beı= h';;;' ~de ~ - retle muvaffakıyet göıtenıı4 olan la 

L-Jef tutt - ~,.~'."'n kenclHo - met P~a hükiimetinin tebrik ve tak 
ne neu ugu y.,.....,. umde ve ül d" ı· "k k f ı· t bo 1 1 küleri tahaldruk ttBmek - . · •r: ayr uyanı aa ıye e rç u o 
-~• . -ı.· · bue nl ~tere hiz • dugumuzu bu vesile ile de tekrar ede umuen v~ .... u ara nıu: e..-zır o- :iz. 
!anıl< ta masrafları tevs.i etnıek za - -------.>------
rvri olduğ u aşikardı r. 

Bund3.n ba~ son zamenlarda bey -
nelmikl münasebatın a.rzetbği teşet -
tıit ve ahenlnizlik herici emniyet ba -
lummdan devlet muraflarıru arttwmal. 
kaA'i emniyetin İcap ettirdiği miHi 
mU.Waa tepruat ve hizmetknrıi tevıi 
.. e talc"9ye etmek lüzumunu bir kat da
ha td>arüz ettinniıti. 

FiHıalüb bir kac sene evveline ka
dar Aknm Cemiyeİinin toplantıları, 
siliııhsızlanma lı:onferan ları gibi millet . 
kr anıısında el birliği yaparalc mill1 
poL'tiluı için b;ıriıô isbla vasrtaaı ola • 
raı&c. kultannağı bertaraf ebnek ümit .. 
Jeri U}'9.Jllr gibı olmu\ ne de son gün
~ vukuat milletler arasındaki el 
ve 'f birliği yapma ve birlikte lıera . 
lıen:e. çalışma emellerinde yiirelder<le y .. · 
~ttugu ve bunların milletlerin biribj. 
nne ka~ı söylemiş oldukları gös.teri· 
li, süslü sözler mahiyetini gesmediğ; 
görulmiiştür. 

Yalnız bununla da kalmamıştır. Av . 
nıpada Akvam Cemiyeti ;lk clevinle 
uyandınlığı bütün ümOtleri t.ah.kkuk eı
tn-emiyerek harp e&a>- müstenit it
tifak ziiıncderi letekkül elmeğe baş. 
~' . ~ çek Y~•n'!- harp olacaknu§ 
ıPb! ~ahla~ ışlenne yeniden genni 
wnlmiş, hariH doğurabilecdc mesel 
lerin hiç biri hallolu.._,, tır e-
~at~ bir kısım devlet adaı!Jar; id&re 

ettıklen memleketleri harbe b l azrr ar ıu 
~ nutuklaı-la tahrik ve te§ci eden 
vazıyetler alntt§lardır. 

Genık A vrup-. ruhi ve fili halG, 
"."rek Alnayı Şarian infıi -
laka iımade elektrik ile meşbu 
h~vası ~aT§ısmda harici vaziyet 
hayük bir tqettüt ve düzensizlik 
manzara.ı arzediyor demekte hiç bir 
mübaliıia yoktur. Bunun içindir ki 
Milli Müdafaanuzı bundan bir a.ene 
evveline ni&betle daha çok e&ar.lı su -
rette takviye etmemiz ica~ etmekte -
i:lir. Hükümet bu zarureti ayn varidat 
kanunlan getirmek auretile karıılaya 
caktır. 

933 bütçesinin sekiz aylık tahsili.-

Paris Belediye 
heyeti· geliyor 

M. Fiquet'nin riyasetindeki Pa 
ris belediye heyeti, bugün ekspres
le fehrimize gelecektir. Misafirler, 
Sirkeci İstasyonunda samimi suret 
te ka11ılanacaklardrr. 

Heyet bugün öğle yemeğini Fran 
ı;a konsulto!unda yiyecek ve misa
firlerimiz ak,am üstü Ankaraya ha 
r<!ket edeceklerdir. 

Paris belediye heyeti şerefine, Is 
t:ınbula avdetlerinde belediye tara 
fından Perapalasta bir ziyafet ve -
ı-ilecektir. 

Suyun kesileceği günler 
Sular idaresi, bet senelik bir prog 

ram ile lstanbulun su ihtiyacım 
tamamen temin etmek iıtemekte -
dir. Bu sene içinde T erkos gölün -
deki terfi merkezinde bulunan ma 
!:ineler değiştirilecek, fehre yeni -
c!en getirilecek wyun tama.mile ter 
tih edilerek temiz bir halde ve içi
lebilmeğe müsait bir surette akıtıl 
ması için ıslahat yapılacak, suyun 
mikdarı da arttırılac;.ktır. Bu sene 
içinde bütün şehre 6000 ton ağır -
lığında ve 75 kilometre uzunluğun 
da yeniden borular döşenecektir. 
Bu borular da gelmitşir: 

Bugünlerde yeni tesisat itibari
le gene arada sırada şehrin muhte
lif yerlerinde suyu kesmek mecbu
r:yeti hasıl olacak, fakat halkın ev 
velden tedarikli bulunması için 
keyfiyet ilan edilecektir. 

Milliyet'in tefrikası: 15 

Tanıdığım Casuslar 
( Meli. Knokaert'in hatıraları ) 

Tercüme eden: AHMET CEMALEDDIN 
bir gürültü, ufak bir pıtırtı bile 
itibnediğinden kadının bir vehme 
kurban olduğu zannına dülCr lakin 
bir müddet bekledikten sonra ha
fif bir takım sesler işitir. Yol tara
fınden gelen sesler gittik~e yakl~
tır ve biraz sonra caddesınden bı
eikletli üç Alman jandarmasının 
geçtiğini görürler. Bu defa (Al
fons) a kadının ne kadar hassas ku
laklara malik olduğunu ispat eder 
ve klavuzunun meharet ve hassasi
yetini kalben tasdik ederek (Jan) 
ın kendisini yalnız göndermemek
le ne kadar isabet etmit olduğunu 
anlar. Böyle sesisz sadasız, gece
nin karanlığı içinde kayan iki göl
ge halinde küçük bir ormandan da 
gererler nihayet bir binanın önüne 
geÜrler. Kadın (Alfons)un kulağı
na itilerek f111ldar: 

- Siz erkeksiniz; benden daha 
iyi atanınız bir avuç toprak alarak 
şu µencert>ye atınız. 

Alsash katlının ıl~diğini yapar 

fakat kadın bu ameliyeyi iki defa 
daha tekrar etmesini söyler. Uzun 
müddet beklerler nihayet Alsaslı
nın elini tutarak: 

- Geliniz der ve (Alfons)u ka
ranlıklar içinde yan kapıdan bina
ya sokar. Alsaslı pencereye üc; avuç 
toprak savurduğu andan beri hiç 
bir şey i'itmemif ve görmemit ol
masına rağmen sanki tılsımlı imİf 
gibi (Jan)ın karısının önüde ken
diliğinden açılıveren kapıdan ge
çip bir odanın kapısı önünde durur 
!ar. Kadın kapıya vurur "gir!., em
rini müteakip Alsaslı odaya girin
ce kendisini münevver bir adamın 
yazı odasında bulur. Dıvarın etrafı 
nı çeviren kitap dolu rafları dıvar
larda asılı güzel tablolar bilhassa 
uzun ve yorucu seyahatten sonra 
bu oda zengin ve istirahat verici 
bir manzara alıyordu. Alsas!ı ken
disini, arkasını masanın üzerinde
ki kiı.rikadim bir lambaya dönmü~ 
duran, ufak tef ek, kel kafalı bir a-
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Dil Cemiyetinin 
Tebliği ----Üçüncü fasikül de 

neşredildi 
ANKARA, 20 (A.A.) - T. D. 

T. C. umumi katipliğinden: Os -
manlıcadan türkçeye söz ka'"'ılık -
ları tarama dergisinin üçüncü fui
külü de çıkmıttır. Bu fasikülde 17 
İnciden 22 nci sonuna kadar altı 
forma vardır. (G) harfinin sonu 
ile (H) , (1) harfleri ve (1) harfi
nin bir kısmı bu fasiküldedir. 

Deniz ticaretimiz 
İnkişaf ediyor 
Ticaret filomuz günden 

güne kuvvetlenmektedir 
Bir senedenberi alman tedbir

lerle Türk deniz ticareti inkişaf 
yolunu tutmuştur. 

Birinci, ikinci ve üçüncü fasi -
küllerin alınması için müracaat yer 
leri tunlardır: 

Bu meyanda şilepçiliğimizde inki
şaf etmektedir. Erzurum ve Vatan 
ismindeki iki büyük vapurunu De
nizyolları idaresine satan Yelken
ciler firması, yen i iki şilep müba
yaasına karaı· vermi ştir. Bu şilep
lerle Türkiye - ispanya arasın • 
daki münakalatı temin edecektir. 

Bunlardan Moda Kalkavan za· 
delerin aldığı 5000 tonluk Mete 
vapuru, Barzilay kumpanyasının 
mübayaa ettiği altı bin tonluk Ül
kü vapuru, Zonguldak şirketinin 
satın aldığı diğer bir vapur ve ba
zı amatörlerin ,nriiıbayaa ettiği baş
ka iki fİlep Türk bayrağı altı -
na ginniş veya girmek üzere bu -
lunmuştur. 

1 - Büyük Millet Meclisi azala 
rı için birinci , ikinci ve üçüncü fa. 
siküller Meclis umumi katipliğine 
takdim edilmiftİr. 

2 - Ankarada bulunan emiyet 
kol •e bölükleri azaları İmza mu -
kabilinde cemiyet merkezinden a
lacaklardır. 

3 - latanbulda bulunup kendi
lerine tebligat yapılanlar Devlet 
maı;baıuı sabt yerinden kendi ad
larına olan kitapları alacaklardır. 

4 - Vilayet ve kazalarda bulu -
nanlar Maarif müdürlükleri ile 
Maarif memurluklarından aramalı 
dırlar. 

Dördüncü fasikül de gene altı 
forma olarak 'u günlerde çıkacak 
br. 

Yeni vapurda kaçak 
içki bulundu 

Vapurculuk şirketinin Pake 
kumpanyasmdan satın aldığı T ad
la, yeni ismile Tarı vapuTUnun ls
tanbula gelişi gümrük muhafaza 
t~litmm başına yeni bir iş çı -
karmıştır. Tan vapuru geldiği za
man gümrük muhafaza tefkilatı 

tarafından yapılan araştırmada i -
çimle 125 şişe şampanya ve sair iç
kiler bulurmıuttur. Bu tayanı dik
kat vak'anm muhakemesi dün güm 
rükte ihtisas mahkemesinde yapıl
mıttır. Dünkü celı.ede vapurda araş 
tırma yapan muhafaza memurları 
dinlendiler. Anlatıldığına göre va
purculuk ,irketi Tarı limana gel -
diği zaman gümrüğe verdiği be -
yannamede vapurda 120 ti•e şam
panya olduğunu zikretmişken son 
ra her nedense bu mikdardan 20 
tİfe te~il edilmiştir. Gümrük bu 
20 •itenin ne olduğunu sorunca 
yolda içildi cevabı alınmıştır. Bu
nun üzerine muhafaza memurları 
vapurda araftırma yapmı,lar ve i
çildi denilen ~ampanyalarla daha 
bazı içkiler bulmu,Iar. Bu içkileri 
getirmekle maznun olarak ikinci 
kaptan Nüzhet ve ser kamarot Hak 
kı Efendiler mahkeme hu
zuruna gelmişlerdir. Dünkü 
muhakemede Vapurcular Bir -
liği idare meclisi reisi Ruşen 
Bey de dinlenecekti. Fakat Ruşer.. 
Beye apandisitten bir ameliyat ya
pıldığı için dinlenmesi kalmıştır. 

Beynelmilel adalet divanı 
ANKARA, 20 (Telefonla) -

Beynelmilel adalet divanına müte 
allik bazı metinlere iltihakımrz hak 
kındaki kanun livihası Meclise 
gelmiflİr. 

Merkez bankası müfettiş; 
ANKi :A, 20 (Telefonla) -

Cümhuri) ... ~ Merkez Bankası mü -
feui,liğine Bursa Ziraat Bankası 
müdürü Etem izzet Bey, Bursa Zi 
raat Bankası müdürlüğüne de Hul 
ki Bey tayin edilmiştir. 

damın ka..,ısında bulur. Bu adam 
(Jan) ın karnını görünce kendisi
ne ellerin uzatarak: 

- Matilada siz misiniz? Demek 
ki yalnız değilsiniz bir arkadatınız 
var öyle mi? diye sorar. 
Kadın büyük bir hürmet ve saygı 

ile: 
- Evte (Verhagen) efendi, ceva

bını verir, kendisi bize bir takım 
haberler getirdi. Biz de alıp size ge 
tirmeği münasip gördük. Çünkü ge. 
tirdiği haberler arasında çok mü
himleri var. 

- İyi ettiniz kadınnn; çok iyi et 
tiniz. Orada kösedeki masanın üze
rinde tarap fİ~si duruyor bir bar
dak farap iç. lsınıraınız. Kim bi
lir ne kadar üşümütsünüzdür? .. 

Alsaslı kartısında (Eekloo)nun 
methur tebekesinin reisi olarak 
böyle ufak tefek, manasız bir adam 
ile kar,ılaşınca biraz sukutu haya
le uğrar ama sesini çıkarmaz. Fa
kat bu zat kendisini İsticvaba bu
layınca azim ve iradesi çok kuvvet
li bir reisin karşısında bulunduğu
nu anlamakta gecikmez': 

- Arkadaş numaranız kaç? 
- Beş, efendim. 
- Ya (Roulers) öyle mi) sebe-

bi ziyaretinizi anlatır mısınız? 
Alsaslı evvela (Prassek) ten ve 

bu herifin teşkil ettiği tehlikeden 

Ticareti bahriye filomuzun bu 
şekilde inkişafı yanında liman hiz
metlerimizin de daha mütekamil ve 
asri bir maıhiyete inkılap etmesi 
için tqebbüsler yapılmaktadır. 

Bu sene zarfında projeleri ha -
zırlanan bir takım itlerin tatbi • 
kine geçilmiştir. 

Meseli Karadenizde vapur 
seyrü seferleri noktasından arıza
lı bir mevk-i olan Ke.-enıpeye bir 
sis düdüğü vaz'ı Hope'ye bir fe
ner i~amesi, Marmara adasına ve 
Siooba gene bir sis düdüğü konul
ması, Akdenizde Kalidooya bur -
nuna büyijk bir deniz feneri vaz'ı 

bu sene tahakkuk edecek İcraattan 
dır. 

Önümüzdeki sene zarfında 
lstanbul limanının !etlerden ve iğ
rıplardan temizlenmesi tahtı ka -
rara alınmış ve bu maksatla ve • 
sait mübayaa edilmiştir. 

o-- -----
Çocukların dişleri 

Maarif vekaletinin müraadesi 
üzerine "Türle Diş Tabipleri Cemi
yeti,, tarafından tefrik edilen yir • 
mi b~ dif tabibi marifetile bu se -
ne latanbul ilk mekteplerinde bi -
rinci defa olarak di' v~ ağız mua- . 
yenesi yapılmı~. Bu mnumi mua
yenenin neticesi alınmıttır. Muayt' 
ne edilen talebenin sayısı 31.015 
dir. Bunlar şöylece tasnif edilmit
t:ir. Hiç çürük olmayan 1205, hıf

zıS$ıhhaya ademi riayet: 21720, hır 
zıssıbhaya riayet 9295, 

Bu hususta Türk Dit Tabipleri 
Cemiyeti tarafından bir de rapor 
tanzim edilmit, Maarif vekaletine 
ve ait oldukları makamlara gönde 
rilmistir. 

Gizli emlak aranması 
Anadoluda bulunan gizli firari 

emlakini meydana çıkarmak üze • 
re faaliyete geçecek olan "tarama 
heyetleri,, nin teşkiline ba,lanmış· 
tır. Bu heyetler ikiter maliye me -
muru ile birer gayrimühadilden mü 
te,ekkil bulunmaktadır. Şimdiye 
kadar 14 tarama komisyonu vücu
de getirilmiştir. Komisyonların a • 
dedi 20 yi bulunca grup halinde 
çalıfmalara başlanacak, Anadolu -
nun muhtelif vilayetlerinde tara -
ma ameliyeleri yapılacakbr. Veri· 
len malümata göre, tarama heyet
leri ancak ha.ziran başlangıcına 
doğnı işe batlayabileceklerdir. 

bahseder ve (Jan)ın bu adamla • 
ıntegul olduğu hakkındaki tenbih
lerini de ilave ebneyİ unutmaz. Son 
ra da Almanların (Roulera) mmta
kasmda bahriye kıtaatı tahtit ettik
lerini anlatır ve şu cümle ile söz
lerine nihayet verir: 

- Şu aralık elinizde müttefikin 
karargahına haber ulaşbracak ka
çakçı memurlarınız yokm°'. Bunu 
(Jan) dan öğrendim. Şayet bana 
talimatı lazimeyi verecek olursanız 
bizzat ben yola çıkmak tasavvurun
dayım. 

(Verhageu) bu teklif karşısında 
kemali sükunet ile bir müddet dü
~ünür sonra birden hl~e çok ciddile 
ten ve candan gelen hır sesi~: 

- Efendi, cevabını verır, ben 
işten çekilmiş ihtiyar bir katibi a
dilim· hayatta bir çok tecrübele
rim v~. Siz hiç geceleyin tenha bir 
yerde nöbet beklediniz mi? insana 
öyle gelir ki etrafınızdaki ağaçlar , 
yapraklar, çalılıklar birer. d_üşman
dırlar ve birden bire üzennıze atı
lıp sizi mahvedeceklerdir. Böyle 
müşkül şerait altında geçen intizar 
devresinin beher dakikası bir aaır 
kadar uzar ve bu asap yıpratcı in
tizar devresi tükenip bitmiyecek 
zannolunur. Bizim esrarı harbiye 
kaçakçılığı da tıpkı buna benzer. 
Bu işıe çok tecrübe ve meleke sahi-

Fransız ticaret hey
eti Ankaraya gitti 

(Baıı 1 inci sahifede) 
hazır bulunmuştur. 

Temaslar heyetin Türle - Fran
sız ticari münasebatı hakkında ha
zırlamış olduğu dosyadaki esaslar 
ve teklifler ii2"erinde yapılmıştır. 

Harpten evvel , harpten sonra 
ve son senel.erde Fransaya rhrac 
edilen Türk eşyası ve Türkiyey~ 
giren FransrL ~yasının nevileri, 
hususiyetleri ve harpten evvelki 
gümrük tarifelerile eşyanın mali
yet fiatları gözden geçirilmiş ve 
değişen vazi~etin sebepleri tahlil 
edilmiştir. 

Fransız heyeti odadan ayrılır -
ken oda erkanına Marsilya Ti -
caret odasının bir hediyesi olarak 
madalyalar hediye etmişlerdir. Ma 
dalyaların üzerinde Marsilya li -
manının bir sembolü vardır. 

Heyetin Ankaradan avdetin -
den ~°:nra çarşamba günü Şehir 
Meclısı salonunda bütün latanbul 
ihracatçıları ve Fransız heyetinin 
bulunacağı bir içtima yapılacak _ 
tır. 

SelarethaneJe öğle yemeği 
Fransız ticaret heyeti, fere -

fine dün öğle üzeri Fransız sefa -
retbanesinde brr öğle ziyafeti ve
rilmi1tir. 

Ziyafette Fransız sefiri M. 
Kammerer'le sefaret ve konsolos
hane erkanından maada, vali mua
-rini Ali Rıza Bey, Türk ve F ran -
sız ticaret Odası reis ve azaları 
ve diğer bir çok zevat bulunmuş.
lardrr. 

Misafirlernniz, sefaretfıaneden 
çıktıktan sonra Perapelaıı oteline 
dönmüşler ve burada bir müddet 
istirahat ettikten sonra, tütün in
hisannın Cibali sigara fabrikasını 
ziyaret etmi-şlerdir. 

Mrsafirlerimiz, fabrikada gör • 
dükleri intizamdan dolayı beyanı 
memnuniyet eylemişlerdir. 

Ankaraya giden heyet 
Fransız ticaret heyetinden altı 

kitilik bir hey' et dün alqamlı:i tren
le Ankaraya hareket etmiflerdir. 

Hey' et fU zevattan mürekkep
tir: M. Prax, M. Kabi Duffet, 
M. Regis, M. Ramboul, M. Moul
lot, M. Ram.bila , 

Marsilyada çıkan Le Petit 
Marseillais gazetesinin mu1ıabi -
ri M. Banka! da Aı*araya hareket 
eden heyet meyanmdMlır. 

Misafirlerimize Türl< Ticaret o
dası namına Galjp Bahtiyar f.. 
Ankaraya kadar refakat etmek -
tedir. 

Fransız misafirlerimiz, Anka -
rada bir gün kaldıktan sonra sa
h günü şehrimize dönecek ve a
zadan bir kısmı Pendikte trenden 
inerek doğruca Yalovaya gidec.e.1. 
l~rdir. Çarşamba günü, sabahı ti. 
caret odasında Fransız ticaret he
yeti ile odamız erkanı arasında bir 
temas yapılacaktır. 

Ayni günün akşamı Fransız 
mi&afirler tarafından Teofil Got
ye vapurunda Türk ve Fransız Ti· 
caret Odası erkanı ıerefine bir zi. 
yafet verilecek, müteakiben ınNıa
firler şehrimizden Marsilyaya ha
reket edeceklerdir. 

Hey' et reisinin beyanatı 
Hey' et reisi M. Prax, dün An

karaya hareketinden evvel bir mu
harririmize şu beyanatta bulun -
mll§'tur: 

- Başvekil ismet Paşa haz -
retleri tarafından kabul edilmel:
liğiımizi çok arzu ederdik. Fakat 
kendilerinin Ankarada bulunma -
dıklarını haber aldık. Mümkün O• 

lursa, lktısat vekili Beyefenditlen 

bi olmak lazımdır. Eğer bu İ9i ilk 
defa olarak yapıyorsanız bu itten
vazgeçiniz. 

Alsaslı bu hakimane sözlere: 
- Cenabı kibriyanın muavene

tile bu İfe tetebbüs ediyorum ve Yü 
ce Tanrıdan ba'1ta biç bir teyden 
çekinmiyorum mukabeleainde bulu 
nur. 

ihtiyar kitibiaml, daha doğrusu 
(lntellicens Servis) in bu çelimsiz 
yapılı fakat '1ddeti azim sahibi gös 
teripiz reiıt (Alfone)un bu ceva
bından memnun olmut olmalı ki: 

- Pek ala, dedi, mademki arzu 
ediyorsunuz ıizi göndereyim. Şim
di size talimat veririm. Bu aralık 
(Jan)ın karnı giyirımeğe hazırla
nıyordu. (Verhagen) kendisine hi
taben sanki çok ehemmiyetsiz bir 
fCY talep ediyormut gibi: 

- Matilda, derdi, (Jan) a lüt
fen söyleyiniz. Bana (Prassek) in 
hüviyet kartını göndersin. Olmaz -
mı kadınım?. 

- B&füstüne efendim kendisine 
söylerim. Allah rahatlık versin e
fendim. Ve Alsaslıya hitap ederek: 
"Sizi de Cenabı hak muhafaza bu
yursun delikanlı ... ,, Cesur kadın bu 
temennilerden sonra iki erkeği ba, 
bllf'l bırakarak bir gölge sesizliği 
ve süratile od!'dan çıkar ve karan
lık içinde kaybolur. 

Sarre mes'e~esinde 

Almanya ve 
Cemiyeti akvam 

-o--

Sarre'lıların himayesi ırı 
selesinde ihtilaf çıktı 
CENEVRE .• 20 (A.A.) - Dün o 

leden sonra toplamım Milletler Ce.niy< 
ti m«lisi, M. Alo;ıönin izalı,.tıDJlol 
sonra Sar hakk<n~ raporuaı t...,...., 
lanmadığına multali olmuştur. B.ina 
enaleyh Sar mesele.ö:ıin h~ti umuıt 
yesi meclisin 30 mayrıta ak rede«· 
içtimada tetkik edilmek üzere tehir ~ 
1U1HDU?hır. 

CENEVRE, 20 (A.A.) - F,.,,.,..,, 
hariciye nazın M. Barlhou F rM1'Sı:z rrtl. 
buatma ıu beyan&~ta buı.-~nımuş!ur: 

Sar halkının müeA.iı- tttbirlerl<! 
be.içe reyini kullanabileceğiııdıon ve r' 
yiimdan sonra himaye eı!ıileceği.nde!I ~ 
tiyen emin olo:nadan reyiiım tarı.inil 
t<!ııh:tini kabul etmöş olsay<lım From.-1 
nın hukuku ile birliktıe bizzM M;ne 
Cemiyetinin hukukuna da İhllne4 e.,..,i' 
olurdum. 

CENEVRE, 20 (A.A.) - Hav• O: 
jansı biln..ıiyor: Hariciye nazın M 
Barthou bizzat kendi arzuısu ile Sa 
müz*erelermin tefeniiatma karışma 
~ır. Müza1ı:.,...,.,;ıer curnar·ı:e.ö ~ 

mı son - kadar, -ı...m umumi ~ 
tckücle halledil~ğinô iimii et • 
DlÔflenlir. 

M. Aloôoi, ~en yarulmadoın 
Y1lnı takdir pyretı.,rde bulunmuştvt 
M. Barthou bu gayretleri alen<!n mü# 
hü.....,, f>lnıiıttir. Müzakereciler i~ Al 
~ hiiln'imdi ..,.anıda - Aın-ı,_.., 
Cftıe.vre cenwal kotWOlo&u vMıta.ole • 
JU İiıi !DeMOlıe Ç<ılıİn müzakereJeo-e me'V • 

zu olmupur: 
Sar ~ ~ teslıiti ve 

yÜ.m' clım sonra halkın can ft malınıtl 
ı.m..y..n. 

M. Baııtlıou, bu ilci ~ ı.;.ii>;. 
rine ayrılmaz ..... fd<ıilde ba~ ...... tıt; 
Fransı:z hiiıklımeti, Sar ha!ltma .. ga<I 
mmayeyj temin elnleden """'8m tu&• 
nin Pmdiden t~ hoM.ın-ddô Al· 
man talebini is'wıl etmemek İıl<tftıııİyor • 
du. c- '*'tamı, üçlN loomitetıi aza · 
sı , gerd< Fransa ve ge"<!c AlmıanY• 
için kabul edildııi.lir bir fonnül bulun ' 
dıığunu zannetmRıJu.!i. Bu formül ş" 
idi: 

F....., ft Almanya, Sar hallanıfl 
lıinıay..U •?o Mi.lted .. Cemiyet.:.ım ,,. 
lacağı bütün tedlıirleri bl>ul ederle'!"• 

M. Barlhou Milldler Cemİ'.l"fJl\ne ~ 
lan itinradlnm biiyiik bir ni....-n• 
gö..teı u d< bu tdı:lifi kabul ~ fakıA• 
Almamı hülnimeti, arza bulunmadığı , .• 
binaaıaleyb müzakeresine i.ıirak ede · 
ınİyeceği 1ranır1.. evveloden kabul t:' 

demıİyeceğ;ni ileri siiftrek bu tekJ:fi re8 
detmaıtir. 

1 Alman hükUmetinin mum görüıı • 
düğü bu nokbıô - karpoıncla ilıJİ!Y 
c:ıİ bir tddif daha yapılmıftır lô, bO 
buomıl:a da M. A\oiıoi ve Aın-ı hükiı • 
meli anlSmda müzaacerdoet- olmuştur; 
Foıbt Alman hükinneıti reyİinı tan]ıi,.iJI 
mnıinat mesel...m.den ayn ol.ara& le>" 
bilinde gene ...,.. etmifıiı. 

Bu teı"8İI akrnda, mii:zakerel..r da • 
ba :ı:ıİy1lde ileri giclane'llC!i ve M. B.- • 
thou, üçler lı:wııihM!e itihiıl edcttk ırı<' 
sd onin 30 ınary>Sta toplıınacd< .,ı..ı 
Milletler eemöyeti meclıirin:in iç1imaırıl 
tear .,dilmeA claha muvafık olaoaii' 
mütatea.ında bulwımuJtur. MecJ;. b1l 
tftıte toplenar-': reyiiım '4ioin ortıY 
ya ç*arılmmı meseleKnin beydi u • 
mumiy.eoôn.i müza&rere edeı:ddir. 

A 

mülakat istiyeceğiz ve kendileri • 
le görii§mekten büyW< bir şeref 
duyacağız. Türk - Fransız tica • 
ret münasebatının kuvvetlenme • 
sinde iki milletin mütekabil meıı· 
faatleri vardıı. 

B;z bunu kuvvetlendimıek içitı 
elimizden geleni yapacağız. 

Güzel memleketinizde daha 
fazla kalmak istercı.k. Seyahat 
progranı111t1zın buna müsaade et· 
mediğine müteessiriz . ., 

M. Prax, Beykoz kundura fab
rikasını ziyaret etmişti. intiba!•· 
nnı bize kısaca ,öyle anlattı: 

- Fabrikayı, teknik ve bil • 
hassa disiplin itibarile çok mü • 
kemmel buldum. Az zamanda 
gösterilen büyük terakki, ıayaııı 
hayrettir.,, 

Kadın kaçınca (Verhagen) ma.s• 
nın üzerine elife bir kaç defa vıı· 
nıru ve ihtiyar bir hizmetçi kadııı 

odaya girer. ihtiyar katibiadil 
(Alfons)a hitaben: 

- Siz, der, •imdi ilk it olma" 
üzere adam akıllı istirahat edece"' 
siniz. Yarın aktam yola çıkarsmıı· 

Ve odada sesiz sadasız; bpkı tat 
tan yapma bir bebek imit gibi bilj· 
hareket duran ihtiyar kadma: 

- Efendiyi yatak odasına götür• 
Emrini verir. lhitiyar hizmetçi kıı• 
dm önde (Alfons) arkada uzuO 
bir koridordan geçerek iyi dötell' 
miş bir yatak odasına dalarlar. 

Yorgun Alsaslı alelacele soyuıı11" 
rak kendisini yalağa atıır ve derili 
bir uykuya dalmakta gecikmez. 

-/V-

Dikenli teller 
Ertesi sabah (Alfons)u ihtiYB:' 

hizmetçi kadın uyandırır kcndİSI' 
ne sabah kahvaltısını getirir ve o· 
dadan çıkarken: 

- Efendi, ben gelip sizi çağırfırı· 
caya kadar odanızdan bir tara 11 

çıkmamaklığınızı tenb:h etti. Ta ' 
limatını verir. 

Bitmedi -
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Zafiyeti umumiye, iştihasızlık F sf ati ı -Ş-a r- k M.-
ve kuvvetsizlik halci.tında bü-
yük afide ve tesiri görülen uıasası 

Kullanınız. .. 
Her eczane,._ 

o 
de sahlır. -

I• ... A"' ÇLARINIZf B h SALİH NECATİ den ah•ız. Reçeteleriniz bllyllk bir TURAN KOLONYASI E!21sal~iz bir ainir l.~l?ıyuı güzel Salih Necati L K:pı~a dikkat ciddi bir istikametle hazırlanır bır ~ıçek bahçcsıdır. Depom 

Üsküdar varidat tahakkuk müdürlüğündenı 
ikametgah veya Ticaretgah 

ad resi 
Osman ağa Kazasker H. paşa 

,, ,, lskembeci 13 
,, ,, 
,, ,, 

" ,, 

" " 

Yoğurthane 6 
Nüzhet efendi. 
Söğ. Çeşme 

,, '' ,, ,, 
Rasim paşa karak l 

" ,, Tepe 
Erenköy Koz yatağı 

San' atı 

Mütekait 
Arabacı 
Boyacı 
Çorapçı 

Sebzeci 
166 1 Kırla. 
86 Manav 
43 Kahveci 

138 Berber 
Tek beygirli 
binek arabası 

l s mi 

Hamdi Ef. 
A. Mecit ,, 
H. Omer ,, 
M. Omer,. 
Şaban ,, 
Cevdet ,, 
Şevket 

" Fuat " Hüsnü ,, 
Mehmet çavuş 

Matrahı 

50 00 

1 20 17 
80 17 

17 80 

Vergisi 

8 40 
11 90 
20 40 
13 60 

136 62 
29 04 
87 08 

111 87 
47 25 

60 13 
o/o 40 zam 

44 5 
60 13 

64 32 

Sene Tarh 
No. 

930 27 
31 
32 
33 
34 
35 ,, 

,, 
,, 
,, 
,, 

" 36 
,, 37 
,, 38 

931 205 

" 932 205 

Cafer aga d unye So. apartman kapıcıaı Abdurrahman 
Ahmet Ef. 

iOO K. 9 00 930 102 

Yukarıda. ticaret san'at ve hürfet ic ra ettikleri mahallerle isim ve ünvanları ve verği sene, 
matr?.'> ~nıktarları gösterilen kazanç vergisi mükellef lt>rinin adresleri malum o!mamasından 
kendilerine tebligat yapılamamıııtır. Hukuku olup mahkeme kanununun 141 inci maddesi 
mucibince tebliğat makamına kaim olmak üzere keyfi yet ve müddeti itirazın mebdei bugün
den itibaren olunacağı ilan olunur. (25 86) 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

( Üncil Vakıf Han fatanbul 

fhtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin ( '• 60) ı Türkler elindedir. 

Türkiye f, Eankası tarafından tetkil olunmuştur. İdar!!! meclbl ve müdürler 
l:eyeti 'e memurları kii.milen Türklerden mürekk~:ı> ye~ane Türk Sigorta Şirke
tidir. Türkiyenin her tanıfında (200) il geçeıı acentalarınııı h~p•l Türktür. Tür· 
kiyenin en mühim müeaseselerinln vebankaJarınııı sigortala.-1111 icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıiı;orlalarını en iyi şeraitlo ) apar. Hasar vukuundı zararları siır' at ve kolaylıkl1 öd~t. 

Telgraf: iMTiYAZ - Telefon: fst. 20531 

Tasfiye halinde bulunan 
TURKIYE TUTUNLERI 

fltüsterekülmenfaa Reji Sirketi 
. iLAN • 

22 Mart 1934 tarihinde toplanan umu
nıı heyete tebliğ edildiği veçhile tasfi
Yedarlar tarafından mevcudat üzerin
den beşinci tevzi olarak her hisse sene-
di başına O.S.O lnı:iliz liralık (5 Şilin) 
bır meblağin 1 l Haziran 1934 tarihin
den itibaren tevziine karar verildiği. 
Türkiye tütünleri müşterekülmenfaa 

Reji Şirketi bissedarlanna bildirilir. 
Binaenaleyh, hiısedarlar hisse senet

lerini mczklir tarjhten itibaren. 
İıt:anbul'da: Osmanlı Bankası rnerke

:Z:İne, 
Pariı'te: 7, Meyerbeer sokağında Os-

manlı Bankası tubesine, 6 ve 8 Bulvar 
Haussmann'da Union Parisiıen Bankaıt
na. 

Londra'da: 26, Throgmorton sokağın· 
da Osmanlı Bankası şubeıine tevdi et

llle" c davet olunurlar. 
Her hiıscsenedi başına verilmesi mu

karrer O.S.O lnı:iliz lirasının tediye mua· 
.melesi, mer'i kanun ve nizam ahki.ııun.a 
töre hissesenetlerinin tevdi tarihinden 
İtibaren tam iki gün zarfında yapılacak
tıı·. Bu muameleye ait bordrolar yukar• 
da, gösterilen müesseselerde hissedarla
~,., emrine hazır bulundurulmaktadır. 

2850 (16741) 

• htanbul Birinci mektepten ald.ı : 1 
IPm millet mektebi :ıahadetnamesını 
kaybettim yenisini çlkaracağım 77 No. 
hı Mustafa. 

ZA YI - Tatbik mühürü olarak 
kullandığnn mühürü zayi eyledim. Ba 
derna İ~za.mı kullanacağundan mü -
hürün kıymeti olmadığının ilfınını ı·ı -
ca ederim. Beyoğlu Hüseyinağa Pire 
Mehmet Yeni Katır sokak No. 17 Yu
•ut Apaı-tunanında Ali Rıza. 

lst. Beşinci. icra memurluğundan: 

Mahcuz ve açık arttırma ile satıl· 

ll'\asına karar verilmiş olan Kırım v~ 

sair cin•ten 10 adet sagıu11I ve ı:ebc 

İnek ile bir adet boğa ve bir adet bey 

gir ~~hri halin 27 eine müsadif pazar 

CÜnu ıaat 10 dan 12 ye kad~r Kadı 
köyünde Küçükmodada !ŞıVr Nefi soka

nıTtda 24 numaralı ahırın önünde açık 

llırttırına a~ tılacağından almalc is

l<~yı nlerin yevm ve vakti mezkUrda 

tnô\h;'\1lin<lf.? aı:ır bulunacak memu -

ra rn.tr.c~"ıları ilan olunur. (16882) 

lnhiıarlar U. Müdürlüğünden: 
El ile isler bes adet mantar makinası :ı,ahn alınacaktır. 

T aliplerirı *~rtna~eyi gördük ten sonra pazarlığa iştirak et
mek için (27-5-934) Pazar giinü ı>aat (15) de Gala
ta'da Ahm Sahm Komisyonuna ıniiracaatları. (2565) 

Bütün Tüccarın nazarı 
dikkatine: 

Istanbul Gümrük Başmüdürlüğünden: 
ltalya ile aktedilen itilaf mucibince evvelce gümrüklerce 

Umum Müdürlükten alınan tahsisatlar müracaata müstenit 
olu~ tescil ve kontenja!1 sıra numarası gözedilmed.iği ve hal 
bukı sı.raya ko~ulması ıca~ev lediği cihetle evvelce alınmış 
kontenjan tahsısatları gerı alınarak tescil ve kontenjan sıra 
numaraları nazarı dikkate alınarak yeniden verileceğinden 
ellerinde ltalya menşei eşya İçin mevcut beyannamelerin 
tahsilatlı ve tahsisatsız tarihi ilandan itibaren üç gün zar
fında giimrüklerine ibrazını aksi takdirde bu haktan istifa
de ettirilmiyeceği ilan olunur. (2620) 

Ankara Vilayet Nafia 
Başmühendisliğinden: 

Ankara - BeYPazarı sosasının (80) inci ve (86) ıncı 
kilometrelerinde, biri on s~k iz metre tek açıklı. ve diğeri 
(9) zar metre üç açıklı beton arme Kara buğaz ve Gedik a· 
ğızı köprülerinin inşası kapalı zarf usulile münakasaya çıka 
rrlmıştır. 

Bedeli keşif yekunu (27948) lira (97) kuruştur. 
ihale 4-6-934 pazartesi günü saat on beşte Vilayet Encü
meninde yapılacaktır. Talip olanların ehliyeti fenniye ve i
tibarimali vesikalarını ve teminatı muvakkatelerini ve teklif 
mektuplarını kanuna göre hazırhyarak Vilayet Encümeni 
Reisliğine müracaat etmeleri lazımdır. 

Daha ziyade malumat almak isteyenler Vilayet Nafia 
Başmühendisliğine müracaat edebilirler. (2590) 

Istanbul C. Müddeiumumiliğinden: 
lstanbul Adliye Dairesi idn pazarlıkla mubayaa edi

leceği mukaddema ilan edilt>n l~vazımatın 20-5-934 tari
hinde yap~lan paz~arlrğmda taliplerin şeraiti ademi ifalarm
dan dolayı pazarlıgın devamı 21-5-934 pazartesi günü saat 
16 ya talik edilmiştir. Şartname Levazım Dairesinde mü 
racaatcıların tetkikine hazır bulundurulmaktadır. Alaka
darların 21-5-934 pazartesi günü saat 16 da Istanbul C. 
Müddeiumumiliğindeki Komisyonu mahsusuna müracaatları 
lüzumu ilan olunur. (2624) 

---·-----------------· -- ---·--------- --

Deniz yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri; Karaköy Köprübaşı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

Han Tel. 22740 

lZMIR SÜR'AT 1 

İskenderiye yolu 1 
1ZM1R vapuru 22 Mayıs SALI 1 
11 de Galata Rıhtımından kal- l 
kacak doğru lzmir, Pire, lsken
deriye'ye gidecek ve dönecek- 1 
tir. (2610) , 

2896 1 

Bartın yolu ı 
BURSA vapuru 21 Mayıs 
PAZARTESİ 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. (2611) 

2897 

' 

1 

Trabzon yolu 1 ERZURUM vapuru 22 Mayn 
SALI 20 de Galata rıhbmm
dan kalkacak. Gidişte Zongul- 11 
dak, lnebolu, Sinop, Samsun, 
Fatsa, Gireson, Vakfıkebir, 
Tr:>bzon, Rize'ye. Dönü,tc bun
lara ıl.iveten Sürmene, Ordu'ya 
uğrayacaktır. (2609) 

. 28!l5 i 
~--------- , lrtanbul Uçüncü icra memurluğun \ 

dan: Yeminli ÜÇ ebli vukuf tarafın 

dan tamamına 2300 iki bin üç yüz 1 ira 

kıymet takdir edilen lstanbulda Kapa 

lıçarşıda Kalpakçılar caddesinde 182 

numara. ile mürakkam bir bap dükka 

nın n'sıf his.sesile 1200 bin iki yüz li

ra kıymet takdir edilen gene mezkür 

çar~uyikebirde feaçiler caddeainde 1 

20 ve 22 numaralarla mürakkam bir 1 
bap dükkarun nmf hiıısesi aç•k arthr

maya çıkanlmış olup 1-6-934 tarihin 

den itibaren ~rtnamesi herkese açık 1 
tır .. 25-6-934 tarihine müsadif pazar

tesi günü saat 14 ten 16 ya kadar h
ta~bul üçüncü icra dairesinde satıla
caktır. Arttırmaya i,tiralc için yüzde 

yedi u teıninat akçesi alınır. Mü· 
terakım vergi, belediye, valcıf icaresi 

müşteriye aittir. Arttınna bedeli mu

hammen kıymetinin yüzde yetmiş be

~ini bulduğu takdirde ihale•İ yapıla -

caktıı·. Akai halde en son arttıranın 

taahhüdü baki kalmak üzere arttır -
ma on bet gün daha temdit edilerek 
10-7-934 tarihine müaadif aalı günü ay 
ni saatte muhammen kıymetinin yüz 
de yetmiş betini bulduğu takdirde en 
aon art!ırana ihalesi yapılacaktır. Ak 
ai takdirde iha1eden sarfınazar edile· 
cektir. 2004 numaralı İcra kanununun 
126 ıncı maddesine tevfikan İpoptek 
aa.hibi alacaklılar ile diğer alacaklı -
ların ve irtifak haklcı sahiplerinin da 
hi gayri menkul Üzerindeki hakları .. 

nı ve hıısusile faiz ve masrafa dair o

lan iddialarını evrakı müsbitelerile yir 
mi gün içinde icra dairesine bildirme 
teri lazımdır. Akai halde hakları ta -
pu ıicillerile nbit olmadıkça aatıt 

bedelinin paylaşmasından hariç kalır
lar. l,bu müddei kanuniye ahkamı -

na göre hareket edilmek ve daha faz 1 
la malUrnat almak İ•teyenlerin 

933.4665 numarasile me:muriyetimize 
müracaatları ilin olunur. ( 16865) 

GLANDOKRATIN -... 
Ademi iktidara, zafiveti umum· 1 

y~ye ve. asabi buhranl3ra kar~ı, rnc~· 

hur Prol Brown S•quar<l ve :;.teina-

lı•n ke~lıılir Eczanelerde 200 kuru 1 

s3tılır. Ocpü>L: f,t3nbul 7.Jın.'.ln et..'l.1 

dop0<U. lh ~.) 

" MiLLi REASURANS " 
Türk Anonim Şirketinde_n.: 

Şirketimiz muameli.t mcrkezının 
lstanbul"da Yeni postahane arkasın
da Asır efendi caddesinde kain 'T Ür· 
kiye Hanı" na nakletmiş olduğu i-

lin olunur. (16819) 
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IST AFİ LOK OK AŞISI 
iıtafiJokoldardan mütevellit (ercen-
lik, kan çıbam, koltuk altı ç•baru, 
arpacık) ve bütün cilt ba1talıklanna 
kartı pek tesirli bir atıdır. Divan· 

yolu No. 189. 15173 

mm-- BEBEK' te ---
Mobily•'• veya mobilyasıx kiralık 1 

apartıman. Aı·slanlı konak 4 No. ya 

!-müracaat. Telefon · 36-86. (16701) 1 
287.! 

~ EVKAF MOD1R1YET1 iLANLARI ' ''--~------~~;._.,----ıl 
Kıymeti 

muhammenesr 
Lira K. 

140 00 

1027 84 

97 52 

56 25 

41 67 

110 00 

276 46 

175 00 

200 00 

1365 7~ 

185 63 

200 00 

49 88 

150 00 

208 34 

125,~ 69 

167 00 

215 00 

540 00 

Mahnıutpaşa'da Çuhacıhanı alt katta 27-28 
No. hı odanın 9-45 hiı;aeai. (239) 
Eski Şeyh Mehmet G~yli.ni yeni Ahı Çelc·bi 
mahallesinde Balıkpazarı caddesinde yeni 
50-52 ve Lonca sobğmda 8 No. lu dü -k~ n
ların 320-6720 hiHesi. (5379) 
Boğac>.ic;:inde Kandillt'de Mezarlık sokağınd 
T ascıhağ deml<le maruf 20500 arşın mil.:ta-
rındal<i bağ mahallinin 458-1440 hissesi. 
(866) 
Beyoğlunda Hüseyin ağa mahallesinde S 1-
tan Ceşmesi sokağında 7 No. lu tamamı 22.) 
arşıı;; miktarındaki arsanın 1-4 hiaaesi ( 630) 
Kücük Pazar Hoca Hayrettin mahall 0 sind 
Ka~ancrlar sokağında 8 No. lu dükka. ın 
1-12 hissesi. (1451) 
Küçük Pazar' da Hoca Hayrettin mahalicsin
dc Kazancılar sokağında 36 No. lu dükkintn 
1-5 hissesi. (4838) 
Y t>nİ Bahçe' de Kaptan Sinan mahallesind' 
Yenibahçe caddesinde 11 No. lu k.ılube v" 
büyük kuyuyu müştemil tamar.u 1658 n~ -
re lerbiindeki bostanın 1-3 hissesi. (8604) 
Sarachane'de Mimarayas mahallesi de Sa
ı·açh~ne caddesinde 37-35 Na. lu kağiı· dül·
k:lnm nısıf hissesi. (3759) 
Çenberlitaş'ta Atik Ali Paşa mahalle3İnd 
Sofçu hanının alt katında 13 No. lu od • ı 
tarcamı. (3847) 
Samalya.'da Hacıkadın mahallesinde S l -
ınanastır caddesinde 159-145 No. lu h ' 
3-A: hissesi. (66) . 
Kasırrıpaşa.'da Camükebir mahallcsı~de D 
b:ı.ğhane caddesinde 24-26 No. lu ka ve1 

-

ne ve odanın J-6 hiuesi. ( 4826) 
Mahmutpaşa'da Çuhacıhanda üst k 
24-24 No. lu odanın 1-4 hisse3İ. (2365) 
Samaty<>'da Sancaktar Hayrctfn ı.>h 
,;i:ı.de Koca Mustafa Pasa caddesi d 
196 No. lu ar anın 1-4 hLsesi. (310 ) 
Mahmutpaşa'da Dayehatun mahal 
Küçük Yenihan birİ!!cİkatta 10 o. l 

. . 
1 

nın 1-4 hissesi. (5561) 
Hocapaşa mahallesinde iVluı-adiye ca· 
de 46-21 No. lu maa hava bir :> diih. • .1 

129600-3110400 hissesi. (5335) 
Çenberlitaş'ta Atik Ali Paşa m Jıa 
Tavuk Pazarı caddesinde 3-5 No. l u ı 
odaları bulunan kagir dükkanın 6 · l 9~ 
"esi. (4994) . 
l'.1ahmutpaşa 'da Süruri mahallesınd~ Ta 
Pazarı civarında Kirechane sokagmd' 1 \) 
No. lu kagir dükkanın 1:6 hissesi. (5573, 
Çenberliştaş'ta Tavuk Pazarı Hüı:~yin 1 

mahallesinde Çilingirler sokağında 23 No. 
lu dükkanın nısıf hissesi, (818) 
Rüstempaşa mahallesinde Balkapanr ~a~ı 
üst katta 58 No. lu maa kan.ar odantn 2- j 
hissesi. ( 109) 

1250 
' 

00 Beykoz'da Yalıköyünde Serviburun ca:ld.: 

90 00 

416 67 

167 00 

100 00 

200 00 

200 00 

293 60 

~inde eski 18-20 yeni 5 No. lu maa bahe • 
fabrikanın 1-4 hissesi. (1382) 
Atik Ali Paşa mahallesinde T vuk Paza I 

caddesinde eski 15 yeni 17 No. lu üshind~ o-
dası bulunan kağir dükkanın 24-160 his:;~ -
si. (8109) 
Rabıali Hobyar mahallesinde Cağaloğlu yo
kuşunda 29-31-33 No. lu lcağir matbaa:u.-:ı 
I-24 hissesi. (5385) 
Boğaziçinde Emirğan karyesinde Rü-tiy' 
ı\fektebi sokağında ve koru caddesinde ah<>-
rin uhdesindeki dükkanın havasını müşteır.il 
G2 No. lu yalının l-6 hissesi. 
Yine aynı mahalde ve sokakta 64 No. lu dük
kf..nın 1-6 hissesi. 
Yine ayni mahalle ve sokakta 2-4 ·o. lu dü -
!canın 1-6 hissesi. 
Yine ayni mahalle ve sokakta 6 No. lu dük
kanın 1-6 hissesi. 
'umkapı'da Kürkçübası Si.ileymana~a ma-

• hallesisıde T ascılar sokağında yeni 51, 54, 
56 No. lu ars~. ve kulubenin 480 hissede 80 
hissesi. (3718) 

Yukardaki emlak satılma~ üzere dört .. hafta müdd.:tı_~ 
·1· k muctur ihalesi Haz ıranın 13 cu Çarşamba gunu 1 ana on " · k 1 ·1 b b M hl"!' K saat 15 dedir. Taliplerin pey a çe erı e era er a u at a 
lemine müracaatları. (2456) 

Liseler alım satım komisyonundan: 
Komisyonumuza merbut Galatasaray Lisesinde yapı· 

lacak inşaat ve tamirat 6-6-934 tarihine müsadif Ça~şan~ 
günü saat 15 de ihale edilmek u~ere kapalı z'.1rf usulıle mu 
nakasaya konulmuştur. Taliplrrin.üç ~det ~eşıf v~ şartna~e· 
yi g-Örmek üzere Istanbul Erkek Lısesındekı Komısyon a· 
le~ine ve münakasaya iştirak edeceklerin de ihale günü te
minatı muvakkate makbuzlarile birlikte Komisyonumuza m"i 
racaatları. (2425) 2':'!:<; 



VALNIZ "FRiGIDAİRt" İN SİZE 
TEll!İN EDtBİLtCEGI FEVAIT / 

Statafleks tesmiye olunan ince lzolP 
•ron S•)'•Sinde mekOl.1tın muhafazas• 
'lçın aıamf hacim. Kuvveti fe-wkinde 
ioıomalik mekanızması, gQrQllOsOt( 

I
Camamile muhafazalı. 9 derece sogut-., 
ma sQr'atl idare eden ••Cold Control'.' 
~Otomatik bir tarıda kar labakasıni 
ierıten tertıbat Buz çekmecelerl ~" 
llunların kolaylıkla çıkarılması jçıri 

~ 
.. uıusl tır1•bat, yQksekhkleri kobl il 
bnzim raflar., tıer keseye gôre lil!ıi 
modıl. 

"' " caı::u" IDIUN '~-

aebeğim Beniı'ıYsaaeUmdir. O günden 
güne büyüyor ve kuvvetleniyor. Küçük 
mıdesl kuvvetlidir. Sütü satın alır, 
almaz derhal "FRIGIDAİRE" de . - . 
saklamaktayım. 

Sut. "FRİCİDAİRE" de oaıma ~aze ve 
sıhhi bir surette muhafaza olunmak .. 
tadır. Sutün ne kadar çabuk bozuldu-\ 
ğunu bilseniz. Rutubetli bir yerde bir 
ılkJ ..saat kaldığı.._~aman .;o;ı.lkropıa.rııı 

'dolmaktacıır Doktorum· bu nadlseyf 
bana mikroskopla gösterml~ttr. Fakat 
"FRIGIDAIRE "de mevcut kuru ve soğuk 
ı .. m· ı hava mıkropların neşvunumasına ... , 
'ni olmaktadır, ve işte onun sayesinde' 
d~r ki çocuğum temiz sut içebilmektedir 
f-lakıki "FRİGIDAIRE"I satın aldıılımdan 
<!olayı kendi kendimı tebrik edıyorum. 
O bana cıdden kuru ve daimi bir so-~ 
ğuk_!ıava temin etmektedır. 

'{r,sıe!alre m rlfasrnı ıasnnaıan ller Soğuk hava dolafia 
'IJaltJI<• .. FıigldaJıe ·~ d 11aır-. 

SOURLA 

• rı 

BIRADERLERv[Sıı 

idalr 
ELEKTRIKL TOMAT\K SOGUK HAVA OOLABI 

c~nf'r•• Mo\OJ rnamuı.u 

Istanbul Ziraat Ban asından: 

1 

Onu senelerden beri tanır, aarıtarda ve ~o<lulı 
•lgınlı!)ındaki çabuk tesirini bilirsiniz. 
ffi markasının tekeffül effl!)I ASPiRiN, sizi bun

dan sonra dahi memnun edecektir. 

Ambalajluda ve komprl· 
melerin üzerinde ffi 
markasının mutlaka 
bulunmasına dik· 
kat ediniz 1 

Hummai Tifoidi. 
'sizi öldürmeden 

evvel siz. 

SINEKL Rİ 
'oıdü!"ünüz 

Sinekler, her yere konarlar ve 
t'\er yere sığınırlar. Pısliklerdedo· 
ğarıar ve mezbeıeıerde yatarlar 
Bunlar öldürtücü Hummaı T'fo ... 
ldlyl a,ııamağa ba,ııca va ıta 

teşkil ederler. Adı ve tesirden arı 
haşarat öldürücü mayi/er. yuva
nızı bu s!neklerden koruyamaz. 
Bunun için FLiT dört harfli 

T'll"~!iiıi~ F·L·İ·T tedarik ediniz. Siyah ku
~ ~akh ve asker resimli &arı tene· 

kelere dikkat ve onları musırren 
talep ediniz. 

Umum1 Otpcıtu ; Ji.JL KREPEN, lsııntıul. üııatı. ioyvoda Hx.ı No. 1 279) 
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160 ,, Arnavutköy Büyükayazm~ ,, Tamamı 159 800 ,, 
266 Galata Kemankeş Havyarhanı içi Kagir oda ,, 33 2000 ,, 
340 Beyoğlu Yenişehir ~faşçılar ,, dükkan ,, 36 1500 ,, 
377 Kadıköy Rasimpaşıı Ayrılık çeşme Ah~ap hane ,, 16 800 ,, 
387 Boğaziçi Büyükdere Dıvarcı ,, 1/4 17 400 ,, 
399 Beyoğlu Kurtuluş Papazoğlu ,, • 1 4 33-35 625 ,, 
403 ,, Yenişehir Kilise Kagir fırın ve bahçe 4 6 42 3335 
408 Kaaımpaşa Hacı Ahmet Karakolhant Ahşap iki hane 3/4 21-23 3000 " 

Bakırköy Zeytinlik Baruthane Kagir hane ve mağaza Tamamı 18-20 7500 " 
Yüzde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri nakteıı veya gayrimübadil bonosile ödenmek üzere yukarıda yazılı gayrı~~n

lruller pazarlıkla satışa çıkar ı1nırştır. !haleleri 31-5-934 Perşembe günü saat 15 tedir. Müzayedeye iştirak edeceklerin mez
kur günde saat on dört buçuğa kadar pey akçel t;rİni yatırmaları lazımdır. Senei haliye vergisile Belediye resimleri müşterive 
aittir. Şartname bankamız kapısına asılmıştır. (2587) 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra Semti Mahallesi Sokağı Cinsi Hissesi Emlak Hisseye göre mu-

No. su No. su hammen kıymeti 
1076 Heybeliada Yalı (Bahçe Ahşap hane ve bahçe 27/192 9 eski 13 yeni 146 T. L. 
1077 " 

Heybeliada . Kürkçü Arsa Tamamı 2 eski 300 ,, 
1078 ,, Yalı , Mezik Ah~"P hane 1 2 18 500 ,, 
1079 ,, Dağ Değirmen Arsa Tamamı: 8 400 

" 1080 Büyük11da Nizam ! Nizam Ah!!ap har.e ve arsa 3/4 47/4~ 375 
" 1081 " " Kılıç ., 29652. 138240 4 125 
" 1082 Galata Kemankeş Topçular Kagir mafraza 500/1000 72 17500 ,, 

1083 " " [Gümrük ,, iki ,. 2 3 29-31 eski 10000 
" 

Hüseyinağa ' Yenişehir Dükk5n Vf' oda 
27-27 /1 yeni 

1025 Beyoğlu 1/2 12 600 
" 35 Galata Okcu Musa Savcı çıkmazı Kagir bina :Tamamı 5 50000 
" 696 " 

Kemankeş Şerbetha 
" dükkan üstü hane 12/16 9-11 6000 ,, 

1 Yukarda yazılı gayrimenkullerin mülkiyeti satışa çıkarılmış olup ihaleleri 14-6-934 Perşembe günü saat on. 'beş. 
tedir. 

2 1082 - 1083 numaralı gayrı111enkullerin satışları kapalı zarfla ve 35 - 696 numaralıların pazarlıkla d~erleri açık: 
rı.rttırma suretile satışa çıkarılmıştır. 

3 - Pey akçeleri yüzde yedi buçuktur. Nakden veya gayrimübadil bonodledir. 
4 - Pey akçelerile, şartnameye tevfikan tanzim olunacak kapalı zarfların ihale günü saat on dört buçuğa kadar tevdi· 

)eri lazrmdır. 
5 - Şartname Bankamız kap111na asılmıştır. Senei haliye vergisile belediye resimleri müşteriye aittir. (2540) 

Like, bronz, nikel ve çocuk 
karyo'alarının envaı çeşidini 

11cuz fiyatla İstaııbnl Riıı Paşa yokutunda 66 No. 

ASRI MOBiL YA MAGAZASINDA 
bulabiliraioiz. Telefon: 23407 AHMET FEVZİ. (16526) 26-1< 

Iıtaabul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğ .. nden~ 

Gümrük nümune 1ianesine ait olup anbalajları yapılmış 
kompile bir halde buJ..o.-ıan ve 32 parçadan ibaret camlı do
lap ve saire Ankarada Gümrük ve inhisarlar Vekaletine sev
kedileceğinden nakil işi münakasa ve ihalat kanununun 18 in 
ci maddesi A fırkasına müsteniden pazarlıkla münakasaya ko 
nulduğundan talip olanların Mayısın 21 İnci pazartesi günü 
saat 15 de İstanbul İthalat Gümrüğünde müteşekkil komisyo· 
nu mahsusuna müracaatları ilan olunur. (2190) :?598 

Holantse 
Bank-Oni N.V. 

Sabık Bahrısefit Feıementc 
BanK.as• 

·ı!ltanbul Şubesi 

Galata Karaköv Palas 

Meydancık Alalemcl Han 

Her türlü Banka muamele• 

ıeri..: Kasaıa.. Jcarı 

UMUMf MODORLOK:AMSTEROAM . 
Şubelotrı-o ... Amsterdam. Buenos Alras. -- -
lstanbul, Rlo de .Janelro, Santos, Sao Pauıo. 
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Umumi Nefriyat ve Yazı işleri Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 


