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Sahip ve Ba§muharriri : Siirt Meb'usu MAHMUT 

FIATI 5 KURUŞTUR 

Şehinşah Hz. 
Ayrılırken •.• 

Siirt Meb'usu: MAHMUT. 
İran Şehintahı Hazretleri, bu

gün memleketimizi terkediyorlar •. 
Şüphe yok ki, her aynlık gibi bu 
da üzüntülü bir §eydir. Fakat tU· 
nunla müteselli olabiliriz: Büyük 
misafirimiz; İran ve onun büyük 
reisi hakkındaki haliıı duyguları
mızı, sevgilerimizi bizzat aezmit 
ve duymut olduğu halde · bura
dan ayrılıyorlar. Bu sezit ve an. 
layıtm; iki memlelı:et münasebet
lerine iyi tesiri bakımından öl
çülmez bir değeri vardır. Her hal
de candan sevmek ve le'Vitmek 
İçin, yakından tanımak ve tanıt· 
n;ıa~ lazımdı. Şehintah Hazretle
nnı~ son misafirlikleri, bu neti
ceyı taı;ııamen temin etmiştir. 

. Şehınşah ve Gazi Hazretleri
nın görüşmeleri, sevitmeleri, yal
nız protokol hudutlarının içinde 
kalmadı. Resmi zevat tarafından 
olduğu kadar halk tarafından ya
pılan candan tezahürat; resmi 
hudutları aştı. Bu tezahürat· iki 
milletin biribirine nekadar y~km 
ve bağlı olduğunu gösterdi. 

.. Muhakkak ki, İran ve Türkiye 
!ç~n m':1kadder olan şey; biribirile 
~y~ geçınmek ve sevitmektir. Her 
ıkı memleket için milli bir vazife 
h.al.inı: gelen bu zaruret; gelip ge
çıcı hıslerden, heveslerden doğ. 
mut değildir. İki tarafın en yük
sek menfaatleridir ki bu zarureti 
emrediyor. İran ve Türkiye mü
nasebatı bakımından, yakın tari
hin arzettiği manzaraya bakıp 
ald.anmak; tarihi, hakiki bayatı, 
tarıh ve hayattaki bazı amilleri 
anlamamak olur. lki komtu 
memleket arasında asırlarca sü
ren müc.ıdelelerin sebebini; haki
ki ~aruret ve ihtiyaçlarda değil, 
eakı zamanlarda milletlerin siya
si mukadderatında hakim olan a
damların, hanedanların çürük ka
f~larında , anlayışlarında aramak 
l~zımdır. O devirler, çoktan geç· 
t!. Artık Tür4< ve İran milletle
nnde ne fütuhat beveai, ne inti
k~~- kay~u•u. kalmadı. Onları ve 
buyuk reıslerıni tahrik eden •1 üik·· 1 ası 

1 .u! yalhn·f ve yalnız memleket-
.e~ını su ve medeniyet havası 
ıçınd~ inkişaf ettirmektir. Son on 
senelık İran tarihi de ·· t · k" Ş h' h gos erıyor 
~; . e. ınta Hazretleri de - Ga-

~h ~ıbı 
1
- ancak milletinin hakiki 

' tıy~ç arından, samimi iradesin • 
den ılham alarak memleketi idare 
etmek yolundadır. 

b' Komşumuz İran, pek feyizli 
. ı~dmemlekettir. Halkının yüksek 
Ftı adını takdir etmiyen yoktur. 

akat 0 da beynelmilel medeni
!~t, t~k!lik v~ terakki yolunda bi-

m . gıbı gen kalmıt bir memle
k~ttır. Hürriyetimizi, istiklalimİ· 
zı korumak enditesile mutlaka 
Avrupanın ileri m~leketlerile 
aramızda açılan mesafeyi biran 
evvel kap -i . amaga mecburuz. Bunun 
çın de yalnız ıö h·· ·· · k"f d •. . z ve usnu nıyet 
ra 1 ekgı~dır. Bu devrin istediği i
ım, te nık ve tedbirleri de ayni 
Raman.~a almak icap ediyor. lla-
veye luzum y-•- k. b" t·· b 1 
llıilletl . . ""' ı, u un un ar; 
b" er ıçın maddi ve manevi 
ırçok fedakarlıkları icap ettiri

ıor. Iran milleti, ihtiyar edeceği 
u f~akarlddann hebaya gitmi

!eceğı.n~en emin olabilir. Çünkü 
ıdaresının batında Şehintah Haz
~tl~i gibi bir devlet reisi; her 
~rlu terakki ve Uıkiuf hami 1 • 
:rınd .. d. %r e e 
b 

• e mu •r ve nizım vaziyetinde 
uıunuyor. 

Türkiye; lrana niabetle ga • ) • d h rp a. 
eınıne a a yakın bulunuyor 

Garbin ilim ve medeniır:et metotla: 
rını, ondan daha evvel tatbika 
batlamıştır. llim, sanayi ve iktı. 
•at sahalarında esaslı teşebbüsle
re girişmiştir. Hasılı maddi ve 
~knevi sahalarda derin, pratik D hlap . tecrübeleri geçirmiştir. 
1 a.

1 
a zıyade "yükselme,, ve "1-

.:~İı ~.e" .~a~arm.da olan İran 
ri detı, Turkıyenın bu tecrübele
B~ 

1
en Pekala istifade edebilir. 

oy e bi · · k rını d r Vazıyette azız omtula-
Yardız a

1
n mümkün olan her türlü 

ıın arın · . _. . nid . esırgenmıyecegını ye-
lcti: temıne lüzum var mı? Mil
kada:ze .. ve onun büyük şefine bu 
gı gösiuksek bir emniyet ve say
tüı>he yerkk"Şehin~ah Hazretleri; 
"" tefi 

0
• • ı, bu büyük milletin 

!erini! ct:1?1n 1refa ve samimiyet· 
(Dev ınanın,, bulunuyorlar. 

•mı 6 ıncı sahifede) 
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.. 
Dün Maltepede atış ve 

muharebe talimleri 
1 Almanyadaki karışıklıklar bastırılıyor 

"\ 

•• 
yapıldı, Universite gezildi 
Şehinşah Hazretlerinin avdet pro

gramları tesbit edildi 
Muhterem misafirimizi hududa kadar Hariciye 

Vekili Tevfik Rüştü 
Bey uğurlayacaktır 

Bet gündenberi tehrimizin miııa· 
firi bulunan lran ŞehİD§ahı Hazretle· 
ri, memleketlerine avdet etmek üzere 
bugün aramızdan ayrılıyorlar. 

Şehinfah Hazretleri ve maiyetleı·i 
erkanının döniif seyahatleri için Ege 
vapuru tahaia edilmif ve gemide İcap 
eden bütün hazırlıklar tamamlanmıt 
br. Misafirlerimiz, bugün öğleden 
sonra Akay idareıinin bir vapurile 
Denizyolları rıhtımından vapura ge • 
çecekler, Ege 16 da limanımJzdan 
hareket edecektir. 

Ege, refakatinde iki torpidomuz 
bulunduğu halde doğruca Trabzona 
gidecek, miaafirlerimiz buradan Trah 
zon • Beyazıt yo)]e hududa kadar u• 
ğurlanacal<!ardır. Bu seyahat eına11n • 
da, Hariciye Vekili Tevfik Rüıtü Bey 
le, mihmandarlıklarına tayin edilen 
F ahret tin ve Ali Sait Paşalar, İran ıe• 
firi Sadık Han ve daha bazı zeval a· 
ziz misafire refakat edecek\erd'r. E. 
ge vapuru çar,amha sabahı Trabzo
na varacaktır. Reisicümhur Hazretleri-

(Devamı 6 mcı sahifede) 

• 
Telef onşirketilngiliz lirası 
ile muamele yapamıyacak 
Metr Salemi mahkemeye süı ükleyen 

para meselesi iktisat 
Vekaletinin cezri bir kararile halledildi 

İktısat vekaleti İstanbul Telefon Şirketine mühim bir tebliğde 
bulunmuştur. Tel<?fon Şirketinin evvelki gün yapılan obligasyon ha

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Vekalete cevap verildi 

Sinemaların kapalı kal
ması karşısında 

Belediye Reisi ne diyor? 
Belediyenin istediği yapılmadıkça sine
maların açılmasına meydan verilmiyor! 
Muhiddin Bey Sinemacıların manevra çevir

diklerini, nereye müracaat etseler ve ne 
yapsalar netice alamıyacaklarını söylüyor 

Maliye Vekaletinin, sinemala
rın kapanması dolayısile İstanbul 
belediyesinden sorduğu suallere 

dün cevap gönderilmittir. Beledi
ye reisi Muhittin Beyin riyasetin
de toplanan hususi bir komisyon 
uzun bir müddet bu cevabı hazır· 
lamakla me9gul olmuştur. Beledi
ye gönderdiği cevapta, sinemala • 
rın niçin kapatıldığını izah etmek 
tedir. Vali ve Belediye reisi Muhit 
tin Bey, dün kendisile görüten bir 
muharririmize sinemacılar mese· 
lesi hakkında şunları söylemit • 
tir: 

- Sinema meselesinde huku • 
kan, mantıkan, ve abli.kan her 
cepheden kendimizi tamamen hak 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

M. Hitler'in Münih'I :ıiya,..ti eıncuında almmıı bir reami 

Hadise şeklen bastırılmış Jıihidir 

Hücum kıtaatı reislerin
den 7 kişi kurşuna dizildi 
Hiti'er harekatı haber alır almaz tayyare 
ile Münibe gitmiş ve hareketi hazırlayan 
kimseleri bizzat tevkif ederek kendi 

elile üniformalarını sökmüştür 

M M yuzu Hadisenin İç 
lki gündür Almanyada leukalade 

dikkate ıayan heyecanlı haaiıeler ce· 
reyan etmektedir. Bu keımekeı ve ha 
rıf!k/ık harici bir buhranla kwranan 
Hitler Almanyasının dahilen de için 
için kaynayan bir buhrandan muzta
rip olduğunu göatermiıtir. Son Belen 
Ajans telgrallarından bu buhranın 
ıimdiki halde ıeklen halledildiğini ve 
Baıuekil Hitler'in hücum kıt'a/arı ara 
aında kendi aleyhine t<:rtip edilen bir 
hareketi bi:ızat t<:nkit ettiğini öğr<:ni
yoruz. Filhakika Alman Baıuekili bu 
har<:keti haber alır alma:ı derhal tay 
yare ile Münihe gitmiı ve bi:ı:ıat bu 
hareketin rüeaaaını yalıalayaralı der
hal kurıuna dizJirmiıtir. Fakat aca • 
ba i•yan hareketi bununla i:ıale edile· 
cek mi?. Hif fiiphe yok ki Alman 
BafIJekili bu hareketi baıtırmak için 
çok Cf?:Ui hareket <:tmiıtir. Fakat bu 
hareketi f1karan hücum kıtaatı i•tih
kar edilemiyecek bir kuuvettir. Bunla 
nn dahilind<: gene ifin için kaynayan 
ocakların bulunması müsteb'at deiil· 
dir, 

Almanya bu dahili buhranıın zaten 
bir müddettenberi .,.iri idi. Hakikat
te bir tek uücut olan milli soayalizm 
baıuekil muauini Von Papenle, pro· 
paganda nazırı M. Göbbels'in ıa_hı•· 
lannda ikiye ayrılmıfll. V • Hıtler 
bu cereyanların karşısında bir karar 
alana kadar müıahit ua:ıiyetinde 
bulunuyordu. 

Gecen pazar günü Von Papen Mar 
bUTg'cİa Marburg Oniuersitesinin 

BERLlN, 1, (A. A.) - Reuter bildi- kur1un11. dizilmİ§tir. on dördüncü yıl dönümü müna 
riyor: Bunlardan üçü Münib, diğerleri Ber· sebetile bir nutuk irat et· 

Hücum kıtaatı rüeaasından olup tevkif lin, Silezya, Saksonya ve Pomeranya leş- (Devamı 6 ıncı sahifede) 
edilmiş bulunan yedi mühim şahsiyet ==~(~D~e:v:amı:,==6~ın:c~ı~s:ah~if~e~d~e~)===~~~~====~==~-~~- ~-~~~· 

Reisicümhur Hz . 
Misafirlerini teşyiden 

sonra Ankaraya 
avdet buyurar.aklar 
'Aldığımız hususi malumata gö

re Reisicümhur Gazi Mustafa Ke
mal Hazı•etleri muhterem misafir
leri ŞehinfQh Hazretlerini uğurla
dıktan birkaç gün sonra Ankara • 
ya avdet buyuracaklardır. 

Gazi Hazretleri Temmuz sonla
nna doğru ağlebi ihtimal Yalova
yı ferellendirecekle~ ve Dil Kurul
tayının toplanması sıralannda Is· 
tanbulu tefril edeceklerdir. 

Meclisin yaz 
Tatili başlıyor 
Başvekilin Mecliste ve 

Fırkada beyanat-
ta bulunması muhtemel 

Büyük Millet Meclisi ağlebi ih
timal bu birkaç gün zarfında yaz 
tatiline h-.layacaktır. Meclisin ta· 
tilinden evvel kanuniyet keıbet • 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Esnaf bankası 
Tahkikatı bitiyor 
Tahkik heyetinin raporu 

birkaç güne 
kadar bitirilmiş olacaktır 

lST AN BUL, 21 (A.A.~ - lstan· 
bul Eınaf bankası mua.melitı~~ ~er saf-

b d tetkik etmek üzere hukumctçe 
a an b "f .. 

memur edilen mülkiye aımu cttışı 
Tevfik Talat Beyle lktısat vekaleti ine· 
di işleri müdürü Cemal Ziya Bey, yap
tıkları tetkiklerin ıonuna gelmiı bulun
maktadırlar. 

Bankanın faaliyete başladığı an • 
den , yani 9 ıenedenberi yaptığı bütün 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Zaro Ağadan sonra 

Türkiyede en ihtiyar er
kek veya kadın kim? 

Tanıdığınız en ihtiyarı bize bildiriniz, 
bir de resmini gönderiniz 

Dünyanın en yaşlı adamını arıyoruz .. 
Dünyanın en yaılıaı 

Zaro Ağa öldü. Fakat 
yerine bu dakikaya ka· 
dar kimse geçmedi. lhti 
yarlık kralı, tahtıDI, ta• 
cını dünya evinde bıra· 
karak göçtü. Fakat yeni 
kralın kim olduğu he• 
nüz belli değil. 

Kral öldü, yatasın 

kral ... diye bağıramıy0< 
ruz. 

Zaro Ağayı yetiıti• 
ren ve bunca yafa eriıti 
ren Türk vatanında yü" 
yirmisini, hatti. yüz o

tuzunu aıkın ihtiyarlar 
az değildir. Bunlardan 
biri, Zaro Ağadan açık 
ta kalan ihtiyarlık ıam· 
piyonluğunu kolaylıkla 
elde edebilir. 

Şark vilayetlerimiz· 
de, hatti Konya, Kay • 
seri gibi orta Anadolu 
ıehirlerimizde, kenar • 
da köıede unutulmut ni 
ce ihtiyarlar vardır. Her 
kes, kendi tehir ve kasabasının en ya§ 
h adamını · erkek olsun, kadın ol
aun - araştırma işini Üzerine alsa, ve 
nüfus kütüğündeki kaydına göre, ya 
hut ıehrin ileri gelenlerinden tahki· 
kat yaparak bu en ihtiyarın hakiki ya 
fını tes.bit etse Zaro Ağanın tahtı u
marım ki uzu~ zaman bof kalmo.7. ! 

Zaro Ağa diy"p geçmiyelim. H:r 
keain senelerce parmağına dolad1gı 

bir adamdı. Şöhreti, biz:m memleke
tin aınırlarını aşmıftı. 

Avrupa "'e Amerikanın en kuvvet 
li gazetecileri, önünde ardında dola
tırlardı. Adını, duymayan kasaba, köy 
kalmamıştı. Zaro Ağa, bu kndar çok 
ya~ayışı ile şu kan3ali uyandımnttı: 

- Türkiyede doğanlar çok )apr· 
lar!.. ) 

(Devamı 6 ıncı sahifede 
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TARiHi TEFRiKA: 79 

"ttihat Terakki! 
HARİCİ HABERLER 

ve ı~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

(BAHAEDDiN ŞAIClR BEYiN BIRAKTIGI VESiKALARA GOU) Leh ta.qyarecilerinin muvaf fakıyeti 

Altınlar su gibi akıyor, fakat orta- Okyanosu geçtiler ve 
da hiçbir iş yok ! F d 

Mesleki işlerde bütün bütün nef na, ismi kat'iyyen lekelenmemiş ransa a yere indiler 
sine bağlamak ve ,anperverliğine bir zatın cemiyetin b~ına geçiril. 
hizmet ettirmek istediğine, muha- meşini teklif etmişti. Halbuki pa- VARŞOVA, 1 (A.A.) - Adamo • 
k h .b. J h" b" f ·· h viç kardeşler saat sekizde Fransanın eme sa ı ı o an ç ır ert şup e ..., bu teklifi kat'iyyen kabul elıme-r- "Fleur de L'orme,, mevkiinde karaya 
edemez. Vatan menafii paşanın m'• ve dem~ti ki: "Ben kendime inmişlerdir. Makine hafifçe hasal'a uğ -
nazarında kendisine ~ref kazan- ait olan tan ,.,, ~erefi başkasına ve- ramıı olduğundan, tayyarecilerin yarın 
dırmaktan ibarettir. Bu zat tama- Parise ve sonra da Varşovaya hareket· 

·ı ·-'- • f tJ tak" d' remem! Onun için şimdi patanın leri muhtemel olduğu bildirilmektedir. ' 
mı e .,.. .. sı men aa er ıp e 1 • ittifaka dahil olarak yukarıda ya. 
yor. işte bu hakikatlere mebnidir ROUEN, 1 A.A. - Dün saat 8,59 
ki Istanbuldan çıktığı gündenberi zılan esaslar dahilinde kendisin - da Terre • Neuveden hareke~ eden tay. 
binlerce lira sarfettiği halde h"çbir den istifade olunması tekarrür et- yareci Adamoviç kardeşler benzinleri 
hayırlı it görememittir. Avrupada mi.ti. Chesnayd bittiğinden karaya inmişler • 
bulunan vatandaşlarımızdan hiç Bu kararların b:risi de çıkarıla- • dir.Beraberlerinde kendilerine tayyare
bir namus ve meslek sahibile anla- cak gazetelerin tevhidini istihdaf yi sabrut olan Danimarkalı bir tayya • 
'amadıktan batka hepsini de gü - ediyordu. "Şilrayi Ummet,, gazete
cendirdi. Dalkavuk ve dolandırıcı si son senelerde vazifesini li.yiki
olanlar kendisinden istifade ede- le ifa edememitti. ifa edememe
bild ler. Fakat namus eri>abından si Ahmet Rıza Beyin bir m lletle 
hiçbiri kendisile huli'is ve saffet nasıl iş görülebileceğini bilmeli'-"'" 
dairesinde ciddi bir ite girişmiye sinden ve memleket dahilinde fi. 
muvaffak olamadı. kir n~retmek için ciddi teşkilat 

Ben harice çıktıktan sonra bir vücuda getirilmemesinden i !eri 

Balkan işleri 

Bulgaristanın 
Akdenize mahreci 

reci ile Nevyork ile Val"f Atlas Okya• 
nosu seferini yapmaya teşebbüs eden di .. 

ğer bir tayyareci vard.r. Yolda şid -
detli bir fırtınaya yakalanmışlardır. 

Bu iki kardeş 20 senedenberi Ame
rikada bubnmakta idiler. Kendileri pro
fesyonel tayyareci değildirler. 

Köylü tayyarecileri hararetle kar • 
şılarnı,tır. lnit esnasında tayyare hasa 4 

ra uğramıştır. Fakat tamiri zamanın· 
da yapıldığı takdirde tayyareciler pa • 
zar günü 9 da Varşovaya hareket ede-
cek:erdir. -

Roman yada 
--o--

Hükumete verilen 
fevkalade salahiyet 

senedenberi mütemadiyen siyasi geliyordu. Bir de muharrirleri Pa-
hatalardan muhafazası ve c· ddi riste, matbaası Mısırda olan bir 
bir meslek iltizamı hususuna bü -
hin kuvvetimle çalıttım. Saffetle 
soylediğim sözlerin manası ;ıek 
yanlış telakki edildiğini, lıulüsla 
gösterdiğim mes'ekte birta!um e
meller arandığını gördüm. En ya
bancı ve ancak Yıldız alemine ya
kışan muamelelere hedef oldum. 
Bunun üzerine hulüsumun bedbaht 
lığımı mucip olmaktan başka bir 
st:.mere vermediğ"ni görerek ve 
mahremane bir faaliyetten başka 
bir çare kalmadığını anlıyarak,bu 

Yunan hükumeti Bulgari Yeni kanun layihası siyasi 
demiryollarının Se!aniğe l mahafilde 

ciheti size de yazdım.,, 
Ahmet Celıilettin Paııanın takın 

dığı tavırlardan bir fayda hasıl o
lamıyacağı anlaşılınca onun avutu 
!arak idare edilmesine ve parasın
dan memleket için istifade olun -
masına karar verilmişti. Çünkü na 
sıl olsa Patanın etrafını alan birta
kım tarlatanlar ve dalkavuklar pa· 
rasım az zamanda y:yip ıbitirecek· 
lerdi, it bunula da kalmıyacak, 
belki o paralar bilerek bilmiyerek 
vatanın zararına sarfedilmit ola
caktı. 

Terakki ve ittihat Cemiyeti, Dr. 
Bahattin Şakir Beyle Diran Kelek
yan Efendi de dahil olduğu halde, 
Ahmet Celıilettin Patanın; aklı 
yetse bile gene Avrupadaki hürri
yet mücadelesinin başına geçtiğini 
İstemiyorlardı. Çünkü pafa Avru
paya firar etmit olmakla beraber, 
gene senelerce Abdülhamidin fena 
idaresini en yakın bir mevkiden 
terviç etmi~ ve zal:m padişahın ser 
hafiyeliğini yapmıt olmakla tanıl
mıttı. Avrupada bulunan Genç 
Türkleri,ı kredisi esasen bozuk ol
duğu dan, bir de Celalettin Paşa
nın emri altına girecek olurlarsa, 
onlarda haysiyet ve •eref namına 
hiçbir. şey kalmıyacağına şüphe 
yok~ıı. ittihat ve Terakki Cemiye
ti dağıtıldıktan ve müh"m erkanı 
maa,larla şuraya buraya kayırıl
dıktan sonra, onun itibarını Ahmet 
Rıza, Dr. Nazım ve sonradan ilti
hak eden Sezai Beyler gibi zevatın 
azim ve sebatları kurtarabilmitti. 
Senelerdenberi devam eden bu fe
dakarlıklar tabii Ahmet Celalettin 
P'4anın büyüklük hırsına feda edi 
lemezdi. 

Filhakika bir zaman sonra, pa
şaya kartı gösterilen sahte mutava 
ııt ve onun izzetinefsi oktanma11 
sayesinde takip edilen maksat hu
sule gelmiye baflamqtı. Bu saye
de bazı vatandatlann menfalar -
dan kurtarılması ve bazılarının da 
muzayakalarını hafifletmek miim
künolabiliyordu. Diran Kelekyan 
Efendi artık Ahmet Celıilettin Pa
faya seli.met tarikini göstermek 
fikrinden vazgeçerek adi bir kıif p 
gibi onun itlerini görüyor ve Pata 
her ne söylerse "pek münasiptir, 
ayni keramettir efendim,, diyip 
geçiyordu. Bu hareketin pek ko
lay bir if olmadığını itiraf eyle -
mek lazımdır. Çünkü bir insanın 
tekmil kibrini, tekmil vukuflarını, 
muhakemelerini, tecrübelerini ve 
zekasını bir tarafa bırakarak bir a
dama karşı daima onun meslek ve 
harekatının hayranı gibi görünme
si mevcudiyet'ni ezer, bitirir. Hür
riyete taraftar olan bir adam. da
ima bir dalkavuk gibi "keramet 
buyurdunuz,. diyebilir mi? Hürri
yet için sarfedilen mesaide fikir ve 
rey hürriyeti cari olmak lazımge
lirdi. Memlekette metveret usulü
nü tesis etmek emelinde bulunan
ların bizzat meşveret usulünden 
vazgeçmemeleri icap ederdi! 

Ahmet Celalettin Pş. daha lstan
buldan hareketini müteakip işin en 
büy<ik kumandasını alacağını söy
liyerek kendisini avutuyordu. Di
ran Kelekyan Efendi ise l'.san a•İ· 

<Jazete, gazeteden ziyade eskici 
torbasına benziyordu. Yazı lan ya
zı'ar hazan latanbuldan Parise, Pa
risten Mısıra gönderiliyor, gazete 
basıldıktan sonra Mısırdan Parise 
ve Paritten Türkiyeye yollanıyor, 
bu yüzden yazılar eak ·yordu. 

Bundan ba4ka "Şilrayi Ümmet., 
rrazetesini nesredenler kendilerini 
Babıalide ay ~onunda maaıı almak
tan ba,ka bir,ey yapmıyan memur· 
!ardan fazla yormıyorlardı. Bu 
kadar az bir rahatla görülen i'in 
semeresi de tabiatile fazla olamaz

dı. Bununla beraber "Şürayi Om
met,,in oldukça ife yaradığı da 
inkıir edilemezdi. Çünkü Ahmet 
Rıza Bey n - birçok kusurlarına 
rağmen - umumun emniyetini 

celbetmit olan namusperverliği 

ve umumen takdir edilen bir mes
lek sadakati vardı. Gerek dahilde, 
gerekse hariçte buna herkes inan
mıth. Ahmet Rıza Beyin bu ~
retinden doğan tesir gazeteye mu
ayyen bir meslek veremiyordu. Fa
kat her ne olsa "Şurayi Ommet,, 
bir havadis gazetesi olmaktan kur· 
tulamıyordu. Çünkü mündericatı
nın büyük birkısmını dahilden gön 
derilen haberler te,kil ediyordu. 
Halbuki cemiyete bir fırka gazete
si lazımdı. 

-Bitmedi-

Zaro ağanın bt~yni 
Zaro ağanın beyni, kalbi, ci

ğerleri ve sair dahili uzuvları aün 
üniversite teşrihi marazi kliniğin
de m'kroskopla muayeneye baş -
lanmıştır. 

Muayeneler on beş gün devam 
edecek, netice o vakit belli ola
caktır. 

Zaro Ağanın kalbi ve sair u
zuvları ordinaryüs Şuvartz ve do
çent Besim Bey tarafından tetkik 
edilmektedir. Fenni muayenele -
rin mühim neticeler vereceği bek
lenmektedir. 

Belediye Zaro ağanın mezarı
na bir sütun ô'iktirecektir. Bu sü
tunun üzerine Zaro ağanın en 
yaşlı adam olduğu ve saire yazı
lacaktır. 

Takas suiistimali 
Tahkikatı 

Takas ıuiistimalini tetkik eden 
müfettişler heyetinin mesaisi ye
ni bir şekle girmiştir. Heyet şimdi 
ye kadar ifadeleri alınmamış olan 
zevatın da ifadelerini almağa lü-
zum görmüıtür. 

Bunun için evvela takas heye
tinde bulunmuş ve suiistimal ol • 
ciuğu anl;;şılan beyannamelerde im 
zası bulunan zevatın dinlenmesine 
başlanmıştır. 

Evvelki gün ve dün takas he
yetinden bir zat dinlenmiş ve ge
ne bir zat davet edilmiştir. 

Müfettiıler heyeti ayrıca şim
diye ı 1 :lar ifadeleri alınmıı olan 
bazı zevatın da yeniden malüma
tına müracaat edilmesine lüzum 
göstermiştir. 

Bir teklif 
ANKARA, l (Milliyet) - Diyari>e • 

kir Meb'uou K.ôzım Pa? ve arkaclaşlan 
hariçten gelen •e gümrı.ik tarif,. kanunu 
nun elli betinci ma<ldeıine dahil bulunan 
koblo ve emsalinin kilosundan yirmi bef 
kuru, istihlak resmi .. ımma<r hakkında 
Meclise bir kanun teklifinde hulu11mut· 
tardır. 

uzatılmasına razıdır büyük heyecanla karşılandı 
SOFYA, 2 (Milliyet) - Son gün • 

lerde Yunan gazeteleri hüklımetin, BuJ .. 
garistanla muallak meseleleri halletm.k 
ve iki mem:eket arasındaki ticareti 
canlandınnak için Bulgar demiryolları· 
nın Sel.iniğc kadar uzatılmasına dahi 
razı olduğunu yazmaktadırlar. 

Res.mi Proya gazetesi de hükllme-
tin bu arzusunu açtkça ifade etmekte
dir. 

Bu meseleler üzerinde fikri sorulan 
Hariciye nazm M. Batalof gazetelere 
yapbğı beyana!.ta demiştir ki: Bundan 
daha iyi bir şey olamaz. Bu nevi te • 
mennilere kim ne diyebilir? Yunanlılar
la o!an .nuallak meselelerin halli ve ti
cari rabıtalann tesisi çok İyi bir i1 .. 
tir. 

Demiryolile iki memleketi bağlamak 
İçin büyük teknik müşkül"t yoktur. 
Bu hususta anlatma!< ve bizim tarafı· 
mızdan bir dereceye kadar yap•lnnş o • 
lan hudut hattının genişletilme:ri kafi • 
dir.,, 

Haydut Sillinger 
Polislerle yapılan bir mü
sademede yaralandı mı? 

S111Ul'bent - AmeMka -, 1 (,\.A.) -
''Bir num.aralı halk düşmanı"· saı nger, 
bir banbyı 10yup 20.000 do atı birlikte 
alrp götüren beJ haydutla polis ara•ında 
silah teati edildiği sırada, zalııla memur
ları tarafından teşhis edilmiftir. 

Poliolerden bir ki,i ôlmÜf, <lört kişı ya
::.lanmrtlır. Dillinger'in de yaralanmıı 
olduğu zannediliyor. 

Milli sosyalizm ve din 
BERLIN, l (A. A.) - Bir taraftan Al 

man Hükumeti ve Milli Soıyalist Fırk••• 
ve diğer taraftan Alman Peıkoposluğu 
mümes&illeri arasında Katolik teşekkülle 
ri hakkında cereyan eden müzakereler 
memnuniyeti mucip bir neticeye varm•i· 
tır. M. Hitler Peskoposluiun müme .. il· 
lerini kabul ebniştir. Bu görüşme iki la· 
raf arasında samimi bir teşrilc:İ mesai 
arzusu ~İn sarfedilen gf'lyretin bir ni-. 
şaneıi. olmuştur. 

Lehistanda deniz bayramı 
VARŞOVA, l (A.A.) - Reisicümhur, 

Deniz Bayramı münasebetile gençliğin 
tezhüratmda hazır bulunmak üzere Gdy
nia'ya gitmiıtir. 

Fransanın yeni bahri 
kuvvetleri 

PARIS, l (A. A.) - Meb'u...., Mecli
si, sene sonundan eYVel, 1934 bahri p~
rmnı mucibince 26.000 ton cesametinde 
bir z.ırhlı, bir distroyer, iki clenizalb ge
misinin denize iııclirilmelerini 120 reye 
karşı 425 reyle tasvip ebniştir. 

Bir tayyare kazası 
LONDRA, 1 (A. A.) - Londra Bele

diye Reiıü Lord Kolet'ia oğlu, müfreze 
kumandanı Stanley olet, Bendon'da rasıt 
olarak uçtuğu 11rada, bindiği tayyare ka
paklanmış ve Kolet tayyare ile beraber 
yanmıştır. 

Müteyeffa, Büyülı: harpte tayyareci o
larak hizmet etınitti. Henüz 38 yaşında 
idi. 

Japonlara karşı 
Rio de Janeiro, 1 (A. A.) - Dün gece 

birtakım me,bül ethaa, Japon Sefaretha
nesine katran dolu bir 'işe ve Japonya a
leyhinde birtakım riaaleler atmışlardır. 

Feci bir kaza 
ZAMORA, 1 (A. A.) _._ 100 metre 

yükseldiğinde bir su seddi yıkılnut, ıular 
taşmışbr. 9 işçi boğulmuştur. 

Mısırın borçları 
KAHiRE, 1 A.A. - Mısır mahafi. 

I~ Mısır düyunu umumiyesİ kuponla • 
nnın tediyesi meselesi hakkındıı l'ariste 
Mmr, lngiliz Fransız ve ltalyan mu
rahhasları arasında cereyan etmeğe 
başlıyan mük.ilemeleri büyük bir alüa 
ile takip etmektedir. 

Mısır, albn mikyasını terketıniı o • 
lan diğer milletler gibi, haldı surette 
bu kuponları kendi kiğJt panmrun luy
nıeti üzerinden tediye etmesi için bir 
formül bulunmasını talep ebnektedir. 

yalanda adil esaslar clahiliıule bu 
husuıta resmi müzakerelere de baıla -
ıacağı İİıllİt olumnaktadır. 

BÜKREŞ, 2 (Milliyet) - Emir -
lcrle memleketi idare için hükUmc."!".? ve. 
rilen fevkalade sır:ahiyet h"kkında lıa
z1rlanan kanun l&yihası siyasi mahafil
d~ heyecanla karşılanmııtır. 

Bu kanun mucibince, en geç ki.nu -
nuevvclin 15 ne kadar tasdik için mec
lise arzedilmek şartile hükumete emir
lerle ınü!ki işleri tanzim ve bütçeyi 
kontrol etmek, vergileri azaltmalı: hak -
kı verilmektedir·. 

Liberal fırkası reisi M. Bratianu 
mecliste Romanya - Sovyet Rusya mü
nasebetlerinden bahsetmiştir. 

M. Bra.•fano, ileride Romanya hü • 
kümetine müşkülat çıkarabilecek ol.an a
razi meselesine Litvinof ile Titülesko 
arasında teati edilen mektuplarda te. 
mas edilmediğini söylemittir. Bundan 
baıka l'İberal fııi<ası reisi, Sovyet mü -
measilinin Romanyaya gelmesile mem
lekette komünist hareket'erinin batla • 
yacağıru, iktısadi münasebetlerin de ta· 
mamilo tesbi~ edilınediğine ve bu me
selerıin mecliıte etraflı bir ,ekilde mü
zakere edilmesi lazıım geldiğine işaret 
etmi,tir. 

ltalyada bütçe açığı 
ROMA, 1 (A. A.) - Bütv;enin 2.900 

milyonluk açığmı kapatmak maksadile 
397 nplyon liret kıymetıinde hazine bono
sunun tedavüle ç.kanlma1oı kabine tara· 
fından tasvip olaıunuıtur. 

Mülga Seyrise
fainin hesapları 
Yeni bir komisyon teşkil 

olunacaktır 
ANKARA, 1 (Mililyet) - Mülga 

Seyriselainin muamelelerini tasfiye 
için tetkil edilen komisyon muayyen 
müddet zarfında işini bitirmediği için 
hu tasfiye muamelesini tamamlamak 
üzere ikisi Maliyeden, biri divandan, 
ikisi lktısat Vekaletinden intihap edi
lecek bet azalı bir heyet teşk'I oluna 
cakbr. Heyet deniz yolları müdürünün 
nezaret ve meauliyeti altında it göre .. ,. 
cek ve işini altı ayda bitirmiş oalcak .. 
trr. Bu heyet tu suretle taafiye mua.me 
lesini yapacaktır. Bir; mülga idare • 
nin mevzuata uygun olarak sabit ve ta 
hakkuk ebniş borçları tesbit edilerek 
evra.kı müıbiteıile birlikte Maliye ve
kaletine yollanacak. 

iki; mülga idarece te&viye edilip le 
tabıisatı olmayan eYrakm veya sair 
noksanlardan dolayı mabaubu yapıl • 
nıayan muhtelif heaaplarda alacak 
görülen meblağ. 

Üç; sarfiyat. muvakkaten veya ıa
ir heıaplardan mülga idareye knı fi 
borçlu olup ta ayni zamanda mülga 
idareden doğrudan doğruJ'• alacaklı 
olacakların borçlarının alacakalrile 
snahsubunu yapmak. 

Dört; hakiki ve hükmi şahısların 
idareye olan borçlarmdan mahal ve 
imki.n tahsili mevcut olmay&nlarını tes 
biti. 

Beı; Mülga idarenin matlubu olup 
ta komisyona beyanname vermiı olan 
!ardan maada alacaklılar yeni heye
tin teıekkülü tarihinden itibaren i>ir 
hafta müddetle gazetelerle ilan edil
lerek on günlük mühlet içinde alacak 
lanna a "t evrakı müa.biteyi bir beyan 
name ile heyete tevdi edecekler, etmi 
yenlerin hakkı ıakit oalcaktır. 

Elazizde ilk tren 
ELAZIZ, 1 (Millirct) - iki gün e-v· 

vel El.izize ilk ı:den tren gelişini tesit İ· 
çin bugün istasyonda belediyenin hazir· 
ladığJ program mucibince büyük mera -
sim yapıhrutbr. Saat on yedide tren bin· 
!erce halkın alkışlan arasmda "Kardet 
lrana doğru,, yazılı takın albndan geçe
rek istasyona dahil olmuştur. Halk cüm· 
huriyetin bu nimetine karşı CO!kun teza~ 
bürat yapnWı.tadır. 

Niğde Valisi Ankarada 
ANKARA, 1 (Te.lefonla) - Niğde Va 

liıi Ziya Bey vilayete getirilecek elektrik 
itlerini takip ve vili.yeline ait sair qler 
hakkında veküetlerle t-s etmek üere 
,ehrinıize ıel.miıtir • . 

Askeri maaş kanununun altıncı 
maddesi değiştiriliyor 

ANKARA, 1 (Telefonla) - Hükumet askeri maa:ş kanununun 
altıncı maddeııinin tacirli hakkında meclise bir layiha tevdi etmiftir. 

Tadil edilen maddenin yeni şekli 1fudur: 
Zabitanda rutbe matıfa esastır. Ancak fırka kumandanlığı yap

mış olan mirlivalarla liva kumandanlığı yapmış olan miralaylar ve 
kanunu mahsusuna tevfikan kıdemli sınıfını iktisap etmi'f olan yüz
başılar, cetveldeki maa,larını alırlar. 

Fırka kumandanlığı kıta kademesi olmıyan muavin sınıf mirliva
larından ehliyet ve iktidarları sicillen müsaddak olanlar usulü mevzu
asına tevfikan fırka kumandanı miri'iva muadili addedilerek bare
min üçüncü dereee maa,,mı alırlar. 

Liva kumandanlığı kıta kademesi olmıyan muavin sınıf mira/ay
larından miralay ila mirliva kadrosunda müstahdem olup ehliyet ve 
iktidarı sicillen müsaddall olanlarda usulü mevzua.sına tevfikan liva 
kumandanı miralay muadili addedilerek baremin befinci derece maa
şını alırbr. 

Zabitan ve askeri memurlar ı"çin vekaletten dolayı maaf u:Julü 
cari değildir. Ancak vazifei asliyesinden maada bir muallimlik deruh
te eden zabitan ve askeri memurlar devlet memurları maasatının 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanunun be1inci maddesine tabidirler. 

Ziraat f akü/fesi mezunları 
ANKARA, 1 (Telefonla) - Yüksek ziraat enstitüsü ziraat fakül 

tesi ilk mezunlarını vermiştir. Mezunlar Sa.::h Cahit, Akif Turgut, 
Bahadir Celal, Resat Hakkı, Tevfik Tahsin Efendilerdir. 

Türk - Bulgar hudut komis,qonu 
EDiRNE, 1 (Telefonla) - Türk - Bulgar hudut komisyonuna 

memur Bulgar heyeti askeriyesi bu gün Edirneye gelır{:ş ve Türk he
yeti askeriyesi tarafından karşılanmıştır. 

iki heyet azası belediye daire sinde ilk içtimalarını yapmı,,lar ve 
Gazi Kız Yatı mektebinde şerefler ine verilen ziyafette hazır bulun
muşlardır. 

Bursada yerli mallar sergisi 
BURSA, 1 (Milliyet) - Be,inci yerli mallar sergiEi bugün öğle

den sonra saat üçte meraııimle açılmıştır. Sergi Vali Fazlı Bey tarafın
dan açılmıştır. Fazlı Beyin bu münasebetle irat ettiği nutku sürekli al
kıslarla karsılanmıstır. Sergiye muhtelif vilayetlerden 35 firma istirak 
et~iştir. Akşama kadar sergiyi 3 b İn kişinin izyaret ettiği tahmi,; edil
mektedir. 

bir 
ediyorlar 

•• 
Odemişliler orduya dördüncü 

tay uare daha hediye 
ANKARA, 1 ( A.A.) - ödemiş esnafları, aralarında mühim bir 

toplantı yaparak havalarımıza bir tayyare hediye etmeğe karar vermif
lerdir. Bu tayyarenin bedeli şıi sur etle temin edilecektir: 

ödemif berberleri, kunduracıları ve urganeıla,_ birer gündelikleri· 
ni, kasaplar da her gün kesecekleri kuzu, koyun, keçi ve oğlaklardan 
birer ve sığırlardan ikişer ku~ Türk Tayyare Cemiyeti
ne vereceklerdir. Hamiyetli ôdemifliler şimdiye kadar biri ödemİf, di
ğeri AdagiıJe, üçüncüsü de ôdemi1 tütüncü/eri uimleı'iyle ordumuz:a üç 
tayyare hediye etmi,lerdi. Bu son kararla alınacak tayyare Öödemifin 
dördüncii tayyaresi olaeak!ır. 

iptidai maddeler tenzilatlı cetveli 
Heyeti Vekilede kabul edildi 

ANKARA, ı (Telefonla) - Sınai sepet, pamuk, fanila, kaytan ve fotin b,.. 
müesseselerde vergiye tabi muamelit.tın ğı, balık ağr, pamuk çorap sun'i çiçek 
sabş kıymeti üzcri?den yapı~cak ip~i- yüzd~ ~5, kimyevi ve .tı~bi mü~~za -
dai maddeler tenzilatı cetveli ıcra vekıl· rat, ıtrıyat, debagat hulasası, çıvıt ve 
teri heyetince katı ıl edilmiitir. boya, trikotaj jarse, yün çorap, şapka v• 

Bu listeye göre, çimento, su kireci, keçe, hazır elbise, kefenlik, çuval, şap-
alçı, kireç, kiremit, tuğla, dökümhane • ka, tenziniyali , klişe, kese kağJdı, 
lcı-, tahta kutu, incir kutusu, kundura Kundura, derinden sair eşya pil ve akü .. 
kalıbı, eroin ve morfin, müvellidülhu mülitör, gra'!"lofon pliğı, tarak, ıırma 
muza, deginnenli makarne ve .!ehriye ve klaplıın yüzde 20, yünlü fanila yüz· 
fabrikaları, suçuk ve emsali. de 22, yünlü mensucat, teneke, ıarraf 

Yalnız ipek filator ve büküm fab • dökümü, zarf ve defter yüzde 25, te-
rikaları, filitor ve büküm ve dokuma neke ve teneke kutu, bakır kap, kova 
fabrikaları pamuk ipliği, ipliğini kendi ve galvanizli kova, musluk yüzde 30, 
yapan fabrikalar ve dokumalar, çeltik, değirmensiz müstakil makama ve teb -
kuıtü,.ü, sınai pamuk ve yün, soğuk ha· riye fabrikaları, büküm ve dokuma fai 
va ve buz tenzilfıttan istifade edememek- ril1:a!arı, İpliğini hariçten veya diğer 
tedirler. fabrikalardan alan fabrikalardaki doku-

Tenzilcittan istifade edenler 
Kurşun tüp, çini, moza)'ik, beto? mal 

zeme, doğram~ ve marangoz, mobılya, 
ahpp araba ve karoseri, hamızı k~on, 
tıbbi pamuk, her nevi sabun, eleklı un, 
konserva, fant.azi çorap, mukavva kutu 
yüzde on, aafal~ kauçuk,, ay?a ve ay.na 
traı yüzde bet, sig!"'a,. vıdel~ fantazı de 
riler mobily .. denlen, metın ve sah
tiy~ gl&se, yüzde 6, köaele yüzde 12, 

Orta mekteplerde 
m11alliıııliil: 

etmek isteyenler 
ANKARA, 1 (A.A.) - Maarif 

Vekaletinden tebliğ edilmiıtir: 
Orta mekteplerde muallimlik et • 

mek isteyen yüksek mektep mezun
larından Maar:f Vekaletine müracaat 
etınif olanlar1n iatidalarına cevaben 
tebliğ olunur: 

t - Yüksek mektep mezunlarından 
orta mekteplerde muallimlik yapmak 
için vekalete müracaat edenlerin 20 
ili. 30 temmuzda lstanbnl Üniversite· 
sinde imt"hanların1n icrası tekarrür et 
miştir. Bunlardan aon on ıene edebi· 
yat ve fen fakültelerinden mezun ol
mu§ bulunanlar imtihana tabi def ildir 
ler. 

Bu fakültelerden on sene ve dah" 
evvel nef'et edip te muallimliğe İnli • 
sap ehnemit veyahut bir müddet ta • 
lim hizmetinde bulunduktan aoııra 
en az on aenedenberi muallimiib.. me• 
!eğinden aJ'l'llmıt bulunanlar .diğ.er 
yüksek mektep mezunlan gi~ı nntı • 
hana girmek mecburiyetin~edır~~r. 

2 - imtihanlar taliplerın muraca• 
atlarına göre türkçe, tari.h, co.~ra~ya• 
yurtbilgisi, fenbilgisi - bıyoloJ•, ııya
ziye zümrelerinden yapılacaktır. ~m· 
tihana gireceklerin 18.zımgelen vestk.a 
tarla 17 temmu:ı:a kadar I.tanl:>ul Onı· 
venitesi kat'bi wnumiliiine müraca· 
at etmeleri lirz~cLr. 

ma, demir boru, toplu iğne, nal ve nal
ça, civata, demir eıya, demir karyo -
la, demir fıçı, demir terazi, kurıun bo
ru, bakır tel ve ıair madeni eıya yüz .., 
de 50, çivi yüzde 60, galvanizli saç Ya 
kaplama yüzde 65, yalnız büküm fab
rikaları, büküm ve dokuma fabrikaları
nın bükümsüz muamelab yalnız doku • 
ma fabnkaları yüzde 70 istifade edecdc· 
lerclir. · 

V crasct ve intikal 
ANKARA, 1 (Milliyet) - Hükiimet 

veraset ve intikal vergisi kanununun bi
rinci maddesinin tefsirini Meclisten iıte· 
miı ve fahHn ahvali hususiye ve varisle
rinin Türkiye dahil ve haricinde olmala
rı mavzuubabis edilmekıiz.in yabancı 
memleketlerde bulunan menkul ve ıayri 
menkul malların mükellefiyet mevzuu 
dahiline alınarak Türkiyede ikametgilıı 
olan ecnebi tebaaıının memleketindeki 
metrukibnm da vergiye tabi tutulup tU-: 
tulmıyacağıru sonnuıtur. 

Yemen il:arışıyor mu 
KAHlRE, - Yemen ve Hb

cazd'an gelen haberlere göre, Ye
mende için için ıkaynıyan büyük 
bir memnuniyetsizlik baş göster
miştir. 

Yemen ordusunun harpte mağ
lup olması ve Hicazla kendi aley
hinde bir sulh aktetmesi Yemen 
kabileleri arasında çok fena te
sir yapmış ve bu kabileler hükü
mete itaat etmiyeceklerini, vergi 
vermiyeceklerini bildirmişlerdir. 

Bu suretle büyük bir İsyanın 
başlangıcı olan bu bareketlerden, 
babasına muarız olan veliaht Sey-
fülialıimın parmağc olduğu söy 
lenmekteclir. 

• 

' 



lfELE~ 
Yaşı başımıza değil. 

Başı başımıza! 
Eh! Dedemiz Zaro ağada ge

çindi gitti. 159 yaşında olduğu söy
lenen bu emsalsiz ihtiyarın ölümü 
yakınlarını pek fazla heyecana dü
şürmese bile tababet alemini eı"bet
te alakadar etmi,ıir. 

Hayatının son demlerinde tali, 
rahmetliye epeyce gülmüstü. içi
mizden birçoğuna nCUJ;p ~lmıyan 
seyahatler yaph. Londrayı, Ameri
kayı gördü. Hatta bir gayri askeri 
mıntaka olduğuna şüphe edilemi
yen dizlerine sinema yıldızlarını 
ot~ttu_. Dünyanın en yüksek gaze
tecilerıle görü~ .• Mülakatlar ver
di. Frak giydi ... Resmini çektirtti .. 
Bunları neden yaptı ve yapab'ldi' 
f ünkü !a.fı haddinden çok laz.~· 
ilerlemıştt. Beşerf.yetin YQf hwıu
sunda garip telakkileri var: Evve
l~ he~~e bahasına olursa olsun 
yırmı ile kırk beynindeki aralıktan 
bir türlü çıkmak istemiyor. Hele 
kadınlar otuzu güçlükle otuz besi 
büyük meşakkatle geç;biliyarl~. 
liikin kırk onlar için Himaliiya 
silsilesinin meşhur Everest tepesi 
kadar yüksek ve OfJlmaz sınır olu
yor. Onun içindir ki: kırk yaşına 
v.e onun civarına /renkler Age' Cri
ti~ue. derler. Ve böylece kadınlar 
Yfrmı sene kadar, kırk yasında kal
dıktan sonra birdenbir~ altmıaa 
varı l l"ki . t .!0 r m:··· . a !' altmış deyince 
alnı cemıyetin hıs laıaliyetile olan 

bütün alakaları kopuyor.. Ondan 
•on~a .bir varmış, bir yakmu.p. Bu
na ıstisna teşkil edebilen meshur 
Cecile Saurel gibi kadınlar ).ok 
değil, ama, ender. 

Kırktan yukarı kadın, elliden 
r"J:arı erkek böylece aranır bôr ma 
ba olmaktan çıkıyor. Ta seksen 
eş, doksana kadar. Ondan sonra 

artık antika haline geçiyor •. işte 
r'!h.metli Zaro ağa bu antikalardan 
bırı, belki de birincisi idi. 
b. Acaba bıı adarn den;u:;;; ~:hi 

11 buçuk asır yaşamış mı? •• Ora
sını Allah bilir. Onun doğduğu za-

lrtıarıdan muntazam nülus kütük-e . 
l rı, ne de İnanılacak başka kayıt-
ar vardı .• Bütün malumat yirmi 
tQfında, Tophane camii yapılır-

iden~ rençber:,;k ettiği hakkındaki 
dıasına dayanıyor .• 
Ne de olsa yüzü geçkin olan bu 

adamın ömru·· .. unl • b"tü' d" nun uz ugu u n 
ırnyanın merakını mucip olmus 

b
ve sebep/beri araştırılmıştı. Kendi~i 

unun 1 b" • k bulurd e Le· ı?ı ço yoğurt yemekte 
u. ak n bana sorarsan bu 

sebep büsbütü . . ız 
d'' d ka n ruhıdır. Kimki. unya a ........ . . l ' dunrHr. ..... Msuz, sımr enmeden, 

---...nı yormadan 
bilirse omın ömr" y~l asıl nı 
•a ve k u uzun o ur. f ta
günkü aygu t~ımamaktadır. Bu-

~tlar rçınde buna imkiin 
var mı? Münevver tabaka · · ha 
Ytı •• O halde? ıçın -

bi;'k';:lde ç~~ Yaşamak istiyenler, 
ı-k ye çekilıp dünya vukuatile 

(c asıjı kesmelidir. Tababetin 
•··~re. ~ re pos) dinlenme tedaııi

ı ıımını verdikleri birkaç aytik 
•anatoryom t d ·1 • • 
te b d .. e avı erının esası iıı-

u unya '--· d · cakkat L. ..uygusun an mu-
1 en 1<11rtulmaktır M.. k .. 

o aa da d" _ _. · um un 
miyet") tun~~~ (Kayguııuzlar Ce-

ı eseKRÜl ets ı H . dik L "k• · e... ep gırer-
J 1·· a _ın bakalım biz' kabul e

er er mıydi? .. 
B" l oy e Yaslılar aiirfü' • .. 
kid · ' .. -.. gu zaman es en: 

- Ya·• b lô d aı' °'ımıza! Denirdi. Ha-
a an arımız bu s" .. k larlar. ozu te rar-

Bence bu temenni ne kad 
lıııtı,. B .. .. ar yan-

. ·· u ~ozu: 
- Bası ba'"m ı kl' •ak • y• ıza. fe ıne koy-

' 

daha doğru olur Çu" kii' . • 
• t" • • n •mır-
ı, ıti~. herşeyi kendine derteden 

meraku bir şehirlinin kal ' 
2 11n ·· ·· ' 41tnı u .. . omur sürmesine imkan yoktıır. 

:nonmalı ve unutmamalıyız ki. 
nsan, kim gibi yasamak . ti' ' sa /" , IS yor-

'h evvkeala onun kalaıını kendine 
Ya ut asını ona maletmelidir. 
Ondan sonrası kolaydır. 

FELEK 
Üsküdarlı kariimize: 
Haklısınız! Tıbbiye mektebi kar 

•1Y~. geÇti geçeli Haydarpatadaki 
~ ~~zel bina ihmal edilmi, bir hal
i~ ır. Hatta O zamandanberi kub e:;ıe saatler bile i,Iemiyor. Gali-
:.. u saatleri kurdurmak için büt-

ç e kar.ılık yok! F. 

KaC'~içılar 
l:zrnir v 

danı A apuru yolcularından Ma-
naataaya ·· · d raftınn d . uzerın e yapılan a· 

tur, a a •Pekli kuma§ bulunmUf • 

* Tavtanc ld b 1 ınında bir" . .1 a a.lıkçı amail na .. 
d...... ısının vaz.l~ t .. b ı· .. ··1 

U&unden l!-e ' fUp e ı goru 
tırma Yaprnı:'uhafa:?a mcrnurla""ı ? ""r\:!\• 

lunmu~tur. 1 ve 100 eram esrar bu • 
* Saruz k.. . 

ıone önlerindorfezı aahillerinde Dra .. 
çak M . e kara&ularımızda ka -

orına bal -
nıı.n bir y ıgı avlarken yakala • 
l·k. halık u_~an kayığında 17 lcôlo ba
dihni,tir. ag arı ve k.ayık müsadere e • 

MiLLiYET PAZARTESi '2 TEMMUZ 1934 

• 
EH 1 R HABERLERİ 

EKONOMi 

9 Eylül sergisi 
hazırlıkları 

Bu sene geçen senelerden 
daha çok rağbet var 
İzmir beynelmilel panayırına 

bu sene İstanbuldan geçen sene· 
!erle kabili kıy" J;mıyacak kadar 
fazla İ§lirak olacağı anlatılmakta· 
dır. 

Bu sene beynelmilel panayır 
26 ağustosta açılacak ve 15 eylu
le kadar devam edecektir. 

Beynelmilel panayırın lstanb~ 
mümessili müderris Halda Nezi. 
hi Bey dün kendisile görüten bir 
muharririmize panayır hazırlıkla • 
rı hakkında şu izahatı vermittir: 

- İzmir beynelmilel panayı-
rma bu sene her tarafta büyük 
bh- alaka vardır. Sergiye ait hazır
lıklar kamilen bitmi-ş ve sergiye 
iştirak edeceklerin her istedikle
ri malUnıat lzmirden gönderil· 
miştir. 

İstanbul ticaret ve sanayi er
babının sergiye layık olduğu şe • 
kilde iştirakleri meselelerini gö
rüşme'k üzere önümüzdeki hafta 
içinde bir toplantı yapılacaktır. 

lzmirde serginin azami mü-
kemmeliyetini temine çalışan faal 
komitenin meşkur mesaisi sergi -
n in muvaffakıyetle başarılmasinı 
temin edecektir.,, 

Türkiye - lsvsç anlaşması 
Türkiye ile lsveç arasında ye

ni aktedilen ticaret anlaşma ve 
Clearing mukavelesi dün ticaret 
odasma bildirilmiştir. 

Isparta hahlarına mUhUr 
İıparta Ticaret odası bundan 

sonra lsparta halılarına kurşun 
mühür vurmağa karar vermış

tir. 
Bu karar dün Ticaret odasına 

bildirilmiştir. Bu suretle İaparta • 
nın nefis halıları taklit edilmek • 
ten korunacaktır. 

iktisat Vekaletinde yeni 
tayinler 

Ankaradan gelen malumata na
zaran lktısat vekaletinde yeniden 
münhall11re yeni yapılacak tayin
ler için bir liste daha hazırlanmış
tır. 

lktıaat vekaletinin bütün ta
yinlerinin bu ay nihayetine kadar 
bitirilmesi muhtemeldir. 

İstanbul ticaret borsası umu
mi katibi Cevat Nizami Bey lk
tısat vekaleti mürakipliklerinden 
birine tayin edilmi~tir. 

Borsa kalibi umumiliğine ki
min getirileceği henüz malum de
ğildir. T ürkofis İstanbul şubesi
ne de sabık komiserlerden Rasim 
Bey tayin edihniştir. 

- o-

Sıcaklar çoğaldı 
Dün ı~tanbu] senenin ilcinci 

dere:cedt sıc.,k e-ününü va .. 
şamı~tır. Camlıca tepesinde &a -

at dörl te güneste sıcakl:k derecesi 
52, gölgede wt dört buçul<t:ın 
s"lnr~ 3315. bina dahilir.d&,; ele 
29,5 buçuk derece olar<ık te•h t edil
mi,tir. Kandilli ra~athane~inden bu 
sıcaklığın fevkalade olmadığı, mevsi
min tabii harareti olduğu söy]enmel<
tr""ir. 

,. __ R_o_R_s,_A_-ıl 
(it Bankaaından alman cet.eldir) 

30 Haziran 934 
AKŞAM FiYATLAR/ 

iSTiKRAZLAR ı TAHViLAT ı 
l•tiılcrazr dahili 93 Rıhtım 17 .75 
1933 Ergani !'3.75 Mümesail 55,05 
Unitürk 28,75 ,. il 47,30 

" 1 ı 28 .. 111 50 
ti 111 28 

ESHAM 
lı &nlıast Nama ~ 2.5 
., " Ha.miliıııe 8,90 
" ., Müe•sia 8.,90 
Türlır.iı7" Cüm .. C.-
riyet Be.nJ.:ası 57 
Tra"nva7 38,25 

Reji Kapa•-

Telefoa 
T~rkoa 
Çimento 
ittihat. dQ'. 
Şerle. dey. 
9,1,.a 

2.50 
11,9@ 
19.40 
ll,4(J 

Anadolu Hisae 27,SO 
Şr. H.,.n,.. 15 Şark 111. ecza 

ıG 
1.25 
1.85 
3.20 

ÇEK FiYATLAR/ 
Londra 
Paria 
Niiyork 
J..1ilan.o 
Ce~•re 
Atiaa 

Brik sel 
Amaterdanı 

Sof ya 

634 ı Proi 12.DG Bel pat 
79.S7.SO Madrit 

9.28.56 Ber lia 
2,44,75 I Zloti 

82.3~.ZS ~ - ......... 
3,41 Bükret 
l,17,27 Mos\ı.o,.a 

66,13.56 Viyana 

NUKUT (Sat.,) 
1Curut 

20 F. Fra••ıa ıfl9 ıo 1. •••içre 
1 1''.loiar 117 1 Pezıeta 
1 ~;1. A•. u 1 M.rk 

21 Kur ç.ı.. 106 1 Zeloti 
20 l.f''f'" 2 20 L•J' 
ı l•terli• 6,J~ 20 Diaar 

20 Liret 214 1 (;erıııo•İç 
!O F . Belçika 115 Altın 
20 Drahmi 2• 1 Mecidi1e 

1 Florin 113 &nlıulot 

19,11,12 
35,43 

5,32 
ı ,95,58 

4,20,10 
4,05,50 

79,20,SO 
10,74,50 

4,30,SO 

Kant 

808 
IS 
49 

20.IO 
19 
SJ --9.ZS 

35 1 2 
237 

Türk H lron p-tecilerinin Jünkü öğle yemeğinde .. 
• 
Iran gazetecilerine Türk 
arkadaşlarının ziyafeti 

İki memleket arasında en doğru haber 
servisierİ tesisine çalışılacak 

la.tanbul Matbuat cemiyeti tarafın.. ni söylemi§ ve sözünü: 
dan, şehr:mizde misafir bulunan lran - Yataoın Şehintah Hazretleri, Ya 
lı gazeteciler şerefine dün Park ote - §As.tD Gazi Hazretleri diye bitirmiş ve 
!inde bir öğle yemeği verilmittir. Ote buna Türk . lran gazetecileri ittirak 
lin Boğaziçi ve Marmaraya bl! kan IE'- ederek Asım Bey alkışlanmıştır. Bu 
raçasında verilen yemekte lran Şe - nutuk edip ve §aİr Hüseyin DanİJ Bey 
hillJ&hı Hazretlerinin refakc.ı. th .• r h .. e tarafından fan.çaya tercüme edilmiş· 
gelmiş bulunan lttıliıat gazeteai sahip t' ır. 
ve başmuharriri Akayı Mes•ut Han Bundan sonra lran gazeteleri namı 
ile diğer lran gazeteleri muharrirleri 118 lttıl;\at gıuetesi sahip ve haşmu-
bulunmuşlardır. harriri Akayı Mes'ut Han mukabil bir 

Yemeğin sonlarına doğru Vakit nutuk söylemiıtir. 
ref ~kimiz batmuharriri Artvin mebu- Akayı Mea'ut Han sOyeldiğ i nutuk 
su Mehmet Asım Bey, Türk matbuatı ta Türkiyede gördükleri hü.snü ka -
namına bir nutuk aöylemi~tiru bulden ve Türk gazetecilerinin göster 

Mehmet A•ım Bey, lranlı me•lek- diği kardetlik ve misafirperverlikten 
taşlarımıza bu ziyafete geldiklerinden dolayı te,ekkür etmiıtir. lranlı me& -
dolayı tefekkür elmİ§ ve büyÜk Rei- leklatımız, Mehmet Aaım Beyin ec -
sicümhurumuz Gazi liazretlerinin nebi ajana ve membalarından iktiba • 
yük8e-k ve muhterem misafirler~ Iran aına işaret ederek <iemİ§tİr ki: 
Şehinşalıı Hazretlerinin memleketimi - Bunu daima biz de düşünüyo • 
zi teırif1erile iki asil millet arasında ruz. Bu hususta tam.amile ınüıterek 
açılan çok aydınlık yoldan bahaetm"t ' bulunuyoruz. Hatta bu iş İçin hır 
tir. (Ajans Pers} teşkilini de dütündük 

Mehmet Aaım Bey, iki memleket ki, yakında bunun fiil ııahuma c;ık -
ve milleti biribirlerine çok yckından masına intizar edılebilir.,, 
tanıttırmak lüzumunu anlatmış ve de Hüaeyin Danit Bey bu nutku da 
mittir ki: türkçeye çevirmiştir. Bundan sonra 

- Biz bu komşu ve karde§ mem- Ajans muharrirlerinden Ercüment 
leket ve millete a' t havadialeri, arada Ekrem ve Necip Beyler de nutuklar 
ki muhabere vaaıtalarırun hemen he- aöylemitler ve alkışlanmışlardır. 
men yokıuzluğu, uzaklığı dolayısile, Ziyafet ' aamimi bir hava içinde 
ecnebi gazete ve ajanslardan almak, cereyan etmit ve İranlı meslektaşları 
tercüme etmek mecburiyetinde kal, - mız,. Türk gazetecilerini ve ziyafette 
yoruz. Artık bunu ortadan kaldırmak bulunan Cevdet Kerim Bey lrana da-
ve doğrudan doğruya temaa zamanı vet etmiılerdir. Türk gazetecileri, 
gelmit değil, hatta geçmiıtir. Bunu bundcn böyle çok fırsatlar düşeceği -

'f · d• ni •e daima yakmdan münasebatta temin etmek vazı em:ız ır.,. 
Mehmet Asını Bey burada Anado- bulunabileceklerini söylemiıler ve ve-

lu Ajansına da vaz · fe t:e:re:::t:.:t:Ü:;.P_:e;,;tt~i;.:ğ:.;.i---d•a•l•a.;.şm_;ış;..la_r_d_ı_r. ____ _ 

BELEDiYEDE 

İhtikar la 
Mücadele 

Belediye mahafili meseleyi 
i:ıam edilmiş görüyor 
ihtikar gözle görülür, elle tu

tulur bir madde olmasına rağmen 
belediye mahafilinde, ibtikann 
mevcudiyeti inkar edilmektedir. 

Belediye iktısat müdürü Asım 
Bey meselenin izam, ve iddia edil
diği gibi bir kuruşluk 9eyin on 
beş kuruşa satılmadığını söylemek 
tedir. 

Belediye, Dahiliye vekaletin
den ibtikarla mücadele hakkında 
gelen tamimi şubelere gönder
mekle iktifa etmiştir. 

Kabzımallar cia yeniden bele
diyeye müracaat ederek ıikiyette 
bulunmuşlardır. Kabznnallara, pa
zar yerlerinde satış yapmak için 
müsaade edilmişti. 

Fakat kaym~amlıkların kab
zımallara kolaylrk göstermedikle -
ri bilakis birçok mü~lat çıktığı 
bildirilmektedir. 

Bertsrler, hamamcılar talil 
tstiyorlar 

Kundura boyacıları, berberler 
ve hamamcılar hükUınete müra -
caat ederek cuma günleri kendile
rinin de hiç olmazsa öğleden son
ra tatil yapmaları için cuma tati
li kanununda tadilat yapılmMını 
istemişlerdir. 

Hükumet bu müracaatı bele
diyelere bildirerdc, belediyelerin 
noktai nazarını sormuştur. Bele. 
diyeler, fikirlerini Ankaraya bildi
receklerdir. 

Telefon şirketinden 4lınacak para 
Fazla telefon para.sının şirket

ten istirdadı için belediye her tür
lü hazırlığı ikmal etmiştir. 

Belediye, telefon paralarile 
yapılacak işler hakkında bir pro
je hazırlamıştır. Bu proje tasdik 
edilme<k üzere Dahiliye ve Sıhhi
ye vekaletlerine gönderilmiştir. 

Bir kilodan fazla e~.mekler 
Bazı fırınların ekmeği bir kilo

dan birkaç gram fazla İmal ede
rek halktan 10, 20 para fazla İs -
tedikleri anlaşılmıştır. 

Bu şekil ihtikara vesile oldu • 
ğundan belediye fazla ekmel< çı • 
karmağı menebniştir. 

Fakir çocuklar yurdu 

Kanlı sırrın dü~ümünü ~e-1 
ne kendi dillerile çözdÜler. 

.elediye, Galatadaki kimsesiz 
çocuklar yurdu için yeni mr kad
ro yapmıştır. 

Kadroda muallim adedi beşten 
üçe, hademe adedi 6 dan üçe indi
rilmiş, dahiliye müdürlüğü, inzi -
bat şefliği lağvedilmiştir. 

Fa1<at buna mukabil, yurda faz 
la çocuk almak için tahsisatı 20 
bin lira<lan 30 bine çıkarılmıştır. Gazetemizin neşriyatı da katillerin 

meydana çıkmasında amil oldu 
Suçlular nasıl sırlarını söylediler? 

Sirkecide.iri Sarışaban oteli tamir 
edihrken blr ı&kelet bulunmuı, bo -
nun dokuz sene 3 tay evvel i~len lmit 
b~r cinayet eseri olduğu anla§ılmı§, 
tahkikata batlanmı~ Kırmacı oğlu ve 
11.aun oğlu hÜseyın ism.inde iki kişi 
Y'k~ıar.,.,.ış, bil~hare kefalete rapten 
~erheıt bırakılmışlardı. 

Bu iskeletin bulunutunun ü~erin • 
den tam 35 gun geçm ~. bu müddet 
zarfında va.k'aya vaz'ıyet etmit olan 
lsmail Hakkı Bey her gün tahkikatla 
menul olmuf ve dün tahkikatı ikmal 
etmiştir. 

Mali'ırn olduğu üzere bu tahkil.at 
eanaaında buraya lzmirden Münire 
Hanım isminde bir kadın getirilmiş, is 
ticvap olunduktan sonra aerbest bn·•
kılmıştı. Münire Hannn ifadesinde 
demiştir ki: 

- Ben dokuz sene evvel ne aöyle
dimse onları tekrar ediyorum. Bu a
damlar Adapazarlı Nuri Efend yi 
döve döve öldürdüler. Sonra cesedi -
ni ortadan yok ettiler. Ben o zamnn 
mahkemede de böyle söyledim. Fakat 
ortada dövülen adam olmadığı, öldü
rüldüğünü iddia ettiğim Nuri Efendi
nin cesedi de bulunmadığı için muhake
me beraetle neticelendi. Nuri efendinin 
otel defterinde ismini bulmak ta 
kab'ldir. Çünkü her gelen müşterinin 
ismi ve hüviyeti deftere kaydcd!lir. 
Sonra bu hadiseyi bilen yalnız ben 
değilim. O zaman otelde bulunan Edir 
neli Mu&tafa Efendi de bilir. 

Dava evrakı yandı 

Dokuz sen~ evvel Ağır ceza mah
kemesinde cereyan eden ve bu cina
yete ait olan, bütün delilleri muhtevi 
bulunan doaya Adliye yangınmda yan 
dığı için Münire Hanımın bu ifadesi 
çok kıymetli bulunmu:ı, bu ifadeye is
tinaden yeniden delftil toplanmaya 
ve doaya teşk'line başlanmıştır. ilk iş 
olarak ta Münire Hanımın bahsettiği 
Edirneli Muıtafa Efendi aranmış, 
Edirnede olduğu anln~ılmış, ve mahal 
line bir istinabe varakası gönderilmit 

·-

tir. Bu istine.be net:cesinde Mu.tafa 
Efendinin de Münire Haruınm söyle • 
diklerini tekrar ettiği görülmüttür. 

Diğer deliller 
Bu auretle ortada rüyetine mü.ste .. 

nit iki şahit bulununca İf iskeletin 
mahiyetini tesbite kalmıt. morğ bu i
ti de yapmış, i&keletin ölümü bet ae -
neden atağı olmayan 25 - 50 yat ara
sında bir erkek ölüye ait olduğuna 
dair rapor •ermiıttir. 

Otel defterinde Nuri Efendinin iı • 
mi bulunmuş, yaprun da kırk olduğu 
anlatılmıştır. 

Garip tesadüf olarak o zaman hu 
tahkikatı idare etmiş olan Müddeiumu 
mi muavini Cemal Bey de timd: lıtan 
bulda üçüncü latintak hakimi ol~rak 
bulunmuş, kendisinden bu t~hk~a~ 
hakkındaki malümatı istenilmış, hadı 
seyi tamamile hi.fızasında bulundu • 

C mal Bey de b'r muhtıra yapa
ran e 1 . .. 1 d'kle 
rak ve o zaman ,ahit ~nn eoy e ı .. ... 
. . - egiın teabıt ederek mud-

rını yegan Y _ B' b' b 
d 

. ·ı·g.... verm.İştJr. ıtta ı u 
eıumumı ı .,. . __ ıı:: • • 1 _ 

r·~h•·-, ,ı.., tPhkikatm inkı~ı ıçın ço11. 

faid,.Ji olmu~tur. • 
Gozt>le nefriyafının laidelerı 
Bu arada gazetemizin bu cinayet 

hakkındaki neşriyatı da adli tahkika 
tın inkişafı hususunda pek hüyÜk bir 
hizmet yapmı§lır: 

C nayetten. auçlu olan "Ve Ağır ce-

za mahkemesinde yapılan muhake· 
meleri netice&inde beraetlerine karar 
verilen •uçlular Ali ve Hüaeyin efen
diler Y alovada, Kadıköyünde otunnak-
~lar. Bu köyde Hasan oğlu Ah

met, ve Ömer oğlu Ömer isminde iki 
arkadaılanna bir haobühal esnasında 
bu cinayeti ağızlarından kaçırmışlar 
ve gafletle itirafta bulunmuşlar, 

- O zaman bir he.it ettik. Herifi öl 
dürmüş, 800 lirasını almıştık . Bereket 
mahkemede beraet kararı verdiler, ce 
set te buiunmadı, bundan sonra bu .. 
lunmasına da imki.n yok, çürümüb 
toprak olmuştur demişlerdir. 

Fakat sonradan bu itiraftan nidim 
olınuş.lar ve bu &ırrı ağızlarından ka ... 
çınnıyacaklanna dair bu iki zattan 
aöz almıılardır. 

Gazeteler bu cinayeti haber verir
ken (Suçlular yakalandılar Ye cürüm 
)erini itiraf ettiler) diye yazınca Ah
met ile Ömer: 

- Eh madem iri <>nlar itiraf ebnİ§
ter, vebal bizden ıritti. Biz de boynu
muza ağır bir yük olan bu itirafı ba· 
her verelim, pnah altında kalmıya • 
lım demişler Ye gidip köy ihtiyar he
yetine Ali ile Hüseyinin itirafl,.nnı 
evvelinden lı.harine kadar eksiksiz an• 
!atmışlardır .. 

/adei maholteme tolcbi 
ihtiyar heyeti de b':' ihb~.n Müdde7 

iumumiliğe bildirmiştır. B<!yle. kendı 
itiraf ve ikrarları da olunca ıadeı mu • 
hakeme bir zaruret halini almıştır .• 
Müddeiuınumiliğin yeni baıtan yaptı
ğı tahkikat evrakı da 57 sahife 
olmuştur. Bunun üzerine lamail Hak
kı Bey Y alovaya Kadıköyüne de gi
derek tahkikat yapmıt, auçlulann iti
rafta bulunduğu şahitleri dinlemit. 
m\l'Yacehe yapnııf ve neticede ceza u .. 
sulü muhakemeleri kanununun 330, 
331 ve 332 inci maddeleri mucibince 
iadei muhakeme taleb'le evrakı ağır 
ceza mahkemesine tevdi etmiştir. 

Ağır ceza mahkemesi iadei muha· 
keme karan Terine dava yeni battan 
gene ağır ceza mahkemesinde baJlaya 
caktır. Eğer Ağır Ceza mahkeme•İ ia 
dei muhakeme talebini reddederse 
mevkuf bulunan suçlıi!ar aerbeat bıra 
kılacaktır. 
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İhtikarla mücadele 
Hayli zamandanberi i~itiyorıız. 

Artık kulaklaıımız doldu: lhtihiir 
la mücadele edilecek. Bilmem ne
reye kadı tayin edilen adama dön
dük: 

- Söyle diyoruz. inanamıyoruz 
amma hoşumuza gidiyor ..• 

Geçen gün gazetelerde okumuş
tuk. Belediye iktısat müdiriyeti 
fimdiki halde kabzımallardan top 
tan liatlan istetmiş. Bun/an ve 
perakende liatlan tetkik elmİf. 
Ara~ınJa mühim farklar görmüş .• 

Demek bugünkü vaziyette bele
diye bfr rasıt vaziyetinde.. Tıpkı 
yıldı%lan seyreden ve müfahedele 
rini kaydeden bir rasathane müdii 
rü gibi... Gözlükleri taktı, dürbü
nün başına geçti, seyrediyor ve 
kaydediyo~ .. 

Sonra? ... Sonra ne olacak? J, 
kayıtla mı kalacak? Aylardanbe
ri her gün muhtekirle1in eline bu 
zorla teslim ettiğimiz para milyon 
/arı bulrryor .. 

latanbulun bugün asağı yukan 
800 bin nüluııu vardır. Herkes ihti 
kar yüzümlen günde beş kuruf 
kaybetse, bu mikdar günde 40,000 
lirayı ayda 1.200.000 lirayı bulur .• 
Demek hiç yok yere bu kadar pa
ra latanbul halkının cebinden gidi 
yor. 

Buna karşı ne gibi tedabir alma 
lı? Akla gelen iki esaslı çare var
dır: 

1 - Cezai tedbirler almak. Muh 
lt>kirleri birer birer yakalamak ve 
kendileri için kanunun en şiddetli 
ahkiimını tatbik etmek. 

2 - Muhtekirlede rekabet et· 
mek, umumi mağazalar açmak .• 
Ve bu sayede onlann belini kıra
rak liatlan düfürmek ... 

Fiatları tesbit etmek, narh koy
mak, birçok yerlerde maktu liat 
usulünü tatbik ettirmek, esnalı sal 
tığı malın {;:"fını ilana mecbur et
mek gibi tedbirler bu esasların te
lerrüatı olabilir. 

Bunlardan birincisini tatbik el
mek çok güçtür. Bir dela ciddi bir 
teşkilat, ciddi bir kontrol ister. Ve 
ekseriya bu kontrolü de kontrol et 
mek mecburiyeti harıl olur .• 

Ve nihayet bu müleıtiııler her 
müsterinin aldığı ve her dükkan -
cın;n sattığı malı bilemezler ve li
allarr daima tetkik edemezler .. Fa 
kat bununla beraber bundan bazı 
müsbet neticeler elde etmek müm 
kündür. . .. 

ikincisi ise bir sermaye ışıdır. 
Ve nihayet belediyenin Je iştirak 
edeceği bir firketle bu i~ derhal 
tatbik etmek mümkündür. 

Harp zamanında Belçi~ 
(Commune) lerinde açılan bu gı
bi mağazaların muhtekirle~ ü:ı:~~i
ne siddetli darbeler vurdugu go -
rül,'.,.üştür. Ve piyasada bir müd· 
det bir mal için iki lia! h~ıl ol~u
• halde nihayet muhtekırler lıat 
ıru 1· l !arını umumi mağazaların ıal a -
rına indirmeğe mecbur kalmıslar-

dır. . d d 
1907 de lsviçr>e şehirlerın e e 

böyle umumi mağazalar açılmı,ıır. 
Ve çok faideleri görülmüştür. Bu
radaki halkın en esaslı gıdaların
dan biri olan patates Schaa lhou
se'de yüzde 12 - 20 Lucerne'de yüz 
de 14 - 18. Berne'de yüzde 17 - 24 
e düşmüstür. 

Zurich'te mahrukat yüzde 29 -
50 noksanına satılmıştır. 

Ta umumi harpten evvel Al • 
manyada ve diver birçok meml~: 
ketlerin belediyeleri. ~u ~sula 
tatbik etmişler ve cok ıvı netıcder 
ld tm"•lerdir. Bunlardan ders 

e e e ı, ·a· , 
l k mümkün dev:ı mı ır. 

ama Mümtaz FAiK 

ı Küçük haf.e..,.1er 1 
,,. Taş ocakları için izin - Taş 
kları tesis; hakkındaki nizam

:"menin 13 üncü maddi.'si . tadı! 
edilmiştir. Ta§ ocıı.kla.-ı ıtlet~e 
müsaadui ancak azami 25 sene ı
çin verilebilecektir. • 

"' Aylık .. erildi - r cmınuz u
mumi aylığı dün verilmiştir •. 

"' Barıt inhisaı·ının devrı -
Barıt inhiaar idare•inir, ~nh.~sarl:ıı 
idaresine devri muaıLı..lesı dun bıt• 
mi1tir. b ' . . 

,,. Küçük sıhhat m~kıe ı ımtı-
banları - Küçük sıhhat mekte· 
binin imtihanlarml\ 15 temmuz· 
da başlanacaktır. İmtihanlar 15 
gün devam edece4<tir. Mektepten 
bu sene 21 t:ı!&ıe mezun olacak-

tır. D" G " Uyku hastalığı - un ey· 
veden Naile ismindt· bir kadın 
gönderilmİ<.tir. Bu kadında uyk~ 
butalığı v~rdır. Sıhhiy ! müd~rı· 
yeti bu kadını Darül~cezey~ goıı· 
dermi§tir. Teaavi edılc-::eklır. 
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Almanyada yeni rejim dejenere kalmadığı gibi, öteki de ufak te- Bakırköy Barut fabrikala- Tramvaya bomba koyanlar 
adam!_ a. nn. neslini ~öndünnek ~çin! fe~ borçlardan da birkısmı öden- Suyu bardakta, Gemiyi Bugünkü program rı ihtiyacı için mevcut şartna- Artin Tulekyan Efendi isminde 
h b -' b mı • 380 li h bir tüccarı §Üpheli vaziyette göater • 

er ınnı - auam •tına yınnı t· Ç (l] 18.30 Fransızca den. meı;ıne göre ve tre ac-
k uk b ·ı · d ı k 1 t B d b k k" l d · avut ta mek makaadile namına tramvay ara· mar m a ! ın e • - ısır 8.f ır- un an 8.f a, ıracı ar an ıs· ... 19. Ruıen Ferit Bey tlarafından musi- mi İstiabisinde olmak Üzere baaında bomba bırakmaktan suçlu 

makla me,gul iken, Almanyanın tenilen şey haftada bir defa olsun Dört yanı denizle sarılı olan iç ki müsahabeai. 50 ila 75 adet galvanizli ispir- Bafralı İb.rahim, İstanbullu Cevat, 
komtusu olan küçük bir memleket, bedava hamamda yıkanmak ve ge- latanbulda yıllarca deniz görme • 19.30 Türk muıiki neıriyatı. (Mesut Ce ·ı· l ki ··b Mapavrili Mehmet Efendiler üçüncü 
Holanda, dejenere, fena adamları ne bedava çamatırlıkta çamaşırla- yenler vardır. mil, Ruşen, Cevdet, Kemani Cevdet, Şe- to varı 1 pazar ı a mu ayaa ceza mahkemesinde 3 er ay hapse ve 
b. b" · ·ı t" - ·ıı · t · ı k · A le rel, İbrahim Beyler ve Vecihe, Belma edilecektir. Vermek isteyen-ırer ırer ıyı et ırmege, neıı erı· rını emız eme tır. nne r çama- Yaz gelince denize girmek!. Hanımlar). ikiter yüz lira zararı manevi ödeme· 
ni düzeltmeğe çalı,ıyor. tır yıkarken çocuklar oynasın di- iyi, güzel.. yalnız nerede denize 21.20 Ajanı ve borsa haberleri. lerin şartnameyi görmek ve ğe, bunlara bir patlamaz bombaları 

Amsterdam tehrinde sekiz, do- ye, çamafırlığın önünde bir de gı"rmeli? 21.30 Stüdyo orkestrası, hafif musilil. pazarlığa İştirak etmek Üzere vermekten suçlu Mehmet Ragıp efen· 
k 1 b l l b k l b - L ı 223 Kh VARŞOVA 1345 di de bir ay hapse mahklinı olmuılar 

uz sene evve at amıt o an u, um u ..... çe. · Yanılıp ta gı"renler, .Jı• •boyu au""p · ' m. 5 Temmuz 934 perşembe gü- M E · . Ç cı ... 19,15: Danı muai.kiıi .. - Musahabe, 20 .. 40: dır. ehmet Ragıp fendinın cezası 
fena adamları iyilettirme itıne ocukların terbiyesine, okuma- rüntülerin arcuında, dolana dolana Plak a. operet popu.;,;, - Mutahabe. 2ı,ı5: nü saat 14 de fabrikada müte- tecil edilmiıtir. 
timdi Holandanın Rotterdam, Ut- sına tab;; -~•, -.iv,.<le ehemmiyet temizlenecekleri yerde kirlenirler ~;:ı;~~r 2~:;:~·~~Y::: .. '::n~:i:.::~'.i..:1-:?~r~.' şekkil komisyona müracaat-
recht ve La Haye gibi büyük tehir- veriliyor. Bu mesele kka parasın- ve kendilerini karaya dar atarlar. kep kon .. r. 23,ıo: Şiirler. 23,25: Dan• muoi· 
!erinin hepsi ittirak ediyor. Bu te· dan daha ınuıı.m. Mektepten kaç- y edikuleden Çatladıkapıya ka- ki~zi-:Cb~·a~~';:Eş, 364 m. , ları. (3492) 3887 
birlerde elde edilen neticelere göre mak istiyen çocuklar zorla mekte- dar, tiksinmeden, ,.ekinmeden, 13 - ıs Herıünkü ne,riyat. 19: Kon•er. •• Devredilecek ihtira beratı 
insanları ıslah etniek ifi, bir ada- be götürülüyor. Analar babalar bu " mu•a.babeler. 20: Oni ... rsite. 20,15: Radyo or-

elc l d k 
. eh korku duymadan girilebilecek bir kutr .... 21: Konferan•. 21,15: Oda muoilcioi. 

mı kısır eder nes ini ıön ürme ışe emmiyet vermezlerse, hakim .ı • b l D 21,45: A,k ,arkd..-nnn ~-·heleri. 22: Ta•anni 
uenız parraaı u anamaz. eniz- ·- • kadar kolay değilse de, pek te ya- derhal onları analık, bahalık hak- " 22,30: Piyano konu ... ı. 23: Haberler. 

Pllamıyacak kadar ..n,. görünmü- kından ıtlı:at ederek çocum. mu""du··r den gönenmek (2) istiyenler ne S4S Klu. BUDAPEŞTE, sso m. 
o-,.- o- l ' 20: Pi1ano konseri. 20,40: Mu•ah.abe. 21,20: 

yor. hanımı vasi yapıyor, yapsın ar• Plak ile opera. 21,55: Konleran" 22,45: B•-
Holandalıların bu iı. ıç· in d;ôtün- Bu evlerden herhirinin h-ında Akfal'l olunca, bir kıyı gazino- d•peıt• mu•iki hoyeti tuaf••d•n konur. 24: 

-T -T J kal l ki b ki Konferan•. 24,15: Siıan musikisi. 
dükleri usul de pek basittir. Fena bir müdür hanım bulunduğu kolay- •unaa a an çe p, arsa an- 686 Kh .. BELGRAT, 437 m. 
adamları •ehrin her tarafına dag"ıt- ca tahmin olunur. Bu ı"t ancak ka- nı İspirto ile mi doldursunlar? 20,40: Sonatlar (Beetboven.) 21,10: Muoa.-

T y k b k b habe. 21,40: Pl&k i.le Ma•senet'nin "WER· 
maktansa, onlar için ayn ayrı apar dınların yapabilecekleri 'üpheıiz 0 sa, u ırıca ta, uram bu- THER,, ope•u•. 24: Dan• pliiklan. 
tımanlar yaptırarak hepsini bira- oldug"u gibi, ıslah i•inin en güç ta- ram ter dökerken, sinemaya girip 115 Khz. MOSKOVA, 1714 m. 

T l k d l 17,30: Maaahabe. 18,30: Muıalıabe. - Mu-
raya toplıyorlar. rafı da hak:katen akıllı bir müdür haf anmış uta oza mı önırün er·?. •ikili netriyat. 19,30: Tr;yo kon• .. i. 22: Al· 

Kendisine hürmet ettirmek is- olacak hanım bulmaktır. Hem gitmek isteseler de, sine • manca •••riyal. 24,0S: Mu.ah.be. 
832 Kh., MOSKOV A, 360 m . 

tiyen her yeni bina gibi bu evler de Müdür hanım kendisini hissettir ma nerede? ı1: Kon••r. 18,30: Umumô bir yerden na· 
bittabi kübik tekilde, üçer odalı, meden, o kadar fena adamların Demek ki, fU dört yanı denizle kilKhz. DP·;~G,u:~~·~. 
be~eı odalı, bazı yerlerde elli, alt- hepsini l)ezaret altında tutacak. sanlı l• tanbulcla, denize kedinin 19,IO: Plak. - Almanca • .,riyaL 20,10: 
mış, bazılarında ise yu"'ze kadar Mesela sarhos. lug"a mu"ptela· olan- cig"ere bakması gibi, hep uzaktan Kar•t•k ne.riyal. 21•45' Vidiyden naklen 

Fransır modern musild.ai. 
apartımanh evlerdir. ları anlayınca birer bahane bula- bakıp içimizi çekeceğiz. Ve altınla 1 13 Khz. ROMA, 420 m. 

Bu apartımanlara, düzelmeleri rak onları günde birkaç defa mü- Jolu kasada arlıg" ından ölen sı,.an 21·45 ' Ca.mpariden naklen dinleyicile.in ar· 
3' 3' ır:ularına a öre parça lar. 23: Varyete. 24: Ha-

hiç kabil olmadığına hükmedildiği dür odasına çağırtacak, görü~cek. lar gibi denizlerin orta yerinde de• herler. 
İçin , yalnız üç sınıf fena adamlar Her apartımanın daima içı"ndey- nizlerin Arman (3) ı ile öleceg"iz? 950 Kh .. BRESLAU, 316 

m . - 20: Radyo orkestrası. - Musa habe. 23,45 : 
kahul edilmiyor: Dilenciler, kadın miş gibi, herkes her vakit b irer Salacak iskelesinde, lstanbulla Piyano kon•eri. 24.15: 5;nema orwu kon•ed. 
tüccarları, bir de .. Büyük faizle kü- birer tanıyacak. ı,e gitmiyenleri ar~-- yedı" kıyga (4) süren Kızkule Kh .. Deutschland•ende' 1571 m. 

w.;>1. 21,15: " Cha mberlain,, akeçi. 22 : Neteli: ba-
çük para verenler, işlerine gönderecek, hasta olanlara si kumsalı da olmasa, latanbullu- fil mu.iki. 23: Haberler. 23,30 Spor. 23,45: 

B fi • • damJ b" h t h d t k b J ak H aberler. 24: D a ns mu• İ kia;. u sını ara g·rmıt a ar, ne· ır asa ane e ya a u ac .. lar, bir gün gelip suyu bardakta, ŞiMALi ITALYAN GRUPU, 
kadar fena olsalar, o evlerde her- Hülaıa kendini idare etmesini bil- gemiyi çavutta gö•-ecekler! 21,45: Ca.mpa.iden naLJen arzuya. gö .. mu· 
kes gibi serbest, ailelerile birlikte miyen fena adamların anası baba- M. SALAHATTIN ,;L; puçalan. 23

= Oda mu•ikio;. - Mütea-
- kıben cin.na musikisi. 

oturuyorlar. Kendi itlerini goru- 11 hep müdür hanım olacak. Khz. ViYANA, 507 m. 
yorlar. Hatta itsiz kalanlara ev Her evde, fena adamla. rın it za- 2C,20: Horul musiki tak•m• (kuarte.) 22, 1 - c.·ı.vttt - Duvar. 2 - Gö- 15: T espit edilememi t t ir. 23: Haberler. 23,15: 
sahibi olan belediye it bulmak için m:ınlarından sonra, biraraya topla- nenmek _- İstifade etmek. 3 _ Ar- Konler .... 23,35: Piyano kon••r;. 24,0S: 
yardım ediyor. Ufak tefek ödünç nara.le iyi ve temiz bir surette va- Tawannili cazbant. man - Hasret, 4 - Kıyga - Dak' · 904 Khz. HAMBURG, 332 m . 
para da veriyor. Kiracılar için bir kit geçirmeleri icin teneffüs salon- k 21 : aHherler. - Mu .. habe. 21,50: A. D•o· 
tek mecburiyet apartıman kirasını !ara, kitap odala;ı, spor yerleri bu- a. .-.k'm e•erl.rinden viyolon•el kon•eri. 22,30: (Dünkü yazıda (Bun) ihtiyaç Brahma - Reıerin e5erle r inden senfonik kon-
ôdemektir. Bu mecburiyet evsahi- lunduğunu da elbette tahmin bu- karşılığı olarak yazılmıştı. Gene ••r. 23: Habe•l•r. 23,20: Piyano konıe•i . 24: 
binin pek i•ine gelmekle beraber' yurursunuz. "Gü•el .,.ceye,, ioimli muaauli tem•il. 

hl k d 1 
, b S h yanJı~l ıkla maksat diye dizilmiş- 230 Kb .. LUKSEMBURG, ı304 m. 

a a ın Üze mesıne de, aromet- imdiki alde, fena adam iken t' D'" lt" · ) M S Skand;onya •e tri~b. 20: Plak. 20,ıs Ha· ır. uze ınm. . . , _ 
re gibi, miyar tutuluyor. Hakika- böylece iyi adam olmak yolunu herler. 20,zo, Pliik. - Mu•ahabe. 20,35, Plak. 

d 1925 b • b ) h • • b" k d 'I 1 İ • 1 21: R a d y o orkeatra &ı. 21 ,15: Haber ler. 21 ,40: ten e ten erı u ıs a ısıne tutan ın a ar aı e varmış. Ne 1 . Kon•erin de•am .. 22, Plik. 22,30: Büyük kon· 
haşlıyan Amsterdam'da 1933 ;ene- mutlu o fena adamlara... ş ve şçı ••r. (Radyo orkutru•.J 23,25: T.wannili 1-. d h" b" k b ı ____ ..;,._,_________ tal yan operetleri . 23,40: Da n & pl iakla r 1. 
sın e ı~ r apa!~ıman irası orç G. 'A. 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden; 
Muhammen bedeli 

Beyoğlu: Yenişehir mahallesi Salhane 97 
sokağında 65 Metre murabbamda 
17/ 19 numaralı hane arsası. 

Lira 
Peşin para ile 

/, 

Kumkapı: Nişancı Mehmet mahallesi Havuz- 450,, 
lu Bostan sokağında 3 oda ile sofa, taraça 
ve müştemilatı saireyi havi maa bahçe 40 

" 
,, 

numaralı hanenin nısıf hissesi. 
Yukarıdaki mahallerin hi zalarmdaki kıymetler üzerin -

den 18/ Temmuz / 934 Çarşanba giinü saat On dörde kadar 
pazarlıkla satılacağı ilan olunur. (M.) (3343) 

, ______ EV __ K_A_F_M __ U_D_lR_l_Y_E_T_t_l_L_A_N_L_A_Rı ____ _.I 
Kilo Cinsi 

50000 Ekmek 
36000 Süt 
27000 Yoğurt 

1800 Makarna 
500 Şehriye 

1500 Un 
1600 Pirinç Unlı. 
800 Nişasta 

Guraba Hastanesine 934 senesi zarfında lüzumu ola'h yu
karıda cins ve miktarı yazılı sekiz kalem erzak Haziranın 
On dördünden itibaren ayrı ayrı aleni münakasaya vaz'edile
rek Temmuzun 4 üncü Çarşanba gÜnü saat On beşte ihalele
ri icra edileceğinden talip olanların şeraiti anlamak üzere her 
gün Levazım kalemine ve ihale günü de idare encümenine 
müracaatları. ( 3175) 

Milliyet bu aütunda iı '"' ifçi isti
yenlere tava•&ut ediyor. lf ve iıçi 
iotiyenler bir mektupla ı, büro • 
muza müracaat etmelidirler. 

iş aranıyor 
e Bulgarca, Rumca ve Türkçe okur 
yazar bir genç ehven waitle it arıyor. 
Sirkeci Muradiye otelinde Muot..Ca oğlu 
Ali. 

Deniz yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy Köprüb.fı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mübürdarzade 

Han Tel. 22740 

lZMIR SÜR'AT 
Tophanede Levazrm Amir
liği Satın Alma Komisyonu 

tlanları 

1 İSKENDERIYE yolu 

Selimiye fırını için "200.000,, 
iki yüz bin kilo un 14. 7. 934 
C umartesi günü saat 14 te ka
palı zarfla alınacaktır. Şartna
mesini göreceklerin her gün ve 
Taliplerin belli saattan evvel 
tekliflerinin komisyon riyaseti
ne vermeleri. (39) (3256) 

3874 .... 
idareleri lstanbul Leva-

zrm Amirliğine bağlı kıt'a ve 
müesseselerdeki Hayvanların 1 
ihtiyacı için 326700 kilo kuru 
Ot 21-7-934 cumartesi 14de 
kapalı zarfla alınacaktır. 

Şartnamesini göreceklerin 
her gün, Taliplerin belli giin 
ve saatten evvel teklif mektupla 
rmı komisyona vermeleri. (46) 

(3347) 3883 

İZMlR Vapuru 3 temmuz 
SALI 11 de Galata nhtımın
dan kalkacak doğru fzmir, Pi
re, İskenderiye'ye gidecek ve 
dönecektir. (357'1) 

3906 

Bartın yolu 
BURSA Vapuru 2 temmuz 

PAZARTESi 19 da Sirkeci 
nhtımından kalkacaktır. 
(3575) 3907 

Trabzon yolu 
ERZURUM Vapuru 3 tem

muz SALI 20 de Galata rrh
tımmdan kalkacak. Gidifte 
Zonguldak, İnebolu, Sinop, Sam 
sun, Fatsa, Giresun, Vakfıke
bir, Trabzon, R•ze'ye. Dönüf
te hunlara ilaveten Sürmene, 
Ordu'ya uğrıyacaktır. (357~) 

3905 

" Seri ateıli toplarm icra imliır için 

tertibat" hakkındaki ihtira için istih
sal edilmit olan 2 Mart 1932 tarih ve 

1361 mımaralı ihtira beratı üzerindeki 
hukuk bu kere batkasma devir veya i
cara verileceğinden bu bapta fazla ma
lUmat edinmek İsteyen zevatın lıtan• 

bulda, Bahçe Kapuda Taı hanında 

43-48 numaraL idarehaneye müracaat et 

meleri ilan olunur. (737) 3852 

Üsküdar Hukuk Hakimliğinden: 
Osküdarda Kısıklıda Kavak bayırında 

43 N. lı hanede oakin Hadiçe hanımın ko 
cası aynı hanede sakin Yusuf Raşit bey 
aleyhine aç tığı boşanma davasından do
layı müddeialcyhe gönderilen dava istit' 
ası sureti mumaileyhin nerede olduğu 

malüm olmadığmdan bila tebliğ iade e
dilmiş ve Hadiçe hanım tarafından ila • 
nen tebligat icrası talep ed:Jerek müdde
ialeyhin ikametgahı meçbül olduğundBn 

ili.nen t ebligat icraıına lurar verilerek 
tebliğ makıımrna kaim olmak üzere 20 
gün zarfında dava iıtit'asına cevap ver .. 

mek Üzre da\Ll istit'ası sureti 10.9.934 
Pazartesi günü oaat 10 da daveti muta• 
zanen davetnamede Mahkeme divanha
nesin~ talik kılınmış olduğundan muma• 
ileyh Yusuf Raşit beyin 20 gün zarfında 
davaya cevap vermek ve y_evmi mezkU.r. 
da r,.ahı... ........ _,, ... u. u'rc keyfiyet 
gazel'<> ile de ilan olunur. (829) 

İstanbul icra memurluğundan: 
Tainamına (2500) lira yeminli ehli 

vukuf tarafından kıymet takdir edilen 
Fatihte mevle..;hane semtinde merkez 
el: seyit nizam sokağında eski 7. 8. 9. 
yeni 9. 10. 11. 11/ 1 on: lu maa kulibe 
iki bostan ve bir kıta bağın 720 de 68 
his...eıi açık artırmaya konuldu. Şartna
mesi. 16 .. 7 - 34 de divanhaneye aıılarak 

6 . 8 • 934 pazarteı i günü saa~ 14 den 
16 ya kadar satılacaktır. Artırmaya işti-

rak için 100 de yedi buçuk toeminat akçe
si alınır. Müterakim v...-gi, belediye ve 
vakıf icaresi müıteriye aittir. Artmna 
bedeli, heueye iaabet eden muhammen 
kıymetin 100 de 75 ini bulursa ehalesi 
yapılır, bulmazsa en son artıranın tanu
di bakı kalmak ıartı ile artırma 15 ııün 
uzatılarak 21 • 8 • 934 salı günü aynı sa· 
atte hessenin muhammen kıymetinin 100 
de 75 ini buldukda ehale olunur, bul • 
mazsa satış ııeri bırakılır. 2004 no: lu 
icra kanununun 126 ncr maddesine tevfi

kan ipotek sahibi ve diğer alakadarlann 1 
ve irt:tfak hakkı sahiplerinin dahi ğayn 1 

menkul üzerindeki haklannı ve huıusu i- 1 

le fayiz ve mesarifden dolayı iddaalarını '. 
evrakı mü.bitesi ile 20 gün zarfında ic- j 
ra dairesine bildirmeleri lazımdır, aksi ı 
halde hakları tapu sicili ile sabit olma -
drkça satı§ bedelinden paylaşmadan ha- / 
riç kalırlar. 

İtbu maddei kanuniyeye göre haraket 
etmeleri vedııha ziyade malümat almak 
isteyenleı:in 934/ 2101 doaye no: su ile 
memuriyctimize müracaat etmeleri ilan 
olunur. (831) 

----- -

- Sabaha kadar yat. Hamam gi 
bi ısınının. 

Birdenbire aklına geldi: 
- Ulan Haymanak! ıuyumuz 

var mı? . . 
-Ne yapacağız ulan? Hep tat

lı yedik. Geceyarısı susarsak ne 
olacak? 

. 
- Bir koca fite al, içine kar dol-

dur, ayak ucumuzda samanlara 
ıok, erir su olur. 

Haymanak, Sansaros'un dediği
ni yapmak için karanlıkta tite ara
dı, buldu ve çıkmak üzere iken, 
Sansaros: 

- Deminki titeyi ne tarafa at -
tın? dedi. Sağa mı? Peki. $iteye 
sol taraftaki karlardan doldur. 

Haymanak verilen emri noktası 
noktasına yaph ve titriye titriye 
ko,up sandığına daldı. Bir kenara 
büzüldü. Sansaros ta yanına uzan
dı. Ve son emrini vereli: 

Milliyet'in romanı : 9 

Yazan: AKA GÜNDÜZ 
cak hava bota gider. Samana doğ
ru nefes al ki ısınalım. 

Ve sandık kapağını oynata ka
nırta üstlerine kapadılar. 

Sansaros iki dakika sonra, yata
ğına yatmış bir eski Kayaer rahat
lığı ile fosurdıyarak uyumıya ba.
ladı. 

" .. * Daha ortalık lftldamadan Hay-
manak bir gerindi. Dar sandık -
İçinde bu gerinit Sansarosu dür
tüp uyandırdı. Gözlerini açma
dan sordu: 

- Ne •ar ulan? Kıpır kıpır e
diyorsun? 

- it vakti geldi. Hem ortalık 
ıtıdıktan aonra çıkılmaz. 

Haymanak sandıktan çıktı. Sert 
bir ayaz vardı. Omuzlarını büze
rek, çatlak ellerini uğutturarak 
bodrumun deliğine gitti. Tahta ka
pağı çekti: 

- Vay anam! Vay babam! Bü
tün deliği kar tıkamıf. Ben bura
dan kendi kendime çıkamam ki. 

iki arkadat tahtanın kötesi ile 
karlan kürüdüler yol açtılar. Hay
manak ipini çuvalaru sırtladı. De· 
tikten çıkacağı vakit Sansaroı ses· 
lendi: 

- Ortalık iyice ıtıymca doğru
ca ilki Yenge'nin evine gel, alt o
danın pencereıinde beyaz çaPut 
açılmıtsa hen oradayım. Hiç kapı
yı çalma, oradan adliye sarayına 
git, mahkemelerin olduğu katta 
hu kızı bul. 

- Karanlıkta ben onun suratını 
gÖr·medim ki nasıl tanıyayım? 

- Doğru be. Ben de görmedim. 
Hele dur bakayım. 

Biraz d~ündükten sonra: 
- Şişe çuvalını büker sol koltu

ğuna alırsın, sağ omuzuna da ipi 
sarkıtırım. Ben !rıza da tenbihle
rim, böyle karayağız çocuk görün
ce sen Haymanak mısın? der. Se
ni bulur. Onu alır doğruca ilki 
Yengeye getirirsin, 

Haymanak çıktı. Artık souktan 
korkusu yoktu. Yapı yerlerinde ır
gatlar, i•çiler kalkmıtlar mangal. 
larmı yakmağa hazırlanıyorlardı. 
Haymanak her sa.hah onlann man
gallarına yardım eder, kartılık ola 
rak hem ısınır hem verdikleri 11-

calc ekmeği yereli. Gün açılıncaya 
kadar böyle geçer sonra mahalle 
:ıralanna dalar: 

- Bot fite alıyorum! Şiteci ! Şi- çıkacaksın. Ortalık iyice 11ıyınca-
~i geldi. ! ya kadar sokaklarda dolatacaksın. 

Diye bağıra bağıra dolatırdı. Polis hastahanesinde buI,ık yıka-
Cebinde on kurnf vardı. Bununla yıcıyım. Oraya gidiyorum diyecek
alsa alsa dört ti•e alabilirdi. Fa- sin. Aydınlık ba,lar bB.flamaz . ı
kat köylerden, fUradırn buradan sınmak lazım. Sokaklarda çok do
gelen bu çocuk perakendecilerin la,ırsan donarsın. 
sermayeden yana korkulan yok- - Ya ne yapayım? 
tur. - - Ben de onu dü1ünüyorum. 

Toptancıların onlara genit kre- Tahtakelede karılar hamamına gİ· 
dileri vardır, Bu perakendeci ço- dersin. içeriye dalarsın. Hamam 
cukların hiçb:risi hemen hemen bu anasına denin ki heni bizim ha
itiharı bir defa olsun bozmamı•- nım r,önderdi. Erden hamama ge-
lardır. lecekler. Şimdiden soyunacak bir 

Sansaros kızı uyandırdı. yer ayıracaksın. Ben de burada ha-
- Kalk bakalım ba ı hanım! nımları lfkliyeceğim. 

Seı:Mn adın ne? - Hanımın kim derse? 
--Ak~m da söyledim ya: Emi- - Adam! Sen de fUncacık ya-

ne. landan dolandan çakmıyormu,sun 
·- Benden büyük müsün küçük ya. f-t birtey, bizim hanını mali-

mü? yede ha,katip... Ne bileyim ben? 
- Ne bileyim? Ortalık zifir gi- Ali Veli hey diye bir teY savur! 

bi. Seni görmedinı ki. - Gelecek hanımlar yok ki! 
- Sen Ankara sokaklannı bilir- - Orada akpmlamıyacaksın 

misin? be! Bedavaya ısınacaksın. Saati so 
- Hepsi değil, yalnız büyükle- rarsm dokuzu geçiyor derlerse a, 

· · hanımlarım geç kaldılar, kapıya nnı. 

- T ahtakaleyi? çıkıp bir bakayım der, sıvıtırsın. 
B·ı· · - Sonra? - ı ırım. 

- Adliye sarayını? - Sonra ... Doğruca adliye sara-
- Onu da bilirim. ymdan içeri dalarsın. Orada it do-
- Şimdi beni dinle Emine! Ay- kuzda b~lar. Her tarafı sıcaktır. 

dınlıkta buradan çdmıak olmaz. Alt katta mahkemeler vardır. Her 
Ben çıktıktan biraz sonra sen de yer kalabalık olur. Kimse kimseyi 

Akıl hastanesine bir 
paviyon ilave edildi 
Akıl hastanesinde yatak Miedi· 

nin az olduğu ve hastalarm biri
biri üstüne yatırıldığı yazılmıştı. 

Bunu nazarı itibara alan Srb
hiye vekaleti yataa.: adedinin faz
lalaşması için Bakır~y akıl has
tanesinde 150 yataklık bir pavyoO 
İn§a edilmekte idi. 

Bu pavyonun inşaatı dün ni • 
hayet bulmuttur ve pavyon me
r<ı.sim ile dün sabah açılmıştır. 

Resmi kü?tta sıhhiye müdü
rü Ali Rıza Bey, vekalet srhhiye 
müfetti~Jerinden Bürhan, Sabri 
Beylerle hastane başhekimleri iş· 
tirak etmitlerdir. 

Bu pavyona dünden itibaren 
hastalar yerleştirilmiştir. Bilaba • 
ra bu pavyona adli takibat yapı· 
lacak hastalar yatırılacaktır. 

YENi NESRIYAT 

Bütün 
Bu ilim, san'at ve edebiyat 

mecmuasının hetinci sayısı d'a 
çtktı. Okuyucularımıza tavsiye e
deriz. 

lstanbul ikinci iflas memurluğundan: 
lst'anbul Sultanbanıammda 53 No. Tri· 
kotaicı Mehmet Kudsi beyin doıyuı ye
nilerunekde olduğundan geçen mamula• 
tın tetkik ve yenilenmenin ikmali için a• 
lacaklılann 7 Temmuz. 934 cumartesi 
günü saat 11 de ikinci iflas dairesinde 
hazır bulunmalan ve ellerindeki yenile
meye yardnn edecek vesaik ve vekalet 
suretlerini getirmeleri ilan olunur (835) 

fıt: Aaliye 6 ncr Hukuk mahkeme • 
oinden: 

Beyazıt Sururi mahallesi H~ 
Rüstem sokağı 13 da sakin Bul• 

gariıtanh Salih oğlu Mehmet efendi 
Mahalli mezkürda mukim Mehmet Ef. 

aleyhinize açılan bo§atuna davasından 

dolayı ikametgBhmızın meçhuliyeti ba•• 
bile hukuku usulü muhakemeleri kanu· 
nunun 141 er maddesi mucebince arzu • 
halin ilanen tebliğine karar verilmiı ol· 
dugundan bir nusJıası mahkeme divanh•' 
nesine talık kılınan arzuhal suretine o~ 
beı glin zarfında cevap vermediginiz 
takclird• muaml'lei kanuniye ifa kılmaca' 
srı teblıı makamına kaim olmak üzre i• 
lan olunur: (842) _ ................. . 

Aınn umdesi "MiLLiYET" tir. 

-:;\BONE UCRETLERl: 
Türkiye için Hariç ~ta 

L. K . L. IC. 
3 a7lıir • •••• • • • 4 - 8 -
6 ,. • • • • • • • • 7 50 14 -

12 " •••.•••• 14 - 28 -

Geleo lll!lTrak seri •erilmes.- Müddeti 
seçen nüshalar 10 kuruıtur.- Gazete .... 
matbu.ya ai.t itler için müdiriyet• rn.ilra· 
ca.at edilir. Cazenmiz ilknlarm. mes'uliyr 
tini kabul etmez. 

sormaz. Sıcak aıcak bir ke.napeye 
oturursL._ı. Haymanak. 

- Ben onu tanımam ki. 
- Bacak kadar karayağrz bit 

çocuktur. Sol koltuğunda burulal 
bir çuval, sağ omuzunda bir İp·• 
Anladın mı? Unutma! Seni bul.
cak, benim olduğum yere getire
cek. 

- Şimdi beraber gidemez uıi· 
yiz? 

- Şeytan ifİ bu, yolda yakal•• 
Dırsam, seni de mi götürsünler? 

- Hem ıen neye benimle bal 
kadar uğratıyorsun? • 

- Benden olduğun için. 
-Sen kimsin? 

- Bana hırsız Sansaros derler• 
-A ! A ! Ben hırsız değil"ııı· 

Yalnız hana hırsız kızı Emine deı" 
ler ama, valla billa yalan. 

- Hırsız kızı Emine mi? 
- Öyle derler. 
.L iyi ya .babadan kalma biı· 

densin. 
- Sus, sus! 
- Neyine gerek senin. Ben sil' 

na iş bulmağa çalı~acağım. Canı1' 
isterse dediklerimi yapma. Aktll' 
ma burasını göremezsin! 

Kız biraz sustuktan sonra: 
- Peki, dedi, ne dersen yapac;Ş' 

ğtm. 
- Bitmedi -
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Tahsil programları 

Zamanın ihtiyaçlarına gö
re programların da teka

mül etmesi zaruridir 
MeselA çocuklannızın hemen ekserisi bugün 

• • dünyayı idare 
eden iktısadi prensiplerden bihaberdirler 

• Her ~evrin kendisine mahsus Bütün bu izahat uki Yunan me 
bır tahsıl ve terb~'!e pr~gramı var- cleniyeti ile aıın hôur medeniyeti 
dır. Zam~~ın d~gı!'"esile bu prog arasındaki farkı göııtermeğe kafi-
ramın clegışmesı lazımdır. Mesela eli" 
'!f ilattan evvelki tahııil ve terbiye °F akat bu tafsilattan ba,ka bir 
ile kurunu ~ust~ tahsil ve terbiyesi netice daha çıkar ki o ela yirminci 
b~asında hıç şuphe yok ki büyük asır medeniyetinin lehinde değil- ' 
ır fark mevcuttur. Kurunu vusta clir. Çünkü şimdiki tahsil asla za -

programlarında büyük bir mevki manın ihtiynrlarına tam bir "ekil-
al "'l"h' " (' ' -,. T .an ı a ıyat ve ılahı felsefe) Je tevafuk etmemektedir. 
nıhayet yeni devirlerde dünya Filhakika fizik kimya cebir 
hakkınd.a yeni fikirler hasıl olma- hendese, ve bütün 'diğer ili:nler z~ 
~1• •ayesıncle yerini birçok müsbet manımızcla son derece terakki et-
ılımlere bırakmıştır. miftir. Fakat bunların yanında 
.. Buhar makinesinin icat edildi- mevki alan ve bugün bütün cihan-
gı bir devirde, elektriğin beşerin ela bunlar kadar mühim bi" rol oy-
her ihtiyacına tatbik olunduğu bir nayan bir ilim vardır ki o bütün 
zamanda mekteplerdeki tahsil mekteplerimizde ihmal olunmUf· 
programlarını fennin bütün bu te- tur. Bu ilim, iktıııat ilmidir. 
ra_kki"?:atınclan mahrum bırakmak Bugün bütün milletlerin hayatı 
~~şu~~e ?'0 k ki doğru olamazdı. na, istiklaline veçhe veren bu ilim, 
b ;vır ~~n adamla~ı çocuklanna tahsilde Je kendisine ltizımgelen 
b:n. arı .ogre!m_ek, bılclirmek mec- ehemmiyetli mevkii bulamtı11''..}<1~. 

nyetınde ıdıler. Yoksa rocug"un B' Efl"t _,, · • · .... ·· • el" hakk • . " • ır a un aevnnı ~uftD1un. 
;nya ında hıç bır malumatı Orada bir fikir adamı zamanın ih 

o amazdı. • l · 'b al k D" el h' b• k tiyaç arını nazar~ ıtı ara ara ço 
id 

~nya a ıç ır şey te iimül ka cukların terbiyesini yalnız jimnas 
ennclen vareste ol ad • 'b · • l' m ıgı gı t ı- tik ve yalnız musiki noktai naza • 

ım, tahsil ve terbiye de bunu ta- el t · _.J• Ç" kü' " ki t k • rın an anzım eaıyor. un vu-,jf ,e_ me zanıretındeclir. Bugün- cut terbiyesi, vücut kuvveti millet-
ılımle hatta bundan on sene lerin hayatında büyu"k bir rol ou.. 

evvelki 'l' J ,,-f 1 ım arasın a muzzaam nuyor .. Bir de zamanımıza bakın: 

k
a;klar mevcut olduğunu kim in-
ar edebilir, Hayretle ve teenüfle görürüz 

H h ki iktısadi prenııipler bütün millet er zaman ta sil ve terbiye za 
manın ihtiyaçlarile, zamanın fikir lerin tecl1'isatıncla hemen ltifey 
l 'l mertebesindedir. erı e, ve ilimlerile mütevazi ilerle 
;ek. ve ona uymak mecburiyetin. Geçenlerde bir Fransız devlet 
edırler. Her ikisi de adeta müte- adamı gazetecilere beyanatta bu-

vaıııl kaplar gibidir. Birinin muh- lunurken bundan uzun uzadıya 
tev~s;;'ı öteki daima ayni ııeviyecle fikayet etmiş ve elemiştir ki: 
~hu k azb al etmeli ki aralarında bir "iptidai bir mektep talebesi, 
a en u unsun. ·-~.J l b l vahşilerin ahlak ve Ciaet erini i -

~eııela milattan bir hayli aıııl" diği halele keneli hayatını vücude 
;vvb' Yaşayan Ellatun'un tahsil ve getiren şeraitten bihaberdir.,, 
er '.Ye hakkında koyduğu esasla- Bu ııikayet çok doğru ve yerin-

ra bır bakalım: Eflatun eler ki: dedir.' Filhakika yüksek mektep -
Çocukları akraba/an ve aileleri lercle bu ders öğretiliyor, fakat her 

Yanında bırakmak dog" d ··ıc1· kes yüksek mekteppteo. çıkmaz ki; ç .. kü b ru egı ır. iktıııada ait prensiplerin ve mel -

b 'ucl~ l unlar çok lena bir müreb- humların daha aşağı mekteplerde 
ı ır er Bun . . k al b 'l l . ..' . un ıçın çocu lan dev de mücemmelen t e eye öğretı -
etın sutnınelerine teslim etmek lti. mesi lazımdır. 
;11·~~;~· Bu süt nineleri ele maarif Eflatunun zamanımla, nasıl ço 
keş ı. atına mensup bir kadınlar cuklara keneli ihtiyaçlannı göre • 
omıteai intihap etmeli ve çocuk • bilmeleri için bi11az hesap, biraz 

lclar 6 Yaşına kadar bunlann yanın- felekiyat talim ediliyorsa bugünkü 
a kalmalıd B' k nesillere ele biraz clünyalannı gö-

L. ır. ır çocu 6 yasına 
11<Udar ancak [ ' rebilmeleri irin bir parça iktısat · b'[ e em ve zevk hisleri- " 
Sn.ıki ı. eceğinden, tabiatini bir mu- öğretmek mecburiyetindeyiz. 

1 nın"h ··ı "h' l k k el'[ a engı ı e teııkin etmek ve Zamanın ı tıyaç anna uyma 
t'~n ıketini daima gezintilere gö- hepimiz için hayati bir vazifedir. 
urme lazımdır lf 'f. 

6 • 
Yaşında erkek çocuklar kız 

· ~o;~klardan ayrılmalıdır; ve artık 
1~~ ai tahsil başlamalıdır. Bu tah 
s ~ en birinci rolü muııiki ve tiim 
b~ııtık almalıdır. Kendilerine ata 
ınkmek, ok, yay ve •aban kullan

ma ... 'l ogretı melidir. Diğer taraftan 
f°;uklar şarkı söylemeğe çal,.ma-

lı ır. Bu şarkıların güftesi çocuk-
arda bir secı'y .. ud · -e vuc e getırmege 

matuf olmalıdır. 

. Devleti". ~yi vatandaşlara ma • 
lık olmaııı ıçın bütün bu vata el 1 h . . . naş 
arın epsının aynı tefekkülde ol-

man lazımcl ır. Orta tahsil l o ya. 
ftndan 16 yaşına kadardır. Burada 
da musiki en esaslı rolü oynamak
tadır. 13 yaşında çocuklara harp 
~almak öğretilmelidir. Vücut/eri 
ahenktar danslar ve görüslerle in-
kişaf ettirilmelidir. ' 
el Diğer taraftan çocuklar şiirler 

e ezberlemelidir. Fakat bu gayet 
a:ı; mikdarda olmalıdır. Çünkü şiir 
ruhu ) •.ımusatır 
d'IKendile~ine biraz hesap talime
' 

1 
melidir. Ta ki icabında gerek 

'<endi! · ' . . k lar erı, gerek ordu ıçın yapaca 
8' 

1 alıfverişleri becerebilsin/er. 
ıraz h el k• lid' ., en ese, azıcık felekiyat a 

it, oıı d b' lirle •aye e takvimi anlaya ı· 
t .. 

Y"hs taha~· hek tahsil yani ( Acaclemie) 
ı erke • . el "'ld' B anlayaf, .

1 
ı ıçın egı ır. unu 

lar baskı ecek kabiliyette olmayan 
,,; o., t'. a :ı:enaatlerle, mesela sana . .._..,, 

"' ııbasmalıclırlar. 

MAARiFTE 

Orta tedrisat muallimleri 
için imtihan 

Orta tedrisat muallimliği ehli
yet imtihanları bugün Üniversite 
de Edebiyat fakültesinde hafla -
maktadır. imtihanlara bu sene 
200 kadar talip vardır. Bugün 
türkçe, tarih ve coğrafya zümre
sinden imtihan yapılacaktır. 

Dört doçent istifa etti 
Üniversite Hukuk ve Tıp fa

kültelerinden dört doçent istifa et 
mişlerdir. istifalarına sebep, ken
dilerine verilen maaşın az olması
dır. Doçentler ilaha yüksek m8.af· 
la hususi müesseıelere girmi,Ier
dir. 

Zirai programın 
tatbikıne geçildi 

Memleketimizin zirai sahada 
bugünün icaplarına göre inkişafı
nı temin için Ziraat vekaletinin 
ziraat teşkilatı etrafında hl'ztda
mış olduğu geniş program bu se
neden itibaren tatbik eduecek
tir. 

Bu programla memleket zirai 
ınıntakalara ayrılmaktadır. Teş -
kilatın başına Avrupada tahsil e
den mütehassıslar getirilmektedir • 

Program her nevi zirai ihraç 

GlYı~eu V©l~o 
:ıo-.~ iisa. ba.ka.:ıo-.~ız 

Bir haftalık dahili ve harici vakayü takip ediniz 
en şayanı dikkat bulduğunuz hadise baklanda · 

bir yazı yazıp bize göncleriniz. 

En güzel yazılmış makalenin sahibinı 

5 lira 
•ikinci gelen makalenin sahibine• 

2,5 lira. 
Hakkı telif verilecektir. 

Ba musabakaya yalnız li•eler, yüksek mektep talebeleri iftirak 
edebilirler. Y ıızılann gazete yazısıyla azami 75 ve asgari 30 
ıahr olması, kağıdın bir tarafına yazılmış bulunması lazımdır. 

Bu yazılar cuma günü aktamma kadar elimize geçecek 
tarzda postaya verilmelidir. 

'--------------.ıı---·------~ Geçen haftaki müsabakada kazananlar 
Geçen haftaki müsabakamızcla birinciliği Iran transit yolu namın

daki yazı ile Universiteclen A. Re1it, ikinciliği Bükref ve Belgrat mü • 
itikatları namındaki yazı ile Galataııarayclan Muzaffer Beyler kazanm,. 
laıdır. Kendilerinin hüviyet varakalarile idaremize müracaat ederek mü 
kalatlannı almalarını rica ederiz. 

IRAN 1RANSİT YOLU 
Birkaç gÜn evvel Nafia Vekili Ali Be

yefendinin: 
- lranla transit yolu, bu iki millet 

için zarurettir! 
Tarzmdaki beyanatile hakikaten bu i

ki memleket için çok miı'him· olan bir me
seleye l'omu edilmit oldu. 

Çok eakidenberi dost olan bu iki mil
let, aralarındaki arazinin anzalı olması 
ve vesaitin bulunmaması yüzündea he
men hemen yekdiğerile teması kesmiı 
bir vaziyete lfİı'mİşlerdi. Halbuki bu iki 
milletin mütekabil temaalan adeta haya. 
ti bir mesele iken sırf bu yolsuzluk ve 
ibmil yüzünden ehemmiyetini kaybetme 
si, affedilemez kababatlenlendi. Ayni 
hataya düıınek iıtemiyen Cümburiyet 
Türkiyesi ile ıimdiki Iran Devleti, Tür
kiye - lran tranail! yoluna ve binnetice 
de aradaki temasın $ıkl8§maıına fazla 
ehemmiyet vermiı bulunuyorlar. Esasen 
Türkiye lran için en mühim tramit yo
lu olabilirken, ifte bu eski ihmalci zih
niyet yüzünden memleketinıİzin ~-;otları, 
ehemmiyetini kaybetmiş ve bu ınretle 
memleketimize girecek olan milyonlar 
da batJ<a memleketlere devredi~mittir. 
Halihazırda lran için ÜÇ tran11t yolu 
mevcuttur. Bunlardan birincisi; Sovyet 
arazisinden geçerek Irana dahil olen yol
dur ki, 1 raru Karadenize bağlıyan T eb
riz • Batum demi~ hattı birinci derecede 
ehemmiyeti haizdir. 

lranm da limanlan olacaktır ve lran 
T ürlc: limanlanndan kendi Öz limanlan 
gibi isJifade edebilecektir. Vaziyeti coğ
rafiye itibarile de lran bu limanlara muh 
taçtır. Çünkü Iran, bir kara memleketi 
olup denizle temas ihtiya<:mdadır. Kara. 
denizdeki limanlarile kanaat etmiyerek 
Akdenizde de bir limana sahip olabilmek 
emelile çırpman Bulgarittanm vaziyeti 
bize bu ihtiyacın ne kadar büyüld oldu
ğunu gösterir. Keza Abnanya araruin -
den geçen Lehistanın Koridoru, Lehiıta· 
ru denizle temasa getirebilmek için bu
lunmuı bir çaredir. Vakıa lranm ıima
linde Babri Hazer ve cenubunda Bahri 
Umman, Acem körfezi gibi denizler var
sa da bunlardan Bahri Hazer, her tarafı 
kapalı büyük bir gÖldür. Bahri Umman 
ise Hind Okyanoıu ile alakadardır, fakat 
bu yoldan gidilwği tlakdirde çok uzun 
mesafeler katetmek; sıcak iklimler, hır
çın ve da!il\Ir denizleri geçmek 1cap e • 
der. Ayni zamanda Acem körfezinin di
binde bulunan "Ben<lcr Şahpur,. limanı 
uzak ve sapa bir y~de Glup bu liman va .. 
&ıtasilc ancak Bülücistan, Hindistan, ı .. 
rak gibi memleketlerle temaa vaki olabi
lir. işte Türkiye yolu, lranr denizlerle 
temasa getirmek noktai nazarından çek 
ehemmiyeti haizdir. 

Bilhassa timdi demiryollanmızı şark 
hudutlarımıza kadar uzatmak ta progra
mımız dal:ıilindcclir. Ancak Iranın da 
bunları kendi araziıi dahilinde temadi 

lkinc~i: lrak'tan geçen ve lranı Ak- ettirmesi lazımdır, Eıasen nafiaya fazla 
denize rapteden yoldur. Irandan Musu• ehcmmiyec veren Şehinşah Hazretlerinin 
lr. kadar kervanla yapılan nakliyat, an- bu him.'!Jeti göstemıek suretile memlcke-
cak Musuldan sonra denize kadar tren tine güzel bir demir hattı kazandıracağı 
hattı ile ikmal edilmektedir. ıüphesizdir. Hem Türle. lran derniryolu 

üçüncü yol ise; Türkiye yoludur ki yaln~z iktısadi noktainazardan değil, baş 
en mühim olanı da budur. Zira bu yol- ka cıhetlerden de ehemmiyeti haizdir ve 
dan hem Akdenize ve hem de Karadeni- hudutlann yekdiğerinden ayırmıya sa -
ze çolanak kabildir. Aynca kısa olması va,tığı bu iki dost memleketi, ancak bu 
d? biı· tercih noktasıdır. demir raylar biıjbirine bağlıyacak ve &· 

Türkiye ile lran dost ve kardeş iki deta bil' perçin v"zifesini görecektir. 
millet olduğundan Türkiyenin limanlan, Üniversite: H. REŞİT 

Bükreı ve Relgrat mülakatları 
Fransız hariciye n3zın M. Louis Bar· Ha~iciye N~zırı M. Barthou'nun bu ga-

thou orta ve şark Avrupasında yaptığı ye.ile yaptığı Vart<>va ve Pl'Biı' seyahat-
seyaluı.te devam etmektedir. Mwnaileyh lenn~e~ ·~~ra Küçük itilafın, Balkan 
geçen aylarda Vorşova ve Pragı ziya- Paktının iki kuvvetli unsu_ru ol~. Ro .: 
ret ebnişti. Küçük Hlif daimi mecli- 1 ~ya v': Yugosbv!a'yı zıyare~ tabu 
sinin son içtimalannda Biikreşte idi. Şim gonnek lazımdır. Bılhassa ltalya ile A
di Balgratta bulumnaktadır. vusturya ve Macariıtan. arasında ~· 

Görünüşte "iadei ziyaret,, maksadı al- I~".." Roma protokollen, ~ . Venedık 
tında yapılan bu uğTamalar, hakikatte 1 ~~·':!<atı, Be~~~ya ?'.eseles.nun h~lle 
Fransa'nrn Sovyct Rusya ile münasebe yuz.~tması, Kuçuk İtilafın Sovyetlerı t:--
tmı sağlamlaştırırken öte yandan Av • nnnası,_ Cenevre çıkmazı, daha sayılabı-
rupada bugünkü "st..;.Jquo,, ya taraftar lecek ~-·~ok tali_ seb<;pler Bükreı ~e Bel-
eoki müttefiklerile dostluk bağlannın grat goruşmelerıni bır zaruret halıı.e ge-
sıkılığına şüphe yoktur. tinnişti. Bütün bu saydıklarımıza ıimdi-

. . . .. .. ye kadar Fransa ile beraber yürüyen Le-
Herke• bıl!< ki .Fransa buyük h~te~ hhtan'ın müstakil bir siyaset takip et -

sonra Avrupadaki he&emonyasıru ıkıncı meğc karar verdiğini ilave edersek Fran-
derecede ehemmiyetli devletlerle yaptığı se'nın Küçük itilafı teşkil eden Çekoılo
muahedelere dayaınııtır. Fransarun "ıi- vakya • Rornanya • Y ugoılavya kombi-
lahlanma,, dan sonra emniyetini temin n~onu ile . k~\i ve sıla bir ~re~ı;t 

• • 1 da if'· ıeaıs ebneaını ıcap et1Sren saik kendılı-
eden bu ıttifaldar son zamanlar .asa "inde hal' d·ı . 1 . . .... .. .. g n .e ı nut o ur. 
doğru gıdıyordu, Fransa diger buyuk M. Bartbou'nun Bükre§ ve Belgrat'ta 
devletlerle münasebetlerini tanzim eden karşılaştığı canlı tezahürat, iki devlet 
dokuz sene evvelki Lokarno misakı ile zimamdarlarile yaptığı görüşmelerde 
geç'OJl sene imzalanan Dörtler anlaşma- •Öylenen karşılıklı dostane .özler, enrni-
11nın kendisi için çıkar yol olmadığını yetin silahsızlanmadan evvel düşünülme-
anladı. Eski müttefiklerinden Lehistan, si liznngeldiği hususunda Sovyetlerle 
hem Almanya, hem de Rusya ile yaptığı bir fiki..de o•an Fransanın başlıca eıaılı 
iki mi-saktan sonra Fransız siyasetine 1 hedefi harp sonu sta.tuquo'ıunu muha .. 
yüz çevirdiği gibi Belçikanın da bey • faza ve müdafaa olan emniyet siyasetini 
nelmilel meseleleri Fransız penceresin • daha fazla kuvveı!endirwğini anlatmak-
den görmdden uzakl&§tığı son Cenevre tadır. 
nıüzakerelerinde anlaşıldı. Avusturya'· Gözden kaçmaması liztm&elen bir nok 
run istiklalini istihdaf eden "Tuna Bir- ta da Fransarun Avrupa'da kuvvetli bir 
liği,, siyasetinde de alakadar devletler emniyet uzvu olan Küçük ltiliif manzo• 
arasında görüş uazklığı yok değildi. mesile, Sovyet Rusyanın samimi dostlu-

Alman - Fransız münascbatı Nazile- ğunu kazanması, Küçük hilaf devl!'t!cri-
rin it başına geçtiği andanberi düzelmek ni iıe 00 yedi senedir sulhüa tarsınıne 
~yle dursun, gerginleşiyordu. Siyaset çalışan büyük, kıymetli k?."?.'~~z Sov
dünyasında yalnızlığını hisseden Fransa, yetleri resmeh tanıması, butun a"!tler ta• 
herbiri ayrı bir yola ayrılmak istidadını rufınd. ı 1 ta-stik olunan Balkan DtJsakının 
göıteren eski müttcfiklerile do&tluğu ve ddıa tümiillü o1arak 1.lakviye ettiği gibi, 
tesanüdü takviyeye ihtiyacı vardı. işte dünya .ulhü de sağlam bir istİnatgab 

ve istihsal maddelerimize kıymet 
vermektedir. 

Mahsul mıntakalarına göre 
mütehassıslar gönderilecektir. 

ka:za,,.;ı:ımiştir. 
Bu iti:>arla M. Barthou'mm son • j ,. 

hatini, bazı siyaset kodamanlannı <. • •• 

bileştirmesine rağ.men •ulh ve emniyct 
için muva.'fak olmut sayabiliriz. 

Galatasaray'dan MUZAFFER 

28 Haziran 1934 Perşembe gllnü Gaıı maskHi fabrikan 
için yapılacak pa:ı:arlığa ·§t:rak edenlerin !hım ielen şartları 
haiz olmadığı görllldOğünden pa:ı:arlık on bet fl'ÜD mllddetle 
tehir edilmiştir. Talip olanlann şartnamenin (12) inci maddesinde 
:ı:ikrealleııı vesikaları hamil olmak üıre T emmuıun on ikinci 
Perıembe fl'Ünl aaat on beıte Hililiahmer merkezi Umumisine 

müracaat etmeleri ilan olunur. - (837) 

Karaciğer - Mide - Barsak - Taş - Kum haatelık.larına 

TUZLA İÇMELERİ 
VE OTELi 

HercUn Köprüden 6,30 · 7,35 · 8,05 • 9,50 · il - IJ,15. 15,10. 16,45 de 
Haydarpaşıvı ~iden vapurlann trenleri içmelere ı:fderler. 

•• 
İstanbul Universitesi Mubayaat 

Komisyonundanı 
(1) Tıp Fakültesi Adli Tıp binasına kalorifer kazanı vaz'ı 
(2) üniversite Merkez binasındaki su kulesinin tamiri 
(3) Fen ve Edebiyat Fakültelerinin i§gal ettiği Zeynep 

Hanun Konağının su tesisatı. 
(4) Üniversite merkez binasının kurşunlarının tamiri. 
Yukarıda mahalleri yazılı dört kalem iş 22 - 7 - 934 Pa 

zar günü ihale edilmek üzere pazarlıkla münakasaya konul • 
muştur. Taliplerin Üniversite Mimarlığından alacakları vesa 
ikle Mübayaat Komisyonuna müracaat edip her gün şartna
melerini tetkik eaebilirler. Ve ihale günü saat 15 de teklife
decekleri fiatin yüzde yedi buçuk teminatlarile Miıbayaat 
Komisyonunda hazır bulunmaları ilan olunur. (3566) 

1 EMLAK VE EYTAM BANKASI İLANLARI 1 
Şişlide taksitle satılık arsa 

Esas No. Mevkii ve Nev'i Teminat 
Lira 
150 441 

446 

Şişli - Büyükdere Caddesi 5 Harita ve 
kapı No. lı 361 metre arsa. 
Şişli - Büyükdere Caddesi 10 harita ve 
kapı No. lı 257 met re prsa. 200 

Yukanda yazılı arsalar taksitle ve pazarlıkla satılacağın
dan taliplerin 5 T enunuz 934 Perşembe günü saat onda şu • 
bemize müracaatları. (3596) 

İktisat V ekiletinden: 
Olçüler nizamnamesinin 2 nci kısmının 4 üncü faslı hü • 

kümlerine göre boyları 74 üncü maddede yazılı büyüklükle. 
re uygun olmıyan her türlü İspirtolu içkilerle, gazoz, soda, 
maden suyu, menba suyu ve s üt şişelerinin ve binlik dııma • 
cana ve kaplarının kullanılabilmesi için Mıntaka Olçüler ve 
Ayar Başmüfettişlikleri vasıta sile Vekaletimizden izin alın • 
ması ve bu şişe ve kapların silme olarak veya çizgi konmak 
suretile iitrc veya santilitre cinsinden bulunacak hacimleri · 
nin üzerlerine yazılması lazımdır. Açık ve perakende içki sa
tılan lokanta, birahane, gazino, bahçe, bar gibi yerlerde kul
lanılan sürahi ''karafa"· bardak, kadeh ve sair kapların da 
en geç 1 - 1 • 1935 tarihine kadar üzerlerine hacimlerinin ya
zılması ve bu hacimlerin çizgi ile gösterilmesi icabeder. 

Yukarda yazılı mecburiyetler hakkında fazla malfunat al
mak isteyenlerin sonradan zar ar veya ceza görmemek ıçın 
bulundukl.,rı yerin bağlı olduğu mıntaka ölçüler ve ayar baş· 
müfettişliklerine hemen müracaatları lüzumu ilan olunur. 

(3521) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

40,000 Metre Yerli Amerikan bezi 
6,000 Metre Yerli Haki renkte elbiselik bez 
4,000 Metre Yerli Gümüşü renkte elbiselik bez. 

lstanbul Akliye ve asabiye hastanesi için lüzumu olan 
yukarda mıktarları yazılı yerli bezleri olbaptaki nümune ve 
şartnamesi veçhile ve 17 temmuz 934 salı günü saat 14 te 
kapalı zarf usuliyle ihale edilmek üzere münakasaya kon-
muştur. isteklilerin müracaatları. (3346) 3855 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Muhammen bedeli 

Lira Krş. 
12 58 Hocapaşa: Dayehatun Süruri Hobyar mahallesi 

Hoca hanı derununda 1 O eski yeni 1 O nu
maralı kağir mahzenin 8 48 hissesi. 

Mercan : Dayehatun mahallesinde Büyük ye- 608 40 
ni handa birinci katta 42 eski 42 yeni nu
maralı kağir oda. 
: Dayehatun mahallesinin tarakçılar cad
de i 86 eski 66 yeni numaralı kağir oda-" 
nın 115 hissesi. 158 40 

Tarlabaşı: Hüseyin ağa ~ahalesi~n valide çeşmesi 
sokağında 58 eski 38 yem ve çorak so- 216 00 
kağmda 2 numara alan maa oda dükkanın 
nısıf hissesi. "38 numaralı dükkanın üze-
rinde halen 40 numara vardır.,, 

Büyükada: Yalı mahallesinin Ayadimitri sokağın-

.. 
da kain 36 nmnaralı iki oda bir matbah 216 00 
bir miktar avhı ve avluda barakayi müşte-

. mil ahşap hane. 
: Cami mahallesinin Gski patrik yeni ga- 93 94 
zi Avrenos sokağında 79 metre murabbaı 
"1" numaralı arsanın. nısıf hissesi. 

Yukarıda evsafı yazılı emlak hizalarında gösterilen kıy• 
metler üzerinden 15 - 7 - 934 Pazar giinü saat On dörtte pe
şin para ile mülkiyetleri satılacaktır. Taliplerin yiizde yedi bu 
çuk pey akçeleriyle müracaatları. (M.) (3448) 



- --

Şehinşah Hz. 
Ayrılırken 

' (Başı 1 inci sahifede) 

Milletler ve şefleri arasında.. böy
le kalpten kalbe akan sevgi, saygı 
ve dostluk cereyanları oldukça; 
ortada aşılamıyacak, yenilemiye -
cek h:ç bir zorluk kafma:z. 

Son on sene zarfında, komşu
muz İran, birçok sahalarda mü
hmı terakki adrmları attı, siyasi 
ve İçtimai birçok muvaffakıyet
ler elde etti. İIAveye hacet yok ki, 
bu terakki ve muvaffakıyetin bi
ricik imili; Şehinşah Hazretleri
nin münevver ve ikıline iıJaresi
dir. Bugün asil komşumuzun aziz 
hükümdarım. selimetlerken, mem
leketin refah ve selameti yolun
da'ki bütün ileri hareket, faaliyet 
ve hamlelerinde İran milletine ve 
onun necip hükümdarına candan 
yeni yeni muvaffa'kıyetler dile-
rız. 

Siirt Meb'll6U 
MAHMUT 

Hadisenin iç yüzü 
(Başı 1 inci sahifede)) 

miı ve dahilde suhl ve sükun Mteyen, 
muhalaıakô.rlara irtica damga&ı vur
mağa çaılf<'11 ihtilalci Nasyonal Sosya 
listlerin aleyhinde bulunmuflu. Bu nut 
kun nefir ve tamimi Reih propaganda 
nezareti taralından menedilmiıti. 
Memnuniyetin sebebi Baıvekil muavi
ninin tenkitlere karı• açılan mücade
le hakkında propaganda nazın Dr, 
Göbbels'in aleyhinde bulunmuı olma
mdır. Von Papen nutkunda Alman 
ihtilalinin hedeflerini izah ederek de
mi§fi ki: (Bizim ihtilalimiz cibi tarihi 
ıbir ehemmiyet ve vüs' atteki tas/iye ve 
temizlik davası, kirli teressübat dahi 
hu811le getirebilir. Ve bu hal elyevm 
Alman matbuatında noksan olan açık 
Ve erkekçe bir münakaşa ve tenkidi 
İstilzam eder. Bunun için hükumetin 
bizzat müdahalesi ve işleri hakiki me~ 
Taya sevketmesi lazımgelir.) 

Görülüyor ki Başvekil muavini t... 
aözlerile tenkit ve münaka§G istemek
te ıdı. Bu ise mülritlerin şiddetle me
nettiği bir ıeydi. 

Buna Almanyada Milli Sosyalümin 
kalan namile maral olan Giiring V« 
gene fırkanın dili namile anılan Göb
bels fiddetli nutuklarla mukabele et
tiler. Fakat Milli Sosyalizmin eli di
ye anılan Hitler derhal Faaliyete ge,. 
memiıti. Münasip zamanı bekliyaT ve 
buna mukabil memlekette ademi ınem 
nuniyet tezahürlerine vesile olacak ha 
diselerle ciddi surette meşgul oluyor
du: 

1 - Bu meyanda Berlinde, Arıw
turya Milli Sosyalt,;lleri Reisi FT<W}n
feld ıereline yapılacak olan büyük bil' 
nÜmayİf gayrimuayyen bir güne talik 
edildi. 

2 - Hiyan•ti vataniye oe diğer ai
Y<(si cürümleri muhakeme etmek iize
Te bundan birkaç ay evvel (halk malı 
kemesi) namı altında hususi bir mah
keme tesis edilmifti. Bunun vereceği 
luırarlann istinalı ve temyizi yoktu. 
Ve bu mahkeme ilk defa olarak iki 
temmuzda eski komünist partiai ıeli 
Ernest Thalemann'ı multakeme ede
cekti. Bu muhakeme günü talik olun
du. 

3 - Diğer taraftan, fimdiki reji
min pek te lehinde olmayan efkara 
aahip olan hücum kıtaatı hakkında 
bir karar ittihaz etmek zarureti de 
vardı. Hitler hükümeti, a§aiı yukarı, 
bir milyondan fazla kimseden mürek 
kep olan bu kıtaata bir ay müddetle 
izin verdi. Ve bu askerlerin bu müd
det :zarfında ünifonna tafımalarını 
ve her hangi bir içtimaa ve resmi ge
çide iştiraklerini menetti. Bunlann en 
büyük reisleri Roehin'e de me~ni -
yet verilmişti. Hitler temmu.z ayı zar
lında sola mütemayil olan bu kıtaat 
hakkında bir karar ittihaz etmek isti
yordu. 

Diğer taraftan Hitler oağlar hak
kında da Faaliyete geçmekten hali kal 
madı. Çelik miğferlilerden birinin hü
cum kıtaatı mensuplanndan birine 
karı• yaptığı suikastten sonra çelik 
miğferli/erin de menedilmesi için bir 
cereyan baıladı. Ve K<Mlin' de Stettin• 
de bundan bir müddet evvel çelik m;ğ 
fuliler teıkilahnın faaliyeti bir ted
biri ihtiyati olarak durduruldu. 

Bütün bunlar Almanyada fevkala
de vakayiin zuhuruna bir delildi. Ni
tekim öyle de oldu. Almanyada bil -
hassa hücum kıtaatı arasında ıid • 
fi etli bir cereyan başladı. Fakat aca
ba bu cereyan ciddi bir şekilde teza
hür etmişti de, Hitler bundan sonra 
mı harekete gecti? Yoksa böyle bir 
hareketin bQflama81 ihtimaline karşı 
mı ciddi ve Jiddetli tedabir alındı? 

Bu nohta henüz aydmlanmamqtır. -
Meclisin yaz tatili 

(Başı ı inci sahifede) 

mesi beklenen bazı layihalar daha 

vardır. 
Bafvekil Hazretlerinin Ankara 

ya avdetlerini müteakıp fırka gru 
pu toplantısında ve Büyük Millet 
Meclisinde beyanatta bulunarak 
muhtelif meseleler üzerinde iza • 
hatta bulunmaları muhtemeldir. 

Batvekil Hazretleri dün öğle • 
den sonra üçe kadar Tokatliyan o
telinde istirahat etmiş ve müteakı
ben Hariciye Vekili Tevfik Rü~tü 
Beyle birlikte Reisicümhur Haz -
retlerine mülaki olmuttur. 

- -

Hadise şeklen bastırılmış gibidir 
(Başı 1 inci sahifede)) 

kil8.tına mensuptUlar. 
Dün akşam irat eylediği nııtukta M. 

Göring ezcümle, inkılilbı mutazarnr et .. 
mek ve hükumeti devirmek üzere bir 
plan tertip edilmiş olduğunu söylemİ§ • 
tir. Hücum kıtoa tnun efradı i.ifal edil
mi§ tir. Bu hareketin başında sabık Bil§• 
vekil Von Shleicher bulunmakta idi. 
Kurşuna dizilenler meyanında Kont 
Sperti de vardır. 

Londra 1, (A. A.) - lb.uler Ajansı 
Berlin'den istihbar ediyor: 

Geceleyin, hücum kıtaatmm kendi 
aleyhineğ reisleri tarahndan seferber e
dildiğini haber alır almaz, M. Hitler, sa• 
bahın saat dördüncfe tayyara ile Münih'e 
gitmişcjr. • 

O aı·alık ta, Dahı1iye Nazırı bizzat 
Münib polis müdürü ile bücmn lataab 
reisini tevkif ebnit ve bunların apoletle
ri başvekil tarafmdan, kendi ile sökül • 
müştür. 

Mütealoben M. Hilier, yatbğı odada 
Roehm'ü tevkif etmİ§tir. Roehm bu mu• 
ameleyi protesto etnıemİJ~r. 

Hücum krtaab rüesasından Heinıes i
le daha bazı §aheiyetler de ıuikast terti
binde alakadar görülerek tevkif olunmuş 
!ardır. 

Tahb tevkmo alınan reislerden Roehm 
Heinııeı 99 Ernst M. Görinır t\u'afından, 
Prusya devlet ŞôTast azalığından azle • 
dilmişlerdir. 

Hitler bizzat tevki/at yapıyor 
BERllN, 1 (A. A.) - Nazi Fırkası 

muhabere bürosıı bildiriyor: 
M. Hitler, Münih tayyare karargahı· 

Dil ıahalileyin saat 4 te vaad olmuf ve 
Münila hücum krtaabna §Öyle bir emir
name De§redilmit olduğunu öğrenmi§tir: 

"Hitler, bizim aleyhimizdedir, ord11, 
tıizim aleyhimizdedir.,, 
Bavyen dahiliye nazın Münibteki hü
caım krtaab rüeııasını ıabsi kararile tev
Df ebnişti. M. Hiıler, bunların apolet
lerini bizza~ keneli elite koparıp al';tlıfbr. 

Hitler, bundan sonra sabahleyin &aat 
5.30 da Yüzba§ı Roehm'ün Badviesse'de
ki sayfiyesine gİbnqtir. Bu sayfiyede 
hücum kıtaatı reisi Heinıes de bulunu • 
,.,...ıu. 

Hitle.., maiyetindekileTle beraber bu 
eve ırirmit ve Roehm'ü bizzat kendi eli-
1.e yatakodasıdla tevkif etmİ§tir. Roebm 
hiçbir ıey söylemeksizin ve hiçbir mu
lı:aTemet töstermeksizin teslim olmuş -
tm. Ayni zamanda Heinsea de tevkif o
lumnu§tlur. Roehm tevkif edilirken ay• 
ııııİ :zamanda erkiniharbiyeıinin ve muha
fızlarmın birçok efradı da tevkif edilmi~ 
tir. Tebliğ, hücum lutaabnın bu ta!ıfiye
Pin ehemmiyetini kaydetmektedir. 

Hücam kıtaatı ile hükiimet 
araııındaki ihtilal 

MONIH, 1 (A. A.) - Nazi Fırka&ı· 
mn Matbuat Bürosu, tebliğ ediyor: 

1 
mesi icap edtt. Binaenaleyh hücum kıta
lan reislerinin ceza kanununun 175 inci 
maddesinin kastettiği cürümlerin fırka
dan veya hücum kıtalarından tardedil -
mek suretile tecziyesini l<en;•ıli dikkatle 
takjp ve tatbik etmelerini iıterim. 

8 - Bütün bücıım kıtalan reislerin -
den olgunluk, samimilik ve bilakayt ve 
farl: Alman ordusuna sadakat isterim. 

9 - Bütün hücum kıtalan reislerinin 
bu kıtalar efradından kendilerinin her za 
man göstere\illmek kabiliyetinde olduk
lan şecaat ve fedaklılık fevkinde bir şey 
istememelerini talep ederim. 

M. Göring'in beyanatı 
Berlin, 1 (A. A.) - Matbuat müme•

sillerini kabul eden •Pruaya Başvekili M. 
Göring, hiicum kıtaatı idaresinin hare· 
katım takbih etmiş ve bu kıtaabn irtica 
ile sıkı bir alaka muhafaza ettiğini ve bir 
ihtilal çık;mnıya teşebbüs etmiş olduğu· 
nu söylemiştir. Roehm ile bir ecnebi dev
let araıında ve kayrimemnun kalınalan 
tabii olan eski devir adamlan arasında 
münasebet ve teması temin eden eaki 
Barvekil Schleicher olmU§tur. 

Bazı kimseler, ikinci bir inkılap yapa
bileceklerini zannetmiılerılir- Bunlar, bu 
hatalannı pek pabah ödeyeceklerdir. Hit 
ler, devletin idare.mi kuvvetle elinde tut 
maktadır. inkılabı y-n biziz, ve vur -
duğumuz ı:Jame, -'reflere ve irticam 
gayrimemnun olu unsurlarına vunılmuş 
tur. Bu icraat netices.inde devletin sat
veti bir kat daha artacakbr. Millet, ken
disi aleyhine hareket edenler ve milletl 
ezmek için ellerindeki kuvveti istimal e
denler baklandaki hiikiim ve kararın çok 
kat'i ve tiddetli olacağını görecektir. 

M. Göring'in ikinci beyanatı 
BERLIN, 1 (A. A. - M. Göring afa

ğıdaki beyanatta bulunmuştur: 
Zavallı milisler vazifelerinden inhiraf 

ettirilmitler ve sebebi ne olduğu maliim 
obuadan tela10 düşürülmüşler ve oiliih
landınlmı:şlardır. lnkıl;,pJa beraber yü -
TÜnüldüğü halde bunlara inkılaba karşı 
yürünülüyor denilmiştir. itin feci tarafı, 
irtica ile komünistliğe gidildiği halde 
HitleTci milisler bunlan idare edenlerin 
ikinci bir Nazi inkılabı yapılacağından 
bahııebneleridir. 

Bu i§te başlı"" mutavassıt, e.ı.. Başve
kil Yon Schleicher olmuştur. Kendisi 
.Roebm ile ecnebi bir devlet arasında ve 
kat'iyyen nıemnun olmaları imkanı mev
cut olımyan anasır arasında irtibat me .. 
muru ~azifesini gömıüıtür. 

Tabiidi~ ki M. Yon Schleicher'in öl • 
meıi, kendisini tevkil edehle.-e karşı ta
arruz ebniş olmasından ileri gelmiştir. 

Za-ro Ağadan 
Sonra 

(Başı 1 inci sahifede)) 
Bu kanaati, durup dururken sÖ• 

küp atmak doğTU değil. 
Dünyanın Zaro Ağalardan sonra 

en ihtiyar adamı, mrihakak ki gen~ 
bizdedir. 

Yeter ki aransın. Bir buçuk aşırlık 
adammıızı kaybettik diye ümitsizliğe 
düşmiyelim. Zaro Ağanın halefini, 
çok geçmeden bulacağımıza kat'iy -
yen eminim. Ben ş =mdi burada Jatan .. 
bul, Anadolu ve TTakyadaki okuyucu 
larıma soruyorum: 

1 - içinde yaşadığınız şehir, kasa
ba ve köyün en yaşli insanı kimdir? 

2 - Bu ya~'lı insan, nerede, hangi 
tarihte doğdu? 

3 - Na&ıl ve ne ile kimlerle yaşı· 
yor? 

4 - Çocukları, torunlan varsa i -
simleri nedrr? Kendileri ne iş yapar
lar? 

5 - En yı!.şlı adam olduğu nasıl 
tesbit edilmiştir? 

Ve daha ,kendisine dair hi.tıra ge
lebilen bütün maliimatı toplıyarak, 
bir resmi ile bize göndersinler. 

Resimler3 gönderilecek ihtiyarla -
n, birer birer halknnıza tanıtmak işi 
ni üzerimize alıyoruz . Bunlar arasın -
dan, memleketin en ibtiylll' insam kim 
olduğunu ıeçmek gÜç olmayacaktır. 

Karilerimiz, bu .&c>rgulara cevap 
vermek ::r:ahmet;ne katlanırlarsa Türki 
yenin ikinci Zaro Ağa51 veya Güllü Ha 
nımı pek çabucak bulunacaktır! En 
yaşlı adamın vatanı olmak :Jerefini 
ba§ka memleketlere kaptır:ııuyalıın! •• 
Yazık olur .•• 

M. SALAHATTIN 

Esnaf Bankası 
Tahkikatı bitiyor 

(Başı 1 inci sahifede)) 
muamelatın idari hukuki , iktısadi bü • 
tün safhalannı hem vesikalar ve def -
terler ve hem de bu muamelalia uzak • 
tan ve yakından alakadar hu•usi ve res
mi müess,esesata tqmil suretile yapılan 
bu tetkikat, isticvae ve tahkikata isti· 
nat edecek raporlann süratle ihzan 
mesaisine faaliyetle devam edilmekte • 
dir. r-

Raporlann birkaç gune kadar ikmal 
edilmesi muhtemeldir. 

---0-

y eni vatandaşlar 
ANKARA, 1 (Telefonla) - Hicret ve 

iltica ıuretile memleketimize gelen ;w 
yüz on bir İslam ıahsın vatandaşlığnnıza 
kabulü Heyeti Vekilece kabul edilmiştir. 

Birkaç aydanberi münferit birtakım 
mısurlar, hücum kıtaab ile devlet arası
ıııa ihtilaf ve nifak tohumu saçmıya tleteb 
büs ebni§lerdir. Bunu muayyen bir lr"" 
ye takip eden bir Klik tarafından yapıl
dığı hakkındaki zan, ıritgide teeyyüt et· 
mittir. 

BERLIN, 1 (A. A.) - M. Göring ec
nebi matbuat mümessillerine hayanatta 
bulunarak, yanlıı haberlerin intişar ebne 
meııi için hudutları kapatmış olduğunu 
fakat kendisinin hakikati gizlemiş olmak· 
la itham edilmemesi için matbuat mümes 
sillerini c~reyan eden vekayiden haber
dar etmek istediğıini söylemiştir. ............................... ", .......... ~ ............... ı 

Erkani.barbiye rei•i Roehm - ki, Hit
ltr'in fevkalade itimadına mazhar bulu
aayordu - hu temayiillere muhalefet 
emıemit ve biç fÜphetiz bunlan tealıil 
etmİ§tİr. 

Kendi.sinin gayriahlaki hareketleri va
:ııiyet üzerinde o kadar fena tesir yapı-
7Gl"iu ki, nihayet Hitler çok mühim ve 
Yicdani bir mesele karşıs.ında bulundu. 

Raelım, Hitler'in malmnatı haricinde 
Ceneral Von Sch1eicher ile ve Berlin'ce 
pek maruf olan bir adamın delaleti saye
ainde münasebata giriımi.fti. Bu müna-
5d.et ve müzakereler ecnebi bir devletin 
Berlin'deki aefareti tarafından öğrenil -
miı olması üzeriae ırerek fırka namına 
ve gerek devlet namına hemen meseleye 
müdahale ebnek bir zaruret halini al
ml§ bulunuyordu. 

Hitler, gece tayyare ile Münih'e git
miş ve işte en ziyade alakadar olan rüeM 
sanın tevkif edilerek hapse atılmalannı 
emretmiıtir. Hücwn kıtaatı reis]erinin 
birçok!ar • n bu gece tev!Bfleri esnasın· 
da gayri tabii ve gayriahlaki münasebet
lerde hulunduklan teshil edilmiştir. 

Hit1er, bu yaranın merhametsizce de
§ilmesini emrebnişlir. 

M. Hitler, M. Goerin2'e Berlin'de de 
ayni suretle hareket ebnesıini ve bilhassa 
bu siyasi fesadın mürteci i.millerinin ya
kalanmasını emrebniştir. Tebliğ, M. Hit· 
lerin hücum kıtaatı rüesası karşısında bir 
hitabe irat ederek kendi•inin bu kıtaata 
olan sadakat ve merbutiyetinden babs.,t
tiğini ve Roehm'ü her zaman birçok 
hücumlara karşı himaye eylediğini fakat 
vekayi ve hadisahn kendisini ıahsi hisıi .. 
yatını bir tarafa bırakarak devletin men
faatini ve Nazi hareketini müdafaaya 
mecbur kıldığını ilave etmektedir. 

Hitlerin emirleri 
BERLIN, 1 (A. A.) - Milislerin en 

büyük reişi şıfatile M. Hitler, hücum 
kıtaJanrun yeni erki.niharbiye reisi M. 
Lütze'ye aşağıdaki emirleri vermİ§tİr: 

1 - Büt'iin hücum kıtalan reislerin -
den ve efradından körükörüne itaat ve 
bilBkayt ..e !"'"t inzibat isterim. 

2 - Hücum kıtalan reislerinden ıa
yani imtisal hareket beklerim. 

3 - Hattı hareketleri muvafık olmı
yan hücum kıtaatı reisleri ile siyasi rü .. 
esanın derhal ve bilamerhamet fırkadan 
tardedilmelerini emrederim. 

4 - Hücum kıtııları reislerinin sade
lik hususunda nümunei imtisal olmaları· 
nı iıllerim. Hücum kıtalarının Berlinde 
muhteşem bir tarzda yerle§miş olan ve 
ziyafetlerine ayda 30 hin mark sarfedilen 
umumi karargahının ilgasını emrederim. 

Hücum kıtalarının bütün reislerinin 
diplomatik namı altında ikide birde zi
yafet vermelerini menederim. 

S - Hücum kıtaları reislerinin lüks 
otomobillere binmemelerini kat'iyyen ar
zu ederim. 

6 - Alenen içki içip sarhoş olan hü
cum kıtaları reisleri, milletin şefi olmak 
liyakatine malik değilleTdir. 

7 - Bütün hücum kıtaları reislerinin, 
milislerin temiz bir müesseıenin seciye
sini muhafaza etmelerini temin eyleme
lerjni talep ederim. 

Her annenin çocuğunu, ahlak balonun 
dan bozulacağı hakkında korku hiaoet
mekslzin hücum kıtalanna tevdi edebil-

Prütya Ba§Nekili demiştir ki: 
"lki haftadanberi hücwn kıtalan reis

lerinden bir kısmının ilônci bir inkılap 
yapmak için kahraman rniliıleri baştan 
çıkarmıya çalıştıklarım biliyorduk. Erka
niharbiye reisleri Roehm vazifesinden a
zil, fırkadan ihraç. ve te'llttf edilınİ:ştir. 
Şimdi hapishanededir. Ve hakkında veri
lecek hükmü beklemektedir. Milis reis
lerinden tevlôf edilmiş olanlar mahke
meye verileceklerdir. Sol cenahm bir ir
tica hareketi yapmasına mani olmak için 
tedabir alınmııtır. Bu harekete iştirak 
eden] erden birçokları mukavemet ıgös ter
diklerinden dolayı öldü~ülmüt/erdir. Di
ğerleri mahkemeye verilecektir. 

Yon Papen'in nutku ve 
HindenbUTg 

VAıROVA, 1 (A. A.) - lllustrowany 
Krujer Condoszianny, muhafuakiir hr· 
kaya mensup bir Alman tarafından Dant
zig muhabirine yapılmış olan ıııağıdalı:i 
beyanatı neşrebnektedir: 

"M. Hitler, Neudecl<'e ~al Hin -
denburg kendisinin V on Papen'i kahine· 
den çıkarmak tasavvurnnda olduğundan 
ha:rberdar etmek için gitmiştir. 

Marburg' da irat edilmiş olan nutku tas 
vip eden Mareşal' in M. V on Papen' e mÜ· 
zaherette bulunduğu ve M. Von Papen 
istifa ebnek mecburiyetinde kahrsa ken· 
disinin de Reisicümhurluktan çekilereği
ni söylediği rivayet edilmektedir. 

Reisicümhurun bu sözüne kargı M. 
Hitle..'in Mar'burg nutkunun M. Yon Pa· 
P~ için fena hiçbir leairıi olnuyacağı va~ 
dınde bulunduğu söylenmektedir. 

Avusturya hududu kapalı 
ViYANA, 1 (A. A. - Ha"as A -

jansından: 
Almanyanm Avusturya hududu tama· 

mile kapatılmıştır. Almanyadan gelen 
tre,.ler, tamamen bottur.Çünkü yolcular 
hudutta inmek mecburiyetindedirler. A
vusturyadaki teılıiş hareketinin gayeıi, 
ikina bir Nazi inkılabı viicuda getirmek 
maksadile hücum kıtaatı tarafından ya· 
pılan hazırlıklardan efkiın umumiyenin 
dikkatini başka tarafa çevirmekti. 

Çartamba günü alqıınu Avu.turyu hÜ· 
cum kıtalanna bombalar verilmipir. 

M. Hitler döndü 
BERLIN, 1 (A. A.) - M. Hiıler Mü

nih'ten, dün kendiıini Godenbery'den ll'V• 

dette iıtikbal eden M. Goeltbelı ile bir
likte ve tayyare ile dönmüıtür. 

Alman iıtihbarat bürosu, M. Hitler ile 
M. Goebbels'in dündenberi biribirinden 
aynlmamı§ olduklarım kat'iyetle kaydet
mektedir. 
F ranaız gazetelerinin mütaleaııı 

PARIS, 1 (A. A.) - Havas Ajansı 
bildiriyor: Fransrı efkin ıımumiyellİ, AJ
manya'nın .ıiyasi vaziyetinde bir gün cez 
ri hal çareleri bulunmasını İcap ettire«k 
bir kanııklık olduğunu, bir müddetten • 
·;!Fİ hisaediyordu, fakat bu kadar ani ve 
bu kadar şiddetli bir al<&üliımele Uıtizar 
etmekten uzakb. 

Mat.in gazetesi, tanlan yazıyor: 
"iddetli aksülamellerin henüz bitme

diğini kabul etmdı İcap etmektedir~· 
Le Petit Pariıien, diyor lr.i: 
"Dünkü hadioelerin Hitler ihtiıatinin 

ilk oafhasını lı:at'i surette bitirmek ihtima 
li vardır. Akıülilmellerin uzun müddet 
devam etmesi kabildir.,, 

Le Jounıal'e göre vaziyet fUdur: 
. ''Goering'c.iler, Goebbels'ciler.i ezmiş -

tir.,, 
Bu gazete, müfrit herhangi bir t"""'

büs~n inkiıahn~ ~eich':'.'dır tarafından 1 
maru oluDIDU§ ırihi oldugunu da bildir • 

mektedir. Diğer birçok gazeteler de bu 
fikirdedir. V..e 1914 teki Prüsya aokeri i
daresi saltanabnın tekrar .ihyası zamanı 
geldiğfai tahmin etmektedirler. Figaro 
gazetesi diyor ki: 

"Ahnıınya'mn Reicbwehr'in elinde ol
duğu viık.1a&ı :meydana çıkmı§ gibidir~ Hit 
ler, bir timsal olarak kalabilir, fakat 
hakikatte bir esir oluyor.,, 

Le Jour gazetesi, şu suali soruyor: 
0 Hitler, vaziyeti idare mi etti, yoksa 

takip mi etti? J;lerhalde Prusya Reich • 
wehr'inin Almanyası galebe çalını§ gibi
dir..,, 

Darbe tam zamanında vuruldu 
BERLIN, 1 (A. A.) - Havas Ajansı 

bildiriyor: 
Bütün Alman matbuatı, tehlikeli siya

si unıurlann faaliyetini cezalandmnak i· 
çin M. Hitler'in göstermit olduğu ıür'at 
ve iradeyi takdir ebnekte müttefiktir. 

BerlineT Borgenpost, §Öyle yazıyor: 
"Şüpbearz M. Hitler için bu sert ha

reketi ·yapmak kararım vermek kolay ol
madı. Fakat, o, bütün milletin kendisi
ne olan sağlam imanile, artık Milli Sos
yalizm ile hiçbir alakalan olnuyan ve ec
nebiler ile vatana hiyanet bağlan tt.sis et 
~k!en çekinmemiı olan uıu.urlara karııı 
şıddetle hareket etmesini beklediğini bili
yol'ldu.,, 

'"l darenin sadakat, namus ve terefe 
istinat,, ettiğine dair Alman milletine te
minat verıilmiı olmasma memnun olduğu
nu kay deden Berlineı- Tageblatt gazetesi 
"darbenin tam zamanında vurulduğunu 
ve tam netice verdiğini,, yazmaktadır. 
lngiliz gazetelerinin mütaleaları 

LONDRA, 1 (A. A.) - Havas AjanSJ 
bildiriJ"r: 

Almanya' da cereyan eden dünkü ha
dioelerin Londra'da basıl ettiği ili:: tesir
lere tercüman olan °Sandey Express'' 
gazetesi, şu yolda mütalea beyan etmek
tedir : 

"Hücum kıtaab saflarında tahrik edil
miş fesat cereyanı ile bunun tedibi için 
kullanılan metotların Nasyonal Sosyalist 
":!i~~n otoriteıini altüst ettiği JÜJ>he 
goturmıyen bir keyfiyettir. Bundan aon
ra M. Hitkr, kaybettiğini yeniden elde 
etmek İçin, azim şöhretinin bütün nüfu
zunu kallanmıya mecbur olacakbr.,, He
yeti umumiyesi itibarile, pazar günii çı
kan gazeteler, Marburg'da irat olunan nu 
tuktauberi her an beklenmekte olan bu 
hadiselerin muhtelif sıılbalarma ait tafsi
Üb kayitle iktifa ederek, henüz mütalea 
beyan ebnemelrtedirıler. 

Maamafih, İngiliz gazetelerinin bu ha
v!'dis" ı ri naklederken, kullandıkları ma
mdar ba§hklar, Hitler kıtaab sallannda 
zuhur eden ifrntkarane harekatın tedibi 
İçin kullanılan lııaolı tedbirlerin lngilte
~·.ı., çok acı bir tesir yapmış olduilunu 
ihsas eylemektedir. 

Yeni Erkiiniharbiye Rem 
BERLIN, 1 (A. A.) - Roebm'ün hale 

fi olan Victor Lutze, 1885 de Veotefalya
da doğmuıtur. Cihan harbine alelade bir 
nEler olarak İ§tirak etmiıtir. Kendisi 
1922 aenesinde Nazi Fırkasına girmiş ve 
1923 de bir hücum kıtasıoa reis olmus 
ve dereceleri sırasile kazanarak 1932 de 
hücum !ataları milli grup reisi olmuıtur. 

Telufp 
BERLIN, 1 (A. A.) - Alman iıtih

bara t bürosu bildiriyor: 
Reichsbank Müdürü M. Schacht ile 

Saksonya Ba§Nekili Yon Killiııger'in kur 
tuna dizildikleri haklımda hariçtt. inti•ar 
eden haberler kat'iyyen a11lıızmr. 

M. Schacht ve .K.illinırer yazileleri ba
ımdadırlar, · 

Te!efon ş· rketi İngi iz lirası ile 
muamele yapamıyacak 

(Başı 1 inci sahifede) 

milleri içtimaında şirketin nihayet 30 haziranda tediyesi lazım ge
len borçlarının ödenmesinin tehiri hakkındaki anlaşmanın müzakere
si yapılmıştı. 

Bu anlaşmada borçların tediyesinde esas tutulan para hep İn
giliz lirası idi. 

İçtimada lktısat vekaleti namına vekalet İstanbul muamelat me
muru Hayret-tin Bey bulunuyordu. İktısat vekaleti borçların tediye
sinde İngiliz lirasının esas tutulacağını bildiğinden ve daha evvel 
İstanbula ci~rektif verdiğinden lkt ısat vekaleti mümessili derhal söz 
alarak Türkiyede yalnız Türk parasile muamele yapılabileceğini İıı· 
giliz lirasile tediyata müsaade edi lemiyeceğini bildirmiştir. 

Şi,rket namına buna itiraz yapılmış ve bunun mukavele ahkamın
dan olduğu ileri sürülmüşse de vekalet mümesfJli hükuetin n<>ktai na 
zarını bir defa daha teyit etmiştir. 

Malfun olduğu üzere Telefon Şirketi mukavelesindelü esas ser· 
mayenin hangi cins para ile tesbi t edileceği meselesi uzun bir ihtilaf 
mevzuu teşkil eder. Muhakemesine yeni başlanan Metr Salem ve Le· 
on t:'aracinin ~aliye n~kit işleri müdür muavini Rüştü Beye rüşvet 
teklıf etmel.erı meselesı de gene bu para meselesinden doğmust,,-. 

lktısat vekaleti şirketin hali lng-iliz lirası esası üzerinden ~ua· 
mele yapmasına bu harekeıtile meydan vermemektedir. 

Şehinşah Hz. 
Avdet buyuruyor 

(Başı 1 inci sahifede)) 
nin, Şehintab Hazretlerini Söğütlü ya 
tile Boğaza kadar te§yi etmeleri çok 
muhtemeldir. Bu münasebetle yapıla • 
ca.k te§yi mer=imi için, istikbalde 
bulunan teşrifata dahil zevatın Top
hanedeki Denizyolları idareai rıblunı 
na te§rifleri Tica ed lmektedir. 

Misalirimizin dünkü 2;İyaretleri 
Şehin§ah HazretleTi, evvelki gece• 

yi de Dolmababçe ıarayında geçir -
mitler, dün sabah On :versiteyi ziyaret 
etmişlerdir. Öğleden sonra da, Gazi 
Hazretlerile beraber Maltepeyi tetrif 
ederek yapılan atış tatbikatında bu • 
lwnuşlardır. 

Üniversitede .. 

Şehiıı:şah Ha.zretleri, dün sabah 
saat on ·bire doğru maiyetleri erkanı 
ve mihmandar paşalarla mutat zevat 
refai.,.tler nde bulunduğu halde sa -

• raydan <>romobillerle harek~t etmişler 
dir. Tophane, Karaköy, Eminönü, Ba
bıali, Beyazıt yolile saat on bire on 
kala Üniversiteye gelinmi§tiT. 

Kıvme~li misafirimiz burada teza• 
hür-atla karşılannıışiar, rektör Ne,et 
ömer Bey Üniversite kBprsında Şebin 
ıah Hazretlerine beyam ~amedi et
miotir. Avluda biriken talebenin al -
kı§lan arasında birinci kata çıkan Şe 
hinşah Hazretleri, m"""etlerindeki 
zevatla, rektörlük od~ında biraz ia.
tirahat ettikten sonra, intizar salonu
na ge<;mişlerdir. Burada hazır bulu -
nan dekanlarla Türk ve ecnebi Oniver 
site profesörleri Neşet ömer Bey tara 
frndan Şehi:n~ah Hazretlerine ayrı ay 
n takdim edilmişt' r. 

Bundan sonra, ayni katla bulunan 
Tıp fakütlesi dershane ve laboTatu -
varları gezilmeğe baılanmı§br. Misa
firimiz bilhassa parazitoloji ens.titü • 
alinde biraz tevakkuf etmiıler ve Ne
§et Ötner Bey tarafından verjlen iza
hab alaka ile dinleyerek memnuniyet 
lerini izhar etmişleTdir. 

Daha oonra, Ünivenitenin Hukuk 
fakültesi kı•mına geçilmif, Şehiıı:şah 
Hazretleri o $JTada yaptlmakta olan 
Maliye inıtihanmda hazır bulunmu§
llll'dır . .imtihan odasında beş dakika 
kadar kalan misafirimiz, profesör lb 
rahim Fa,,.ıl Beyin talebelere sorduğu 
aualleri ve verilen cevaplan alaka ile 
dinlemişlerdir. ll<inci sınıf talebesfo " 
den, Ahmet, Bülent ve Hayim efen
diler, aşar hakkında sorulan ınıal et
rafında izahat vermitlerdir. Şebinıah 
Hazretleri meınnuniyetlerini beyan 
ederek imt'han odaaından çıkmıılar 
ve gelitteki g;bi büyük alkıılar arasın 
da alt kata inmiflerdir. 
Şehinfah Hz. nin bir talebeye iltilatı 

Burada, Şehinşah Hazretleri, Tıb
biye mektebi beşinci sınıf talebesin -
den Hasan Efendiye iltifatta bulun • 
muşlardır .. Şehinşah Hazretelri, Ha • 
san Efendiye hangi mektepte bulun • 
duğunu, sınıfını ve kaç seneden.beri 
okumakta olduğunu sormuş ve cevap• 

- )ar almışlardır. 
Üniversitede kaldıkları müddet 

zarfında talebe mikdan, fakülteleTin 
vaziyeti ve sair hususlar hakkında b;r 
çok izahat alan Şehinıab Hazretleri 
on biri yirmi geçe Üniversiteden ayrı
laTak Dolmabahçe sarayına mütevec
cihen hareket etrni&lerdir. 

Kapalı Çarııda .. 
Misafirlerimizi taşıyan otomobil • 

ler, dönüşte Kapalı Çarşıdan geçiril • 
mişlerdir- Çarşının Beyazıda bakan 
kapısından girilmiş ve önde Şebiıı:şah 
Hazretlerinin otomobilleri bulunduğu 
halde Nuruosmaniye ci·hetindeki ka • 
pıya kadar ağır bir ııeyir ile gidilmİ!! : 
tir. Bu auTetle misafirlerimiz bu tarı· 
bi çarııyı yakinen müşahede ebnitler• 
dir. 

Buradan ayni yolla Dolmabahçe sa 
rayına avdet edilmi,tir. 

Maltepede .. 
Şehintah Hazretleri yemeği saray

da yalnız yemitler ve öğleden sonra 
bir müddet iotirahat etmiılerdir. Saat 
15,40 da Gazi Hazretleri Sakarya mo 
torile Beylerbeyinden hareketle Dol
mahahçe sarayını teşr:f buyurmuılar
dır. ŞehiD§ah Hazretleri rıhtımda Ga• 
zimize mülaki olarak motöre geçmiı· 
lerdir. Maiyetleri erkanı ile ınihman
dlll' paşalar ve Baıvekil fsmet Paşa 
Hazretlerile Hariciye Vekili Tevfik 
Riqtü Bey de "hazır bulunduklan hal
de üçte nbtundan hareket edilmi§lİr. 

Sakarya motÖTÜ Gazimizle misafi
rimizi ve maiyetlerini doğruca Hay .. 
darpaşaya götünniiş, iki büyük reis 
iskele boyunda biriken halkın tezahü
ratı arasında istikbal olunmu,lardır. 
Derhal hazırlanan otomobillerle Mal-

; tepedeki, Piyade Topçu Atış mekteb'.-

Vekalete cevap 
Verildi 

(Başı 1 inci sahifede) 

l 
lı görmekteyiz. Binaenaleyh bu 
davayı sonuna kadar götürmek hıı 
susundaki azim ve kararımız kati 
ve lii.yetegayyerdir. Nereye müra· 
caat ederlerse etsinler, nihayet mii 
racaatlan halledecek bir müessese 
vardıT. O da hak mües&esidir. Brı· 
na istinaden hakkımızı sonuna ka 
dar müdafaa edeceğiz. Sinemacı· 
ların hahn için lstanbul sokakları 
nı bir aceze ve dilenci ,ehri hali· 
ne getirmeğe wılii muvafakat ede• 
mem. Kanuni müeyyede ve devlet 
otor·itesi bir takım sahsi menfaat· 
lerin oyuncağı ol~az. Ergeç ha· 
kikat tezahür edecektir. Her sene 
sinemalann kapandığı bu yaz tati 
linde sinemacıların yaptıklan mtt 
nevraların manaııını birçok kimse 
anlayabilir. Fakat ben bunu pek 
iyi anlarım. Zaten bir kir temin et 
meyen ölü mevsimde "ne kopaprır 
sak kardır.,, diye bu manevrayl 
yapmışlardır. Sinemaların açılabil 
mesinin 'artı vardır. O da Darüla· 
ceze hissesini vermektir. Bu şart tŞ 

hakkuk edince sinemalar açılır· 

Maksat sinemaları izrar etmek de 

ğildir. Kanunun hükmünü yerine 

getirmektir. Halkın ödediği bit 

fukara veTgisini sinemacıların eli• 

ne bırakamayız. Kamınun göster• 

diği yere vereceğiz. Darülaceze 

Mssesinin kanuni müeyyedesine İf 
tinaden bu resmi vermiyenleri lu· 

biyat icras-mdan menetmiş bulu • 
nuyonız. Ancak Darülaceze his • 
sesi verdiği takdirde sinemalar a.• 
çılabilir. Netekim bunu ka.bul edeıl 
dört sinema açılmıttır.,, ---Bir tefsir talebi 

ANKARA, 1 (Telefonla) - Hiikunı"1 

mecburi hizmet olarak inıa ve idame el• 
tirdilderi iskelelerden bina vergisi alıJ1ll 
alınmıyacağı hakkımda belediye kanun~· 
nun on dokuzuncu maddesinin yemncl 
fıkra'smın tefıjrini istemiştir. ............................................ -..... _ _,, 
ne gidilmiıtir. 

Ah§ talimlerinde •• 
Şehinşah Hazretleri ile Gazi Haı• 

retleri, burada efrat tarafından yapl' 
lan atış talimlerinde hazır bulunmııf 
!ardır. Bir buçuk aaat kadar ıüren b'T 
müddet içerisinde top himayesinde o • 
!arak piyade atış talimleri yapılmıt> 

bir tankla bir de tayyaremiz bu taJiJll 
lere iştirak ebnişlerdir. iki reis, ut· 
bikatı büyük bir dikkatle takip bu • 
yurmuılardır. Şehinşah Hazretlerlr 
yükaek iltifatlarını esirgememişlefr 
takdirkar beyanatta bulunmu§lardıt: 

Tatbikattan sonra, Gazi HaZTetler' 
le aziz misaliri otomobil1eTle Ca..,,lı ' 
ca civarında bir cevelan yap;.,ışlııl' 
ve motörle aaTBya avdet buyurmufl~' 
dıT. 

Şehinşah Hz. lilm seyrettiler 
Gece Dolmabahçe sarayında Şehinş# 

Hazretleri memleketimizi ziyaretleri .!~ 
fahatma ait olarak hazırlanmış olan fi.ıı• 
seyretmişlerdir. 

Bakir KAzimi Han 
lra.n Hariciye Nazın Bakir Kazaı'i 

Han dün bazı ziyaretlerde bulunınıl! 
ve bi1ahara Şehinıah HazretleTine "'il 
liiki olmuttur. 

Şehinşah Hazretlerinin Türkiye v;e-yd' 
hati ve Mr.sırlılar 

KAHiRE, 30 (A.A..) - Iran Şe ' 
hintahı Hazretlerinin Türkiyeyi ziyll' 
reti, Mmrda çok muhabbetkarane ,.. ı 
kioler tevl"t etmi§tir. 

Mısır, Şark meınelketleri ara&ııt " 
daki münaııebatı takviye eden ve bil 
memleketler ar~ında ıulbü temin e• 
den her teşebbüsten memnuniyet dııY 
maktadır. Bundan dolayı Reisicümh"' 
Hazretlerile Şebinıah Hazretleri ar•· 
sınd .. ki müka.Jemeler ve bu iki kard",f 
milleti ve büyük re:alerini biFibirleı:~· 
ne bağlıyan dostluğun takviyesi, b1ittl~ 
Şark için çok ehemmiyetli neticeler• 
itibarile Mısır Hükumeti maıhfJili••~e 
ve efk&n umum'ye&inde çok müs~ıt 
ve kuvvetli intibalar vücude getirmlf' 
tir. 
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Hummai Tifoidi, 
sizi öldürmeden 

evvel siz, 

SİNEKLERİ 
'CJldürünüz 

Sinekler, her yer-a konarlar ve 
her yere sığınırlar. Plstlklerde do 
ğarıar ve mezbeıeıerde yatarlar 
Bunlar öldürtücü Hummaı Tifo
tdiyl a~ııamağa başlıca vasıta 
teşkil ederler. Adi ve tes\rden arı 
haşarat öldürücü mayiler, yuva
nızı bu cineklerden koruyamaz. 
Bunun için F L i T dört t>arfll 
F·L·i·T tecıarlk ediniz. Siyah ku• 
şakh ve asker resimli sarı tene· 
kelere dikkat ve onları mualrrer\ 
taıep ediniz. 1 

Umuml Oepesu : tUl KREPEN, ıstırı8ut, G&ıata. ~91voda Han Nı. 1 

Nafıa Vekaletinden: 
3844 

_. Fily~s · Ert::ğli hattının Filyos ile Çatal ağzl arasında 
~a1n takrıben 15 kilometrelik kısmının inşaab kapalı zarf usu 
lıyle münakasaya konulmuştur. Münakasa 15 Temmuz 934 
tarihine müsadif Pazar günü saat 15 de Ankarada Nafia Ve
kaleti Müsteşarlık makamında icra edilecektir. 

Taliplerin cari seneye· mahsus Ticaret odası vesikasl ve 
56250 liralık teminatı muvakkateleriyle aynı gün ve saatte 
komisyonda bulunmaları lazımdır. Talipler bu husustaki 
Şartnameleri ellişer lira mukabilinde Ankarada Nafia Veka
leti Malzeme Müdürlüğünden tedarik edebilirler. (3378) 

Ja54 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

87,000 adet günlük yumurta 
Heybeliada Sanatoryomuna 1934 mali senesi için liizu· 

muh~lan 87,000 adet günlük yumurta olbaptaki şartnamesi. 
veç r;le ve 17 Temmuz 934 salı günü saat 14 te kapalı zarf 
u~u ı.e ihale edilmek üzere münakasaya konmustur. lsteklile-
rın müracaatları. (3339) . 3853 

Konya inhisarlar 
Başmüdürlüğünden: 

lO b.Bu sene tuz gölünün yav'ian merkezinden çıkarılacak 
'k· .. 1n t?n tuzun ihraciye ve nakliyesi üç bin beşyüz tonluk 
~; ~ç hın tonluk dahi birki cem'an üç parça olarak 

- -934 tarihinden itibar en 20 gün müddetle münakasa
ya bırakılmıştır. 17-7-934 tarihine müsadif Sah günü saat l'n 1he~te cihanbeyli kazasında ihalesi icra edileceğinden ta 
ıp hrın şeraiti anlamak üzere Baş Müdüriyetimize veyahut 

_nıa alline müracaat etmeleri ilan olunur. (3490) 3~sq 
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Q üncü kolordu ilanları ' 

Balıkesir Satınalma Komis 
yonundan: 

Balıkesirdeki kıt'at hayva
nah ihtiyacı için 520 ton kuru 
ot kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. ihalesi 5-7 -934 
perşembe günü saat 10 dadır. 
Talipl.erin şartnameyi görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
İştirak için de o gün ve vaktin
den evvel teklif ve teminat 
m~ktuplariyle Balıkesirde K. 
O. Satınalma Komisyonuna 
tnÜracaatları. (3014) (3089) 

3863 
* * • 

Çorlu Askeri Satınalma 
Komisyonundan : 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Üncil Vakıf Han r.tanbul 

ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 

Türkiye it Eankaaı tarafından letkil olunmuıtur, İdare meclisl ve miidürler 
heyeti ,.e n:emurlan kimilen Türklerde11 mürekke:ı- yegane Türk Sigorta Şirke• 
tidir. Tiirkiyenin her taı•afında (200) fi geçeıı acentalann111 hepsi Tüı-ktUr. Tilr• 
ki)·enln en mühim müesseselerinin vebankalarınnı sigortalarını icra etmekteılir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil· 
,;gortalarını en iyi f'raitla ı apar. Hasar '"ukuunda zararl:ırı sllr' at va kolaylıkla öder. 

Telgrafı İMTİYAZ - Telefon: fst. 20531 

lstanbulda büyük bir ecnebi mÜ· 
essesesinde istihdam olunmak üzere 
bihakkın tecrübeli ve muktedir, Fran
sızca bilen bir türk daktilo hanıma 
derhal ihtiyaç vardır. Mufassal istida 
ile "B,. rumuzile lıtanbul 176 numa· 
rah posta kutus.u adresine tahriren 

müracaat. 
3913 

• 
iyi, Temiz ve Zarif 

giyinmı:k iıtiyenleri ancak: 

~ 

3837 
Malkara garnizonları kıt'at 

hayvanah ihtiyacı için 400 ton 
Arpa veya Yulaf kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. iha
lesi 15 Temmuz 934 pazar gü
nü saat 15 tedir. Taliplerin 
şartnameyi görmek üzere her 
gün ve münakasaya İştirak e
deceklerin de o gün ve vaktin
den evvel teklif ve teminat 
mektuplariyle Çorluda Fırka 
Satınalma komisyonuna müra 
caatları. (3020) (3136) ~- F 1 R SAT! --

3865 . .., . 
Çorlu Askeri Satınalma I 

Komisyonundan: ı 
Tekirdağındaki kıt'at hay-! 

vanatı ihtiyacı için 400 ton 
Arpa veyahut Yulaf kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. ihalesi 14 Temmuz 934 
cumartesi günü saat 15 tedir. 
Taliplerin şartnameyi gör
mek üzere her gün ve müna
kasaya iştirak için de o gün 
ve vaktinden evvel teklif ve te· 
minat mektuplariyle Çorluda 
Askeri Satmalma Komisyonu 
na müracaatlarl. (3021) 

(3137) 3866 
• • • 

Çorlu Askeri Satınalma Ko
misyonundan : 

Malkaradaki kıt'at ihtiya
cı İçin beher parti 250 bin ki
lo olmak üzere üç partide 
750 bin kilo odun kapalı zarf
la münakasaya konulmuştur. 
ihalesi 5 Tı!mmuz 934 Per
şembe günü saat 15 tedir. Ta
!iplerin şartnameyi görmek 
iizere her gün ve münakasaya 
İştirak için de o gün ve vaktin
den evvel teklif ve teminat 
nıektuplariyle Çorluda Aske
ri Satına!ma Komisyonuna mü 
racaatlarl. ( 3031) ( 3199) 

3867 

* * * 
Çorlu Askeri Satmalma 

Komisyonundan : 

l lareket hasebile modern bir dışçi 
mtıavcneh:ınesi dt\'redilecektir. Ta

lipie~in istiklal caddesinde 356 nu 
maralı Azat) an apartımanına 

mürae .. tları - ( 715 ) -illi 
3851 

pılacaktır. Talipler şartname 
ve nümunesini görmek üzere 
her gün Ankarada M. M. V. 
Satınalma. komisyonuna mü- ı 
racaatları ve münakasaya iş
tirak icin de o gün ve saatin
den e~el teklif ve teminat 
mektuplarının makbuz muka
bilinde mezkur komisyon ri-

. di l ı . yasetıne tev ey eme.erı. 
(3045) (3248) 3871 

.. * * 
M. M. V. Satınalma Ko

misyonundan : 
Ciheti Askeriye için muhte· ı 

lif renkte (500,000) adet ma
kara kapaolı zarfla münakasa
y1'. konm\J§tur. ihalesi 11-7 -
Q34 tarihine müsadif çarşam
t a günü sa:ıt 15 teJir. Talip
lerin şartı.ame ve nümunele
·dni görmek üzere her gün An
lı.arada Milli Müdafaa Vekale
ti Satınalma komisyonuna mü 
racaatları ve münakasaya iş
i irak için de ihale günü ve saa
tinden evvel teklif ve teminat 
rr:ektupbrını makbuz mu
kabilinde mezkur komisyon 
riyasetine tevdi eylemeleri. 

(3043) (3249) 3872 

* • • 
Çorlu Askeri Satınalma Ko

misyonundan: 

1 

Kumaıları 

tatmin edebilir 

Yünİf kumaşları gerek deıen, gerek renk, gerek mukavemet 
noktai nazarından İngiliz kumaşlarından farksızdır. 

Ütüsü kat'iyyen bozulmaz 

Topton satışlar ve siparişler için: 
Bahçekapı - Eski Şamlı Haıı • No. 18 

Perakende satışlar için: 
1 - Yeni Postane civu.nda Milli spor Zeki Rı1a mağazası 

2 - Sultanbam&m !pekiş karııaın~a İsak Nyego kumaş mığazası 

3847 

Memur aranıyor. 
Sümer Bank umumi müdürlüğünden: 

Bankamız ve müessesatı Muhasebe servislerinde 
istihdam edilmek üzere imtihan ile memur alınacak· 
tır. 

imtihana iştirak için; Lise mezunu bulunmak, as
l{erlik hizmetini yapmış olmak ve otuz beş yaşını mü
tecaviz bulunmamak şarttır. 

Kabul edilecek memurlara tahsis edilecek maas as· 
gari 80 liradan başlar. Aynı derecede muvaffak ola"nlar 
arasında Ali mektep mezunlarile Banka ve sair ticari 
müessesatta tecrübe görmüş olanlarla ecnebi lisanların· 
dan bir veya ikisine vakıf olanlar tercih ve bu evsafı haiz 
olanlara iktidarları nisbetinde maaş tahsis edilecektir. 

..._ İstanbul Amerikan Koleci ~, 

. Malkaradaki kıt'at ihtiyacı 
için 18,000 kilo Sade Yağının 
kapalı zarfla münakasaya ko
nulmuştur. ihalesi 8 Temmuz 
934 Pazar günü saat 15 tedir. 
Taliplerin şartnameyi gör
ınek üzere her gün ve münaka • 
saya İştirak için de o gün ve 
vaktinden evvel teminat ve tek 
Jif mektuplarile birlikte Çor
luda Askeri Satın Alma Ko
misyonuna müracatları. 

Malkaradaki kıt'at ihtiyacı i
çin 15,000 kilo Gaz Yağı açık ' 
münakasaya. konulmuştur. i
halesi 18 Temmuz 934 çarşanı 
ba günü saat 15 tedir. Talip- 1 

lerin şartnameyi görmek üze- . 
re her gün ve münakasaya İş· ı 
tirak için de o gün ve vaktin
de teminatlarile birlikte Çorlu 1 
da Askeri Satmalma Komisyo · 
nuna müracaatları. (3037) 

imtihan 29-7-934 pazar günü saat 14 de Ankara ve 
lstanbul'da aynı zamanda yapılacağından talip olanla
rın imtihan programını ve sair şartları anlamak ve isim
lerini kayıt ettirmek üzere nihayet 22 - 7 - 934 akşa
mına kadar Ankara'da Umumi Müdürlüğün Memurin 
Şubesine ve lstanbul'da Galata'daki Bankamız Subesi-

ERKEK KISMI A . KIZ KISMI 
ınerıkan kız Koleji, Arnavutköy Robert Kolec, Bebek 

Tel. 36.3 Tel· 36.160 
Mektep lngilizceyi en iyl öğreten bir müeııeıedir. Ahnanca veya Fran

ıızca ihtiyari olarak mütehassıs muallimler tarafından öğretilir. Aile 

hayatı yaşatılır. Milli terbiye ve kültüre ıoııderece ehemmiyet VeTilir. 

BAKALORYAYA HAZIRLAR 
I Kütüphaneleri mükemmeldir ve talebenin vukuflarına, fikri terbiye· 
erine hizmet eder. Kız ve erkek beclen terbiyesi ve sporları ile gençleri 
be<'enen yükseltir. 

MUHENDIS KISMI 
Ameli ve nazari e1ektrik, makine ve nafia 
mühendisi yetittirir. 

Robert Kolec'de kayıt günleri : 
1 Ağustosa kadar Cuma günleri 9 • 12 ye kada. 
1 Ağustostan itibaren Cuma ve Salı günleri 9 • 12 ye kadar. 

Amerikan kız kolecinde kayıt günleri . · 
15 Ağustosdan itibaren Cuma ve Sa.lı günleri 9 • 12 ye kadar rı:'tl 

1 

1 
Fazla malumat için mektupla da müracaat edilebilir. 

3848 
~ 

lznıir Umumi Hapishane 
Müdürlüğündenz 

n· ~8000 lira bedeli muhamminli lzmir Umumi Hapishane 
z~~ ayıs. 935 gayesine kadar olan ekmek ihtiyacı kapalı 

Y\İzde s~retıl~ me~kii m~zayedeye vazedilmiştir. Taliplerin 
teb b,50 nısbetınde temınat makbuz veya hükumetce mü-

er anka k h ·ı . 'h . ınuz 934 . ~e ·tuplar~ı a mı~~n._Yevmı ı ale olan 24 Tem· 
Müd"' . tarıhıne müsadıf salı gunu saat 15 de Hapishane 
tafsi~~ıyi~ Odasında .teşekk~l edece~ ~~mis.yona ve fazla 
rı il'a l çın de her gun HapHhane Mudurıyetıne müracaatla 

no un (34 ur. 93) 3860 

(3033) (3222) 3868 

* • * 
Ankarada M. M. V. Satın

alm<J. Komisyonundan : 
Yerli Fabrikalar mamula

tından (385,000) metro ça
maşırlık bez kapalı zarfla mü· 
nakasaya konmuştur. ihalesi 
16-7 -934 tarihine müsadif pa· 
7artesi günü saat 15 te yapıla-
caktır. Talipler şartname ve 

nümunesini görmek üzere her 
ı.:-ün Ankarada M. M. V. Sa
tınalma Komisyonuna müra
caatları ve münakasaya iştirak 
İçin de o gün ve saatinden ev
vel teklif ve teminat mektup
larının makbuz mukabilinde 
mezkur komisyon riyasetine 
tevdi eylemeleri. (3044) 

(3246) 3870 

* ... 
Ankarada M. M. V. Satın· 

alma Komisyonundan : 
Yerli Fabrikalar mamilla-

tından (100,000) metre ka
putluk kumaş kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. iha
lesi 14-7 -934 tarihine müsadif 
cumartesi günü saat 15 te ya-

(3226) 3879 
• * • 

Kars Askeri Sa. Al. Kom. 
dan: 

Karstaki kıtaat ihtiyacı için 
43900 kilo sade yağı kapalı 
zarfla münakasaya l\1runuş -
tur. ihalesi 21 Temmuz 934 
Cumartesi günü saat 9 dadır. 
Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
iştirak için de O gün ve vaktin
dan evvel teklif ve 2634 liralık 
teminat mektuplarile Karsta 
Askeri Satmalma Komisyonu
na müracatları. 

(3067) (3592) 
• * • 

K. O. Karargahından Sirke 
ci istasyonuna 100 ila 180 ton 
eşya ve demir kapu erzak l\n· 
barından Sirkeci istasyonuna 
80 ila 100 ton erzak nakil edi
lecektir .Pazarlıkla ihalesi 3-7 • 
934 Salı günü saat 14 dedir. 
isteklilerin belli gÜn ve aaatte 
Fındıklıda K. O. SA. AL. 
KOM. na müracaatları. 

(42) (3591) 

ne müracaatları ilan olunur. (3481) ~ 

- ............. _. ... --.............. ..-.38-ss._ _ _, 

1 DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 
Yapılan münakasada fiatları fazla görülen 1200 ton 

Odun pazarlıkla ihalesi 7-7-934 tarihinde saat 15 de Anka
:rada Umumi idare binasında yapılacaktır. Şartlan anla
mak isteyenlerin Ankara da Malzeme Dairesine Haydarpa
şada Haydarpaşa Mağazasına müracaatları. (3512) 3861 

Holantse 
Bank~Oni " N.V. 

Sabık-Bahnsafil Felemenk 
Ban kas• 

lstanbul Şubesi . . -
Galata KarakOV Paıas -
Mevdancık Aıaıemcl Han 

Her türıo Banka muamele• ... - , 
ıerı. Kasalar ıc:ar• 

UMUMJ M°CDCRLCK: AMSTERDAM 
- .... • ..:IJ -

Şubeler& ; Amsterdam, Buenos Alres, . .. 
ıstanbul, Rlo de .Janelro. &antos, sao Pauıo-

-- ----~------

Umumi Nefriyat ve Yazı ipleri Müdürü ETEM iZZET 

'.$843 
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Her gün, her yerde istekle aranmakta olan 
" 

Yalnız 

• 

• 
1 

Halis, nefis ve köpüklü kahvesidir. · 

. . 

Sabş Yeri: 

• 

Yalnız Mısırçarşısı · Kapısı Karşısında 

Mehmet Efendi Mahdumları 
. 

~ 

Tüc©ırr®tlht§ln~~üdürr 

'Hiç bir yerde şubesi -- e ali sı yoktur. 
..... · .. ~, .·I~-··" · · ~ "t 1 .' .·- ~1,,·,. f,·f,."-i<',• f"" • ~ · ~ 
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