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Türk - Yugoslav Dostluğu Yunan harbiye nezaretinin emri 

Misakın mecliste tasdiki 
münasebetile M. Yevfiç 

beqanatfa bulundu 
Yugoslav hariciye nazırı: "Türkiye, Balkan yarım 

adasının inkişaf ve istikbali için ehemmiyeti 
haizdir. ,, diyor 

B~l.grat, 2 (A.A.) - Mebusan ı 
mecl111, Yugoslavya ile Türkiye 
araıında aktedilmit olan doıtluk, 
hakem ve ademi tecavüz muahe
denameıine ait kanun layihasının 
müzakereıini bu ıabah yapmııtır. 
Müzakere eınasmda baıvekil M. 
Uzunoviç ile bütün hükumet er -
ki.nı ve diplomatlara ait locada 
Türkiye elçisi Haydar Bey ile Tür 
kiye sefaret erkim, Yunanistan 
ve Romanya elçileri ve hariciye 
nezareti yüksek memurları bulu -
nuyorJardı. 

Encümen mazbata muharriri 
M. Firitch encümen raporlarını 
okumuf ve müteakiben söz harici· 
ye nazırı M. Yevtiçe verilmittir. 

M. Y evtiç, nutkunun baılan -
gıcında Türkiye ile aktedilmit o· 
lan muahedenamede bir fevkali. • 
delik olmadığını ve bu muahede -
nin Yugosl.avyanın küçük itilaf 
devletleri Fransa, Lehiıtan, birle
şik Amerika, B.146\l..a, -'le ~kU!t. 

mit olduğu muahedelere mütabih 
bulunduğunu ıöylemittir. 

Maamafih, misakın, harbe mü
racaat etmemek ve her türlü ta· 
arruzu ve tecavüz tetebhüsünü 
takbih etmek taahhüdünü ihtiva 
eden birinci maddeıinin ehemmi· 
yetinden bahsetmit ve bu madde -
nin M. Ruzvelt tarafından bü -
tün devletler reislerine vaki mü • 
racaat ve Yugoslavyanın, teessüsü 
tarihindenberi takip etmekte ol -
duiu ıiyaıet ve mütecavizin ta~i
fine dair olup Londrada akit ve 
irr.-ıa e~ilmi ş olan mukavelename 
ile hemahenk olduğunu söylemit· 
tir. 

M. Y evtiç, Türkiyenin de bu 
mukavelcnameyi imza eden dev
letler müme11illeri arasında bu
lunduğunu memnuniyet ve ehem· 
miyetle kaydetmiş ve dem ittir ki: 

"Türkiye ile Yugoslavya mümes 
eilleri arasında vukubulan bir çok 
temaslarda tclakiler pek samimi 
ve sulh siyaseti ve Balkanlarda 
mütekabil anlatma aiyaıeti için 

teıriki mesaide bulunmak arzu -
sundan mülhem olmuıtur. (Şid -
detli alkıtlar). 

Nazır ıözüne devam etmiıtir: 
Harpten sonraki mütkül zaman

larda Yugoslavya krallığı bütün 
Türk milletinin kendi istiklali, 
mevcudiyeti ve milli devletini kur· 
mak hususunda tam muvaff akiye
ti için giritmit olduğu sebatlı ve 
manalı mücadelesini çok hususi bir 
alaka ve dikkatle takip etmittir. 

Yugoslavya Türkiyenin milli ve 
müstakil bir devlet ve bilha11a Avı 
rupa ile Aıya arasında bir rabıta 
olmak ııfatiyle Balkanlarda sarf 
etmit olduğu bütün mesaisini aa· 
mimi bir hürmetle selamlamııtır. 

Bu devlet, coğrafi vaziyeti ve 
sevkulceyt noktni nazarından olan 
mevkii dolayısile bütün Balkan 
yarım adasının bundan sonraki İn· 
kitaf ı ve istiklali için ehemmiyeti 
haizdir. Bugün~mnuniyetle ö
TUyoruz l<i Türk milleti, mi i 
yatını kurtarmak için yapmıf ol • 
duiu mücadelenin en müşkül dem
lerinde kendi tarihine tamamiyle 
layık bir kahramanı, Gazi Musta
fa Kemali bulmuıtur. (Alkıtlar 
ve yaıa sesleri). Bu kahraman, 
Türk milletinin en elemli günlerin
de büyük eserini meydana getir • 
mek husuıunda fevkalade olan ce
saretini gösterrnit ve bundan baş· 
ka bu büyük eseri mesut bir ne • 
ticeye isal etmek icin büyük bir 
maharet ve kiyaset ibraz etmİ!tir. 

Tabii hudutları bugün a.ari bir 
surette tensik edilmit olan ve ma· 
zinin bütün yüklerinden ve Oı • 
manlı imparatorluğunun sukutu
nu intaç etmİ§ olan bütün şerait· 
ten ve felaketlerden kendiıin\ kur· 
tarmış olan şimdiki milli Türkiye, 
beynelmilel tefriki me~ai sahasın· 

da mühim ve pek faydalı bir un
surdur. Ve bilhassa anla§ma ve 
emniyet 8İyasetinin en mühim 
mesnetlerinden biridir. (Şiddetli 

alkıılar). 

ita/yan fil osu Draçtan ayrıldı ,· 

Nereye gittiği belli değil .• 
Paris, 2 (A.A.) - Hava~ ajan

ıının Belgrat muhabiri bildiriyor: 
Henüz Draçta bulunan İtalyan ge
milerin diin meçhul bir istikamete! 
doğru giderek limandan l\yrılmış
lardır. 

Bdgrat, (Husuei) - Drnç hadi
ıeai hakkmdn "Politika,, gazetesi 
tarafındıın neşrolunan bir fıkrada 
deniliyor ki: 

"1talynya karfı g yet menfi ce
reyanlara sahne ol~:ı Tirana mah-
1 ' el'İ umumiyet itibarile Draç 
hadisesini ltalyanıo Arnavutlukta 
Balkan İ! birliei lehine lıasıl olan 

cereyanı protesto etmek maksadile 
yaptığı beyan olunmaktadır. Aynı 
zamanda had iıe esnasında Tirana 
mahfellerinin azami ~urette ıoğuk 
kanlılıklarını muhafaza ettikleri 
ileri siirülmektedir.,, 

Türk - Yugoslav 
misakı 

Belgrat, 2 (A.A.) - Mecliı, 
1933 le Belgratta ima edilen Türk 
- Yugoslavya dostluk, hakem ve 
ademi tec~vüz miıakını tasdik et· 
miştir. 
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Adliye vekilinin 
mecliste mühim 

hey an atı 

Meclis, hakimler kanun 
Jayıhasını kabul etti 
Ankara, 2 (A.A.) - Büyük 

Millet Meclisi bugün saat on beşte 

reiı vekili Hasan Beyin reisliğin
de toplanarak evkaf umum mü· 

dürlüğünün 1930 mali senesi he· 
sabı katisini ve hakimler kanun 

layiha.sının üç maddesinden maa
da bütün maddelerini müzakere 
ve kabul etmiıtir. 

Mecliı çarıamba günü ıaat on 
dörtte toplanacaktır. 

Ankara, 2 (Hususi) - B. M. 
Meclisinin bugünkü içtimaında üç 
maddesinden maada diğer mad-

deleri kabul edilen 1./ 1053 numa• 
ralı hakimler kanun layihasının 
müzakeresine baılamıthr. Bu mü

nasebetle Adliye vekili Saraçoğlu 
Şükrü Bey uzun bir nutuk ıöyle
mittir. Saraçoğlu Şükrü Bey nut .. 
kuna ıöyle baılamııtır: 

Muhterem Beyefendiler, 
Büyük inkılibımızrn içtimai 

sahada vücut verdiği değiıiklikle
rin büyüklüğü Türk adliyeıine dü
şen vazifelerin ehemmiyetini pek 
çok arttırmıt bulunuyor. 

tKanunları, UMJ} ..... i . höa~

te§kiJatın ana prensipleri birden 
bire ve baıtan bata değiıen adliye 
cihazımız . kurunu vuıtai bir dev• 

reden asri bir devreye saraıntmz 
intikal etti. Düıününüz ki Türk 
hakimlerinin ıeriat devrine ait bil 

gileri bir anda hiçe indi. ve gene 
bir anda bütün Türk adliyecileri 
bambaıka bir zihniyetten ilhama

lan yepyeni esaslara dllyanan bir 
kanunlar mecmuaıını tatbik vazi
fesi kr91sında bulundular. 

Onların yıllar süren meıai ve 
tatbikatiyle kazandıkları hukuk 

kültürü bu kanunları anlamıya 
hiç de yardım etmedi. Türk ha• 

kimleri yeni kanunları muvaff a
kıyetle tatbik için baıka bir zihni· 

yelten ilham almıya eski itiyat ve 
zihniyetlerinden ve hatta bazı ben 
liklerinden tecerrüt etmiye mec• 
burdular. Bu çetin iti Türk ço

cuklarından batka hiç bir mem

leket çocuğu bu kadar kolaylıkla 
bataramazdr. Türk hakimleri her 
biri aaırlarca tekamül neticeıinde ı 
vücut bulan yeni kanunları tatbik .. 
te, yeni hukuk zihniyetini benim
semekte büyük muvaffakıyet ıös" 
terdiler. 

Yunan askeri, Türk milli 
hislerini rencide eden 
şarkıları söylemiyecek 
Atina, 2 (Hususi) -Yunan ha- 1 tadır. iki milletin maddi refahla-

riciye nezareti, harbiye nezaret ine 
gönderdiği bir tezkerede Yunan 
efradının kıtlalarda ikametleri es· 
nasında ve yahut bir yerden diğer 
bir yere gittikleri ııralarda Türk· 
lerle cereyan etmiş olan mücadele
leri habrlatan ve bu itibnla Türk
lerin milli hislerini ren~ide edebi
le~ek olan şarkılar söylediklerini 
ve bu halin menini bildirmittir. 
Bu tezkere üzerine Yunan harbiye 
nezareti k1taat kumandanhkların<" 
fU emri göndcrmiıtir: 
"Oım•nlı imparatorluğu ile ce · 

reyan etmit olan muharebeler e· 
hediyen bitmiştir . Samimi bir 
dostluk ve !amimi bir itilaf bizi ı 
Türkiye Cumhurivetine baiHemak-

rımn terakki ve inkişafı için iki 
milletin tefriki mesaisine dair bir 
çok esaslar limitler besliyoruz. Bi
naenaleyh eski devirleri hatırlatnn 
ve Türk milletine dokunan şar.kı
ların iki komşu milletin dostluk ve 
teşriki mesaisinin i nkişafını ızrar 
edebile:: ... :;i a:;ikardır. 

Bu münasebetsiz ve muzir hal -
le-in Yun n "r:.1··~ ından u "'li 
katiyede ze H olmn11!nt iı;terim. Bu 
emrin tatl--=J· inden dolavı mes ·I o· 
lan muhtelif cüzü tam kumandan
ları, istikbalde bu h. Jin a dnmi le· 
l·crriirü irin icabeden tedbir'cri n· 
lecaklardır .. , 

Harhİ)'e Nnzırı 
Kond11is 

Pire limanında bir kaçakçılık hadisesi 

Atina, 3 (Huıusi) - Pire lima· 
mnda, içinde kaçak sigara kağıt • 
ları bulunan Ejeo vapuru kaptanı 
bir hadisenin çıkmas,na ıebebiyet 
vermittir. 

Ejeo vapuru İtalyan bandıralı -
,ı,r v• 1 nit Trive~tino kumpanva· 
aına mensuptur. ire zafütası s-
kenderiyeden gelen bu vapurda 
Pireye çıkarılmak üzere kaçak ai
gara kağıdı bulunduğunu haber a
lınca bunları yakalamak için ter· 
tibat almı§tır. 

Filhakika vapur limanda demir· 
ledikten ıonra iki kauçuk çuval 
içinde bulunan sigara kağıtları , 

vapurdan o civarda bekliyen ka
çakçılar tarafından al•nmak için 
denize atılmış, Fakat pusuda bek· 
liyen liman memurları tarafından 
derhal musadcr~ edilmidir. · 

Bunun üzerine Pire zabıtası va· 
purda taharriyat yapmak istemiş, 
fakat İtalyan vapuru kaptanının 
mümanaalına uğramıttır. Ceı•yan 

eden siyasi muhaberelerden sonra 
vapurda taharriyat yapılmı , fa-

bulu amamıstır. 
~ ~ 

Pire zabıtaıı vapurda bulunr n 
kaçakçının kendisine teslimini is-

temi§, f ~kat ne vap·ır kaplam ne 
de h alyan kor. roloshanesi kaçak • 
çının teslimine muvafakat clme • 
mişlerdir. 

Bunun üzerine Yunan zabıtanı 

cebren vapurda t e harriyat yapr.ıı.k 
ve kacakçıyı yakalamak icin cınir 

almıştır. Bu siddetli tedbir kar ı· 
smda vapur k apt11nr ke.çaı·ç1 tay. 
fıwı ,.!\f;m,. mec"-ı1r kalJ'T!ı :\br. 

Kabinede bir değışikiik yok ! 
Dünkü refiklerimi.ıden birisi 

Roma elçimiz Vaııf Beyin mebufi 
ıer;Jerek maarif vekaletine, maa· 

.ı 

rif vekili Hikmet Beyin tekrar rİ· 
yaıeti cümhur umumi katipliğine 

gt.tirilecekleri fayi olduğunu yazı· 
yoı du. Anadolu ajansının bir 
tebl'ğinden anlaşıldığına göre ka~ 

fspartada açılacak 
yağı fabrikası 

gül 

binede değişiklik olacağı haberi 
doğru değildir. Aj~naın verdiği 

haber şudur: 
Ankare,22(A.A) - lcra vekilleri he 
yetinde bazıte1 cddülat olacağı hal. 
kında !ayialar her tUr]ü aıııl v~ 
esastan iridir. Anadolu ajansı bu 
t. viaları tekr.ibe mezundur. 

Rüşvet suçlu l arının 

muhakemesi 
Ankara, 2 (Hususi) - Ziraat, Ank e.ra, 2 (Hususi) - Yarın 

Sümer, it Bankaları önümüzdeki rütvct suçluları Metr Salem ve Fa· 

h l.. t' k 'r'ın la raci Efendilerin muhakemelerine 
ıene ma au une ye ııme •:s- · • 

Saraçoğlu Şükrü Bey bundan t d l k .. 1 i fabrika devam etlilecektır. 
par a a açı aca ıu ya t - s· . . d k , ... k 

ıonra bazı tikayetlere temas ede.. 1nema ışın e at 1 arar sı üzerinde müzakerele devam e-
rek bunların temyizde itlerin bi • · diyorlar. Ticaret mektebi mual • Ankara, 2 (Hususi) - Dahili· 
rikmekte olduğunda toplandığını 

!imlerinden kimyager Halit Bey ye Vekaletinin ıinema reıimleri 
iıaret etmiş, yeni t~ıkil edilen l · d k · h · müzakerelere itlirak için buraya mese esın e anun çerçeveaı arı· 
raportörlerin itlerin bitmesine çairıldı. cinde hiç bir miisaade gösterile .. 
büyük yardımlar temin ettı'gv ı'nı' 1 · ğ' k t' ti la•ılmakt Nafıa vekilinin zmjr mıyece ı a ıye e an :f a .. 
söylemiı, tesis edilen adliye otori· h . dır. 

· · h seya atı tesının er ıeye nihayet vereceii· Tahran elçimiz değjşti 
ni ilave etmiıtir. Ankara, 2 (Huıuıt) - Nafıa Diğer taraftan Tahran elçimiz 

Şükrü Bey cümhuriyet hakim- Vekili Ali Bey lzmir ıeyahatini Husrev Beyin istifa etliği ve yeri• 
ferinin ehliyet ve seciy~ itibariyle meclisin tatilinden ıonraya tehir ne Atina elçimiz Enis Beyin tayin 
ciddi tecrübe ve tetkiklere tabi tu• etti. Ali Bey bu seyahatinde yeni edildiii anlatrlmaktadır. Enis Bey 
tulması hususuna bilha11a İfaretı yapılacak Afyon - Antalya bat-

1 
clün Şahen§ah Hazretleriyle bcra-

etmiştir. tını mahallinde tetkik edecektir. ber hareket etmi,tir. 



iŞARETLER 

K~·~.i"~~;;~ ahlak 
•• 

musavatı 
Kadınlar ahlakta erkeklere müıa • 

vi !>lmak istiyorlarmı, ! 
Bunu okuduğum zaman dofı'USU 

çok sevindim. 
Kadrn meıeleıin.in bir fikir, bir da· 

Ta halinde ortaya atılmasından ıneJll • 

nun oldum. Kadınlar erkeklere müsa
vi olmak iıtiyorlar. Bu davayi ileri sü
r-enler dün kendini erkekten ayrı bir 
mahlük, bir ba§ka cinıin unsuru g~~i 
gören kadınların çocuklarJdrr. Du~. 
kendilerini erkekten tamamen ayrı go. 
ren kadınlarla bugün erkekle müsa -
'V'ilik d.ava1ına çıkan kadı~lıır ar.asın
daki meeafe bir çarıııf, bır yeldırme, 
bir kafes boyudur. çarfaf ardında, 
yeldirme siperinde, kafcı barikadında 
hi11iyata cephe tutan kadın böyle bir 
fey hatrrhyamazdı. Bu kadın haya -
tında, kadrnrn dünyayi anlayışında bir 

merhaleyi teıkil eder. .. . . 
Kadının, erkekle müıavi, ahlak te

lakkiıine sahip olmaıını iatemeıi yal
nıı: kadınlar bakımından değil, fakat 
cinai ahi~ bakımından erkekleri de 
alakadar eden bir meıeledir. 

Kadının erkek gibi bir ahlak sahi
bi olm1111nı istemesi kadının işçi, ··e 
bir iktııat unıuru olmasından, hukuk 
müıavatını elde etnıeıinden doğan za· 
ruri neticelerdir. Fakat bqrada ciddi • 
yetle gö:r. önünde tutulacak bir nokta 
Yardır. 

Bu nokta 'udur: Ahlİ\k müsavatı 
iddiaaından evvelki devrenin ahlakı, 
bugünkü erkeğin ve kadının ahlak 
formülünü vermektedir. 

Bu ahlak formülü kadını ta ( Patri· 
yarka}) aile zamanından kalma ismet 
ve iffetle bağladığı halde erkeği başı 
bot, hatta kayitsiz bir hale koymuş

tur. Erkeği her !eyi yapmağa mukte
dir bir diktatör telakki etmiş, erkeğe 
verdiği hakları kadına haram etmiştir. 
Fakat bu bir t.,,n-fJ. ı..: .. -a.ııı.a.-..-. u .. u.ıı. 
"''r" .,11naktan zıyade başka bır şey-

dir. 
Binaenaleyh kadmlar erkeklerle 

ahlk ınüsaviliği davasını ileri ıürme -
den t1">rıı•al bir cinıiyet ahlakının for· 
ıxıtil~Itıi bulmak iktiza eder. 

Çıinkü tahakküm ve Patriyarkal 
aile q:-.slarına dayanan ve bugün la -

dece erkekte kalmış olan telakkileri 
kadınlarda tetmil etmek, bir ahlak mü
l!llVİIİğine değil, bir immoralite çıkma-/ 
ı:ına girmelc demektir. 

Halbuki bugün biz, ve yahut ka • 
dın, erkek arasında it ve hukuk müsa
vatından ahlak müıavatına geçmek iıı
tiyen cemiyetler, bugünkü erkek ah -
lakmı ideal diye göıteremezler. 

"' . "' 
Ahlakça erkekle müıavi olmasını i-

leri sürerken erkeğin kadının bazı fe
rağatlere katlanması, kadımn erkek 
gibi ıniiatahıil bir unsur halini alma
sı lizırn aelir. Her ıeyden evvel bu 
iki unıuru hirlestinnek lazım gelir. 
B~n~a~ •onra (i°ı) in yarattığı ve for
rnulunu Verdiği ahlakı kadına ve erke
;~ müaavi bir tekilde vermekte hiç 
bir mahzur tasavvur edilemez. 

Sadri Etem 

TUrklye - isve~ Ticaret 
· . anlaşması 

Tü:luye ile İsveç ile yeni yapı· 
lan ticaret an]a~nıası ve klering 
mukavelesi ticaret odasına bildiril· 
mittir. 
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Esnaf bankası işinden çıkan dava 

Belediyenin manevi şahsiyetini tahkir 
davasına dün devam edildi 

Maznunun "Yüzlerini iki elle kapayarak gezmek mec
buriyetinde olanlar,,sözü reisin müdahalesini davet etti 

Esnaf Bankau meseleıi etrafında 
ki netriyatından dolayı belediye tara
fından "Milliyet" gazetesi aleyhine a
çılan belediyenin manevi şahsiyetini 
tahkir davasına, İstanbul ikinci ceza 
mahkemesinde dün akşam üzeri bakıl-

mı,tır. 

Geçen celsede, gazetede "Tırpan'' 
sütununda çıkan bir yazısından dola • 
yı dava edilen muharrir Burhan Cahit 
Bey ıorğuya çekilmif, Burhan Cahit 
Bey bu yazının sadece tenkit ve te • 
menni mahiyetinde olduğunu söyle -
mitti. Dünkü celsede de gazetenin 
neşriyat müdürü Etem İzzet Bey sor
ğuya çekilmi§, reis Burhanettin Bey 

şöyle demiştir: 
- Banka i§i etrafında gazetede ya

pılan neşriyatın, belediyenin manevi 
şahsiyetine dokunduğu iddiası, dava • 
nın mevzuunu teıkil ediyor. Buna kar

şı ne söyliyecekıiniz? 
Etem izzet Bey şu cevabı vermiı -

tir: 
- Reis Beyefendi, Emaf bankası 

iti hakkında bir komiıyon tahkikat 
yapmış, komiıyon raporu tehir mecli
sinde okunmuş ve bu ıuretle hadise, 
matbuata akıetmiştir. Bütün gazeteler 

gibi, biz de pek tabii olarak bundan 
bRhıettik. Bahıederken, belediyenin 
•n•n•vi ••h•İyetinl iatihda( ec:Jen ve auç 

mahiyetinde olan bir ,ey yazmadık. 

Bu itibarla, ortada tarahm1ıdan i~len
miş bir suç yoktur! 

Mesele velveleye verilmiş! 
Buna kartı, belediye avukatı Rami 

Bey söı: iıtedi ve ,u mukabelede bu • 
lundu: 

- Evet, her gazete yazmııtır. Yaz
mıştır, ama Şehir meclisindeki müza
kereleri olduğu gibi ıütunlarma akset
tirmiştir. Öyle, sanki bir facia işlen -
mit gibi ortalığı "Velveleye vennemiı
tir ! 

Rami Bey, bu sırada Eınaf banka
sı vaziyetinin, iktrsadi mücadele 18 • 

hasında hazan her hangi bir ticaret 
müe~seıeainin uğradığı vaziyetten ba,. 
ka hır şey olmadığını, bunun ıahsı iı
tihdaf eden bir makıatla büyütüldü • 
ğünü, bankanın tamamiyle bir beledi
ye bankası imiş gibi göıterildi;;/ ni, 
Vali ve belediye reisi Muhittin Bey 0 

o aralık Ankaraya gitmiş ohnaamdan 
istifade edilerek çala kalem yazı ya • 
zıldığını, ate§e körükle gidildiğini or

taya atmııtrr. 

Maznun mevkiinde ba9ka· 
ları nın bulunması icap 

ederdi? 

Bu sözler ü:r:erine, Etem izzet Bey 
tekr~r sö:r: alarak, bu işten dolayı suç
lu mevkiinde başkalarının oturması li
zrm gelirken, kendiıinin bir davala bu 
mevkiden söz söylemek vaziyetinde 
kalmasının teessürünü uyandrran bir 

şey olduğunu kayit ve sözlerine ~Y -

le devam etmittir: 
- Sokakta yüzlerini iki elle kapa

yarak gezmek mecburiyetinde bulu -
nanların .•. 

Reiı Burhanettin Bey, bu noktada 
Etem izzet Beyin ıözünü kesmi§, e -
ğer şahıiyetlcre tariz yollu söz söyıi • 
yecekse, sözünün devamına müsaade 
edemiyeceğini bildirmiş, "İki tarafın 

da daima nezahet ve kanun dairesin • 
de ve dava mevzuuna dair söz ıöyle
me~erini rica ederim" demiştir. 

Etem İzzet Bey, yeniden ıöz al • 
maktan maksadının, Rami Beyin söz
lerindeki kasit tefsirini tekzip oldu • 
ğunu, bunun doğru olmadığını ilave 
ederek, ıözlerini bitirmiştir. 

Su~lu vekilinin isteği 
Etem izzet Beyin avukatlanndan 

Bahir Bey, ceza mahkemeleri usulü 
kanununun iki maddesini ortaya koy
muı, bir "icap ederse •.. " kaydi etra -
fında bazı sözler ıöylemiı, belediyenin 
bu davasının reddi lazım geldiği neti
cesine varmı,tır. 

Rami Bey, bu davanın ceza uıulü
ne göre değil, matbuat kanununa &Ö -

re açıldığına İ§aret ederek muhakeme
ye devam isteğinde bulunmu§, müd -
deiumumi Ubeyt Bey, ayni esastan a
vukat Bahir Beyin ret isteğinin reddi
ni iıtemiştir. 

Reiı Burhanettin Bey, aza Abdür
rahman Şerif ve Adil Beyler, bahsi kı
aaca müzakere etmişlerdir. Sonra, ri • 
yaset makamınca, §U karar tebliğ o -
lunmuftur: 

- Belediyenin ıahsiyeti maneviye
sini tahkirden, belediye reisinin mü -
saadesiy)e açılan dava, netriyatla tah
kir davasıdır. CeZR usulü kanunundan 
sonra netrolunan Matbuat kanununun 
elli altıncı maddesinin sal"ahati veçhi
Je ve müddeiumuminin iddianamesiy
le doğrudan doğruya mahkemeye ve • 

rilm.İştir. Bunun neticeıi olarak ta 
müddeiumumilikçe ceza usulünün 346 
ıncı 'maddeıi mucibince davaya iıtirak 
açık olarak bildirilmesine Ceza k:ıınu -
nunun 488 inci maddesinin "Adli ve • 
ya ıiyasi veya mülki veya askeri hey -
etler v. ı." CrkrHiyle de müıaadei hu
ıusiye verlimİf olmaıına ve ceza uıu • 
!ünün 344 Üncü maddesinin "Mağdur' • 
kelimesile başlıyan (ıkrası da yukarda 
sözü geçen 488 inci maddenin ıon 

fıkrasını ilğa etmemeıine mebni, suç
lu avukatı Bahir Beyin ademi salahi
yet kararının reddi ile iddia makamı
nın talebi üzere muhakemenin deva -
mına ittifakla karar verildi. 

Hakkı fahsiniz kadar 
•öz •öylersinizl 

Etem izzet ve Burhan Cahit Bey
ler, bundan ıonraki muhakeme celse
lerinde yalnız avukatlarmın hazır bu
lunmasına müıaade iatediler. Beledi -
ye avukatı Rami Bey, buna itiraz et
ti: 

--Gerçi bu cihet mahkemenin tak· 
dirine ait, fakat !ahıi hak noktasından 
söyliyeceklerim var. Biriıi kanuni, di
ğeri ..• 

Reiı Burhanettin Bey, töyle dedi: 
• - Burada ıöylfnecek her ıöz ka-

nuni olmalıdır. Ve öyle olacaktır ta
bii! 

- Evet, efendim. Yani, ,öyliyece

ğ\m, !U~ auç\u\er, burada \ıer celsede 
hazır bulun~alıdir. Kendilerinden he
sap soracaiım ! 

- Hakkı tabıiniz kadar ıöz 
ıöylerainiz, efendim! 

Neticede, dava edilenlerin yalnız 
avukatlarının da mahkemede buluna -
bilecekleri, belediye avukatının iddia
sını derinden derine yazı ile teırii ve 
dava edilenlerin avukatlarının ~azete
leri gözden geçirerek müdafaaya ha -
zrrlanmaları karariyle, muhakeme, on 
Temmuz Salı günü saat on dörde bıra
kıldı. 

Orta tedrisat muallimliği Belediye-Periye bankası 
için imtihan itilafı esasları 

Muallim mektepleri i1e liıe me
zunlarından orta tedrisat muallim
liğine talip olanların imtihanları 
dün üniversitede başlamıştır. im
tihana girenler tarih, cografya, 
yurt bilgisi, fen bilgisi, bioloji, li
san, riyaziye zümrelerinden imti • 
han edilmektedirler. 

Bugün Fen fakültesinde fen bil
gisi inıtihanları yapılacaktır. Dün 

elli beş genç riyaziye imtihanına 
girmiştir. 

Diğer taraftan yüksek mektep 
roezunlarmd3n orta tedrisat mu· 

Belediyenin Periye bankasına 

olan borcunun muayyen taksitler· 
le ödenmesi için Ankarada bele • 

diye murahhasları ile banka mü • 
measiJleri arasında yapılan müza• 

kere itilifla neticelenmİ§ti. Bu iti· 
lafın esasları teıbit edilmektedir. 

Yakında itilafname parafe edi
lecek ve belediye ilk taksiti vere· 
cektir. 

allimliğine talip olanların imti
hanları da bu ayın on beşinde ya· 
pılacaktır. 

SOHBETLER ................ " ............... . 
Zaro Ağa 

Günlerce, Şiıli çocuk haıtahaneaın· 
de, Voronofkari tedavi edilen Zaro a
ğanın otopıiıi, asırlık ihtiyarın, te~his 

yanhılrğından gürlediği zehabmı u -
yandırdı. Voronofun Şakirdi olan dok 
doturumu:ı, adamcağızı nasıl tedavi et· 
ti bilmiyorum amma, her halde otop
ıiden evvel, ne böbrekte iltihap oldu
ğu, ne taş bulunduğu, ne de ciğeririn 
veremi mevzuu bahıediJmedi. Her 
neyıe, bunu doktorlarımız ve doktor· 
luk alemimiz dütünsünl... Her halde 
Voronofun, bir kere dl\ha göğıü ka • 
barmıyacaktır ... 

Biz gelelim ihtiyarlık ve gençlik 
meselesine •... 

Yirminci asır milletleri, tabiat lra
nunları haricinde ne bulurlarsa, ken· 
dilerine reklam ııw1ta11 yapıyorlar. 

Bu siıtem, Amerikanın sistemidir. Bir• 
birine yap1şık iki çocuk, iki buçuk 
metre boyunda bir İnsanı, bir buçuk 
ılllrhk bir ihtiyar, yaşına, basmadan 
faıih konu§an bir çocuk, elli santim 
yüksekliğinde bir cüce dünya dillerine 
deıtan oluyor. 

Bu reklam, öyle ileri gitmi'tir kl, 
milletler birbirlerini kıakanmağa bat· 
lanuılardır. Me~ela, Bursada, çocuk • 
larını, piçtir diye, yuvasından atan 
leyleğin macerasını, zannedersem Bul
garlar, bu vaka kendi köylerinden bi· 
rinde geçmiıtir gibi yazdıklarından, 

bizim matbuat hiddetlenmit ve tekzip 
etmişti. 

Zaro Ağanın yaşı da, senelerden 
beri, münakaşa edilip durmaktadır ••• 
Cihan matbuatı, bu meaele üı:erinde, 
sütun doluıu yazılar yazdılar. Dün • 
yanın en ihtiyar adamının Türk olma· 
dığını isbata kalktılar. Biz mukabele 
ettik. Nihayet rahmetli Zaro ağanın 
Amerika seyahatinden sonra, ihtiyar
lık rekoru kendine kaldı. Dünyanın eo 
ihtiyar adamı Zaro Ağadır, dendi. 

Zaro Ağa bu hafta öldü. 
Ondan ıonra, kendi iddiamızı ken· 

dimiz tekzibe başledık: Zaro Ağa yüz 

altını! değil, yüz otuz ya§ındaymış .•• 
Hayır, Zaro Ağa yüz otuz yaşında da 

cleği\mi!, ancak yüz yaşmdaym1ş .• Vo
ronof ıiıtemi, Zaro Ağanın kaç ya,ıo
da olduğunu teıbit edecekmiı ... 

V oronof bu ite neden burnunu so
kuyor? •. Bu güne kadar dünyanın en 
yatlı adamı olduiunu iddia ettiğimiz 
Zaronun, bugün en yatlı adamı olma· 
drfını neye iddia ediyoruz? •• 

Zaro Aca öldü. Bir buçuk asırlık 
bir ihtiyar öldü diye, ıütun ıütun ye> 
zrlar yazdık. Çeneıi bağlanırken, te • 
netirde yatarken, resimlerini bas • 
tık .•. 

Eğer Zaro yüz Y•!rnda idi iıe, bü
tün bunları neye yaptık? Eğer dün .. 
yada, demir gibi ya§amakta olan dok
sanını geçmit kimıeler yoktur ıanı • 
yorsak, aldanıyoruz. 

Voronof bu İ!len elini çeksin .... Biz, 
kendi iddiamızı kendimiz cerhetmiye

lim. 
Zaro Ağa, dünyanın en yatlı ada· 

mıydı. Dünyanın en yaşlı adamı öl • 
müştür. Allah rahmet eylesin. 

Selimi izzet 

Belediye hukuk itleri 
mUdUr muavini vefat etti 

Belediye hukuk işleri müdür 
muavini Adil Bey vefat et.cniştir. 
Adil Bey uzun zamandanberi ra .. 
hatsız bulunuyordu. 

DEHRf Efendi Na 8 t I Görüvor? 

- Dehri Efendi, Belediye c!aimi 
enciiınen -.calanndan Avni Bey de .. 

••• ihtikarın herkeıi kaıup kavur· 

duğunu ıöyliyerek ... 

••• "ihtikar vardrr demek kafi de
ğildir, ihtikar tahaınmül edilemiyecek 
hftle gelmi!tir" diyor •.• 

••• ihtikar, demek belediyecileri 
§İkayet ettirecek dereceyi buldu •... 

Dehri Efendi - Yok canım, Avnt 
Bey latife ediyorlar, ihtikar o kadRr 
büyük değil.. . Ehemmiyetsiz, ol•a ol
ıa fakirleri kasup kavurabilir!"" 
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Alman muamması 
gittikçe karışıyor 
~ (Baımakalcdcn devam) 

filE &± 

GC.nün siyaseti 
.., ~ ~ ,,_, ~ ._, ----
1 tal yada itimatsız hl 

ı~rdan bir kısmı~ı da, .~hsen ıi~: Ruhsatsız mecmuajlktısat vekaletinde! 1500 Esnaf mah-
dıye kadar en zıyade ıtımat ettıgı 

ve endişe! 
Fransa hariciye nazırı M. Bartı 

nun ~arki Avrupada seyah• 

İtalyada derin bir memnuniyet 

sizlik ve ciddi enditelerle kar§I 
lanmıştır. Taymisin Roma muh' 

adamlar olmalarına rağmen der • neşri davası 
hal kur§una dizdirmittir. Hitlerin 
bu tarzı hareketini tenkit eden 
memleketler vardır. Ancak ha -
diselerin iç yüzü tamamiyle harice 
kapalı olduğundan Almanya için 
dahili bir meıele demek olan bu 
vaziyet önünde neticeyi beklemek 
daha doğrudur. 

Şimdiki halde görülen ıey, Hit· 
lerin hakikaten çok büyük zorluk
lara güğöı germek mecburiyetin· 
de olutudur. Hitler Almanyayı fe· 
laketten kurtarmak için bir ideal 
adamı olarak ortaya çıktı. Ken· 
disinden evvel it batına geçmit o· 
lanları devirdi. Bir çok vaitlerle 
iktidar mevkiine geçti. Bütün Al
manyayı aynı fikir VP. maksat et· 
rafında toplamağa çalıfh. Az za
man içinde bu yolda muvaffak ta 
olmuı gorünüyordu. 

Fakat muavini Fon Papenle 
propaganda nazırı Göbels aratın· 
c:la çıkan fikir ihtilafı ve nutuk 
münakafası Hitlerin riyaseti altın· 
daki Alman hükumeti içinde derin 
ayrılıklar bulunduğunu gösterdi. 
Fon Papenin sözlerinin hulasası fU 

idi 
"Biz Almanyada tamamen yeni 

bir rejim kurduk. Yeni kurulan hü 
kumet ve devlet binasını sağlam· 
)afhrmak için halkın hürriyet hak. 
larını tahdit ediyoruz. Yeni re • 
jim için bekçilik vazifesini göre· 
cck olan gençlik tetkilitlarına bü
yiik salahiyetler veriyoruz. Fakat 
imdiye kadar yapılan tecrübeler· 

den bir takım auiiatimallerin ya
pılması ihtimallerile kartılaımak • 
tayız. Bunun için çare matbuata 
tenkit hakkı vermektir. Bu tenkit 
hakkı verilmezse fenalık gittikçe 

daha ziyade artaca:khr.,, 

Bu sözleri söyliyen Fon Papen 
Alrntm cumhur reisi Hindenbur • 
gun en yakın ve mahrem adamı • 
dır. Hitleri iktıdar mevkiine ge· 
tirmek için Hindenbura nezdinde 
vaktile tetebbüs yapan ve muvaf· 
fok olah da odur. Diğer taraftan 
gene bu zat büyük Alman sanayi· 
ini, maliyecileri, eski askeri parti· 
yi, hatta katolikleri ve proleslan· 
ları hükumet içinde temsil eder 
bir vaziyeti haizdir. 

Onun için Fon Papenin sözleri 
her tarafta ehemmiyetle karşılan· 
dı. Fakat bu sözlerin netrine mü
man:lat için Göbels tarafından e· 
mir veriliti, sonra Fon Papenin 
tevkifi arzularının ortaya çıkıtı 
umumi bir hayret uyandırmıftı. 

lıte Fon Papen - Göbels mü· 
nıkqalarından sonra, daha bir 
hafta geçmeden son isyan hadise· 
leri vukua gelmit bulunuyor. 

lıyanın baıtmlması üzerine Hit
lerin ne§rettiği emirnamelerde ve 
resmi tebliğlerde çok ıayanı dik
kat noktalar vardır: 

1 - isyan tertibatını idare e· 
denlerin ecnebi bir devletle temas 
halinde oldukları teshil edilmiıtir. 
Bu ecnebi devletin Avusturyadaki 
Dolfus idaresi olması ihtimali çok 
kuvvetlidir. Bu ihtimal gayri tabii 
değildir. Yalnız Hitl~r aleyhinde 
isyan için ecnebi bir devletle le§· 
riki meıai eden adamlardan bazı
larının Hit!er:: en yakın arkada§· 
lık etm:t !dmsc!erden olmasıdır ki 
91<ıtlan durdu'r:ıca..k bir ~eydir. 

1 - ~ ft~tijti emirna • 
med9 hncum krtftları kllmandan • 
larındnn beklediği vazifele!'İ sa
yarken sefahetten, israftan, :.uiis· 

Ehlivukuf seçilenler 
raporlarını verdiJer 
Ruhsat11z mecmua neıri sureti

yle matbuat kanununa muhalif ha. 
rekette bulunmaktan suçlu Mah· 
mut sainı ve matbaacı Keteon 
Bebrosyan efendilerin mahkeme
ain.e, lıtanbul ikinci ceza mahke
meıinde bakılırken, muhakeme e· 
dilenler neırolunan ıeyin kitap ol
duğunu idda etmiılerdi. Mahke -
mede, bu ciheti tayin için ehli vu· 
kuf seçmişti. 

Ehli vukuf seçilen "Cümhuri· 
yet,, neıriyat müdürü Abidin Da
ver, "Milliyet,, neıriyat müdürü 
Etem izzet ve "Vakıt,, neşriyat 
müdürü Refik Ahmet Beyler, na· 
ıip sıfatiyle mahkeme azasından 
Adil Bey ve müddeiumumiliği 

temıilen muavinlerden Ubeyt Bey 
hazır bulundukları halde, mahke-
me salonunda toplan.mıılar, tel • 
kike.t yaparak, raporlarını vermi§· 
)erdir. · 

Rapor, gelecek muhakeme celse
sinde okunacaktır. 

timalden uzak yaıamalarını !id · 
detle ta.vsiye ediyor. Gene resmi 
tebliğler Münihteki sui kastçıların 
sokaklarda iıyan harekatına girit· 
tikleri bir sırada hücum kıtaları 
erkanı harbiye reisinin §ehirden 
kiİometrelerce uzak bir sayfiyede 
sefahate dalmış bulunduğunu ve 
bizzat Hitlerin bu adamı gayri ah· 
laki vaziyette yakalamı olcluiunu 
kaydediyor. 

3 - Hitlerin derhal aldığı inzi· 
bat tedbirleri arasında bir nokta 
daha vardır: Hitler hücum kıta· 
alının Berlindeki umumi kararga· 
hını li.ğvetmi§tİr. Bunun için gös· 

terilen sebepler arasında bu 
kararai.hta her gün Türk 
parasiyle on, on beş bin 
liralık ziyafet verilmek sure • 
tile israflara giriıildiği ifadesi gÖ· 
ze çarpmaktadır!. 

Bize öyle geliyor ki resmi teb· 
liğlere geçen bu hadiseler bugün 
zan altında tutulan Fon Papene 
az çok hak verdirecek mahiyette· 
dir. B:zzat Hitlerin aldığı tedbir· 
ler onun da Fon Papene içinden 
hak verdiğine delalet eder. 

Onun icin dün gelen bir telgra· 
f ın iç.indeki bazı ibareler bizim 
nazarı dikkatimizi celbetti. Çün
kü bu ibareler arasında şöyle de

niliyor: 
"Göbels Almanyadaki kanlı ha· 

reketlerin bozguncu tenkitçiler için 
bir ihtar olduğunu hissettirecek 
tarzda söz ıöylemiıtir. Fakat res
men meydana çıkarılıp bildirilmiş 
olan rezaletler tenkitçiler için ye
ni bir faaliyet mevzuu olmıyacak 
mıdır?. Daha şimdiden tek tük 
sesler sosyal demokratların on 
bes ıene süren rejimleri esnasında 
ortaya çıkan bu rezaletlere yakla
şır mahiyette hiç bir şeyleri olma· 
<lığını söylemektedir. Umumi sü· 
kunun yeni bir iti.mat dalgasına 
işıret olma51 ve Hitlerin Alman
yadaki vaziyetinin kuvvetlendiği
ne delalet etmesi şüphelidir.,, 

Şunu demek istiyoruz ki aon bir 
kaç günlük hadiseler Almanyayı 
yeniden büyük ve karışık bir mu
amma haline getirmiştir. Bu mu• 
amma icinden yarın daha neler 
çıkacağ;nı şimdiden kestirmek 
mümkün değildir. 

Mehmet ASIM 

• 
yenı tayinler 

HUsnU Bey 

Dün Ankara muhabirimiz yük
sek ticaret ve iktısat mektebi mü-

dürlüğünde bir değişme olduğunu 

ve müdür Hüsnü Beyin tarifeler 

dairesi müdürlüiüne tayin olun· 
duğunu bildiriyordu. 

Dün öğrendiğimize göre, tarİ· 
feler dairesi, iktısat vekaletine ait 

yeni te§kilıit kanuniyle bu defa 
ihdas edilmiştir. 

Mektep müdürlüğüne de liman 
lar müdürü umumisi ve ticaret u· 

kemeye verildi 
Menşursuz terazi kulla

nılması yasaktır 
lktısat vekaleti yapılışı noksan 

ve hileye müsait olan menşurauz 

el terazilerinin kati surette yasak 
olduğunu bildirmiştir. Bunun Ü· 

zerine belediye keyfiyeti şubelere 
tamim etmi§ ve dünden itibaren 
Balıkpazarmda pazarlarda men· 
şursuz terazilerin toplanmasına 

başlanmıştır. lstanbulda on bine 
yakın el terazisi vardır. Bunların 
hemen ekserisi menşursuzdur. Be· 

tediye memurları menşursuz tera• 
zileri toplıyacak, menşur taktır • 

malan için kantarcılara verecek· 
tir. Menturlu terazilerin el hare

ketleriyle hileye müsait olmadık· 
ları kati olduğundan, halk aldan
mıyacaktır. Yalnız kantarcıların 

menşur takmak için fazla fiat is
tedikleri görülmüştür. Bunun da 
önü alınacaktır. 

Diğer taraftan belediye yeni 
ölçüler kanununa muhalif olarak 
hareket eden ve beyanname ver • 
miyen bin be§ yüz esnafı mahke • 
meye vermiştir. 

biri buna dair ıu malumatı ver 
mektedir: 

"İtalyanın siyasi mütahitler 
M. Bartonun §arki Avrupada \il 

kubulan seyahatini açıktan açıi 
itimatsızlıkla ve ciddi enditelerl 
karıılamaktadır. Fransanın ço 

hoşlandığı mrntakavi miuklar 1 
talyanlar tarafından takbih olu11 

makta ve bunların sulh davasın 
silahsızlanmak işine hizmet etme 

diğine, bir takım menafii mah•" 
sayı siyanet için silahları arttır• 
cağı ve ve fikir müşkülüne ıebel 
olacağı ileri sürülmektedir. 

Bilhassa M. Bartonun rnuahedt 

leri tadil aleyhindeki sözlerin 

dikkat edilerek bunların rnisaJıı 

uymadığı ve Avrupada sulhpen•I 

rane teşriki meıaiye menafi oldıJ 
ğu kanaati beslenmektedir. Burt 

mum müdür vekili Nihat Bey ta· Çöp müteahhidine Bele-

mahafili M. Milranın 1920 de Mı 

caristana, arazi noktai nazarındal 

yapılan haksızlığı tamir için, sii 

fera konefrasmda vaidde bulun 
duğunu hatırlatıyor. 

Bundan başka M. Bartond 

Manş denizini aeçerek büyük b yin olunrnuıtur. diyeden bir ihtar 
Hüsnü Bey bir kaç güne kadar 

yeni vazif eıine baılamak üzere 

Ankal"aya gidecektir. Hüsnü Bey 

mektep müdürlüğünü eline aldı· 
ı g 11'ai't:n mektebin çeh-

resi hemen tamamiyle değişmiş ve 
mektep genç, müteıebbis ve bilgi· 
li müdürünün elinde modern bir 
!ekle girmişti. 

Kıymetli müdür Hüsnü Beye ye 
ni vazifesinde de muv~ff akıyetler 

dileriz. 

Süreyya sinemasının 

Darülaceze hissesi 
Kadıköyünde Süreyya sineması 

928 - 929 senelerindeki darüli. .. 
ceze hisselerini vermemiş, bu yüz
den belediye tarafından sinema a· 

leyhine bir dava açılmııtı. Sürey .. 
ya sineması darülaceze hisseleri -
nin o senelerde oynıyan operet ve 

tiyatro kumpanyalarından alın • 
masmı ileri sürüyordu. Mesele 
mahkemeye aksetmiı, ikinci hu • 

kuk mahkemesi Süıeyya sineması
nı 2300 lira tutan darülaceze his· 
sesi ile 100 lira vekalet ücretinin 
belediyeye vermiye mahkum et • 
miştir. Bu karar temyiz mahke -
mesinde tasdik edilmiş, bir kaç 
gün evel de icraya verilerek 2300 
lira sinemadan ahnmı~tır. 

italya keresteden aldı§ı 
gUmrUk resmini indirdi 

l tal ya hükumeti, keresteden 
gümrük resmi olarak §İmdiye ka
dar on bir ltalyan lireti almakta 
idi. Son günlerde bu resmi fazla· 
la~lırmıı vP. takriben on misline 
çıkarmııtır. 

Ayakkabıcılar Perşembe 

günü toplanacaklar 
Deri ve lastik ayakkabı meıele

da ayakkabıcılar geçen cumartesi 
günü toplanmağı kararla§lırmış -
lar, fakat toplanamamı!lardı. Bu 
toplantı per~embe günü ticaret ve 
sanayi odasında yapılacaktır. 

Belediyenin ç.öp müteahhidi devletle temaı ettiii zaman mu· 
mukavelenamesine riayet etmedi· vazenesini bulmau ve mes•ıliyıel 

ği için belediyeden ihtar almıştır. hissini yenilemesi ümidi izhl'-1 ~ 
Müteahhidin çöpleri mavnalarla~--- ı ..... 
açı d nızıere aohl.Uı ın~ı ıcap et· B""t•· b t k"tl d A 
tiği halde Davutpaşa, Y edikule 
sahillerinde çöpleri denize boşalt
tırması buna sebep olmuştur. 

Tramvaylarda son 
hareket saatleri 

u un u en ı er en sonra " 
rupanın derdine deva bulmak içirı 

dört devlet misakının prenıiplerİ' 
ne dönmek lazım geldiği söyleni 

yor ve bu §ekilde hareketin dah• 
Avrupai bir mahiyette olacaS!ı telı 
rar ediliyor.,. 

Belediyenin teşebbüsatı netice • 
sinde tramvay §irketi bu geceden lstanbul köylerinde okum' 
itibaren tramvayların son hareket odaları açılıyor 
saatlerini daha geçe alacaktır. 

Şimdiye kadar son tramvay Har

biyeden ve Fatihten on ikiyi on 
be! geçe kalkıyordu. Belediye 

geceleri bahçelerden çıkan halkın 
gece nakil vasıtasız kaldığını gör· 
müş, şirkete tebliğat yapmıştır. 

Bundan sonra •on tramvaylar 

Fatih ve Harbiyeden saat tam bir
de kalkacaktır. Saat bire kadar 

bu hat üzerinde sık sık tramvay iş
liyecektir. Bundan başka Harbi-

ye ve F atihtcn kalkan son tram -
vayları Eminör.üdc, Kare.köyde, 
Bayazıtta ikinci hatlara işliyen 
tramvaylar bekliyecek ve bunlar 

bir buçuğa doğru kalkarak Har • 
biye ve Fatih arabalarının mü~te
rilerini alacaktır. 

Sıhhat cüzdanları 
Belediye esnafın sıhhat cüz • 

danlarmı temmuzun on beşine ka

dar almalarını bir defa daha bil • 
dirmiştir. Temmuzun on beşin -

den soma yapılacak muayenede 

sıhhat cüzdanı bulur.mıyanlar ce
zalandırılacaklardır. 

isparta hahlar1nı taklitten 
kurtarmak i~in 

lspnrta halılarının taklit edil -
meden kurtarılması için ticaret o· 
dası bundan ıonra Isparta halıla
rına kurşun mühür vurmağa ka · 
rar vermiştir. Bu karar Jstanbul 
ticaret odasına bildirilmiştir. 

Halkevi köycülük şubeıi lstarı 

bul vilayeti köylerinde köylüye ~ 
halka mahıus olarak okuma od' 

ar kurmağa karar vermi~tir. SıJ 

karar üzerine dün köycülük !ubt 

sinden bir heyet evvela Rami kb' 
yüne giderek bir köy okuma od•,ı 
açmışlardır. 

Bu odaya yüzden fazla kitaP 
hediye edilmiş ve kütüphane dö1'' 
den itibaren halka açılmııtır. 

Köy okuma odası Ramide js1'' 
darma kumandanlığı kaqısınd• 
Rami gençlerinin toplandığı kWP 
binasın dadır. 

Köycülük şubesi heyeti bund•" 
sonra Küçük köy, AJibey köyü il• 
Kemer burgaz vePet~ahora gide" 
rek bu köylerde de birer okuma o' 

dası tesisi için tetkikat yapmıtl•r 
dır. Bu köylerde de gelecek haf· 

ta içinde okuma odaları açılaca1" 
lır. 

Türk ofisi lzmir tube•I 
müdürü şehrimizde 

Türk ofisi İzmir fUbesi müdiit' 

lüğüne tayin edilenAkıl Emrul1', 

Bey Ankaradan ıehri~ize ıeld'~ 
ve dün lıtanbul ıubesınde meJI 

olmuştur. 

Akil Emrullah Bey ve of is 1' 
portörlerinden Baha Bey buı"" 
lzmire hareket edeceklerdir. 
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Türk - Iran Baba-Oiul "Türk dönenmesi,, 

Bir toplantıda yüreği otlu bir 

Türk genci, ıözüne "Türk dönen

meıinin,, adını anarak batlamıf 

da o oturuma batlık eden kendiıi
ni "Uzun ıöz dinliyemeyiz,, yollu 
bir kartılıkla ıusturmuf. 

hudutlarında 
nakleden: seıaın• lzz•t=========== 

-27- Neler gördüm? 
Nasıl olmu9tu da, Ihsan:- . veri • j 

len bu servet, onun iradeamı felce ı 
uğratmlı, hiddetini ıöndürmüttü ? l 
O a~am, hayat ıiıortuından hah .. 
ıetmi9ti. Dotnı, Hasan da kaç ke
re, oflu namına bayabnı siıorta 
ettirmeli dütünlDilftü. Amma pa· 
halıydı. Bir ıün müracaat etmif, 
teraiti iSirennıifti. Çok pahalı ıel 
mitti. lıtenilen parayı kabil de • 
lil veremiyeceiinden, bir daha 
hunu düflllllemitti. itte timdi lh • 
•anı ze~n ve meı'ut etmenin ça • 
resi ayaiJna ıelmitti, lhıan zen
ıin ve ın .. 'ut olacak .. Buna imkan 
var mıydı?. 

Evet, vardı.. Fakat herkeıin 
içinde: 

- Ben öldürdüm! .. 
Demeie naıd iınkan bulacaktı? 
itiraf etmek, alnına durup du -

rurken leke sürmekti. lnkir et· 
mek, yok Yere mücadele etmekti . 
O ıelen adamı ele vermek -Ali 
Nakinin dediği gibi- vaziyetini 
bütün bütün mütküllettirmekti. 
Öyle Ya, ona kartı elinde ne de
lil vardı? 

Amma. söyliyecek olursa, adliye 
ve zabıta tahkikata ıiritir, meae • 
leyi meydana çıkarabilir, onun e· 
lind; olmıyan delili onlar bulabi
lirlerdi .. 

Fakat o adamı ele vermeai mu· 
vafık mıydı?. 

Belki o sefil, alçak, katil herifin 
hakkı vardı. Kaya Hasan haıtay • 
da. v--- •••• ~· ·--- ...... . 
yarın ölecekti... Arkaıından 

aç, çıplak bir ç.ocuk bırakacağına 
zencin, mer1.ıt bir evlat bırakması 
daha iyi deiil miydi? . 

Cf ierleri ökıürükten parçala • 
nan Kaya Hasan, kendi kendine, 
hıdı teıle konufuyordu: 

- Hakkı var, ben nasıl olıa 
ölüme mahkCimum .. Veremden si
diyorum.. Hiç deiilıe iıkeletim 
bir ite yarasın .. 

Ve illve ediyordu: 
- Doiruau iyi para veriyor .. 

Yüz sene. tamam yüz sene ıeceli 
ıündüzlü çalıfl&ydım, bu paranın 
çeyreiini kazanamazdım. 

Dütündükçe korkuyordu. 
- Amma bana katil diyecek· 

ler ! Kaya Haıan katil!. Adam sen 
de, daha timdiden ıöylüyorlar. 
Artık olan oldu. Katil diye tanın-
dnn. it itten ıeçti •• 

Beraet etse, hapisten çıksa ne o
laca1c1?. lt arayacak ve her yerden 
lro.,,.Jacaktı. Kapıları yiialerine 
kaP&tacaklar •• 

- Haydi defol.. Hapishaneye 
ait, hlld~Jeri kandırdın amma, 
bizi •- d • · ha . aan ıramazım, senın yenn 
b P•ıhanedir, diyeceklerdi. Ne it 
"1&calctı •• Ne de ekmek .. 

11111i lekelenmemitken aç ka • 
lan bir •elam, katille itham edilip 
ıder~t bırakıldıktan ıonra, nere • 

e lf bıal•Lı'I' d" N -o ır ı. 

B~ 01ac.Jctı? Ya oilu? •. 
~r teaelJiıi vardı. Oğlundan 

ayrı olmıy•caktı. Onu bağrına baı 
tıraca~, aevip olqıyacaktı. O hal • 
de Alı Milıfik, eeki hastasına bir 
it bulurdu. Yollarda tat kırar, ha· 
mallık ederdi. y apunıyacak hiç 
bir it yoktu •• 

- Evet •mnıa, bunun için her 
feyden evvel hayatta olmak, ya • 
tamak lazımdı. y &f•Yacaima .. 
minmiydi? Bunu, Ali Naki açıkça 
aöylemitti. Hastalık ciierlerini si· . 
kü1onhı. Hem de ne hastalık! V e-1 

rem .. 
Ölecek ve arkasında kimıesiz 

aç, çıplak bir çocuk bırakacaktı 
öyle mi?. Biçare lhaan! 

~------ Yazan: Erzincan mebusu Aziz Samih 

Halbuki, onu kurtarması ıçın 

"evet,, demek "evet ben öldür· 
dUm,, demek ve yaib bir ipe bo .. 

Kulaiımıza gelen bu duyum 
doiru iae yazık ve acıdır. Bu kut-

lu çaida hangi ıöz vardır ki bu 
ulu dönenme ile ilitiksizdir? 

Bu şeyhler umumiyetle 
cahil, sefih ve müraidir 

yun uzatmak kifiydi. 
Ha ipte can vermek, ha verem 

den can vermek ... Bunların ara • 
aında fark yoktu. Hiç deiilıe, ö
teki bir ite yarıyacaktı. 

Bu ıöz, içimizdeki 
yalazın ölmez bir közü, 

fumuzdaki hızın ayrılma 
bir kaynalıdır. 

sönmez 
kurulu-

bilmez 

"Dut yıkanmaz, siz dut yemesini bil
miyorsunuz, ben size dut satmam! ,, 

Kaya Hasan derin derin dütü
O ıözü dilediğimiz yerde göğ .. 

sümüzü rere ıere söyleyebilmek 1 

içindir ki ellerin aıamadıiı en· 
ıelleri aımıt, yatların deviremiye-

Vadinin kenarları sert ve dik. gittik. Bizi gene odaya aldı, fakat 
sandalyeler getirtmi,ti. Bizim 
şeyh tarafından kabulümüz halkın 
bize kartı hürmetini arttırdı. 

nüyordu: 
"Acaba haıtalık beni ıahiden 

mahkt\ın etti mi?,, 
Doktor iıted i. 
İyi yürekli, temiz kalpli, aliler 

yüalü bir doktordu... Hastalarını 
teaelli etmesini, avundurmasını 

pek iyi bilirdi. 
"Naaıl olıa ölecekler, bu yetit

miyormut gibi, onlara: Haydi ba· 
kalım, pılıyı pırtıyı toplayın ! de • 
meie ne lüzum var.,, 

Kaya Hasan, damdan düter ıi· 
bi ıordu: 

- Doktor, rica ederim bana 
doğru söyleyin. Ben veremim de • 
iil mi? 

Doktor ıüldü: 
-Sen mi? .. Yok canım ... Yor

ıumun. .. Hapiıhane de tabii aıa· 
bını bozdu ... 

- Ya ... Demek mahvolmuı bir 
insan değilim. 

- Sen mi? ..• Yok canım .. Açık 
haYaya, bol yf yecefe ihtiyacın 

var ... Mesela §öyle adalarda oı.. 

san ... Adalara hiç gittin mi? 
- Bir iki kere ıittim .. Demek 

ciferlerimi parçalıyan, göğsümü 
yakan bu öksürüğe rağmen ya91ya 
bilir miyim? Daha yafıyacak mı· 
yım?-..: 

- Yüz ıene yqarıın ... Seni ha· 
rap eden derdi sen kendin biliyor 
ıun. itham edilmek... lıte haıtah· 
iın bu ... Fakat ıöz aramızda, yap· 
tıiın iti hiç te kurnazca yapma
mıtsın ... 

Kaya Haaan doiruldu: 
- Peki doktor ... T eıekkür ede 

rim ... Artık size ihtiyacım kalma
dı. 

Doktor çıktı ve koridorda ıar 
diyanlardan birine: 

- Şu adamı bir an evvel mu • 
hakeme etseler, bir ıün ıizin eli .. 
nizde ölecek, dedi. 

Gardiyan aordu: 
- Çok mu haıta? 
- Can çekitiyor. 
Kaya Haıan dütünüyordu: 
"Bu doktor hastalıiımı anla -

madı.,, . 
Hilmi Şefkati çafırttı. 
Avukatı izin ald? ve umumi ko 

nuıma yerinde, Kaya Haaan do ... 
tunu ıördü. Yaklaıtı ve aordu: 

ceji pürüzleri ulusça devirmit bu
lunuyoruz. 

Denlemek ıerektir ki yükselit 
akınımızı ondan özlu ve ıerçek 

anlatacak söz, ne dilde, ne de ya
zıda yer bulamadı. 

O, yaiıları yenmit bir kotunun 

batında ıeçen bir bayrak gibidir. 

Onu duyanların boynuna borç o· 
lan o sözü ıöyiyeni çapmak deiil· 
dir; o ıözün karıııında yükün
mektir. 

O, içimizdeki tini, yüreğimiz
deki inanın öz adıdır. 

O aözü dinlerken ıayıı duyma• 
yanların ve onunla ba9lıyan bir 
barçayı yarıda bıraktıranların ya
nıldıklarını anlatmak öyle bir 
borçtur ki hepimize düter. 

içinde bu kutlu ıöz bulunmıyan 
hiç bir ıavlak bayık ıayılamaz ve 
böyle b\rJ.e.riının yerini bulup 
bulamadıiından kutkulanabili • 
riz. 

Bu ıünün anlafı, dünün anla• 
Y•tından ancak bu bakımlardan 
ayrılır. 

Bunun tersinde herhanıi bir 
davraıuıa onar deiiliz. 

(Hakimiyeti Milliye 
M. N. 

Bu ıayde reçen ve Tarama der • 
giıinden alınmıı olan a6aleri buıun 
kullanılan dilde kar9ıhlduı: 

Otlu - Ateıli 
Dönenme - İnkıllp 
Oturum - Celıe 

Duyum - Haber 
K8z - Şerare 

Yat - Yabancı 
Uluşça - Milletçe 
Denlemelr - Dikkat etmd 
Yağı - Diltman 
Koıun - Aılrer 
Çapmak - Ret ve cerhetmek 
Yükünmek - Hürmetle efilmek 
Tin - :Ruh 
!nan_ iman 
Bars- - Cümle 
Savlak - İddia 
Bayık- Kati 
Yargı - Hüküm 
Anlak - iz'an 

Fakat çalıtkan köylüler bu yamaç
lara duvar örüp set yaparak bah· 
çeler vücude getirmişler. Dut, 
kayıı, erik pek bol. Tavilede 
450 evde 2500 nüfus varmıf. Hu· 
dut bu güzel vadinin memba ta
raflarından geçecek. Fakat ci- I 
vardaki lran köyü ile tarla hudut· · 
ları, bahçeleri karı91k. Uzun bir 
münaka,ayı icap ettirdi. 

Tavilede (Avser) yani subaşı· 

denilen kaynağa gittik. Buz gi· 
bi su, ıerin hava, latif manzara 
iştaha averdi. Yemeğimize bir ye· 
mit ilavesi için ahaliden birisin· 
den paraıile dut istedik. Bir· ıe· 
pet getirdi. Arkadaılarımızdan 

vehimli biriıi dutların çeımeden 
yıkanıp getirmesini köylüden iste
di. Köylü güldü. Dut yıkanmaz 
efendim, dedi. Arkadıımız ısrar 
etti. Köylü somurttu: 

- Siz dut yemesini bilmiyorsu
nuz, size dut satmam. 

Dedi ve ıepeti aldı gitti. 
Biz de arkadşımızın sözünü kır· 

mıı olmamak için ıuatuk, duttan 
da mahrum kaldık. 

Bu civarda 9eyhlerin mebzuliye. 
ti ve itibarı çok :ziyadedir. Büyük 
bir otel kadar bir bina yapılırken 
rast ıeldim. Şeyh için imif. Her 
kes ve her tey bedava. 

Alebcede iken Şeyh Cemalettin 
iıminde birisi l'eldi. Çok kibar, 
ıüzel, yakı91klı bir adam. 

Yüzü ıivilcelerle dolmuf. Bun• 
)ara ilaç istedi. Bizim doktoru • 
muz da bir merhem yaptı, verdi . 
Sivilcelerin sebebini sorduk. De -
diki: "Biz müritlerimizin her ma
: ın~ taaarruf ederiz. Fakat onlar 
da bizden ara aıra teberrüken et
yamızı alırlar. Mesela bir yere 

misafir ıideriz. Çıkarken aörürüz 
ki atkımızı almıılar. Biz aratmağa 
batlayınca ev sahibi teberrüken 
aldıfını ıöyler. Bir gün gene bir 
köye ıitmittik. Hava çok sıcaktı. 

Güneıten temsi yem beni muhaf a • 
za ediyordu. Dönütte 9emıiyemi 
aradım. (Teberrüken) dediler . 

Biz hududun münaıip yerlerine 
laf tan birer piramit yaptırıyorduk. 
Bunlar ekseriya iki metre yüksek· 
liğinde çamurlu harçla yapılıyor 
ve amelesini civar köylüler teda • 
rik ediyordu. 

Bu amele içinde büyük vücutlu 
biriıi Elice postahaneıine bana 
müracaat ederek lstanbula para 
göndereceğinden ve nasıl muame
le yapılacağını sordu. Poıtahane
ye götürdüm. P

0

arasını teslim etti. 
Makbuzunu aldı. Bu münasebetle 
konuıtuk. 

Hayrete düttüm. Bu adam 
kendisinin' f!lmaı taciri olduğunu 
Bombay, Londra ve Berlinde ıu· 
bel eri bulunduğunu fakat ıon za• 
manda iflas ederek buralara ka • 
dar düştüğünü ıve duvarcılık yapa· 

rak yol paraıı toplayıp Tahrana 
gideceğini anlattı. Güldüm. Bunu 
bir latife olarak arkada,lara an • 
latttım .. 

Herkeste bir merak uyandı. 
Yüzbatı Vilson Abdürrezzak adlı 
bu adamı çağırdı. Londra ıehri 
hakkında izahat aldı. Bu imtihan
da Abdürrezzak kazandı. Vilıon • 
la lnl'ilizce bile konuttu. Belebef 
te Berlini İyi tanıyormuı. O da 
Berlini ıordu. Sokakları hakkında 
izahat aldı. Bunda da Abdürrezak 
kazandı. 

Bu adamın taliıizliğine hep acı• 
dık. Zavallı altın halkalara pır • 
lantalar oturturken timdi günde 
on kuruta çamurdan duvar yap .. 
yordu. 

Aliceden sonra hududun gar • 
binde Gülamber kaıabaıı var. Bu· 
ruı de yılanlariyle meıhurdur. 

Hatta Dervit Patanın hudut aeya• 
hatinde beraber bulunug bir de 
güzel seyahatname yazmıt olan 
katibi Hurıit Efendi Gülanberde 
her duvar deliğinden birer yılan 
batı göründüfünü kayc:ktmittir. 

Onnar- Ruı 
- Size buıün çok ciddi bir fey --------------

Mecburen 1üne9te döndüm .. Cil • 
dim pek ince ve güneıe tahammül
süz olduiundan dönüıte yüzümün 
deriıi soyuldu ve bu sivilceler çık
tı.,, Bu feyhler umumiyetle ca· 
hil ve mürai ve ıefih ıahıslardır. 
Bunların herkesi kabule mahıus 
bir odaları ve.rdır. Şeyh orada bir 
haaırın üıtüne oturmuı, boynu bü· 
kük, aözler kapalı, elde tespih, 
mürakabeye dalmıı halde görür -
ler. 

lran cihetinde de Avraman 
ve daha timalde Merivan nahiy .. 
leri vardır. Avraman dafları 1&rp 
ve yüksektir. Şehir Zor ovaaına 

nazır tarafları çıplak ve her fey • 
den mahrum aarp kayalıktır. 

10racaiım. Ciddi ve benim ıçın 
mühim. Eier idam edilmezıem, 
daha ne kadar zaman yqıyabili· 
rim?. 

-Sen mi? 
- Evet. Öleceiimi hi11ediyo-

rum. Ne zaman ölürüm? 
- Çok hastaıın ! 
- Bu haıtabğa karıı koymak 

için, rahat, huzur ve para lizım. 
Yani bulamıyacaiım 9eyler lazım 
değil mi? 

-Evet. 
- Bunlara malik olaam l>ile, 

kurtulabilir miyim? 

lstanbul Yedinci tcra Memurlu
ğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
paraya çevrilmeıi mukarrer otele 
ait karyola, yatak, yorıan ve 1&ire 
4 - 7 - 934 çarıamba ıünü ıa· 
hah saat dokuzdan itibaren Sirke
cide Ebü11uut caddesinde 51 nu· 
maralı Sadet oteli önünde birinci 
açık arttırması icra kılınacajın • 

dan taliplerin yevm ve aaati mez
khde mahallinde hasır bulunacak 
memuruna müracaatleri ilin olu· 
nur. (859) l 

Tamamiyle bomboı odanın iki 
tarafına birer ha11r atılmı9tır. Zi • 
yaretine ıelenler buralarda diz 
çöker oturur. itte ıeyh müritlerine 
bu dekor içinde ıörünür. Halbuki 
harem dairesi ıenç kız ve kadın -
larla Ye içkilerin, yemeklerin en 
nefiıiyle doludur. Biz Şeyh Cema
leddin Efen diye iadei ziyarete 

Bu civarda ıerek bizim ve ıerek 
İran tarafında oturan ve ıuen 
halk Caf aıiretine 

Muhtelif tayfalardan mürekkep 
ve pek büyük bir kabile olan Caf· 
lardan bir k11mı da bu Avramaa 
ve Merivan Caflarıdır. 

Avraman Cafları 4500 
ve Merivan Cafları 3000 hanedir. 
Süleymaniye Cafları 10.000 hane 
olup kıtın Selahiye, Hankin, Gül
anber kazalarındaki köylerde o • 
turur yazın Sent, Sakız ve ci•arla· 
rına giderler. 

(Devamı var) 
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Meraklı bir sergüzeşt romanı 

Edgar Pip'in 
son maceraları 

Yazn: Arnold Galopen 

gecede bana 220 bin Kumar, bir 

Franklık bir servet kazandırmıştı 
-16-

Yaktile, Monako prensliğine 

Nevyorktan veya cenubi Amerika

dan vapurlar geldiğini işitmiştim. 
Mükemmel!. Pasaportumu Mona • 
ko prensliğinde yaptırırım. Mo -

nakoda Fransada olduğu gibi kır -
taıiyecilik, uzun uzadıya araştırı -
cıbk yapmıyorlar. Monakoda pa • 
saportumu çıkarır çıkarmaz Yeni 

dünyaya yollanırım. Artık Av -
nıpayı çok dolaşmış bulunuyorum. 
Teptili hava lüzumunu hissediyo -

rum. Evet ama Amerikada dolar 
yanında frank çok zavallı kalıyor 
ve bendeki 180 bin frank h iç an -
lamadan suyunu çeker.Cems Rolls 
hangerdir ve Amerikada tanın• 
mı§ olabilir? Bana kalırsa cenu· 
bi Amerika daha emin bir yerdir. 
Binaenaleyh Buenos Ayres'i boy • 
lamalı .. 

Montekarloya geldiğim zaman 
ak§am olmak üzereydi. Bugün pa· 

saport çıkarmağı da düşünemez -
dim. Zaten her §eyden evvel ve. -
puı 'arın muvasalat ve hareket sa -

atlerini öğrenmek mecburiyeti var. 
Eğer cenubi Amerikaya yollana • 

cak olan birini bulasazsam başka 
bir istikamet intihap ederim. 

~Otobüs beni meşhur aazinonun 
yakınma bırakmıştı. Bu muazzam 
müeueıeyi yalnız kartpostallarda 
görmüştüm. Bt.:nun için bu mü -

him müeasesenin dısını hol bol tet
kik ettim, ondan sonra da icini gör 
mek sevdasına kapıldım. Bu yap
tığım belki de bir ihtiyatsızlık idi. 
Fakat artık oyun salonunun kapı

sına gelmiştim. İçeri girip yeşil 
masayı görünce eski merakim u -
yandı. Halbuki kumar oynama -

mağa kac kere yemin etmiştim. 
Yalnız bet bin frangı batırmak ka
rariyle ortaya çıktım. Bu beş bi
ni kaybedersem çekilecektim. ina
nır mısınız? itte bu beş bin fark
la evvela iki yüz yirmi bin, bunJa
nn ardınca da daha yüz bin ka -
zandım. İşte bu anda hakiki bir 
ıeciye kahramanlığı gösterdim. O· 
yun salonunu terkettim .• 

Kapıya geldiği'm zaman daha 
bet bin frangı tehlikeye koymak 

aklıma geldi. Fakat "nene gerek!,, 
diyerek sokağa atıldım ve bir lo -

ya hareket edeceğini öğrendim. 
Valparaiso oldukça uzak bir yer 

amma, artık beni Avrupaya bağ • 
lıyan bir şey kalmamıştı. Eh ... ye
ni memleketler görmek fena bir 
şey mi? 

Bundan maada belki beni be • 
ğenip hayatını benimkine raptet· 
meğe razı olacak bir Şilili kadın 
da bulurum. Artık ne endişem kal
mıştı, ne de kederim .. Eski Edgar 
Pip olmuştum. Demek ki, Yalpa· 
raiso'ya yol göründü. lspanyolca
yı mükemmel konuşuyorum, belki 
beni Valparaiso'ya sevkeden tali 
idi? ... Y alnrz pasaport işi kalıyor· 
du. Maemafih Montekarlo maka
matma elimdeki kağıtları gösterir 
göstermez bu da hir. iimit etmedi
ğim kadar kolayca halledildi . 

Yol hazırlıklarını yaptıktan 50n· 
ra ertesi gün Arjantin bandrrah 
"Korreador,. adlt mükemmel ve 
~ahane bir vapura hindim. 

Vapurda geçen ilk günler yek
masak oluyor. Bütütn yolcular 

J...: '-°i"lerini tPtkik ile me!}gul olu· 
yorlar. 

Yolcular arasında otuzluk bir 
melez kadın vardı ki, bütün vapur 
halkı bunun etraf•nda fırıl fırıl 
dönüyorlardı. Bu kadın hakkında 
yaptğım arastırmalar Peru sefir
lerinden Dirinin Kamu iken oüyu-

cek bir skandal yüzünden kocasın
dan boşanan bir kadın olduğunu 

anh ı ıyordu. Kadını yalnız iki er
kek fazlac~ al~kadar ediyordu. Di
ğerleri ise fena bir kadın, bir ser
güzeşt sever olduğunu söylüyor ve 
dedikodular yapıyorlardı. Kim 
ne derse desin! Bu melez kadın 
fevkalade hoşuma gidiyordu ve 
kendisine kur yapmağa başladım. 
Kadınlara dair olan tecrübelerim 
ço1dur. Bunlar dalkavukluktan, 
müdahenecilikten hoşlanır, daha 
doğrusu bu11lara karşı zaaf göste
rir insanlardır. Bunun için daima 
önüne çıkıyordum. Fakat fazla i
leri varmış olmalıyım ki bir ak~am 
salona cıkan merdivenlerde tesa· 
düf ettiğim zaman b~na: " ,Rica e· 
derim efendim, beni rahat bırakı
nız!,, dedi, eğildim ve gülümse· 
dim. O da mağrurane omuzlarını 
kaldırarak gitti. Bir parca daha 
ihtiyatlı olmalıydım .. Fakat, ma· 
lilm ya, her işimi kestirme yapma· 

kantaya gittim. Doğrusu hu ya, ğı severim. 
kendi ikendimden memnundum. Bu günden itibaren güzel me-
Gazinoya dönmemek çok zor idi. ]ezin henden uzaklaşmak için e
fakat kendi kendimi mağlup et - linden geleni yaptığını goruyor
meğe muvaffak olmuştum. Bun . dum... Kadın gayet güzel, genç 
dan sonra da, Montekarloda kal • ve fakat insanı sinirlendirecek de
dıkça bir daha gazinoya yanaşma- recede hödük bir adamla kur edi
mağa yemin ettim. yordu. İsmi Konçita olduğunu 

Bu gece mükemmel bir iştiha öğrendiğim melezin kazandığı 
ile yemek yedim ve hakiki bir ke- muvaff akiyetler diğer kadınları si
yifle musiki dinledim. Ruhumda nirlcndiriyor ve bunlar iğreniyor -
hir yeniliklik hissediyordum. Mi- llk günlerde kadının iltifatına 
ruyedilik devirleri avdet ediyor.. mazhar olan iki ihtiyardan biriyle 
du. Bir daha beni bırakmaıması dostla~mıştık. Bunlar da iltifatın 
içinelimden geleni yapacaktım. arkası geldiğini görünce melez 

Yemekten sonra en kibar ve kadın hakkında atıp tutarak mağ
yüksek otellerden birinde bir oda rurane sözler söyliyorlardı. Bun • 
~mn. Ertesi sabah uyanınca, lardan biri Konçita hakkında mü
vapurların hareket saatlerini tel· kemmel malumat edindiğini iddia 
kik ettim. Jki gün evvel gelen biri ediyordu. 
Vl.~TIJn bir gün sonra Valparaiso· (Devamı va.:r) 

• 
evı 

iz mirde Seyhan 
Bir sarhoş ·~~~~-----------~------~ 

Senede beşyüz hastanın bakıldığı bu 
Denize girdi, bir daha 

çıkmadı 
müessese Adana için bir kazançtır 

lzmirde Karşıyaka' da Osman -
zade deniz banyolarında bir kaza 
ol~uş ve bu kaza yüzünden bir 
genç boğulmak suretile ö)müttür. 
Vak'a şöyle olmuştur. 

Baytarzade Şevket Efendinin 
oğlu Kemal Efendi, bazı arkadaş
lariyle içki içtikten sonra Osman· 
zade deniz banyolarına gitmiştir. 
Orada bir odada soyunduktan 
sonra banyoya girmiş ve yüzmeğe 
haşlamıştır. 

Kemal Efendi şofördür ve he
nüz yirmi bir yaşındadır. Yüzmeği 
layikiyle bilmemektedir. Buna, 
içtiği içkinin verdiği sarhoşluk da 
inzimam edince arkadatlarımn 

sözlerini dinlememiş ve banyonun 
üst katında en yüksek yere çıka -
rak oradan denize atlamı§hr. 

Seyhan doğum evi hekim ve hasta bakıclları 

Fakat, Kemal efendi, fena bir 
atlayış neticesinde denizde bayıl
mıştır. Arkadaşları dakikalarca 
onu denizden çıkacak diye bekle
mişlerdir. Ne çare ki genci kur· 
tarmak kabil olmamış ve bir müd .. 
det sonra cesedi çıkarılmıştır. Ha
dise hakkındaki tahkikata zabıta 
ca devam edilmektedir. 

Bir kayık devrildi 
Sekiz kız ve kadın 

denize döküldü 
Cuma günü saat 11,30 da Kar-

•""'- ... _ a \» 

kaza olmuştur. Karşıyakada otu .. 
ran Cevat efendinin 696 numaralı 
kayığı ile deniz gezintisine çıkan 
Liitfiye, Yaşar, Aycen, Nebile, 
Mefharet Meryem, Leman ve Me
liha hanımlar avdetle, Karşıyaka 

vapur iskelesine yanaşan sandal -
dan birinin ayağı kaymış ve mü
vazene bozularak sandal devril
miş, hepsi denize dökülmüştür. 

Kayığı Muatafa efendi isminde bi
risi idare etmekte idi. 

Sekiz kız ve kadının denize 
düştüğünü gören gazino ve kahve
haneler halkı, sahile toplanmış, 
bazı kayıklarla polis Muharrem e
fendi denize atılarak kazaya uğrı
yanları kurtarmışlardır. 

idam kararı 
BANDIRMA, - Bir ay e-

vel Aydıncık nahiyesinin 
Çetmi köyünde bir cinayet ol
muştu: Çetmi Kara Hüseyin ismin 
de bir şahıs kardeşini ve köy hal -
kından iki kişiyi öldürmüş ve bir 
kişiyi de ağır surette yaralamıştı. 

Katil Kara Hüseyinin muha .. 
kemesine başlanmış ve ilk celsede 
karar verilmiştir. Mahkeme bu 
azılı katil hakk!nda idam hükmü 
vermiştir. Katil karar okunurken 
hiç bir telaş göstermemiş soğuk 
kanlılığını muhafaza etmiştir. 

Adana, (Hususi) - Sıhhiye 

vekaleti bundan beş sene evel bu

rada bir doğum evi açtı ve bu mü
essesenin ba,ına da doktor Besim 
Ömer pa§anın yeğeni doğum mü -

tehaum Zeki Besim Beyi koydu. 
Mesleğine cidden aşık bulunan Ze j 
ki Besim B. az zamanda muhitin 1 
umumi muhabbetine kavuştu. 
Hastalıktan çocukları ölüme doğ
ru giden kimsesizler, doğum mu,. 
külatını sezerek bu sıhhat müesse
sesine koşanlar arttı. Bu gün ci

var kazalardan doğum için gelen
ler çoktur. Bu, memlekette sıh
hate, fenne, bilgiye kar_ş ı duyulan 
derin duyguyu göstermesi itibariy· 
le §ayanı kayttır. 

Daau.m .-ini hirJıar aijn -~vel 
ziyaret eyledim. Doğum müte as-
sısı Zeki Beyi son ayın mesai 
cetvelini hazırlarken gördım. Be

ni nazikane kar§ıladı, müessesenin 
muhtelif aksamını gezdirdi. Gör· 
düğüm temizlik, kadın hastalara 
ve çocuklara kartı gösterilen yük
sek alakanın meftunu oldum. En 
ufak bir toz, en değersiz bir leke 
bile yoktu. Hasta bakıcılar temiz, 
vazifelerinde ehliyetli idiler. 

Çocuk hastalıkları mütehassısı 
Ahmet Akkoyunlu Bey, kendisine 
müracaat eden kadınların çocuk
larını muayene etmekle meşgul .. 
dü. Öyle baştan savma değil, en 
ince noktalarına varıncıya kadar 
gözden geçiriyordu. Hatta bazı -
lan muayenehanesini sorarlarken: 
"Benim muayenehanem burasıdır. 
Her istediğini"': nman buraya ge· 
lir, çocuk)arın12! muayene ettirir
siniz.,, diyord·.ı. Doğrusu Ahmet 
Akkoyunlu Beyin bu sözlerini işit
tiğim zaman cidden sevindim. Bir 
de bazı yerler de bazı doktorların 
hastalarına muayenehaneme geli
niz, orada daha iyi, daha ciddi 
muayene yaparım dediklerini göz 
önüne getiriyorum. Aradaki far
kı görünce takdirim bir kat daha 

artıyor. 

Doğum evinin bütçesi evelce 
çok dardı. Sıhhiye müsteşarı bu
raya geldiği zaman bu müesseseyi 

M h f b. · k l ziyaret etti; ve sıhhiye vekaletinin 
u a ız gücü ısı et- verdiği ehemmiyetin tam yerine 

çilerİ Bitliste masraf olduğunu gördü. Ve bu-
Eitlis, 2 (A.A.) - Muhafız gü- nun nekesi derhal görüldü. 934 

cü bisikletçileri bugün saat 17 de bütçesine beş yatak ilave olundu. 
Bitlise geldiler. Elli kilometreden -•m'"""''"""" ___ """""'""•" uıuuı1H1U11nmıouıı• 
şehir, jandarma alayı ve jandarma beylere mülaki oldular. Bu kar -
mektebi, memleket sporcuları na· şılama çok samimi oldu. Bir süva
mına bir heyet tarafından karşıla- ri takımı ortasında şehire giren 
nan Güçlüler Duhanda kaymakam sporcuları piyade alay ve zabitan 
belediye ve halkevi reisleri, piya- ve efradı ve halk ~iirekli alkıslar
dc alay ve jandarma kumandanı la kar§ılamıştır. 

Bugün 15 kadın ve 1 O çocuğun 
yatması imkanı temin olunmuş • 
tur. 

Senede vasati olarak (500) 
hastanın yattığı bu müessesenin 

elektrik, motör, su tesisatı yerinde 
olduğu gibi hastaların yattıkla• 

n yerler de tamamiyle sıhhi şeraiti 
ihtiva etmektedir. 

Bugüne kadar doğum evinde 
"35.406,. ha,ta muayene edilmit 
ve bunlardan "2.080,, tanesi yat • 

mı,tır. Bu hastaların laboratuvar 
muameleleri de yapılmıııtır. Mem
leketin büyük bir ihtiyacına cevap 

veren bu değerli müessesenin haf

tada bir kere doğum ve bakım hak 
.ı ! • • .... 

)ersem maksadına ve gayesine u -

)aşmak için gayret ettiğine iıaret 

et.mit olurum. 

Sıhhiye vekaletinin yaptığı yar
dımı, müessenin tekamülü için her 
türlü fedakarlıktan çekinmediğini 
bilhassa kaydetmek isterim. 

Doğum evinde doğurup, bir 
haf ta müddetle yeyip evine dö-

nenler; çocuklarının tedavisi için 
kendilerine gösterilen kolaylıktan 
dolayı memnunyet hisleri taşıyan
lar, müessesenin değerli doktor
ları olan Zeki Besim ve Ahmet 
Akkoyunlu Byelere karşı r.:ı1nnet• 
tarhktan başka bir şey duymuyor
lar .. 

Gördüklerimden bir kısmını 
yukarıya naklederken memleketin 
çok büyük bir ihtiyacına cevap 
veren doğum ve bakım evini kari
lerimize bir parçacık olsun tanıt
mış oluyorum. 

Bursada Yerli mal!ar 
sergisinin beşincisi 

Bursa, 2 (A.A. ) - Bursa beşin
ci yerli mallar sergisi dün saat 15 
le davetliler ve kalabalık bir halk 

kütlesi huzurunda ve Tayyare si -
neması binasında vali Fazh Bey 
taraf mdan açıldı. 

Açılış resmine istiklal marşı ile 
başlandı. V ~ li Bey bir nutuk irat 

ederek sergilerin alıcı ile verici 
arasındaki münasebetlerini izah 

etti ve on yıllık cumhuriyetin da
ima milli benliği yücelten güzel ve 
iyiye uzanan teşebbüslerinden bi • 

risini daha açmakla şeref duydu· 
ğunu söyledi. 

Sergiye 34 muhtelif sanat ve İs• 
tihıal erbabı iıtirak etmiştir. 
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Şahen ah Hz. Tahrana hareket ettiler Jbnissuut ile imam Yahya arasında 
_.! __ . Salonun içinde ht.nbuldaki eleleoldulduıhaldeiokeleyek&· imzalanan sulh muahe-

Şahen,ah Hazretlerinin memle- lran konsoloshanesi erkanı ile dar geldiler. iskelede bir daha. el d • • t • d • ld • 
ketimizden seyahatleri için bir Debistani lraniyan talebesi, vila - sıkışt~k~an sonra Şahenşah Haz - esının me fi} neşre ) J 
program hazırlanmış ve Eğe va • yet ve belediye erkanı hazır bulu- retlerı ıskeleye adım attı. İskele· 
puru da Şahentah Hazretlerinin nuyordu. nin ortasında Kalamıştan Eğeye 
seyahatlerine tahsis edilmişti. Rıhtımda da gene bir bando geçerken bir kere daha dönerek 

M h · f · k h muzı'ka ı"le bı'r müfreze asker yer Gazi Hazretlerinin elini sıktılar ve u terem mıaa irımizi i i mu ar-
ririmiz de takip edecekti. almıştı. Büyük reislerin otomo • selam vererek Eğeye dahil oldu -

Halk, Dolmabahçe sarayının ka- bili kapı önüne gelince bando mu· lar. 
pısından itibaren Tophaneye ka • zika lran ve müteakiben İstiklal Eğede Yavuzun muzikası bulu· 

· dar iki tarafı doldurmuştu. Dük- ma;şını çalmıştır. nuyordu. Büyük misafirimiz ge· 
kanlar, evler İran ve Türk bayrak- Sahenşah Hazretleri askerleri lir gelmez İran ve istiklal marşla-
larile donanmış ve caddelere ha • teftiş ettikten sonra Gazi Hazret- rını çalmağa başladı. 
Mar serilmisti. Jeri, Başvekil ismet Paşa, Hariciye Ve geminin grandi direğine de 

Ş h ~ · · k' Vekı'lı' Tevfik Rü"tü Beyle mih • Şahenşah Hazretlerinin atlas bay· a enşah Hazretlerının ra ıp o- :r 

lacaklan~ Eğe vapuru Tophane mandar Fahrettin ve Ali Sait Pa- rakları çekildi. 
nhtınu önünde demirlemiş ve cad- şalar ve Şahenşah Hazretlerinin Misafirler gidiyor 
deden itibaren rıhtıma kadar ha- maiyetleri erkanı olduğu halde bü- Şahenşah Hazretlerini takiben 

ılıar do···enm'ıatı'. yu""k salona dahil olmuşlardır. 1 t p H tl · T fk Rüc. Bu resim, Yemen'in payitahtı olan San'a dan bir manzarayı gösteriyor. Hicazlılar 
Y Y sme aşa azre erı, ev ı Y 1.1 d k" h b 1 b · d ·· .. · · 

Bu esnada Debistani tranyan .. E"' . d'l Müte- ile Yemen 1 er arasm a ı en son mu arc e er u resım e gorulcn bınalarm cıva-
öğleden sonra 

Öğleden sonra Gazi Hazretleri 
refakatlerinde Bat vekil İsmet Pa· 
§a, Hariciye Vekili Tevfik Rüıtü 
Bey ile diğer zevat olduğu halde 
Sakarya motörü ile Beylerbeyi sa· 
rayından Dolmabahçe sarayına 

teşrif buyurnıutlardır. 
Dolmabahçe sarayınd d ... a ogruca 

Şahenşah Hazretlerinin daireleri • 
ne te§rİf buyuran Gazi Hazretleri 
yarım saat kadar muhterem mi _ 
safirle görü§müşler ve bundan 
sonra saraydan ayrılmışlardır. 

1 
~~:zi Hazretleri, büyük misafir

e~ı]ıle birlikte aynı otomobile hin-
mış erdi Ot b'I' 
da Sah · 0 mo ı ın sağ tarafm-

ll ~ b enşah Hazretlerinin büyük 

R
a. aı ayı-akları, sol tarafında da 
ıya•eticunıh b 

d 
ur ayrağı dalgala • 

nıyor u. 
iki b·· .. k 

ıd w uyu devlet reisinin rakip 
o ugu oto1n b·ı· . 

h·ıı 0 ı ı takıp eden oto· 
mo ı erde d B . . e aşvekıl ismet Pa-
Ja ıle Hariciye v k'l" . Ş e ı 1mız ve a • 
henşah Hazreti . . • . . el"1n1n maıyyetlerı 
ve mıhmand ı ar arı: bulnuyorlardı. 

Gazi Hazretleri .1 h . f. . . . ı e mu terem 
mısa ırımızın ger ... . il 

~ecegı yo ar er -
lrenden halk ile dol t O • muş u. tomo· 
bıller saraydan cıka k 1 - r çı maz a • 
kı~lar arasında Yaşa l . ..k • ses en yu • 
seldi. 

Kabataş, Fındıklı To h d • • p ane e 
~riken halk büyük devlet reisle· 
rıni a!kıthyordu. ŞahP.nşah Haz • 
retleri de bu a1kışlara selaA m ver· 
nıek suretile mukabele ediyordu. 

Tophaneye geliş 

Saat tam 16... Tophane rıhtı . 
..-ınd~ caddeden salona l\adar iki 
~ra,ta a1kerler mevki almıştı. 

tu Bey de geye gır ı er. rında cereyan etmişti ... 
talebesi tarafından Şahenşah Haz- akiben muhterem misafirler lran 
ret1erine büyük bir buket çiçek hariciye nazırı ve diğer zevat bü· 
takdim edilmiş, Şahenşah Haz • yük Gaziyi selamlıyarak gitmekte 
retleri bundan pek ziyade mahzuz iken Gaızimiz misafirlerimizin el
olmuşlardır. Küçükleri takdir et- lerini sıkmak suretile kendilerne 
tikten sonrda memnuniyetlerini iltifatta bulundular. Eğede doğ • 

söyJiyerek h'epsine iltifatta bulun· 
muşlardır. 

lstaınhul valisi ve belediye reisi 
Muhittin Bey, kendilerine İstanbul 
halkının hürmet ve muhabbetleri· 
ni söylemiş, Şahenşah Hazretleri 
İstanbul halkına teşekkürlerinin 
iblağını bildirmişlerdir. 

Alkışlar arasında yolcu salonun
dan ayrılan Şahenşah Hazretleri 
rıhtıma ayak basınca bandomuzi· 
ka lran marşını ve istiklal marşı· 
nı çalmış, bu esnada büyük misa· 
firimiz, maiyetleri ve mihmandar· 
lan, rıhtıma yanaşmış bulunan 
Kalamış vapuruna doğru ilerle • 
mişlerdir. 

Tophane rıhtımının karşısında 

demirlemiş bulunan Ege vapuruna 
gitmek için Kalamış vapuru hazır
lanmıştı. Şahenşah Hazretleri 
rıhtımda bulunan Cevat, Salih 

ruca kamarasına çekilen Şahenşah 
Hazretleri ismet Paşa Hazretleri 
tarafından teşyi edildikten sonra 
yalnız bırakıldı. 

Sakarya motöriinde 
Misafirlerin hepsi Eğeye bin -

dikten sonra İsmet Paşa ile birlik
te diğer zecat Eğede son defa ola

rak Şahenşah Hazretlerini selam • 
}adılar ve Kalamış vapuruna dön
düler. Bu esnada Gazi Hazretle· 
ri Sakarya motörüne binerek bo
ğaza doğru gitmek arzusunu izhar 
ettiler. Derhal limanda bulunan 
ve Kalamışı takip eden Sakarya 
Kalamışa yanaştı, Gazi Hazretle
rile ismet Paşa ve diğer zevat mo
töre rakip oldular. 

· Kalamış da ayrallyor 
Kalamış vapuru da Eğeden ay· 

rıldı. Gemi harekete başladı. Li
mandaki bütün gemiler düdük Öt· 
türmek suretile muhterem misafi
ri selamladılar. 
Kalamış Tophane rıhtımına ya

naştı. Eğe de boğaza doğru iler
ledi. iki torpito muhribimiz de 
Eğeye refakat ediyordu. 

Şahen,ah H'Z. ile §idenler 
Şahen§ah Hazretlerine Hariciye 

mihmandarları Fahrettin ve Ali 
Sait Paşalar, Riyaseticumhur umu
mi katip vekili Hasan Rızaı ve ya
verlerden Cevdet Beyler refakat 

etmektedirler: 
Sinemacllar da gitti 

Şahenşah Hazretlerinin Trab • 
zondan Tahrana kadar olan dönüş 
seyahatlerini tesbit etmek üzere 
sinema operatörü Kemal Necati ve 

Kenan Beyler de Şahenşah Haz -
retlerile birlikte gitmişlerdir. 
Şahenşah Hazretleri lstanbulda 

bulundukları kısa müddet zarfında 
dişlerini tedavi ettirmiştir. 
Şahenşah Hazretleri bu tedaviyi 

yapan di§Çi mektebi profesörlerine 
beyanı takdirat etmişlerdir. 

Abideye çelenk 

Arabiıtanda lbni11uut ile İmam 
Yahya arasında yapılan harplerin ni • 
hayet ıulh ile neticelendiği malUındur. 
Fakat yemenliler ile Hicazlılar arasın· 
da aktedilen ıulhün §artları hakkında 
timdiye kadar kati malumat gelmemi§· 
ti. Vaziyetin bu cihetinden dolayı va
kıa gayri muvafık bazı netriyat bile VU· 

ku bulmuttu. 
Son gelen Avrupa postasına göre, 

lbnissuut ile imam Yahya arasında 

imza olunan muahede Londrada neş· 

redilmittir. 
Bu muahede ile her iki taraf karşı· 

bklı olarak birbirlerinin istiklalini ta
nımakta ve tahdit edilen hududun her 
iki taraf topraklarında sekiz kilomet
re derinliğinde tahkimat yapmamağı 

deruhte eylemektedirler. Her iki ta • 

raf, kendi topraklarında hazırlanacak 
olan siyasi suikastleri bastınnağı, be
devilerin bir taraf tan diğerine akın 
etmelerine rnani olmağı ve akın vaki 
olur ise zarar ve ziyanlan tazmin et -
meği taahhüt eylemektedirler. 

Muahedenin en dikkate değer cihe· 
ti lbnissuut ve İmam Yahya hükumet· 
}erinin, bu iki devletten birinin mena
fiini haleldar edecek ve zorluk çıkara· 
cak bir tarzda üçüncü bir devlet ile 
anlaşamıyacaklarına dair olan hüküm· 
dür. 

Bir taraf baricin tecavüzüne ma • 
ru:z: kalınca diğer taraf kati surette bi
taraf kalacak, manevi yardımda bulu
nacak ve düşmanlık diye tavsif oluna
cak hareketlerden kaçınacaktır. 

Cuma günü yapılacak büyük bayram 

Yunan futbol takımı 
bugün geliyur 

Bugün şehrimize gelecek olan Yunan takımı 
Önümüzdeki cuma günü yapı· Son hareketi Galatasaray -

lacak büyük spor bayramı ıçın Panatinayikos maçı teşkil edecek• 
Galatasaray klübü hazırlıklarına tir. Yunanistanm en kuvvetli ta· 
devam etmektedir. Taksim stadın-
da yapılacak bayram balakımızm 
şimdiye kdar hemen hemen gör
mediği zenginlikler ve yenilikleri 
camidir. Bayrama klübün eski 
ve yeni sporcularının geçit resmi 
ile ba,Ianacak, bundan sonra at -
letizm hareketlerine geçilecektir. 
Atletizm müsabakaları Yunan, 
Bulgar, Yugoslav ve Rumen atlet
lerinin en belli başlılarının iştira• 
kiyle yapılacağı için pek parlak o
lacaktır. 

Bu müsabakaların halk tara· 
fından kolaylıkla görülmes için 
hususi tertibat alın.mıştu. 

kımlarından birisini vücude geti
ren Yunan fütbolcuları bugün sa• 
at dörtte Pireden şehrimize gele
ceklerdir. Dün kendilerinden : 

"- Yarın saat dörttt• güzel İs· 
tanbuldayız. Türkiyeye sevgileri
mizi getirmek için bu saati sabır· 
sızlıkla bekliyoruz. Muhabbetler,, 
mealinde bir telgraf gelmiştir. 

Yunanlı futbolcularmı bugün 
kendisiyle karşılaşacak olan Gala
tasaray ve Beşiktaş klüpleri rıh .. 
tımda karşılşıyacaklardır. İki klüp 
de bu karşılama resmine bütün 
sporcularımızın iştirak edecekleri-
ni ümit ve temenni ediyorlar. 

Paşalarla diğer Paşaların ellerini 
sıkarak veda etti ve Kalamış va· 
puruna geçti. iki büyük devlet re· 
isi üst kata çıkarak kendilerine 
hazırlanmış olan kısma yerleştiler. 

Dün öğleden evvel İran Harici
ye Nazırı Bakir Han Kazımi ile 
maiyetleri erkanı Taksime giderek 
Cumhuriyet abidesine Şahenşah 
Hazretleri namına merasimle bir 
çelenk koymuşlardır. 

. ......................................................................................... . 
neşriyatını bir koleksiyon halinde Hazretleri İstanbula veda ederler· 

Kalamış ta Tophane rıhtımın -
dan ayrılıyordu. Alkış tufanı baş· 
ladı. Gemilerden, sandanllardan 
yükselen alkışlara: 

- Yaşa!... 

Sesleri karıştı. Kalamış yavaş 
yavaş Egeye geldi yanaştı. 

17 gündenberi memleketimizin 
misafiri bu1unan kardeş f ranın bü· 

Matbuat umum müdUrlü
ğUnün Şahenşah Hz.ne 

verdiği koleksiyon 

hazırlamış ve Ali.hazreti huma • ken muhterem İstanbul halkına 
yuna takdim etmiştir. iblağ edilmek üzere vali ve bele-

Anadolu Ajansı da, bu seyaha- diye reisi Muhittin Beye bizzat be
tin safahatını tesbit eden neşri~ yanatta bulunmuşlar: 
yatının bir kolaksiyonunu büyük "- İstanbul halkının hakkımda 
misafire takdim etmiştir. gösterdiği samimi ve fevkalade te· 

Jstan- zahürat ve asarı muhabbetten mü• 
teşekkir ve mütehassisim. f stan • 
bula daima ı1aadet dilerim ... De· 

Şahenşah Hz.nin 
bulJulara selamı Yl'rC'fll k11ımh. d:ı bando muzika 

_,.&&nwrordu. • yük reisi ile Gazi Hazretleri de 

İstanbul, 2 (A.A.) - Matbuat 
umum müdürlüğü, İran Şahenşa· 
hı Hazretlerinin memleketimizi 
şereflendirmelerinin takarrür et -
tiği günden itibaren, Türkiye mat
buatının bu seyahat etraf mdaki lat.aGbul, 2 (A.A.) - Şahenşah mişlerdir. 
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Zavallı Muharrir 
Gtin dolusu 
Glla bat ısı 

Sabah namazı 

oııe n1maıı 
lklndl namıızı 
Akşam namaz 
Yatsı n amazı 

tmsak 

4 3~ 

t!.1 6 
1611! 

Gündelik ıazetelerde hikaye 1 

JUIDU, en büyük emeli idi. Ken
• imzumı taııyacak böyle bir ya
•; ona aanki muhtaç bulunduiu 
aadeti hahıedecekti. Hikiyesini 
1uacak ıazetenin buna mahıuı 
sütunlarını okudukça ıevinecek, 
teTİncinden ıözleri yqaracak, Al 
lahtan hatka bir dileii kalmıyacak 
'derecede ıe•İncekti. 

Yazar, yahut, en doğruıu · yaz· 
mağa çalıtırdı. Bu hevesi, bütün 
zevklerine mini olınuıtu. Akşam 
üzeri daireden çıkınca, etrafta ra• 
hat bir nefeı almadan odasına ko· 
şar, ıabahtanberi zihninde çizdiii 
mevzuu itlemeje koyulurdu. 

Bu metıuliyet, bu candan, gön· 
lünün en derin ve temiz kö~elerin· 

Yazan: Ali Enver 

Ku§luk vaktine kadar yatadığı 
heyecan bütün ömrünce duyduiu 
heyecanların yekunundan yükıek· 

de kopup gelen bu arzu, ona, çok 
geceler bir zerre uyutmadan sabah 
latır ve hayalinde canlanan büyük 
istikbalin ne vaıtlarla dolu güzellik 
lerinde kaybolur giderdi. Sonra, 
teeuüründe saatler gecirdiği bu 
hülyadan kalma tatlı bir meserret 
ve heyecan içinde yazdıiını okur, ti. 
düzeltir, olmamıtsa yeniden yazar 

Sokağa çıktı. Üç be, dakika 
gezindi. Müvezziin sesi duyuldu. 
Bir ı~zete istedi. Baktı. Birinci aay 
fada ıene (zavallı muharrir) in 
reklamı vardı. Sekiz gazete birden 
aldı. 6 ncı sayfayı açtı. Evet! (za· 

konııer. n mu..babt!. H, 15 eenfonlk kon1erln 1 

-devamı. 2S haberler. ı 

545 Khz. Buda~~. 550 m. - tl,10 apor 
\aberlerl. 2S,S5 opera orkeıtrap, M,SO danı 

'lllUllklıl. 

Klız. Praı, 410 m. - 20,U tq'annUI kon • 
ner. 21,0S mıı..abbt!. 21,ıo mlullf muelld. 
:n,ss .ıanaeekln eeerlerlnden mtırekk .. koa • 
ııer. 22,SO Janaoeldn o~rumdan (l>Htlnee S 
llncü ~rde} mD•klben pl&k , 

ve ıabah daireye gidince ilk iti bu 
yazdığını beyaza çekmek olurdu. 

Kalemine (Fena) denmezdi. Bu 
vadiye henüz at~an bir heveski.r· 
dan ıaheser beklenemiyeceğine 

göre §Öyle böyle bir muharrir ya· 
mağı demekti. Ne çare ki, kaç ta· 
ne kabul etmiyorlardı. Kıskanç a
zetelerdcn hiç biri yazılarım kabul 
etmiyordu. 

qzc.-rinde kaç gece1er çalıştığı en 
iyi hikayeleri bile okunmadan ia· 
de edilmiıti. O, yazılarına mukabil 
para da istemiyordu. Kabil olsa üs 
telik para veremje de hazırdı. O • 
nun istediii, yazııı gazetede çık· 
11n, imzaıı bilinsin, takdir edilsin .. 
lıte, bu 9eref yeterdi ona. . Zaten 
bir kaç ıene ıonra, timdi ekecek· 
}erinin bet on miılini toplardı. Ge 
ne kabul etmiyorlardı. Kııkanç a• 
damlar! ... Aralarına bir iıtidat ka 
rıımaması için sanki hep birden it 
tifak yapmıt kıskanç adamlar! .. 

O gün, yeni bir gündelik gazete 
ç.ıkacajını haber aldı. Çıkaranlar 
hiç müracaat etmediği kimselerdi. 
Belki kabul ederler, ümidile yaz • 
dıklarmdan daha güzel bir nümu -
ne hazırladı. Üç gece uğratarak 
tamamladıjı bu hikayeye (zavallı 
muharrir) adını vermitti. Kendisi· 

ne muharrir ıüsünü veren, bir he • 
vesklrın kaleme aldığı saçmaları 
neırettirmek hususundaki gayreti· 
le ıizliden ,izliye alay ediliyor, 
sonunda da, ümitsizliğe düten mu· 
harririn zavallılıkları anlatılmak 
iıteniliyordu. Okudu, düzeltti ve 
makinede beyaza çekerek yolladı. 

O ıün, aktamı, o aktam, saba· 
hı zor buldu. Heyecan ve ümit içe· 
risinde idi. Bu son hiki.ye, pek mü 
kemmel olmuıtu. Kabul edilmeme 
ıi ihtimalden uzaktı. Kutluk vakti 
ıazete çıktı. Müvezziden korka 
korka bir nüıha aldı. Hikaye ıay· 
faıını açtı. Batkasına ait hikaye· 
nin sonunda büyük harflerle yazı· 
lan tU kelimeleri okudu: (Zavallı 
muharrir! .. Fevkalade güzel bir hi 
kiye. Yarın bu sütunlarda .. ) göz· 
leri açıldı, kalbi çarptı. 

vallı muharrir) fakat, imza, her· 
gün bir hikaye muharriri: lsmail 

Kadri. 

Tirol halkı 
Italya 

ve 

İtalya hükumeti cenubi Tirol· 
deki Almanca konuf&n halkın ço
cuklarına Almanca öğretilmesini 
menetmit ve bu .yüzden bir sürü 
karıııklıkJar bat göıtermitti. Son 
günlerde resmen haber verildiiine 

'71& Khz. Roma f%0 m. - %1,45 kantık 

kon!ler. 22.U (ÔllM!lllone,. isimli lttr ~!'delik 
komedi. 

t60 Kbz. Brt'J81aa m. - ıo mulatellf mllMJt· 
Perin havalarmdan parçalar, mtıuhabt!. Sl,15 

eakl ev mullklıl. müııahabe ve ıkef. 
band,, orkeıtruı. 

%3,55, 

;~~~~.,«WIPM~~~ı!lıf..~....._~ ·eç ... s bit r tr. 2s .. ~ .• 
mOaa.habfo, llU5 Bamburstan pM konterl .. 

Klas. Vl,..aa. H'f 111. - te,M VIJ'ana .. • 
elldel. 'ı.11 aatwaıııe. n .oa ~ 1ııoa1ert. 
ıs habforl"r. ıs,u akpm mu•lklıl. t: ptlk 

kon9"rf. 

%30 Khı. LUkSf'mbur~ lSM m. - %0 Akor· 
deon ile parçalar .. 21,15 haberler. IO,IO Allor· 
deonun devamı. 20,SS ııeyabat balüalerl. 20,tO 
tal'annlll konllE'r, ıt ,U dünya habt!rlert. tt.41 
ptlk. %! t'aoı takmu. 22,15 raJa konllE'rt. göre bu yaıağı kaldırmııtır. 1 

İtalya hükumeti, umumi harp- -------------

ten sonra, cenubi Tirole ıirmeıi· B Ü R S A 
ni müteakip bütün mekteplerde 
ltalyanca öğretilmesini tamim et· 
mif, ve İtalyancayı resmi lisan 
yapmıştı. 

Bu ltalyanlaıtırma hareketi Ti
rol halkını hiddetlendirmit ve on· 
ları ltalyaya kartı cephe almaia 
sevketmiıti. 

Sinyör Mu11olini ile Avusturya 
başvekili arasında tee11üs eden 
dostluktan sonra bu meselehallo· 
lunmuttur. 

Kınahadada sünnet 
düğünü 

f Jl ı?.alarır.da v ıld1 7. işareti olanlar üztr· 
!erinde 2 Tem1~ da muamele ~rcnler· 
dır 1 Rakamlar kapanış flatlannı ıtönerir. 

"ukuf<Satı ) 
• t.ondrı 636. - • Vtuaa ~!. -

• ev\ orlt 12~. - • ~1a'.lrt 1 17, -

• PırlJ 168. - * Berlln 46 -

• lll lnn 21!'1. - • Varsovı 'l3, •. 
• Brilt• el 118. - • Badape,r. ! 6, -

• At lna 2.S, ·- • Bllkres 20. -
• ('enevrr •!O. - • Belırat ~~. -
.. c:oı\ a ?5, •• * Yotohımı 34. -

• Amsterdı 'll 8l, * Ahıa Q~3. -

• Praı: 100. • Mecidiye ='6 80 1 
• C: ıolthn' m '..' ~. • R- nkaoı ! 37 -

Çekler (kap. aa. 18) 

.ı ondra tı :ı7.- •StoltholTI 306 
• !lien ork 0 794S - • Vlvaııı 4.H 
* i'AılS 12 06 * :'\ l adrlı qq 
• ~111lno o.~8'6 • Rerlln ı.ıı~5!! 
• Rrlll.se !\.41 • V&f'$O•• 4 ! Ol 
• Atin~ 8? 8915 • P.udapesre 4 0 '~ l 
* (:enn" '1 4460 • Rlitres 79,!0m 
* Sofyı f6, ıSıı • 8e1Jraı 35.41 
• Amsttrdı ı 1. 17!;" • Yokohımı ' 6~~~ 

t9, I 11 > • l\l oslcnvı 1094 •o 

6 Temmuz cuma günü Kınah
adada tehit ve bikes çocukların 
parasız sünnet düğünü vardır. Dü· 
ğün saat on dörtte baılıyacak, ge
ce yarısına kadar devam edecek
tir. Kınalı adada deniz yarııları U'-::=:!:==~E~S~~H~A:=:M~===== 
yapılacak, danı edilecektir. it Bankası 8.90 

Çocuklar1 davet Anadolu 21.0 \ 

Malfıl gaziler cemiyeti İstanbul ;,~~' Hıvrtve . : : 

l'er~ıı~ ·-.•I() 
(, lmento u 11 .~S 

l' nvo• nr~ - ()() 1 

· ark ııe ı. -:uo 1 

şu hesinden: Mukrz Rankası ~:'.·· 

29 6 934 trihinde vilayet tara· l' • .;ıı:ort 1 rMo; 

Rıtya -.oı 

~ark m. ecu -·.00 
l'elelo n - 00 l' omontl 

fından Kınalıadada tertip edilen il--=:==-~~~'"'="=~=~====' 
t ehit ve bikes çocuklarının ıünnet 
cemiyeti bazı mecburiyet tahtın· • ı933Tilrk Bor. ı !S.75 

da 6 7 934 cuma gününe tehir e- • ıı . 
dilmiıti. Sünnet olmak üzere ı;utıhıDıhll:ı: :~:~ 
kaydolunan tehit çocuklarının F.rJaal istikrazı 93 7! 

köprünün adalar iskelesinden ha· 19t8 Mil A • .oo 

tahviller 
Elektrik -.Ol 
Trımvıv •• o 
Rıhtım 16 9 0 

Anadolu 1 4l' &!I 
Aaıdolw il 4U, 
Anadolu m "8, 10 
!\lttrt1essı 1 A 4"90 

Yollarda işitilen sözler h·ep harp 
yorgunluğuna delalet ediyordu 

tıır 

lıu 
rin 
ro 
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Karı koca odadaki haıta bakı • 
cı kısın huzurunda biribirlerine 
uzun bir ayrılıktan sonra tekrar 
kawıtuklannclan dolayı büyük bir 
meıerret duyduklarını belli etmit· 
lercli. Ondan ıonra yalmz kalın -
ca takip olunacak hattı hareket 
hakkında biribirleriyle derhal an
latmıtlardı. 

Violet Maıg ilk günlerde her 
ıün gelerek hiç olmazsa üç saat 
kadar Mösyö Thcerun yanında ka
lacaktı. 

Burada Violet Maıı her halde 
v-,ktini botuna geçirmiyecekti. 
Çünkü hastahane yaralılarla dolu 
idi. · Bu yaralıların bir çoiu Mös" 
yö Thceru tanıyorlar •e onu oda-
11nda ziyaret ediyorlardı. Ara • 
dan bir kaç gün geçtikten sonra 
karı koca ıCiya biraz kavga ede
ceklerdi. Möıyö Thceru hasta ba-

kıcı kıza kar11ını tiki.yet edecek -
ti. Bunun üzerine Madam Thceru 
bir iki gün kocasını ziyaret etmi· 
yecekti. 

Violet Maıg bu bir kaç gün 
zarfında Almımyanuı muhtelif 
yerlerini dolatacaktı. Casus kız 
Seriinin timalinde Skandinavia 
panıiyonuna yerleımiıti. Dani • 
markalı olan bu panı\yonun sahi· 
bi lntellijence Service'in adamla
rından ve ayni zamanda Alman 
:ıabıtaıiyle arası pek iyi idi. Bet 
ıenedenberi Berlinde oturan 
panıiyon ıahibi bütün kuvvetiyle 
Violet Maıge yardım ediyordu . 

ıibi zaferden emin ıörünmiyor .H 
du. Jll 

Yollarda, tramvaylarda ititildh 
sözler hep harp yorıunluğuna del! 
lalet ediyordu. Hi.li. tevzi edi 
len erzak dahi insanları doyurm•.ııi 
ia kifayet edecek ıniktardan ç.0'11 
uzaktı. BerJin ıazeteleri erzak te~" 
ziatine dair her ıün bir takıJi 
ilanlar ne§rediyorlardı. ErkekIJ.a 
ve kadınların giydikleri elbiselJ.b 
de eıkimit ve modası ıeçmit ıey V 
lerdi. Tiyatrolara giden halkıf 
yüzünde ahval ve zamanın veh•• 
met ve ciddiyeti ıörülebiliyordu la 

Violet Maıı Almanyada kaldıi' 
müddet zarfında ıayet eıaılı v u 
ciddi bir surette çalıtmııtı. Seya 
hallerini muhtelif kıyafetler 
yapıyordu. Sazan mürebbiye, b 
zan muallime, hazan hizmetçi kııl 
artiıt, re11am ve ıazeteci oluyor a 
du. 

Her kıyafete ıöre yanında veıİ' 
katarı da bulunuyordu. Almanya e 
da bulu11an lnıiliz cuuıları içi . 
bu vetikaları tedarik ederek Vio 

1 

let Maııe •ermek kadar kolay bit 
fey taıavvur edilemezdi. Bu sa e 
yade cuua kız tarkı Almanyanı .. 
zirai taraflarını, prbt Almanya 
Dm ema1 mukaluiai kolaybkl• 
dolaımata mu-.affak olmuıwJl'4 
Fakat nereye gitse iki günden fa & 

la kalmıyor Te derhal Berline a 
1 '" • 

fabrikalar yanıyor, tren kazalaı 
oluyor, ııiır ıürülerinde sari haı 
talıldar çıkıyordu. 

Violet Maıı ıeyahatlerind 
a•detinde pansiyonda daima b 
ka İDADlar 16rüyordu. Bunlar 
olet Maııe 7eni konterve kutul 
ıetiriyorlardı. lntellijence Servi 
tarafından hazırlanan bu kutula a 
rın muhteviyatı tesirleri müthi§ 
lan maddelerden ibaretti. 

Violet Maıı Almanyada bul 
nan harp esirlerinin çalı§lığı zir 
at sahalarına yaklaşıyor, onlar 
rasında propaganda yapıyor ve 
ıirlere bir çok desiıeler öjretiyo 
du: Kıymettar bir ziraat makin• 
sini tahrip etmek için makine 

kerleklerinin araıına bir avuç k 
atmak ki.fi ıeleceğini, yava9 y• 
vaı yannuya baılıyan ale! le 
samanlıkların, buğday ambarl 
nın nasıl yakılabileceiini, tohu 
luk için ayrılan patateılerin d' 
kildikten ıonra filiz vermem 
için ne yapmak lazım gelecej 
esirlere birer birer anlatıyordu . 

Violet Maıg bütün bu teıeb 
terini muvaffakıyetle neticelell 
diriyordu. Kız Almanyanın vaz' te 
ti hakkında tam ve umumi bir 
kir hasıl etmitti. Bu fikirlerini 
tün teferrüatiyle lntellige 
Service tefine anlatmağa ve f 
bu meyanda itilaf devletleri 
vaziyetiyle Almanyanın vaziye 
biribirleriyle mukayese eden Dl 
talealar yürütmeğe karar Ter 
ti. 

Çünkü Violet Maıı biliyordtl 
Almanyanın vaziyeti bozuk 
makla beraber Fransa ile lnıi 
renin Almanları mail6p et..
tanıı 1914 senesinde oldufurt 

Artık meı'uttu. lıtediği ıaade· 
tin son mertel>eılne vlaıl olmutt• 
Hikayeleri, Lir gün evvelden ha • 
lier verilecek liadar güzel bulun • 

k d k 1 k• 'J Aatdı• - 00 • 
re ete ece o an ıe ız vapuru ı e .L.._iiiiiiiiiiiiiiiiiiôiiiiimiiiiiia-iiiliiiiiiiliôiiiii_li&i __ .. 

gelmeleri ilin olunur. ' I 

Violet Maııı Berlinde ıeçirdiii 
ilk günler zarfında harbin uzun 
zaman devam etmesinin ve Alman 
yanın abluka alt!nda bulunmaıı • 
nın memleket üzerinde yaptılı te
ıiri ıörmeie muvaffak olmuıtu •. 
Sokaklarda gördüiü inıanlar 1915 
ıeneıi mayıı cünlerinde olduiu 

daha fazla deiildi. 
(Devamı var) 
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temizleme • 
ışı bitti ! • 

-- <Ba,tarat.ı ı men aa)ı1ııda) \ M. Göbels, bu. kan·h· har.ek.etın ı 
d

.. bozguncu tenkitçıler 1çın hır ıhtar 
) nındadır. lichterfaldede un d ·· 

k olduğunu hissettirecek tarz a soz 
urtuna dizilen mühim şahsiyetle

söylemişlir. Fakat resmen mey • 
rin resmi listesi pek yakında neş

dana çıkarılıp bildirilmiş olan re
rolunacaktrr. Kurşuna dizilenler 

zaletler tenkitciler için yeni bir 

''Cumartesi günü asilere ve ha
inlere karşı başlamış olan temiz· 
leme hareketi pazar akşamı bit -
mittir. Memleketin her tarafında 
tam bir asayiş hüküm sürmekte • 
dir. Bütün millet Hitlerin arka • 

birçok zabıta amirleri de vardır. ' -
) faaliyet mevzuu olmıyacak mıdır? sında durmaktadır.,, 

yor Jiücum kıtalarr efradına veri en k k ) Berlin, 2 (A.A.) - Havas ajan-
ırıezuniyet kararı ve keza ünifor- Daha şimdiden te tü ses er, sos-

k d k . yal demokratların 15 sene süren sı muhabirinden: Mare,al Hin -
tiJe.,ntaların ta§ınması hak ın a ı 

· d · 1 d reJ"imleri esnuında ortaya çıkan denburgun yakınında bulunan ze-
ll de-rıemnuıyet bütün şid etıy e e • 1 

k'l · bu rezaletlere yaklaşır mahiyette vat hakkında kontrolü kahil o · 
ıodi .vam etmektedir. Başvc 1 muavı- d ·· 1 mıyan heyecanlı şayialar dolaş • 
~m•.ni M. von Papen apartmanında hiç bir şeyleri olma ığım soy e - maktadır. 

~ezaret altında bulur.maktadır. mektedir. 
ço l h · it d d Um:.ımı· sük\ıtun yeni bir itimat 

, te\"'ve ia t da göz hapsı a ın. a. ır. 
~ dalgasına işaret olması, ve Hitle -

k J-lücum kıtalarında grup amırı o - k 
!' 1 • k.f rin Almanyadaki vaziyetinin uv • 
ı:kle~an Prens Wilhelm 1se tev ı edil-

\'ellendiğine deliilet etmesi şüphe-
eıeıft'littir. b d.. k.. ·· · lidir. Vaziyet, ugün un unun 

teY, Von Papenin yerıne kim 
lkıO geçecek ? 
eha• Berlin, 2 (A.A.) - Röyter a -

d Janaı muhabirinden: 
u . d 

ldıj Hi.la kend.i evın : nıevkuf bu-
v~unan baıvekıl muavıni M . von 

ya .Papenin yerine ceneral Goerin3in 
erd•eçmesi Jt'luhtemeldir. 

b..SUtUn Almanya ayaktadır, 
'kılı Paris, 2 (A.A.) - Havas aw 
or ;anımın Berlin muhabiri bildiri 

JOr: 

İ' "Hitler cumartesi günkü hadi-
veı l d b·· .. 

a e er en uyumüf olarak çıktı. 
! . ütün Almanya ayaktadır ve he

aynıdır. 

Berlinde dUn de asllanlar 
oldu! 

Berlin ,2 (A.A.) - Berlinde 
dolasan şayialara göre dün yeni • 
den Berlinde bir takım idamlar ol
muştur. Bu idamlar listesinin bu 
ak~am ne~rcdileceği söylenmekte -

dir. 
Eski Kayser hayrette! 

Dorn, 2 (A.A.) - Egki kayser 
Almanya hadiselerinden çok mü
tehayyir kalmıştır. Vaziyetin böy
le inkişafını katiyen beklemiyor -

ıçı . . . .. 
io pımızın uıtiınde Hitler vardır.,, du. 
bil Bu sözleri, hadiseyi bizzat ida- Canilerin mUnasebata girlt

Y re eden başvekilin cesareti ve ira- Ukleri ecnebi devlet hangisi? 
ıa ,deaini metheden M. Goebbels, Berlin, 2 (A.A.) - Propaganda 
an~ söylemektedir. nazırı M. Göbels dün ak§am rad-

l:kh Şurası muhakkaktır ki, ilk za· y~d8: sö~le.di.ği ~i~ ~ut~~ta mürte
ırıal"lardaki arkadatı ve söylendi - cı aıılerın ıkıncı hır ıhtılal yapmak u::dine nazaran Hitler ile senli .~enli ~ayes.il~ Hitler~ ka~şı kıyam et • 

,,t.onn an yegane dostu olan yuzba- tıklerım, ecnebı hır memleketle 

•• ' · Roehmün kur§una dizilme,ine müna ebette bulunduklarını ve 
al r•r verebilmek için M. Hitlerin Hitlerin icabında merhametsizce 
at , .. hına tamamiyle hakim olması hareket etmesini bilen bir adam 

•c•P etr.ıittir. olduğunu isbat ettiğini ehemmi -
del B:ışvekil, dün veya bugün Al.. yelle kaydetmit ve demiştir ki: 

ba,ır'•n mille~ine beyanatta buluna- "- Hitler, cesaretle suikastci • 
r V~aktı. Bunu henüz yapmamııtır. lerin yuvasına girerek hainleri biz
ulaıl Dür. :>.kta.m üzeri, bir polis zat kendi8i tevkif etmittir. Ber
rvi)ordonu, halkın baıveki.lete yak- linde de Pı-usya ba§vekili M. Gö-

Hücum kıtaları Berlin erkanı 
harbiyesine mensup prusya prensi 
Ogüst Vilhelmin yabancı bir mem
lekete kaçtığı yahut Berlinde ne
zaret altmda bulundurulduğu da 
iddia edilmektedir. 

Başvekalet ve nP.zaretler mahal· 
lesinde mu haf aza tertibatı arttırıl-
mı~tır. 

Paris gazeteleri neler 
yazıyor ? 

Paris, 2 (A.A.) - Paris matbu· 
atı Alman~·a hadiselerini uzun u· 
zadıya mevzuu bahsetmektedir. 

Gazetelere göre, Almanyada, 
vuku bulan hadiselerin karışıklığı 
büyük ihtiyat ve her halde müte
zayit bir teyakkuzu icap ettirmek .. 

tedir. 
Debats gazeetsi diyor ki: 
"Her ne olursa olsun bu hadise· 

lerde baf lıca Reichswehrin par
mağı vardır. Hitlerin gizli mak • 
salları ne de olsa, bu karışıklık -
!ardan çlkacak olan Almanya, es
ki milliyetçi Almanya olacaktır. 

"Le Temps,, gazetesine göre bu 
hadiseler bir ihtilaçtır ve tarihte 

bunun emsali ı;örülmemiştir. Bu 
gazete diyor ki: 

"Almanya hadiseleri bir karı• 
tıklık intibaı veriyor. Fakat orta· 
da bir vakıa vardır: Milli ıosya -
liıtlik artık bütün millete tamil 
değildir. Şimdi bilinecek bir fey 
varsa o da mistik bir kuvvetle ta .. 
hakkümü tesis eden Hitler, bu 
mistik kuvvet zail olduktan JOnra 

ula latmasma mani oluyordu. Me- ring mürteci suikastçılara kar§ı en 
1 ·· J d · da iktidarda tutunup tutunamıya· i ,ınur arın aoy e ığine nazaran M. ıiddetli tedbirleri almıthr. Fakat 

§ Hitler, metsul edilmek isteme- Almanyayı azim felaketlerden cağıdır.,, 
d. D h'l• · h k k ı lntransigent gaz:;.~eıi de diyor ınekte i ı. a ı ı vazıyet enüz urlarma azımdır. iktidar mev-

ulu sarih değildir. Hükumet merke - ki ini almak istiyen caniler planla- ki: 
zir"-inin manzarası, ancak pek hafif rım daha ,.iiratle tatbik edebilmek Almanyanın böyle karma karı
r • ir tekilde değiımiştir. Hadisele.. için ecnebi bir devletle münaseba- şık vaziyeti her halde eski veliah
ve 1rin Y•Pınıı olduğu derin tesirler, ta girişmişlerdir. İtitilmemit bir tı sevindirmektedir. O, beklediği 
yot gelen ıeçenlerin yüzlerinde oku - sefahatle hücum kıtalarımızın na- saatin yakla,makta olduğunu gö • 
in• nabilmektedir. Halk, vakayii sa- mus ve !erefini ihlal ~tmitlerdir. rüyor, Almanya gene e$ki impara-
e tlbah gazetelerinden öğrenmiştir. Hitler ve ona sadık olanlar imar torluk haline avdet edecektir. 
ku- H~diıeler, 0 kadar ani olmuş • eserinin tehlikeye düşürülmesine Hltlerin yeni erklnı harbiye 
ya tur kı, halk, bunları anlamıyor tahammül edemezler. reisile bir mUllkat 

~ler•ıibi görünınektedir. Daha dün Hitlere ve onun hareketlerine Pariı, 2 (A.A.) - Journal ga-
rlatfıan ve teref yüklü olan insanların karşı kıyam eden her kim olursa zetesi Münihteki muhabirinden 
huofayıplarını ortaya çıkaran resmi olsun başı tehlikededir. şu telgrafı almıştır: 
di/e~liğlere .rağmen enditeler izale "Hitlerin yeni erkanı harbiye 
m,redılememıttir. Bütün Almanyada sükunet av- reisi ve itimat ettiği adamı olan 

ec;· S 'k t l det etmi ... tir. Şüpheli unsurlar iza- L .. ·ı ~ u aff k l • uı aı çı arın M"' · h k ki s uh:e ı e görüşmege m v a o· 
d unıc ıo a a· le edilerek milli a.osyalist fırkası· d u rın a iıyana batlad kJ b . dum, ve kendisine sor um: 

· d h' d 1 arı ır an- nın temizlig~ i ve namuskarlığı iade 
bbrJ •t fe ır en kilomet l l 

b. f' re erce t an olunmustur. Bu vahim anlarda 
l .. ır say ıyede nasıl ol d f h ev up a se a a• 
azi~te daldıkları anlatılmamaktadır. Hitlerin yanında bulunmak bahti-
• Ilı Bundan hatka bu .. k d yarlığma nail olan bizler onu bili. 
ır f' ' gune a ar 
.• •ıoayalist olarak a...-inen l kaydü ıart takdir etmesini bir ke-
l r -~ unsur ar-
eJ. la nasıl birletildiiine de akıl er- re daha öğrendik. 
faİıf dirilememektedir. Hitler bugünkü kadar hiç bir 
ri Kendiıinden tiiPhe edilen Fon vakit vaziyete hakim olmamıştır. 
e~Papen, nezaret altındadır. Almanyada dahili ihtilaflar üze • 
ııı' En yakını olan tahıiyetler öl • rinde spekülasyon yapmak çok 
ıııit 11lÜtlür. Suikast için faaliyette bu- beyhudedir. Millet tekrar işe ko

l~nan Ceneral von Schlecher ölmüı yulmuştur. Şef, icraatta bulun -
dıJ tur. Suikast için faaliyette bulu- muştur. Şefin bu hareketinin se-
1' nan yüzbatı oehm ölmüftür. merelerindcn bütün millet müste
•Jtl, Aca.ha, bütün bu suikastçıları bir- fit olacaktır. 
~~tici,, ... llatlıyan bağlar ne idi?. Temizleme iti bitti 
d ''Aıt 11Mif1erhl teyit ettiği Berlin, 2 (A.A.) - Geçen gün· 

" ~Pıtına., her kes için bir esrar kü hadisat hakkında fU resmi teb· 
r) • raJc kalmaktadır. liğ netredilmiştir: 

- Hücum kıtalarmın muarız 
propagandalarla tefe .ır;uha uğra .. 
dığını ve fenalığın çok derin oldu
ğunu zannediyor musunuz? 

- Katiyen. Bütün bunlar hiç 
bir şey değildir. Asayiş şimdi ka
ti olarak tesis olunmuştur. 

- Hadisenin her halde vahim 
olması lazımdır. Hitler bizzat mil· 
clahale ederek tayyare He Münihe 
koştu. 

- Hiç biı- şey de[;il l'ü::-ük bir 
suikastçı zümresi r-:- hsi menfaat 
l;ğrunda büyük fırka -nızm içine 
nifak sokmak i•tcdi. B·J zümre 
artık mevcut değildir. /.:;al:: tesis 
edilmittir. işler gen\! c.;':isi gibi 
yürümektedir. 

- Bunların Almanyanın hari-

..:i l'iyaseti üzerinde bir tesiri olmı· ı 
~ c.<'ak mı? 

- Katiyen. Bu dahili siyaset· 
te bir ihtilaç tan ibarettir. Temizlik 
vapılmıttır.,, 

Hitıerin merhamtsizce ted· 
birleri lngilter~de teessür 

u~andırdı 

Londra, 2 (A.A.) - Deyli Tel· 
graf yazıyor: 

Resmi haberlere göre, bazı nazi 
rüesa ile jeneral von Schleicher a
rasında tertip edilen v~ iddia edil
diğine nazaran bazı ecnebi devlet· 
lere veya mümessillerine istinat e

den ihtilal teşebüsünü bastırmak 
hususunda Alman başvekili M. 
Hitler tarafından ittihaz edilmiş 
olan seri ve merhametaizcesin~ 
tedabir, burada derin ve iztirap 
verici bir tesir uyandırmıştır. 

Gazeteler, cumartesi günü Prus 
ya ve Bavyerada cereyan etmi• 
olan hayret verici vakayi hakkın" 
da sütunlar dolsu netriyatta bulu-

' nuyorlAr. 
Ancak, mütemmim tafsilata 

intizaren matbuat, tefsirata girit • 

memiştir. 

Almanqada iki 
büyük cereyan 

Muhafazakarlar neden 
korkuyorlar? Gençler 

grupunun istediği rejim 
hangisi ? 

Paris, (Hususi) - Bura gaze· 
telerinin verdikleri haberlere gö
re "Çelik miğfer,, teşkilatı riyaseti

nin ve cümhur reiıi ile Hitler nez· 
dinde nüfuz sahibi olan bazı mu-

hafazakir mahafillerin ısrarı üze
rine Ştalhelm tetkilatının lağvı 

hakkında verilen kararın, hiç ol
mazıa timdilik, terkedildiii an -
la91lmaktadır. Maamalih bu hal 
"Çelik mijfer,, tetkilitı ile Hitler 
miliıi arasındaki gerginliğin iza• 
le edildiğine delil addolunmamalı-

dır. 

cereyanların haricinde kalmağa 

muvaffak olmu~tur. Acaba bu 
cereyanlara karşı ileridt>, ani bir 
karar almak lazım olduğu anda, 
nasıl bir hareket tarzı ittihaz ede
cektir? Bilinrniyen budur. 

Soayaliat fırkasının gizli 
beyannameleri 

Amstc .. rta.m, 2 (A.A.) - Alı· 

nan haberlere goı c: Alman sos ya• 
liıt fırkasının idare mecJisi tara -
f ından imza olunan bir beyanna -
me Almanyanın birçol< şehirlerin
de gizli olarak dağıtıtmıthr Al· 
man milletine hitaben ve çok !id

detli bir lisanla yazılmış olan bu 
beyannamede: ''Almanyanın üze .. 
rine aaldıran ve !İmdi de çamur 
ve kan içinde boğularj çetenin 

yaptığı bütün cinayetlerden Hitler 
mesuldür . ., denilmekte ve Alman 

milleti, duyduğu bütün nefreti 
yüksek sesle ilana dav .. t olunmak
tadır. 

Hücum kıt'alar1nın merkezi 
işgal olunmuş 

Viyana, 2 ( A.A.) - - Dün Mü
nibe giden Daily Telegraf muha
biri, Münih sokaklarında dört yol 
ağızlarının askerler tarafından 

muhafaza edildiğini söylemekte • 
dir. Alman ordusu kıtaları tara• 
f ından toplan baskınlar yapılarak 

milli sosyalist hücum kıtalarının 
merkezi işgal olur.muş ve istasyo
na bir ağır makineli tiifek batar· 

yası tah,it edilmiştir. Hücum kı· 
taları merkezinin işgali esnaımda 
kaçmak istiyen hücum kıtaları ef
radı öldürülmüş ve yaralanmışlar
dır. 

Hlndenburg, Hitleri 
tebrik ediyor 

Berlin, 2 (A.A.) - Alman i .. 
tihbarat bürosu mareısl Hinden • 
burgtan M. Hitlere ve M. Göringe 
çekilen telgrafları netretmektedir. 

Maretal hiyaneti vataniye tahri • 
katı kartmnda gösterdiği azim ve 
cesaretten dolayı M. Hitleri ve e-

nerjik icraatından dolayı da M. 
Almanyada iki büyük cereyan Göringi tebrik etmektedir. Diğer 

görülmektedir. Muhafazakarlar- taraftan M. Göbbels' de gösterilen 
dan, sabık merkezcilerden, bü • inzibattan dolayı matbuata tefek· 
yük sermayedarlardan ve benzer- kür eylemiştir. 
lerinden mürekkep olan birinci SükOn ! 
grup nasyonal - sosyalizmin in- Berlin, 2 (A.A.) -- Alman ıs-
kişafını korku ile kartılamakta tihbarat bürosu resmen tebliğ e
ve hatta bir tehlike addetmekte • diyor: 
dir. Bu mahafil ayni zamanda Temizleme ha.reketi dün bit
nasycnal- ıosyalist rejiminin ha- mittir. Bu vadide bundan ıonra 
rici siyaset sahasında maruz kal • batka icraat yapılmıyacaktır. Bu 
dığı muvaffakıyehizliklerden su· suretle Almanyada emniyet ve in· 
kutu hayale duçar olmutlardır. A- tizamın iadesi için yapılan icraat 
rasmda "Çelik miğfer. teşkilatı yirmi dört saat sürmüştür. Bütün 
dahi bulunan bu gruptaki hoınut- Almanyada sükun ve nizam hü • 
suzluk günden güne artmaktadır. küm sürmekte ve bütUn halk gö-

lkinci grup ise gençlerden mü· rülmemit bir fevk ile M. Hitlerle 
rekkep olup bunlar da Almanya- beraber yürümektedir. 
da milliyetperver olmaktan ziya- .... ,,,_1111.......-.. --. • ...... -·-· --· 
de sosyalist bir rejim tesisini iste· l L A N 
mektedir. Samatyada Mirahor llyas Bey 

Bunlardan ba~ka bir cereyan mahallesinde Hacı Manol soka
da vardır ki buna, hadisatı olduğu ğında 64 numaralı Despinadan 
gibi karşılıyan kararsızlar dahildir metruk hanenin tapu kaydı bulun
ve buna menıup ol&n çok büyüktür madığmdan senetaiz tasarrufata 
Bunlar daima nasyonal - sosya- kıyasen tapu memuru tarafından 

lizme iman etmekle beraber eski mahallinde 17 • 7 - 934 tarihinde 
hararetlerini kaybetmişlerdir. tahkikat yapılacaktır. Mezkur 

Hindenburg,. dostu fon Papenin mahal hakkında tasarruf iddiasın· 
tav.iyesi üzerine bundan 17 ay e- da bulunan varsa mezkiir tarihe 
vel naayonal - sosyalizm ile bir kadar İstanbul tapu baş memur
tecrübe yapmağa razı olmuf tu; luiuna ve yahut mezkur tarihte 
aldığı neticeden memnun olup ol· saat 9 dan 14 e kadar vesaiki müs
madığı cayı ıualdir. pitelerile beraber mahallinde bulu 

Bilinmiyen bir şey varsa o da nacak me'mura bizzat ve yahut re
başvekil Hitlerin ne dii!ündüğü - smi vekilleri hazır bulunmaları 
dür. Bu zat bugüne kadar bütün ilan olunur. (1263) 



(Bqtaratı ı men uyıtada) 

sikalar Alman hükfrmetini şaşırt
mıştır. 

husule getirmiştir. Bir kaç gün 
'evvel gene bu meseleye dair bir 
telgraf havadisi vardı. Fakat bu 
telgrafın yazılış tarzr müphem ol
duğu için mevzuu bahsolan zehir
li gaz tecrübesinin mahiyeti iyice 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANKASI 

Yeniden gazetecilere beyanatta 
bulunan Vikem Sdid demiştir ki: 28/6/t934 vaziyeti 

- Almanya hükumeti, harp ha
linde muhasım milletleri mikrop • 
Iarla mahvetmek husuında tecrü
belerde bulunduğu ve bulunmak -
ta olduğu hakkındaki iddiaları 
hiç bir vakit inkar edemez. 

anlaşılamamıştr. Kasa ı 
AKTiF 

Son aldrğımrz malumata göre Altın : sarı kiloıı;ram lJ.145 ·671 1 L. t8.490.47i. 63 
Almanların yaptıkları tecrübenin Banknot ... ................................ .. · ,, J 6.694 9fi8 -

hedefi şudur: Ufaldık ·········-·-··········-·--··--········· ı ,, i 12.899. J9 

Pariste ve Londradaki yeraltı Dahlldekl Muhabirler: 

şimendiferlerinin hava alacak A~~ın : s~n l\g. --·· -····- l 788 024 L 2 51 s.oo.ı -
yerlerinden zehirli gaz, yahut teh- Tur~ lır:rn · ·--··-···· ·· ·· · · ·· " 1 1 :30.::3.14 ~6 

Lira 

35 8Q8 3-1-4.8~ 

ıl 
il Sermaye ............................................ ...... . 

PASiF 

lhtivat ak Çe"Oı ....................... ·····. ····· .......... . 

TedavUldekl Banknotlar: 

Lira 

15 000 ooC 
663 91 

Alman gizli servislerinin kimya 
harbi için yaptıkları tecrübelerden 
f Üphe etmek varit değildir. AJ • 
manyadaki hu gizli servislere 
"Gazlerle hava hücumu,, ve ha • 
vada gazlerle müdafaa,, hizmetle
ri denilmeldedir. Londra, Paris 
ve Nevyork bunlara tamamen va
kıftır. 

likeli mikroplar atarak insanları Hariçteki Muhabirler : 

zehirlemek ve öldürmek.. Altın . Saf! kilogram 3.745 146 ı 5.267.859. 04 

.\1 l · d'l · h ld ~ltına tahvili kabil Serbest dövizler 427.5.225 9:'i 
lı. man ar şım ı G a e zarar . 

srz; mikropları çoğaltıyorlannrn. Hazin~ Tahvilleri : 
• • • <:> Deruhte edılen errakı naktiyc ! 

Mılyonlar, mılyarlar, bı1yonlarca ,arşılıtJ r.... t 58 ?48 563. _ 
mikrobu götürüp Pariste ve Lon- Kanunun 6 ve 8 incı mıd-
dradaki yeraltı Şİmendiferlerİnİn delerine le\•fikın vaki tediyaı il ., 93;"9 563.-

Der uhce edilen e vrn ı na:, tiye 1. J 58 :"48 563 -
Kanunun 6 ve 8 incı m:ıdde· 

leri11e tevfi~an '" ''' ıcıli,·aı 

Deruht:: edılen evr:ı .ı na. liyt'. 
lıa'cıyes: 

9 .'i4.1OB·J99 ır Karşılı~ı cama men altın o1ar3 k 
tedavült' vaze,iilen . . . ~L 

9 379 .563 -

J .+9 .169 000 -

8 688 ooo. - r sa.o,::;7 n ------Türk Lirası Mevduatı : 
1 Vadesiz ........................... . 22.294 666.56 

Elimde buna dair bir dosya mev
cuttur ve bunları ne~retmekle Av
rupa sulhüne hizmet ettiğime emi
nim. Bunun için sorduğunuz her 
suale cevap veririm. Yalnız biri
ne cevap veremem. Bu da bun -
ları nereden tedarik ettiğim mese
lesidir. 

Dosya bana verildiği zaman 
evvela buna itimat meselesini tet
kik ettim. Ondan sonra da muh
teviyatını ihtisas erbabı ile bir a
rada tetkik ettim. Bunlar dosya
nın aslı olduğuna yeminle temin 
edemiyeceklerini ve fakat olma -
dığını da iddia için sebepler mev
cut olmadığını söylediler. 

Tehlike çok büyüktür. Bunun 
için inaanlık şuurunu harekete ge
tirmek lazımdır. 

Almanya mehafili ise hu saha
da yapılan ne,riyatm yalan ve giz
li maksatlara matuf olduğunu id
dia etmektedirler. 

V AK1T - Vikem Sdid, bütün 
Avrupaca şabsr tanınmış bir ml.1-
harrirdir. Onun içjn zehirli gaz
lcr hakkındaki neşriyatı cihan ef
knrr umumiyesinde derin akisler 

methallerine buakıyorlarmış. Mu- Se~edat CUzdanı : 
ayyen bir zaman sonra metrepoli- ~~zıne bonoları - ··········- ·· ······ ,, L. 3.830 870 -
t · ht l'f tak l d 1 ıcıırf senetler ........ .. .. ...... C) 681 4c:cc: :iO 
enın mu e ı mm a arın an · ·· ~· · ·'·' · 

muayen miktarda hava tabakası Esham ve Tahvilat Cüzdanı: 
alarak bunların icinde ne kadar Deruhte edilen evrakı naktiye j 

. ~ ~ ~ • karşılı~, esham ve tahvilAt 
mıkrop dagrlmrş oldugunu tetkık iti1'ari kf\-metleJ ....................... J 
d. l . " 27.627.370 22 

e ıyor armış. Bu tecrübelerden f.sham v,. Tahviltt ......... ...... .. 3 471.806 2;; 

elde edilecek muvaffakiyet neti - Albn ve döviz üzerine avans · ....... .. 
cesine g:öre harp zamanında isti - Hissedarlar···········-·········-···-·· · . . . ........... . 
fade edec'eklenniş. Yani o vakit. muhtelif 

Yek On 

149369000 Vadeli 

Döviz Mevduatı : 

\'adeli --······ .. ··-········-····· 
\ 'adesiz --······· . · ..... ······ ı 

fi 512 32S.50 • 
•nuhtellf .. 

31.099 176 4';' 

205 206 91 
4 500000 -
9 1 [ 1 :~80 84 

249__§8.3857 84 

8475.699 Ol 
ı 901 :-or.62 ıo 3:-:- .;.60 

.. .. .. .. ......... 43 4908!6 

YekOn 41) 883.8;i~ şimdi zararsız mikroplarla yaptık
ları tecıübeler yerine öldürücü 
mikroplar ve gazler yapacaklar -
mış !. 

2 mart 1933 tarihinden itibaren: 

Vikem Sdid if~aatmı gayet mü
him vesikalara istinat ettirmekte 
ve Almanların yaptıkları tecrübe
lerden elde ettikleri rakamları 

zikreylemektedir. Almanların bu 
tecrübeleri harp halinde mikrop ve 
kimya muharebesine karar vermiş 
olmalaıınr .e:östermek itibarile fev
kalade dik1:ate değer bir mahiyet
tedir. Mevzuu bahsettiğimiz neş
riyat Ye ifşaat yalnrz Ingilterede 

ve Fransada değil, diğer Avrupa 
memleketlerinde de büyük bir he
yecan husule getirmiştir. 

Iskonto haddi yüzde 5 1·2 - Altın üzerine avans yüzd e 4 1-~ 

İstanbul Yedinci İcra Memur • 
luğundan: 

Beyoğlunda Kazancı mahalle 
ve sokağında 46 No. h hanede 
mukim iken elyevm ikametgahı 
meçhul Doktor Nikolaki Yanakidi 

Hava makinist mektebi 
kaydı kabul şeraiti 

Efendi ile Perapalas otelinde mu- 1 - İkinci maddede yazılı şartları haiz olanların iıtida ve li.z\ 
kim iken ikametgahı meçhul Jorj olan vesikalarla Haziranın birinc.i ....... u.ı-- •.ı.~-·-~- ,_ .__~ .. :..:..-ıü 
~ '-- d I ka ar eşi Hydeki me tep müdür üğüne müracaat etmeleri lazıınClı 
Aleksandr Ralli Efendinin uh.. t t b 1 h · · d b · l · k . f d s an u arıcın e ulurıup ta vazı yet erı me tep müdürlüğüne göl' 

teı tasarru un a olup 25 eylül 933 d 1 · 1 .. h k 
.h. d b' d .1 . . erme en ve a acaldarı cevaba gore are et etmeleri İcabeder 

tarı ın e ır sene va e ı e scraıtı 2 M k b · · · · l A 
1... d . . d . . • - e te e gırış şeraıtı ve azım olan vesikalar: 

Gıda fiyatlarında ihtikar 
ma ume aıresın e ıstıkraz eyle - A T·· k J k 

•w• • - ur oma , 

~ıgı ~:OO.ve 222~ lıraf mu~a~.ı:n- B - Taliplerin orta mektep lise sekizinci smıf tahsilini ikmal el 

ı et u h elmdızes· kve ~den Eer~g e ıheln miş ve asgari ( 17) yaşını bitirmiş azami (20) yatında olmak orl 
s an u a ır ecı e mır ma a • k t h ·1· d ' 

(B~tara.tı l inen ııayıfada) 

kaqrla§tıracağız. Hakikat o zaman 
meydana çıkacaktır. Hayat pahalılığı 
denildiği zaman pek doğru olarak ib
tiyacımızı tetkil eden muhtelif kalem
ler hatıra aeHr. Belediye kanunu sa -
1ahiyeti itibariyle bu kalemlerin hep
si ile allikadar değildir. Biz yalnız ha
vayici zaruriye ile r.ıeşğul oluruz. 

Bunun haricinde kalan maddeler -
le müıtehlikin alım takatinin takip et
tirri seyir ile me§iul olmayız. Maa -
mafih maişet cihetini bir kül halinde 
mütalea edecek olursak görürüz ki, 
geçinmemize ait efya ve hizmet fiat -
leri gün geçtikçe ucuzJamaktadrr. 

Ticaret odasının hayat indekıleri 

gözümüzün önündedir. 929 ıeneıi zar
fında vasati hayat indeksi 1381 iken 
bu yekun 933 seneıinde vasati olarak 
1047 ye İnmiştir. 933 ıenea.inin dört 
aylık vasatisi ile 934 seneıinin dört 
aylığını ele alacak olursak gene 1934 
eenelİ lehine bir fark görürüz. lndek
ıe dahil olan muhtelif ihtiyaç madde
leri arasında bilhaua göze çarpan te• 
nez.züller memleketimizde yetişen is -
ti!1lak f'diJ ... ., gıda maddeleridu·. 

İstanbul müstehlilrinin sarfiyalı 

muayyen cinı ve kıymette gıda mad • 
deleri için 929 senesi zarfında 1555 
iken bu miktar ayni indekı.e nazaran 
934 ıene1inin dört ayı zarfında vasa
ti olarak 900 ze İnmiıtir. 

Görülüyor ki, rakamlar ortaya ko
nunca gene umumiyetle efya fiatleri· 
nin pahalıhfmdan, ne gıda maddeleri · 
nin yüksckliğ:nden bahıetmeğe im • 
kan vardır. Rakam~r bu iddiaları tek
zip ediyor. Ancak bu tenezzüllere nğ
men gıda fiatleri bizim vasati alım ka
biliyetimizin üstünde kalıyorsa bu • 
nun önüne geçmek iç;n yegi:.11e çare 
müstehliklerin teşkilatlanması ve bu 1 

ııuretle eo•anın mali:rctini biraz dü -
şürmesidir. Tstanbulda bugün belli 
httıb üv kooperatif vardır. Müstehlik-

ler bu kooperatiflere yardım edecek o

lurlarsa, bugünkü kazançlarının alım 
kabiJiyetlerini arttrrmıt olurlar. 

Serbest piyasada tekarrür eden fi. 
atler §ehrin tevzi makanizmaıuna ve 
ikbaadi bünyemize göre en normal fi. 
atlerdir. Yaş meyve ve sezbe satışı 
fiatlerine gelince bu maddelerin fiat
lerini de bugiinkü şartlar dahilinde 
normal buluyoruz. Kırk paraya alınıp 
on bet kuruşa aablan yaı meyve ve 
ıebzeden haberimiz yoktur. 

Bir ıeyyar satıcının giinde kaç kilo
ma! satabileceği tabi olduğu mükel!e
fiyetlerin neden ibaret olduğu, şehrin 
uzak mahallerine gitmek i-;in ne mas
raf ihtiyar ettiği göz önünde bulundu· 
rularak hüküm verilmelidir. 

Biliyorsunuz ki, lstanbulda yaş 
meyve ve sebze satanlar memleketi -
miziı:ı diğer krsımlarından gelen ha • 
yat standartr asgari derecede bulunan 
ve büyük şehirde sailerini çok ucuz sa
tan unsurlard•r. 

Her hangi tüccarı teşkilatın daha 
müsait §artlar dahilinde devamlı bir 
ıurette yaş meyve ve sebzeyi daha u
cuz ıatabileceği tahmin olunamaz. 

Serbest piyasada kimse hizmetini 
ve elinde bulundurduğu eşyayi İstcıli

ği fbte ıatamaz, rekabet buna mani -
dir. 

Eğer herkes hizmetini iıtediği fi. 
ate satabilseydi, bir çoklarımızın va • 
ziyeti başka türlü olurdu. 

Belediye havayici zaruriye fiatle • 
rini yakından takip etmektedir. Gaze
telerin daima bahsettikleri ihtikar riıli 

huıusi teşekküllerin piyıuaya arzı hu
ıusundaki hakimiyetleri ile kabildir. 

1 · d k' k' D . k dd me tep a sı ın en daha yüksek tahsil görenlerle bu tahsili bitinrıİI 
~sı; ekA ~ es

9 
ı bemıdr fapı ~.ak e - olan şehit, malul ve asker çocuklariyle ecnebi diline vakıf olanlar ter 

sın e aın ve eş e a mu errer cih edilir 
9 yeni Mimar Kemaleddin .soka- ' 
ğında 3 ila 24 ve Emirname soka- C - Talip miktarı kadrodan fazla çıktığı takdirde bunlardıl 
ğmda ı. 3. 5. 2. 4. numaralarla o:ta mektep şahadetnamelerine nazaran yüksek derecede olanlaı· te~ 
murakkam emlaki 12 hisse itiba • cıh olunurlar Orta mektep tahsilini ikmalden sonra iki sene ve daht:. ır 
rile 4 hiHesinin maa faiz bedeli yade müddeti tahsilsiz geçiren~er ort:ı mektep sekizinci sınıf derslerill 
vefası tediye edilerek vefanın fek- den hava mekteplerince imtihan edilirler ve muvaffak olanlar aJınıf• 
ki vefa en farig Aleksandr Ralli D - Sıhhi vaziyeti uçuş vazifeler inde ;stihdama elverişli oldujıl' 
Efendi tarafından talep edilmiş na dair müteh~ssısları tam olan olan

1 
~ir h<ıst~ne heyeti sıhhiyesi l'apD' 

ve icra ve iflas kanununun 153 ı·u almak (harıçte bulunanlar mahaJlı askerlık şubelerine mürac"' 
üncü maddesine tevfika t . etmek suretiyle muayeneye gönderilir Tam teşekküllü heyeti sıhhif 

n anzım b l h · 1 d b.. ·· k k 
edilen ödeme emri ikametgahla .. u unan şe ır er e en uyu as eri makama müracaatla muayenef' 

1 h . sevkolunurlar) 
rmın meçhul o ması asebıleteb -
liğ edilememiş ve ilanen tehliğat E - Ahlakı mazbut olduğuna ve hiç bir veçhile maznun vef' 
icrasına karar verilmiş olmakla mahkum olmadığına dair polisçe tasdikli vesika gösteı·mek, 
tarihi ilandan itibaren nihayet 15 F - Mektebe kabul edilecek talebe Gedikli küçük zabitler hJ 
gün zarfında dairemize 934 12792 kındaki (1001) numaralı kanun ile bunu tadil eden kanunlar mucibiı'' 
numaralı dosyasına müracaatla ce muamele göreceklerini, mektebi ikmal ettiklerinde hava birlik '' 
parayı almanız veya ipoteği çöz - müesseselerinde (12) sene müddetle hava gedikli küçük zabiti olaı'I~ 
meniz ve bu müddet zarfında mü- ifayı vazife edeceklerini teahhüt edeceklerdir, 

racaat etmediğiniz veya gelip le G - Me!depte tahsilde iken a rzulariyle tahsilden ayrılmak jıtİ' 
kanunen makbul bir sebep beyan yenler mektepte okudukları müddet zarfında kendilerine yapılan bir 
etmeksizin parayı almaktan ve tün masraflar ödettirilir, 

ipoteği çözmekten imtina eyledi - H - Tahsil müddeti iki senedir Mektep leyli ve meccanidir N 
ğiniz takdirde borç tamamen te - keri lise talebesi gibi giydirilir, ve beslenir. Ders levazımı paraıız "e'1 

diye borçlu taraf mdan yatırıldığı lir, 

takdirde icra tetkik mercii tara· J - (C) fıkra:ıının ikinci ben dinde izah edilen ve imtihana tıbİ 
fmdan yatırılan paranın namınıza tutulması lazım gelenlerin imtihan lan: Eylulün ilk haftasında h''' 
hıfzına ve ipotek kaydının telkini- mekteplerinde yapılır, Mektebe kabul edilen talebe 15 Eylulden itib'' 
ne ve bu kararın tapuya iş'ar edi- ren mektebe alınır Dersler Birnci Teşrin başında başlar (32101 
leceği malumunuz olamk ve işbu 

maddeyi kanuniye ahkamına tev-ı 1 lstanbul Evkaf MUdUrlUğU iltnları J 
fikan tebl:ğ makamına kaim ol- ·------------.. --------------,,,,.,.,ı 
mak üzere ilanı olunur. (1262) Belediye bütün dikkatini bu nokta 

üzerine hasrederek piyasanın tama -
ıtUyle serbest kalmasına çalışır. Diğer 
hir nokta gıda maddelerinin srhbi bir 
şekilde ve tam ta\"h olarak sablması
nın teminidir. 

lll&tt•·ı-u11ttt,..ı.-ı .. _ı·••ııınt11J• 1 •1ıın•ttoıtt11Hıo•uıı.uı1n111111MıııuıN•'""'''''llf"• 

duğu istihlak kooperatifi ıayeıinde 
l - iıa 

1 . 100 
1o1 . ili 

3 • 7 · 9 34 - Salı Müte',aidio. 

Belediye teıiıatrna yardım için ol-

memurlarının gıda ihtiyaçlarını ehven 
bir surette tedarik etmelerini temin et
miş, ve bu suretle lcooperatiEçiliğin ha
reketinde de müsbet bir adım atmıt
tır. 

4 - 7 · 934 - Çarşamba 
5 - 7 · 934 - PerJembe Eytam. 

Evkaf Sandığı'ndaa muş alan mütekaidin, Eytam ve Era" 
milin Üç aylık maaşları yukardaki tarıh~erde hizaiarmdaki sır• 
No. Jarına göre tesviye rdileceği ilin olurıur. (3604) 
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Sümer 
Aktif 

Bank 31-12-1933 bilançosu ·-Vapurculuk 
TUrk Anonim Şirketi 

Türk Liraıı Türk Liruı 

9.308.634 96 Henüz tediye olunmıyan sermaye 
Kasa. 

Bank.not 
Ufakl!k 
Çekler 

Dahili muhabir bankalar 
Vadesi ıelmit kup!>nlar 
Esham ve tahvilat cüzdanı 

Borsada kote olanlar 
Borsada kote olmıyanlar 

Senedat cüıdanı 
,-ad esine üç ay kalan 
V ::ı.desine üç aydan fazla kalan 

Avanslar 
Senedat üzerine avanslar 

Borçlu cari hesaplar 
!$tirakleriınize tah. olu. kresiler hs. 
~"'ahrika ve mağazalar cari hesapları 
Kefalet mukabili krediler 

İpotek mukabili avanslar 
lftirakler 
Fabrikalarımıza tahıiı olunan ıeı maye 

Fabrikalar sabit sermayeleri 
,, işletme serma.yeleıi 

• Sair muhtelif borçlular 
1\Iuhtelif borclular 
:\fovakkat he~aplar 

Menkuller 
Mefruşat 
Müteferrik menkuller 

Gayrimenkuller 
Banka binaları 
Diğer gayrimenkuller 

109.356,-
2.4l8,70 
7.819,72 

194.180, -
26.595,82 

201.766,09 
45.520,80 

1,063.917,.40 
2.4:.!4.246,31 

119.604 42 
814.644 35 
13.398 42 

220.775 82 

247.286 80 

4.583 50 

227.480,43 3.715.644 14 

6.395.941,27 

73.768 32 
2.564.535 -

2.625.114,08 9.021.055 35 

472.986,35 
337.930,- 810.916 3! 

67.72'1,90 
114.962,97 18l.692 87 

213.348,56 
183.777,02 397.125 58 

393.698.09 
2.654.605 49 

459.024 14 

T ufiye olunacak hesaplar 
Kefaletten dolayı borclular 
Ni.zrm hesaplar 

· Yekun 31,001.99.5 69 

31 Kanunuevvel 1933 
BORÇ 

Ma"!lın ve ücretler 
İdare maarafları 
Vergi ve harçlar 
Sair muraflar 
Verilen faizler 

,, kumuıyon1ar 

Amortiımanlar 

Safi kar 
Yekun 

Türk liraıı 
91.294 '.lO 
31.943 50 

1.051 25 
24.029 -
67.160 33 
3.366 44 
8.689 70 

227.534 42 
1.517.613 33 

t.745.147 75 

Deniz Levazım Staınalma 
Komisyonundan : 

8000 Ad~t Çav.iye 

ı 7000 Amerikan Bezi 

SOOO Kilo arap sabunu : 

lOOO Kilo Beyaz aabun: 

300 Kilo gırçal• 
200 " lıpavlo 

JBOOO " beyaz üıtübil: 
lSOOO " eln11 DıtilbU : 
lSOOO ,.Kı1 1(am üıtübU: 

10300 adet muhtelif nu· : 
marada zımpara kliJdı 

Açık azaltm111 : 18 re.muz 934 Çarıam· 
ba gOnO saat 10,30 da. 

" 

" 

" " 

" 
,. 

,. " 
" 
" " 
n " 

" " 

: 18 Temmuz 934 Çarıam· 
ba gilnü saat 14 te. 

18 Temmuz 934 Çuıam· 
ba günD 1aat 16 da. 

19 Temmuz 934 Perıem
be ılinll saat 14 te. 

19 Temmuz 934 Perıem· 
be gGnO Hat l 6 da. 

21 Tem muz ~34 Cumar· 
te1i gUnil Hat 10,30 da. 

21 Temmuz 934 Cumar· 
te1i gOnG Hat 14 te. 

: 21 Temmuz 934 Cumar· 
tesi g11a0 saat 16 da. 

Deniz Le~aıım Depoları ihtiyacı için yukarıda cias ve mık
tarlar1 yaı:ılı malzeme hizalarında gösterilen ıün •e uallerde a· 
çık azaltma ile cahn alınacaldar. Şartnamelerini g5rmek ve al
mak iıteyenleria her gfta ve mlna\usaya rirecekleria de muvak· 
kat teminatJariyle birlikte meıklir gOn ve saatlerde KHımpaşa · 
da kiin komisyona müracaatları. \3411) 

Pasif Istanbul Acentalığı 
Liman han, l elefon: 2292) 

Türk Liraıı Türk Lirası •------------

Sermaye 
lhtiyatl•r. 

Fevka1ade ihtiyat akçe!ıi 
Kanuni " 

,, 
itfa tahıiıatı 

Mefruşat amortismanla 
Gayrimenkuller ,, 
Fabrikalarımız ,, 

Mevduat 
Vadesiz hesaplar 
Vadeli ve ihbarlı hesaplar 
Fabrika ve mağazalar cari hesaplan 

Taıa.rruf tevdiatı 

Vadesiz 
Bir aydan bir seneye kadar vadeli 
Bir seneden fazla vadeli 

Uzun vadeli iatikra.zlar 
Tediye emirleri 

20.000.000 -

177.134,03 
173.712.14 350 846 17 

39.843,19 
55.635, 14 

1.599.819,67 1.695.298 -

1 •101.384,79 
837.219,60 
195 514,81 2.134 119 20 

116.838,91 
67.052,90 
1 S.080. - J98.971 81 

449.548 -
9.710 37 

lzmir sür'at yolu 
Sakarya vapuru 

Her Pertembe günü saat 16 
da Galata rıhtımından kalkarak 
doğru İzmire gidecektir. Bu vapuı 

her pazar günü saat 16 da İımiı . 
den kalkıp doğıu İatanbula gele 
cektir. 

Mersin Yolu 
S dk d vapuru 

a l ZQ ·e 8 Temmuz 

Pazar gilnü saat 10 da Sirk 

ci rıhtımından kalkacak, gidişte : 

Çanakkale, İzmir, Küllük, Bodrum, 
Rodos, Marmaris,. Dalyan, Fethiye, 
Kalkan, Kaş, Finike, Antalya, l\ • 
lanya, Mersine gidecek. Dönüşte 

ayni iskelelerle beraber Ta!ucu. A 
namur, Kuşada~r ve Geliboluya u~
rayacaktır. 

Sair muhtelif alacaklılar 
Muhtelif alacaklı 
Muvakkat hesaplar 

Tahıiı edilmit kartılıklar 
Tasfiye edilecek iştirakler 
Mütefeıı1k hesaplar 

Kefaletten dolayı alacaklılar 
NS.zım hesaplar 
Kar 

317.766,34 
127.970. '14 

499.663,73 
586 856.87 

Saım~: ,!S:yonu~ı:nl•J 
445.736 581 

1,086.520 60 
2.654.605 49 

459.024 14 
1.517.613 33 

Ankara 1\1. M. V. Satınalma 
Komisyonundan: 

Hava kıt'atı için Eskişc
hirde yapılacak olan birinci 
sınıf tayyare hangarının in • 
şası kapah zarfla münal{asa
ya konmuştur. Şartname ve 
projelerini görmek isteyenle
rin her gün öğleden sonra ve 
münakasaya iştirak edecek • 
]erin 25 / 7 / 934 çar5amba gü • 
nü saat 10,30 dan evvel temi
nat ve teklif rnektuplariyle 
l\f. M. V. Satmalma Komis -
yonuna müracaatları. 

Umumi ınunasebe müdürü 
KEMALZlYA 

31.001 993 69 

Umumi müdür 
NURULLAH ESAT 

kir ve zarar hesabı 
ALACAK 

. 
Alınan faiz ve liumuıyonlar 
Fabrikalarımız karı 
htiraklerimiz karı 
Muhtelif karlar 

Yekun 

Türk' lir~ıı 
115.482 52 

1. 135.639 14 
361.529 53 
1~2.496 56 

l.745.147 75 

Posta T. T. Binalar ve Levazım 
Müdürlüğünden : 

2S cildi metin, 25 cildi bez ve m6tebakiıi kuloa kaplı o'.· 
ma" ve telefon rehberinde olduğu gibi aralarındaki renkli ka 
iıtlara ınatbaıca ilin baıılmak şartile ( 2000) cilt posta rehberi 

tab'ı ettirilecetinden taliplerin 4 · 7 • 934 tuibine müs;ıdif Çar· 
ıamba. ıOnG Hat 14 te Beyoilu Poıta T. binasının 3 üncü ka· 

tındı Lenıım MüdllrlO_iüue mür•cut eylemeleri ilan o!unur. 
(3611) 

(3057) (3505) 
1f. Jt. "' 

Ankara M. M. V. Satmalma 
Komisyonundan: 

Hava kıt'atı için Diyarıbe -
kir Alipınarda ikinci sınıf bir 
hangarın inşası kapalr zarfla 
münakasaya konmuştur. 
Sartname ve projelerini o-ör
mek istiyenlerin her giin~öğ
leden sonra ve miinakasanı 
iştirak edeceklerin 26/ 7 / !)

0

34 
perşembe günü J0,30 dan ev
vel teminat ve teklif mektup
Jariyle Ankarada l\f. l\f. Y. Sa 
tınalma komisyonuna müra. 
caatları. (3055) (3507) 

• • • 
Ankara M. M. V. Satma ima 

Komisyonundan: 
Hava kıt'atı için Diyarıbe -

kir Alipınarda Ta~·yare garni 
zonunda kanalizasyon ve su 
deposu inşası kapalı zarfla 
ınüJlakasaJ'a konmuştur. 
Şartname ve projelerini gör· 
mek isteyenlerin her gün ilğ -
leden sonra ve münakasaya 
iştirak edeceklerin 26/ 7 / 934 
perşembe günü saat 14 ten 
evvel teminat ve teklif mek -
tuplariyle Ankarada l\f. 1'1. V. 
Satına1ma komisyonuna mü-

1ç Ticaret Umum Müdürlüğün -ı Fransuva Nigri) şirketi azasından racaatları. (3056) (3506) 
den: Rober Kazerto Efendinin vefatı -------"'.z=-A:--:-Y--:-l --.:__-

Sigorta tirketlerinin teftif ve dolayısile bu acı>u~ahğr. yangın ve 
h 

932 senesinde Selimiyeden almı• 
murakabeıi akkmdaki 25 haziran nakliyat ve hüv:-ıt s;g.1rta muame· Y olduğum askeri teraih vesikamı 
927 tarihli kanun hükümlerine gö- latını yap.ııak ve :;ir1'et n.ımına zayi ettim yenisini alacağımdan 
re Türkiyede yangın, hayat ve yapacağı i~lflrden r:l" r l\cak dava · Eskisinin hükmü yoktur. 
nakliyat ıigorta iılerile çalıtmak 1 Iarda bütün mahkemelerde dava Fatih Ktztaşı 59 No. hanede 
üzere teacil edilmit olan ecnebi ıi· eden, edilen ve üçüncü ,ahıs sı· 

k 1 
ihtiyat zabiti 

eorta 9ir et erinden (Reünyone f atlarile hazır bulunmak üzere 
k d

. 0257) Turan Şükrü 
Adriyati a ı ıiıorta - Riunione Fransuva Nigri Efendiyi vekil ta- - -::-------- ---
Adriatika di sigorta) şirketinin yin eylediğini bildirmiş velazım Mütercim Aranıyor 
Türkiye umumi vekillerinden Vi • gelen vesikaları vermi,tir. Türkçeden Fransızçaya ve Fran • 

tali Kaneti Efendi bu k~rre müra· Keyfiyet kanuni hükümlere uy- ıızçadan Türkçeye iyi tercüme edebi· 

k ı len mütcı·cim ara11ıyor. Galatada Da-
caatla tir etin ıtanbul tali acen· ~un görülmü• olmakla ilan olunur. ~ nüb Han 10 No. aaat 8 • 9 1·2 arasın· 
taaı bulunan (Rober Kazerto ve (868) da müracaat. (855) 

• 



Aman ... ne sıcak ... Denizyolları 
lfLETMESI 

Bununla beraber evinize geldiğiniz zaman 
soğuk bir şey içmek imkanını bulamıyor
sunuz ! Fakat komşularınız "Frigidaire" 
sayesinde bütün meşrubatını gece gündüz 
soğuk olarak içiyorlar. 

Acenteleri KaıQ6y • K6prUba11 
f el.42362 - Sirkeci Miibürdarıadr 

Han Telefon 227 40 

Trabzon Yolu 
ERZURUM Vapuru 

3 Temmuz 

S A L 1 20 de Galata nh· 
tamından kalkacak. Gidiıte 
Zonruldak, laebolu, Si•op, 
Samıun, F atıa, Gireıuo, Vak· 

Siz de sıcağa daha fazla tehammuı ede
cek misiniz ? 

fıkebir, Trabzon, Rize'ye. 

FRIGIDAIRE 
D6ntııte bunlara illYeten 
Sürmene, Ordu'ya utraya· 
caktır. (3573) 

:ı. Fi m::::: ••• us ı ıı aıaıııa:.:a 

BOURLA BiRADERLER VE$• 

DIŞ DOKTORU 

Übeyt Sait 
Fatih Karaaümrük Tramvay 

duraiı No. 4 

Tl!JQKiVE 

Z:IRAAT 
BAN~~51 

·DAcA 
BiRiKTiREN 
RAl-IAT ... ~0~'2 

Holantse 
Bank-Dnl N.V. 

Sabık Bahrıseflt PelemenK 
Bankası 

lstanbul •ubesı 
Galata KarakOy Palaa 

Meydancık Alaıemcı Han 

Her türlü Banka muamele• 

ıerı. Kaaaıar icarı 

UMUMi MDDDRL.DK 1 AMSTERDAM 
•ubelerl ı Amat:erdam, •uenoa Alr••• 

latanbul, Rlo de .ıaneıro, Santos, Sao Pauıo. 

İstanbul 4 üncu tcra Memurlu
ğundan 

Bir alacaiın temini iıtif uı zım· 
nında paraya çevrilmeıine karar 
verilen aelrizyüz katur liralık ıay· 
ri mübadiller bonosu ikinci açık 
arbrma ıuretile 12/ 7 / 934 tarihine 
müaadif per,enbe pnü saat 1 O da
n 12 ye kadar lıtanbul 4 üncü Va
kıf Hanında Eıbam ve Tahvilat 
Boraaıında ıablacaimdan talip 
olanların yevmi mezkurda hazır 
bulunmaJan ilan olunur. 

SahiWs MEHMET ASIM 
Nepipt mlcllrfh Refik Ahmet 
YAICIT Madllıam - J.-..ı 

lll'l""'MM Alil-------

Şirketi Hayriyeden: 
Bot•ıiçi vapurlar1aa mabıuı yaz tarifesi Temmuzun S inci Per

ıembe sabahından itibaren tatbik edilecektir. 

Tarifeler gişelerde sahlmaktadır. (869) 

Radyonuzu hakiki bir musiki 

aleti yapmak ister misiniz ? 

AHİBİNİN SESİ 

P i K - U P ını il" 

Sabş mahalli • 

Sesi b zmadan 
Kuvvetleştiren 
Yegane elektrik 
Diyaframıdır. 

Sahibinin SHi, :llO lıtiklll caddeai 
• Beyojlu •e Acenteleri 

Üsküdar Amerikan Kız Lisesi 
Mektep Eylülün 17 nci pazartesi günü açılır. Koleç kısmından maada 

mükemmel ticari ve ev idaresi şubeleri vardır. Sıhhat ve ahlılk ve hüsnühale 
pelt iyi dikkat ,.e ihtimam cdılir. Leyli talebeler ü~eıi~de mühim tenzilat 
yapılmışnr ve ocretler dört taksitle ödenir. Kayıt gürılerı Ağustostan itıbaren 
Cuma ve Salı günleri. f azla mall\mat için her zaman mektupla müracaat 

cctilebihr. T elefon : 6047 4 • 697,.. 

------------------------------------•' Tayyare Piyangosu 
3 üncü Keşide 11Temmuz1934 tedir 

Büyük ikramiye 50.000 liradır 
Ayrıca: 10.000, 5.000, 4.000 liralık 

ikramiye 'Oe 20.000 liralık bir 
mükafat 'Dardır. 

1 Devlet Demir yolları llAnlarl 1 
.__...,_, -----

Haydarp•.. m•ğaıamızda me•cut takriben 25 • 30 bin adet 
boı çimento çuYah ile 15 . 20 · ton kadar hurda cam m6zayede 
ile ublacakhr. ÇuHI Ye camlar mrıu edenlere majazaya mllra• 
caat ettikleri takdirde ghterilir. MOzayede tOn/934 tarihine 
mluclif Sah ,aaı uat 14 de Haydarpqa maiua11ada yapla· 
cakbr. Taliplerin mlzayedeye ittirak etmek üzere •aayyea olan 
Yaktinde mlrıcaatları illa olunur. (3480) 


