
Bütün Türkiye 
Me.bmet Elendi 
Hahtumlaıı 

Kahvesini içiyor 
Ist. Mısırçarşısı kapısı karşısında 

Bütün Türkiy~ 
Mehmet Efen 
Hahtumları 
Kahvesini İçiyor 

Ist. Mısırçarşısı kapısı karşısında 

• 

Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'usu MAHMUT 

FlA Ti 5 KURUŞTUR 

1934 Bütçesi 
Son senelerin iktısadi darlığı 

içinde hükumetlerin karşılaıtık- 1 
ları en güç mesele bütçelerde te
vazün temin etmektir. Bunun güç· 
lüğü, beynelmilel buhranın men-
fi tesirleri altında devlet varida· 
hnın mütemadiyen azalmasında 
ve buna mukabil de beynelmilel 
vaziyetteki kararsızlık ve emni
yetsizlik dolayıaile devlet masraf
larının mütemadiyen artmasın· 
dadır. 

Bütçede tevazün üç tekilde 
temin edilebilir: 

1 - Masraflar azaltılır. 
2 - Varidat arttmlır. 
3 - İstikraz yapılır. 
Türkiye cümhuriyeti asla Ü· 

çüncü yolu takip etmemiştir. Bu 
yolu takip eden memleketler de 
birtakım acı tecrübelerden sonra 
masraflarını varid'atlarına uydur
mağ;ı, yani bizim onlardan evvel 
takip ettiğimiz yola dönmeğe 
mecbur kalmışlardır. 

Türk bütçelerinde tevazün ar
tık cümhuriyet maliyesinin bir 
an'anesi halini aldı. Hükumet 
tneclise 1934 bütçesini de müva
zeneli olarak tevdi etmiş ve Bü
yük Millet Meclisi de 184 milyon 
liraya baliğ olan bütçeyi kabul ve 
tasdik etmiştir. 

Bir bütçenin büyük kıymeti 
hayali rakamlara dayanmamasın
dadır. Türk bütçelerinin en rea
list bir kafa ile hesaplandığını 
tecrübe bize göstermiştir. Bina
enaley:h geçmiş senelerde oldu
ğu gibi bu sene de tahmin edilen 
Varidatın hasıl olacağından emin 
olabiliriz. 

Bu seneki 'bütçe 1931 senesin
denberi kabul ve tatbik edilen 
bütçelerin en büyüğüdür. Geçen 
seneki bütçemiz ancak 170 mil
Yon idi. Evvelki sene ise bir mil
Yoli noksan ile 169 milyona baliğ 
olınuştu. 1934 bütçesi ancak 1931 
bütçesile kıyas edilirsedir ki iki 
tnilyon lira eksik kalıyor. Geçen 
•eneye nazaran bütçede on dört 
milyon lira bir fazlalık olmasının 
aehebi, maı<raf fasıllarım sathi bir 
tetkik neticesi anlaşılır. Milli mü
dafaadan maada diğer masraf fa.. 
sılları aşağı yukarı geçen seı;ıeki 
bütçenin aynidir. Yalnız Maarif 
vekaletinde iki milyon lira kadar 
bir fazlalık vardır. Buna mukabil 
geçen sene Nafıa vekaletinin 14 
tnilyonuna karfı 1934 bütçesine iki 
ınilyon eksikle 12 milyon tahsisat 
konmuştur. Geçen seneki bütçeye 
nazaran 14 milyon lira fazlalığın 
hemen hemen tamamı milli mü
dafaaya tahsis edilmiştir. 1933 
ıenesinde milli müdafaanın kara 
tahsisatı 32 milyondu. 1934 sene
ıinde 40 milyon liradır. Hava 
kuvvetleri için 1933 tahsisatı bir 
milyonu bile bulmuyordu. 1934 
&enesinde dört buçuk milyona ya
kındır. 

1934 senesinde milli müdafaa 
için ayrılan fazla tahsisat beynel
milel vaziyetin zaruretinden doğ
muştur. Büyük harptenberi Avru
pada tam emniyetin teessüs etti. 
i!i zaman olmamıştır. On beş se
nedir dünya bir emniyetsizlik ha
vası içinde yaşıyor. Fakat son se
ne içinde ve bilhassa son aylar 
Zarfında beynelmilel münasebet-
1er çok gergin bir safhaya girmiş
tir. Hü'kmet ilk hazırladığı büt· 
Çeye milli müdafaa için bu fazla 
~ahsisatı koymuş değildi. Bunun 
ıçindir ki bütçenin yekunu ancak 
~~3 milyon liraya baliğ olmakta 
ıdı. Son aylar içinde vaz>yetin 
büsbütün fenaya doğru gitmesi 
\>e Avrupanın her devleti, ansızın, 
11.sker ve silah için bütçelerine 
fazla tahsisat koyması üzerinedir 
lti biz de milli müdafaa fasıllarım 
11.rttırmak mecburiyetinde kaldık . . 
llununla beraber, diğer memle
k~t.ler ile kıyas edilecek . olursa, 
hızım milli müdafaa tahtısatımız 
!;ok mütevazıdır. Almanya, silah
larından tecrit edilmiş olduğu 
~~ide milli müdafaa için bizim 

Utçemizin yekunu kadar parayı 
~~~nız tayyareleri için sarfediyor. 

UYük bir devlet ve zengin bir 
~enıleket amma, resmen de olsa, 
hıç silahı yok demektir. Silahsız 
ol~ası lazım gelen bir memleket 
nıudafaası için yüz milyonlarla 
Para sarfederse, bizim gibi coğ
rafya vaziyeti çok nazik olan b_ir 
nıt. eınleket için 'kudretimizin yet-
ı' · k t g~. adar fedakıhlıkta bulunmak 

I ll~ı~ ~örülmelidir. Hava kuvvet
erı ıçın 1934 bütçesine koyduğu
-.ıuz dört buçuk milyon lira, bir· 
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Demiryollar ve limanlar 

Nafıa Vekili Ali B~ dün 
Mecliste izahat verdi 
• 

l zmir - kasaba ve temdidi hattı 
Mecliste Başvekile, Nafıa ve Adliye 

vekillerine teşekkür edildi. 
Kabul edilen kanunlar 

ANKARA, 31 (Telefonla) -
Büyük Millet Meclisi bUgün Ha
f,lln. (Trabzon) Beyin riyasetinde 
toplandı. Hasan Bey, Meclisin son 
günü olması dolayısile çıkması la· 
zımgelen bazı bütçelerin müstace
len müzakeresini teklif etti. Ve mü 
zakereye geçildi. Evvela Ankara 
şehri imar müdürlüğü bütçesi mü
zakere ve kabul edildi. 

Devlet Demiryolları ve Limanları 

Devlet Demiryollal"I ve Limanla
rı idaresi bütçesine geçildi. Bu büt
çenin müzakeresi sırasında söz a
lan Süleyman Be;y: (Mersin) Mer• 
sin liman idaresinin tahmil ve tah 
!iye ücretlerinin pahalı olduğunu, 
idarenin bu işi 7 kuruşa müteahhi
de ihale ettiği halde fazla ücret al. 

Saraçoğıu Şükrü Bey 

Ali Bey 

dığı, ticaretin inkişafı gözetilece
ği yerde adeta kar etmeğe kalkma 
nın doğru olmadığını, manevra üc
reti namile alınan paranın da ke
za fazla olduğunu söyledi. 

Pis feyler varsa önüne geçilecek 
Nafıa Vekili Ali Bey cevap ve

rerek bu şikayeti daha evvel bir ar 
kadaştan da haber aldığını, tah
mil ve tahliye ücretleri için 7 ku
ruş yerine 27 kuruş alınmakta bu
Junduğunu bunun da evvelce te
min edilen bir mukavelenin teyi. 
'dinden istifade etmek suretile ya
pıldığını, bu işin dikkate şayan 
bir vaziyet olduğunu, herhalde 
ta•kip ve tetkiki icap ettiğini ve 
bundan netice alınacağını, yalnız 
bunu değ], bu ve buna mümasil 
ne kadar pis şeyler varsa önüne 
geçmeğe çalışacağını söyledi, 

Bu sözler alkıtla karşılanaraJC 
· bütçe de kabul edildi. 

Konya ovası sulama idaresi 
Bundan sonra Ziraat enstitüsü, 

Barut inhisarı bütçeleri kabul e
'dilerek Konya ovası sulama ida
resi bütçesine geçildi. Bu sırada 
söz alan Şaban Bey (Konya), Ye
nişehir gölünde iki senedir suyun 
eksilmesi yüzünden sulama fa-

(Devamı 7 inci sahifede) 
~~============================= 

Yeni kanunların tatbikine J!eçildi 

Yeni vergiler hakkında 
halk ve esnaf ne yapacak 
Bugün cuma olmasına rağmen bütün 

Maliye Tahakkuk şubeleri açıktır 
Ekmeğin kilosu 9,50, francelanın 14 kuruş oldu, 

ihtikara sapanlar şiddetle ceıalandırılacaklar 
Büyük Millet Meclisince kabul 

edilen Buğdayı Koruma Kanunu 
Milli Müdafaa vergisi, istihlak ver 
gisi, tayyare resimleri kanunları 
tebliğ edilmiştir. Kanunlar vila
yetten ait oldukları mahallere ta
mim olunmaktadır. 

Bu kaınunlar bugünden itibaren 
muteberdir. Bilhassa buğdayı ko
ruma kanunu ve müsrikat ile tütün 
den alınıu:ak müdafaa vergisi ka· 
nunu tatbikatı dolayrsile, bugün 
cuma olmasına rağmen, maliye ta· 
hakkuk şubeleri sabahtan gece ya· 
rısına kadar açık olacağı gibi, di
ğer alakadar daireler de açı:k bulun 
durulacaklardır. 

Buğdayı koruma kanunu 
Bu mühim kamunun tatbikatı i . 

çin dün icap eden bütün tedbirler 
alınmıştır. Bu hu•usta lstanbul ta
hakkuk müdürü T aliit Bey dün bir 

(Devamı 7 inci sahifede) 

çok ikinci derecede Avrupa mem
leketleri için bile bir içim su gi- . 
bidir. 

Bir memleket ne derece hazır
lıklı bulunmalıdır? Bunun mikya. 
sını tayin eden beynelmilel vazi
yettir. Binaenaleyh bütçedeki faz. 
la tahsisat bize empoze edilmiı 

lstanbul Tahakkuk Müdürü 
Talat Bey 

bir yüktür. Fakat öyle bir y~k
tür ki Türk milleti sevine sevme 
katlanacaktır. Çünkü biliyoruz ki 
harp felaketinden ancak hazırlık
lı bulunmakla kaçınılabilir. Milli 
müdafaa işinde yap.~la.~~~ .. tasar
ruf, israfların en buyugudur ... 

Ahmet ŞÜKRU 

Türk- Rus dostluğu 1 
Dil kurultayında 

Irat edilecek 

1 
Tezlerin başlıca 1 
Mevzuları nelerdir 

Bir Rus mecmuası Türkigege dair 
f evkaliıde bir nüsha neşretti 

Kurultay, Gazi Hz. nin 
himayelerinde 

18 Ağustosta toplanacak 
ANKARA, 31. A.A.- Türk Di

li Tetkik Cemiyeti Umumi Katip
liğinden: Cemi
yeti kuran ve ko
ruyan Büyük Reis 
Gazi Mustafa Ke 
mal Hazretleri
nin himayeleri al
tında 18 Ağustos 
1934 tarihinde ls
tanbulda toplana
cak olan ikinci 
dil kurultayında 
irat edilecek tez
lerin ba,lıca mev lbrahim Nacmı 
zuları şunlardır: Bey 

A - Türk dilinin dünya dilleri 
arasındaki yeri: • 

1 - Türkçe ile Hint - Avrupa 
dilleri denilen diller arasındaki mü 
nasebetler. 

2 - Türkçe ile sami denilen dil
ler arasındaki münasebetler. 

3 - Türkçenin Ural - Altay dil. 
!eri denilen diller arasındaki mev
kii. 

4 - Türkçenin muhtelif lehçe·
leri arasındaki münaıebetler. 

B -Türk dilinin tarihi akııtı: 
1 - Türk dilinin kablettarihi, 

tarih tezinin ve en eski dil yadi
(Devamı 7 inci sahifede) 

İran Şahı Hz.ni 
Karşılayacak 
Heyet gitti 

İran Şahı Rıza Han Pehlevi 
Hz. ni istikbale memur edilen he
yet azası .dün ak§am Karadeni.z ~a 
purile Trabzona hareket etmış~ır. 
Heyet ile bi_rl.ikte Şah Hazre~lerı.nı; 
yemek servısı yapmak vazıfesını 
alan T okatliyan müdürü Vahap B. 
ve 50 garson da gitmişlir. Heyet 
azasına T rabzonda kolordu erkan 
ve ümeraundan birçok zevat ta il
tihak edecek ve o gün derhal Er
zuruma hareket edilecektir. Bu hu 
susta Erzurumda otomobiller ile O• 

tobüsler ve kamyonlar hazırlanmış 
tır .• 

Heyet birinci gün akşamı Bay
burtta ı:nisafir olacak ve ikinci ak
şam Erzurumda bulunacaktır. 

Heyet şerefine Erzurumda bir 
ziyafet verilecek, ertesi gün Erzu
rum - Sarıkamış trenine binilerek 
hareket edilecektir. Bundan sonra 
otomobillerle Türk - han hududu 
üzerindeki Gürcübulak kasabasına 
varılacaktır. 

Şah Hazretleri 50 kişiden iba
ret maiyeti erkanı ile birlikte ogün 
Gürcübulakta bulunmuş olacak ve 
istikbal heyetimiz kendilerini res
men selamlıyarak yola çıkacaklar
dır. 

Şah Hazretleri ve istikbal heyeti 
Trabzonda Yavuz zırhlısına bine
rek Samsuna geleceklerdir. 

Samsunda merasimle karaya çı
kacak olan muhterem misafir tren· 
le Ankaraya gelecek ve Reisicüm· 
hurumuz Gazi Mustafa Kemal Hz. 
nin misafiri olacaklardır. 

Yavuz gitti 
Şah Hazretleri~i T rabzondan 

Samsıma kadar getırecek o!an Ya
vuz zırhlımııı: ve üç t?rpıd~muz 
·dün akşam hareket etmışlerdır. 

r Bugün 
2 inci sahifede 

Ecnebi matbuatında 
gördüklerimiz 

3 Üncü sahifede 

Piskin bir müracaat kalemi 
• FELEK 

öz Türkçe! 
Mümtaz FAiK 

4 öncü sahifeda 

Haftalık Siyasi icmal 
Ahmet ŞOKRO 

5 inci sahifede 

SiNEMA 

Bu gazetede birçok Türk • Rus devlet 
adamlarının mühim beyanatları vardır 

,----------------------·-

MOSKOVA, 3l~i/f'J/l·~ı:·· 'AifÇ;)i ' 
nayiin organı olan. ain ~1tiıdfra
tion mecmuası, re~imli hususi bir 
nüsha ne!}ret " iştir . B~ nüsha, 
Türk-Sovyet dostl -. msis e
dilmiştir. Bu nüsha a,govya he
y,.tinin Türkiye seyıı.hatnra-, Tür~ 
hayabna, Türkiyed · jiDar f)lialı. 
yetlerine, Türkiye unyefınin 
onuncu yıl dönümün" teaWi ı:qe-
rasimine ait fotoğra la: Türk 
devlet adamlarının resim"İ ··. 
tayarecilerinin Rusyadak" iışpfları
na ait manzaralar ve s ti rdır. 

Mecmua, ayni zam k 

Sovyet devlet ~i~~~~ 
memleketin miiffi ~ 
daki beyanatlarını 
Bilhasa Gazi Hazretleriyle İsmet 
ve Kazım Paşa Hazret'erinin ve 
Tevfik Rüştü Bey, Hikmet Bey, 
Ragıp Bey, meb'us Falih Rıfkı Bey, 

Trakya ve Boğazların tah
kimi hakkında yeni bir 
teşebbüs mü yapıyoruz? 

Times'in verdiği haber ve hükümler! 
Times gazetesi Lausanne muahedesinin Boğazlar ve Trakya hu

dutları hakkında k~yıtlarının kaldırılması için devletlerin muvafakati
ni almağa te..,büs edeceğimizi yaz maktadır. Gazet.e Boğa~ları ve Trak 
ya hudutlarını askerlikten tecrit eden hükümleri ızıı.h ettıkten sonra 
diyor ki: (Devamı 7 inci sahifede) 

Yunanlı ve :Avusturyalı atletler fehrimizde •• 

Atletler dün geldi, Futbol 
cular bu sabah geliyor 

Viyanalılara karşı Ala, Fikret te oynuyor 
Manialı at müsabakaları da bu~ün 

• 
Avusturyalı ve Yunanlı atlet-

Jer dün şehrimize gelmigler, spor-

1 
cular ve alakadarlar tarafından 1 
karşılanmışlardır. . _. . 

Evvelce de haber verdıgımız 
gibi Yunanlı atletler, ba§larında 1 
antrenör Simiçek olduğu halde 
Frangudis, Mantikas, Sitavrinos, 1 
Y orgakoplos, Paterakis, Avustur
yalı atletler ise Maşin ve Apfel
bektir. 

Modada bir otele misafir edi
len Yunanlı atletler dün sabah 
Fenerbahçe stadına giderek hafif 
bir idman yapmışlardır. 

Öğleden sonra kendisile görüş
tüğümüz Yunanlıların meşhur sü
ratcisi Frangudis sorduğumuz 
noktalara şu cevapları vermiştir: 

- Sezon yeni başladığı için az 
(Devamı 7 inci sahifede) 

• 
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TARiHi TEFRiKA: 53 / t-tQ-2 

• 
it ihat ve Terakki! 

(BAHAEDDiN ŞAKlR BEYiN BIRAKTICJ VESiKALARA CORF.) 

Peygamberlik davası ile ortaya 
çıkanlar da varmış? 

)shak Sükuti Bey 7 nisan 1901 
tarihinde doktor Nazım beye yaz
dığı bir mektubunda bu İsmail Ke
mal bey meselesle daha yakından 
rı,ıe~gul oluyor. Ayni zamanda ken
disinden ve ahvali sıhhiyesinden 
de bahsettiği bu mektı.:1.unda di
yordu ki: 

"Ben bir buçuk aydanberi bir 
Enfloenza yüzünden bakı kalan 
bron,iti tedavi ile me,gu:üm. Bu 
bronşit neticesi bir "katar bronş k,, 
tetek.lcül etti, bir türlü geçmiyor. Be 
ni tedavi eden doktor buranın en 
meshur emra-ı dahiliye muallimi
dir.' Bı.;nun iç~n seyahate falan ik- I 
tidarım yok ki imkan tasavvur edi- [ 
leb isin. Bir gün galiba öleceğim de / 
hereks faka yapıyorum zannederek 
inanmıyacak. Garip değil mi? 

1 Çıkarsa namı mey aşamlıkla bir 
kiBinin 1 

Elinde abı görünce ~araptır der
ler. 

Beytini pek güzel bulmussun. is-
te bizim halimiz! · ' 

lhti aflarımızın ~ahsiyetten doğ
duğu bah<ine gelince - dünyada 
ne kadar ihtilaflar vana hemen 
cümlesnin esası ,ahsidir diyebili
rim. 1 nsanlar yakından tetkik olu
nursa kendilerinde benlikten bas
ka bir eser görülemez. :_. 

Fakat tefavüt, hilkat, mecburi -
yet, terbiye bu benlikleri derecata 
taksim eder. En yukarıda kalan 
ben~ ik mesaviden müte~kkildir ki 
ona mutlak İstibdat derler. Bu ka
bil adamlar her ne hususta olursa 
olsun, fırsat bulurlarsa en gaddar 
bir ~hıs olurlar. Gadir yalnız müs 
tebit hükümdar gibi herkesin ka -
fasını ezmeğe ıtlak olunmaz. insan 
fikren, kalemen de gadir yapabi -
1 r. 

En a,ağı tabakası ise meskenet
tir. Şimdiye kadar benim tuttu -
ğum tarik bu meskenet tariki idi. 
Bu da iş yürüsün emelile idi. Sim
di bu tariki kat'iyyen reddettu;... 

Mısırda çıkan Ahmet Saib 'n ga
zetesinden (Osmanlı) ya bent nak 
\lne. aelince, dünya.da o kadar fazi
let sahibi olmu• olaaydım, bugün 
•antajci, rezil Sükuti olmaz, Haz
reti Süküti olurdum. Yahut ben de 
Kürtlerin peygamberiyim diye bir 
dava ile ortaya çıkardım. Halbuki 
peygamberlik davasına niyet'm ol
madığı gibi •imdilik vücudum ma
riz İse de o maraz dimağıma s'ra
yet etmediği için hamdolsun aklı
mı da bozmadım. 

Senin hatırlattığın fazilet, o fa
zileti takdir edebilecek adamlara 
kın•• yapılır. Zaten faz let sahibi 
olan bir kimse Ahmet Saip gibi iz' 
andan mahrum olamaz ki b.. • 
h t 1 • • ı O oy.e a a ar ı v esın. mm tulumb 
ri küfürlerine o kadar memn::~
l~y?r~ ki tarif edemem. Fakat 
b~zı~kı~e~. · · yediler de o gazete
nın ısmını (Osmanlı) ya geç'rmek 
le (Osmanlı) nın bir nüshasını tel
vis ettiler. 

f,te azizim, fazilet, fazilet asha
!>ma kartı yapılırsa aemeredar olur 
yoksa denaet ve garaz ashabına 
kar•ı gösterilecek olan fazilet ay
:tile meskenettir. Meskenet ise sui
nhlaka medar olur. Suiahlak ta 
bir milletin yegane ba ·si izmihlal ı 
Ye inkırazıdır. 

~ğ~r_ Ahmet Saip bizzat fazilet [ 
:ahıbı ıse o (Osmanlı) dan bent
ler nakletsin de biz mahçup ola -
lım. 

. İsmail Kemal Bı:y meselesine ge
lınce: Bura?"~ geldı, onunla konu,. 
tum. Kendıaı fevkalde umura,ina 
ve cidden siyasi b'r adam! Çünkü 
benim fikrime kalırsa siyaset, han
gi fikrin taraftarı olduğunu muha
tabından aetredebilmek meselesi 
demektir. Kim buna muvaffak o
lab:lirse o benim nazarrmda en bü
yük diplomattır. Hitap olunan zat 
)ar mevzuubahis meseleyi yarımya
malak aillarlarsa bunun ehemmi _ 
yeti yoktur. Esasen siyasette sabit 
bir meslek tutmak fikrimce, abes
tir. Fakat bundan insanın büsbü -
bütn mesleksiz olması lıizımgeldi
ği fikri çıkmasın. Ortada gene sa
bit bir esas bulunmalı. Mesela Os
man'• Hükumetinin sabit bir poli
tikası bulunur. Halbuki o _politi -
kanın teferüatı layüatır. O teferrü
at o s'yasi şahsın zekasile halledi
lecektir. Onları halletmek için ya
pılacak hareket, bence muhatapla
rın nazarı dikkatini daima o mese
lenin zıddına celbetmek, sonradan 
kendi emelini güya hah ve nahah 
kabul ediyormut gibi göstermektir. 

hte İsmail Kemal Bey bu kabil 
zevattandır. Onun halihazırdaki 
fikri üzerine mütaleada buluna -

marn. Çünkü hata etm'ş olurum. 
Bunun için sabrediyorum. Zira za
man sabırsızdır. Bir gün onun fi -
kirlerini zaman bütün bütün mey
dana çıkarıyor. Geçenki mektu -
bumda bu sebepten dolayı beyanı ı 
mütalea etmemiftim. Şimdi de ha
la fikrimi bildirmekten çekiniyo -
rum. 

Ali Kemal Beyin "Meselei Şar
kiye,, sini okudum. Bilmem ki a
ramızda adavet var da ondan dola
yı mı bana öyle geliyor? Bu cocu
ğun kemalinden bu kadar saÇma 
bir mukaddime meydana atabile
ceğini hatırıma getirmezdim.,, 

Dr. İshak Süküti Beyin bu mek
tubuna Dr. Nazım Beyden gelen 
bir cevapta Avrupa'da "azadeser., 
firması altında yeni doğan ve ego
isme esasına istinat eden yeni bir 
felsefe cereyanından bahso'.unmu•
tu. Dr. ishak Sükuti Bey böyle b ir 
cereyanın Şarklılara muvafık gele
miyeceğini Dr. Nazım Beye yazdı
ğı 27 nisan 1901 tarihli mektubun
da a~ağıdaki surette tahlil ediyor
du: 

"Hastayım, yataktayım. E.llme ı 
kalemi bile alnuya iktidarım olma
dığı halde mektubun beni mecbur 
etti. Pek halsiz olduğum icin ku-
sura bakma. • 

E"vela azadeserler:n taksimatını 
okudum. Biz Şarklılar bu taksima
tı kabul edemeyiz. Sebebini söyle
yim: Çünkü bir defa bu bahiste 
•arklılarca esas, enaiyet değildir. 
Egoisr.ıe kelimesini enaiyet, hod -
peresti diye Fııanımıza tercüme e
diyoruz. Ena.iyet bizce merduttur. 
Bizim '3rkhlar bu bahiste nefis ke
limesini esas tutarlar. 

Her insanda melekıitı akliyeden 
başka bir de nefis denilen bir his 
vardır. O his te kaffeten hüceyra
tm kuvvayı muhassalasıdır. Bu ne
fis ihfyaca nisbetle mütenas'ptir. 
Bu nefis denilen hissi de ahlıikiyun 
birkaç kısma ayınnı,lardır. Bu tak 
simat iyi hatırıma gelmiyor, o ki -
taplar da yanımda yok ki müraca
at edeyim. Hatti. iali.m 8.lim.ler der 
ler ki: Hazreti Adem yalnız bu -
lundukça tekalif yoktu. Yan; insa
ni vazifeler malum değildi. Yalda 
ki Havva ile birle,ti, o zaman te
kıilim ba,ladı. Oğlu Habil, Kabil' -
in hemtiresini almak için b,..ka yol 
bulamayınca nefse tabi olarak kar 
d~ini katlett'. O zaman katil için 
ceza icap etti. Çünkü bir şeyin vü
cudu meydanda olmazsa def'i ça
resinin tasavvuru da imkan hari -
cindedir. 

-Bitmedi

Bir tavzih 
Geçenlerde gazetemiz "ittihat 

ve Terakki., i!nvanı altında vesi
kalara istinaden tarihi bir tefrika 
neşretmiştik. Bu tefrikada bilve
sile •ehiremini Rıdvan P~anın da 
ismi geçmişti. Haber aldık ki Rıd
van Paşanın ailesi tefrikanın ku 
kısmından müteessir olmuşlar. 

Halbuki bu kısımda teeHürü 
davet edecek bir şey olmamakla 
beraber, bizim kastımız sadece 
yakın bir tarihin hakikatlerini or
taya koymaktan ibaret olduğuna 
ve "1iç kimsenin haysiyet ve ve
lcarına ilişmek hakkımız bulun-
ıadığına göre, eğer teessürü 

mucip bir vaziyet var ise, Rıdvan 
Paşa ailesinin teeasürlerine biz 
de iştirak ederiz. 

Makedonya günü 
-o--

Tezahüratçılar zabıta 
tarafından dağıtıldı 
SOFYA, 31 (Milliyet) - Bütün 

memlekette Makedonya mültecileri ta-
r~n~dil;11 "Makedonya günü,, tes'it e· 
dılmışbr. Hükümet , daha evvelden 
ayni günde her nevi tezahürat yapıl-
masını mcnettiğini Makedonya milli 
komitesi heyetine bildirmişti. Fakat 
buna rağmen kadın ve erkeklerden mü· 
rcldcep bir grup kilise i.yininden son~ 
ra Sofyada tezahüratta bulunmak is
temiılerae de zabıta tarafından dağıtıl
mışlardır. 

Breslav'da 

111 komünistin muha
kemesi ba~ladı 

BRESLAU, 31 (A.A.) - Hiyaneti 
vataniye ile itham edilen 111 komünis
tin muhakemesi bugün baılıyacaktır. 

Bunlar 1932 teırinievvelinden 1933 
mayısına kadar İsyan hazırhk.Jan yap

ını~ olmakla ittiham edilmektedirler 
100 den fazla tahit dinlenecektir. • 

MiLLiYET CUMA 1 HAZiRAN 1934 

HARiCİ HABERLEk-
IJmif kalmadı 

Sir Con Simon diyor ki: 

Almanyasız bir anlaşma 
mümkün değildir! 

M. Barthou ise Almanya 
manın imkansızlığından 

· ı l ı e anıaş-
bahsetti 

LONDRA, 31 (A.A.) - Cenevre
den Reuıer Ajansına bildiriliyor: 

lngiltere Hariciye Nazırı Sir John 
Simon, s-ili.hları bırakma konferansı· 
run umumi heyetinde İngiltere hükü
metinin noktai nazarını izah ederken, 
konferansın mücmel bir tarihçesini 
yapmıştır. Mumaileyh evvelemirde, 
yalnız konferansın değil ve fakat ay· 
ni zamanda, harptenberi beynelmilel 
siyasete esas solan me&ai birliği ~= .. te 
minin de bugünkü teh.,ikeli vaz!:· - ~i· 
ni izah etmi~ ve herfeyden evvel, n1uh 
telif devletlerin silahları bırakma hu
s.usun~a ne gibi adımlar attıklarını ta 
vin e~-ıek Jizım geldiğini, çünkü ha
k"ki vaziyetin ancak bu suretle tavi
nine i.ınki.n bulunacağını 5Öylemiştir. 

Sir Joh:t Simon, son atı ay zarfın· 
da cereyan eden müzakerelerin ba,lı 
c:ı. merhaleleri olarak, 29 ki.nunusani 
tarihli ln::iliz muhtıraı.tnı, Lord Eden' 
in Paria ve Roma ziyaretlerini, lngi
liz muhtırasında b'.r itili.fın ilk be~ se 
ne:i zarfında, fazla3İyie müsellah dev 
e terle, s.i 1 ihlarını azaltmamak müsa· 
adcsinin b>.h~lunıııasını tekl;f eden 
Alman nota:unı hatırlatcı.ıştır. lngilte
re, bütün bu telclif!erden bir anlatnıa 
e~a&ı çıkarılıp çıkarılmıyacağmı ta
yin için pepk büyük gayreller sarf~t
mittir. İngiliz Hariciye nazırı. bu ci
heti iıaret ederken, şunu da ili.ve et
mi~tir: 

"Si!i.hları bırakma mesf'leıi~-41"! 
beynelmilel bir anlaşmanın husulü, 
Alrnanyuız mümkün değildir. Bu ba
sit ve sade keyfiyeti gözönünden dur 
tutmamalıdır. 

Herhalde, aon senelerde sarfolu
nan bütün gayretlerden ve ı.onu :ge1-· 
miyen müzakere ve mün;-!~sal""r ı._~ 
sonra, iti!5.fa ula~tıracak bir kôprü bu 
Junamıvacak olursa, bunun netİ<.:esi 
çok vahim olacaktır. 

lngilterenin noktai nazarından, en 
iyi çareihal, gene Mac Donald plAnı· 
dır. İngiliz muhtırasiyle, Almanyanın 
&en teklifleri aruındak.i temas nokta· 
!arı da &Ö•teriyor ki, ihtilaf mahdut
l\tr. Ancak konferans bu mahdut ih
tilaflann da ref'i çaresini bulama:zsa, 
silihlan bırakma itilAfnamesinin alc 
dine imkin olmıyacaktır.,, 

Bundan sonra, nazır, konferans 
akim kaldığı takdirde, Akvam Cemi
yeti müesseıesinin de tehlikeye girece
ğini işaret ebniş ve kendi kanaatince, 
itilafın husulüne yardun edecek olan 
bazı hu.susal ileri sürmüştür. 
M. Barthou /ngiltereye karfı açık bir 

ilsan kullandı 
CENEVRE, 31 (A.A.) - Daıly T .. -

legraph muhabirinin gazetesine bil
dirmit olduğuna göre, Fraıua Haı·icİ· 
ye Mzırı M. Barthou, •ili..hlan bırak
ma konferansında, lngilterenin J.\1-
manyaya karşı tavır ve hareketini 
(fazla itil.ifciıyane) ve konferansa 
karşı vaziyetini de (mütezat) olarak 
tavsif ebnekle hayret uyandınnıştır. 
M. Barthou, lngiliz planını acı b:r li
.sa.n ile tenkit etmiş ve konff'ransın, 
Almanyaya yeniılen &ilahla:ımaktan 
meneden leşrinievvel 19J3 t:ırihli prog 

Uyuşturucu maddeler 

r·~-------------, 
Fransa ile Almanyanır. 
anlaşması da imkansız 

LONDRA, 31 (A.A.) - Reuter 
Ajansından: Sir John Simon'un, in~ 
giltere hükıime:inin silahları bırakma 
mesecsindeki lnoktai nazarını şerhe • 
den nutkunu, Fransa Hariciye Nazırı 
M. Barthou'nun nutku takip etmiştir. 
M. Barthou'nun, Amanyan1n siltihlan 
ması müsaadesini ihtiva eden veya· 
hut ki meucut silahlann emrivôki su· 
retinde mcfrutiyetini tasdik eyliyen 
herhangi bir itilô.Fa Fransanın katiy· 
yen yanaşmayacağı yolundaki beyana 
tı, Fransa ile Almanya arasında UZ· 

laşma ümitlerini umumiyetle hitama 
erdirmiıtir. 

Emni:,-·et bahsinde, Fransız nazırı, 
hükUmctinin metalibini teyit etmekle 
berG':h?r, bu emniyetin ne wretle fe· 
karrür ett!rileceğini iuıh etmemiştir. 
Gaz.eteelr, Cenevredeki /ngiliz maha· 
filinin, M. 8'>r:hoılnun parlak nutkun 
da lıalihazırdaki ümits~ vaziyeti can 
landıracah hic bir nokta ihtiva etme· 
diği kanaatinde bulunduklariını ha
ber vermektedirler. 

tlü:zakeratın sair safahatı da ümit 
bahi~ değildir. Konferans heyeti umu
miyesi tekrar cuma günü öğleden son 
ra tc?lanacaktır 

ram11. riicu etmesini aöylPmİ~tir . 
Fransız nazır, silahları brrakma 

prenlipine karşı Almanyanın teca\<iİz
ki.r hare1cetini tenkit ederek, Fransa
run, hiç bir zaınan, emniyeti tekeffül 
a.!tına al1nına.kıızın, s.ilahlarını bıraka 
mak hususunda Almanya.dan emir al
mıyacağını ifade eylemiıti.r. 

Alrr an gazeteleri ne diyor? 
BERLIN, 31 (A.A.) - Alman mat 

buatı M. Barthou'nvn dünkü nutkunu 
da Cenevre hi.diıı.et~ı-ıni mevzuu bah 
&ettnektedirler .• 

Borsenzeıitung di~or ki: 
M. Barthou Alınan dehaıının hdrp 

dehuı olduğu mütaleaıında ise bunun 
kabahati Fra.n5aya racidir. Şurasını 
müııa}ıede ebnek lazım.dır ki, bütün 
Almanyada çok sa.f bir zihniyet var
dır. Ve bu zihniyet insan hayatı üze
rinde oynamaya müsait değildir. 

Berliner Tageblatt, M. Barthou
nun söylediği nutkun harp oonruı ta 
rihinde kat'i bir döniiın noktası t~
kil ettiği mtüaleasında bulunmakta 
ve tar:.tı.in cereyanına bu suretle giri· 
ıin M. Barthou iç.in faydalı olacağına 
tüphe etmektedir. 

Germania iae, dört büyük devletin 
nutuklan ile aevkülcey-f va.ziyetlerini 
tayin etrnit olduklarını m~ede ede 
rek diyor ki: 

Bundan ciddi mübarezeler mi ÇI· 
kacağını, yoksa milletler bir .sureti 
hal bulmak için aralarında anl~cak 
lar mı önümüzdeki günler bize bu-

- nu gösterecektir. 

Amerika da 
-o--

Cinde kimler Umumi bir 
Kaçakçılık yapıyor' Grev tehlikesi 

----
Çin mümessili ecnebileri 

iltiham etmektedir 
CENEVRE, 31 (A.A.) - Afyon 

komisyonunda Çin mÜme•sfü M. Hu -
çitsai, Çinıle gizli fabrikalar olduğunu 
k!Uul etmiştir. Mümessil Çintilere tat
bik edilen kaçakçılık cezalarının hafif 
olduğunu kabul ebnerniıtir. Ve demiş
tir ki: 

"- Bu cezalar, ecnebilere tatbik 
edilenler ne ise, odur.,, 

M. Hu • Çitsai, bazı hatiplerin ma
ha11i memurlara az itimat göstenneleri
ne teessüf etmiı ve şunları söylemiş
tir: 

"- Ecnebiler tarafından yapılacak 
bir tahkilr.abn milli hükümet tarafın
dan yapılacak bir tahkikattan daha kıy
metli olacağına kani değilim.,, 

Mümessil, Çin hükümetinin, Çin a
razisine dahil olmakla beral>er, kontrol 
haricinde kalan bazı yerlerden dolayı 
mesutiyet kabul edemiyeceğini ilave et .. 
mi~tir. 

Mümessil, asit asetik ve kafein itha
latı istatiıtiklerinin Çin hükümeti ta
rafından ne1ri teklifini hükumetine bil
direceğini vadebniı ve komisyona şu 
teklifi yapmıştır: 

"lştişari komisyon, Çinde hariciez 
memleket imtiyazından istifade eden 
mcınleketleri bir an evvel ıu tedbirleri 
almağa davet eder: 

1 - Çinde gizli surette uyuşturu

cu maddeler imalitına ittirak eden ve 
uyuşturucu tn3ddeler kaçakçılığından 
Çinde mükerreren mahkUm olan tebaa· 
lannı, bu hükUmetler, Çinden sürmeğj 
kabul ederler. 

2 - Mütemadiyen kaçakçılık yapan 
ve devletler bandırallan altında çalı
ııan gemilerden Çinlilere verilen kapo
taj hakkından istifade ebnelerine mÜ· 

Yüz binlerce amele grev 
yapmağa karar verdi 
VAŞiNGTON, 31 (A.A.) - 400,000 

pamuk amelesi pazartesi günü için u
mumi grev iJinına karar vermiılerdir. 

VAŞiNGTON, 31 (A.A.) - De
mir, çelik ve kalay işleri federasyonu, 
Kat'i hareket saatinin çalmıı olduğunu 
bildirmiştir. 

Patronlar, müıterek münakafalarda 
iıçilere, mümessillerini tayin hakkını ta 
nımamak istedikleri takdirde, federasyon 
bütün birleşik Amerikada umumi grev 
il.in edecektir. 

Mensucat federasyonu reisi, pazarte-
si günü içın umumi grev yapılmasını 
bildirmiıtir. 

V AŞINGTON, 31 A.A. - M. Roo
sevet, çelik sanayii kanununu İmzala· 
mı ... tır. Bu kanun mucibince, patron· 
lar!a görüımek üzere işçilerin murah
haslar tayinine salahiyetleri vardır. Rei
sicümhu7, bu karann hazir~. için ya: 
pılması düşünülen çelik sanayıı umumı 
grevine mani olacağını üınit etmekte
dir. 

0 
. 

VAŞiNGTON, 31 A.A. :-- tan-
he kadar uzlaşılmadığı takdırde, ~- - 6 
tarihinde pamuk mensucat sanayunde 
umumi grev yapılması kararlaştınl~ış
tır. Yarın bu hususta M. Jobnson ıle 
aınele ve patron mümesıilleri arasında 
bir toplantı yapıla-caktır. 

=-==--c:- ---= -
sade edilmemesi ve bu hakkında istir
dadı. 

3 - Çine uyuıturucu maddeler ge
tiren ltu gibi gemilerin kaptanlarına, 
kaptanlaı· her "!rlü .tedbir!eri aldıkla
rnu iobat etmediklen takdırde ağır ce
zalar verilmesi ve ~~i c':"alann ka
çak maddeler kıymetının bır mi&li ol-
ması. 

Kazanç, buhran, muvazene 
ANKARA, 31 (Telefonla) - Tapu harçları kanununun 28 inci 

maddesine müsteniden mahallinde yapılacak akitlerden dolayı eshabın
dan alınan akit üc.etlerinden tapu müdür ve memurlarına verilen me
baliğılen kaaznç, buhran ve mıivaı.ene vergilerinin tevkifi lazım ge!c!i. 
ğine dair Maliye Vekaleti Delterdc.rlıklara bir tamim yapmıştır. 

/ zmir - Kasaba ve temdidi hatlı 
IZMIR, 31 (Milliyet) - lzmir - Kasaba ve temdidi hattını tuellüm 

edecek heyet geldi. Heyet komiser tarafından Mani::adan karsılanmıs-
tır. 

• 
I zmir valisinin tetkikatı 

IZMIR, 31 (Milliyet) - Vali Kazım Pş. refakatinde Vilayetin ted
risat müfettişleri olduğu halde köylerde tetkikata çıkmı,tır. 

Türkiye - Fransa 
--o---

İki memleket 
Arasındaki ticaret 

--o---

Marsilya heyeti reisinin 
gazetecilere beyanatı 
MARSILYA, 31 (A.A.) - Türki

yeye icra etmiş olduğu seya..'ıati hakkına 
da Havas ajanı• mu!ıa~irine beyanat· 
ta bulunan ticaret od.?.sı reiri M. Trax, 
bu sayahatten mak:s'.\t, yeni Fransa a 

Türkiye ticaret muahedesinin tanzimi 
sırasında Fransrz sanayi ve ticaretine 
karşı meyil ve teveccüh uyandırmak 
olduğunu söylemiştir. 

Mumai!eyh, gerek lstanbulda ve 
gerek Ankarada gösterilen iyi kabul
den dolayı fevkalade memnuniyet be
yan elmiş ve demiştir ki: 

"Bazı müşküller artık bir daha te
kerrür etmiyecektir: Yalnız Türkiy'" ~ 
bazı Franırz eşyasından alınan gümrük 
rüsumunun tenkisine mukabil Fransız 
kontenjantmanının tevsii meselesi gi>i 
büyük bir mesele kalmıştır. 

Mumaileyh, yapılmış olan işler hak· 
kında ~zahat vermiştir. Etraflı ra1.10r)a. 
rını bu ak}alll bariciye ve ticaret neza
retlerine gönderecektir. 

Mumaileyh, Gazi Hazretleri tarafm
dan vücuda 1ıetirilen muazzam eserden 
ve Türkiyenin teceddüt sahasmdaki ha-
rikalarından hayranlıkla bahsetmit-
tir. 

Mumaileyh, Türkiyede mahalli sa
nayiin kuruJması dolayısile oradaki 
F ranıız kolonisinin izhar etmekte ol· 
duğu endişelere telmih etmiş ve fakat 
Franaanm, Türk milletinin Fransaya 
kartı beslemekte olduğu derin ve sami
mi muhabbet sayesinde orada ihraz e
debileceği maddi ve manevi mevkii 
dü1ünmesi lüzumunda ısrar etmiıtir. 

M. Parx ile Türkiyedeki Fransız ti
caret ataşesi M. Pessereau, Türkiye 
devlet bankası müdürü ile mahremane 
birçok mükii.lemelerde bulunmutlar
dır ki hükümete verilecek raporun 
mevzuunu te,kil edecektir. 

Bulgaristanda 

M. Muşanofun 
Verdiği beyanat 
Sabık baıvekil yeni reji· 

mi benimsemektedir 
SOFYA, 3ı (A.A.) - Bulgar a

jansı bildiriyor: 
Sabık başvekil M. Muşanof, Rusçuk· 

ta matbu~t mümessillerine yaptığı be
yanatta bılhassa demiştir ki: 

"Evvelki hükümetin hariçte takip 
ettiği bütün devletlerle doıtluk ve an
laşma siyaseti, en iyi neticeler vermiş 
ve Bulgaristanla komıuları araıında 
dostane münasebat tesisine hizmet edew 
rek muallak meselelerin halli için iyi 
bir yol AÇlnlftrr~, 

M. Muşanof, bu siyasetin şimdiki 
Jıükümet tarahndan da kabul edildiğini 
ve tamamen tatbik edileceğini kayde
derek demittir ki: 

"Bu itibarla, buna muhalif olarak 
bazı ecnebi gazeteler tarafından neşre .. 
dilen haberleri hakikate muhalif addet
mekteyim.,, 

Mumaileyh dahili siyaset hakkında
ki suale cevaben de kabinesinin, bir nis
bet dahilinde, kurban gittiği fırka ru
huna tamamen muhalif olduğunu bildir 
rniş ve fırka usullerine düşman olman 
itibarile yeni hükümetin bir dostu bu
lunduğunu beyan etmiştir. 

Fazlı B. Bursa valisi 
ANKARA 31 (Telefonla) - Bi

rinci umumi ' müfettişlik baımüıaviri 
Fazlı Beyin Bursa valiliğine tayini 
ili tasdike iktiran etmiştir. 

Vapurlarda telsiz 
ANKARA, 31 (Telefonla) - De

nizyolları işlebne kanununun dokuzun. 
cu maddeııine tevfikan hatlara tahsis 
edilecek gemilerde b~lurun.aaı 1.iznn ge
len evsaf hakkındakı talırnatnamenin 
gemilerin telsizle donatılmaıma müte
a!.lik hükmünün. birinci teşrin 934 tari
hıne kadar tatbık edilmesi icra veka
leri heyetince kararlaştırılmııtır. 

Naki Beyin yeni vazifesi 
ANKARA, 3ı (Telefonla) - lktı

sat vekileti ticaret itleri umum müa 
d~rü Naki Bey yeni nafıa teşkilatında
k.ı tariklec müdürlüğüne tayin edihni1· 
tır. 

Mündericatımızın fazlalığı dola 
yısile Ecnebi Matbuatında Gör
düklerimiz ıerlevhalı yazıyı bugün 
dercedemedik. Beyanı itizar ede-

riı. "'" 

1 Adanada Halk 
Fırkası kongresi 

48 mümcs:silin iştirakile 
toplandı ve intihabat yaptı 

ADANA, 31. A .A. - Günlerdenberi 
ehemmiyet ve merakla beklenen C. H. 
F. Seyhan vilayet heyetini seçecek k:mg 
re bugün kazalardan ve şehirden 4'i 
mümeııilin iıtirakile saat tam ikide fır .. 
ka reisi Aksaray mebusu Süreyya Be
yin reisliği alt:nda toplandı. 

Bu kongrenin husus.iyet ve ehemmi
yeti dolayısila fırka binası sabahtan iti .. 
haren bayraklarla süslenmit, içerdeki 
büyük salon dikkatle tanzim edilen-k 
mümeuillere, vi)8.yet erk3rur11, mebus 
Beylere ve Fırka mensubu gazeteci!cr~ 
hususi yerler ayrılmıştı. Saat tam ikide 
Fırka re.isi s!fatile Süı·eyya Bey kısa ve 
ciz bir hitabe ile kongreyi açt1ktan son
ra birinci, ikinci reisler ve iki kit.ip se .. 
çimi yaıı;ldı. Kongre rcisliğne seçilen 
Süreyya Bey, reislik makamınJ. gelerek 
teş~kkür etmiştir. V-' Büyük kurtarıcı 
Gazi Hazretlerine, Baıvckil ismet Paşa 
Hazretlerine ve C.H.F. wnumi kitibi 
Recep Beyefendiye kongrenin aaygı ve 
st-vgi hisleiinin bildirilmesine dair olan 
takrir okunC:... Alkışlandı ve ittifakla 
kabul edildi. Bundan ıonra eski Fırka 
Vilayet idare heyetine faaliyet raporu 
okundu. Bu rapor 6-1-933 tarihinden 
3-9-933 tarih.ine kadar olan faaliyet dev
resine ait idi. Bu rapordan .sonra Sü .. 
reyya Bey işe baıladığı 13-9-933 tari
hinden 30-5-934 tarihine kadar olan 
zamana ait kısmın ç<ık parlak ve mu
vaffak olmuş plançosunu yaptı. Bunda 
bilhassa fırkanın bu son sekiz büçülı: 
aylık mali vaziyetinin müktt.ımeliyeti, 
alacak ve vereceklerin tam bir muvaffa .. 
kiyetle islah ve tesviye edi!mi, olma
sı, fırka teıkilibnı bu kıaa zamanda tam 
bir intizama girmiş olması hakındaki i
zahat ve gözle görülecek m"'üceısem e
serler bütün mümessiller ve dinleyiciler 
üzerinde çok İyi ve memnuniyet verecek 
tesirler bırakmıştır. idare he~tin.in se
kiz buçuk aylık zamanda hayır itleri ..e 
müeseselere yakından teması memleket 
sporculuğu dilekler ve neticeleri hak
kındaki izahat alfık ayla dinlennıiı ve 
heyet takdir edilmiştir. Fırka ve kongre 
reisinin iki saat süren izahat ve nutkuD .. 
dan sonra ruznamenin intihap madde]~ 
rine geçilmiş ve C. H. F. Seyhan Vila
yet idare heyeti asli azalıklarma bele
diye reisi Turhan Cemal, Ziraat Bankası 
Adana müdürü Fazlı, Sabık mebus Ra
mazan Zade Kemal, Doktor Bahri, ~m
yager Muştafa Rİfat, avukat Abdürrah
man Ali, çifçi Ca 1it Ihsan, Ate, oğlu 
Hasan ve avukat T' ahri beyler ve idare 
heyetinin dokuz yedE ği ve büyiik kong
renin iki asli, iki yedek mümessilleri İt· 
tifakla İntihap edilmiştir. Hesap, bütçe 
ve dilek encümenlerinin de intihabından 
sonra saat beşte, yan n saat onda tek
rar toplanmak üzere ve encümenler tet 
kiklerini yapmak için vıtkit bulmak üze 
re celseye nihayet verildi. 

İzmirde 
Eylul panayırı için 
şiddetle çalışılıyor 

lZMIR, 31 (A.A.) - Eylül pana
yın komitesi toplantılanna ve faali
yetine devaı;ı Etmektedir. Gerek nafıa 
ve gerekııe ıktısat vekaletince pana
yır hakkmda azami yardımlar y•pıl
mııtır. 

• Bu meyanda iktısat vekii.leti, iktna
t~ hay~~muz~n yepyeni bir teıekkülü o· 

n T urkofis memurlarından kıymetli 
bazı zevatı panayır işlerinde çalışmağa 
memur etmiıtir. 

Denizyollan işletme idaresince pa
na.yıra getirilecek eşyalar navlunlannda 
yuzde 50 tenzilat kabul edilmiştir. 

200,000 liralık döviz verilebilmesi
ne dair heveti vekile karan üzerine 
panayırda firma başına 3,000 liraya ka
dar döviz verilel3ilecektir. Gümrük 
kolaylıkları için de muamele yapılmak
tr\dır. Panayır için sürsaj pulları bası· 
lacak, damgalar yapılacaktır. 

Panayırda belediye vergisi namı ile 
hiçbir vergi ahnmıyacaktır. 

Kazanç vergisi de dahilde mezkür 
vergiyi müesseselerin vermiş oldukJa .. 
nna dair mıdcbuz ibraz edenlerden tek
rar olarak alırunıyacaktır. Hazırlan
mı~ olan panayır talim1'tnamcsi, Rlitka· 
darlara tevzi edilmek üzere türkçe ve 
franaızca olarak tabedilmektedir. 

İzmirde blikalorya 
imtihanları 

IZMlR, 31 (Milliyet) - Bugiin li
~ ~lon~nd_a bine yakın mektepli bı> 
-.. !orya ımtihanlannı vermişlerdi<-



Piıkin bir müracaat 
kalemi 

Yahu! Bu dünyada ne pi~kin, 
ne vurdum duymaz adamlar V"1'

tlır. Ve bu adamların idaresinde 
gene ne pifkin, ne vurdum duy
maz kalemler, müeueseler vardır. 
Bunlardan birni size anlatıvere
yim: 

Sirkecide istasyon binası içinc!e 
(Şarık Demiryollan) idaresinin bir 
müracaat kalemi var. Müracaat ka 
lemi ne demektir? Bir bakafor.•a 
suali değildir. Herkes cevap vere
bilir: Bir müracaat kalemi, tlecnir
yoluna ve trenlere ait sorulan n:v
lere cevap veııen yerdir. Değil ;,.;? 
Hayır.. Böyle değildir ı>e bunwt 
böyle olmadığını kat'i bir ,eki~de 
anlamı, bulunuyorum. 

Bundan sonra trenler hakkrntl-! 
birfey öğrenmek için büyük (Şark 
Demiryolları) idaresinin mühim 
(müracaat kalemi) ne müracant et 
mektense Sirkeci mahalle bekçi$İ
ne veya hat üzerinde ikamet eden 
Musevi tıilelerinden bir gözü :ıçık 
çocuğa müracaatı tercih edecef;im. 
Bunun sebebi? Bundan beş bı;çuk 
ay kadar evvel kardel!mi ekspresle 
Berline göndermi11tim. Trenin Ber
line varmaat için muayyen olan za
man geçtiği halde yolcunun mL•ı)(!
sakti hakkında telgraf almalık. 
Bekledik; aradan bir gün geçti ge· 
ne tel yok, endişe ettlh ve iıobu 
(Şark Demiryolları müracaat kde· 
mi) ne müracaat eperek lalan giin 
kalkan ekspresin Berline varıp var 
madığını öğrenmek istedik. Bir hay 
li düşündükten sonra bize fU ceva• 
bı verdiler: 

- Elendim. Biz buradan çıi.an 
trenlerin ileride yani bizim hu,•ut 
dıl!arısında ne olduklarını bileme• 
yiz ... 

Bu cevap ilk ba~ta mantıki gi
bi görünüyor amma öyle değildir. 
Bir yerden kalkan trenin akıbetini 
o trenin geçtiği bütün istasyonforın 
bilmesi lazımdır. Amma ne ise biz 
artık ifin ilerisine gitmedik ve zr.
ten öğrendik ki; o tren Peslede 
birle,eceği treni kaçırdığı için 12 
saat gecikmi,. 

Bu sefer, yani dün akfam rene 
kard~min Berlinden bindiği tıen 
hakkında malumat almak iateı/im. 
Ve telefonla bu mahut müra:acıt 
kalemini buldum. 

Kalııı ve liiiibali sesli bir me nur 
orasının Sirkeci istasyonu olduğu
nu söyledi ve ben sordum. 

- Elendim. Berlinden perşem· 
be günü kalkan ekspres lstan&ula 
ne zaman varır? .. 

- Ha! Berlinılen persembe mi 
kalkıyor ... Perşembe bir,' cuma iki, 
cumartesi üç, ptn~ dört. Dört gün 
de gelir buraya. Demek ki pazar 
günü. 

- Aman elendim. Ekspresle la
tan bul • Berlin iki gündür. 

- Dört gün Jedilı ya! Bu İl! bit
ti. 

- Canım bunun neresi bit:i?. 
Ben iki gün olduğunu biliyon·m. 
Siz Jört gün diyor-nuz. Arada iki 
S41Jf defil, iki gün fark var. 

- Dur öyle ise memura ırora
yım. (T elelonla bir kapı gıcır~ısı 
ve kapanması ve biTaz sonra re
ne 0 ses) Siz bu i,i Yataklı Vagon 
Şirketine sorunuz.. Tel el on kapa· 
nıt ... 

Vat taalını anlatmaya hacet yoh. 
Eğer kapatmasaydı : 

- Elendi! Dur öyle ise beraber 
öğıenelim. Size de kolaylık olur, 
Bir daha sorana cevap verirsiniz. 
piyecektim. 

lfte bir müracaat kalemi ki; illlıı 
görünüfte halka malUmat vennel~, 
İflerini kolayl(lftırmak için açılmıf 
olacaktır. Lakin zamanla burası o 
kadar pifkin, 2 kadar vurJum duy
maz olmuf ki; Berlinden gelen 
ekspresin lstanbula ne zaman Va· 
racağını bilmiyor. Ve merak edip 
öğrenmiyor da! 

FELEK 

Tayyare seferleri 
Muhtelif istikametlerde 

yolculardan 
ücret alınacak? ne 

Posta tayyarelerile nakledi~e
cek yolculardan, sigorta da dahıl ?l 
mak üzere alınacak ücretler tesbıt 
edilmi,tir.' Bu ücretler •unlardır: 
latanbul . Ankara otuz, İstanbul -
E kitehir ve Ankara . Eskifehi: on 
yedi, yakında bathyacak olan İs· 
tanbul . Diyarıbekir hattından İs· 
tanbul . Kayseri elli, lstanbul-Di
yarıbekir '\eksen iki buçuk, Eski
ıp<ehir . Kayaeri otuz yedi, Eskı~ehir 
· Diyarıbekir altmı• dokuz buçuk,. 
Ankara - Kayseri yirmi, Ankara • 
Diyarıbekir elli iki buçuk lira. 

ŞEHİR HABERLERİ 
~ü~ü~~ ~, 
,...---~~.,. 

Öz Türkçe! 

-·-------------------------------------------------' Öz türkçemizi Öz vatanımızda 
hakim kılmak için elimizden gel
diği, gücümüzün yettiği kadar ça
lıpyonız. Şimdi "Tarama Dergisi,. 
adile nepedilen eserin dördrir.dJ 
parçası da çıktı. Bu bütün valan
Japarın mÜflerek bir eseridir. /le
pimizin eseridir. Bu e~eıin tetkiki 
bize gösteriyor ki fimdiye kadar 
birçok acemce ve arapça kelimeler 
hiç yok yere nrl bir züppelik yii
zünden "üslubu müzeyyen" iplilti
aından dolayı güzelim türlıçenin 
içine bir mikrop gibi aolııılmııf, di
limizin tatlılığını düzgünlüğünil 
bozmu1tur. Böyle yersiz yurtsuz ve 
pasapo1·tsuz kelimelerin türlıçetie 
ne güzel kar~lıkları var~r. Nasıl 
maddi sahada yerli malı için bir acı 
va, açtıksa fimdi de manevi sah2-
da "yerli dil" için savaş yapıyoruz. 
Fakat geçenlerde de yazımızda ifll 
ret etti~imiz gibi bu istihale devre• 
sinde dilimiz büyük bir tehlike 11e
çirmekteJir. O da Frenkçe kelime
lerin istiliisıdır. At'emce ve arap
ça kelimeleri limanımız:Jbn çıka
nrken hiç bir JıayJü ıarta lüz""' 
görmeden gayet Uıübali bir suret• 
te lrenkçe kelimeleri almakta Je
omn ediyoruz. Bunu evvelce de yaz: 
mıtpk. Fakat aldıran olmculı. O 
zamandanberi gene dilimizde bil' 
çok ecnebi kelimeleri kullanılma
ğa başladı. Niçin? Bunun sebebini 
anlıyc•nıyo:-uz. Sonra bir ikinci de
fa da bu kelimeleri dilimizden çı· 
karmak için bir mücadele açmalı 
mecburiyeti hissedeceğiz. Memle
ketimizde birçok kimseler vardır 
ki ecnebi lisanına vahı/ değildir· 
ler. Hatta ecnebi dilini bilen k ·,,... 
aelerin yekunu belki yüzde bir de
recesinde bile değildir. Bunlar -
sela bir yazıda "concour• hippİ· 
ques" kelimesini gö ürlerse ne m&

na verirler? 
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Buzhane fiatları 
-·-· 

Komisyon dün toplandı 
son kararını verecek 
Buzhane fiyatları üzerinde ya

pıldığı iddia edilen ~tikar mese
lesini tetkik eden komisyon, dün i 
Ticaret Odasmda toplanmıttır. Bu ' 
toplantıda, buzhanecilerin bu ıne- ı 
sele hakkında ileri sürdükleri id
dialar aözden ııeçirilmittir. Buzha
ne sahipleri, aeçen sene çok zarar 
gördükleri için, bu sene fiyatları 
arttırmak mecburiyetinde kaldıkla 
rını öne aürmütJerdir. Komisyon 
bu hafta içerisinde M>n kararını ve 
recektir. 

Ayakkabıcılar toplanıyor 
Cumartesi günü, ayakkabıcılar 

cemyetinde bir toplantı yapılacak
tır. Kunduracı sanatkarlarının ela 
iştirak edecekleri bu toplantıda 
haziranın 22 ainde aktedilecek bü~ 
yük kongre için görü,meler yap•la 
caktır. 

Dünya r.:aden cevheri fiyatl&rı 
TürL.iye madf!nci.ler bi r1iği:deo : 

28-5-1934 tarihli fiat 
(Londra bot'aa&ı fiah) 

Balur (ele&.: .) 35 17/6 iliı 36 -/- lncl.Liraaı 
Bo~or 32 11 / 3 ;J& 32 14/4 ı / 2 
~alay 233 2/ 6 ilıİ. 233 17 / 6 :: :: 
_urıun 11 - / -ili. 11 3/9 

Çınko 14 5 / - ili. ,, ,. 
Krom (Türki,.e ma.Jı 43'tt") 72 -.,· .. • '7 ." .1: • . 
K (T .. ı_ · r ı ... '9 ' ' ını 

rom ur•ı1e. ~ah 52C'.(;) 86 ila 87 • 
(Beher derece ıçın 2 tilin fll2.I ) 
Aaliınuan (50 dereceli b.- • 

\er d~receıi) 2/9 ili 3 
Anhmuan (60 dereceli b~- "' ., 

her dereceai) 3/ 6 ila 4 
Maınezi (300 tonluk par- ,, " 
tiler) 40 ili ••• • 
Kömür (Fob CardiCf) "' " 
Cros Aırıiraute 19 /6 aa " b ,. 

Ordinaire 18/ 3 il~ 18/6 .. •• 

Köy, kasaba 
Mahalle adları 
isim deği§tirmede dikkat 

edilecek bir nokta 
isimleri milli varlığımıza uyma 

yan köy, kasaba, tehir ve mahalle
lere verilecek yeni adların nasıl 
ı.eçileceğine dair Dahiliye Vekale. 
ti mühim bir tezkere eöndermiatir. 
Vekalet bu tamiminde birçok köy 
ve kasabaların mahallelerin isim
lerinin deği,tirilmesi için mazbata 
lar gönderdiklerini zikretıı;:ekte ve 
ezcümle demektedir ki: 

"Bu tekliflerin bir kısmında Ga
zi, Atila, Cengiz gibi Türk tarihi
ne altmla yazılan adlar konmakta 
ve bir kısmında Sumer, Hitit, Hün 
gibi büyük Türk kümelerinin san
ları anılmak İstenilmektedir. Türk 
tarihine gİrmİf olan büyük kumat) 
danların, milli kahramanların 
T . ' ürk ınkılapçılarınm, ve büyük 
Türk kütlelerinin adlarını, küçük 
köylerimze, ve hatta kasaba ve te· 
hirlerimizdeki mahallelere ı -,rmek 
hiç le yerinde bir bul"' deği .tiir . ., 

Vekalet tezkereainin sonunda 
yeni konulacak adların civardaki 
coğrafya iaimlerinden intihap edil 
mesini bildirmektedir. 

Zonguldak - Ereyli bath 
Zonguldakla Ereyli arasında 

infası takarrür eden ilk tren bat
tı hakkında tetkikatta bulunmak 

Bakalorya İmtihanına dün giren talebelerden bir grup lstanbul Erkek 
liaesinin bahçesinde .• 

Bakaloryalar dün başladı 
Dün alınan neticede talebeden ekseri

sinin muvaffak olduğu görülmüştür 
Li~ v~ orta mekteplerde baka- - • ·-·~---

!orya ımtıhanlarına dünden itilıa- ~ 
~n batlanmıttır. btanbulda baka
loryaya giren talebe mecmuu 2 bin 
kadardır. Dün birinci devrede 
tahriri olarak riyaziye İmtihanı ya 
pılmı~hr. ikinci devrede tifahi o:a 
rak muhtelif derslerden imtihan 
yapılmıflır. İmtihanlara saat &,30 
da başlanmıştır. Dün yalnız G&la. 
tasaray lisesinde 900 talebe imti
han olmuttur. İmtihanlar büyük 
bir ciddiyet ve sükfuıetle yapılmıılt 
tadır. Dünkü vaziyet şayanı mem
nuniyet netice vermiştir. 

Tahriri imtihanlar Galatasaray, 
latanbul erkek ve kız, Kandilli, E
renköy li!elerile kız muallim ını:k. 
lehinde yapılmaktadır. Her talebe 
şifahi imtihanlarını kendi mekı.e
binde vermektedir. Dünkü imtih:ın 
lann neticeainde talebenin aldık • 
ları notların kendilerine tebliğ e
dilip edilmemesi vekaletten sorul
muştur. Vekalet, telefonla, notla
rın bütün imtihanların neticesin :le 
talebeye bildirilmesinin muvdık 
o!c:-·-S-.:a ~ ... ::ı .. :- ~ix- ~ -·ıı ·- · 1 - _. _ -- - .. - _ ---. -· ~ rı .... .-ı ;ı 
deki imtihanların teftişine memur 
edilen Galatasaray li5esİ müdürü 
Behçet, Vekalet umum müfettişle
rinden Beaim ve Bedri Bey~r,· dün 
mütemadiyen mektepleri gezmitler 
dir. Batmüfettit Salih Zeki Bey de 

Dün karnelerini alan ilkmektep 
çocukları 

umumi yazİyete nezaret etmittir. 
İmtihanlar Haziraruın on altrnt 

da bitecektir. Dün talebeye, İmli -
hanların yeni bir sekil almasından . . 
dolayı kuvvei maneviyelerini bo ı; . 

mamaları nasihat yollu bildirilmis 
" herkese muvaffakıyet temenni edil 

mi,tir. Dünkü imtihanlarda muvaf 
fak olanlar ekseriyeti letkil etmif· 
tir. 

., 

üzere bir fen heyeti bugünlerde E- Mühendisler Birliğintle il ün yapılan toplantıda 

reyliye hareket edecektir. M •• h d• d •• riı!l:~~ iki sene içerisinde biti- u en ısler un toplandı 
1 BORSA 1 
( lı Bankasından alman cetnldir) 

31 Mayıs 934 
AKŞAM FIYATLARI 

iSTiKRAZLAR • TAHViLAT 

htikrn• dahili tM l 1.,hb 7 711 
1933 lstikr•.u 93,50 M- ntı •1 ı .~ 
O 

. - k .,. u.rnet.sı - 65 nıtur n.u· il · 
nıuz 29 " 47,80 

po il 28,30 " 111 'iO 

: ili 28.JO 

ESHAM 
1ı Banlı.ası Nama 8.80 
,. ,. Hamihne 8.80 

.... Müea•İ• 98 
Türkiye CümlaG-

R .. :j 

Telefon 
Terkos 

Çimento ku-
ponsua 

riyet Bankası 58 ittihat dey 
Traaı•ay 38,,2S ŞaPk dey. 
Anadolu Hiıse 27.35 Bsl•• 
Şir. Hayri1• 16 Şark m. ec:za 

4,15 
11 .50 
19,40 

11.70 
16 

ı.)O 
ı.sıı 
3.80 

ÇEK. FiYATLAR/ 

639 ı P•oi 12..06 Beri in 
9,34,36 Madrit 
2.44.55 Bel.ral 

83.47 ı zı.,; 
3.40.25 Penco 
1.17,42 Bükret 

79.40 Mo•kow• 
67.99 va,. ••• 

Londra 
P•ris 
Milano 
C.-nevre 
Ati na 
Brüksel 
Amsterdaın 
Nüyork 
Sof ya 

N U K U T (Sallf) 
IC.aruı 

ıo F. Fra••n 169 20 1. lı•İ(re 
1 Dolar 117 1 Pezeta. 
1 lt.terlin 640 1 Mark 

Z0 Liret 214 ı z.t.ıi 

20 F . Bolçika 115 zo Lay 

20 Drahmi 24 20 Dinar 
l Florin 83 l Çer•o•is 

l $ile A•· 22 Altan 

ZO L••• 23 1 Mecidi1• 
il Kur. Çek. 106 Banknot 

19,09 
ll03.45 
5.81.64 

34.97 
4.21 

3.94.70 
79.56 

1.091.25 
4.33,75 

Kurut -16 
49 

ZO,llO 
ı9 
13 

9,25 
35 1.2 
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Ankaradaki birliğin şubesi halinde ça
lışmak Üzere bir birlik vücuda getirildi 

Şehrimizde bulunan Türk mü- ı 
hendiıleri, Ankarada tesis edilen 
Türk mülıendisler Birliğinin tube
si halinde çalışmak üzere İsta l· 
bulda da bir birlik vücuda gı:tİr· 
meğe karar vermişlerdir. 

Türk mühendisleri, bu mak
satla dün öğleden sonra Yülrsek 
Mühendis mektebinin 'konfe=ına 
aalonunda bir toplantı yapmıt,lar
dır. 

Toplantıda miffiendis mekte
binin eski ve yeni mezunlarile rnÜ· 
hendis mektebi rektör ve moi
hendiıleri belediye mühendisleri, 
müteahhitliklerde çalışan mühe.n
dislerden bazıları bulunmuşlar
dır. 

Mühendisler birliğinin İstan
bul şubesini teaisten maksadı, şeh
rimizde bulunan (lSO) kadar 
Türk müdendiıini ayni çatı altın
da birleştirmek, aralarındaki meı 
lek bağlarını sıklaştırmak, mü
hendislerin ilmi seviyelerini yük
seltmek ve ara sıra mesleğe ait 
faydalı netriyatta b~lun~~ktır. 

Ankarada Y enıtehinıe, Mü
hendisler Birliği, güzel bir bina 

yaptırmıştır. Birlik binasının mun
taram gaz.inosu, kütüphanesi, oku
ma ve tatbikat salonları vardır. 

lstanbulda teşekkül etmek Ü· 
zere Mühendisler Birliği için de 
Ankarııdaki gibi her türlü ihtiyaç· 
!arı temin eden bir bina yaptırıl
ması düşünülmektedir. 

İstanbulda bulunan mühen
dislerde~ ancak ( 44) ki!i, mühen
disler birliğinde mukayyettir. 

Birliğin İstanbul ~ubesine ya
kında aza kaydına baılanacak ve 
eski, yen! bütün mühendislerin 
birliğe dahil olmalarına çalışıla
caktır. 

Türk mühendisleri, başlıca 
üç ihtisas şubesine mensupturlar: 
Su, yol ve inşaat. Bu seneden iti
baren mektebe makine ve elektrik 
kısımları da ilave edildiğinden 
yeni yetişecek mühendialerimiz, 
bu şubede de ihtisas sahibi ola
caklardır. 

Dem!ryol inşaatı mühendisle
rimiz için yükı;ek bir teknik saha
sı olmuştur. 

Mühendialerimizin ekserisinin 
demiryol intaatında, bir k11mı da 

Liselere 6 bin 
T alebc ·geçecek 

llkmektepler bu sene 
fazla mezun veriyor 
Şehir ilkmektepleri aon sınıfla

nnıla yarından itibaren imtihanla
ra b-.lanacaktır. İmtihanlar on 
dört gün sürecektir. Bu sene ilk 
mekteplerin son sınıflarında, İs
tanbul Maarif müdürlüğü mıntaka 
amda 6 bin kadar talebe vardır. 
Hep muvaffak oldukları takdirde 
önümüzdeki aene, yalnız İatanbul 
;Nunektepleri liselere 6 bin talebe 
verecektir. Bu rakam son senelerin 
en kabarık yekiinudur. İstanbul 
Maarif müdürlüğü bu kadar me
zun vermeğe, memlekette birinci
liği almaktadır. 

Anadoluda t ıfzıssıhha tetkikatı 
Üniversite Hıfzıssıhha ordinar· 

yüsü M. Hirch, hıfzıuıhha tedri· 
satının her memleketin huauaiyeti
ne göre yapılması icap ettiğini ve 
bu hususta muavinile beraber Ana 
dolu tetkikatında bulunacağını 
bildirmiftir. lktısat Vekaleti de, 
bu h115usta bütün Ticaret odaları
na bir tamim göndererek, M. Hirch 
in dolafacağı yerlerde kendisine 
teshilat göaterilmeaini bildirmittir. 
Profesörün seyahati iki ay kadar 
sürecek, Anadolunun muhtelif vili. 
yellerinde tetkikatta bulunacaktır. 

12 inci ilkmektep 
Kadıköyündeki 12 inci ilkmd<· 

tep eyliilde yeni binasına tafına
caktır. 

Edirneden ı 09 yatı mektebi 
talebesi g!ldi 

Kapanan Edirne Mustafa Neca
ti yatı mektebi dün ,ehrimize ge
tirilmi,tir. Gelen talebe 109 dur. 
Bu .talebeler Dumlupınar yatı mek 
tebıne yerlettirilmi,lerdir. Kapa· 
nan diğer yatı mektebi talebeleri 
de birkaç güne kadar tehrimize ;:e 
tirileceklerdir. 

Bu vaziyette at resimlerine ba-
kıp birrey istihraç etmekten bQf
lıa çare Jıalmaz •• 

Niçin mesela "concoura hippi· 
,, . ,, l 

ques yerıne at oy<1n arı" tabiri-
ni kullanmıyoruz. Neden -'pansiyo 
ner talebe,, yerine (yah talehMJ 
demiyoruz. Bundaki hikmeti bir 
türlü '"~'-;.·~-./.ık. B lki bu kul· fl!.?.--....... ... -.... L:J~, .. _,_ 

~ll~CS\ l~";»ft.J&CllllllU 

Yeni vaziyeti 
Emir jfelinceye kadar bir 

değişiklik olmıyacak 
Dün tehrimizdeki İktısat V eka

letine merbut dairelere vaziyetleri-

\ 

landığım kelimeler yerli yerinde 
tam manayı ifade etmez. Fakat 
herhalde birçoklarımız için frannz 
çalarından daha manalıdır. 

ni tavzih eden bir emir gelmemiş
tir. Bu tekilde mevcut vaziyette bir 
değipklik olmadığı için tehrimiz
deki ticaret, sanayi müdürlükleri
le maadin mühendislikleri cumarte 
si günü ve müteakip günler vazi
yetlerini tavzih edici bir emir ııe
linceye kadar mesailerine devam 
edeceklerdir. 

Dün Deniz Ticaret müdürlüğü· 
ne lzmir Deniz Ticaret müdürlü
ğünün lağvedildiği ve Akdeniz Ji. 
manlarının da İstanbul Deniz Ti
caret müdürlüğüne raptepdildiği 

bildirilmi~tir. lktısat Vekaletinden 
dün (İstanbul Sanayi müfetti~iği
ne) adresli bir telgraf gelmittir. 
Vakıa yeni tefkilitta lstanbulda bir 
sanayi müfettİflİğİ ihdas edildiği 
muhakkak ise de buna dair henüz 
bir emir olmadığından telgraf mu 
vakkaten sanayi müdürlüğü tara

fından alınınıttır. 
-o-

iki yüz Mısırlı seyyah 
Büyükadaya geliyor 

200 Mısırlı seyyah yazı g~İr
mek üzere Büyükadya gelecekle
rini, belediye turizm tubeaine bil
dirmiılerdir. Seyyahlar için ha
zırlıklar yapılmaktadır. 

büyük su itlerinde, umumi imar 
faaliyetlerinde vücutlarından İs· 
tifade edilmektedir. 

Kayseri mensucat fabrikası, 
Erzurum • Srvaa, F evziı>ata • Di
yarı:bekir h«tlan hemen kimilen 
Türk mühendislerinin eseri ola
caktır. 

Türkiyenin ikinci büyük köp
rüsü olan 75 metre açıklığındaki 
Aciananın Gürgün köprüsünü de 
hiç bir yabancının muaveneti ol
madan Türk mühendisleri yapmış

lardır. 

Mühendisler Birliği İatanbul 
tube.inin, dünkü toplantısında 
meal~i netriyatta bulunulması İ· 
çin de bazı kararlar verilmittir. 

Eiier böyle Jeiji/ae niçin ,imtli
;ye 1-tlar Jilimiai ec-bi IHılu..1. 
rinclen kurtarmak için ça/lftrlt 
C hat noir pekala (Şanı var!) ol
madan kalabilirdi! He1halclc türk
çemizle mefgul olanlarımız büliin 
bu noktaları ehemmiyetle gözöniin 
de bulunduracaklanndan ve OlMJ 
11öre esaslı tedbirler a!acak!ann
dan eminiz. 
Diğer tara/tan yeni kelimeleri

mizi mümkün olduğu kadar ydy
mak için ltepİwJ'z seferber olmalı 
)'iz. Türlıçemi:u/e maalesef fimJİ
ye kadar hiç bfrimizin kullaımıaıtlı 
ğı kelimeler vardır. Bunları ltalln
mıza öğretmek için her vasıtadan 
iatila.de etmeliyiz. Gazetelerimiz. 
de yapılan nefriyat kafi değildir. 
Mekteplerimizde de yeni türlıçeyİ 
talebemize öğretmek, aynca hcıJ. 
ka mahsus ders mahiyetinJe umu
mi konferanslar ve,mek lazımdır. 
Mesela r,./yodan da bu Jru-91a 
birçolı Wiladeler temin etmek 
mümkündür. lf uayyen -tlenle 
ltalka radyoda türlıçe dertleri veri
lirse iyi olur. Bunun için türkçemİ· 
zi halk arasında yaymak için mÜ· 
racaat edilecek birçok tedbirler 
mevcuttur. 

Mümtu F AlK 

Yüz polis tekaüt edildi 
miz Emniyet Müdürlüğü kadrosuıı-

Mali seneba•ı münaaebetile tefıri 
da da bazı tebeddüller olm"'tur. 
Bu arada yüz kadar memur tekaü
de sevkedilmi,lerdir. 

Sarı Şaban oteli cina
yeti tahkikatı 

"Sarı Şaban,. oteli cinayeti tah
kikatına dün de devam edi:lmittir. 
Morg tarafından üzerinde tetki· 
kat yapılan cesede ait kemikler 
defnedilmif, rapor müddeiumumi
liğe tevdi olunmuttur. 

Eminönü merkez memuru Ni
zım ve ikinci tube imirlerindea 
Nizım Beyler dün yeniden bazı 
kimselerin ifadelerine müracaat et 
mitlerdir. 

lzmirde bulunan Münire hanı· 
mm bugün tdırimize gelmesi 
muhtemeldir. 



( Haf talık siyasi icmal ) \., ____ _ 
Cenevre içtimaı: ı 

Silahsızlanma konferansı geçen salı \ 
günü Cenevre'de toplandı. Konferansın 
içtimaına tekaddüm eden günler Cenev
re birtakım ehemmiyetli siyasi temaslara 
zemin olmuştu.Bir defa Milletler Cemiye
ti Meclisini!\ içtimaı vardı.Bu içtimada 
bulunmak üzere baş ta Fransız Hariciye 
Nazırı Barthou olmak üzere birtakrm 
devlet adamlart Cenevre"ye gitmişlerdi. 
Bu defaki içtimaının ehemmiyetli mev
zuu Saar meselesi idi.Filhakika Saar'ın 
mukadderatını tayin edecek olan reyiim 
ı;ünü yakla,tıkça,Fransa-Almanya müna
sebetleri de gerginleşiyor. Göring mayı
sın ilk haftası Saar hududuna yakın bir 
yerden bir nutuk söylemişti.Mıntakayı i
dare eden beynelmilel komisyon reisi 
Knox Milletler Cemiyetine yazdığı bir 
mektupla bu nutuk ve Almanya tarafın
dan Saar meselesi hakkında yapılan pro
paganda hakkında Meclisin nazarıdikka
tini celbetmittir. Mr. Knox komisyonun 
tarizlere ve hücumlara hedef olduğunu 
iddia etmektedir. Fransız Alman hudu
du tıpkı Harbi Umuminin arifesinde ol
duğu gibi hassas bir mıntaka halini al -
mıştır. En küçük hadise ,izam edilerek 
beynelmilel bir mesele halini alıyor. Bir 
Fransız tebaasının Almanlar tarafından 
tevkifi Fransız Parlamento3una kadar 
aksetti ve Hariciye Nazırı bu mesele ile 
Fransız Hükumetinin alakadar olacağını 
bildirdi. Harbin arifesindeki vaziyete çok 
benziyen bir asabiyet her tarafta hisse
diliyor. 

* $ * 
Silahsızlanma yerine Emniyet: 

Cenevre'ye erlcen gidenler arasında Sov .. 
yet Ruıya Hariciye Komiserinin bulun .. 
masl çok z.İ.yade nazarı dikkati celbetmİ.ş· 
ti.Litvinof Fransız Hariciye Nazırı Bar· 
thou ile temas etti.Gün\eı·ee devam eden 
bu temaslar bütün dünya tarafından ala
ka ile takip edildi.Fakat bunların şümul 
ve ehemmiyeti, sili.hsız)anma konferansı 
açılıp ta Litvinof nutkunu söyleyinciye 
kadar anlaşılamamıştı. Şimdi anlaşılmış
tır ici Sovyet Rusya silahsnlanma nok
tas·nda tamamile Fransa tarafına iltihak 
etr- İ§ tir. Sovyet Hariciye Komiseri silih· 
sızianmadan ziyade emniyet noktasında 
ısrar etmektedir. Litvinof tarafından söy
len "'n nutkun metnini henüz okumadık. 
F alnt tecavüzü tarif eden Londra muka
velesile Kellogg misakını birlett:rerek 
bütün Avrupa Devletleri arasında bir 
mütekabil emniyet misakı alttini istihdaf 
etse gerektir. Fransa ile Rusy~ a~~sınd_a 
bu mealde bir anlaşma yaprldıgı soylenı
yor. Fran•a ve Rusya'ya Küçük itilaf 
devletleri ve Balkan misakını imzalıyan 
devletlerin de iştiralt etmeleri beklenebi· 
lir. Esasen mal-Um olduğu üzere bu dev
letler tecavüzü tarif eden mukaveleyi 
imza]an ... şlardır. Ancak Almanya'nın iş
tirak ebnek istemiyeceği şüphesizdir. ln
giltere de emniyet meselesinde Lokarno 
muahedesinden ileri gitmek iste~cdiğini 
çok defalar bildiııni; ti?·. ! t~:·a'nın nasd 
bir yol takip edeceği merak edilecek bir 
nı.eae\ed.ir. Her halde Rusya - Fransa an· 
l~ıt"'21 'n~ bazı Avrupa devletleri ara51nda 
&ı~as~ bir ittifak ~eklini almayıp ta umu .. 
mı hır anlaşma olması için mümkün ol
duğu kadar fazla miktarda devletin buna 
İş tirak etmesi lazımdır. Eğer devletler 
iştirak etmezler de yalnız Fransa - R···· 
ya ve Küçük itilaf zümresi ,_.-şında ka
lırsa, o zaman Avruo~ \ckrar zümrelere 
ayrıl1n1ş olacak demektir. Bunun da so
nu harpten evelki müvazene a.istemidir. 
Galiba şimdi de devletler ister istemez o 
hedefe doğru yürümektedirler. 

* * * 
Ru•ya ve Milletler Cemiyeti: 

Fransa ile Rusya arasın'3a bu müteka
Dil emniyet misakı imzalanabilmesi için 
~usya'nın Milletler Cemiyetine girmesi 
li\zımdır. Rusya'nm nihayet Milletler 
c.e?'.iyetine girmeğe muvafakat ettiği bil
dırılıyor. Herhıllde Rusya'nın Milletler 
Cemiyeti Meclisine daimi aza olması da 
münakaşa kaldırmaz bir haktır. Fransa 
bunu temin etmeyi vadetmiştir. Hiçbir 
devlet te itiraz etmiyor. Ancak Lehista
nın tekrar daimi azaLk için namzetliğini 
ileri süreceği anlaşılmaktadır. Hatırlar
dadır ki Lehigtan, 1926 senesinde Al -
manya MiHetler Cemiyetine girerken ge
ne namzetliğini ileri sürmüştü ve o za
man Milletler Cemiyet: misakında tadilat 
yapmak zarureti hasıl olmuştu. 

Rusya'nın Milletler Cemiyetine gir -
mesi Lehistan'ı diğer bir noktadan da 
alakadar ediyor. Lehistanda ehemmiyetli 1 

bir Rus ekalliyeti vardır. Rusya Millet
ler Cemiyetine aza olmadığı 'çin şimdi 
bu Rus ekalliyeti hakkındaki muamele 
dolayısile Milletler Cemiyetine şikayet
te bulunamıyor. Milletler Cemiyetine aza 
olursa, daima Lehistandan şikayete hak· 
kı olacaktır. Lehiot...; Rusya'nın Millet· 
\er Cemiyetine girerken bu haktan fera
gat etmesini istiyor. 

lngilizlerin Rusya'nm Milletler Cemi· 
yetine girmesi hakındaki noktai nazarla
rı, Rusya ile beraber Almanya'nın da 
tekrar aza olmasının teminine çalıtdma
sıdır. Aksi takdirde diyorlar, Milletler 
Cemiyeti Avrupa devletlerinin bir zilin. 
resinin diğer zümreye karıı teşkil ettik
leri ittifak teklini alır. Herhalde lngiliz
lerin enditesi, Fransa • Rusya itilafından 
sonra Rusya'nın azalığı ile cemiyet çer
çevesi içinde esasen kuvvetli olan Fran
sız nüfuzunun bir kat daha kuvvetlenme ... 
sine mani olmaktır. Bütün devletler, esas 
itibarile Rusya'nm Milletler Cemiyeti 
azalığını kabul ettik diyorlar ama henüz 
bunun tahakkuku için zemin hazırlan • 
mış değildir. 

* * * 
Barthou'nun nutku: 

Hafta arası Fransız Hariciye Nazırı 
M.. Bartbou parlamentoda Fransa'nın ha· 
rici siyaseti hakkında yapılan istizahla
ra bir nutuk ile cevap verdi. Doumergue 
Hükumetinin iktidara geçtiği zamandan 
beri Fransız harici s' 1 '5etinin ilk etraflı 
izahı olan bu nutuk alaka ile bekleniyor
du. Nutuktan çıkan netice şudur ki 
Briand ve Herriot zamanındanberi Fran
sa'nın harici siyaseti istikametini değiş -
tirmerniştir. Hedef Franıa'nın mi11i em
niyetidir. Bunu temin etmek için Fran· 
sa•n1n yaptığı siyasi kombinezonlar de. 
ği1miş olabilir. Mesele. Bal'thou itiraf et
memekle beraber, LehistanJa münasebet
ler azacık gevşemiştir. Fakat buna mu
kabil Rus itilafının aktine doğru ad.m 
8:~dı. Barthou F ransa'nm harici siyase
tının anahatlarını şöyle hülasa ediyor: 
Avusturyanın istiklalini idame etmek 
Lehistanla ittifakı devam ettinnek. Kü~ 
çük itilafı takvi~~ etmek. Barthou yakın
da Belgrat ve Bukreşe geleceğini de ha
ber veriyor. 

Neticede şu suali soruyor: Dünya har· 
be doğru gidiyor mu? Fransız Hariciye 
Nazırına göre hayır. Fakat böyle bir su
alin sorulması bile herhalde dünya işle
nin pek yolunda gitmediğine deliı.let etti
ği iddia edilse yeri vardır. 

* * * 
Romanya' da Buhran: 

Hafta arası Romanya hafif tertip bir 
buhran geçirdi. Tataresco kabinesinin is
tifasından ve Romanya'da da bir dikta
tör idaresinin kurulmasından bahsedil .. 
di. Birtakım ordu mensupları Ceneral 
Avaresco vasıtasile Kral Karo\'a bir isti
da vererek haksızlıklara maruz kald ıkla
rından şikijet ettiler. Bunun ilıce .. ıne 
Başvek·il Tataresco'nun i~tlfası ihtimali 
ileri si.:.rüldü. Filh,.Wka kralın bu tarzda 
istida kabııJ otınesinden ha~vekilin muğ· 
ber dlarak çekilmeyi düşündüğü anlaşıl
maktadır. Ancak kral ile başvekil arasın
da yapılan temaslardan sonra şimdi ~ik 
Tataresco'nun istifadan vazgeçtiği bildi
rilmektedir. Binaenaleyh buhran kabine
nin istifasına müncer olmamıştır. Bunun
la beraber, hükumetle kralın araSI açıl
maktadır ve Bulgarjstan'da olduğu gibi 
Romanya'da da kralın tam hakimiyetini 
temin edecek bir hükilmet darbesi yakın 
bir ihtimal olaralt hesaba kat !maktadır. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

Matbuat cemiyeti kongresi 
İstanbul Matbuat cemiyet:nden: 
lstanbul Matbuat cemiyeti ikin

ci fevkalade kongra içtimaı 4 Ha
ziran 1934 pazartesi günü saat 13 
de Cemiyet merkezinde yapılacak • 
tır. Bu içtimada mevcut' a iktifa e
dileceğinden muhterem azanın be
hemehal t~rifleri rica olunur. 

Ruzname: 
1 - Bina meselesi, 
2 -Tekaüt sandığı meselesi. 

Milliyet'in edebi tefrikası: 93 

KANLI SIR 
dan bağlanıp sevdiklerini nasıl da
rıltır; yüreği titreyip parçalanma
dan, gücendinneğe nasıl kıyar? 

Neşide, benim huzurumu, rahatı
mı düşünüyor! .• Peki, ben, ne dü•ü
nüyorum? 

Gün!er varki sersemiın, aptallaş
tım ... Beynimde, garip bir unut
kanlık başladı. Söyliyeceğ"mi, söy
lediğimi, yaptığımı, yapacağımı 
unutuyorum. 

Françoise'la Ferhundeye acıyo
rum. O zavallılar da taŞkına dön
düler· kafamın ve gözlerimin bu
lanıkİığmı anladılar. Benim, onla
ra güldüğüm gibi, onlar ~a. b:ı-na,. 
zoraki gülüyorlar. Fakat bırıbırlerı 
le merak ve endi~ i'e ba~ışların: 
dan için için üzül~üklerı, hatta 
dertle.tikleri de bellı ..• 

Meraklarını ve endişelerini bana 
hissettirmemeğe uğr~ıyorlar. J:Ie
le Françoise'ın, heran, her ~anır_e 
Mestureyi hatırlatan soluk goz~e.rın 
deki yorgun elemi görmemek ıçın, 
bahaneler vesileler buluyor, başı-

··--· ---- ~-- - -------- -------
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mı ba,ka taraflara çev:riyorum. 
Françoise, korka korka soruyor: 
- Bugüı:llerde çok dalgınsınız, 

Hüsrev Bey! 
Sahte bir hayretle gözleriıni açı

yorum: 
-- Öyle mi? Bunu, nereden an

ladınız? 
Françoiase, hayretime de inan

mamış gibi idi: 
- Anlatılmayacak gibi değil ki 

Hüsrev Bey ... Bazan bir söylediği.' 
niz, bir söyled · ğiırizi tutmıyor .. . 
Halbuki siz, hiç böyle değildiniz .. . 
Bir şey soruyoruz, cevap vermiyor
sunuz. Sonra, siz bir şey soruyorsu
nuz, fakat cevabını beklemedn yo
ruluveriyorsunuz. ! 

Françoise'm inanmamı~ olması
na rağmen gene hayli bir kahkaha 
attım: 

- Vallahi hiç farkında değilim! 
-Tab"i farkında değilsiniz ... 

Siz, şimdi ne haldesiniz, ü~liyor mı
sınız? 

Sa'hte hayretim, cali kıthkaham 
' 

HİKAYE -~ :::::: İEFTALYAK::: 1 
ili ve Kemani S A D i Beyle 14 kiş'.lik saz heye ~ini diııliyece1<si~iz 1 

KARŞI 
(Karşı karşıya iki loca .. Her i

kisinde de orta yaşları hafiften 
geçmiş birer karı koca.. Locala
rın pek karşılıklı oluşundan mı, 
yoksa Cemilin karşı locadaki ha
nımdan gözlerini pek ayırmayı
şından mı nedir .. ) 

Mualla - (Biraz sinirli) ye
ter artık, kWını gözlerinle yed'in, 
bitirdin. 

Cemil - (Anlamamazlıktan 
gelerek) hangi kadını? 

Mualla - Rica ederim, bilmi
yor gibi yapma! İşte şu karşıki 
locadaki kadın. Hele kıyafetine 
de bak. İnsan böyle maskara de
kolte ile tiyatroya geli.r mi? (Ka
dını dürbünle bir defa daha süz
dükten sonra) hem sen bu kadını 
tanıyorsun. 

Cemil - Ben mi? Katiyen! 
Mualla - Tanımasan, böyle 

dikkatle , ısrarla bakmazsın. Bir 
çeyrektenberi ikinize dikkat edi
yorum, manalı manalı gülümsü
yorsunuz. 

Cemil - Yanlışın var. 
Mualla - Kendi gözüme mi i

nanayım, senin sözüne mi? Seni 
raıhatsız ediyorsam, ben gideyim 
bari. 

Cemil - Mualla, sen de zor
la kavga çıkarmak istiyorsun. Bel
ki gözüm bir defa o kadına kay
mıştır , olabilir a .. Herkese bak
tığım gi'bi ona da bakm~ktan bir 
şey çıkmaz. Sonra ben bilirsin ki 
sarışınlarôan hazetmem, esmer
lerden ·hoşlanırım. 

Mualla - Ah, senin bu ya
lanlarını ben kaç defa dinledim. 

Cemil - Yemin mi edelim? 
Mualla - Pekala inanmış gibi 

görünelim. Fakat rica ederim, ko
mediyi de kes. 

* * * 
(Piyesin ikinci perdesi .. ) 
Cemil - Mualla, doğrusu val

lahi daha fazlasına tahammül ede
mem. 

Mualla - A, durup dururken 
ne oluyorsun Cemil? 

Cemil - Karşı locadaki şiş
man heriften bir türlü ıözünü a
yırmıyorsun. Boyuna süzülüp du
ruyorsun. 

Mualia - Ben mi süzülüyo
rum? 

Cemil - Yok ben! Eğer si
zi rahatsız ediyorsam, çıkıp gide
yım. 

Mualla - Doğrusu seo bu 
gece ne söylediğini bilmiyorsµn. 

Cemil - Demindenberi ikini
ze dikkat ediyorum. Herif müte
madiyen sana bakıyor. Sen de sü
zülüyorsun. Manalı manalı tebes
süm edi}"orsun . Dudaklarını ısırı
yorsun. Sen mutlaka bu adamı ta
nıyorsun. 

Mualla - Cemil, dedim ya, 
sen bu gece mutlaka çıldırdın. 

Cemil - Pekala aklım başım
da.. Bari adama evin adresini 
ver de ben onu karşılamasını bi
lirim. 

Mualla - Aman yarabbim, 
ne sözler .. Sen pekala bilirsin ki 
ben erkeğin şişmanından hazet· 
mem. Bahusus böyle bıyıkları traş 
lı olursa .. 

Cemil - Kadın kısmına inan 
olmaz. Bir gün biiyle, bir gün öy
le .. 

Mualla - İltifatınıza teşek
kür ederi.m. 

kafamın içinde düğüm!enivermiş
ti; garip bir korku sinirlerimi ür
pertiyordu: 

- Ş "mdi ne haldeyim? 
Françoise, akları siyahlarından 

çok fazla saçlarını, ince beyaz par
maklarile tanyordu: 

- Bursada, ilk tanıştığımız za
manda, siz, gene böyle sinirliydi
niz. Yalnız o vakil .. 

Birdenbire durdu, yutkundu, 
bir pot kıracağını anlamış ta sus
muş gibiydi. Onu söyletmeğe çeki
niyordum. Fra,nçoise, bütün rikka
ti gözlerinde toplanmış, titriyerek 
bakıyordu: 

- ' Beni affedeceksiniz, değil 
mi Hüsrev Bey? 

Şimdiye kadar Françoise, bana, 
b? derece çekingen bakmamı,, çe
kınerek söz söylememişti.: 

- Bu müsaade edisim, neden 
çocuğum? • 

Françoise, aklımın borden bire 
ermediği bir isyan kafasını doğrult 
muştu: 

- Hayır ... Hayır .•. İstemiyorum. 
Artık bana, çocuğum, demeyiniz! 

Kollarım yanıma düşüvermişti: 
- Neden Françoise? 
Françoise, İsyanını yenemiyor-

du, başını sallıyor, yumruklarını 
sıkıyordu: 

- Evet ... Bana, Françoise! de-

Cemil - Bak, işte gene göz
leri sende .• 

Mualla - (Kolundan yakalar) 
allah aşkına CemiJ, mesele çıkar
ma. İstersen kalk gide!.im Cıiyece
ğim amma, buraya biz piyes sey
retmeğe mi geldik, kavga etme
ğe mi? 

Cemil - Doğrusu ben senin 
böyle bir lhantal herife bakacağı
nı hiç zannetmezdim. Suratına 
bak. Başını çevirdikçe yanakları 
titriyor, ya o musluk supurgesi 
gibi saçlar. Yok, böyle mendebu· 
run karısına acırım doğrusu .• 

Mualla - Sus, kuzum Cemil 
sus ta, şu piyesi görelim • 

* * :,': 
(Perde arası Cemil sigara iç

mclt bahanesile dışarıya çıkar. 
Karşı locadaki şişman zat ta her 
halde sigara içmek bahanesile o
lacak, o da dı şarıya çıkar. Fom
varda karşılaşırlar. Siz biribirle
rine düşman gibi bakacak zanne
dersiniz. Bilakis başlarile selam
laşırlar, bir dakika sonra da kar
rılıklı ve dostça görü~ürler. Üçün
cü perdenin zili çaldığı zaman 
Cemil, kendi !.ocasına gidecek yer
de doğru karşı locaya gider. Ka
pıyı açar.) 

Karşı locadaki kadın - ( Ce
mili görünce) aman Cemil, ne ted
birsizlik! Hemen çık, şimdi ko
cam gelecek. 

Cemil - Merak etme Fi,tnat, 
kocanız karşı locada, karımın ya
nında .. 

(Öteki locada da ayni sahne) 
Mualla - (Kapıdan şişman a

damın girdiğini görünce) aman 
Ulvi Bey, bu ne tedbirsizlik. He
men ç!k rica ederim, şimdi kocam 
gelecek. 

Ulvô Bey - Merak etme Mu
alla , kocanı-ı: karşı locada, karı
mın yanmda .. 

SEM 

Bugünkü program 
ISTANBUL , 

12,.'\0 Plitk nPt riyatı. 18,30 P1 8.k neşr iyatı. 
19,20 Ajan• haberle ri. 19,30 Türk Muaik iai 
ne-ı~,..aiı. -t-M~m : emi;, ~ıı şen ;-..,.r;''t ~evdei, 
Lavtacı Ovri.k B e yler, Vecihe , Na.zar F e ridun, 
Nedim e Hanımlar). 21,20 Aja na ve Borsa. ha
be rleri . 21 ,30' Radyo Orkes trau tarafından 
Siğan mU15ikisi ve hafif muaiki. 

223 Ki ... VARŞOVA, ı345 m . 
17,35: Soliat konseri. - Konferan• . 19,10: 

Hafif muaiki. - Muhtelif bahialer. 21,05: Mu· 
siki bahisleri. 21,15: Se nfonik konaer. 23: 
Plak. 2J,30: Dans musikisi. - Sözler • - Dana 
mUaikisi . 

823 Kh.z. BUKREŞ, 364 m . 
13: Hergünkü program. 19: Radyo orkestra

sı. 20: Haberler . 20,15: Orkeatra - Üniveraite. 
21,.20: Plak. - Konferans. 22: Viyolonsel solo. 
- Musahabe. 22,45: Hafif muaiki. 23,15: Kan 

şık konser. - Haberler. 

545 Kh.z. Budapeşte 550 m. 
19,40: Kernter tiyatroaunun konseri. 20,30: 

Aperadan naklen: Konservatuvar talebeainin 
imtihanları. 23,40: Sigan muaikiai. 

592 Kh.z. ViYANA, 507 nı. 
20: Kısa baber1er. 20,15: Sokak muaikisi. 

2C~: Haftanın haberleri. 21,05: Kukla oyun -
la't'f, •ene.eli .mu•iki. 23: Haberler. 23,15: Halk 
opera orkestra•r. 

638 Khz. Prag 470 m. 
21,10: Konaer. - Muaabahe. 22.: T,gannl. 

(Yugo5lav tarluları.) 22,05: Populer konserı. 
- Mu•alıabe. 

191 Kh:ı: . Deu&chlandsender 1571 m. 
21 ,10: Gemici musikiai. 22: Musa~be. 22,30 

Gençlik neşrİyah. 23: Siyasete daır. 23,10: 
Haberler. 24: Stuttgrattan Danı nıu aik isi. 

686 Kh•. BELGRAT, 437 m. 
20: Plak. - Musahabe. 21 : Zagrepten nakil. 

23: aHberler. - Danı plakları. 23,35: Kah•e· 
hane konse r i. 

. 904 Kbz. HAMBURG 3J2 no ' 
21 ,15 T emsi! lnka Cold, 22,0S Vah: sa ati, 

23 H aberler, 23,20 Musikili nıı 4riyat, 24 Ke~ 
nHın kon~er, (Orkestra refakatile). 

yiniz; anne! deyiniz; 
deyiniz; fakat artık 
ğum demeyiniz ! 

kardeşim! 
yeter, çocu-

Kemikleri kırılmış bir işkence 
mahkumu gibi pelte halinde bir kol 
tuğa yığıhverdim: 

- Neden? 
Françoise

1 
kartımda dikilmi,, 

ditlerini sıkarak, göıleri kıvılcım
lana kıvılcımlana yüzüme bakıyor• 
du: 

- Bu, bana, adeta alay gibi ge
liyor. Ben, Bunada iken, belki ço
cuğunuz, sayılırdım. Fakat fimdi, 
hayır! Çünkü siz, benden gençsi

. niz. Ben, sizden çok ihtiyarım. 
Bu, bir ,ikayet mi, yoksa iltifat

ınıydı? Muhakkak bir fey varsa, 
François, o dakikada çok içten 
söyliyordu: . . 

- Ne itibarla benden ıhtıyarsın , 

F rançoise ? . . . . . . .. . .• 
Françoise, sınırlı sınırlı guldu. 
·- Sa!(larınız bembeyaz·:· F~kat 

öyle genç ve dinç kil;luııt bır ~ucu; 
dunuz var ki; ben, sıze, çocugum · 
diyecek olsam, hiç utanmauı ! 

Ben de isyan etmiştiuı: 
- İşte buna tahammül edemem_! 
Sesim, Françoise'ı korkutmuş gı

biydi, geriledi, ben, Mestureye, 
hep; çocuğum! . yavrum! derdim. 
Fakat Mesturenın, bana; çocuğum! 
yavrum! demesi gülünçtü! .• 

lll!IB- (73) -· 

.,. Güzel Orman Çiftliği açıldı ..ı1•• 
Kadıköy, Acıhadem; Küçük Çamlıca 

Cuma ve pazar günleri Alatınka ve Alafranga saz vardır. 
Fiatlar ehven ve ıeniıler mükemmeldir. 

Salonlarımız huıusi ziyafetler, nişan, d.üğlln ve hitan merasim
lerine mlisaittir . KadıkövDnden otob8s seferleri temia edi1mişt;r. 1 

"17106]-

' DEVLET DEMIRYOLLARI lDARESl iLANLARI 1 
idaremize ait "Nafıya" romorkörü kızağa çekilip tamir 

edilecektir. Tamirat pazarlığı 16-6-934 tarihine müsadif cu• 
martesi gÜnÜ saat 10 da Haydarpaşa Mağaiası Müdürlüğün
de İcra kılınacaktır. Talip olan alakadarların tamir şartna-

mesini şimdJden mağaza müdürlüğünde görebilecekleri ve ta· 
yin edilen gün ve saatte pazarlığa iştirakları ilan olunur. 

(2920) 

idaremiz için pazarlıkla sa tm alınacak olan Elektrik, De
mir, Hırdavat, Hsır süpürge ve kömür küfesi gibi (54) ka
lem ~uhtelif eşyanın 5-6-934 .Çarşam~a günü saat 1 1 de pa· 
zarlıgı yapılacaktır. lsteyenlerın mezkur saatte Mağazaya 
nıüracaatla tahriren teklifte bulunmaları ve mağaza dahilin· 
de asılı listede (X) işaretli malzeme için nümune gönderilme· 
si ve numunesiz tekliflerin kabul edilmeyeceği ilan olunur. 

(2921) 

1 lSTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 1 
-------------~.;;.;;.._-İstanbul Altıncı ilk mektepte bulunan hurda 

ru 4-6-934 de mahallinde satılacaktır. (2914) 
kurşun bo-

Sipahi Ocağı idare Heyetinden: 
Ocağımızın senelik kongresi 8 Haziran 1934 cuma günü 14,30 

da Ocak Binasında toplanacağından azaların tesrifleri ehemmi-
yetle rica olunur. ( 55) ' 

11 1 

Yarık· ı Gillette 
tıraş bıçaklarını 
kullanınız. 
Daha az masraf
la daha iyi ve 
daha çabuk tı
raş olurı:ıınuz. 

HER SAN' ATA EL VERiŞLi 

Kiralık Fabrika Binası 
Mahmutpa,a'da Bezcilerde (49) No. lu fabrika binası tamamen veya kıı-

men kiraya verilecektir. Karıısındaki bakkala müracaat. (17108) 3150 

Sultanahmet sulh mahkemesi 1 ci hu- [[ Armutlu Kaplıcaları ] 
kuk hakimliğinden: 

D Cel
-
1 

M h B . Ad d Çok şifalıdır. Bilenlere sorunuı. Reh-
avacı a e met eyın ana a _ . 

berını Bahçekapu An•dolu Hanı 
. Turhan Zade Yusuf Ziya efendi zimme- - No. 6 dan alınız - [17127] -
tinde 199 lira 41 kuruş alacağı olduğun- 3154 
dan bahisle ikame ettiği yenileme davası 

üzerine müddeialeyhe gönderilen z:ap.. ( ı• ~ t 
~~~:~a:::.:~~: c:::~:~:,~:::~ı::. m~~- •ı ıllY ~ ~ 
m:Uleyhin semti meçhule gittiği anlaşıl- 1 Asnn umdesi "MiLLiYET,, tir. 
nuş olmaltla m.imaileyhe ilanen tebliğat 1 

ifasına ve muhaltemenin de 25-6-934 ta- ABONE UCRETLERl : 
rihine müsadif pazartesi günü Mat 10,30 1 Türkiye için Hariç için 

1 

L . K. L. K. 
da talilı. kılındığı ilanen tebliğ olunur. 3 •yhğ•. • . . . • • • '\. - 8 -

(72) 1 6 .. • . . • • • . • 7 50 28ı4 = 
----------------- 12 .. • .. . .•.• 14 -

ZA Yl - 920 No. lu Liman reis şahadet- Gelen evrak reri v e r ilmez.- Müddeti 
geçen nüshala r 10 kuruıtur .- Gazete •e 
matbaaya a.iıl itler için müdiriyete müra
caat edilir. •zetemİ:r; ilinların mea"uliye
tini kabul etmez. 

namesi ile 1-647 sicil defterimi kaybet
tim yenisini alacağımdan hükmü yoktur. 
922 No. lu Bahtiyar motoru reisi 

Abdullah 

Françoise, rengi büsbütün sola
rak bakıyordu: 

- Neye bu kadar sinirlendiniz? 
Elimi alnıma vurarak ayağa kalk 

tım: 

- Hiç!.. Bilmezsin! .. Bilemez
sin! .. Bilmene de lüzum yok.. Fa
kat, sen haklısın ... Ben, sana, Fran· 
çoise ! diyeceğim.... Sen de, bana 
Hüsrev! de ...• 

Françoise, çok haklı! Ben, 
Mestureye: 

_ Çocuğum, yavrum_! , .. 
Derdim fakat Françoıse a soy

lediğim ş~kilde demezdim ki .• A
caba Fransoise, lakayt bir yüzle 
baktığım için mi bu infiali göste. 
riyor? 

Ne yazık, ne yazık k~ ben, bu 
semtlere, bu nüvazişlere liyıik 
değilim! Fra~oise'e nasıl anla
tırım, ve nasıl söyliyebilirim? 

- Peki, Françoise, kızma! 
F rançoise, birden hiddeti sı-

. 1 ' mr enmesi sönmüş glbiydi: 
- Kızdın mı, Hüsrev? 
Bu samimiyet, beni korkutu

yor. Acaba, F rançoise'in kalbin
de bir eski hatıra uyanıklığı mı 
var? Fakat hangi hatıra? Bursa, 
hatırası mı onun kalbine hakim? 

- Kızmadım, Françoise; yal
nız niye ibu kad'ar sinirlendin? 

Françoiıse, gücenik gücenik 

-
baktı: 

- Niçin samimi değilsin? 
- Ben mi samimi değilim? 
Françoise, YoTgun bir bakışla 

güldü: 
:--:- ~el.ki yanlış söyledim, 

eıikısı gıbe değilsin. Ne oldun? 
Sana, ne cevap verebilirdim? 
Güldüm, gülümsedim, katlanmı 
kımıldattım. Omuzlarımı oynat· 
tım. Fakat bunların, biri, mana i
fade etmiyordu. O kadar haksız 
mevkide idim ki F rançoise' e ce
vap vermeğe utanıyordum. 

F rançoise, çok saygılı kadın; 
ısrar etmedi. Peki, bugün için 
bu, böyle, lakin yarın? Ferhunde 
de sorınıyacak mı? 

Ferhundeyi, oyalamak kolay. 
Fakat benim kalbim buna taham
mül edebilecek mi? Fer'hunde, bir 
şey sormak istiyor gibi fakat çe
kini,yor. Onun çekinmesi, sorma
sından fena! 

Bu hal, beni o kadar tağzip 
ediyor ki nihayet soruyorum: 

- Niye durgunsun, F erhun
de? 

Ferhunde, hayret değil ıztı
rapla gözlerini açıyor: 

Ben mi durğunum, Hüsrev 
Bey' 

-Bifoıedi-



a-vre>chet 
SeflHer Fftlmlnd ki 
küçük Gavrocfie 

ticarete çok hevesıı 
"Sefiller,, fılmini seyredenler her 

halde Gavradıe ismindeki çocuğu 
habrlarlar.Asd ismi Emil Genevois 
olan bu artist küçük ihtilalci rolün
de kendisine verilen phaiyeti ta -
mamile kavramı, ve muvaffakıyet- ı 
li vaziyetile hepimizi hayrette bı-

. nkmıf\ı. 
ilk filmi olan Sefilleri nasıl çe -

't'İrdiiini kendi ağzından dinliye -
lim: 

demit: 
- Gelin kulağınıza aöyleyim, 

kimse duymum; okumadım. Oku
madım ama 4'eğer aorarlaraa oku
dum de olur mu?,, dediler. Sözde 
okudum denem daha iyi olurmUf. 

Emile Genevoia antkar olduğu 
kadar akıllı da.. 

Gene anlatıyor: 

lletrogolı/IJin'in seuimli artistlerintl en /ean P«rllen ıvn çeoiriiği lilmd~ 

~lcky ~0'1...1se ı 

"Bilir miainiz, diyor, s'.ne- çe
Tirmek ne iyi oluyor. Bir kere in - j 
1911 tamamile Y&f&Ylt tarzını değif
tiriyor. En ziyade bo9uma giden 1 
teY de lokantalarda yemek yemek 
oldu. Pariste Natanda çah9bğım 
zaman hiç lokantada yemek yiye
mezdim. Sefilleri çe't'İrmek için 
Joinville'e gitmittik. Orada bütün 
artistlerle beraber yerdim. Sonra 
Antibea'e gittik. Filmi hep geceleri 
çeviri10rduk. Beni ellerime ayak. 
ı- bdar boyuyorlardı. Saba
hm alb buçuğunda yedisinde, it b'.
tince ben doğru denize ... Ne yapa
yım, ba,ka tiiTlü boyalar çıkmıyor 
ki ... Sonra öğleye kadar uyku .. Son 
ra biraz basketbol oynuyordum. 
Sonra gene çal19mak .. Ne eğlendim 
ne eğlendim.. Jean Servais ile Har
ry Baur ile ne iyi arkada,lık ettik. 
Pariıte Marginan ıinemasında Se
filler ilk göateritd· ği zaman M. 
Harry Baur bana kardetinin oğlu
nun smokinini verdi. Sinemaya 
smokinle gidersem iyi olurmu,.Ne 
bOf'ım• gitti .. ilk defa kendini be
yaz perdede seyrebnelı: inaanm öy
le tuhafına ıidiyor ki .. Ama 80nra 
sonre al19ılıyor. Zaten neye alıtıl-

"itte bu ilk filmim. Sefillerden 
aonra b'.rkaç film daha çevirdim. 
"Son aaat,, " Baltanın albnda,, fi
lin .. Büyüdüğüm zaman ne mi ola
cağım? Artist olmak istemem. ln
ıan töhret abibi oluyor ama kaç 
sene devam edeceği bilinmiyor ki. 
Hem ben timdiden methur oldum 
galiba.. Geçen günü biriıi bir mek· 
tup yazmıt- Zarfın üzerine Mon -
martre' da Emile Genevois diye ya
zılı. Ne deniniz, postacı doğru ba
na getirip vermeıin mi? .. A- töh
rete itimat etmeğe gelmez .. Belki 
operateur olurum.Hele İntan Kru
ger gibi bir film operateur'ü olabil. 
ıe .. Ben ıize en doğrusunu aöyle -
yim mi? .. Benim ı:nemacla çok gö
züm yok. Beni çeken meslek nedir 
bilir misiniz? Ticaret. Birçok pa -
ram ola, bir mağaza açabilsem, an 
nemi de kız kardetimi de aı- be
raber yapHk hiç aynlmuak· daha 
iyi değil mi? .. Şimdi annem Mont
Cenia aokağında bir evde kapıcı
lık yapıyor. Ben annem, kız karde
tim hep beraber oturuyoruz. Ba • 
bam ölmiif .. ,,,, 

Jean Arthur BroJuay'da muualfaluyetli bir turne yaptıktan sonra tek
rar lilm çeuirmek i,in Holl~'a dönmİİflİİT. 

Bu sinema faresinin 
babası oglunun 

hayatını anlatıyor 

A.rırıe St:erı! 

. Size bugüıı dünyanın en mqhur 
lıır artiıtinclen babsedeceiiz. Sine
::ra gidip te onu tan11111Yan yok-

arkadtalan ela aynı odada beraber 
oturan ııçanlardı. Bir tek eğlence
ıi vardı: Sıçanlar dolatırlar, bi-

ki ı maz ••• ,, 
Bir muharrir bu küçük artiate 

"Sefiller romanını okumut muy -
dun?,, diye 80nDUf. O da bakın ne 

Daha bu yqta una.tine herkesi 
hayran eden bu küçük artiıtin ileri
de film çevirmek istememeai ne ya-
zık!.. I 

Ama belki de film çevirmeğe a-
htır da vazgeçemez .. Sinema lle • , 
mini de kudretli bir sanatkardan 
mahrum ebnez. 

Greta Garbonun 
Marıene Dltrlchln 
veni bir raklbll 

• Ufacık çocuklardan tutun da 
>'atlı bqlı adamlara kadar herkes 
:-- bilir ve sever .. Değil beyaz per
,::de ıöriiDce bir yerde ismini iti· 
~k olaak içimizden gülmek ge
lır. Velhasıl bu öyle bir artiattir ki 
>'ediainden yetmitine kadar herke
~ kendini sevdirmi9tir. Şimdiye 
d ad~ aleyhinde ufacık olsun bir 

edikodu ifitilmemiffir. Bunu sine-1:8 .alenUııde b:ç görülınemit bir 
ad~ae olarak kaydedebilirsiniz. 
Şımdi kendi kendinize "kim bu 

l.rtiıt acaba?,, diye aorar merak e
dersiniz. Sizi fazla üzmeyim de aöy 
~Yim: bu tirin, bu aevimli mahIUk 
İckey Mouae'dır. Nasıl yukarıda 

liiylediklerim do~ru değil mi? 
İdi Mickey bayatını bize anlatabilse 

' kim bilir ne güzel sözlerle bizi 
/ıtı,=ldürürdü. Bu IDefhur artiıtin 
L-~.ı.W!'-1t J?imey'dir. Madem 
~ııı bıze bır teY aıilatanuyor 
~ bahaaı anlatam değil mi?. Öy-

lle dinleyin: 
liıı - Mickey, kiid ve celluloit ü:ııe 
• de dofmadan çok daha evvel be 

"İlıı kafamda doğmuttu. Ona bu
~ halini buldurana bdar ne 
~ çok ujreW-
t '1nda~n üç sene eTVel New -
Oı\'ta genç fakat metelikaiz bir 
~ vardı. Bu adamcağız bir e
lin •lbncı katında otururdu. En iyi 

ribi::-lerini kovalarlar, o da onları 
ıeyrederdi. Bir gün bu fakir ve Ü· 
mit.iz reaaam bütün zevki, eğlen
ceıi olan arkadatlarından ayrıl -
mak mecburiyetinde kaldı. Kiruı
nı veremediği için kapıdıf&J'ı atıl
mıttı. 

O reaaam bendim.. New - Yorkta 
inan itsiz kalır, yatacak yeri bu -

· iunmazsa orada barınabilmesine 
imkan yoktur. Bir trene hizmetkar 
olarak girdim. Los Angeles' e git
tim. Tabii orada kendime bir ser
vet yapmak istiyordum. işe nere -
den bathyacağımı dütünüyordum. 
Hallywood' da Roy isminde bir kar 
detim vardı. Onu kandırdım, sine-
ma iç:n canlı reıimler yapmıya bq 
ladık. Operetörümüz yoktu. Bu iti 
hiçbir teY anlamadığı halde Roy 
deruhte etti.. Bir de kartondan 
hayYanlann yanında oynıyacak 
canlı bir mahlUka ihtiyaç vardı. A
lice İsminde bir genç kız bu rolü Ü· 
zerine aldı •• Çalıttık çabaladık az 
bir kir bile yapbk. Fakat Alice'e 
aldığı para az geldi çıktı gitti. Ben 
diifünmeğe batladım. B · ze öyle bir 
artist lazımdı ki paranın azlığın -
elan tik&Tet etmesin ve bizi biç bir 
•e••n bll'Plap aitmesin. O zaman 
aklıme celluloid'den bir hayvan ya 
ratmak geldi .. Faket l\.ticlieyd
evvel Oıwald doğdu. Oswald bii • 
Uin dünyayı bir müddet güldüren 

r • 

Amerikalılar yeni bir film,çevir-1 
diler. Nana. Emile Zola'ıun bu i -
ıimdeki me9hur eserinden alınan 
bu film ıinema alemine yeni b"r 

. yıldız kazandırdı: Anna Ste;:" 

Anna Sten'i Samuel Goldwyn 
Berlinde gördü. Onda istikbalin ye 
ni bir yıldızmı ketfetti. Hollywood 
a getirdi. iki İngilizce hocası tu -
lı.i!da, Anna Sten çalı,nııya ha!la· 

dı. 1 
O ııralarda Nana filmi çevril • 

Viyanada bir filim 
haftası 

Vi)ouad ilk defa bir filim bayramı ya· 
pı!acaktır. Bayram 12 Hazirandan 2 
tmunuza kadar devam edecek ve dün· 
yanın en meıhur filim rejioörleriyle va· 
m aahneler lııu mün .. ebetle Viyanada top 
!anarak bayrama ittir.ı. edecelılenlir. 

Bu bayramın auıksat •• -·- filim 
- ..ı.neliiiJle dün,.. filim ittihoalib 
luıldunda birer mü ........ yapmak " en 
iJ'i flimi US Nkıir. 

1 kazdı .. Bize epeyi kazandırdı. Fa
kat yavat yavat halk ondan bıkmı
ya bllfladı. Ne yapmalı? •. Kalkbm 
belki bir fikir ed · nirim diye New -

MüllbahLır için dünJUUll her ma
fmdan timdiden miirac:utlard• bal-al
duiu ıribi dünya film istihoalib müsa
Wruı için Almrika, Fransa, lqilt~ 
Danimtrlra, hveç ve Japonya Ye aaır 
.--Wretlerden pnderilen en eyi film
._ cllı .__ aöcül t?ıcıktir. Mi ... 
ltalr •liceaiae laiilnim •erecek olan jüri 
heyeti llltlfhar rejisör Ermt Lalıi(in rİ• 
yuetinde methur rejisör '"' YUli ..ı.
lerden terekküp edecektir. Müsabaka 
hazrrlıklan Avusturya münakale bürosu 
tarafından tertip edilrr.it ve fahri reisli· 
ği Avusturya Reisicümhuru M. Miklaı 
tarafından deruhde olunmuştur. Bir ~ok 
tı1111nnuı film yıldızları bizzat bu bay
ram Ye müıabekalarcfa hazır bulunacak· ' 
lardir. York'a gittim. Kime rasladıyaam: ' 

"itini, arkada,larını ve Hollywood MEVLiDi ~RIF 
u terket. Sen etmezsen onlar seni .,,. 

A.._ #ilminde büyük bir mu uallalnyet gö•t~en :A.nna .Sten 

Sinema dalaverelerl terkedecekler .• ,, diyordu. Öyle ke - "t...,.. .....,....._ .._._ Dr. "-
derli idim ki .. Bu ııralarda aklıma t.fa Ruhi Bey ruhuna itibaf edilmek 
eıkiden oturduğum odayı bir kere Sahte bogaları, kazalardd üzre bugiinkü euma cünü ötıe --
ziyaret etmek geldi. Eve gittim. ll<u l lanı lan otomobl ııerl zmdan sonra TetYikİJe camü prifinde 
Kapıcının oclumda b · r kafesin i _ Hahz Kudsi Ye Hafız K-1 efc!ncliler 1 
çinde birkaç ~'fare clnlüın. kim imal ediyor? tanfmdan mnlidi terif lmat cılunecı· 1 
Ne güzel oynuyor!.,rdL Basen ela Sine•elarda birçok hadiseler o- dilemez. Sine-de gördüjümüz imdo ihnm eli.in tep'ifleri rica olunur. 

ı 
ince ince qy~e bir aetlenifleri Yardı llll'"ki hepimiz heyee:enla, alika ile bütün bu maceraların bepai dolap- <77> 
ki. • • MJ'NCLı;r's. M-1& iki otomobil o- br. Dalaveradır, ıinema oJaDUclar. ;,. ___ ..,......,_,==---====--

Kipttan güzel tirin bir farecik.. lanca tıddetile ÇPl'plfll'. Birkaç kiti Meaela "Kid d'Ea.,as-,, -- ' la 9f9iı yukarı 60.CIOO l~ilis llia
Ne güzel bir film olut .. Trene atla- yaralanır, lllür. Kolkoce bir vapur altında çevrilen filmde bir bola - Di&lolmıq Te müteha .... bu
dım dotn~ll7wood'da.. Trenin bir torpille denizin dibine batar Eddie - Centor'un lizerine ablır.A- DU 'riicuda aetirmek için iki •J' çe. 
düdüjü ııçan -i ıibi ıeliyor yüzlerce kitiyi de beraber aürükler. deta onu botazlyacak olur. Bu bo-1 ı lfbr • 
du. Yolda çocuğuma bir tekil Ter- Hakikaten bunlar vaki oluyor da ia bekiki bir bop defildir. 86yle 'fi" ' ,, 
dim. Becaldarma aedef düimeli öyle! mi Jilme alınıyor? Maddeten . ıinema clalaveralanncla mütrheasa "Nubun ıemisi,, -mmclaki film 
kırmızı kedieeden bir panlıalon ıe- böyle olmuma imkan taaavvur e- bulunan Ned Mana tarafından ka- için Ned Mann "celluloid" den Ye 

çirdim. ismini de Mortimer koy. :-====....,,_,,....,..,. ... -====-= uçuktan yapd11119br. Bakm nasıl? ezilmif klfıttan "7000 tane maki
duın. itte Mic:key ilk filmini böyle förler, elektrikçiler, maranaozlar· Ned Mann Mebikadan 200 do- neli hayYen JPPllllf ft huni.an ha
çevirdi .. Vekili umurum Mortimer aabalıtan &Jqıım• kadar emrine a- lara güzel bir bC>P, atın alm19br. kiki ha--•-- ar.- kanfbr. 
iımini beienmedi o ela her art'ıt made. Filmler:nin bütün Scenario' Bunu öldürdiikten .oma deriıini ,,. ... _. ... 
aibi iamini deiiftirip Micluıy oldu. larile ben ufra,ınm. Perdede bir- tabaklamıt'" bpkı aalı'ci bir bota - ;tır. Bu it için de 6 ay pılı,..... 

önce bütün film ınüteabbitleri o- kaç dakika aüren 325 metrelik bir yapmak iıtemiftir. Fakat boiama br. 
nunla alay ettiler. Faket o Colony filmini çe't'irmek için ıtüdyomda el küçük olduğunu ve İçine lis P' BilflD 1r.ueler, f...talar için kul
Tbeatre'claki ilk temsilinde çok mu li adam çahtır . .Filmin her 228 mel· len tertihab koyemıyacelmı ıröriin lan.ı.n lı:üçiik otomobilleri, tayya
vaffak oldu. Bütün gazeteler on- reıi 10 - 15,000 resim iıter. Bun - ce batka bir çareye batVDnllUf ve releri kabili aevk beJonlan imale-
dan ı'tayifle bahsettiler. Buna dan be9ka 20. tane de fond reami kauçuktan bir boğa imal ederek den adam hep bu Ned Mann'dır. 
muvafakıyet değil bir zafer diyebi- lazımdır. üzerini boia derilerile kaplamıftır. Şimdi Alexendre Korda'nm 30341· 
lirim. O bijyük bir töbret ben de a- Mi-'--y _ her bu·· _,,1• armt •"bi- Bu ıuretle elde edilen bayYPDm içi-

k Ş .,.... 7'"' ne b' lektrik t- ·· '·o.,,.,,.• Te H-İIM harbine dair nlan filıni i-rathjım aerveti azanmıtıun. im- aenede 800,000 den fazla mektup ır e mo oru ~ J--. .., 
di qıeiyetinde bjrçok adamların almaktadır. Bunlann cevaplaruu bıı motörü boiamn içine yerlqtirdi çlarin r:: =.:;.mihanild iman 1 

mek üzere idi. Mar'a- Dietric:h &a 
filmde bqrolü abak ietedi. Mae 
West ''laar. bebaın i.tediiim rol,, 
dedi. F.W kumpanya Anna Steni 
seçd. 388000 dolardan fazla para 
lıarcetti.. Kumpanya seçtiği artis • 
tin rolünü pek beceremediğini gör
dü. Filmi yarıda bırakb. Dolaritıı: 
uçtu .. Anna da Sanla • MoniM•-.. 
ki fatosuna gitti, bqrilisce q.- • 
meğe devam etti. 

Günün b irinde Dorothy Arzner'
in idaresinde Nana'yı yeni baştan 
çevirmek istedikleri zaman gene 
Anna Slıen'i intihep ettiler. 

Filmi •&eni•: ''CWcleD 
fak olmut bir eser,, cftforw. 
Sten'i de Greta Garbo'ya ve Mar • 
lene'e yeni ve kuvvetli bir rakip ad 
dediyorlar. 

Emile Zo\a'nın oğlu Dr. J. Emile 
Zola ile kızı Madam Deniae Le 
Blond - Zola'nm vaki olan •ikiyet
leri filme biiyük bir reklam teşkil 
etmittir. Büyük edibin çocukları 
-F..._•c1a ali.kadar makamata 
snektup 7aZarelı: Nane filminin kat 
iyyen ~ ,...mp N._ ia
mindeki kitapla alAke• ......_. 
bildirmiflerdir. "-ika filia.~ 
panyaları baldmıda sert bir U... 
kullanarak bunların babaleraim 
töfıretinden ietifade etmek ieteclik
lerini aöylemiflerdir. Film Frama'
da sabırsızlıkla beklenmektedir. 

....... Tıpkı bir Şarlo. Yaluit b"r Fair ben yazarım. Ve bls ltiriai ele ce - ii bir adamla idare ettinıü?tir.Film 
ba ı. Resamlar ~tilolar '° L ı__ el nıı:M 8 d • ı • L.... L- Dalnnra düa,.. b•I- .,..,,. Jlo~nin -.... •• hlbıno.ı n •· • · • Tepuıı ... ._ • ..,, e •• a lllll:m- -Ciiz«lik ue ~Üt 6ir arod.a 
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MAHlfEJllELERDE 

Mahkemelerde 
Tatil hazırlığı 
Nöbetçi kalacak mahke
meler tesbit edHmektcdir 

Adliyenin senelik mutat tatili 
20 temmuzda başlıyacak, 20 ağus
tosa kadar devam edecektir. 

Ceza ma:hkemelerin<ien birin
ci cıezanın, hukuk mahkemelerin
den de dördüncü hukukun nöbet
çi malhkeme olarak ifayi vazife 
etmeleri muhtemeldir. 

Bir katil mahküm oldu 
Beşiktaşta Sadi isminde biri

ni öldürmekten suçlu Hüseyinin 
muhakemesi dün ağır ceza mah
kemesinde neticelenmiş, Hüse
yinin cürmü sabit olduğundan IS 
sene hapse mahkum olmuş, su~ 
affa tabi oJ.duğondan cezasının 
bet aenes.i affedilmiştir. 

Esnaf bankası tahkikatı 
Esnaf bankası hakkındaki ad

li ta!hkrkata yarın devam edile
cek, iktısat bankasının tasfiyesi
ne memur edilmiş olan avukat Mü
nir Bey dinlenecektir. 

Bankanın sorulan suallere \ı.ir 
an evvel cevap vermesi içjn dün 
yeniden tekit yazılmıştır. 

lhtilAstan tevkif 
Sabık Kırklareli muhasebdı 

hususiye tahsildarı Mustafa Bey 
hakkında mahallinde ihtilastan 
dolayı tevkif müzekkeresi kesil
miş, Mustafa Bey burada tevk;f 
edilmiş, sulh hakiminin huzuruna 
çıkarılmış ve hüviyeti tesbit edil
dikten sonra mevkufen Kırklare
Jine sevkine karar verilmiştir. 

Klişeci Alaettin Beyin 
muhakemesi 

Maslak yolunda bir jandarm'\• 
nın vefatına sebebiyet vermekten 
suçlu klişeci Ali.ettin Beyin m u
hakemesine dün de devam edil
miş, bir kısım şahitler dinlenmiş, 
diğer bazı şahitlerin dinlenmt.si 
için muhakeme başka güne bua
lulmıştır. 

Fransaya teslim edilecek 
mevkut 

Fransada kar!ılıksız çek ya
zarak dolandırıcılık yapmaktan 

suçlu ve şehrimizde mevkuf nı i.i 
fıendis F eliks Edvardın fransız 
hükı'.lmetine teslim edileceği vila
yetten müddeiumumiliğe bildiı il
miştir. 

Tesellüm edecek Fransız me
murları gelir gelmez Feliks ken
dilerine tealim edilecektir. 

Pasaport vizeleri 
Son çıkan kanun mucihin<.e 

pasaport vizeleri 26 lira 20 kun şa 
çıkanJmıştır. Bunun bir lirası dam 
ga pulu, 25 lirası pasaport harcı 
ve 20 kuruşu da cüzdan bedelidir. 

Evvelce pasaport vizeleri l 70 
kuru, clarak alınmakta idi. 

BEBEK'te --
Mobilyalı veya mobilyasız kirahi.. 

aparhman. Arslanlı konak 4 No. ya 
müracaat. Telefon : ~. (16701) 
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BELEDiYEDE 

Yol parası 
Vermiyenler 
Af kanunundan istifade 
edemiyecekleri bildirildi 

Yol parasını vermedikleri için 
yüzde elli ceza tatbik edilen bazı 
mükelleflerin son af kanunundan 
İstifade edip etmiyecekleri Anka
radan sorulmu!tu. 

Gelen cevapta, af kanununun 
yol mükellefleri cezalılarını şü
mulü dahiline almadığı bildiril
m~tir. 

Şişirilen tavuklar 
Kesilmiş olarak satılan tavuk

ların şişirilerek satıldığı nazarı 
dikkati celbetmiştir. 

Belediye ,ubelere bir tamim 
yaparak bu şekilde tavuk satıl
masının menedilınesini• bildirmiş
tir. 

Yeni yapılan binalar 
Belediye kaymakamlıklara bir 

tamim göndererek her ay niha
yetinde, mıntalarında inşa edilf'n 
yeni binaların bir haritalarının şu
be harita müdürlüğüne gönderil
mesini bildirmiştir. 

Bir nevi gedik usulü 
Belediye ve şU'belerd'e istih

dam edilmekte olan hademe, o
dacı, ve kapıcıların büyük bir ek
seriyetle ayni köy veya kasaba 
halkından oldukları ve vtiku bu
lan münhalata biribirlerini kayır
dıkları nazarı dikkati celbetmiş
tir. 

Bir nevi gedik usulünü thya 
eden bu şeklin, vazifede fütursuz
luk, ihmal ve lakaydi husule ge
tirdiği dairelerin temizlig" ine inti-. ' zamma rıayet edilmediıği anlaşıl-
mıştır. 

Badema, bu usulün önüne ge
çilecektir. Keyfiyet belediye riya
seti tarafından şubelere tamim e
clilmi1tir. 

Yol masrafları 
V az.ife icabı dairelerden ba11ka 

yerlere giden memurların yol mas 
raflarına dai.r belediye şubelere 
bir tamim göndermiştir. 

Bu tamimde, memurların u
mumi nakil vasıtalarından İstifa
de etmeleri bildirilmekte, otomo -
bil masrafı yapmamaları, :.'ksi 
takdirde taksi ücreti masrafları
nın verilmiyeceği ilave edilmek
tedir. 

İtalya ile ticaret yapanları 
alakadar eden bir karar 

ANKARA, 31 (A.A.) - Tüıtı: cii
ainden tebliğ edilmi,tir: 

halyaya klearing şekilde veya ta
kas suretile ihraç edilecek mallar için 
hususi fonnülüne göre tanzim ve tabe
dilmiş olan menşe ?hadetnamerinin 
Türk ticaret odalanndan alınması lazım 
dır . 

0

1 Haziran tarihin-den sonra Türk ti- I 
caret odalarından gayn her hangi bir , 
tekilde alınacak mCllJe ş...,adctnamele- ! 
ri hükümsüz addedileceğinden alaka
darların hu ciheti ehemıniyetle nazarı 
dikkatte bulundunnalan ilan olunur. 

Anadolu ekspresi geç geldi 
Dün ıaat 19 da Aokaradan hare· 

ket edecek olan Anadolu ekspresi, Pu
latlı civarına yağan şiddetli yağmurlar 
neticesi hatbn su altında kalması yü
zünden Ankaradan saat 24 te kalktrui 
ve 7 saatlik bir teehhürle bugün saat 
16 da Haydarpaşa.ya gelnüştir. 

Dün ~hrimôzden baıreket eden A
nadolu dupresi gene hu yüzden bir 
saatlik bir gecikme ile Ankaraya var-
mı§trr. 

A.A. 

Milliyet'in tefrikası: 24 

Tanıdığım Casuslar 
( Meli. Knokaert'in hatıraalrı ) 

Tercüme eden: AHMET CEMALEDDIN 
Bu çocuk her işi sanki alay edi- 1 

yormuş gibi, dudaklarından o ezeli 
tebessümünü eksik etmeksizin yapı 
yordu. Alsaslı ile aralarında tab~
yi itibarile derin farkl.ar. vardı. ~ı
risi ötekinin zıddı mı ıdı ve galıba 
sıkrfıkı arkadaşlıklarının sebe
bi de bu benzemeyiften ileri geli
yordu. Lehli zengin bir ailenin ço
cuğu hissini verecek derecede t~
miz giyinir, bol para sarfederdı. 
Bir kusuru varsa o da içk:ye olan 
inhimaki hatta iptilası idi. Etrafı
na birçok arkada, toplar, içki a
lemleri payardı. Maahaza sonraları 
öğrendim ki Lehli beni bu h~s~sta 
da atlatmı~. Meğ,er böyle ıçkiye 
münıhemik gibi görünerek etrafına 
topladığı bi.rçok ki_m~elerden .~ske
ri malumat toplar ımış. Tabn Al
man ordusunda, Alman ırkından ol 
madığı için, zabitlik rütbesini elde 
etmesine imkan yoktu. Bununla be
raber kendisi, para kuvveti saye
sinde olacak. bir zabit kadar hür 

ve serazattı. Diğer taraftan { Ste-
f an) cinsi latife karsı fazla bir ala
ka gösteriyordu ki kendisine tama
mile itimat edememekliğimin baş
lıca sebebi de bu meyli zendesta
nesi ols.a gerekti. Bütün bunlarla 
b.eraber (Stefan) bana dikenli te
lın öte tarafına gönderilmek üzere 
mütemadiyen havadis ve askeri ma 
liımat tafıyıp dururdu. Bunların 
arasında nefer dedikodusundan 
top mevzilerine, erkanıharp- plan 
suretlerine kadar çok ehemmiyet
lileri de vardı. Verdiği malumatın 
yüzde doksanı ise doğru çıkıyordu. 
Lehli (Stefan)ı bu suretle okuyu
cularıma kısaca tarif ettikten s.on
ra hududa döneyim: Benim (Lille) 
·~hrin,Je bir amcazadem vardı ki 
bu şehirde gelin olmuş ve yerlet
mıııu. Kendisinin biri oğlan diğeri 
kız iki çocuğu vardı ve harpten 
çocuklarile birlikte müteaddit de
falar bi~im memlekete gelmislerdi. 
Buna mukabil ben de birkaç' defa 

Buhrana galebe 
Çalmaktaki sır 
Pr. Röpke iktısadi gidişi
mizdeki sağlamlığı anlattı 

ı.t .t ıbul Universitesi Hukuk Fakül
teai iktisadi ve içtimai i1imler enıtitü
ıünde iktisat Profesörü Dr. W. Röpke 
tarafından, çarşamba günü "Piyasa ikti
sadının kuru)u§u ve mekanizması" hak
kında bir konferans verilmiştir. 

Prof. Röpke, muayyen bir iktisat sis
temi talep etmek ilmin vazifesi olamı
yacağını ve iktisat sistemlerinden her 
hangi birıinin intihabı ancak siyasetin 
haUedebileceği bir mesele olduğunu ve 
ilmin burada vazifesi muhtelif iktisat 
ıiıtemlerinin nasıl müessir olduklarını 
izah ve elde edilebilecek neticenin inti
haptan evvel idrak edılmesini teminden 
ibaret olduğunu konferansına b&§larken 
bilhassa kaydetmiştir. 

Prof. sırf ilmi bir görüşle, bugünkü 
iktisat sisteminin nasıl i§lediğini tahlil 
etmi§ ve bu sistemin diğer herhanği bir 
iktisat sisteminde k;\rııla§acağı mese
leleri kendisine has bir surette halletmiş 
bulunduğunu izah etmittir. Piyasa ikti
sadında bu sureti hal fiat teşekkülüdür. 

Masraf, ki.r, faiz, sermaye neması, 
toprak rantı, gibi mefhumların vazifele
ri layikile takdir edilemediği için bir 
çok kere ehemmiyetsiz telakki edildikle • 
ri, fakat bunların makul bir tevzin me
kanizmasının zaruri aksamı olduğu pro ... 
fesörün izahahndan anlaşılmaktad. r. 

Bu mekanizmanın muntazam bir su
rette i§lemeılni temin etmek üzere dev
letin müdahalesine lüzum görülebilece
ğini ve iktisat sistemimizin· böyle bir 
müdahaleyi reddetmek şöyle dursun, 
hatta iltizam eylediğini kaydeden pro
fesör bugünkü iktisadi buhı-anın iktisat 
sistemimizin kifayetsizliği neticesi oldu· 
ğunu .id_dia etmek hüyiik bir hata olaca
ğını ve buhranın bambaşka sebepler at
fedilmesi lazrm geldiğini söylemektedir. 
Bu münasebetle iktisat sistemimiz sadık 
kalan bir çok devletlerin buhrana gale
be çalmakta daha ziyade muvaffak ol· 
duğunu tebarüz ettinni§tİr. 

Türkiyenin iktisadi meselelerine te
mas eden Prof. _Röpke, devletin iktisadi 
faaliyete mühim bir surette iştirakinin 
bugünkü iktisat sistemimizle tezat te§
kil edemiyeceğini ifade etmiştir. Brean
ıart ki devlet mevcut iktisat sistemini 
planlı bir iktisat sistemile değiştirmeği 

hu faaliyetin gayesi olarak kabul etrnİ§ 
bulunmasın. Bu şerait dahilinde devle
tin bilfiil organizatör ve müteşebbis o
larak bazı sanayi işle~ine giritmesi s.is
teme mugay;r addedilemez. Bütün bu 
mese1elerde devletin sureti barek' ti 
memleket için bayırlı olup olaınıyacağı
na gelince bu da netice itibarile o mem
leketin yeni Türkiye gibi zamantmtzın 
yeti§iirdiği en zeki ve en muvaffakiyetli 
dedet &ô!amlannm kurduğu bir hükume
te rıalik olabilmesi bahtiyarlrğına bağlr
dır. 

VAPURCULUK 
TURK ANONiM ŞiRKETi 

lST ANBUL ACENT ALiCi 
Liman Han, Telefon: 22925. 

Trabzon yolu 
DiKKAT 
TARI vapuru 3 

Haziran 

PAZAR günü saat 20 de <'..alala 
nhtmıından kalkacak olan bu va
purda zamanın her türlü 
konforu, kamaralarda van
tilatör, akar su vardır. 1 in
ci kamaralardaki yataklar 
kamilen karyoladrr. Gü
verte yolcuları için husuıi 
ranza'·-ır mevcuttur. 

Gidiş' - : Zonguldak, lneholu, A
yancık, Samsun, Ünye, Gireson, Ti
rebolu, Görele, Trabzon ve Rizeye. 
Dönü§te bunlara ilaveten Of ve Sür
meneye uğrayacalrbr. 

erkek kardeşlerimle (Lille)e gitmİf 
ve bu sey~hatten istifade ederek 
Frannzcamızı tekamül ettirmittik. 
iki aile arasında derin bir muhab
bet ve samimiyet vardı. Halbuki 
(Lille) şehrinin Almanlar tarafın. 
dan işgali üzerine bu Fransız teh· 
ri de Alman İfgali mıntakası dahi
linde kalmış olduğundan {Alfons) 
ile (Stefan) bu Fransız şehrine ser
bestçe gidip gelebiliyorlardı. (AJ. 
fons)un bu şehre vakı olan ilk zi
yareti esnasında akrabamı görerek 
bana bir haber getirmesini rica et
miştim. Cesur Alsaslr birçok müş
külleri yenerek amcazadem (Lusi 
Jouret) i bulmuş ve sıhhat haberi 
mi kendisine yetiştirdiği gibi onlar 
dan da bana afiyet haberleri ulaş
tırmıştı. Maahaza (Alfons) Alman 
işgali altında bulunan bu Fransız 
tehrinin çok elim ve mahrumiyet
lerle bir hayat geçirmekte olduğu
nu da benden saklamamıftı. B•mun 
üzerine ben ve validem elde etti
ğimiz ekmek, yumurta, yağ gibi 
havayici zaruriyenin fazlaarrı (Lil
le) deki akrabamıza göndermeğe 
karar verm:ştik. Bunları (Alfons) 
götürecekti. Fakat bir Alsaslıyı 
beklerken karşımızda Lehli (Ste
fan) ı bulduk Kendisini ilk defa 
gördüğümüzden ne istediğini sor
duk. Bize dudaklarından eksik et-

Tramvaylarda 
Halka kolaylık 
Kıt'a teşkilatının bugünkü 
mantıksızlığı kaldırılacak 

Tramvay şirketi ile Ankarada ce
reyaın etmekte olan müzakerat h«o
nüz hitam bulmamıttır. Şirket mü
messilleri Nafıa vekaletinin son tek 
liflerini si»ket merkezine bildirmek 
üzere P~rise gitmişlerdir. Ankara
da müzakereye memur edilmiş clrn 
M. Veil nihayet 10 Hazirana kad<.r 
Ankaraya dönerek şirketin son ve 
kat'i cevabını hük\ımete bildire -
cektir. Son defa cereyan eden mü
zakeratta Nafıa Vekaleti bugün 
halkın aleyhine bir vaziyet arze· 
den son kıt'a taksimatının kaldırıl
masını ve bunun yerine mıntaka 
taksimatının ikame!.ini şirketten 
istemişti. Bundan başka muhtelif 
mıntakalarda bir biletle seyahat e
dilebilmek imkanının vaziyeti de 
mevzuu bahistir. Bugünkü mıntaka 
yani section teşkilatında muhtelif 
istikametlerde seyahat edecek o
lan yolcular araba değiştirdikçe 
yeniden bilet almak mecburiyetin
dedirler. Mesela Şi~liden Bebeğe 
gidecek olan bir yolcu Karaköyde 
araıba değittir:nce yeniden bilet al
mağa mecburdur. Halbuki Avrupa 
şehirlerinin birçoğunda yolcular 
velev araba değiştirseler bile ayni 
biletle seyahat edebilmektedirler. 

- Nafıa Vekaleti lstanbulda da ayııi 
usulün ihdasını tirkete bildirmiştir 
Bugünkü kıt'a taksimatı yerine mm 
taka taksimatı ikame edilecek olur 
sa lstanbul şehri, Beyoğlu, Boğaz
içi ve lstanbul olmak üzere Ü~ m~n 
takaya ayrılacak ve ücret tanfesın 
de de ona göre tadilat yapılacak
tır. Kıt'a teşkilatının müşkül görü
len bir noktası da Karaköy köprü
sünün başhbaııına bir kıt'a itibar 
edilmesidir. Mesela Bankalardan 
Sirkeciye kadar olan mesafe iki 
kıt'a itibar edildiği halde Karaköy 
ile Taksim arMI bir kıt'a itibar e
dilmiştir. Yeni tarifede köprpünün 
ayrıca bir kıt'a itibar edilmesi esa
sı da terkedilecektir. 

Polis terfi 
İmtihanları 

---<>-
1 Bu sa hah Üniversite konfc 

rans salonunda yapılıyor 
Polis terfi ihtimanlan, bu sı".

baılı saat 10 da üniversite konfe
rans salonunda yapılacaktır. 

Bugünkü imti!lıanlara 300 l.a
dar memur iştirak edecektir. Po
lislikten üçüncü komiserliğe, ~ün 
cü komiserlikten ikinci komiser
liğe yapılacak terfi imtihanlarına 
iştirak edenlerin adedi en fazla
dır. 

Yeni terliler 
Geçen sene terfi imtihanına gi

rip te münhal bulunmaması dola
yısile tayin edilemiyen Kadıköy po 
lis merkezi ikinci komiseri Rıza D. 
birinci komiserliğe, Fatih Merkezi 
üçüncü komiseri Feyzi Bey il;<ind 
komiserliğe, Sarıyer Merk~ı .k":' 
miserlerinden Şevki ~ey d_e ıkıncı 
komiserliğe terfi etmışlerdır. 

Komiserler için kurs 
Şimdiye kadar polis mektebine 

devam etmemiş komiserler için 
ve bir defaya mahsus olmak üzere 
Polis mektebinin bu seferki ders 
devresinde bir kurs açılacakhr. 
Bu kursta komiserlere mesleki ba
zı dersler gösterilecektir. 

mediği telıessümile: 
- Yiyecek paketlerini (Lille)e 

Alsaslı yerine götüreceğim. Akra
banızr görüp size haber getiririm. 
dedi. işte (Stefan) ile bu ~uretle 
tanıştık. Meğer bu masum yıyecek 
göndermek meselesinden mühim 
ve heyecan verici bir vaka ile kar
şılaı;mak nasibimiz imiş. İtte Leh
li {Stefan Piltovitz) (Lille) şehrin
deki amcazademe yaptığı ziyaret
ler esnasındadır ki (Reuee Avallo) 
isminde genç ve güzel bir Fransız 
kızile tanı~mıştı. Bu matmazel am
cazademin tanıdıklarından olup 
sık sık evlerine gelirmiş tabii ilk 
teli.kide matmazel (Avollo) Al
man üniformasını sırtında taşıyan 
Lehliden uzak durmuf, kendisine 
karşı soğuk davranmı,tı. Ge.?ç kı~ 
Lehlinin sahsında yalnız mustevlı 
bir düşm;n değil ayni zamanda ya
~adığı şehre! tanıdık~arını ve e~e
veynini tazyık ve tazıp eden zalım 
bir millet ferdini de görmüş ve 
kendisine karsı ona göre davran
mı~tı. Lehli is~ (Lille) şehrine se: 
yahatleri sıklaştırmı~tı o kadar kı 
bundan ben bile ·telasa düşmüştüm. 
Bir gün gene kendisi• bana geldip 
le: 

- Parise gönderilecek mektup 
var mı? diye sorduğu zaman ken
disine: 

ı 

POLiSTE 

Havuzda 
Bulunan ceset 

Kim olduğu anlaşıldı, 
cinayet sezilmiyor 

Evvelisi gün Kağıthanede bu
lunan cesedin hüviyeti tesbit edil
miş, Kağıtmıanede Hafız Niyazi 
efendinin çobanı Çine köyünden 
30 yaşlarında Şebinkarahisarlı /1.
li Osmana ait olduğu anlaşılmış
tır. 

Ceset üzer.inde zabıta , dok
toı·u tarafından yapılan muayene
de, ölümün gayri tabii bir şekilde 
vuku bulmadığı tesbit edilmiştir. 
Fakat Osmanın hadiseden evvel 
bir kadınla dolaştığı tesbit edil
diği için, meselede kast olup ol
madığımn araştırılmasına lüzum 
görülmü_ştür. 

Ceset, dün saba'h ölümün şek
li tesbit edi1mek üzere morga nak
ledilmiştir. Morgun vereceği ra
por vaziyeti tenvir edecektir. Sa
rıyer jandarma kumandanlığı ta
rafından tahkikata devam edil. 
mektedir. 

Adliyede hırsızlık 
Dün aaliyede üst kat helala

rının kurşun boruları çalınmııtır-

Gen8 toslaştılar 
Dün gece, Galatada şoför Sil· 

reyyanın idaresindeki 2469 numi'l· 
ralı otoı.nobille, Selimin idaresİ?ı· 
deki 1433 numaralı otomobil, Bo
ğazkesende çarpışmışlardıı-. Bu 
müsademe neticesinde her iki oto
mobil de hasara uğramışlardır. 

Zabıta hadise 'hakkında tahki
kata başlamıştır. 

Kadastro mahkemesinde 
b'.r hadise 

Aksarayda Çelebi Hamam so. 
kağında oturan Ahmet Şerafet
tin efendi kadastro mahkemesi
ne veraset senedi almak üzere 
müracaat etmiş, iş senedin veril
mesine kalmış ve dün de Alımet 
Şerafettin efendi bu senedi almak 
üzere mahkemeye gelmiştir. Ha
kim Hurşit Bey: 

- Biraz bekleyiniz, katip gel
sin, evrakınızı bulsun, muamele
sini ikmal edelim demiş. 

Fakat Ahmet Şerafettin efe.,. 
di kızarak senedi almakta ısr:ıır 
etmiş, ve bakimin üzerine hücum 
ederek dÖV1"~ istemiştir. 

Gürültü üzerine gelen memur
lar zabıt tutacakları sırada Ah
met Şerafettin efendi kaçmış. ise 
de bilahara yakalanmıştır. Zah;ta 
tahkikat yap-maktadır. 

YEN/ NEŞRIY AT 

Belediye mecmuası 
Belediye mecmuaunın son sa

ynı birçok yazılarla intitar etnııİş
tir. Bu nüshada belediye lktısat 
müdürü Asını Süreyya Beyin "narh 
ve fiat meselesi,, isimli bir tetkik 
makalesi, Kooperatifçiliğe, lstan • 
bulun tarihine, ve sair belde itle
rine dair birçok mütenevvi yazı:!a.r 
vardır. 

Copitolivm 
İstanbul Üniversitesi Hukuk fa. 

kültesi Roma HukU"ku doçenti dok 
tor Şemsettin Talip Bey ilmi bir 
mecmua ıne,rine başlaınıttır. Copİ· 
tolivm ismini ta,ıyan bu mecmua, 
her üç ayda bir intİfftr edecek, hu
kuk meselelerini, mevzuu bahtede
cektir. Birinci nüshasında Üniver
site hukuk profesörlerinden birçok 
zevatın ilmi ve kıymetli makalele
ri vardır. 

-Aman (Stefan) dikkat ediniz, 
(Lille)e sık sık gidip gelmeğe b°'ş
ladınız. Amcazadem ile aile efra
dının ziyaretiniz dolayısile kuvayi 
işgaliye tarafından şüpheli görüle· 
rek fena bir mevkide kalmasını ar· 
zu etmem. Sonra sizin onları böyle 
sık sık ziyaretiniz sivil Fransız a
halinin de kendilerine kötü bir na
zarla bakmasını mucip olur. Tahtı 
;.,galde _bul~ınan ~n~kalarda he_r
hangi bır kımsenın duşman efradı
le sıkı sıkı münasebette bulunması 
yerlilerce ne kadar ayıplandığını 
pek iyi bilirsiniz! Derneğe mecbur 
olmuştum. Halbuki (Stefan) bu 
haklı mütalealarıma dudakların
dan eksik etmediği tebessümile mu 
kabele etmis ve: 

- Meralı' etmeyiniz hemsire; 
ben dilimi tutmayı ve harek'atımı 
mütaleat dahilinde tanzim etmeyi 
bilir bir adamım. Ben amcazadele
rinizin evine mutlak bir mecburi
yet olmayınca gitmiyorum. Ve an
cak kendilerine teslim edilecek 
mektuplar ve yiyicek paketleri gön 
derdiğiniz zaman evlerine gidiyo
rum, cevabını vermitti. 

- Şu halde (Lille)e bu kadar 
sık tanışmanızın sebebini anlaya
mıyorum. Ekseriya geceleyin bile 
oraya gittiğinizi haber alıyorum. 

- Bunun sebebini belki bir gün 

Telefon şirketi 
İle anlaşma 
Şirket heyeti umumiyesi 
30 haziranda toplanıyor 

Nafia Vekaletile lstanbul Tele
fon Şirketi arasında cereyan edeli 
müzakerat neticesinde takarrür e
den hususatın tatbikatına geçilmit 
tir. Bunun için tirket fevkalade be· 
yeti umumiyesi 30 Haziranda top
lanacaktır. Bu fevkalade heyeti 
umumiyede şirket obligasycn ve il· 
mühaber sertifkalar hamillerine 
yapılan anlaşma C$asları dahiliıı· 

de, bir itilafname teklif edilecelı 
ve tasvibi istenecektir. Ayııi glı 
şirket merkezinde üç fevkalade iç 
tima yapılacaktır.. Birinci içtiııı 
obligasyon ilmühaber hamillerini 
dir ve saat 10 dadır. ikinci içtiııı 
tirket obligasyon hamillerinindi 
ve saat 10,5 tadır. Üçüncü içtiııı 
yalnız şirket ilmühaber Sertifik 
hamillerinindir ve saat 11 dedi 
Vuku bulan anlaşma mucibince Y 
pılacak itfa muamelesi içtimaı 
esas ruznamesini teşkil etmek! 
dir. 

Bozca adah [).imitri Macar vekili f 
rit efendi tarafından keza Bosca adalı 
lup halen ikametgahı meçhul Mihal Dl 
mitri Komyenaki oğlu lstavro hakkıncl 
ikame olunan bir kıta bağ yeri hakkı n> 
k.iyetinin tas.tiki davasının cari gıyab 
muhakemesi neticesinde: Müddeabi 
bağ yerinin ehli vukuf marifetiyle yap 
lan keşfiyatına nazaran 25-30 senede 
beri müddeinin hüsnüniyetle tahtı işga 
linde bulunduğu ve 1800 çubuk gars 
dilmek suretiyle de imar ve ihya ve k• 
meli hazırasının 270 liraya iblağ eclil 
diği ve mezkur bağ yerinin halihazır 1 
la kıymetinin 30 ve bağ satış kıymetiı>I 
de 240 lira değerinde olduğu ve müd 
deinin heyeti mecmuası 24 sehimden · 
baret müddeahih iki dönüm bai yeri 
nin 15 sehimlik kısmına vazıülyet bu 

lunduğu anla§ılmıt ve bu huıu•ta kall 
b vicdaniyede hasıl edilmit bulundo 
ğundan Kanunu medeninin 650 ncj ,.,ıı 

desi mucibince mezkur bağın mütegaY 
yip lstavro hissesine ba senet isabet 
den ı5 sehimlik kısmının hakkı mülki 
yetinin müddei Dimitri Macar elendiY 
verilmesine ve hisse niahetinde tarla 1" 
metine tekahul eden 18 lira 75 kuru,u 
müddei Dimitri Macardan tahsiliYI 
milddeaaleyh lstavro efendiye itasına ~ 
beş lira vekA!et ücretiyle 1743 kuru 
masanfı muhakemenin üçte ikilinin n>~ 
deaaleyh lstavro ve üçte birinin de .,,~ 
dei Dimitri Macar efendiye tahmili~• 
5-5-934 tan'hinde karar veribnitı01 
Müddea aleyh l.tano efendinin bii"".'

0 

lahiki kabul etmediği taktirde teırıYIZ 
davada bulunması, aksi taktirde hük 
mün katiyet keıheclecei:i tebliğ mak• 
mma kaiın olmak üzre ilan olunur. 

Bir Nevi ikramiy 
Mısır ve Arabistanda haklı İ§İ ol• 

lann vesaiki ile Liman hanında birili' 

katta 4 ve 5 numaralara müracaatı. ( 5i 

Jstanbul ikinci iflas memurluğundııl' 
Bir müflise ait kunduracılık malz• -sinin pazarlık suretile satılmasına kat 

verilmi§tir. Sahta 6 Haziran 934 

ba günü sabah ıaat dokuzdan itibar 
başlanacak ve yevmi mezkuru müteaJıİ, 
günlerde sah§a devam edilecektir. T• 
olanlarm lstanhulda Mercanda T ığcı 
caddesinde 43 No. lu mağazaya mii> 
caatla<ı ilin olunur (80) • 

size izah ederim. Kimbilir bellı 
de şimdi söyliyemiyeceğim bir ıııe 
sele hakkında muavenetinizi iti 
rim .... 

Bu devre esnasında ben ve (/> 
fons) Lehliden casusluk husuııl 
da pek az yardım gördük. Ayni 1 

manda Lehlinin benden daima Jı~ 
makta olduğunu görerek içime 
he girdi. Vakıa bizler umumi . 
hallerde biribirimizi tanım~ gı 
davranmaya karar vermittik • 
(Stefan) benden köte bucak kıı.( 
yor, bana tesadüf etmekten ödii ; 
puyormuş gibi davranıyordu. ıJ 
şüphelerimi (Alfons)a açbm ke~~ 
si beni şu sözle tatmin ve teJJI' 
etti: 

- Bu çocuğu kenJi haline Jıı: 
kımz hemşire. Ben kendisindeJ'I J 
mamile eminim. Onun, benilll 1 
anlamadığım gizli bir derdi v~~~ 
ma yakında anlarız. Kendisi dil lı 
bir delikanlıdır. Enditeye J1111 

yok. J 
Bir ak~am çok yorgun bir hıı.:f 

hastahaneden çıkıyordum. fli fi 
.bir bahar akşamı idi. Cephede 0 
!iyet yeniden ba.şlamıt olduğuJJ Jıll 
akşama kadar yara timar et1(sıe 
canım çıkmıştı. Birdenbire 
fan) çıka geldi ve: . 

- Bitmed1 ..--



ı 

·ı 

)'"eni kanunların tatbikine geçildi 
(Ba~ı 1 inci sahifede) J 

ınuharririmize şu izahatı vermiş- ~~~~~~f 
tir: 11 

- Buğdayı Koruma kanunu Rcs 
ınt Gaze~e ile intişar etmiştir. Bu 
kanuna göre buğday ve çavdar un
larının birinci aevi unun beher çu
valından 152 ve ikinci nevinden 
100 ve her nevi undan mamul ma
!;:arna sehriye, irmik, pisküviniı1 
' ' ' k . t 
~h~::a~:~~su~~a~er:ile~ru~ı~:;~~ 
değirmenlerden, fabrikalardan hi
ni ihraclarında öğüttürenlerden a
lınır. -

Kendi hesabına buğday veya çav 

. ırıncılar beyanname vermiyecek
lermiş gibi dün akşama kadar un 

id har ediyo,.fardı. 

~ar alıp veyahut öğüten değirmenci- pulu ile tahsil edilecektir. 
1 >r de müşteri addedileceklerdir. Ka- ihtikar şiddetle takip edilecek 
nunun neş-:-.inde ticarethanelerde fırın Milli Müdafaa bütçesini takviye 
ve fabrikalarda mevcut unlar ve un- makloadile bazı maddelere yeni resim-
clan ınamul ınaddelerin, sahipleri ta- ler konması piyasa<la ihtikara yol aç-
ı-afından beyanname i.le varidat i.da- mıştır. Belediye lktnat müdür1üğii, 
ı·elerine bildirilmesi mecburidir. . Ticaret odası ve Ticaret müfettişliği 

Bu hususta na~ıl beyanna·me veı· L.. ile teşriki mesai ederek, fiatları yük-
,,Jceği ve tahakkuk e;ciecek v!'rgile_rin seltmeğe te•ebbüs edenler hakkında 
sureti tahsilini mübeyın tanzım edılen -.:: 

l sıkı takibat ba~lamıştır. Bilhassa kah 
·ıannameler gazetelere gönderi mi.ı ve piyasasında .çok mahs·Üs bir te!·ei-
< lduğundan ha.Ik bunları okuyaralr fü nazarı dikkati celbetmekteclir. Bir 
·ereyanedecck muaıne1.ata muttalı o-

çok tüccar .malını depo etmiştir. Buna 
~ .ıcaktır. mukabil de fiyatları arttınnıştır. Mü 

Verilecek beyannameleri kabul et- temadjyen kahve stoku yapıbnaktadır. 
tnek için yarın (bugü~). cuma olması· Fia.tları yük&elen diğer maddeler de 
n"' .,.:"";;.D"rn ~abahtan ıtıbaren Saat 24 takip edilmektedir. 
e kadar bütün tahakkuk şubeleri açık d 
1:ıuıunacaktır.,, Damga matbaasın a hazır-

Matiye mürak:;:ılcri, müdürler her 1 il 
an şube! er ' t., , ftiş edeceklerdir. Be· anan pU ar 
yanname hilafına hareket edenler Gerek da.mga matbaasında, gerek 
ha.!ckında za:brt tutulacak ve bu gibi- Darphanede ge<:eli gündüzlü devam e-
ler cezalandınlacaktır. Esasen nıüd~ elen bir faaliyet vardır. Damga mat-
dahhar unlar Maliye memurları vas.ta baası Buğdayı Koruma ve Müdafaa 
~ile te!bit edimel.ktedir. vergileri pullarmı basmakla me~gut-

MiLLiYET CUMA 1 !-lAZlRAN 1934 

'Trakya ve boğazların tahkimi hakkında 
yeni bir teşebbüs mü yapıyoruz 

(Başı 1 inci sahifede) 

"Türkiye bu mesele hakkındaki noktai nazarını hususi surette Bal
kan hükumetlerine ve büyük devletlere bildirmiştir. istihkam ya~ılma
sına muvafakat edilmesi için ne şekilde müracaat edileceği tahmınlere 
mevzu teşkil etmektedir. Belki de Ankara hükumeti evvela askerlikten 
tecrit hakkındaki hükümleı·in ilgasını istiyecek ve bunu istihka m yap
mak haklu tabiatile takip edecektir. Türkiye hud"utlarda istihkam y a
parJa, mail vaziyetleri Türkiyenin mali vaziyetinden daha iyi olmamak 
la beraber, Yunanistan ve Bulgaristamn da istihkamlar yapmaları ta
biidir .. 

"Harpten evvelki vazi7ete dönerek boğazları tahkim etmek Rusya
mn işine elverecektir. Çünkü bu devletin deniz kuvveti azdır. Geçenler
de Mussolini tarafından söylenen bir nutukta Aryada tevessü mesele
sine İma etmesi, Mussolininin Türkiyeyi bir Asya memleketi addetme
diği hll!kkındaki teminatına rağmen, Türk hükumeti nezdinde fena bir 
intiba bıraktığı söylenmektedir. Yugoslavya ile Bulgaristan arasındaki 
münasebetlerin samimi bir şekil almasının doğurduğu endişe de Trak
ya hududunu tahkime bir sebep teşkil edebilir. 

Garp memleketlerine gelince; Boğazların tahkim edilmesine karşı 
vaki olan itiraz yeni bir şey değildir. Türk hükfuneti namına söz söyle
meğe salahiyettar bir zatın bulunduğu Mecliste bu mesele hususi su
rette münakaşa edilmişti. Almanyamn silahlardan tecrit hakkındaki hü 
kümlere karşı vaziyet alması da Türkleri Lausanne muahedesindeki 
kayıtları da kaldırmağa tevketmektedir .,, 

İngiliz gazetesinin Boğazlar hakkındaki haberini ve mütaleasına ay 
nen yukarıya yazdık. Türkiyenin bu mesele hakkındaki noktai nazarı 
bahsedilen nutuktan ve Yugoslavya - Bulgaristan mukarenetinden çok 
evvel izah edildiğinden bu hadiselerle h · c bir alakası olmayacağı asi
kardır. Kaldı ki Yugo~lav - Bulgar mukare'neti Türkiyenin değil endiŞe 
etf ği ,Balkanlarda sulh namına tahakkukunu temenni ettiği bir vazi
yettir. Bu, Bulgaristanın Balkan misakına girmesine bir adım te,kil e
decektil'. 

Türk - Rus dostluğu 
Ekmek 9,5 ku .. uş, francala 14 kuruş dür. Bu pullar bugÜn aksama kadar 
Buğdayı korumak için undan alına ikmal edilecektir. Henüz ;evkiyata bao (Baş< 1 inci sahifede) bir rol oynamıştır. Geçen sene son 

cak yeni vergi hakkmdakı kanun, ! anmamıştır. Maaınafih cuma olına'1- · b d V 
dün belediyeye tebliğ edilmiştir. Bır na rağmen bugün sevkiya.t yapılınası nesini teşkil etmektedir. aharın a orosilofun riyasetin-
çuval un 72 kilo itibar edilerek üze - muhtemeldir. M. Kalenine diyor ki : deki Sovyet heyetinin Ankaraya 
rinden vergi alınacakbr. Dün, beledi- Darphanede un çuvallanna konula Türkiye hükiimeti, müteaddit gitmesi, bu rabıtaların kuvvet bul-
Ye lktısat müdürlüğü ekmek ve fran- cak kurşun mühürleri mühürlemeğe defalar vaki beyanatında Sovyet masına hadim olmuştur. Bu rabıta-
<ala narhını yeniden tesbi~ etnıittir. mahsus damgaları yapmakla meş- d l T k h · • · · lar, daha rok mühim bir takım si-
Bu sabahtan ıt.ıbaren ekmegın ın .v. u gu.ldür. Bu damgalardan nıühiın bir ost uğunu ür arıcı sıyasetı- '" 
9,20 kuruş francalanın kilosu da 14 krsmı yapılmış, bi rkıomı~ da. yapıl- nin esaslı bir prensibi teşkil etmek yasi ve ktisacli meselelerde iki 
kuruta satılacaktır. Yapılan ,,.,~..,·~- ına..ına devaın edilınektedır. Yapılan te olduğunu ehemmiyetle kaydet- nıem:~ketin arasında mevcut olan 
ta göre ekmeğin kilosuna bir ku~ş a:ımgalar a • _rudan <loğruya Vilay,,t- miştir. menfaat iştiraki esasına istinat et-
60 santim verg.i isabet etmektedır. lere gönderilmekte, damgalarla bera Ben de sunu söylemeliy"m ki bi- mektedir. Ve bizim bu rabıtaları 
F d b · b t · b t tmek ber kafi nu"kd--~a kursun sevkolun- • ranca.laya. a u nıs e ısa e e a.ı'U zim için de Türkiye ;:e olan dost- azami derecede inki:µıfa mazhar 
tedir. Evvelce ekmek narhi 7 kunq 3o mak\adır. l h • · · • d k etmemiz icap eder. 
para., francala da 12 kuruş idi. Bu natıh uğumuz, arıci sıyasetimız e pe 
on beş gün müddetle muteber olacak- AtJetJer dün geldi mühim bir amildir. Ve umumi Türkiyedeki ikametine ait inti-
tır. On beş gün sonra elanek narhı sulhu temin için yapmakta oldu- balardan bahseden Voroşilof d:-
Yeniden te..hit edilecektir. Yukarıda- (Başı ı inr.i sahifede) ğumuz mücadelenin mütemmim yor ki : 
ki hes'\P bir çuval undan 94 ekmek i- cok formda bulunmaktayız. Pis- bir cüz'ü olan bünyevi bir unsur- - Karşılaşmış olduğumuz ha-
tnal edildiğine nazaran yapılmı§trr. - K 1· k" f ki d 
Belediye dün yeni narhı alakadar şu- ti gördük, İyidir. uvvet t ra ıp- dur." kikat, ümitlerimizin ev n e çık-
belere ve makamlara tebliğ etınitşir. lerle bu pistte iyi dereceler yap- İsmet Paşa Hz. Cümhuriyetin o- tı. Betbaht mazisi ile alakasını ta-
Bugün fırınlar ve ekmek satan dük- mak mümkün olabilir. nuncu yıl dönümü münasebetiyle mamiyle kesmi{; ve bu mazinin 
kanlar srkı bir kontrol altında bulun- Biz kendi hesabımıza iyi dere- icra edilen merasimde bulunmak kendi yolu üzerindeki izlerini mer-
durularak yeni vergi münuebetile, celer ümit ediyoruz. Ben yüz ve üzere Türkiyeye gelmis, olan Sov- hamet11"zce ortadan kaldırmış olan 
fiatla.rda daha fazla bir terfi yapma- · A ğa te"'°büs edenler şiddetle tecziye iki yüz metrelere gireceğım. r· yet heyetinin Türkiyedeki ikame- çok kabiliyetli ve iktisadi, siya~i 
edilecektir. kadaşlarımdan Mantikas 110 ve tinden bah:etmekte ve şöyle de- ve harsi satvetini takviyeye cessu-

Kanwıa nazaran fınnlar 24 ..aat 400, Yorgakoplos 800 ve 1500, mektedir : rane çalışan bir millet gördük. 
zarfmda birer beyannnıune doldura- Stavrinos 400 ve 800 metrelere, Sovyetlerden işitmiş olduğum M. Voroşilof, yeni asri mektep-
ra.k ne kadar stok un bulunduğunu Paterakis yüksek, uzun, gülle, üç en doetane sözlerden biri de bizi !erden, sergi erden, techizatı mü-
Maliyeye bildireceklerdir. adım, cı"rı"t "müsabakalarına gire- l · T·· k f b "k 1 Bir çuvaldan fazla un buluJKluran memlekette bir sanayi kurmağa kemme yenı ur a rı a arın· 
ve ticaret maksadı bulunan muessese· ce1derdir. teşvik ve bu hususta bizi teşçi iç:n dan bahsetmiş ve büyük bir harp 
ler vergiye tabidir. Viy-analı futbolcular bu sa- söylemiş oldukları sözler o~.nuş- kabiliyeti göatermiş olduğu zafer-

Şehrimizde ekmek yapan 190 fınn baıh şehrimize geleceklerdir. Fe- tur. Fikrim;:-;ce memleketimizin den sonra simdi kendinden emin 
vardır. l.ıanbulun günlük buğday ih- nerbahçe klühü, futbolcuları ıyı inkisala mazhar olmasının en e- olduğu halde çalışan, büyüyen ve 
tiyacı 25 va.1tondur. Alakadarların iza bir şekilde karıılamak için terti- · "ki ı· hatına göre, yeni resim halka kati:ren sas 1ı çaresi, sanayidir. Bu sanay i Cümhuriyetçi Türkiyenin istı a ı-
ağır bir .külfet olınıyacaktır. _Un pıya.- bat :ılmıştır. korumak için Sovyet Rusyanın nin mesnedi olan yeni bir Türk or-
&ası vaziyetini, salahiyettar hır zat şoy· Bugün Fenerbahçe stadında tesriki mesaisinden azimkarane is- dusu görmü' olduğunu söylemittir. 
1 Vaoılacak Olan Viyana - Fener- · k b" e analtıyor: tifadeye başladı . Bu teşebbüsü- Mumaileyh, önünde içtimai ır 

- Bu sene un çok ucuz ?!acaktır. bahçe maçına iştirak edebilmesi 
Ye 

. ahsul de • ...._«tır. Dıger tara f- · müzün tam bir muvaflakiyetle ne- hayatın bilgilerine doğru bir yol 
nı m ,,.~ .. ~, için Ffüretin affedilmesi temennı- • ı · 1 h h · · k tan z

1
·raat Banka-• buğday satmağa h . ticelenmesi içın azım ge en er acılmıs olan ve ürrıyetıne avuş· 

sini dünkü sayımızda iz ar etmış, y · · · T k k d d b~lanu~tır. Banka, bundan bı~kac türlü serait mevcuttiır. enı pa- muş bulunan ür a mm an da 
gün evvel satışı durdurmuştu. Bu sene gene dünkü sayımızda Ankara- muk ;anayİİ fabrikalarımız, Sov- bahsederek 'öyle diyor 
>nahsul çok bereketlidir. Unun çuvalı dan gelen Alaettinin Zekinin ya- yet sanayiinin muhteşem bir eseri I " _ Doıt Türkiyede gördüğü-
ıimdi ( 4 _ 5, 8 er) lira arasındadır. nında oynıyacağını haber vermiş- l k l · k ·ıı · 

Birkaç hafta •<>nr~ b~ fiat dah~ "k ve parlak bir zaferi o aca tır. ı' müz ve isittiğimiz şey .erın a esı 
d"" ektir. Bu eenenm ılk ırıa,h.sulu tı 0

Memnuniyetle öğ·rendiğirnize İsmet Pa,a, sözlerini Sovyetle· bizde s6hreti bütün cihana yayıl 
d~~ec Mersinden gelmiştir. ilk ge~-;n göre, Fikretin bu maçta oynama- rin yirminci, otuzuncu ilah yıl dö- mış ola"n tecrübe~ı şef ni~. idare.~i 
mahsul 200 tondur. Bu yaz .. ekmeg.ın ff k" 1 altında herkesin teveccuh ve hur-k" 

5 20 kuruşa kadar duşecektir. sına müsaade ,.dilmiştir. Bu hi- nümleri için yeni muva a ıyet er 
-v11""" ' • • de kilo batına 70 papra barla bugünkü Fenerbahçe takı- ve saadet temenniler:yle bitirmek· metini celbeden büyük Türk mille-
• enı vergıyı . km -· 7 10 b 
olarak zammedersenı~ ~· egı .. k • k mının Viyanalı misafirlere kar§ı tedir. tinin milli istiklôlini devamlı İr 
paraya yiyeceğiz. u ıat ta yu se şu şekilde çıkacağını tahmin edi- M. Molotov diyor ki : muvalfakiyetle takviye etmiş ve 
bir teY değı.ldir.,. il b d · 

k . h k h yoruz: Gazetenin Türkı"ye Cu""mhurı"ye- yine mi i ünyesini vücu a getır-Sigara, iç ı, fe er, a ve, çay 
Yeni Milli Müdafaa iotihla.k ver· Bedii tine mahsus olmak üzere hususi bir miş olduğu kanaatını hasıl etrn ·ş· 

gisinin tatbikına geçilmesi için de ala Y aŞar Fazıl nusha nesretmesi tesebbüsünü ha· tir· 
kadarlara dün emir verilnıiştir. Bu Esat Ali Cevat raretle sjamlarım. Sovyet Rusya, Basında muhterem dostumuz ls-
J.;anunlarda ·tütün, oigara, enfiye, si- Fikret Namık Zeki Ala Niyazi Türk milletinin ecnebi emperyaliz- met Pasa bulunan Türk hükii.meti-
&aret, tömbeki, pipo tütünü, ·bilcümle .. .. o'e . k - . "h k 
e d Bu çok güzel spor gunun · . l . d ku l k . nin en büyü mezıyetı, tarı en ço 
ınüokira.t, kahve, ... ker, ve çay an ye- mın zencır erın en rtu ma ı- d b 
ni vergi ahnacaktır. . atletlerimize de, futf.olculanmı • çin yapmış olduğu inkıliip müca- kısa olan bir zaman içıl·b ;j' ütük 

Ya~ın memleketı"n her tarafındakı za da muvaffakıyetler dileriz. . I l b" dünyanın takdirini ce e. en ço • 1 deleı ne aa ır surette müzahe- 1 nıüskirat ve .tütün bayileri sabah er· Sadun GAL P büyük neticeler elde etmış 0 ma-
kenden .,._., oldukları iı>hisarlar Baş- I ret etmiş ve yeni T ürkiyenin kül- sıdır. ...... Manialı at kosu arı müdürlüklerine bir beyanname veı·e- , tür ve iktisadiyat sahasındaki ham· Ben Türk • Sovyet dostf":Iğunun 
ceklerdir. Bu beyannamede tütün, tön İstanbul Sipahi Ocağı tarafın- le/erinde ona müzaheret etmek ar· 
beki ve enfiyeden dükki.nla~a ."" dan tertip edilen manialı at müsa- bir çok memleketlerin beyne!mi-
kadar paket o~duğunu ve nevılerıru, zusunu izhar eylemiştir. Sovyet el- (el münasebetleri irin bir m"sal 

. bakalarının üçüncüsü bugün yapı- k · · k b"" ··k b" '" kapalı içkilerin nevilerile ha~im!e~iu~, arı umumiyesımn pe uyu ır teshil etmek suretiyle büyiimekte 
•çık içkilerin mikdar ve nevıleı:n• bıl lacaktır. ff k kısmı, daima dost Türkiyenin ha- v~ kuvvetlenmekte devam edece-
clireceklerdir. Bu beyannamelerı vak- Çolk büyük bir muva a ıyet yahna karşı büyük bir a~iika gös- lh k • · h dim 
tinde vermeyenler ~iddetle cezalandı- ve rag"betle devam eden bu mu_·.sa· ğine ve sıı u~ ta vıy~.sın,~ a 
rılacaklardır. Müdafaa vergisine tabi 1 b tcrmişt·r. Bu son uneler zarfında olacag" ına katıyen kanıım. 

bakaların sonuncusu o an ugun- ·k· 1 k d k M 
olan mevaddan alınacak vergi mik- ku·· ·mu""sabakada da dikkati cali.;:ı ı ı meme et arasın a i dostane Gerek kendisinin ve gerek . 
dar! !ardır• mukareneti, harsi rabıtaların mü- · T .. k" ·1 Sov an şun • koşular yapılacaktır. Litvinofun yem ur ıye ı e • 

25.kuruş ve daha ziyade fiatlı ~O } him surette inkişafı ve ilim ve tek- yet Rusya arasmd_a mevcut olan 
adetti sigara ve 20 - 25 gramlık tutun Güreş müsabaka arı h 
l>altetler"ın"ın beherinden 1 kuruş alına nik sahalarındaki tecrübelerin taa- ve Te\•f k Rüştü Beyin mu teşem 

- 1 ISTA.NBUL, 31. A.A. - Galata•~· · · k" · • · 1· b J caktır. 2~ kuru• fiattan a_şagı aman b tısı ta ıp etmıs. tır. bı"r eseri ve gu""zel bir mısa ı u U· 
" ' d al ray klübü yeni tesis ettiği güreş şu esı· 

tütün ve srgara paketler.ın en. ına· İsmet Pasanın beraberinde Tür- nan dostlug"un tarsini hususnda 
•-'- d y 1 nfıye ve nin küşat resmi bu gece kalabalık bir 
'"""' vergi 20 para ır. er 1 e · f kı"ye Cu""mhu' rı"ye•nı"n mu""mtaz dev- masruf olan faaliyetlerden bahse-tömbeki paketlerinden, ~u.:ıların fıat- meraklı kütlesi önünde ve maruf pro es.- c 
l~rırun diğer &İgara ve ~tun. paketle- yonel pehlivanların da iştirak ettiği ser· let adamları bulunduğu halde den M. Voroşilof diyor ki : 
rıle yapılacak kıyaoı netıcesınde ve~- best güreş müsabaka.laı·iyle yapıldı. 1932 ilk baharında Sovyet Rusya- " Biz bu dostluğun şimdiki va-

Demiryollar 
Ve limanlar 

(Başı 1 inci sahifede) 
aliyetinin yapılma-dığıru, bu yü.1.den 
Konya ovasının fena vaziyette bulun
duğunu ve hatti bir kısım kô) lülerin 
hicret edecek bir vaziyete girdiklerini, 
tes.isat ve kanaHar tamir edilmezse 
birkaç senede mahvolacağını .sOyledi. 

Z iraat Vekili Muhlis Bey cevapla· 
rını verdi. 

Sonra Konya ovasında hayvan ye· 
mi ve .. .5aİr mütenevvi ziraat tecrübe 
leri yapılıp yapılmadığını, Yenişehir 
gölü suyunun kuraklıktan değil, or
manların kesilmet:i suretile husule gel 
diği hakkındaki suallere de cevap ~e
ren Muhlis Bey hayvan yemi ve muh
telif zirai tetkikleri ::apıldığını orman 
dan katiyata müsaade edilmediğjnİ 
$()yeldi. 

Diğer kanunlar 

Ondan sonra Van gölü bütçesi mnb 
telif mün.aka.le kanunlan, barem cet
velinde bi l"IDaddenin tadili, hava yol
ları, yüksek Mühendis mektebi bütçe
leri müzakere ve kabul edildi. 

Yük.ek Mühendis mektebi bütçesi 
müzakere edilmezden evvel Nafıa Ve 
kili Ali Bey söz aldı. lzmir • Kasaba 
ve temdidi hattmm satın alınması n1u 
kavelesinin tadi.\i münasebetile şu be
yanatta bulunmuştur. 

•·lzmir - Kasaba ve temdidi hattı
nın satın alınınası müzakeresinin ne
ticesini biliyorsunuz. Hat satın. alın
mıştır. Teslim almak üzere demJryol
lar idaresinden bir heyeti yola çı~ar
dık. Tesellüm etrneğe ba~lıyacagrz. 
Ancak mukavelenin bir an evvel tas
dik edi!mcsi zaruridir. Bu mukavele
yi ve ona ait kanun liyibalarrnı meclisi 
aliye takdim ettik, tevzi edildi. 

Bunun da müe.tacelen müzakeresini 
istirham ederim. Buna m ü te mmim o\ 
m a k üzere mübayaa olunan hattın 
i ~letilmesi için ve orada k.i m~mur ve 
müstahdemlerle, eşyaya aıt bır tak m 
nıua.melelerin yapılması .için gene bir 
kanuna ihtiyaç hii.sı.l clmuş.tur. Onu 
da. takdmı ettik. Bu da beraber tetkik 
ve müzakere edilsin. 

Teklif alk~larla kabul edilkten 
sonra Ali Bey tekrar kürsüye gelerelc 
demiştir ki: 

Efendim, bu hattın alınmasına saik 
oaln $ebepleri biliyoNunuz. Hat &an za 
m:ınlardaki açığı ile bizi 500 bin kü
sur lira, k! .~cmetre tazminatına mec
bur ederek hattın satın alınmasına 
doğru gitmeği hill<Umetlıniz tercih et
ti. Ve buna karar ver~. 

Şükrü Bey arkadaşımızı buna me
mur ettik. Bu huausta, müzakerenin 
f.afabatı hakkında Şükrü Bey izahat 
verecektir. Şunu peşin olarak arzede
yim ki Şükrü Bey kanali muvaffak~
yetle müzakereyi sevk ve idare e.tm~ş 
tir. Nafıa vekaleti namına kendılcn· 
ne alenen huzuru ilinizde teşekkur 
ederim.,, .. 

Ali Beyden sonra Saraçoğlu Şuk:. 
rü Bey kürsüye gelerek muk'.'v~le mu 
za~ereelrinin safahatına daır ızahat 
vermiştir. 

Halhn ehemn1iyeti 

Saraçoğlu Şükrü Beyi~ iz":~atu-~
dan sonra Ki.mjl Bey (Jznıır~ ~z ala 
ral<. lzmir .. Kasaba ve temdıdı hat.!ı· 
nın mübayaa edilmesi ~e g~çen gun 
kabul edilen bir kanun ıle .sı:vas - Er
zurum hattının yapılması ıe~ıkraz. le-

. . hükümetimizin şimendıfer sıya-
mıru d . •. . 
setindeki mevkilerini göster ıe;ını ve 
bu suretle Şarktan garbe kadar ntem 
leketin şimendifer yolile döşeneceğini 
bu rnuvr . ..'-fakryetten dolayı hükl.ınıt"tİ, 
Nafia vekili Ali Be~I~, .hattın satı~ a
J rrması müzaker~ını ıcia:-e eden ... a· 

ı ·ıu Sülcrii Beyi tebrik eltigini, İz-
raçog . d"d" h t 1 . • Kasaba ve tem ı ı at ının 7:-
ın~r 'b" mühim bir ticaret merkezı
mır gı 1 k b -.. d g"rudan doğruya mer eze ag 
nuzı o d el ı henuni 1 nakta olmasın an o :--yı e -
a.ıt"n f• ~la clduğu ve bırçok mahs~-ye ı - . .. ti 
litı-mızın ihracında naklıye ucre erı-
n.in ucuzlatılması S.UTetile faydası ola
cağınr söyledi. '-

Hasan Bey (Gümüşhane) de bu gi 
bi muvaffakıyetlerin her z~an. e~
ıSa.llerini görmek istediğini sOylemı~tır. 

Teşekkür . , 
Vasfi Bey (Bal.'.<.esir) tara~ın~an 

.1 ve Başvekil lsmet Paşa ıle ,fa-
verı en V . . 1. S 
fıa Vekili Ali, Adliye eıu 1 a~a~-
oğlu Şükrü Beylere ~~k-...ı.. Meclıs~n 
takdir ve te,şekkiırlerınır ka:ara bag
laıUT"&.$.ı '1a.kkmrfa ol-<>.? t~ır okuna
rak allotlarla kabul edı~Şotır. 

Takririn kabuJii U.ı:: .. ~rıne Nafıa ":e 

k ·ı· Af" Bey kürsüyeı ~elere'c takru· 
1 1 1 ı· . h kk sahibinin ve yük.sek 11ıcc ıaı~ a ın-

da gösterdiği samımİ muhab~e~ v~ t.e 
veccühten dolayı teşekkürlerını .bıldır 

. Saraçoğlu ŞükrÜ Bey de Alı B~ye 
~~dinin sözlerinin kendi tarafın<lfn 
da söylenmiş olduğunu kabul etme.,. 
. . . ederek tesekkürde buluruııuş 

rını rıca -
tur. d ut Bundan sonra nıznam.e e m~vc . 

b kanun layihaları kabul Pdılmış 
azı , .. l t 

. cumartesi günü sa3.t on aort e op-
l:n:nak üzere içtimaa nihayd VCl'

0

l
mİ§tir. 

Hilaliahmerin y~ni azaları 
23 mayısta başlayan Hilaliahmer haf 

tası bugün nihayet bulmuştur. Bu bır 
hafta zarfında Hilaliahmeri halka 
daha iyi tanıtmak ve aza kayde1j;"k, 

dım temin eylemek sahaıında •Y· 
=tli mesai sarfedilı:oi~ ve bu gayret 
çok iyi sernere vennıştır. . ·ı 

HiJaliahmeri bütün m~.aıS1 e. ve 

Dil kurultayındı 
(Başı 1 inci sahifede) 

garları üzerindeki mukayeseli Pa
leontoloji Lengüistik tetkiklerinin 
verdiği neticeler ve bunlar hakkm 
daki tetkikler. 

2 - Sümer, Eti, Elam gibi bili
nebilen en eski Tü: k dilleri hak
kında tetkikler ve bunların türkçe
liğinin delilleri. 

3 - Tü.,k dilinin son 13 asırlık 
istihaleleri ve muhtelif Türk lehçe 
!erinin tekamülleri hakkında tet 
kikler. 

4 - Türkiyede dil işlerinin u
mumi tarihi ve muhtelif hedefleri 
üzerinde tetkikler. 

C - Dil inkılabının manası 
ve hedefleri: 

l - Umumi bakıt: istenilen ve 
özlenilen öz türkc;e dilin mahiyeti 
ve bu ülküye ermek için gidilecek 
yollar. 

2 - Cemiyetin dil inkılabına 
doğru olan faaliyet mevzuları üze 
rinde tetkikler ve mütalealar 

3 - Türk dilinin ihtiyaçları ve 
yarınki tekamülü üzerine tetkikler. 

Tez yapacaklara klavuz olmak 
üzere sayılan bu mevzulardan ba~ 
ka, dil i~lerine ait mevzular üzeri
ne de tez verilebili•. Birinci Türk 
dili kurultayı azaları ile cemiyetin 
merkez ve dışarı teşkilatı azaların
dan tez irad etmek isteyenlerin 
t ezlerini göncleımeleri ve kuruha
ya iştirak edebileceklerin isim ve 
adreslerini bildirmeleri için son me 
hil 15 Temmuz 1934 akşamına ka
dardır. Yalnız daimi dinleyici ola
rak kurultaya gelmek İsteyenler 
temmuz 1934 sonuna kadar isim 
ve adre~lerini bildirebilirler. 

Müracaatlar Ankarda T. D. T. 
C. Umumi Katipliği adres'ne Y"' 
pılmalıdır. 

Tarihi isimler her yerde 
kullanılmayacak 

Dahiliye Vekaleti lstanbu\ beledi 
yes:.ine yaptığı bir ta:mimde tarihi ve 
milli isimlerin ulu orta her yerde kul 
lanılmaması ve bu isimlerin şerefiyle 
mütenasip olmayan yerelrin bu suret
le tevıain.?.ine müsaade ediJm.erneıcisni 
bildirmiştir • 

Diğer bjr tamimde de yQl vergisi 
mükellefiyetinden borçlu olup t:ı ce· 
zalarırun af kanununa nazaran nıua 
mele gürmesini isteyen mükelleflerin 
bu kanun a.hk8nımdan istifade .,cı.,mi 
yeoekleri, 9'inkü cezanrn a.s1en para ctt 
zası obna.vı pbizmeti filiye :rnukabıli ol 
duğu bitclirilnıişt.i:r. 

(A.A.) 

\1-_l..:.ş_v_e ..;lş~çi_ ..... I 
Milliyet bu sütunda iş ve işçi i~ti: 
yenlere tavassut ediyor. İş v~. ışçı 
istiyenler bir mektup[~ !t buro 
muza müracaat etmelıdırfer . 

İş aranıyor 
Orta rnektep 3 üncü sınıf talebesi o

lan bir genç tatil münaıebetile ve eh· 
ven şeraitle :u.bah sekizden akşam seki· 
ze kadar çalışmak üzere iş arıyor, Mil 
liyet Sabahattin rumuzuna müracaat. 

-~------···~-------

La Turquie 
" Milliyet" in fransrzca nüshası 

olan ''La Turquie" gazetesinin a

bonınanlarına gösterdiği sühulet: 

&i alınacaktır. Püro ve Fransız en~ı- Merasimde ordu müfettişi fahrettin yı ziyareti _ ki bende çok güzel ziyeti lıakkında değil, onun bila 
Yelerinin de vergisi diğer paketlerın Paşa Hazretleri de bulunuyordu. b k B b mübalag' a asırlarca sürecek olan iır 
1 k ı ç b M h bir hatıra ıra mıstır. - u ra ı-
<uruş nisbetine tabi olaca tır. Güreş ere o an e met, Mülayim , ıl b .. "k tı"kbalı" lıakında da derin ümitler 

muvaffakıyetlerile tanıtmak .ıç.an mues-
. uht lif yardon tarzlarını 

sesenın m e ...... ı. . 
teınsil ve tesbit eden tablolar,. . ~--rın 
en büyük mağazalarında, vıtrınlerde 

La Turquie Türkiye ve Ecnebi mem
leketlerindeki abonelerine bir hizmet ve 
kolaylık olmak üzere faideli bir teşeb
büste bulunarak gerek Türkiye ve ge· 
rekse Ecnebi memleketlerdeki tüccar, 
komisyoncu, ithali.~ ve ihracat tüccari, 
fabrikatör, san'atkir ve teknisyenleri 
birbirine tanıtmak ve icabında abone· 
lerine büyük ticarethanelerin, tanınmış 
finnalann, Doktor, Avukat, otel, plaj, 
lokanta umumi bahçe vesair büyük ve 
maruf mahalleri bildirmek üzere bir 
sütün açıyor. Bu sütunda htanbul, vi· 
ljyeller ve ecnebi memleketlerdeki abo
nelerinin isimleri adresleri ve mesleki 
ilimlan meccanen neşredilecektir. Bu 
a:lres ilin1armda müracaat maksat
larrnm izahı lUnndcr. Bu suretle abone
ler ticaret ve işlerini ayni zamanda ha ... 
ri te de tanıtmak fırsatını bulabilecek· 
le;dir. Bu maksatla gönderilen ilanların 
dört beş satırı tecavliz etmemesi 13.zım ... 
dır. t-!er üç aylık abonenin ilan, üç de-

fa altı aylıklık abonenin dokuz defa 
12 aylık abonenin yirmi defa tekrarla· 
nacaktır~ Gönderilen ilinlarda abone 
nwnarasının bildirilmesi her tekerrür 
için de (2) kuruş pul gönderilme•i la· 
zımdır. 

La Turquie abone fiyatları 
R ti Pehıl·van ve yenici Mehmet gibi alatur- taları takviye hususun a uyiı 
akı votka likör ve vennu ann beslemekteyiz." 

25 santiİitrelik ~-e daha büyük hacim- kanın ve serbe3t güreşin üstatlarından Jd .. J 
deki beher şişesi iki kuruş ve daha addedilen pehlivanlar da i'tirak ediyor- Suric yo aş, şoy e yazıyor : 
küçükleri birer kunış, biraların be- du. T ürk-Sooyet dostluğu şimdi bey. 
her şi~si birer kunış ve fıçıdaki!erin ilk gür;;..i 56 kilodan Hüseyinle Sala- nelmi/el siyasetin en mühim amili 
beher litresi iki,er, açık ve ka.palı •a- heddin yaptılar. Ve Hüseyin bir daki- ve sulh için mücadelenin vasıtala-
raplarm beher litresi birer kunq ver· ka 12 saniyede galip geldi. d b • l 
giye la' bı"dı"r. y,· ·kı", şampanya, ko""pük- .. 1 . . 1 . rın an ıri o muştur. "' Bundan sonraki gureş erın netıce erı 
tü Şarap ve cinlerin beher şişesi 2s ı.."U şunlardır: M. Venizelosun seyahati 
ruş vergiye tabidir. 56 kiloda : Ke.nan, Hüsameddini 52 

Tayyare vergisi saniyede yendi. ATINA, 31 (Milliyet) - Muhale· 
Tayyare verg>İ.oi de elektrikten ı,;. 61 Omer, Aliye Hükn\en ga· fet reisi Mösyö Venizelos ihtimal. cu• 

lovat başına ,jki havagazından metre " lip martesi günü Fransaya gidecektir. M. 
tnikabı başına bir içkiler ve gazozlar Hicri, Nuriye 2 dakika 36 Venf:ze1osun seyahati üç ay sürecektir. 

.J.~~..!d~&k~i.J:ıı.ı;ıı~··.ı.ıııı..ıı;H··~'ı!ı;.ll~r~e~•im~Jt~a~y2y~a~r~e....!._:6:1~~·:·~.:._..:..:.:..._..:_~_:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.._~~~~~~~~~~-

saniyede galip. 

6ô Durmuş1 Hasana 12 daki-,, 
kada galip, 

66 Nihat Ahmede bir dakika ,, 
47 san.İyede galip. 

6ô Ismail, Mehmede 4 7 sani-.. 
yede galip, . 

72 Hilmi Ibrahıme hükmen .. 
kal ip, . 

72 .. Yenici Mehmet, Necattye 
bir dakika 22 •aniyede ga· 
)ip . 

teşhir edilmiştir. . 
Diğer taraftan kaza ve nahıye teş

kilatlan vasıtasile yeni aza kaydına 
çalışılmış ve bu teş<;bbüs b~y~ bir ~.u· 
vaffakıyetle netıcelenmıştır. Henuz 
kat'i neticeler alınmamı§ olmakla be-
ı·aber lstanbul vilayeti dahilinde ye
niden' kaydolunan aza miktarının on bi ... 
ni geçeceği muhakkak sayılmakla· 
dır. 

Yalnız Eminön.ii kuıuı nuntaka11 
dahilinde tesbit edilen yeni . aza mikt~
n üç bini tecavüz etmekted1r. B11 mik· 

Türkiye için 
Lira Kr. 

Müddet Ay - -
3 3 3 50 

6 6 6 50 
12 12 12 -

Ecne:bi me:mleket içi.• 
Lira Kr. 

Müddet Ay -- -
3 5 50 

6 
)2 

10 56 

20~ 

tar senelerdeoberi temin edilen aza 
miktarına tekabül etmektedir ki, bu ,. 
neki Hilalialımer faaliyetinin ne kada:ı 
semereli bir netice verdiğini izah eder: 

IA.A.) 



hastahanelere. klinik ve sanatoryomıar a fler vakı\ 
faydalı bir yaraımcıaır. ' 

Ehemmiyetsiz bir masrafla Frigidaire yiyecekleri 

her türlü bozulmalardan korur ve hastalara taze' 
ve soğuk içecek temın eder. 

Laboratuvarlarda da mikrop kültürlerini, serom ve 
ilaçları her vakıt muhafaza eder. 

Yüzlerce "Frigidaire ·•. hastahane, fakülte, l<linik v.e 
~ıhhat evıerinçıe kullanılmaktaaır. 

"FrlQldalre" hakkında bizden lz•hat isteyiniz. 

(., ~rlgldalre" adını taşımıyan her soğuk hava. tertibat, . , 
hakiki bir "Frıcıdaıre ~ değildir. 

AOURLA BIRADERLe:R ve~··· 

l~f.,~,~!!J !~. iv~f. 
General Motor fll"l.ımulah 

ev aranıyor .. 
Hocapafa Demirkapı ve civarında 

.. --~~--,~~~--~------------~-Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyyahlara 

Baı:ıka Komerçiyale İtalyana 
Sennayesı: 700,000,000 (ihtiyat akçeıi : 580,000,000 Liret) 

L" Travellera (Seyyahin çekleri) satar 
b ıret, Frank, l';lgiliz lirası . vey~ Doları Frank olarak satılan 

U çekler sayeaınde nereye gıtsenız paranızı kemali emniyetle ta. 
fır ve her zaman İsterseniz dünyanın her tarafında, fehirde ote). 
lerd_e vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük tediyat için 
naJ_cıt ın~k~mm~~ kolayılıkla istimal edebilirsiniz. T ravellers çek. 
len hakıkı sahıbınden batka kimsenin kullanamaya • b" 

k "ld · "h cagı ır te ı e tertıp ve ı tas "dilmi,tir. (5999) 
3134 -------· Deniz Levazım Satınalma 

Komisyonundan: 
10,000 ton ~ekompoze kömürü: Kapalı zarfla münakasası 

18 Hazıran 934 pazartesi gÜnü saat 14 te. 
10,000 ton rekompoze körr.ürü 18 Haziran 934 pazar

tesi gü.n~ sa~t 14 te. kapalı . zarfla satın alınacaktır. Şart
namesını gormek ısteyenlerın her gün, münakasasına işti
rl!~ edece~lerin de yevm ve saati mezkilrda Kasımpaşada 
kaın komısyona müracaatları. (2675) 

3168 

Tamamen şılı:li t .. bdil ve teıyin edilen 

Büyük ve feerik teraçasında 
Herglln: Konserli gece Ye gllndllz taaıalan 

Te dansant - MAZARIK orkestrası 
Tabldot: 100 ku~uş - (17103) 3153 -

• 
Büyüt Tayyare Piyangosu 

17 incı tertip 2 incı keşide 11 Haziran 1934 tedir. 

Büyük ikramiye 25.000 liradır 
Ayrıca: ıo.ooo, 4.000, 3.000 liralık 

ikramiye ve 20.000 liralık bir 
mükafat vardır. 3137 

Markoni- Sahibinin Sesi 
:--................... .. 
Deniz}' oJlttrı 

Radyo gramofonunun en büyük meziyeti 
lŞLETMESl 

Acenteleri: Karaköy Köprübaşı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

Han Tel. 22740 AYNI PARA iLE 

1 AYVALIK 
Yalnız bir radyo değil, istediğiniz zaman 

musiki dinlemek kabildir. 
sür'at yolu 

NİLÜFER vapuru 2 Haziran 

Faikiyeti, markalarile temin edilmiş 

yegane .makine 

CUMARTESİ 17 de Sirkeci 
rıhtımından kalkarak bir gece
de Ayvalığa varacak ve İzınir'e 
kadar gidip dönecekt"r. (2904) ------Sahibinin Sesi, 210 İstiklal cadı?esl Beyoğlu. Umumi Neıriyat ve Yazı J,Ierı 

Satış yeri: Nurettin ve Şki Ankara • Vetter vı Şki, İzm'r. 1 Müdürü ETEM iZZET 
----- Gazetecilik ve Matbaacılık 'i. A. Ş. 

• 1 

lstanbul mıntakası varidat 
tahakkuk müdürlüğünden 

1 - Neşrolunan buğday koruma kanunu mucibince be
her çuval yetmiş iki kilo itibarile birinci nev'i unun bir çuv~
lından 150 ikinci nev'iden 100 ve her nev'i undan mamiil 
makarna, şehriye, irmik ve bisküvinin beher kilosundan 2 
kuruş vergi alınacaktır. 

2 - Unların vergisi değirmenlerden unların hini ihra
cında alınır. Ve vergi unu öğüttüren müşteri tarafından veri
lir. Kendi hesabına buğday veya un alıp öğüten değirmenciler 
de kanun nazarından müşteri addedilmiştir. 

3 - Verginin tahsili için kabul olunan esas şudur: 
A - Muhtelif kıymette ve cilt halinde bilumum mal 

sandıklarile Ziraat Bank Şubelerinde bulundurulacak olan 
ve beheri yekdiğerinden birer zımba ile ayrılmış üç parça
dan müteşekkil makbuzlar ihzar olunmuştur. Değirmenler
den un çıkarmak isteyenler, evvel emirde bu makbuzlardan 
bedel mukabilinde tedarik ederek değirmene gidecekler ve ih
raç edeckleri beher çuval için nev'ilerine göre yüz elli veya 
yüz kuruş hesabile ne miktar vergi isabet ediyorsa o miktar 
makbuzun birinci parçasını değirmen sahibine teslim ederek 
çuvalları alacak ve ikinci parçalarına da Maliye kontrol me
muruna tevdi ederek çuvallarını mühürletecek ve değirmen
den çıkaracaktır. 

Bu makbuzlardan kendisinde kalan üçüncü parçaları 
nakliye tezkeresi makamına kaim olacak ve çuvalların bir 
mahalden diğer mahalle nakli, behemehal kurşun mühürle ol
duğu halde bu tezkereleri hamil olanlar tarafından İcra edile
cektir. 

Değirmen sahipleri aldıkları birinci parça makbuzdaki 
malfunatı aynen mal dairesin den tasdikli olarak aldıkları bir 
deftere kayıt ve makbuzları hıfz edeceklerdir. 

Bu makbuzlar tabolunup Ziraat Bankası Şubelerile 
mal sandıklarına tevzüne kadar değirmen ve fabrikalardan 
un çıkarmak isteyenler evvel emirde varidat idarelerine mü

racaat edip hangi deiirmenden kaç çuval un çıkaracağını ve 
beher çuvalın kilosunu bildirerek bir makbuz talep ve Vari
dat idaresi de bunu mükellefe derhal temin edecektir. 

Köylerde su ve yel ile İşleyen ve elek ve vals tertibatı 
1 bulunmayan değirmenlerin yalnız köylerdeki halkın ihtiya 

cını temin etmek üzere öğüttükleri unlar vergiden müstesna
dır. Ancak bu istisna yalnız köylü hallan ihtiyacına inhisar 
edip bu değirmenlerde öğütülen unlardan şehir ve kasabalar 
halkına satılanlar veya ticaret malı olanlar vergi mevzuu. 
na dahil olacağından Varidat dairelerinin haberdar edilip 
vergsinin verilmesi lazımdır. Aksi takdirde cezaya tabi tu
tulurlar. 

B - Paket, kutu ve sandık içinde bulunan maliil mad
deler esahbı mal sandıklarından veya bayilerinden pul satın 
alarak paket, kutu ve sandıkların açılacak mahallerine bizzat 
yapıştırmak suretile edayı mükellefiyet edeceklerdir. 

Kanunun neşrinde fabrika; fırın ve ticaret• 
hanelerde mevcut un ve undan mamfil 

madde hakkındaki muameleler 
1 - Kanunun neşri tarihinin ferdası gÜnÜ buğday ve 

çavdar unlarile makarna, şehriye, İrmik ve her nev'i bisküvit 
bulunduran toptancı mağaza, depo dükkan sahiplerile 
fabrika, değirmen ve fırın ~şletenler ve zahire 
tacirleri yetlerinde bulunan bu nev'i mevaddın 
nev'i ve mıktarını mübeyyin bir beyanname tanzim ederek 
Yirmi Dört saat zarfında mağaza, depo, fırın, değirmen ve 
fabrikaların mensup bulunduğu şube Tahakkuk Baş memur
luğuna makbuz mukabilinde vermeğe mecburdurlar.Bu mec-

. 

EN~ 
FAUIT SALT 
inbw. ailıhat aYariziııiıa 
menbaidir. Bıınn, altmİf -
neden fazla mıın.ffakiyeti 
ile b6tilıı ddııyada taninmi, 
Eao'a "Frııit Salt·· mD· 
ta.hzarlııdan aabah ye 
aqam bir hanlat 1111 deni· 
ıııında bir bhve b§igi mile• 
dariııda a:.vaJı; _ dcf cdilılz. 

Ankara Vilayeti Nafıa 
Başmühendisliiinden: 

Halkevi ?nünden Samanpazarına kadar olan yolun 
parke kaldırım ınşaatı kapalı zarf usu1i1e münakasaya çıka-
rılmıştır. , 

Bedeli keşfi (31454) lira (32) kuruştur. ihale 18-6-934 
Pazartesi günü saat 15 de Vilayet Encümeninde yapılacak
tır. 

1:alip olanların ehliy~ti. fenniye, itibari, mali vesikala
rını, temmatı muvakkatelermı ve teklif mektuplarını kanuna 

göre hazırlıyarak Vilayet Encümen Reisliğine müracaat et
meleri lazımdır. ı 

Daha ziyade malfunat almak İsteyenler Vilayet Nafı~ 
Başmühendisliğine müracaat edebilirler. (2809) 

buriyet, nezdinde bir çuvaldan 
mildir. 

fazla un bulunanlara da şa-

2 - Beyanname gÜnÜ 'şubeler gece saat yirmi dörde 
kadar açık bulundurulacak ve tıam saat yirmi dörtte son 
beyanname için verilecek makbuz dip koçanının üzerine meş· 
ruhat verilerek beyanname kabulü muamelesine nihayet veri 
leceğinden her mükellefin bu saata kadar beyannamesini 
vermek hususunda İstical etmesi lazımdır. 

3 - Ellerinde vergiye tabi madde bulunduğu halde yu
karıda yazılı müddet zarfında beyanname vermeyenler ile 
ellerindeki mali verdikleri bey annamede noksan gösterenler
den bu vergi iki kat o1arak derhal tahsil edilecektir. 

4 - Beyanname ile bildi rile n stokların vergileri aşağı
daki yazıldığı Üzere tahsil olu nur. 

A-. Fa~rika ve değirmen1erdeki stokların beyanname' 
veya tesbıt edilecek mıktarına göre tahakkuk edec k •• 
] . t .. d "h l e vergı 
erı sa ış ve muessese en ı ra ç arı sırasında alınacaktır. 

B - Mağaza, Depo, fırınlardaki unlarla döküm halinde 
çuval derununda satılan mamul maddeler vergisi de ta
hakkuk memurluğunca tahakkuk ettirilecek 3-6-934 Pazar 
günü mükellefler nezdine gelecek memurlar vasıtasiyle ver
gileri tahsil ve çuvalların ağzı mühürlenecektir. 

C - Paket, kutu ve sandıklar içinde bulunan mamul ir
milc, makama, Şehriye, biskü vit sahipleri ellerindeki mali 

beyanname ile bildirdikten sonra 3-6-934 pazar giinünden 
evvel işbu zurufun içinde bulu nan mevaddm beher kilosuna 
iki kuruş hesabiyle damğa pu lu mübayaa ederek zarfların 
açılacak mahallerine kendileri tarafından yapıştıracaktır. 

3-6-934 Pazar günü ik İnci kontrola gelecek memurlar 
evvelce beyannamede österile n veya tesbit edilen bu mevad
da pul yapıştırılmadığı görüld i.iğü takdirde vergi iki kat ola
rak hesap ve derhal tahsil olun ur. (2912) 

Istanbul Ziraat Ban asından: 
Sıra 
No.ıu 

1094 

1095 
1096 
1097 
1098 
1099 
1100 

Semti 

Nişaataşı 

Beyoğlu 
,, 

" Ortaklly 
Arnavutkiiy 
Küçllkpazar 

MahaUaıl 

Teşvikiye 

Kurtuluş 
Yeııişehir 

Kurtuluı 
Ortaköy 
Arnavutk!ly 
Hoca Halil Attar 

Sokağa 

Klgıthane Cad. Birinci 
karakol 
Kır 

Kilise 
Çeşme meydanı 
Taş merdiven 
Yağhane çıkmazı 
Atlama tafı 

Cinai 

Klglr, sadn esbak Sait 
paşa konağı Ya balaçeai 
Hane 
Arsa 
Abıaphanı 
Klgir haııe 
Ahşap hane 
Hana ve bahçe Ye 

muhtes dilkkin 

HJ11esi Eaıla' HJueye gllre mu-
No. 11 hamman kıymeti 

5/9 

418 
2/3 
118 
6/16 
52/384 
213 

98-142 33334 T. L 

2 
3,5 
90 
26-10 
4 
41 

2000 
160 
313 

1500 
162 

1200 

" 
" 
" ,, 
" 
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1101 Eminllnil Şeyh Mehmet Gıyllnl Yağcılar Klrir dllkklıı 4-120 36 60 ,, 
1102 Ortakiiy Oıtakiiy Dereboyu Çiçek bahçeıı Tamımı 138 600 ,, 
1103 Kadıkiiy Caferağa İzzet bey Ahıap hane ,, 16 4000 , 

1 - Yukarda yazılı gayrimenkullerin mlllkl1etl satııa çıkarılmış olup ihaı.,ı.,ri 2116/934 Pertembe gllnll aaat on beşte icra olunacaktır. 
2 - 1094 sıra numaralı klgir konak ve bahçenin aatışı kapalı zarfla ve dlğerl.,rininki açık arttırma auretile yapılacaktır. Pey akçeıl 

yüzde yedi buçuktur. 
3 - 1097 ııra numaralı malın pey akçesi ve ihalı bedeli nakden ve diğerlerininki gayrimlldadil bonosile ve nakden !!denecektir' 
4 - Pey akçelerile, ıartııameye teYfikan tanzim olunacak kapalı zarflann ihale günü ıaat on dllrt buçuğa kadar tevdileri llzımdır. 
5 - Şartname Bankamız kapısına asılmııtır. Senei baliye verglıile belediye reıimleri mllfteriye aittir. (2771] 


