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itti ha ve Terakki! 
(3AHAEDDIN ŞAKIR BEYiN BIRAKTIGI VESiKALARA CORE) 

Alımet Saip meselesinin 
• 
lÇ 

•• •• "d"? . guzu ne ı ı. 

"Sizin Ahmet Saiple muhabere
d e bulunduğunuzu k msenin hana 
~öylemesine hacet yok. Geçen sene 
iptidalarında kendisi Mısırda kah
vede otururken Hoca Kadrinin ve 
sair birtakım Türklerin huzurun • 
da Ahmet Rıza Beyle ve sizinle 
muhabere ettiğini kendi ağzından 
kaçırmış. Orada bulunan arkadaş
lardan birisi buna bana yazmıttı 
Riza Beyle muhabere etmesi berta
raf, siz· nle muhabere etmesinin ta 
bii Paris muhabirliği üzerinize yiik 
!etmek maksadına müstenit ola· 
cağım dütünüp bu~mak için büyük 
bir zekaya !htiyaç olmıyacağım 
zannederim. Halbuki Pariste hiç
bir Türk yoktur ki Ahmet Saiple 
muhabere etsin. Hal ve keyfiyet 
bu merkezde iken herkes sizi onun 
Paris muhabiri zannederse bir ka
bahat mi itlemiş olur? 

Ahmet Saip kahvehanen'n orta
tında yaşına bakmayıp göbek ata
rak: İshak Sükilti ölüyorm~ bana 
Paris muhabirim yazdı!,, diye şen
l•k yapmaya kalkışırsa bunu yaza
nın kim olduğunu uzun uzadıya dü 
•iinmeğe hacet kalır mı? Bunu bir 
daha muhakeme etmek, acaba o • 
mudur değil midir demek en büyük 
haldmin hatırına gelir mi? Bunu 
senden istifsar edecek olursam ne
den ahlaksız olmam icap ediyor? 
Yoksa hakikati araştırmıya çalı • 
sanların ah1 aksız olduklarına da'r 
yeni bir hakikat mi keşfolundu? 

Azizim, herkes miktrrna doğru 
söyler. Fakat ben umuma ait oldu
ğu için zarar iras. edec~k doğru!'1 
söylemenin aleyhındeyım. Benım 
mesleğim hudur. Ama sizin mesle
ğe göre bu adilikm 'ş, ne yapayım! 

Bir de bazı doğru sözler vard1r 
ki bunlar1 kabil değil ben söyliye
mem. B:n kere hakikat olduğunu 
bilsem gene aöyliyemem. Mesela 
sizlerin "Mağmumi hakkında söy
lediklerinizi,, ben o sırada söyliye
mem. Çünkü rikkatim manidir. 

Nazım, bir de sen ne ham fikir
ler ta.ıyonun? Sen hala Mağmu • 
m.i'n\n, bilen.em. kim.in yaşar\araa. 
millet tarafından mücazat görecek
lerine mi inanıyorsun? Eyvah! Hal 
buki onlar herkesten ziyade aziz o
lacaklardır. Kalemleri sayesinde 
millet nezdinde gayet iyi bi r nam 
bırakacaklardır. Bugün lstanbulda 
hürriyeti matbuat olsun (çok değil, 
mehma emken), Mağmuminin ya
zacağı en adi şeyler Ahmet Mitha.
tin eserleri gibi yağma edilecektir. 
Ben vilayetlerin ahvalini, milletin 
edeb'yatça hangi cihete meylettiği. 
ni bilirim. Mağmumi tam Türkle. 
rin ruhunu okfıyacak surette ka 
lem sallar. Millet kalkıp ta p . · 
t .. 1 1 b arıs-
e 'oy e o muş öyle olmm diy d .. 
şünmez bile ! • e u-

d lş~e Ah~et Saip meselesi bun • 
an ı·barettır. Ben bunu size çok • 

tan beri yazacakhm. Muhabereyi 
kestiğiniz iç'n yazamadım. 

rek göbek atıp Sükilti gidiyormuş, 
memnun olalım,, gibi harekette bu
lurunayı Ahmet Sa; be siz öğrettiniz 
dedim mi? Y azmadımsa bu ölümle 
intikam bahsini nereden bulup çı· 
kardmız? insaf ediniz: Haydi far
zedelim ki sis onun muhabiri bile 
olunuz, öyle bir cümle yazmanız • 
dan bir suiniyet çıkarıla bilir m '. ? 
Bunu herkes arkadaşına göndere
ceği bir mektuba yaabilir. Buna 
o kadar hiddet edip beni Türk 
mesavii ahili.kının mücessem bir nü
munesi olarak göstermeğe kalkış . 
mana hayret etmemek elimden gel 
medi. Var ol Nazım. Cidden kal. 
bim kırıldı, işe bu kadar.,, 

Fransız müstesriklerinden Er • 
nest Renan öleli ~n sene olmuftU. 
Onun Hazreti İsa'nın hayatına ve 
els!nei Samiyeye dair yazdığı eser
ler o devirde çok rnevzuubahso'u
yordu. Dr. Nazım Beyin son mek
tubunda Renan'ın bu eserlerine da
ir yazdığı bir mütalea ve Ahmet 
Mithat Beyin Renan'a verdiği bir 
cevap hakkmda Dr. lshak Sükı'.l.ti 
Bey d ·yordu ki: 

'•Renan ~imd\ki hıristiyanlığı 
terzil etti. Çünkü bu hıriotiyanlık 
hakikaten Çinliler gibi putperest • 
likten ibarettir. Hiç farkı yoktur. 

Fakat Renau'un eserleri dik
katle Okunursa görülür ki o hıris
tiyanlığın başlangıcını yüksek bu
luyor ve lsaya bir büyüklük isnat 
etmekten kendini alamıyor. İsa
yı büyük görüyor, halbuki onun 
en ziyade lb,.ani ve Fenike lisan
larında ihtisası vardı. Yani El
nesnei Samiye alimlerinden icii. 
Öyle olduğu halde lbranill'rin 
en kıymettar eseri olan _Josephus 
tarihinde İsamn ismi bile geçme
diğini, hanın şüpheli bir adam 
olduğı:nu zikretmek bile istemi
yor. 

Renan vakıa hiristiyanlığa 
karşı 'kılıç salladı, fakat ·hali ılıa
zırdaki İslamiyete de satıhi bir 
nazarla öyle bir balgam attı ki 
Tuna nehrinde yıkamağa kalkıs~ 
sak bile gene temizleyemiyec~
ğiz. Cünkü temizlik icin Renau 
derec~inde yıkayıcılar İazrm. On-1 
lar İse bu giciişle Türkiyede yeti
şemiyecek! 

Ahmet Mitat Renan'a cevap 
vermek istedi. Fakat o, Renan'a 
cevap vermek iktidarını haiz de
ğildir, çünkü ~arla tandır, malii
matı yoktur. Renan kim Ahmet 
Mitat Kim? Ona cevap 'verebile
cek bir adam ancak bir Cemalet
tin Afgani merhum olabilirdi. Bak 
o bir cevap yazmış olsaydı, o za
man Renan derakap kağıdı, ka.1e
mi alır, Cemalettin Afganiye 
karşı bir cevap ve11irdi. Neden? 
Çünkü yazılan şeyler, bir ilim, bir 
ruh, bir fikir, bir zeka korurdu. 
Bunlar Renan'r cevap venneğe 
medbur ederdi. Y o'ksa Ahmet 
Mitat gibilere cevap olmak üze
re "daha fikrimi anlayaınamı~,, 
der geçer. Bu ne tahkirdir. Ona 
fikrimi anlamadan cevap yazıyor
ğa kalkı~ıyorsun, demek! Fakat 
Ahmet Mitat utanmaz! 
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ı-f ARICI HABERLERi 
Amerikanın alacajiı 

Roosvelt yeni bir kanun çı
karmağa lüzum görmiyor 

VAŞiNGTON, 2 (A.A.) - Deyli sı hiç bir zaman var~t olmam.ı~.tır. .. 
Telegraf muhabirinin bildirdiğine gö Ayni zamanda, eger kendısıne mu 
re, 'f'A. Ruzvelt, harp borçlarına dair temerrit borçlu mua~elesi edilme.zse, 
kongreye hitaben bu!!"Ün göndermiı lngiltere. on beş ha:ı.ıranda. Amerika-
olduitu beyannamede 

0 

bu borçlar için ya daha. mühim bir "şeklen tediye,, 
bu i-:tima devt"esind~ ayrıca kanun de bulunmak niyetindedir. 
çıkarmaya lüzum. olmadığını beyan 
etmiştir. 

Bundan iatidliıl edildiğine nazran 
mumaileyh bazı borçluları ne•a•lı te 
diyatta hulunacaklarıru ümit etmekte 
ve Conscın kanununu tatbike lüzum 
kahnrya.cağı kanaatinde bulunmakta
dır. 

Beyanname, Aımerikan milletinin 
boçlulara olmıvacak ağU' şartlar yük
letmek arzusunu beslemediğini ve li. 
kin borçlu milletlerin de kendi kabili 
yetlerile mütenasip tediyattan kaçın
nuyaca.klannı üm.it eylediğini ifade ' 
etnıektedir. 

LONDRA. 2 (A.A.) - M. :!az. 
velt'in harp borçlarına dair kongreye 
göndenni~ olduğu beyannameye dair 
bue-i;n heinüz biç bir tefşir vaki de -
ğila~·. 

M. Ruzvelt'in, her devletle ayn ay 
n müzakerata girişmek huMUunda 
göeterdiği. istek, ötedenberi kat'i bir 
hal sureli arzulayan lngiltereyi tat • 
mln edecektir. 

lngilterenin, Amerika aleyhine müt 
tehit bir cephe tesisine uğramış olma 

Sarre meselesi 
__,,_ 

Almanya ile 
Fransa anlaştı 

Reyiama Kanunusani 
13 te başlanacak 

CENEVRE, 2 (A.A.) - Deyli Te
legraf muhabirinin verdiği tıabere 
göre Almanya ile Fransa, Sar havza
sında re~i3.:ma. müracaat me.aelesinde 
tamaınile mutabık kalınışlardır. Reyler 
g1'lecek kanunusaninin 13 ünde topla 
nacak ve verilecek reylerin gizliliği 
muhafaza edilecek.tir. 

CENEVRE, 2 (A.A.) - Alman, 
F ra.mız ve talyan mümeasilleri Sar 
araziai reyiilmı hakkında itilaf etmiş
lerdir. Rey veren ve vermiyen Sarlr
la.r, herhangi farklı muameleye uğ
rımıaı!< ihtimalinde karş• ve gerek reyi 
i.m efrnasrnda ve gerek reyiiından ev
vel Alınanya. ha.lckmd..ı.i hareketle · 
rinden dolayı ta.mamen teminat altın-
da bulunacaklardır. ' 

Zürihte 
Komünistler bir hadise 

çıkardılar, tevkifat yapıldı 

VAŞiNGTON, 2 (A.A.) - Umu
nıi harp esnasında Birle§ik Amerika.
dan yapılan borçlar, borçlu milletler· 
le Birleşik Amerikanın mali ve tica
ri münaseebtlerini güçle~nnektedir. 
Birl~ik Amerika hükWn~ti, yabancı
lara verdiği bu parayı Aınerika halkın 
dan ödünç almıştı. Bu itibara!, borçla. 
rın verilmeyişi doğrudan doğruya 
Amerika halkının Üzerinde tesirler 
yappmaktadır. Amerika hük~eti 
bunun içindir ki borçl~r!n t?hhutle
rini yerine getirmek ıçı? _hır gayrt>t 
yapmalan liizwnuna karudır. Gazete
ler, birle§ik Amerikaıya olan borçlan· 
run tamirat ile hic bir alakası olma · 
<lığını ve· her mill~tin eelip ayrı ayn 
llirleşik Amerika ile bu hwm•ta görü
şebileceğini yazmaktadırlar. 

Amerika hükılmeti borçlu memle
l;;etlere tediye usullerine dair ileri sü 
receı~leri husuşi tartları açıkça ve sa 
mani bir şekilde miina.ka.şaya hazır· 
dır. 

M. Ruzvelt, kongreyi hadöselerden 
ha.berdar edecek ve icap eden tavsi • 
yeelri gönderecektir. 

Amerika da 
---o-

Müthiş bir sıcak 
Dalgası var! 
Bazı yerlerde hararet 
100 ün fevkine çıktı 
NEVYORK, 2 (A.A.) - Bir

lesik Amerikanın garp hükumet
le;i da!hilinde şimdiye ·kadar gö
rülmemis derecede &ido'et1.i kurak
lık hükü~ sürm.!kt.;°dir. 

Kuraklıkla •beraber müthiş bir 
de sıcak dalgası vardır. Gölgede 
termometre Aıbercleen'de 100, Min 
neapoliste 106, l(llVa'da 105, Chi
cago.da 102, kaydetmektedir. 

Mektepler kapanmış ve tarla
ların büyük bir kısmı tamamen 
kurumuştur. Fena mahsul endişe
si buğday fiatmı yükseltmiştir. 
48 hü:kumelten 35 i kuraklığa uğ
ramış ve bun!ardan 20 si i·se bil
hassa müteessir olmuştur. 

Kuraklığın buğday istlhsalini 
mürakabe tedbirlerini lüzumsuz 
kılıp •kılmadığı suali.ne cevaben 
ziraat müsteşarı bu istihsalin ile
ride göstereceğiı inkişaf.a tabi ol
duğunu söylemiştir. 

• . ••I. •r • •"°. .C: ' ~ : " - _;__ ·; 1 

Gümrük memurlarına ikramiye 
ANKARA, 2 (Telefonla) -Gümıük ve inhisarlar Vekaleti mali 

senebası olması dolalı~ile bu ay içinde gümrük memurlarına yapılacak 
ikramiye tevziatı Gümrük Başmüdürlüğünden mük:•atlandırmağa istih
kak kesbeden memurlann bir listesini istemitşir. 

Bu liste tamamen geldikten sonra Vekalet ikramiye verilmesi icap 
eden memurların bir cetvelini yapacak ve bu memu,lara birer maaş 
nisbetind e ihram iye verecektir. 

•• 
Ucretli memurlara maaş 

ANKARA, 2 (Telefonla) -Maliye Vekaleti maaşlı memuriyet
ler olmasında layda görülen devlet dairelerindeki ücretlli memuriyet -
terin maaşlı memuriyetlere çevrilmesi için devlet memurlan tevhit ve 
teali kanunu hükümleıine tevfikan bir kanun projesi hazırlamaktadır. 

Vekiilet bu husu.ta bütün devairden ücretli memur ve memuriyetle 
lerin liste;ini istemiş ve bunlardan hangilerinin maaşlı memuriyetler ve 
tahvillerinin faydalı bulunduğunu sormuştur. 

Heyeti vekile dün toplandı 
AN KARA, 2 (T elelcnla) - lcıa V ekileri Heyeti bu akşam ı;eç 

vakte kadar devam eden bir içtima akdetmiştir. 

Ordu mensupları ve devlet şurası 
ANKARA, 2 (Telefonla) - Milli Müdafaa encümeni hükumetin 

bir tefsir talebi münc:sebeti ordu m ensuplannın Devlet Surasına müra
caat edemiyeceklerine karar vermiştir. 

Diyanet işleri feşkiliitı 
'ANKARA, 2 (Tele/onla) - Diyanet işleri reisliğinin teşkilat ue 

vazifele.•i hakkında kanun layihasını hükumet Meclise vermiştir. 

Matbuat umum müdürlüğü 
ANKARA, 2 (Tele/onla) -Matbuat Umum Müdürlüğü Başmü. 

şavirliğine Bürhan Asal, Neşriyat şubesi müşavirliklerinden birine 
Gayyur, orta AvruP<l masası mÜfavirliğine Emin, Garbi Avrupa masası 
müşavirliğine Selami Beyler tayin edilmişlerdir. 

Viliiyetlerd~ idare heyetleri 
ANKARA 2 (Tele/onla) - Dahiliye Vekaleti Seyhan, Konya 

ve lzmir vilay;tlerinde teşkil edilecek idare heyeti erile Bursa ve Balı. 
kesir vali muavinliği ve valilerle kaymaltrnnlar arasında yapdacak ta -
yin ve becayişler için haz1rlık yaı maktadır. 

Mecliste kabul edilen kanunlar 
ANKARA, 2. ( A.A. - Büyük Millet Meclisi bugün saat ondört

te reis vekili Refik Beyin reisliğin ele toplanm1Ştır. lstanbul mebuslu
Y.una seçilen Ali Bey'n intihap mazbatası tasdik ve mümaileyhin tah
lifi icra edi!dikten sonra, kefalet k:ınunun bazı maddelerinin değişti
rilmesine arttırma ve eksiltme ve i'ıaley.e, köy kanununun bazı mad
deleriyle, 'taş ocak:arı ~izam.names'nin 13.Üf!CÜ. maddesinin_ değişti
rilme.sine dair kanun layıh!ılarıyle lsfanbul ısti.mlak hakındakı kanu
nun bir maddesinden mada maddeleri kabul olunmuştur. 

Meclis pazartesi günü saat on beşte toplanacaktır. 

Fransada T arn nehri taşlı 
PARlS, 2. A.A. - Cenubi Fıansada kuraklıifn arkasından, 

Tarn nehrin"n ayakları sedleri yakarak taşmış ve bırçok yerler sular 
altında kaimıstır. 200 yarda boyunda demiryo/u bozulmıı,tur. Ve ekin
ler tamamile 'mahvolmuştur. 

Samsunda Şah Hz.ni 
istikbal 

SAMsUN, 2 (H. M.) - Şah Haz
retleri aym on beşinde , saat dokuzda 
Buraya geleaık dockuz buçukta gide
cektir. 

Kar~ılama ba:m-hk!anna devam e-

diliyor, heyeti haouil Karadeniz vapuru 
geldi. ipek film operatörleri ma.ki'Il<?ler· 
le beraherdider. Ragı.p 

Kontenjan listesinden 
istifade edecekler 

ZURIH, 2 (A.A.) - Dün aklam 
sosyalist fırka tarafrndan faşizme kar· 
şı pı<Otesto iç;n yapılan tezahider şid
detH hadiselere vesile olmuştur. Komü
nist bir hatibin söz almasına. müsadıe e
dilmemesi üzerine, birçok komünist nü
mayişçiler, faşizme ka"lı mii<:adele bir· 
liğinin reisi olan bir komünistin sabab .. 
leyin hapsedildiği ha;>iohaneye git· 
mişler v<! serbest bırakılmasım i&teıni!
lerdir. 

Diğer taraftan ziraat nezareti
nin müşaviri M. Czekiel, buğday 
mahsulünün tahdidi hususunda 
beynelmilel bir itilaf elde edileıbi
leceğinin şüpheli olduğunu ve bu 
baptaki müzakereler akim kaldığr 
takdirde aralarında Amerikada bu 
lunmak üzere birçok devletlerin 
buğday siyasetinde mühim tebed
düller olacağmı beyan etmiıştir. 

- tice;;nde or~adan kaybolmu~tur. 
Toprak yarılmış ve bUWn köy ev

leri ve hayvanları ile birlikte içerisine 
gömülmüitür. Bu fevkalade hlldiıed•n 
evvel şiddetli vağnuırlar ve derinden ge
len gürlemeler olmu1 ve halk felaket
ten evvel tehlikeyi hİ•&ederek ka~-

ANKARA, 2 (Telefonla) -
22 mayıs 934 tarihinde emtiamıza 
hiç bir tahdit koymamış veya Clea· 
ring mukavelesi aktetmiş olan Al
manya Bulgaristan , Çekoslovak
ya, F ra~sa, İspanya , lsviçre İ
talya ve Macaristan memleketimi
ze gelecek eşya, umumi konten
jan listesinden istifade edecekler
dir. Bu hu~u~ alakadarlara tebliğ 
edilmiştir. Polis, lı:al..ı.alığ• dağıtmıştır. Fakat 

ı><>lisin üzerine halk taşlar almışlar
dU'. 

41 nümayi§Çi tevkif edilmiş, hüvi
yetleri tahkik edildikten soura çoğu 
serbest bırakılımtur. Efgan istanda 

bilmiıtir. , 
H d "} A hl Hindistanda zelze..e 

avana a sı a ar Zelzele yüzünden bir köy MUZAFFERPUR, 2 (A.~.) -. B':'n-
H~ VA~A, 2 (A.A.) - Neşredi- galde, bu sabah saat birde ııddetli hır 

len bır emırname mucibince bütün va- ortadan kayboldu zelzele obnu~tur. Son zchelelerden kur· 
tandaılar, silahlarını hükuU:..tin tayin t··'--·• olan birl<.ac • .,... de yıkılmıştır. Ö-
ettig" i bir_.._,,. ' ..... ~,,. de '-"·ı· PESAVER 2 (A.A) 150 h unuu, k ma•nag m .... ...,..ın , oanl ı- , · - ane- len yoktur. Fakat halk müthi~ bir or-

________ ,., ____ .,,... __ 
Amerikada 

Roosvelt umumi grevi 
men için çalışacak 

lfte fimdi anladım ki o muhabe
re meselesi bu kağıttan ibaret imis 
veyahut Ahmet Saihin hani beni..; 
de Pariste adamlar var gibi çocuk
ça bir iftiharından başka bir sey 
değ'lmi,. Bu adam hakikaten Ço -
cuktur da. Cüz'i bir şeyden çocuk
lar gibi memnun olur. Gayet garip 
tabiatli bir adamdır. 

Bir de benim için "iste senin ni
hayeti olmıyan merakı~ı teskin icin 
şu müsveddeyi gönderiyorum!,, di
ye yazıyol'Sun. A az· zim, benim si
zin işlere ait bir merakım yoktur 
ki! Olmadığını ef'alim de tastik e
der. Nenizi tecessüs edeceğim? 
Ben kendi derdile uğr~an, dünya. 
dan el çekm:;- bir adamım. Fakat 
birtakım adamlar hala hiddetle • 
rinden çatlamak derecesindedir • 
!er. Bunların hiddetini teskin et
m ek ne ile olur? ölümle değil mi? 
1,te o kadar. 

(Bitmedi) 
ye nezaretine getirip sabnaya mecbur- den ;ı..;....t Afgan köylerinden biri ge-

E c NE B i ~·: T Bu AT 1 N ~·~'" ··;;;~=~~~ti ar::.~=ne·..'.......~-;~-nded-~-· l:"".M:-::-:1:-:Z=-) L. _______ _ 

V AŞlNGTON, 2 (A.A.) - Zaıı-; 
nedildiğine göre M. Ruzvelt, aanayı 
ve maadin işçileri tarafından 416 v.e 
15 6 tarihlerinde yapıla.ca.k ve bır mıl 
yo~ i~inin i_fli':~ edeceği g~vlerin 
önüne geçmek uzere §a.hıen müdaha
le edecektir. 

Maden işçileri, kanunlann kendi
lerine verdiği patronlarla müzakere -
terinde müşte~en hareket etınek hak 
tamun tanmmaloı için nrar ed·İyorlar. 
Patronların hiıkimiyeti altında oldu
ğu söylenilen fabrika aendikalarını 
kaldırmak ve hakem heyetleri yapmak 
için hazırlanmı~ olan Vagner kanunu 
nu'!' ~abulü için kongrenin içtima dev 
resııu uzatmak ihtimali vardır. 

Dünyada intikamın manası ne • 
dir, sana goruyorum? Mutlak mah
vetmek değil m:? Ya bir adamın 
namusunu mahvetmek, ya haysiye
tini veyahut memuriyetini, hasılı 
mutlaka isin içinde b'r mahvetmek .. 
vardır. Öyle ise rovelver bahsine 
gülüşün haksızdır. Madem ki in • 
tikamın neticesi mahvdır, mabv ise 
ölüm demektir, o halde intikamın 
neticesi de ölümdür. Şimdi hal böy 
le olunca ölmeyi ehemmiyets"z ad. 
dedenle etmiyen arasında katil vu
kubulduğu dakikada bir fark yok
tur, azizim. 

Bir de ben size ne yazdım? "Siz 
Ahmet Saibe Sükuti ağır hastadır 
cliye yazmı,&mız.,, veyahut "Ah
mPt Saio Beye k:ıhvehaneye gide-

Sulh ve harp 
M. Herriot'nun ve Mussolini'nin 
.noktai nazarları siyah ve beyaz 

kadar birib · rine yakındır 
H erriot ve Mussolini gibi fizik itiba

rile olduğu kadar ah/akan de biribi • 
rinden farklı iki adam var mıdır? Biri 
3i .. babacan,, bir tiptir. "ldeailsme,, -
den kuvvet alır ve piposunu çekerek 
h .. l 1 b' u ya ı lr nazarla maoi dumanlann 
bulutlarını seyreder. 

.M._ Herriot saf bir intellectuerdir. 
Hıçbır zaman halk arasında yaşama • 
?'~ş cula el/erile çalrşmamıştır. Onun 
ıçın her şey nazariye edebiyat bela· 
gat, kelimedir. ' ' 

Otekinin bir Cesar maskesi vardır. 
Sporcudu,.. Hayatı fiziki manada ha .. 
reketlidir. Fikirleri sarihtir. Derhal 
mevkii tatbike konur ve yap1.lır. iş a .. 
danudır. Tah•ili kuvvetli değildir. Fa. 
kat sert bir ışığın altında hakikatlere 
yakinen bakmış bir adamdır: Amele
lik yapm!ştır. Askerlik etmiştir. Her 
ne kadar hatip ise de ve boş vakitlerin 
de hülyaya dalarsa da insanları ve eş
yaları olduğu gibi görmek ve buna 
göre hareket etmek isler. 

Geçen cunwzrtesi günü M. Herriot 
beynelmilel yÜksek tahsil konferansın 
da ~unları oöylemişti: e 

Harp,. kim bilir kaç asırdır tahribat 
yapan barbar b~r usuldür. Sulhe gelince, 
çok zamandır onu bütün dünyaya vade
derler: Beııim bizzat Cencvre'de birçok 
defalar söylediğim "arzın üzerindeki hüs-

nüniyct $ahibi ad;,ım.l~ra. s~h 13.zLmdır., J 
cümlesinde de vadedı!mıştır. 

Bunu tahakkuk ettirmek için belki çok 
zaman lazımdır. Belki bu harp denilen 
canavarlığı insan cemiyetlerinin sinesin
den koparıp alabilmek için çok zaman la· 
zınıdrr; fakat bu idealden fariğ olınıyacak 
birçok adamlar vardrr. Ve bunlar yaşa
dıkları müddetçe b u idealin tahakkuku 
için çalışacaklardır. 

Ayni saatte de M. Mussolini şunları 
söylüyordu: 

Harp, insaııiyetin ıazimi gayri müfari
ki olan bir hadisedir. Bir kadın için anne
lik ne ise, beşeriyet için de harp ayni
dir. Ben felsefi ve ruhant noktainazardan 
ebedi bir sulhc inanmıyorum. Sulh his
sinde tahripkar bir şey vardır. İnsanın 
esaslı vasıflarını harekete getirmez. Bun· 
!ar ancak kanlı bir gayretle kalkınır. 

işte btı fikirleri dumeyan ed<!n in
sanlar gibi, mümkün olduğu kadar bi
ribirinden farklı iki noktai nazar .. M. 
H errio idealist fikirlerini dermeyan et 
ti. Hiç şüphesiz ki istikbale ait bu fi. 
kirelri M. Mussolini'nin beyanatından 
daha cazip v.. daha güzeldir. 

lktısat hangisinin hakkı var? 
Bu sual dünya kadar eskidir. Ve ü

z.erinde namütenahi bir surette fikir 
serdolunabilir. Ben ıunu söylemek is
terim hi, noktai nazarlar bunları ser• 
bestçe beyan ettilılerini zannedenlerin 
tabiatlerine bağlıdır. 

''Babacan,, hül;yaperest ve "intellec~ 
tuel,, bir adam olan M. Herriot bun . 
dan başka bir fey söyliyemezdi. M. 

Mussolini de ahlô.ki ve fiziki tabiati 1 
itibarİl<! böyle düfiinmeğe, böyle hare· 
ket etmeğe mecburdur. .. .. 

Herkesin tafıiati ayrı oldugu gıbı 
lıerkesin de kendisine mahsus bir ha· 
kikati vardır. Bunun içindir ki hiç bir 
zaman bir itiltifa vasıl olmadan insan 
{ar daima delaille ayni meseleler üze
rinde münakaşa ederler. Bu itilafa as
la vasıl olamıyacaklardır. 

(Clement Vautel - Journal) 

Romen buhranının 
altında ne var? · 

Romanya hadiselerinin ar
kasında ltalya vardır. İtalya 

M. Titulesco Fransız siyaseti 
aleyhine çah§ıyorlar 

Gözümüzü bağlam!ya lüzum. yok. 
Romanyiı'da ge,_;uı vekayi M .. Tıtales
co ve Fransız politikası aleyhın': ya .. 

1 b · hücumdan b"§ka bır §CY 

dpı ~ll§d. crB huc" umu biz Bulgar tal>li-
egı ır. u . .. _ . t'T. 

b . h "k. 1. . rtesı gunu sezmış ı <. 
ı u ume ının e zarf daki lıa 
Faaliyetleri son aylar .. ınd •.. k 

d . l l "l ··ı b'l n bir reıım egışı • ıse ere o c-u e ı e . ı· · 
liği tarafta;/arının bu bari:ı mdısah 1 ı~·. 
t[smar etmeleri için bundan a a ıyı 
bir fırsat olamazdı: Demir muhafız~a· 
nn mücacleleleri. M. Ducat'nın kallı, 
Bükreş divanıharbinin verdiği miihe
yiç karar bu cümledendir. 

Bulgaristan if başına yeni adam-ı• 
la; .. getiri1'ken, Romanya:n .. n, beyne{ .. 

·1 l u · -'fakıyetlerle ıtıbar kazan • 
mı e m vcu • f k' . 

'htirasalr!!nın ev uıe çılu:::h.•l -
mi.§ ve • 

. l'b allerle teşriki mesai etmez.• 
mış, ' eri K""ylü • Mültecilerle Harı-
den evve 0 • 
ciye Nazırlığı yapın<§ bır adama ma-
lik olmak gibi bir şansı vardı. . 

Milli bir birlig" e ihtiyacı olan bır ıs· 
T . • 'dan lahat faaliyetinde M., _ıtu,~sco ecek 

başka büyük bir "autorıte,, goster 

kim vardı? . . M Titulesco'. 
k l · uharrırı · Me 0: enın m h' · aptLktan son 

nun daha birçok met ını y 

ra diyor ki: alfa ltalya politikasına 
Karşı ~. bir suretle bağlı olan 

gayet samımı 1 d - .. 
M h 1 Aııeresco'nun bu un ugu ({O 

arec a h d H' ..1.. v-iyet taııazzu e er. ıç 
t'U unce ...... T' l , 

·· h siz ita/yanlar M. ıtu esco nun 
fUP e d " f'" ff t Küçük ltiliJt<ı oyna ıgı ro u a e • 

mezler. I . 'd k'k' ... Muahede erm yenı en tet ı ıne 
aleyhtar bir Balkan misakı yapmasını 
affetmezler. · 

Bulgaristanı Yugoslavya ve Fransız 
politikası cihetine çeviren Bulgar tak· 
libi hükumeti ltalyanlan fevkalade si· 
nirlendirmiştir. M. Titulesco'yu vur -
ınak isterken F ransııı; politikasının he
tl ~f ittihaz edildiği aşikardır. Eğer 
{, ,·nda ufacık bir şüphe varsa M. Mus· 
solini'nin Cenevre müzakerelerinin a· 
rifellİnde bahri rekabete davet yolun· 
da söylediği nutuk bu fiipheleri tama
mile izaleye kafidir. 

Şimdi biz malUma:ttarız. Bu~~ do 
layı müteessir olmamalıyız. Çunku te
caıJiizii tefetmek icin bundan malU • 
matlar olmak en birinci §arttır. 

( Journal) 

Avrupada kuraklık 
LONDRA, 2 (A.A.) - Avrupanm 

garp lusını ile Amerikanın şima.linde 
kuraklık bütün tiddetini muhafaza et 
mekte ve vaziyetin bugiinlerde deği
şeceğine dair hiç bir emare görülme
·ın.ektedir. Ni&aoda :ı-iddetli ve &ürekli 
yağmurlar yağdığı için, Almanyada v& 
ziyet da.ha müsaittir. ltalyada fayda
lı yağmurlar yağmaktadır. Avustur
yada hava dei!iı;mek Üzeredir. Bal
kanlar kuraktan muztariptir. Ameri
kada ~iddetli sıcAk ve kuraklık yüzün 
den vaziyet vabiınleşmiştir. Kuraldı· 
ğın böylece devamı, Londra buğday 
konferansının dağılmasını intaç eyle
mi§-tİr. 

Dünya buğday piyaaalarmda fiat
lar muntazaman fırlamaktadır. 

·-<>·--
Deniz altındaki altınlar 
LAROŞEL, 2 (A.A.) - Artiglio 

adlı ltalyan kurtarma gemisi, aşağı yu· 
karı 100 milyon altın frank ile bcra· 
her batmış olan ı><>•ta vapurunun o
murga:smı ostende yakininda ve deniz 
diıhlnıle rastlamıştır. Holanda lnyJan 
açd<lannda çalıfall Arpione kurtarma 
gemisi de denizden epice bakır çıkar· 
mışbr. 



• • ICLE 
Bir bekarın fikri 

E:elvlenme hakkında birkaç gün 
ŞEHiR HABERLERi 

G 1 1 1 1 IB;1*+sMWH&Oı.. unu . - - ----1 )! • 

& ~ • 4'1 

Bakalorea 
bu sütunlarda yazdığım bir 1 

~le üzerine bir hanım bana bir 
j"P yazmıştı. Onu (Milliyet)te 
b~nuz. Şimdi de şolör fi. imza. 
ır mektupı aldım. Bu mektu-

0kııyunca insanın fikrini iyi 
e edebilmesine ııoför olması 
i teşkil etmediği:ıi göreceksi· 
.Bunun aksini yani iyi ifade 

~·lmesine şoför olması mani 
il etmediğini göreceksiniz 

rı aksini yani iyi ifade ede
ek için muharrir olmanın kii.
elmediğini isbat eden yazılara 
lıergün gazetelerimizde rast

~ekteyiz. Bakınız bu bekar ,o. 
,
8

ey ne diyor? 
eye/endi. 

,tılrikaten evlenmek gibi çok 
•lı l.ir mevzu üzerinde durdu
. Ben de sizin gibi evlenmek 
q8unda bir değişikliğe tara/ta
• ~ben pek değişikliğe taraftar 
ılım.) Çünkü bizde evlenmek 
1 b<ıska ecnebilerde ba1kadır. . ' e saadet gayesile kızını everen 
.':' çok nadirdir. Bizim en çok 
nıfüğümüz nokta, bilhassa bu 
"1ı devrinde. kızımızın yükün 
kurtulmaktır. 
irrı ne derse desin, kadın umu
.~tle bir (tufeyli) dir. (Aman 
0.r bey! .. ben kaıiyen bu fikirde 
İm, Hatta son günlerde tuley-
~!arın çoğunu erkekler tefkil 
nı müııahede etmekteyim. Fe.) 

'~ek evlendiği uıman sırtına 
~kalır •. Bu yükün ağırlığı, ha
~ı artık talie kalmıştır. Kadın 
~ten d'ıaima İster. Var yok bil
'ı.!Ccıdının gayesi pxdur: Erke
~ğı iki ise birini kırmak. 
b;, darbı meseldir. Erkeğin 

)iı İki ise birini kır! derler. 
Bazı erkekler yumufak olur. 

Şah Hazretlerine 
Hatıra madalyası 

Yüksek misafirimiz ve 
maiyeti için 

madalyalar basılıyor 
İran Şafo Hazretlerinin Reisi

cümbur Gazi Hazretlerini ziyareti 
hatırası olarak darphanede ma
dalyafar basılmaktadır. 

Bu madalyalar 150 tane ola
cak , birisi altından diğerleri gü. 
müş ve bronzdan imal olunacak
tır. 

Madalyaların bir tarafında 
Reisicümhur Gazi Hazretlerinin, 
diğer tarafında da İran Şahı Ha.z
retlerinin resimleri vardır. Her 
resınin altında da §U cümle yazı
lı bulunmaktadır: 

" lran Şehinşahı Alahazreti 
Hümayun Rıza Şah Pdılevi Haz
retlerinin Türkiye Cümhurreisi 
Gazi M. Kemal Hazretlerini ziya
retleri hatırası,, • 

[;u cümle Gazi Hazretlerinin 
resimleri altında türkçe, Şah Haz
retlerinin resimleri altında taliki 
hat ile farisi oiarak yazılacaktır. 

Altın macfulya Rıza Şa!hı Peh
levi Hazretlerine takdim edilecek, 
gümüş ve bronz madalyalar da 
Şalı Hazretlerinin maiyetlerine 
verilecektir. Darphanede madal
yaların kalıpları hazırlanma1<ta. 
dır. 

Türk sivil 
Tayyareciliği 

8
rıctnı olduğu gibi akşamlan 
nın eline verir, O zaman sa
'ttııtlaktır. Çünkü gem hanı

~ 1!._nıledir. Her yerde her za. 
~ucasının saadetinden bahse

~~ dilediği ~ekilde icrayi ttıl-
';<ler. Yok, eğer erkek kendi

~11mek istemezse iste o zaman 
. Sİzlik başlar ve iki cambaz 
:ıe oynayamayacağı için i!f 

Hükumet Vecihi sivil 
tayyare mektebine iki mek 
tep tayyarasi hediye etti 

'tıaya kadar dayanır. Bu, yal 
Dara işi için değildir. Her hu

' b?yledir. Halbuki ecnebiler 
.?_ıiJir? Ecnebi bir kadın ev

~ '-ı:i !..'!!:"~:\ ~dretİnP, ·<ıc. ~ası 
. :evkiine göre l>ir ffrv~t geti- 1 
l.j il •ervet kendini ve işini bi-

r erkek İçin mükemmel bir 
"Yedir. Eğer erkeğin aklı ba-

Q İse o servet üç ise beş ol ur. 

4
1rı babasının servetini sar/e. 
e,. eli ve kalbi titre1<, müsril 
~: Jlarasının ve kocasının kıy-
' ~1 dalıa çok bilir. Ahi/ikan de 
~ etmişlerse saadet tecelli 
· - Gerek kaJın gerek erkek 
:!,'!Jilknzlık mevzu haricidir • 
'!" .l>ıı yüzden vukua gelen ge· 

'· •klerde kabahat izdivaçta 
H f<llııslardaJır • 
~ e bıı sebeple ben bizde Je 
~°"'anın teessüsüne taraftarım. 
1 e drahoma ailenin saadet <ı>-
?"ıdır. Hüsnü istimal edildiği 
'•d ·11 d b' 'b' . • kül İ&e e çı t er e ırakı '""'.? kü' -

'•ı ltlesut olmam mum n 
<lir 

?!tat ıızizim Felek Beyelendi! 
ı..: 
~· ,ekil bekii.rlıkt:r. Behar a-
alrıının teri ile, bin mihnetle 

, . <lığını, canının istediği Jekil
'-tediği kim~elerle yer İçer. 

~ '~in esiri olmaz.,, 
:11ınıirı mektubumı lıiç bir şey 
efmiyeceğim. lakin bakalım 
lqr ne diyecekler?. 

41"Errs 

FELEK 

't Mllaş emri geldi 
i '11İ mali sene dolayısile İta. 
'le''hah gelmediğinden Maa.f 
't llleıni~ir. lta emri aktam geç n t~lıııi,tir. 
~~aırde devir muamelesi 
'"ti "rı.i sene olduğundan dün de
~ kasalar sayılmıt ve devir 
l 5 eleleri yapılmı,tır. 

11~ kuruşların on seneliği 
ıı.:' ln.ilddet evvel, 100 kuruta 

liııı,ı ın.aa, alan dul mütekait ve 
" "~İn on senelik' maaşlan bir

' 'i~~!ınişti. Yeni bir karara gÖ· 
'a.fı· 1 de 150 kuruşa kadar ma
lı "iplerinin on senelikleri bir
~c!ij'ilecektir. istihkakları tedi-
t en maa, sahiplerinin alaka.
a.ınanıile kesilmiş olacaktır. 

ti· -·- -
it lta!yan pren:sesi 

ltl\ı geliyor 
~ Yan Kral hanedaruna men· 

411 •enses Maria Ronna de Savo
i~:llbıı.h Heluann vapurile §eb
lır, gelecek ve iki üç gün kala-

Haber aldığımıza göre Vecihi 
Sivil Tayyare mektebinin sivil 
tayyareci.lik yolundaki meydana 
getirdiği eserler hükumetimizce 
takdire mazhar olmuş ve son de
fa Milli Müdafaa vekaletinden 
mektebe yar<lım ollmak üzere iki 
a.det mektep tayyaresi verilJıişt ir. 

Bu tayyare1er<ien birini biz.zat 
V eci'hi Bey Es'kişehirden alarak 
pertembe günü g:eç vakit mektep 
meydanına fodirmiştir. 

Bu kıymetli hediyelere çok se
vinen mektebin genç tayyarecileri 
derhal uçu§lara baflamışlardır. 

Bu kıymetli başlangıcın pek 
zayıf olduğu da yalnız bir şahsın 
teşebbüsü olmak itibarile pek ta
biidir. Binaenaleyh Vecihi Bey 
meydana getirdiği bu varlığın da
ha ziyade afi.kadar olması tabii O• 

lan Tayyare Cemiyeti tarafından 
himaye edilmesini milli ıl:ıavacılığı. 
mızın menfaati noktasından pek 
yerinde görürüz. 

Memleketin daha bunun gibi 
birçok teşekküllere ço.k mübrem 
ihtiyacı vardır. 

Devlet teşkilatımıza iyi bir hiz
met olan bu varlığın Milli Müda
faa vekaletince takdirini ve yar· 
dımını biz alkıtamakla teraber 
memlekette milli havacılığın inki
tafmı ve Türk kanatlarının çoğal
masını o derece candan dileriz. 

DAVET 
V ecitıi tayyare mektebinin ye

ti§tirdiği genç talebelerimizle ih
zari şubeye mensup talebelerin 
müracaatları mektep müdürlü
ğWıden bildirilmektedir. 

EICON0/111 

Yeni iktısat teşkilatı 
l'ktısat vekaletinin lstanbulda

ki teşkilatının alacağı şekil ha'k
·kında dün akşama kadar alakadar 
dairelere emir gelmemiştir. Yalnız 
dün telefonla ticaret müdürlüğü
ne timdilik mevcut teşkili.tın va
ziyeti tavazzuh eder bir telgrafın 
verildiği bildirilmiştir. 

Vaziyete göre, ticaret, sanayi 
müdürlükleri, maden mühendisli • 
ği muvakketen faaliyete devam 
edeceklerdir. 

LAzkiye tuz istiyor 
Suriyenin Lazmye bükUmeti 

memleketimizden bu senenin ihti
yacı için 1800 ton tuz mübayaa 
edecektir: 

Lazkiyeden t·İcaret odasına ge
len bir mektupta Çamaltı mahal
lesinden Lazkiyeye ·kadar tuzun 
tonunun Türk vapurları tarafından 
kaça nakledileceii sorulmaktadır. 

Nakil vasıtalarının muayenesi 
Dünden itibaren deniz ve kara bütün nakil vesa.itinin senelik fen

ni muayenelerine baflannıııtır. Fenni muayene iki ay sürecektir. 
Vesaiti nakliyede çalı§an işçilerin de hüviyet cüzdanları tetkik olun
maktadır. 

l"OUSTB 

Meyhanede 
kavga 

İki kişi biribirini ağırca 
yaraladı 

Evvelki gece Balatta Yakonun 
meyhanesinde işret etmekte olan 
kunduracı Ahmet iJ.e kalaycı Ali, 
tütün amelesind'en Rafet, Tacet
tin ve toför Hilsnü isminde beş ki
§i bir aralık kavgaya tutuşmuşlar
dır. 

Biribir !erine mütekabil küfür 
ve tekmeler savur.dırktan wnı·a pı
çaklarına sarılmışlardır. E traftan 
yetişilip kavga bertaraf edilinceye 
kadar kalaycı Ali muhtE>lif yerle
rinden ve Tacettin efendi de elin
den ağ .r surette J~ra1anmışlardır. 

Y e.«<İılar hastaıhaneve kakfı:nİ
mışlar diğer kavgacıla.: da yaka
lanmı!lardır. 

Çarpışma 
Vatınım Cafer efendinin idare

sindeki 29 numarl'lı tramvay ara
bası Belvü noktası önünd<! şoför 
Mehmet efE>ndinin idarr.sindeki 
1872 numaralı otomobile çarpa
rak hasara uğratmıştır. 

Meryemana kandilinden .•. 
T aksiınde Cümhuriyet cad'de

sinde 21 numaralı evin birinci ka
tınd.ı oturan Petro efendinin dai
resinden Meryem Ana kandilinin 
devrilmeıinckn yangm çıkınnşsa 
da söndürülmüştiir. 

Merdivenden aşağı 
Beşiktaşta Küçü.khamam Bak

ka'i sokağında 26 numaralı evde 
oturan balrkçı 1hun efendi elin
de sürahi ile merdivenden i.;erken 
dütmüş ve kırılan sürahi parçala
riJ.e muıhtelif yerlerinden varalan
mı§hr. 

Cesetler hala bulunamadı 
Bundan bir iki gün evvel Ka

bataş önlerinde bir sandal kazası 
olmut sandalcı Ahmet Recep efen
di ile diğer bir arkadaşı denize dü
şerek boğulm~ardı. 

Diğer boğulanın büıviyeti tre. 
naz anla,ı'lamamıt ve cesetler de 
hala meydana çıkmamııtır. 

Sarı Şaban oteli cinayeti 
Sirkecide bir otelde çıkan bir 

iN HiSARLARDA 

Yeni kadro 
Tebliğ edildi 

Bet yeni müdürlük 
ihdas edildi 

1nhisarlarda yapılan yeni teş
kilat mucibince müdürü umumi 
muavinlikleri ilga edilmittir. 

Bunlann yerine tütün işleri 
müdürlüğü müskirat işleri mudür
lüğü idare Tşleri müdürlü
ğü, satış ve reklam işleri müdür
lüğü namlarile beş müdürlük ih
das edilmq ve .mililürü umumi 
muavini olan Mitat Bey tütün İt· 
!eri , Münir Hüsrev Bey müskirat 
Tşleri , Hüsnü Bey, idari işler mü

tl..i!rlük !erino tat İP. ..edikni~nlir, 

Sahş ve reklam kısmmm işle
riırıe umum müdür Hüsnü Bey 
bakacaktır. 

İstanbulda mevcut yaprak tü
tün depoları da İstanbul Boğazi
çi ve Galata mıntakalarma göre üç 
grupa ·ayrılmı' ve kadrolar dün 
tebliğ edilmitrir. 

Mübaşirler arasında 
yardım sandığı 

Müba.firler a.rasında teıisi ta
karrür eden yardım sandığının ni
zamnamesi yapılmış, Müddeiumu
miliğe verilmiştir. Müddeiumumi
lik Vilayete müracaatla ruhsatna
mesini alacaktır. Sandığa dahil her 
miibatir sandığa ayda 50 kuruş ve
recektir. Elyevm latanbul Adliye 
kadrosunda 180 müba,ir olduğuna 
göre sandığın varidatı ayda 90 lira 
olacaktır. Bu parpa ile her müba
tirin ifradı ailesin<len biri vefat et
tiği takdirde cenazesi sandık tara
fından kaldırılacak, bizzat mübati 
rin kendisi vefat ettiği takdirde de 
cenazesi kaldırıldıktan sonra aile
si efradına bir mikdar para verile
cektir, 

ölü cesedi üzerinde tahkikat yapıl
makta idi. 

İzmirde bulunan Münire hanı
mın ifadesi istinabe suretile alına· 
caktır. 

Ayakkabıcılar dün toplandılar 

Ayakkal>ıcrlar Cemiyetinde dün ı 
bir içtima yapılmııtır, Bu içtima· 

da Türkiye kösele, deri ve ayak· 
kabı sanayii kongresi üzerinde gö
rüıülmüş ve kongre tarihi olarak 
22 haziran intihap edi.'Imiştir. 

Bu kongreye TW.kiyenin her 
tarJından murabhaıslar gelmesi i
çin mc;ktuplar yazılmıttır. 

MAHKEMELERDE. 

Esnaf Bankası 
Tahkikatı 

Avukat Münir Bey mu
amelattan maliimah 
olmadığını söyledi 

Esnaf Bankası hakkındaki adli 
tahkikata dün de devam edilmiş, 
bu tahkikatı idare ebnekte olan 
muavin Ahmet Muhlis Bey dün 
Esnaf Bankan namma Milli lktı
sat Bankasını tasfiyeye memur e
dilmit olan avukat Münir Beyi din 
lemittir. Münir Bey evvelce ban
kanın avukatı olduğunu, muam~la 
ta vukufu dolayısile M i l!i lktısat 
Bankasının tasfiyesine memur edil 
diğini , bankanın davalarım takip 
ettiği cihetle dava1anndan gayri 
muamelat hakkmdn malumatı olma 
dığım söylemiştir. Esnaf Bankası 
sorulan suallere henüz cevap ver· 
memittir. Bankaya bir an evvel ce 
vap vermesi hususu yeniden tekit 
edi!mi,tir. 

Bomba davası 
Tütün tüccarı Artin Tülekyan 

Efendiyi ~üpheli vaziyette gÖ" ter
mek maksadile bir tramvay araba
sı içinde onun namına bomba bı
rakmaktan suçlu Bafralı lbrahim, 
Cevat, Hafız Mehmet ve Rizeli 
Mehmet Efendilerin muhakemele
rine dün birinci cezada devam edıl 
mittir. 

Dünkü muhakemede ehli vukuf 
raporu okunmuf, ehli vukufun bom 
balarla beraber bulunan mektubun 
Cevat Efendinin elyazısı olmadığı 
na karar verdiği görülmüştür. 

Tülekyan Efendinin Vekili bu
na itiraz ederek iki ehli vukufun 
müvacehesini istemi~, mahkeme 
bunu kabul etmemiştir. Muhakeme 
Müddeiumuminin evrakı mütaleası 
ve iddianaınesiııi serdi için 9 Hazi 
rana bırakılmı~tır. 

Bir hırsız tevkif edildi 
Hırs12hk yapmaktan suçlu Mus 

tafa oğlu Recep isminde bir hırsız 
dün Sultanahınet Sulh birinci ce:ı:a 
mahkemesi kararile tevkif edilıni~-

Bakalorealar başladı. Şimdi ta
lebenin hepsi sıkıda ... Hayatta ye
ni bir sahaya atılabilmek için, bir 
kaç senedir okuduklan derslerin 
hesabını veriyol'/ar .. Öğrendikleri
ni hazmedebilJiklerini gösteriyor
lar •.• 

Garp memleketlerinin hemen 
hepıtinde mevcut olan bakalorea 
usulü bizde ancak yedi senedir 
tatbik edilmekte ve bundan her se
ne daha iyi neticeler alınmaktadır. 
Yalnız şurasına dikkat etmek l/i
zımdır ki bakalorea usulü henüz 
bizde Garp memleketlerinde tat
bik edilen şeklini bulamamış, yal· 
nız bu sene buna biraz daha yak
laşmışhr. 

Bakaloreanın eMSı nedir? Bunu 
orta mekteplerde ve liselerde oku. 
nan derslerin verimini daha sal/i. 
lıiyettar, daha bitaraf olan kimse
ler tarafından ölçülmesinde ara
malıdır. Onun içindir ki imtihan· 
lar merkezilestirilmekte ve talebe
leri mutat !ıO::alarımlan gayri kim
seler imtihan etmektedir. l,te bu 
•ene bu gayeye biraz daha yaklapl 
dığı için, bir takım gazete muhar
rirleri meselenin !arkına varmıya. 
rak Maarif iJaresinin, talebe aley
hine bir vaziyet almakta olduğu 
hissini verir, neşriyatta bulunmuş· 
lar ve haklı olarak bütün talebele- • 
ri korlnılmuşlarJır. Halbuki İf ka
tiyen böyle değildir. Böyle olma
ması lazımdır. Memleketimizin mil 
nevver bir gençliğe ~de/etle ihti
yacı olduğu bir zamanda bütün ta· 
lebeleri tabiri marulile sıkı bir e
lekten geçirmek katiyen mevzuu
balısolamaz. 

Filhakika bir takım Garp mem
leketlerinde, yani talebeyi sıkmak 
usulü siddetle tatbik edilmektedir• 
Bilha;ro bazı Oni11ersitelerde bu 
usul çok rev~ bulmu~tur. M_eııela 
Almanya ııanayile:şmege yenı baş
ladığı zamanlarda birçok gençler 
necat çaresini, bol para kazanmak 
ihtimalini kimyager olmakta gör. 
mü•ler ve bu sahaya atılmışlardır. 
Fillıakika Almanyanın o zamanlar 
da kurJuğu kimyevi sanayi için 
mühim miktlarda kim •agere ihti
ycı.cı olmu~nr. Fakat sonra kimya-

tir .. 
JlprD ve Kııılmprak 

cinayetleri 
Köprü üzerinde Anadolu Ajan

sı daktilola.rından Matmazel Süza· 
nı öldürmekten suçlu Ajans telsiz 
memuru Ali Fedai Efendinin mu• 
hakemesine dün ağır ceza mahke
mesinde devam edilmiştir. Dünkü 
muhakemede dinlenecek olan f&
hit gelmediğinden muhakeme b14· 
k güne bırakılmıttır. 

\ ~rler :ı. ~ fr~:J~~;. ltl ~· 
ların aldıkları maaşlar, otomobil 
f<>lörlf>rimn pahon/arclıan alJıkları 
ücretler clerekettine Jüprıü11tür. 

aKı it rakta Karakaş lbrahimi 
zı op • 'nd 

öldüren Rifat ile Hasan ısmı e 
birisinin öldüren Mustafa adulla
hın da muhakemeleri dün ağır ce
zada yapılmış, bu muhakemelerde 
tahkikatın geni~letilme'!li için bat· 
ka güne bırakılmıtşır. 

icrada kasalar sayılıyor 
yeni mali sene ~laın.gıcı mü

nasebetile icra daireleri. dün mua· 
mele yapmamışlar, kasa ta.dadı ve 
bir senelik muamele hülisaları ile 
meşgul olmutlardır. Ayni vaziyet 
bugün ve yannda da devam ede • 

ktir. İcralarda yalnız müstacel 
:'addelerle ve pek acele tetbiri ih
tiyati kararile metgu) olunmakta

dır. 

BELEDiYEDE. 

Park gazinosu 
verildi 

kiraya 

Belediye Sarayburnu park ga
zinosunu birisine kiraya vermiştir. 
Müstecir burada bu yaz bir gazi-
no vücuda getirecektir. • 

Haziran maaşı 
Belediye haz.İran maaşmı bir 

'kaç gün tedbhürle verecektir. Maa· 
şm ancak bir hafta sonra verile
bileceği talunin edilmektedir. 

Ekmek fıatı 
İstanbul Belediyesinden: . 
Haziranın birinci gününden ı· 

tibaren ekmek dolnız buçuk, fran
cala on dört kuruştur.,, 

1ngiltere Kralının 
doğum günü 

lngiliz Kralının doğduğun~ 
yıldönümü olmak münasebetıle 
dün aktam ıef&l"ethanede bir gar· 
denıparlİ tertip edilmittir. Gard en 
oartide Sahi.,. Bandosu ça.lmıştır. 

Bugün için Belçikoıla da vaziyet 
aynidir. Buna Garp memleketlerin 
Je aJla mnla "Plethore Jes intel
lectucls,, haııtalığı diyorlar •• 

Fakat memleketimiz için bu 
rmJilik katiyen varit olamaz. Bi· 
/akis biz aksinden ırikliyet etmek
teyiz. Onun için taİebelerin kork· 
masına mahal Yoktur. Bu böyle ol
makla beraber, bittabi hiç bfr şey
den anlamayan talebelere Je sathi 
imtihanla Jiploma verilmesini kim 
se tecviz edemez. Ve bunu dersini 
bihakkin hazırlayan, pişiren çalış· 
kan talebeler Je İstemez. 

Onan için ,undilih vaziyetin "ta 
bii,, olduğunu söyliyebiliriz. T ale
beler korkmaJan, hiç bir şeyden en 
Jife etmeden imtihana girmelidir
ler. 

Miimtaz F AIK 

1 BORSA 1 .._ ____ _ 
(it Bankaamdan alman cetnldir} 

2 Haziran 934 
AKŞA.M FIYATLARI 

ISTIKRAZ!.All • T .A.HVILA T 
)otôkruı dabôlô 93,50 1 R..!..bm 17,7' 
19S3 lıtikr•D 93,50 Mümesıi) 57,21 
Onôtürk Ku- il 47 89 
pomua 28,90 " 111 .50 

it il 28,40 " 
.. ili 28,40 

ESHAM 
lt B•nka•ı N•m• 8,50 R·ii 
n » Hamiline S,50 Telefon 

Tcr.oo• 
" " Müesıiı 98 Çimento ku-
Türkiy• Cütntı.G.. ponıus 
..;yet B•n1nıııı 58 htibat deJ' 
Tramv•7 38,.25 Şark deJ'. 

27 35 81'!.lya Anadolu Hi••e · ş k 
Şir. Ha,.ri:r• 16 ar m. ea& 

4,15 
11 .50 
19,40 

11.8!1 
ıa 

1.30 
ı,51 
3.80 

ÇEK FIYATLARI 
Londra 637 ı P<oii 19,13,30 

JZ.06 Be-rli.n 2.03,60 
Pari• 

Mila.no 9 ,19,40 Madr-it 5 .82,60 
Ceo"'1"• 2.44,65 Belgrat 34.89,43 
Atina 83,45 ı Zloti 4.22,80 
Brükael 3 .40 Penıo 3.99.91 
Aın•terdam 1,17,SO Bük'teŞ 79,51.20 
Nüyork 79,44 l\foako,·a 10,90,25 
Sofya 64,30 Vôyana 4,29,30 

N U K U T (Satıı) 

10 P. Fra11an 
1 Dolar 

1 lalerlin 
20 Liret 
zo F. Boloiko 
zO O"tahmi 

1 Florio 
1 Şile A•· 

ıo L••• 
&1 Kur. Cr:k.. 

Kurut 

168 
117 

6,38 
214 
115 

24 
ll3 
22 
23 

106 

20 ı. ı •• lçr• 
1 P•E4la 
l Mark 
1 Z.Jotl 

ZO L•J' 
20 Din.aJI' 

1 Çerno•;t 
Albn 

1 Mec::idi1• 
Banknot 

Kurut --111 
49 

Z0,50 
ı• 
113 

9,2S 
35 1-Z 

237 
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Iran için transıt ımanı MUHTAR ı M k d 
-·I-ran-,•n•Gar-·p-m•c•ml-ek~e-tl•e•ri•le-ol~a·ca"°".'k-.ti•-'.9'""':.;°'.".tini:""'.". •al:"maa-•ın•a-ç•ok~ih:"'t~ima-:"I .v.eril"':.:"e .. m•e•z•. ":B:'.""ir er ez ka r OSU davet ::a::e~i.inci sahifede) 

cari münasebatında kendi memleketin · takım hususi anlaşmalann va:ı:iyeti deb- Vekil Beyin teklifi konferansı 
den hariç bir limandan transit. yapmasr dil eyliyebilmesi bizim makaleye girmez. yeni tayinler yapıldı .. kü·ı . tt k 

1 Filı.sti'ndeki Hayfa limanı 1·ıe ve normal bulunduğu muş vazıye en ur-mecburiyeti olduğunu ve bu lıman arın f 1 ) V k lk 1 
Türkiye, Rusya, Suriye ve Filistindeki bir demiryolu ile Bağdadın bağlandrğınr ANKARA, 2 (Tele ona - tarmıştır. e ço a ış anmıştır. 
limanlaı olabileceğini ve Iran hududuna far:ı:edersek vaziyet ehemmiyet kesbeder. Nafia vekaleti merkez kadrosun· Vekil Beyin teklifi M. Titülesko 
olan mesafelerini evvelki mükayesede Çölden düz ve arızasız araziden geçecek da yapılan tayinler tunlardır: tarafından küçük itilaf namına ve 
derceyledik. Şimdi iktisadi surette biri- demiryolunda yiik katarları bile ehemmi- ı· M. Mal<sı'mos tarafından Balkan 

li • ı b .. ük ki · kled b·ı· Teftiş heyeti reisliğine 100 ı-birlerinin mukayesesini yapacağız. yet sür at e uy. sr et na e ' ır- ıtilafı namına hararetle kabul edil-
E vvelemirde transit limanının Akde- ler. fran ve Irakta petrol ve mazotun ra maaşla Şefik, başmüfettişliğe 

nizde ,.eya Karadenizde olmasrna göre mebzul olması dolayrsile Dizel motörle 90 lira maa§la Süleyman, 80 lira· miştir. 
ticarete ne derece tesiri olabilir. Bu bu • itliyecek lokomotiflerin nakliye kudretle- Irk müfettişliklere Şükrü Vayiş, Komisyon jenerale verilen tek-
susta mesafeyi ve limana vapurların uğ- ri çok büyük ve suya ihtiyaç olmadan u- 70 liralık müfetti«liklere Raşit ve lifler büro tarafından tetkik edile-
ramasının çok olup olmadığını gözönüne zun mesafe katedebitmeleri dolayrsile ga- 7 cektir. 
almalıdır, yet faydalr olarak bu hatta tatbik olu · Süruri, demiryollar inşaat reis- Vekil Bey büronun bu faaliye-

Mesafeleri mukayese ederken , Menin nunca Iran nakliyatının Hayfa tarikile ol- liğine 100 lira maaşla Ramiz, mü- . 
· ması faydalı olur ve mesafe farkı ilmi o- tine i•tirake devet edilmiştır. Suriye ve Filistin limanlarrnın denı:ı: ta- nakalat reisliğine 500 r ra ücretle T 

rikile garp memleketleri limanlarına olan !arak bertaraf olabilir. Ancak Irak tariki- Litvinolla John Simon'un teklifleri 
b. ·b· · le olacak nakliyat ıranrn merkezine ve sabık Devlet Demiryolları umum mesafelerinin cüzi farkla hemen ın ın.. LONDRA, 2 (A A ) M Litvi-

1 garbi.ne aı't olacak ve .;malı' garbi cı·heıi. d" · R'f huk k ·· ' !' · · - · nin ayni oldug· unu görürüz. Bu liman a- r mü urıi ı at, u mu,avır t· s· b' t aftan 
nin yani Iran Azerbaycanının nakliyati · nofla Sir J ohn ımonun •r ar rı Karadeniz limanlarile mukayese eder· g" ine 90 lira maa•la A vnı, · d · • b' konferans 

ban gene Türkiyeye kalacaktir. T siyasi mahıyette aımı ır kcn, hepsinin geçit yollanmn Mata · 'l ··d·· ı·· f k 'k ah'yette da Savaçpulak, Ravanduz, Im,,diye, Zaho zat i•leri ve sıcı mu ur U· ve diğer tara tan te ru m 1 • burnu c~ubunda birleıtiğini ve binaen· ..,. f hd h kkındakı 
k d Nüseybin toaesi yapılıp Umriye gölünün gu•··ne 70 lı'ra maa•la Nafiz, malze- imi bir kon erans i ""' a aleyh Matab3nburnu cenubuna a ar T n . . hid' .. kün oldu 

'-O" civarr ve bilhassa cenup kısmr bu yoldan 1 tekli erının tev ı mum • olan mesafelerini tetkik eylemek....,., ge- me müdürlügu···ne 70 lira maa• a d · Ce ed I h herler Suriye limanlarına işliyebilirse de nakli- T ğune aır nevr en gee n a 
lir. yat evvela Irak toprag"rna ve Sonra Türk Asan Beyler tayin edilm.9lerdir. burada umumiyetle pek müsait bir su M-sı· n 1·ıe Sun'ye ve Filistin limanla- k ı --.. ·ır Bununla beraber, ~· demiryollarına intikal ederek yaprlacağı Müfettİ& Süruri Bey ayni za.- rette arşı a.--.., · rının aMtabanburnuna mesafeleri Kara· T M Lltvinof'un teklifinin, bir Avrupa 
deni•d•ki Zonguldak limanının mesafe- ve Suriyeye gitse bile mühim bir tulde manda Nafia vekaletinin idari mü- ~iyeli nüsakı akdi hakkmda yap.· 
sinin aynidir. Binaenaleyh Karadenizin Türk demiryolundan geçeceği cihetle tavirliğini de yapacaktır. muhtemel olan teklifler srkr bır 

ka . d kısmen faydası Türkiyeye ait olur. ~u .... re'ıte alBıkadar olduğu kaydedilmek herhangi bir limanmm mu yesesın e Zaten er veya geç Cerablust'an Nizin, 80 lira maatla tayin edilen Na-
0 Zonguldakla olan farkını ve bu farkrn de- A K l ·kil 1 b . .._ d' 1 • tedir 

1 . . . ntep ve ömür.,.. tan eve ya nrz fia aşmünen ıs en: · Frans••. lngı"liz dostlug"u niz nakliyatı navlununa 0 an tesmnı na- yüz yirmi beş kilometre hat intaıile Bağ- ~ 
zan dikkat almalıdrr. Sırf mesafe nazan dat demiryolu kimilen Türkiyeden geçi- Tekirdağa Kazım, Bol uya Ha- p ARiS 

2 
M. Barthou tarafmd~n 

dikkate alınırsa Karadenizdeki herhangi rilip iyi bir profil ile hat tesis olunaca - .mi, Y ozgada Nuri, Bursaya Beh- dün M Sinıon'a verilen öğle yemeğın 
bir limanrn tarki Akdeniz liman!arına na- ğrndan hattin Halebe doğru uzatılarak çet, Amasyaya Besim, Kocaeliye de lngiJiz nazm Fransız • lngili:ı: dost 
~aran Avrupaya olan mesafelerr veble • ta ·· kil etr t 1 kalk • 'b' ' dah ı·· 1 
~ ar n yuz om e u acagı gı ı Kamil, Antalyaya Latif, Bileciğe luğunun her zamandan a uzum u 
ten zaıınolunduğu kadar değildir. Birka:ç profilinde mevcut ve Suriye kısmına K olduğunu aöylemiqir. lki devlet ıu!a • 
yüz mil deniz mesafesinin nakliyata tesı· ait binde yirmi bet meyiller dahi bazfo. Celal, Sıvasa Asaf, Ankaraya i- mmm gerek Londra ve ırr;;ok Parıste 
ri mühim değildir. Ancak müruru ubur lunacağından transit Nuseybin tarikile zım, Niğdeye Necmi, Samsuna yak1nda ziyaretler teatisine karar ver 
ticarete kamilen serbest olmakla beraber gelirse doğruca Türk limanrna almak Mehmet Nuri, Mardine Neşet, m.i.ş olmalan çok muhtemeldir. 
Karadeniz ve Çanakkale Boğnlarından mümkündür. Çanakkaleye Asım, İzmire Nuri Almanya ve Fran&anrn harp bütçeleri 
mürur esnasındaki tevakkuflarm Karade- Ravanduz tariki eTVelce de beyan olun CorreMpondance Politik gazetesi M. 
niz limanlon yollarına ufak bir tesiri ola- duğu veçbile Iranın Akdenize en fenni Beyler. Barthonun Cenevre nutkunu mevzuu 
bil.ir. tariki iee de güzergahının muhtelif mem- 70 lira maaşla tayin edilen na• bahsederek diyor ki: 

Buna mükabil berhangi bir memleketin leketlerden ıreçmesi ve bugün nakliyat fia başmühendisleri: Bu nutukta M. Barthou birçok SU• 
ve mcıeli. Iranın Avrupa ile ticari rnü- tarikinin bu cihetten intiha.p olunmama.at aller sonnaktadrr. Hakikatte ise bu au 
naıebatı nazandikkate alınırken A\man- timdilik bu yol ile meşgul o\mağa mahal Urfaya Muhtar, Kırklareliye aller daha fazla mukabil suallere yol 
ya . Avusturya - Macaristan· Çekoslo- bırakmaz. Ferit, Trabzona Nazif, Zongulda- açnıakta.drr. Meoela M .. Barthou Al-
vakya . Lehistan ve Balkan Dev~etlerini Gelelim Türkiye dahilinde yapılacak ğa Rasih, Çankrnya Nazım, Çoru- harp bütçesini tebnihan Alman-
de düşünmelidir. Bu mernleketlenn tark mahreçlerin mükayesesine: ma Nusrat, Kastamonuya İsmet, man kinı tehdit ediyor? demektedir. 
ile olan ticari münasebabnda Karadeniz Diyarbekir tariki iJe Menine gitmek ~.!'.:.aileyhe fU auretle mukabele edi 
ehemmiyetli bir aıniJ olmağa ba,lanuştir münasip ise de hatbn İnfftlr güç ve tulü Balrkesire Seyfi, Afyona Fehmi, 

1 
bT 

ve Tuna yolu vesair yollar vaaıtasile ti- uzundur. Huduttan Mersine dar 1270 Malatyaya Hulmi, Aydına Kamil e ;::.;..,.yı kim tehcfü ediyor? 800 
cari münasebat zamanla artmaktadır.Bina kilometre oluyor. Sait, Konyaya Adil, .Urfaya Abdür milyon m,arkl•k Harbi~ bütçeıile Al 
enaleyb hariçle olan ticaretinde Iranın El8.ziz tarikile hudut Mersine bağla- rahman Osman, Erzuruma Bedri, manya, iki milyar 700 rnrlyon marklık 
bir tek limanda itini teksif eylemesi ha· nırsa hat hem laakal kırk kilometre kısa I hart.iye bütçeei oaln Framadan daha 
!inde limanrn Akdenizde mi. veya Kara- hem de İnfasr kolay yerlerden geçmit O.: Diyarıbekire Atıf Bey er. mı telılrkelid.ir Havalarda kim daha 
deni:ı:de mi olmasr meselesi cayi sualdir, lur. Bahuswı Gönek ve Çapakçur .tariki- ziyade tehlikeye maruzdur? Hava .. fi 

yalnız mesafe itibarile bir liman tel• le geçirilecek bu hat yalım: yüz otuz kilo- r e. · ıı ~ t loou olDUYAD Almanya tru yoksa dun 
kik olunamaz. Bir liman mu~Iatinrn metre hat ile ayni zamanda Srvas • Er:ı:u- 1 . ~ • 1".·y~ ·- yanın en kuvvetli hava filoeuna ma • 
Çokluğudur ki 0 limana ehermnıyet ka • rum hatina bağlanacağından Iran yolcu ı Jt- ~ . lik olan Fransa mı? 

d En ehemmiyetli merke:ı:Ierde ve ekıprea münkalatrnın doğruca merlte- Siyasi noktai nazardan yegane 
::ı".:'a:~~;,.i olmasr ve belli bapı Şirketi~ zi hükumetten geçerek lstanbula en kısa Asnn W11de1i "MiLLiYET" tir. mevzuu bah&olan mesele tudur: 
vapurlarının uğrağr bulumn~aı. ve tran11t tarikle geçmeıini temin eylemiı olur. Fransa si.18.hlarm tanzimi hususun 
yapacaklann her vasıtadan ıstifa;<fe ede; Görülüyor ki huduttan Akdeniz Türk ABONE ÜCRETLERİ : da bir mukavele akdini mi yokaa ni-
rek nak1iyatmı kolayca yap.abıl~en! limanına doğru yapılacak demiryolunun Türkiye için Hariç için hayetsiz bir siJi.h yanıı mı İstiyor?· 
limanın transit celbine ve tacırlenn o lı- en münasip tariki Ela:ı:iz yoludur ve za· L K. L. K. Deni% konferanaı 
mania i, yapmalanna sebep olur. Bu hu· ten evveldenberi de bu veçhile dütünül- 3 ayl.iı. • • • • • • , 4 - 8 - LONDRA. 2 (A.A.) - 1935 sene 
ıusta Türkiye limanlan diğer rakip Ü • müıtör. EIB.zizle hudut arasının pro6li 6 ., • • • • ' ' ' • t 50 14 - a.i Londra deniz konferan.rna ittirak 
manlara nisbetle bir derece dun merte • de diğer batta nazaran daha muvafık ve 

12 
" • ' • · • • • • 

14 
-

28 
- için, lngilt..-e bükUmeti ne Amerika· 

ol Gele• e•rak ceri •erilmez.- Müddeti d b-·•-- b" -l 1 -•e da.veliye bededir. lnkitaf vasıtalarını ihzar ve ik- muntazam ur. ••<.,. nüobalar 10 bn1rtur.- C.aete •• ya, ne e ..._... D' "'ev-
mal eylemekte bulunan Türkiye belli bat Tet.kikat netayici gösteriyor ki Iran matbaaya ait itler için ınüdiriyete müra· göndermemi§tir. r 
lı )imanlarını da behemehal tekemınül et· tranait batbmn Ankara • Erzurum hatti· caat edilir. Cazetemiz ilanlann me•'uliye· Jngiltere hükUınet.in.in bu konferan 
tireçeğinden bir ınıktar ıreç ~~a .» le birleımesi zaruri\~ !ıi.lhana ~- ı tini '·-'·d eı..e.., 

1 
e Londra<İa toplfu~ ~ ey-

ro.ber, lran, deuıiryollarun lnfa ile f,;. • münakaliiı İ~ mecburidir. hten bu ta- Ilı••·-----------· Jediğ-; antıhııJdıA. değildir. 
hakkin transitini yapmağa batlayrncıya rilc Türkiyenin de en mühim hath oldu- Deyli Meyrin muhabiri ne diyor'! 
kadar limanlarımızın telcemıniilü de ya· g"undan her •'kı· maksat hı'rl .. •mı'• olur bubat ve e-alı' •eylerdı'r, Bunlann bı'n (A.A) ''De ı· 

"" ' ' - • LONDRA, 2 . - y ı Prlnu• olacag" ına lcat'iyyen kanaatim var• Netı'ce bu --Lfe gı·n'nce Ko··ru··r ka··prwı·· u·· kı'lometre kadar demıry' ol nakliye m--..:. · C " t k 1 
' """ - • Meyi., gazetesr eneVl'e mu:ı: a ere e dır. O vakit bi:ı:im limanlar da her vapu- civarındaki iıtıuyon ile Trabzon arasında fine tahanmıülü yoktur. Tarife tenzili ile ..;, münasebetiyle tunlan yazmakta -

run "'-"rıyacağı ve ıiih1>letle i' göreceği ki 230 kilometrelik kısınr kalıyor. Bu kı- nakliyat imkanını temin eylemek bir de- dır:' 
bir tekle girmiı olur ve ticaret kolaylrğı ıım inta olunursa ıran hududundan Mer- receye kadar yapılabilir. Bir tarife iti«- - Harbi umumi arif.,.inde Sor 
yolunda diğer limanlarla beraber bulu • sin fünanına olan mesafeye niıbetle beı me maliyet fiatinden atağrya dütürüle • Edvar Grey'in iılemit olduğu bqlıca 
nur. yüz kilometre bıl kazanrlınıt olur ve ne mez. Bu ıuret dog"rudan donuya devlet kabahat, İngilterenin dÜ§Ünceleri hak. Kara mesafeai itibarile bugün. Batum •~ıd ol 1 . k •· ihd 

k b.. ·· 11 feın e ursa olsun ran tramıti re abet- keıesinden para vermek demelctir ki müı kında u-~heli bir vaziyet u ebni!. Akdenize doğru yap.Jaca ulun yo ar- ·~ 
dan lasadn·. Tebrizden denize kadar da ten ari olarak muhakkak Trabzon limanı- lesftll hallerde ancak tatbiki mecazdır. olmauclrr. Çünkü bu müphem vazryet, 
demiryolu mevcuttur. Bu demiryolun na yani tarihi olan vaziyetine gehnit o • Kamyonlar! a nakliyat yapmak mecburi- Ahnan ve Avusturya . Macariatan ~Ü 
nakliye kudreti de büyüktür; yalnız Ira- lur. yetinde kalınır. Bu da iki yüz kilometre- kilmetlerine, umumi bir harp oldug!' 
nın yapmakta olduğu d~IJarla ayni Siyasi vaziyet icabr olrnıyan bu Trab- yi mütecaviz ve bilhassa ıark gibi arız.. takdirde lngike....Un müdahale etmı· 
geni.tli.'kt_e olmaması Batınn yolunun kıy- zan •ubesioin zaten müıkül olan intaa· lı ve karlı memleketler için faydalı de- yeceği kanaatini vennitfi. A't'l'll~";l'nın 

b d • bi--'- siyui adamlan ile ~fikir <>-metı~ ır erece ekıiltir, Bilhassa Trab- tina katlanmak ve bu yolu tesis eylemek ğildir. EHıen kamyonlar nakliyati mu-
1 
·~d' eb'l' . ki "er Sır Edvar 

zon li 1 d. b ki' · ld • h -• h ba k tilma ara& ıy 1 ırız ' ea • rk manı yapı ır ve oraya Iran raptolu- elzem midir değil mi ır, u şe ı ayn o- cıp o ugu er masru eaa a • Grey icap eden zamanda basit ve aç . 
nursa hem mesafe 150 kilometre daha larak Türk memleketi namına tetkik ede- dan nazarıdikkate alınır. Yolu yapmak, bir .ihbar!Ltta bulu~u! ol~ydr, facı· 
kısa olur hem de ayni genitlikte Iran hat lim: yolu mütemadi tamir eylemek, yolu kar- anın önüne geçilebilrrdi .. ~~tindleyh, 
larile bag"lanaca&.ndan Trabzon ru··çhan E" T b •ubesı' yap im k dan temizlemek ve saireyı' hiikı1metin Ü· l ·tt hiikume en ~· ger ra zan , r azsa şar bugün de, ngıı er-: . . fak ı,' kazanmış olur. vilayetlerinden Van, Muş, Bitlis ve hava zerine atarak yalnız kamyon itletmek tekrar bu hataya dWım~esını ... • a. 

Suriye Hükumeti Iran transitini celp lisinin denize olan mesafeleri meı yüz, masrafr düşünülür. Halbuki' demiryolun- F ile ~ oldugu tedafüi itti-
İçin ciddi teşebbüste bulunmakta ve bil- kilometre artmıı olur. Beyazıt • Kars ve da bu masraflann hepıini kendisi yapar. f~parak, Fransa ile Almanyanm 
haua Berut limanını bu husus için ;ı.. Erzurum vilayetlerinin demiryolu ile de- Görülüyor ki Trabzon tubesi memle- kat'i ııurette banflllasına ve Avrupap 
zar eylemekte ise de, Iranın doğrudan nize olan mesafeleri 570 ve Er:ı:incan Vi- ketin hayati için el:ı:emdir. Böyle olunca sulhiinün kurtulmasına çalışmaamı 
doğruya Suriye ile hemhudut olmamasr liiyetinin dahi dört yüz kilometre ziya- Iran transitini niçin bir defada ve cezri istiyoruz, Böyle bir ittifakta, Alman
ve lranıitin üçüncü bir hükumet memle- de olur. iki yüz otuz kilometre ile 7apr- olarak halletmemelidir? Bahusus ayni za- yaya karşı hiı,: bir doatluk olınıyacak 
kelinden ıreçmeğe mecbur bulunması ve lacak nakliyatı sekiz yüz kilometre ile manda tark vilayetleri de ihya olunınut tır. Böyle bir ittifakın Avrupanm fev 
meJafe itibarile de Türk ve Filistin 1i • yapmak kabul olunamaz . olur. kala.de gerilmi, olan sinirleri üzerin-
manlanna nisbetle rüçhanı olmaması der Şark vilayetlerimizin umum mahsulatı Mühendis de tamamen memnuniyet verici bir te 
layısile ilmi olarak Suriyenin Iran tran- yükte ağır kıymeti az olan ekseriya hu • MUHTAR oiri oalcaktır. 

MiUiyet'in edebi tefrikası: 95 

KANLI SIR 
Ferhunde, zihinlerine biriken 

cevapların en güzelini, en müna
aibini, en muvafığını bulmak is
tiyen insanların deruni gayretini 
aarfettiğini gösteren bir sükuttan 
sonra: 

Bu kadar şefkat te fena! İnsa
nın benliğini hamur haline getiri
yor. Yaşıma göre, çok dincim, fa. 
kat bu sefkat, beni yuma,attıkça 
birden Çöküvereceğ;m. 

Hayır.. Yumuşamak ve çök
mek istemiyorum! 

Temmuz 8 
Çiftemi omuzlayıp ava çıkıyo

rum. Bir şey vurduğum yok ... Kır
larda, tarlalarda, ormanlarda, ser
seri serıeri dola~ıp eğleniyorum. 

Atıcılıkta çok hamla~mışım. Bu 
av gezintileri bileğimin ve gözü
mün e~ki mümaresesini yer;ne geti
riyor. O.ıha b leği~ ttiremiyor ve. 
gözlerimin tahminı mesafe kuvvetı 
de yerinde! 

Arasır;\ tabanca ile de atışlar ya· 
..,;;,.·ru-·.-...... C=~ı: ciftlik komsularım-

Yazan: Mahmut YESARi 

köylülerde bana arka1laşlık ediyor
lar. 

Köyde en nişancı geçinen eski 
bir avcı var. Bir gün ayni hedefe 
ni9an aldık, benim kllrfunum şaş
madı. Eski avcı, elimi uzun uzun 
sıktı; 

- Pardon bey ... doğrusu yaman 
ni~ancısın ... 

Bu av gezintileri, bozuk sinirle
rimi hayli düzeltti. Artık, ikidebir 

göz pınarları sulanan, bulanık benli 
sarsak ihtiyar değilim. Kendimi, 
çok genç duyuyorum; ber zaman
k nden daha atik, çevik, zinde bu
luyorum! 

Muhakkak ki candan seven ka
dınların rikkati, şefkati, ele güç ge
çer bir saadet, B,..a güç kor.ar 
bir ,\evlet, bir güve gibi insanın me 
tanetini kemiriyor, ufalıyor ve toz 
yapıveriyor .. 

F rançoise'la F erhundenin birer 
koruyucu melek gibi üzerime f t
reyi,leri, beni, inmeli ede<-ek ... Bu 
tehlikeden av. sayesinde kurtul-

dum. 
Eve döndüğüm· zaman soruyor-

lar: 
- Ne vurdunuz? 
Gülüyorum: 
- Hi9bir şey ••• 
Taaccüple bakıyorlar: 
- Gene mi? Siz, ava değil, eğ

lenmeğe gidiyorsunuz galiba? 
- Eh, hemen hemen .. 
Fakat bu av gezintilerinin beni 

dinçlettirdiği, gençleştirdiği Fran· 
çoise'la Ferhundenin de gözlerin
den kaçmadı: 

- Size, gezmek, yürümek çok 
yarıyor! 

Ve ikisi de gözleri 9efkatle par-
lryarak bana sokuluyorlar: 

- Bizi de ava götürseniz ... 
Batımı dertli dertli sallıyorum: 
- O kadar yolu yürüyemezsi-

siniz .... 
- Bir tecrübe edelim. 
- Bu tecrübe, size çok tuzlu 

ya oturur. 
Bu tecrübe, onlara değil, asıl 

bana, tuzluya oturur; çünkü onlar 
yanımda oldukça ben eririm, yu
mutarım ! 

-Temmuz23-
Hep, aynı yerlerde dolatmaktan 

bıldını. Civar köylere çıkacağım. 
Françoise'la Ferhunde merakla 

gözlerini açıyorlar: 
- Günlerce mi kalacaksınız? 
- Ne münasebet! Oç dört gün .. 
Françoise, beni g::icendirınekten 

Çekinir gibi yutkunuyor: 
d - ·1 • ., - Uzatmazsınız, egı mı. 

- Bu kadar telita düşmeuize 
hayret ediyorum. Ya lstanbula gi
decek ol.gam? 

Ferhunde, koluma ıiriyor, içini 
çekiyor: 

- Yoksa bizden mi kaçıyorsun? 
içim öyle sızladı ki göz pınarla-

rım yanmağa ba.yladı: . ., 
- Ben sizden kaçar mıyım hıç · 
Sesim ~e halim, Ferhundeyi 

adeta korkutmuştu; 
- Gücendin mi, Hüsrev amca? 

Şaka söyledim. 
Frnnço'se, Ferhundeye sitemle 

bakıyordu: 
_ Gücendirme Hüsrev amcayı, 

Fer~~e ... 
Onlardan nasıl kaçardım? ikisi 

de yetim, öksüz sayılırdı. Onlara 
bir kere bağrıma basmış!~~'. artık 
bizi biribirimizden ancak olum ayı-
rabilirdi. . 

- İsterseniz, gitmeyey•m, çocuk 
!ar! 

Ferhunde, boynuma atıldı: . 
- Gitmezsen darılırım. Kevfın 

kaçmasın .. 
# • .. .. 

Memlekette 

Tokat fahri hsmşsriligi 
TURHAL, (Milliyet) Turhal Şe

ker fabrikasının kurulmasile T o
kadımızın zenginletmeıinde fmil 
olan kıymetli lktısat Vekilim· z M. 
Celal ve Sinop mebusu Recep Züh
tü Beyefendilerle Tokat belediye 
meclisince (Tokat fahri hemşerili
ği tercih edilmit kabulü için de ken 
d;ıerinden hassaten İstirham olun
muştur. 

Bozdoğan Halkevinde temsil 
BOZDOCA, (Milliyet) - Fır

ka himayesinde teşkil olunan t<-m
sil heyeti 19 mayıs Gazi gecesi, ye
ni yapılan halkevi bina'mın nlo· 
nunda (Mete) piyesini temsil et
mişlerdir. Kasabalı, köylü, 500 ki
tinin huzurunda verilen temsil çok 
muvaffakıyetli olmuş'ur. 

Hudut görüşmeleri 
MARDİN, (Milliyet) 

Hükumetim izle Suriye hü-
lrumeti arasında mutat hudut 
görütmelerine başlanmıttır. Ilk top 
Jantı Suriyenin Kamıtlı kazasında 
yapılmıtlır. Türkiye heyetine Mar
d;n Valisi Rifat Talat bey riyaset 
etmektedir. Bir hafta süreceği istih 
bar kılman bu görü~melerde hudu
dun mütekabil emniyet ve asayişi 
noktasından mühim kararlar verile 
cektir. 

Tokatta eski eserler 
TOKAT, (Milliyet) - Bazı eski 

eserler tamir ediliyor. Hükumet ta
rafından Türkiyedeki asari atika
nın tam;ri için (500000) lira ayrıl
mış, bu paradan To~adın h~ssesine 
düşen pek cüz'i hır para ıle sulu 
sokaktaki Selçuk e~erlerinden (E
bülkasım bini Ali T usi) türbesi ta

mir edilmôtfo" Vilayet bütçesinden 
yapılan yardımla da Samsun yolu 
üzerindeki (Senteymür oğlu Nuret-

tin) türbesi kezalik tamir edilmit ve 
belediye tarafından yapılacak o!
lan mezbahaya yakın (Meknun) 
türbeai de bu vesile ile tamir edile
cektir. 

------~·o------~ 

Ahdülhamidin 
Bıraktığı miras! 

Bu işi bakan kcyetlcr 
aleyhine dava açıldı 
R~ÇMONT, 2 (A.A.) - • Ame

rika • Aiiie13anım Yagfuya eyaie
tİY,de sakin Mıaler Con Dekay ta
rafından, Abdülhamidin malikane 
itlerine bakan heyetler aleyhine on 
milyon dolar faiz davası açılmıttır. 
Bu davalara muhatap olan heyet
ler, Abdülhamidm Irakta, Suriye. 
de, Garp Trabhuunda, Yunanis
tanda ve Filistindeki emlakini ida
re eden "estates incorporated Ab
dülhamit,, ve "ottoman imperyal 
estatea incorporated., namını taşı
maktadırlar. 

--

(Başı 1 inci sahifede) 
le yapı1 acaktır. Kollej mü 
!arının devamıdır. 

E - 200 metre. Bir rek 
su yapmak istiyen Man 
arzusile yapılacaktır. Türk 
vusturyalı atletler İ§tirak 
tir. 

F - Balkan bayrak k 
Bu koşuda Yunan atletler' 
bir Türk - Avusturya m 
çıkarılacaktır. . 

2 - F enerbahçenin V 
futbolcularla yapacağı i 
maçı tam 17,45 te başlıy 
Bu maça yetişmek için k" 
15,50 , 16,30 vapurlarile 
kabil olduğu gibi, Akay 
tam 17 de kalkmak ve do· 
dıköyüne gelmek üzere iki 
vapur tahrilt edecektir. 

Maçın hakemi Adil Gi 
dir. 

3 - A vdette üç vapur 
seyircilerine tahsis edilece 

İtalyadaki maçl 

FLORANSA, 2 (A.A. -
uzatrlmrı olmasrna rağmen 
le biten ltalya • ispanya maçr 
rar edilmiş ve neticede ltaly 
panyollan sıfıra icarı• bir sayı 
mişlerdir, 

Bugünkü progr 
1 S TAN BUL: 

18,30: Plak neıriyatı. 19,20: A · . 
ri. 19,30: Türk musiki netriyab (El 
H. Olkü H. S ... im Selim H.) 21,20' 
borM. hab•lff'i, 21,30: Bedriye 
mın. iıtirak.ile dana ınuaikiai. 

223 Khz. VARŞOVA, ı345 m. 
18,10: Polonya muaikiai. - Mu• 

ler, 19,15: Harmonik orkeıtruı. -
20: Muhtelif. 20,15: Hafif mua.iki -
21,15: Hafif muaikioin deYamı. 21 
ler. 23,30: Pl.ik. - Muaakabe. -
kisi. 

823 Khz BOKREŞ, 364 m. 
18: Mu•:.ı,.be. 19: Hafif mu•ikİ. 

ıite. 20.20: Orkeıtrarıın deY&mf· 
rana. 21,15: Radyo orke•trau. 22: 
22.ıs: Radyo orkutra••· 23: Ha 
Plik. 

686 Klız, BELCRAT, 437 m. 
20: Keman. ko•ıeri. - Muaah 

lim. 21,10: ''Vracara" isimli oper•~ 
l.erler. 23,,25: Kah•eh.ın.e koo•.,,. 
pli.kları. 

638 Khz. PRAC, 470 m. 
18,55: Alm•oca netriyat. 20: Ha, 

Koro konıeri. - Muıahahe. 2%,08· 
ıerleri.nden kon.ser. 23,20: Pli.lı, 
1--1..r. - PW.. 

174 Khz, MOSKOVA, 1724 .,, 
l~: Oper.a temıili. 19~: ~o ,JI 

Dana muıikiıt. 24,05: Ecneln dıll• 
713 Klız, ROMA, 421 m. 
lfk Tacannili konıer. 20,30: 1'I ti 

Plik. 2ı,4S: "La fille da t.unbo 
iıimli Offeubachın opereti. 
ŞiMALi ITLYAN .CROPU, 
21,45: Verclmia uooa Canloı.., ... 
~5 !r.','.',- BUDAPE~T~ S~m, 
Jiljo: p,,...._..,. ""•-ı. - llb 

Buıl•s-tta koııwıu ~atraıwun 
Tapnni (Mme Sari). 23110: il ' 
ıenlikleri ( Aakari •• cas takımları 
kiıi.J 

592 Khz, ViYANA, 507 m. 
20,15: Piyano ken.ı~ri., .- M~ 'J 

''Zeytiny&ğı, airlıe" ııımh temul., 
ler, 2.3,15: Futbol maçıa.ı:a .. 
Holzer aktam koıueri. 

404 Kh:r:. HAMBURG, 332 m. • 
21: Kilden u.lılen ko_a.eT · 21· 

"Meiıteraanaer •on Murs.b.,.a,, 
3 ncü. perdeıi. 24,05: Haberler. 
musikisi. 

Khs, Deutacblandaender 1571 111• 
22: "Meiateraaenırıer •Oa. Nürıı 

aının 3 neli perdeıi (Wacnerin.) 
ler •etaire. 24,45: Dan• anııikiıL 

ve 

Sigortalarınızı Galatada Onyon Hanında Kain 

O N Y O N SİGORTASINA yaptırınız. 
Türkiyede bilifasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yapbrma~1 Telefon : Beyoğlu 4.4888 3 

İkisi de sözlerinde durdular. Ci
var köylere gidiyorum, günlerce ka 
lıyorum; ne 9ikıiyet, ne de siteme
diyorlar. Bu muvakkat ayrılıklara 
artık alıftılar. • 

Kendimi daha hür, serbest hıse
diyorum. insanın kendi hürriyetine 
sahıp olması ve hürlüğünü, se~best
liğ;ni tam minasile hiısetmesı, ne 
b .. "k bir kuvvet! Baharda çayıra 

uyu ö:ıJ' 1 salıverilmİJ genç tayımın, g' e-
ri gök yüzüne dikerek . kitnemeıi, 
hürriyetini ilan eden hır ıaybadır ! 

Dr. Nüzhet Süleyman'dcuı Hüsrev 
Beye 

• • • . . . 

yezmıyacağını, Gel de, 
gör ... Eğer beğenmiyecek 
o da bize vız gelır. Çünkü 
ğil, sende. Geleydin, k . 
rinle, keyfinin istediği ~ 
!aydın, bizim elimizden lı' 
n geldi. 

Hüarevciğim, tekrar sö 
Şayet gelmi:reoek oluraallo 
çok giic;enecek, darılacak.. 
sız da değil... Düğün 1 
boynu bükük mahzun d 
ister misin? 

Yok, ı.en, bu kadar h 
•İndir. Bu kadar zulmetJll 
. . b' t k1 
ıçın, ız sana, ne yap r • 
da, kan temizler bk düt 
saydı, gene geçerdi. Bil> 

Artık seni, pek yalanda ara- Halim Siret beyi görme·", 
mızda göreceğiz. Düğünümüz, iş yapmadığı 'halde, biit 
önümiizdeki haftaya... Vadettin, o, görmüş gihi yorgun <1t! 

labii geleceksin.. İkide birde: 

Seni bu kadar sevdiğimi, doğ- - Hüsrev, burada ol 
rusu, fıiç zannetmiyordum. Şimdi, Savuştu, münasebetsizlik 
uzun yıllar hasreti çekilmiş bir sev-

1 
Ve hakikaten de öyle.·· 

giJiyi bekler gibi, gözlerim yolda, t'ada olsaydın; düğün, diil 
yüreğim titriyerek seni bekliyo- ! zerdi. Burada hepimiz tıl'' 
rum. Sen, bugünlerde, muha~ak 1 Tekrar ediyorum, unu 
gelmelisin.... Yabancı davetlıler ı Düğün. ağustosun ~f~ 
gibi perşembe sabahı gelip te cuma Hiç bir mazeret kabu! 
sabahı dönecek misin? .. ı _ AğU,ıİ 
Düğün için.' öyle lıazrrl~ndık, oyle Düğün, ağustosun hafld 

hazırlandık kı .. Fakat sem meraktan Yani üç dört gün so,.,,·a. 
ı z.rıtlatmak için, birini, bir tPkini I _ (B• 



,. 

1\11.ekt:ep klt:apıa.rı 
BlUlnHaro uclUlzlatmalk 

Dçün neşıroyato 
devDetDeştDırmeDDdDr e 

Rusyada bu işle meşgul olan "devlet neıriyatı,, 
müessesesi çok iyi neticeler vermektedir 
Bizde mektep kitapları çok pa-

• hnlıdır. Bundan kimsenin fÜphe et 
meğe hakkı yok. Çocuğunu tahsil 
ettir.nek mecburiyetinde kalan bir 
baba, bir ana için mektep kitapla
rı cidden ağır bir yüktür. Hele li!e
de talebelerin okumakta olduğu 
kitapların fiatlarmı üat üste koyar 
sanız cidden mühim bir yekun tu
tar. 

Memlekette tahsil seviyesını 
yükseltmek ve okuma ihtiyacını 
fazlalattırmak için alınması İcap 
eden tedbirler meyanında hiç şüp
hesiz mektep kitapları ve hatta 
alelumum diğer kitaplann ucuz
latılmasının da mühim bir rolü 
vardır. 

Filhakika birçok Avrupa mem
leketlerini nazarı itibara alırsak 
burada bu gibi kitapların ve bil
hassa Üniversite kitaplarının fev· 
kalade pahalı olduğunu görürüz. 
Fakat bu vaziyeti mütahede eder
ken, diğer taraftan o memleketler
deki umumi kazanç seviyesinin ve 
okuma arzusunun ne derecede ol
duğunu da nazarı itibara almalı
yız. 

Geçenlerde maruf Fransız mu
harrirlerinden birisi yazdığı bir 
makalede geçen asır nihayetile 
bugünkü vaziyet arasında bir mu· 
kayese yapmış, evvelce İnsanla
rın daha ziyade içkiden zevk aldık 
larını, halbuki bugün okuma, tema 
ta gibi zevklerin her ff!yİn üstün
'de bulunduğunu söylemitti. Filha
kika gerek Fransada, gerek Alman 
yada ve diğer Garp memleketlerin 
Cle sokak hatlarında gazete satan 
mağazalar birer küçük kütüppha
nedir. Ve buralarda birçok kimse
ler hayatlarını kazanmak için hu
susi mütalea salonları açmaktadır
lar. Memleketimizde de bu vaziye-

tin hasıl olacağını gördüğümüz gün 
sevincımıze payan olmıyacaktır. 

Binaenlayeh memlekette oıkuma zev 
ktni qılamak için evvela kitap fi. 
atlarını ucuzlatacak tetbirlerden 
b~nalipıf. Bunlar :."Mm.:!? ·da 

~kitaptan hmnd gelir. Çim
kü insanlar ancak metkep kitapla
rı sayesinde öbür kitapları okuma 
derecesine yükselebilirler. 

Mektep kitaplarının diğer ki
taplara benzemediği tarafları da 
vardır. Bu kitaplar müellifleri için 
bir irattır. Çiimcü bu hususta du
yutan ihtiyaçlar her sene tekerrür 
etmektedir. Her sene yeni bir nesiJ 
ayni kitapları almak mecburiyeti
ni duymaktadır. Halbuki bizde 
müellifler yalnız ilk sene satacak
ları mikdarla masraflarını koru· 
mak ve bir hayli da kar etınek ga
yesini dütünürler. Onun için bu it
te tetebbüsü ,..Jıai yeriın.e umumi 
bir tetkilatı ikame etmek daha 
muvafık olur kanaatindeyiz. 

Devlet matbaası buna kısmen 
çare!az olmaktadır. Mesela kitap· 
çılann hariçte 45 kuruta sattıkları 
kıraat kitaplarını bu matbaa 10 ku 
ruşa satmak inıkamru bulmuştur. 
Devlet Matbaasının nefriyatı me
yanında bulunan diğer birçok ki
taplar da ç"k ucuza satılmaktadır. 
Netriyatmı devletleftirmenin fai
delerini çok bariz bir tekilde bize 
gösterir. 

Birkaç gün evvel Büyük Millet 
Meclisinde maarif bütçesi müzake
re edilirken mektep kitaplarının 
çok pahalı olduğundan tikayet edil 
mitt·i. Kanaatimizce bunu hallet
mek için derhal bütün mektep ki
tapları nefriyatını devlet inhisarı 
altına almak lazımdır. Birçok 
memleketlerde bu tatbik edilmit 
ve çok faideleri görülmüftür. Size 
bugün bir misal olmak üzere Sov
yet Rusyada bu hususta yapılan 
faaliyeti zikredeceğiz. 

Sovyet ittihadı "Devlet Neşri
yatı müessesesinin 15 inci yıldö
nü~U münasebetile umumi direk
tör M. Tom ki şimdiki rejimin in
tellectuel siyasetinin en mühi~ u
zuvlarından biri olan bu neşrıya
tın faaliyetlerine dair bir rapor 
nesrettniştir. 

M. Tomski 1928 senesinde sağ 
taraf muhaliflerinin reislerinden 
biri iken bilahare rejimin umt•.mi 
hatlarını kabul etmiş ve bur.dan 
iki sene evvel de "Devlet Neşriya
tı., nın müdürü olmust11. Bu neşri
yat idaresine Ru~lar ÜP'ız namını 
vermektedirler. Bu isi;:n evvelce 

Gorizdot namı altında mevcut olan 
bir tetekkülden alınmıştır. 

M. T omski raporunda bu mües
sesenin muhtelif faaliyetlerini zik
rederken bundaki hedefin evvele
mirde halk kütlesi arasında propa
ganda yapmak olduğunu söylemek 
tedir. Ruslar bu iş için birçok pa
ralar sarfetmitlerdir. Mesela Ogız 
ın 1922 senesinde 767.000 ruble ge 
lirı olduğu halde bu mikdar 1934 
senesinde 141 milyon rubleye çık
mıştır. Bu müessesenin bugün bü
tün Rusyada 30 nefriyat idareha
nesi, birçok satış yerleri, depoları, 
tubeleri mevcuttur. Ayrıca "bibli
ographique" bir "institut" de vü
cude getirmittir. 1933 te partinin 
bir kararı üzerine Ogiz dört ay zar
fında ve muhtelif dillerle yazılmış 
45 milyon nüsha mektep kitabı 

neşretmeğe muvaffak olmuftur. 

M. T omski raporuna tunları 
ilave etınektedir: 

"Bütün bu semereye rağmen he
nüz büyük asrımıza layik olan ve 
kütlenin ihtiyacına tetabuk edect!k 
bir kitap yapmağa muvaffak ola
madık. Neşriyatımızın muhteviya
tı ekseriya kuru ve içsıkıcıdır. üs
lup hala kalem katiplerinin üslübu 
dur. Mürettip b.atau çoktur. Canlı, 
enteresan ve ayni zamanda ucuz 
kitaplar neşretmek istiyoruz. Par
tinin yardımile bunu da yapaca
ğız !t, 

Görülüyor ki Rusyada netriyat 
sahasında ne büyük faalivetleı
sarfedilmektedir. Bunu memleketi 
m;zde de tatbik etmek ve neşriyat 
sahasını bugünkü lüks ve dar saha 
dan çıkarıp, kitabı tamamile bir 
halk ihtiyacı haline getirmek pek
ala mümkündür. 

•Y. :ıı:. 

İlkmekteplerde 
imtihanlar 

lstanbulda 6 bin talebe 
imtihan ediliyor 

Dünden itibaren ş.ehir ilkmek
teplerinde son sınıf imtihanlarına 
batlanmıttır. imtihanlara bu sene 
yalnız lstanbulda 6 bin talebe gir
mittir. imtihanlar 14 gün sürecek
tir. 

Lise bakalorea imtihanları de
vam etmektedir. Evvelki gün ya
pılan orta kısım bakalorea imti
hanlarında riyaziye sualerinin pek 
az talebe tarafından halledilebildi
ği anlatılmıttır. Muvaffak olanla. 
nn adedi yüzde yirmiyi tecavüz et
memektedir. 

Üniversite muhasebesi 
Bir Hazirandan itibaren Oniver 

site muhasebesi müvazenei umu
miyeye ilhak edilmiştir. Üniversite 
muhasebe muamelatı dünden itiba 
ren Defterdarlığa raptedilmiştir. 

Vniver!İte kadrosu 

Üniversite kaJrosunun eylule 
kadar aynen muhafazası takarrür 
etmiştir. Yeni yapılan üç aylık mu
vakkat bütçede hiç bir yeni deği
tiklik yoktur. Eyim b~ında Maa
rif Vekaleti kadroda bazı deği.ik
lik yapapcaktır. O vakit Maarif Ve 
kilinin ,ehrimize gelerek burada 
bir müddet tetkikat yapması bek
lenmektedir. 

Tıp Talebe Yurdu 
Beyazıttaki Tıp Talebe Yurdu

nun tahliyesi için belediye bir ra
por vermiş ve Tıp Talebe Yurdu
na tebliğ etmiştir. Bunun üzerine 
Yurt Müdürlüğü Sıhiye Vekaletine 
vaziyeti bildirmişti. Belediye rapo
runda binada yüzlerce genç, tıp ta
lebesinin bulunduğunu, buna mu
kabil yangına kartı hiç bir tetbir 
alınmadığı, tehlike mevcut bulun
duğunu kaydetmektedir. Yurt Mü
dürlüğü ne gibi tetbir alınacağını 
belediyeden sormuştur. Binada ba
zı tertibat alınacaktır. Belediye bu 
tertibatı muvafık ve kafi görürse, 
bina bu senelik tahliye edilmiye
cektir. 

Eski hocalar açığa çıkarıldı 
Yeni teşkilat yapılırken açığa 

çıkarılan eski Darülfünun hocala
rının 1 Hazirandan itibaren alaka
ları kesihnistir. Hocalar son aylık-
larım almıslardır. j 

Gü~cen yal~o 
II"J. ilsa. ba.kBl:"I"J.1.Z 

Bir haftalık dahili ve harici vakayİİ takip ediniz 
en şayanı dikkat bulduğunuz hadise hakkında 

bir yazı yazıp bize gönderiniz. 

En güzel yazılmış makalenin sahibine: 

5 lira. 
ikinci gelen makalenin sahibine: 

2,5 lira. 
Hakkı telif verilecektir. 

Ba musabakaya yalnız liseler, yüksek mektep talebeleri iştirak 
edebilirler. Yazıların gazete yazısıyla azami 75 ve asgari 30 
satır olması, kağıdın bir tarafına yazılmı, bulunması lazımdır. 

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

Geçen haftaki müsabakayı kazananlar 
Geçen haftaki trüzel yazı müsabakamızın birinciliğiini "Sulh için 

çalışmalar,, serlevhalı yazı ile Kadıköy lisesinden Orhan Bey ve ikin
d:Jiğini de "Siliihıızlanma konleran•lan,, serlevhalı yazın üe Feyzi. 
ye lisesi dokuzuncu sınıf talebesinden Fikret Esat Beyler kazanm11 • 
lardır. 

Kendilerinin hiiviyet varakalarile birlikte idaremize müracaat e. 
derek mükiilatlannı aldırmafurını rica ederiz: 

Sulh için 
Çalışmalar 

Bu haftanın en mühim hadisesi hiç 
fÜphesiz, aili.hıızlanma konferansının 
müzakeratıdrr. Bu dava bundan evvelki 
baltaların, yılların da işi idi, bundan 
sonra da böyle ehemmiyetli bir mesele 
olarak ıürüp gidecektir. Bu sebebi ise 
şudur: Ya bazı kimseler işin hakiki ma 
hiyetini kavramıyorlar, veya hunu ha
kiki mak•atları maskelemek için bir alet 
olarak kullanmak i•tiyorlar. 

Arzın ve insanın mahiyet ve tabiatı 
esa.larrm ele alacak olursak, sulbü te
sis etmek için silahlan kaldırmaktan baş 
lamak \>ilmem ne dereceye kadar doğru
dur? Karaları ve denizleri ile 510 milyon 
km2 nrzda meskün 2 milyara yakın İni!'-

' •• ..._ ~ - ~ ._, • • A;. 
nın ner ft.inufı .... saatinde ı;iroınü; ..... <tı.t-

1 !emesi elinden silahı alınması ile mı or
tadan kalkacaktır; Bunu söylemekle har 
bin liız.ı·YJı gayri müfarık olduğunu iddia 
eden M. Muslini yi teyit etmek istemiyor 
fakat beri taı-aftan da sulhu kendi menfa
atlerine propaganda aleti olarak kullanan 
zevata da iltihak etmiyoruz Eğer hakiki 
sulh aranılıyorsa, harbi doğuran ve do
ğuracak olan bütün sebepleri ve amil
leri ve amilleri samimiyetle toptan ve 
kökünden yıkıp atmak lazımgelir. 

Harbin anası buğazlar meselesidir; 
insan boğazından geçecek nafi madde
lerle yafB.1'; ber ferdin, her cemaatin, 
her milletin, hulasa bütün beşeriyetin, 
sabahtan akşama, akşamdan sabaha ka
dar kayı:ıusu, gailesi buğaz davasıdır. in· 
sanın göğsüne bağdat kurup buğazıru 
sıkıp "elindeki çatalı, kafığı bırak'' de
mek ne ise Arzın sinesi üzerine oturup 
b • 1 ' k " ")"h bırak" ugaz annı tı ayıp sı a ı veya 
"bırakma" demek aynı şeydir. Arzda bü
tün menkul ve gayrimenkulü ele geçirip 
cihan hiikimiyetini kurmak fikrini tahak
kuk ettirmek için konferanslar toplayıp, 
krırga§Alık, bulanıklık doğuracak fikir
leri ortaya ahnak sulhun ilicı mıdır ? 
• Hakiki sulh samimiyetle isteniliyorsa 
ışe evvela bunu vücuda getirmek vazife 
ve mesu)iyctini Üzerlerine alacak insan
lann aynı yüksek terbiyeyi fikriyeye ma
lik olmalarını temin etmek, ve her saha
da harbi tevlit edebilecek afkar ve mües
sesatı yıkmak laznndır. Aksi halde M. 
Mussolini gibi kan kokusundan zevk a
lan yaradıhştaki kimseler sulh cemiyet· 
!erinin sakak azaları olurlar. Sulh sözü
nü cihan esham ve tahvilatııun Borsa
larda yükselmesi ve alçalması manevra
sı diye talakki ediyorsak ve yahut ci
han bankalannda altın mevcudunun bir 
yandan bir yana akması tarzında talak
ki ediyorsak bundn hyır ummınalıdır. 

Sulh sözleri Arzın servetlerini ele 
geçirmek, milyarlarca inunı da istismar 
etmek ve ben yiyeceğim ıen bakacaksın 
demek iae "~ atasm Harp!" diye ba .. 
ğırmaktan batka çare kalamaz. 

Fakat fazla bedbinliğe kapıLnamalı
dır. Cihandaki umumi tekamül kaidesi
ne tabaan efkarda da tekamül vardır. 
Bugün birçok devletler arasında fikri 
saha"daki muvazenesizlikler eski bad 

Silahsızlanma 
Konferansları 

Bu hafta; bütün milletlerin heyecan
la takip ettikleri silabs12:lanma konfe
ranslardan birinin arifesindeyiz. 

Bundan sekiz sene eve! 1926 sene
sinin baflangıcında ihzari konuşmalara 
ve 1932 §ubatında asıl mesaisine bat
ladığı vakit her millet bundan kendi i
çin falda umuyordu, bundan dolayi o 
vakit daha makul konuşuluyordu. Bu
gün ise tamamen zıt olarak eski · acıla
rı unutmuş olan milletler bu çalııma
yı sekte veriyorlar. Bunun ispatı gayet 
basit : 

Geçen ıonbahar konferansında Alman
ya bu içtimadan çekildi, bunu gören 
Fransa ayni gaye ile nisanda konferansı 
fesh etmeğe çalıştı. 

°le)ki ,ı.. L •• "-~· ~ •,...J,.---•-
"M'-' """"' atCU"l.ti a::r .. ._-,. .. ~~-..& 

v...ti konferalla >'İ""' Alman-Fransız me
selesinde duracak ve belki de dağılma
'tB veya dağıtılmaya mecbur kalacak
tır. Bugün Almanyanın mukadderatını 

eline alan " Herr Hitler" milletine ver
diği terbiyede silahsızlanmayı değil si
liılılarunayi öğretiyor. Buna mukabil bu
clutlarının selameti için Fransa da ay· 
ni yoldan ilerliyor. 

ltalya, şurada, burada gözüm var di
ye 890 tonluk ~ beygir kuvvetinde 
"Toriçelli" ile 145 tonluk 4000 beygir 
kuvvetindeki "Albatros" tahte)bayirle
rini denize indirdi. 

lngiltere vaziyete göre yapacağı deniz 
kuvvetini tasarlıyor. Rusya, Japonyaya 
karşı az hazırlık yapmıyor. 

Geriye Balkan devletleri kaldı bun
lardan yalnız Bulgaristan ıulha bile ya
naşmıyor. Uzak Şarkta geçersek geçen 
sene toplanan tahdid teslihat konferansı 
çalışırken Japonya Çini yutmıya çalışa
rak bütün devletlere meydan okuyordu. 
Bugün bu vaziyet değişmiş değildir. 

Demek ki yarm Cenevrede toplana
cl\k olan silahsızlanma konferansııun 
hakiki azalan Balkan devletleri bu me
yanda en samimi olan Türkiye olacaktır. 

Ya ötekiler ? 
Onlar ise bu konferansı durdurmaya 

çalışacaklardır, ve belki de bunun neti· 
ces.i. 1914 te kopan ve insan kanına ıu
samış olan büyük harbın bir eti olacak
tır. 

işte bundan dolayı hafta içinde hepi
mizin en çok ehemmiyet verdiğimiz ve 
mukadderatını tayin edemediğimiz si· 
)aJı.,zlanma k">nferansıdır. 

Feyziye
1 
Lisesi dokuzuncu smıf 64 

Fikret Esat 

şeklini arzebnemektedir. Bu ıayede 
emperyalizm fikirleri yaYBf yavaf ifli
sa doğru sürüklenmektedir. Elbette bu
gün değilse yann, devletlerin tema......, 
birbirlerini anlayacakları ve harbin bar
bar bir usul olduğunu müttahiden itiraf 
edecekleri gün gelecektir. 

Bunu tekamül kaidelerinden beklemek 
hakkımızdır. 

Kadıköy Erkek Lisesi 
Orhan MAHiR 

Büyüt Tayyare Piyangosu 
17 incı tertip 2 incı keşide 11 Haziran 1934 tedir. 

Büyük ikramiye 25.000 liradır 
Ayrıca: 10.000, 4.000, 3.000 liralık 

ikramiye ve 20.000 liralık bir 
mükafat 3137 

lJrı.i-v-ersİtel ~r 
------------------------------------------------------IFr©ııııı~a d:.JınDversüteoe~ 

!hl ©ı lk lk o ıııı da lUI m lUI mô 
mao lUI mc§lt v~ıroy©rlUlz 

Fransada bugün biri Cezair, biri de Strasbı: 
ta olmak üzere 17 üniversite var 

Üniversite müessesesi, medeniye 
tin tarihi kadar eski, bir ilim oca
ğıdır. Ta Eflatun'un Academie'
sinden Aristote'un Lycee'sinden tu 
tunuz da medeniyetin bir inkitafa 
mazhar olduğu her devirde Uni -
versite'nin bir nüvesini, bir esası
nı görmek kabildir. işte bu birçok 
defa a:ıırdide olan köklerden bete
ri fikirlerin birçok dalları çıkmış, 
daimi tekevvün halinde bulunan 
ilim, ancak bu dallar vasıtasile 
milletin diğer efradı arasına sira • 
yet etmittir. 

Nasıl harabeler ve heykeller bir 
medeniyetin bir alameti ise, Uni • 
versite bilakis o medeniyetin canlı 
b:r heykelidir. Ve Democratie'nin 
lazımı gayrimüfarikidir. Çünkü 
dütünmek serbestisini temin eder. 

Üniversiteler yalnız ilmi öğre
ten bir ocak değil, aynı zamanda 
ilmi hazırlıyan bir Laboratoire' dır. 

Burada bütün bir üniversite ta
r"hini yazmıya bizim için madde • 
ten imkan yoktur. Onun için size 
bu ilim müesseseleri hakkında ta
rihi bir fikir verebilmek için sade
ce bugün cihanın dört köşesinden 
sinesine birçok münevverleri top • 
lıyan Fransa Universite'lerinden 
bahsedeceğiz. 

Franaada cümhuriyet kuvvei tet
riiyesi fakültelere 1885 tenberi bir 
muhtariyet vermeyi dütünmüt ve 
nihayet 11 temmuz 1896 tarihli 
kanun kendilerine, tahsil, mektebe 
kayıt, kütüphane tesisi, amali me
sai yapmak haklarını vermif, ve 
bunları canlı bir phıiyet haline 
koyduktan sonra resmen tarumıt
tır. işte bundan sonra Fransız U
niversite'leri mühim bir inkitafa 
mazhar olmuttur. Misal olarak bir 
kaç rakam zikredelim: 1914 te Fı· 
ransadaki talebe miktarı 42.037 İ· 
ken bu miktar 1931 · senesinde 
78.674 e baliğ olmuttur. Bunun 
17.261 i ecnebidir. Şimd:ki halde 
FranBız Universite'lerinde okuyan 
talebelerin adedi 80.000 i geçmek
tedir. 

Bu kadar talebe h iç şüphe yok 
ki hükumet için birçok masrafı isti\ 
- -- -.ı.-- 1-te..J" o_, - ·,..; .. .ı ..... ial 2:ii..&O ~ uır • .u"ı • ..?a .. !~ '-'n ..... .. 
fünun bütçeler! çok yüksek a-örül
mekte timdiki hükumet bir mikta
rını (yüzde 10 unu) dütürmek için 
çareler aramaktadır. Bu zarureti 
evvela Holanda Universite'leri duy 
muş ve fazla masrafın önünü al • 
mak için ecnebi talebesi hakkında 
bazı tahdidat vazetmitti. 
Diğer taraftan bütçe meselesin

den batka diğer bir nokta da gözö
nünde tutulmaktadır. Bir memle • 
kette Universitelerin haddinden 
fazla çok olması ilim seviyesi üze. 
rinde de bir ittirabızlık hasıl ede
cek amillerden biridir. Onun için 
geçen asrın sonlarında Fransız ilim 
hayatında ıslahat yapanlar Univer
site'lerin miktarını kısmak ve mev
cutları d'aba İyi profesörler ve daha 
iyi vesaitle takviye etmek lüzumu
nu ileri sürmütlerdi. 

1890 da Leon Bourgeois bir ka
nun layihası hazırlamış ve bu layi
hada Universite'yi "ilimlerin he • 
yeti mecmuasını öğreten ve yetişti
ren umumi yüksek tedris müessese
si,, diye tarif etmifti. Bu tarife da
hil olabilecek 7 ilim ocağı vardı. 

Tıp encümeninde / 
Bir çok doktorlarımız ilmi 
müşahedelerini söylediler 

30 Mayıs çar~amba günü aaat 18, ~ 
d.. Profesör Tevfik Salim P8f&Jlın n
yaaeti altında ay1ık umumi tuplantısııu 
yapmıttır. Celse açıldıktan sonra Dahi
liye Doçenti Muaffer Şevki Beyle 
Rontken Doçenti A. Tevfik Beylerin a
zalıkları kabul ed:ldi. 

Müderris Dr. Kenan Tevfik Bey Rah
ırun dışında •ayv•?ıda teıekkül etmiş ve 
nezifle neti<:elenmemit ve üç buçuk ay 
kadar büyüdükten aonra sönmüt bir bi· 
mil vak'asından bahsetmiıtir. 

Haydar lb• ahim Bey kafa üzerinde 
düıme suretinde sıthra dıtında _çatlak~ 
hasıl olma net ice)i bir kaç kilo mayu 
dimaği kaip eden fakat b.una rağmen 
knrta.rllan vak'a taktim eth. 

Muallim Dr. Kazim Nuri Bey. kafa na
blye5İnde tümörle, guddei ?ekfıre rad
yografisi ve nevrografi üzerıne ~ontgen 
radyografileri gOıtennit ve yenı yapılan 
bu usulları izah etmiştir. 

Dr. Osman Şerafettin Bey malarya
dan ileri gelen teşemüü kebet dumuru ' 
üzerine tebliğle bulunmuştur. 

Dr. Profesör Tevfik Salim Paşa bu 
nevi teşemmü\ı dumurların yalnız ma• 
laryarun rol oynamadığını söylemiıtir. 

Bunlar da "Paris, Bordeaux, 1 
Lyon, Mont pellier, Nancy, T 
louse,, Universite'leri idi. Bu 
az görünüyordu. Ayan kabul 
medi. Ve 1896 da bet, dört, Ü 

hatta iki faculte'li olmak üzer 
Universite'nıiı mevcut olabile. 
ne karar verildi . 

Bugün Fransa' da Strasbour 
Cezair de dahil olmak üzere 1 
niversite vardır. 

Bu miktar hiç şüphesiz F ra 
için çok görünmektedir. 

Şimdi bu muhtelif fakültele 
ki talebe adedine bakalım: 

31 temmuz 1931 de Paris ( 
versitesinde 31,642 talebe va 
Diğerleri ise tutuna bilmek içiı: 
güçlük çekiyorlardı. Mesela t 
sançon'da 81 i ecnebi olmak ü 
571, Clermont'da 562 si ecneb 
mak üzere 1,077, Poitries'de 2ı 
ecnebi olmak üzere 1,544 Cae 
623 ü ecnebi olmak üzere 1,57: 
le be vardı.. 1927 • 28 senesi 
Besançon edebiyat fakültesind 
6 kişi mezun olmuttur. Fen fal 
tesi 17 lisans, ve 2 doktora P. C 
şahadetnamesi, 8 ebe diplomat 
bir de Herborist fahadetnan 
vermiştir. Clermont' da 17 edel 
yat, 1 doktor, 11 fen, 51 P. C. 
16 ebe, 10 Herborist diploma~ 
dağıtmıt; Poitienı' den o ıene 1 
bir doktor ve hiçbir edip çıkmaı 
fenden 31, P. C. N. den 42 kiti 
3 Herborist ve 9 da ebe mezum 
mutlardır. 

Diğer taraftan büyük küçük 
tün Üniversiteler geçen uırdar 
ri ecnebi talebe celp için ve seı 
)erinin ihtiyacatını tatınin için 
!erinden geldiği kadar çalışmıtl 
dır. Mesela 1876 dan evvel en 
gun bir müessese olan Grenoble 
niversitesinin 1931 de 1,791 i ec 
bi olmak üzere 3,197 mevcudu 
dı. Fen fakültesinde 1 096 talel . ' ve edebıyat fakültesinde de 1 
talebe bulunuyordu. En az 
du olan üniversitelerin ekaeriai 
de ya batka yere nakledilmi' fj 
külteleri yahut ta bulundukları 
valiye mahsus bir specialite'si vı 
dır: 

İieaaııçon'un bir rasadıanesi v 
bir de Cbronometrie enstitü 
mevcuttur. C-n bir hukuka 
liktir. Bazı Oniveraiteler 
ler haritasının üzerinden silinse1 
de büsbütün ölmezler. Kendileriı 
de yaşıyan ş.eyler, kendilerinde 
daha iyi tanzim edilmit olan v_e_J 
daha ziyade talebe c~l~eden dıgı 
bir başkasına rapteıl~ır •.. 

Şimdi zaruıolundugu gıbı tekn 
uzuvların asıl merkezde bu\unmı 
ları muhakkak şart değildir. Aix 
Marseille de buna bir misal tetki 
eder. 

Paristeki fen fakültesinin dt 
Saint • Cyr'de bir aerotechniq~ 
"institut,, SÜ ve .Banyu1a ve R~> 
da da birer bahri Biologie 'instiblf 
!eri mevcuttı.ır. 

lşte size Fransız Universiteleı 
hakkında mücmel malumat ..• 

Şimdiki Fransız hük~meti gere 
bütçe noktai nazarından ve gere 
ilmin bu kadar vasi sahaya dağıl 
ması cihetinden bunların adedir 
kısmak ve daha ziyade ihtısaslaıı 
dırmıya çalıtmaktadır. 

YENi NEŞRiYAT 

Tıp Dünyası 
Mayis nushaaı Kadri Raşit P&la. Dr 

Fethi, Kudusi, Akif Şakir, Fahrettiı 
Kerim Beylerin Oıijinal makaleleri zea 
gin tıbbi ~uunu ihtiva etmektedir.Kari 
terimize tavsiye ed«""riz. 

Aile Çemberi 
Bütün milletlerin edebi, içtimai, İ111 

tiaadi mali en muhallet eıerlerincleol . . ,..,.._,-
ıeçme kitapların tercümesı ve 11un Y4 
Y ann" tercüme külliyatı unvanı altmo 
da yılda muntazam faadarla 30 cilt b 
dannm çılıanbnar.• auretile 100 ciltlii 
bir kitaphane •Ücuda getirilmeli te'~ 
edilmiıtir. Bu cümleden olarak H. Ali
şan Beyin Andre Moria1nın eserinde& 
tercüme ettiği aile cenıh<-ri iunindell 
kitabt ç•kmııtır. Fiyatı 100 kuruıtar. M 
racaat yeri '' Vak.~t ,, Kütüphanesi: IS{ 
tanbul Ankara caddesi. 

Gülhane müsameresi 
3·6-934 pazar günü Gülhane müıao 

meresi vardır. Arzu eden hekim arkadat 
!arın sut 16,30 da teırifleri rica olunu:' .. ............ ~ ... .. 

DOKTOR 
Rusçuklu Hakkı 

Muallim Dr. Abdulkadir Lütfü, Do: 
çe\lt Muzaffer Şevki Beylerde. K<;ndı 
mü~hedelerini ve fikirlerini söyledıler. 

Galatasarayda Kanzük eczahaneai 
karıısında Sahne ıokağında 3 nwmı

re.lı aparttmandR 1 numal'L 
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• Yeni vergiler: Her 
(Başı l inci sahifede) 

.dar devam etmi,tir. 
Ancak Maliyeden resmi bir izah 
lmediği cihetle bu verginin su
ti tatbikı ve beyanname ~ekille-

kimlerin beyannameye tabi tu
Jacakları hakkında görüııülmüş
r. Bununla beraber, istihlak res
i mevzuuna dahil (kanun aynen 
sahifemizdedir) maddelerden 

.imrüklerden çıkarılmış ola'llla
n beyannameye tabi bulunduğu 
anunun sarahatine istinaden alil.
adar !ar beyan etmektedir. 

Bu hususta dün akşam Vilayet 
eç vakit Maliyeye tebligatta bu
ınmuştur. 

Mesele hakkında tahakkuk mü
ürü Talat Bey bir muharririmize 
emitşir ki: 
"- Fabrika ve imalathaneler, 

u malları hariçten ithal edip top
an satan müesseseler, kanunun 
eşrinde nitibaren 48 saat zarfın
'a fabrika , imalathane, depo ve 
nağazalarında istihlak vergisine 
abi bulunan malların cins ve mik
ları ve bulundukları yerleri göste
ir bir beyannameyi bulundukları 
naha! varidat tahakkuk dairelerine 
•ermeleri, muhtelif maddelerden 
Jmacak istihlak vergisi hakkında 
<İ 2458 numa•alı kanunun beşinci 
nacJ.lesi iktizasındandır.,, 

Gümrükteki mallar 
Aldığımız malômata göre beyanna 

ne bir defaya nıahou& olup gümrük
erden g İren iatok mallar hakkındadır. 
aadem.a bu vergi gÜnırüklerde alma 
:aktır. 

Undan alınacak uergi 
Vergilerin sureti tatlıilu h~da 

tahakkuk müdürü Talat Bey mwıar
ririmize §U izaahtı venni~: 

- Undan alman re$İmler için mev• 
cut 11 değirmene memurlar konmuş· 
ıur. Memurlara çuvalları mühürley". 
cck kıakaçla verilııllştir. Kurşun mu· 
hürler bastmlmaktadır. 

Undan resim fabrikadan hini ihra
cında alınır. İatoklardan ikinci konlro 
lü müteakıp alınır. Yani bunlar 15 
günde intaç edilir. . 

Unlar hakkında alınan tertibat sa 
yesinde hemen her mü.kellef beyanna 
mesini vermiştir. Şimdi kont~I !aptr
nyoruz. Y arm (bugün) netıceyı alıı:
cağız. Bittabi malı sakbyanlar ve hı· 
lafı hakikat beyanname verenler hak 
kında ahkamı tatl>ik olunacaktır. 

Ak•aklık yoktur. İtler düz gitmek 
tedir. Bi&küvit kutulanna pul yapıştı· 
nlmuma gelince şimdilik damga pu
lu yapıştırılmaktadır. Pul işeri bugün 
1 rde tamamile hallol ~1acaktır. 

Bu müddet zarfında Damga ı;wlu 
yapı~D'llarak vergi tahsil olunacak
tır.,1 

ı~ihbo..ra.tunıza gö-re buğdayı koru 
..._. \t;~?\ "ndan elo:.cırn V'.iri;~, halk'!. !;.~ l 
ağır gelmeden, şehrimizde mlihim bir 
,.-Una baliğ olmaktıulır. 

Pullar ve damgalar lıa:&ırlanıyor 
Damga matbaa.amda buğdayı Koru 

nın ve Müdafaa vergileri pullarının ba· 
.. imasına devam edilmektedir. Buğda 
yı koMJma ve Müdafaa vergileri pul• 
lannın sevkine ancak hafta sonuna 
doğru başlanabilecektir. Henüz. stok 
emı:i gelmemitşir. Tayyare reamı. p~.ıJ 
larmm tab'ı için de emir gelm.ııtır. 
Fakat henüz pulların reMDi ~apılnıa: 
nuftır. Bidl.~ !'Üne kadar reamı_ve klı 
teler --..,.1.lacak, ayın onundan ıtıba ~ 
ren • pullann tab'ına baılanaeak. 
tv. Un çuvallarına kul"§un mühür vazı 
için Darphanede de damgalar imı1Ji. 
ne devaJJ\ edilmektedir. En mühim Y<'r 
)ere damga makinesi ve illi mikdar 
da kıır]un gönderilmiftir, Diğer dam 
gasız yerlere de bugünlerde irsalat ya
pılacaktır, 

Un ve unlu maddeler 
B'lidayı koruma vergisine tabi bn 

lunan mükellefler, ellerindeki un ve 
undan mamul mevad.dm mikdarmı 
gösteren beyannameleri evveliai gece 
yu.ına kadar Maliye tubeleri:ne tev 
eli e_i,Ierdi. Fakat yapılan tetkikat, 
mükeUeflerden pek çoiunun müra
caata imkan bulamadıklannı gösterdi 
ği için, beyanname kabulü hakkında 
tayin edilen mühlet uzatılmq, dün de 

Maliye ıubelerinde beyannameler ka
bul edi.lmiştir. 

Diğer taraftan, bütün Maliye me
murları dün sabahtan itibaren kendi 
mmtakalarmdaki mükellefleri kontrol 
etmişlerdir. Bu teftişlerde mÜesae•e ve 
ticarethanelerde mevcut mal mikda
r111ın verilen beyannamelere uygun o
lup olmadığı tetkik e.dimiştir. Ulygun 
görülenler hakkında makbuzlar hazır · 
lanını§, görülmeyenler için de zaLıt 
vara&:alan tutulmuştur. Bu zabıt va
rakaları bugün tahsil idarelerine tev 
dit.\ ~cek, vergi ceza.sile beraber ola 
rak derhal tahsil olunacaktır. 

Makarna, şehriye, irmik ve pisku
"i gibi Undan mamul maddeler satışı 
ile ali.kadar müeııaeaeler, dünden iti
baren bu mevadda daınga pulu yapış 
tmnağa batlanutlardır. Bugün ve ya
nn, yap!lacak teftişlerde bu mevaddı 
pulsuz &atanlar hakkında takibat ya
pılac;aktır. 
• Değirmen ue fabrikalarda 
Değirmen ve fabrikalardaki faali 

yet dünden itibaren yeni bir veçhe 
almrtşır. Fa·brika ve değirmenlere ta 
yin edilen Maliye kontrol ınemurlan, 
evvel isi gÜn cmna ol ,luğu için, dünden 
itibaren filen vazifelerine b"§lanıış bu 
luıunaktadırlar. 

Dün, fabrika ve değirmenlerden çı 
karılan mallar hakkında ıu muamele 
yapılmıştır. Henüz kıymetli makbuz
lar tab' ve tevzi edilmiş olmadığı için 
maJ çıkannak isteyenler evveli, o mın 
takaJUn Maliye şubeaine müracaat et 
,mişler ve birer tahsilat müzekkeresi 
almışlardır. Bu müzekkerede, hangi 
fabrikadan ne mikdar ve ne kıymet
te un çıkarılacağı taıırih edilmiş oldu 
ğu için, bu müzekkere üzerinde Ma
liye şubelerince icap eden muamele 
derhal yapılmı§tır. Müracaatı yapan
lar, mülk vergi-e.ini ödedikten sonra, 
üç kumulan ibaret bulunan bu müzck 
kerenin bir parçaaını fabrika veya de 
iirrnen. aahibinden, ikinci patça.AJnı da 
kontrol menıuruna tevdi et:n:ıi§lerdir. 
Kontrol m.emurları .. müzekkerenin ha
kikate uyun uymadığını tetkik ettik
ten sonra çuvaJlarm ağızlarını mühür 
lemi~lerdir. Bu suretle muamelesi ta . 
ma.,.......'anan unlar, mal &a.bibi tarafın -
dan ıstenilen yere aevkedilmiştir. 

Anca~ tahsilat mü.zekk:erenin üçü 
cü. parça~ı, taklit tezk.eresi makamı
na kaiın olmak üzere mal sahibi tara 
fmdan saklanılmıştır. Bu muamele un 
lu mevad imal eden fabrikalar hakkın 
da da ayni şekilde tatbik edilmekte • 
dir. Bu fabrikalardan çıkacak mamul 
mevaddı havi kutu, &andık ve aaire
nin pullanmaaına başlarulınıştır. Pul
lanma i§j, kontrol memurlanrun hu -
zurile ve kilo b"§ına, 2 kuruş heaabile 
tartılarak yapılmaktadır. 

Perakendeci esnafın elindeki un 
çuvallarının mühürlenmesine de bu
gün başlanacaktır. 

Müddet uzatıldı. 
Beyannamelerini verenlerin ödeye 

cekleri vergiyi maliye şubelerine ya
hrmalan için tayin edilen üç günlük 
müddet te görü).,., lüzum üzerine uza 
tı.hnıştır. Bu n.ükellefler, ellerindeki 
n~a.lların v~rgileriru ayın on be§'ine 
';uu\_e i:.de,-eee'ı<leran-. 

T ütii:ı ve içki 
Dün .sabahtan itibaren, 1$tanbul 

nhiaarlar başniidüriyetinde tütün ve 
müskirat beyannamelerinin kabulüne 
başlanmı§hr. Bütün bayiler, pel'§em· 
be günü akşamına kadar ellerinde tu 
lunan mal mikdanru göeteren beyan
nnneleri, idareye tevdi e.tmişlerdir. 
Müskirat bayileri .. yni zamanda taki 
bu amirliklerine, tütün ve sigara ba 
yileri de bağlı olduklan satı§ depola
nna malıimat vermitlerdir. Beyanna
me ·kabul müddeti dün alqam nihayet 
bulımıştur. Bu beyannameleri tasnif 
edildikten aonra. inhisar başmüdürlü
ğünce, her semt bayileri için ın.üraca• 
at günleri tayin edilecektir. Aliilı.;ular 
lar, bugilnlerde, 1 Haziranda ellerin· 
de bulunan maJm vergisini, götürüp 
ödeyeceklerdir. Dün, bayiler depolar
dan yeni aldıklan tütün ve cigara ve 
miiAıl<irat için, yeni resmi de vermİ§· 
lerdir. Kanundaki aa.ralıat mucibince, 
papket ve titelerden alınacak vergi 
inlıiaar resmi ile birlikıte ve ayni wıu
dai~inde tahsil olunmaktadır. Yeni 
pullar tevzi edild)kten AOnra, fabri4 
ka ve imali.thanelerde yapıfbnlacak
tır. 

Şimdilik elde mevcut tütünlere pul 
yto·,, !ırmak mümkün obnadığmda.n, 
paketler Üzerine vergin.in mikdan ya 
zıhncaya kadar vergi, mevcut malla • 

Milliyet'in tefrikası: 25 

Tanıdığım Caşuslar 
( Meli. Knokaert'in hatıraalrı ) 

Tercüme eden: AHMET CEMALEDDIN 
_ Hemtire, dedi, &izd~n yardım ı 

V'C nasihat istemeğe geldım ama sa
kın beni deli zannetmeyiniz. 

- lstafurullah (Stefan) ... Sizi 
J:nliyorum. &kalım bizden ka!ın· 
dığmzın sebebi ne imi' ö~~en~~ı~. 

- Yalnız sizlerden degıl butün 
arkadaşlarımdan kaçınıyorum, se· 
bebini de öğrendiğiniz za~:ın ba~ 
na hak vereceğinizden emınım. Bı
dayetcn her4eyi size itiraf etmek 
istedim; lakin bilmiyorum, neden
ıe size bile açılamadım. Çünkü he_r· 
kesten evvel bu sırrı öğrenmek sı
zin hakkınızdır. Bunu ürkekliğime 
ve mahcubiyetime atfetmeyiniz. 
Vakıa siz benim öyle pek ürkek 
bir adam olmadığımı da bilirsin'z 
ama bu i~ batka iıı hemııire... . . 

Son sözleri söylerken Lehlının 
siman hakiki bir ıstırap altında 
kıvranan bir adam sim<ısını almı~
tı. Ben neşesinin avdetini teshil ;. 
cin sesimi mülayimlest' ip küçük 
karde~:nin dercl:ni a~Iamak isti-

yen bir abla şefkatile: 
- Haydi bakalım (Stefan), de

diın, baklayı ağzından çıkar baka
lım; derdini anlat. 

(Stefan) gözlerini indirerek iza
hat verdi: 

- Amcazadenizin evine bir gün 
matmazel (Renee Avallo) isminde 
bir Fransız kızile muarefe peyda 
ettim; Kend'sini can ve gönülden 
sevdim. Şimdi bu kızla evlenmek is 
tiyorum hemşire .... 

Hiç beklemediğim bu cevap kar
şısında bir kahkaha atmamak için 
dudaklarımı ısırmaya mecbur ol
dum. Zengin ve zendest Lehli (Ste 
fan) ilk görütte bir Fransız kızına 
tutularak kendisile izdivaca kal
kışması o kadar beklemed' ğim bir 
hadise idi ki bu asıkane maceralar 
mutehas'lsına: 

- İyi ama (Stefan) bu ask kim. 
bilir kaçıncı sergüze,t!ndi;? De
rnek lazım idi. Lakin delikanlı
nın bakışlarında o kadar derin bir 

a aKadar e lefin vazıyetını ıza •• mu ıyoruz, 
rın satı§ bedeline ilave edilerek lah- imal veya teslim emirleri S kuruştan 
sil edilecektir. Bu hususta kanunda 10 kuruşa, 
bir ma.clde vardır. Bedeli 25 kuruş ve Ba.hrı vukuat raporları 50 kuruş· 
daha yukarıya olanlara da bir kuruş tan 100 kuruşa, muvakka! sig?ria be-
ilive edilecetkir. yannameleri ve s.igorta zıllen 5 ku · 

içkilerden alınacak resiın de 25 oan ruştan l O kuruşa, 
tilitreye kadar olan şişelerden bir lı.u Alelumum tahkimaname ve sulh 
n.t, Ve 25 aantilitre ve fa.zla&ı için nameler ve konkurdato ve mahakiarı 
de iki kuru~ alınacaktır. ve devavide ibraz olunacak bilanço ... 

Evvelki gün yirmi beş kuruştan dun lar bir liradan 2 liraya pasaportla!' 1 
olan tütün ve sigara. paketlerine bayi liradan 2 liraya, 
ferine bir kuruş fazlasına sattıkları gö Snliı.lıiyeti resmiyeyi haiz olmayan 
rümüştür. inhisarlar Umum Müdilrlü efrada •ilah taşıyabilmek için verile-
ğü bunu nazan dikkate alarak tülün cek siJah tezkel'eleri SO kuruştan 100 
:s.igara ve içkiden alınacak resimleı-i kuruşa, ·ki.ğıt ve mukavva Üzerinde 
gazetelerle ilin etmeğe karar venni~ tertip olunan, umumi mahallere ası· 
tir. Halk, bu ilanlara bakarak fırsat- lan ye yapıştırılan veya ahar suretle 
tan istifade etmek isteyen bazı bayi • t"'!·lıir olunan ilanlar 20 kuruştan 40 
ler tarafından aldatılmamalarma dik kuruşa, 
kat etmelidirelr. Kağıt ve mukavvadan başka mad-

Leuha resmı arttırılm:f değildir <kler üzerine tertip olunan ve umumi 
Dün lotanhulda bir şayia çıkmıştır. mahallere yapıştırılan veya asılan ve· 

Belediye levha resimlerini arttırdığı yahut tethir edilen ilanlar: 
haberi üzerine şehirde bütün Esnaf Bir metre murabaının yarısı veya 
ve dükkan<:ılar levhalarını indirmi§ler bundan dun oalnlar lS kuruştan 30 
dir. kuruşa, 

Belediyeden ya.ptığmıız tahkikata Bir metre murabamın yansından 
göre levha resmi arttmlnnş değildir. bir metreye kadar olanlara iki kuruş 
Belediye reis n>OJavini HAmit Bey: tan 50 kuruşa, 

- BeyJ.ude yere telaş ediyorlar, es Bir metre murabbamdan ziyade o-
nafm levhalanru indirdiklerini biz de !anlar 150 kuruştan .>OO kuruşa, mü! 
duyduk Levha resmi katiyen arttırıl tezimine ilzamı havi ita olunan tezke 
mı şdeğildir. Herke& dükkanının lev- reler 20 kuruştan 40 kuruşa, 
haaım gene ta.kam .. ,, Şirketlerin turkumuabir~e hafriyat 

Bu §ayia üzerine Anık.ara cadde - ve tamirat icırau için beledıyeye vere 
sindeki kitapçılar da birer birer lev- cdı:İeri ihbarnameler 15 kul'U§tan 30 
balarını indiriyoralrdı. kuru§a, iblağ edilnıitşir. 
Damga resimlerine yapılacak zamlar Sennaye!.İ e~hama münka.sim olarak 

Yeni vergiler meyanında damga !eş.kil ed·ilecek her nevi şirketlerin mu 
reamine de birçok zamlar yapılmış • vakkat veya kat'i tahvilatlan itibarı 
tır, Bu zamlar hakkında haziranın bi kıymetleri üzerinden 10 kuruşta veya 
rinci günü.nd""1 itibaren tatbika baş- yüz kuruştan küouratında 40 papra he 
lanan kanun ı-udur: sabile resme tibidlr. Eski-·l,ı-~ ?il .,~ra 

Kanunun metni heaahile damga reamine tabi idi. 
Madde 1 - 28 MaYJS 928 tarihli ve Her türlü "lım ve satımla icar ve 

1324 tfo. lı damga re$mi kanununun i~ticara müteaİlik ihale kararlan iha 
- 11 incıi maddeainin 1 - il inci hkrala- le bedeli üzerinden bin kuruşta 1 O pa 
rııxla ya.zıh r-mı m.ikdarları iki kat, radan 30 parpaya iblağ edilmiştir. 
B - mezkUr maddenin 12, 13, 14, 15, Kanunun 32 inci maddesi mucibin· 
16, 32, 36, 37, 43, SS, 63, 71, 72, 81 ce damga resminden muaf olan imza 
ve 85 inci fııkraalnnda yazılı resim ve mühürler hakkında şahadet ve tas 
mikdarlan bir kat, C • 13 üncü madcle diki havi şerhler, hancı ve otelciler la· 
nin 8 inci fıkrasında yazılı re&İm mik rafından zabıtaya verilen ihbarname· 
darı iki kat, D . 27 inci maddesinde )er, posta havalenaıneleri ve bunlara 
yazılı resim nıikdarı bir kat arttırıl- müteallik makbuzlar, müzayede ve 
mıttır. münka.sa ihali.t kanunu mucibince ve 

Madde 2 - 32 inci maddenin 18, . rilecek muvakkat teminat mektupalri-
21, 32, 34, 3S, 40, 43, 4S ve S5 inci le depozito mukabilinde verilen mak 
fıkralan lağvedilmiştir, buzlar, icra daireleri tarafından mah 

Ma.clde 3 - Mezkur kanunun 13 n- kfun cihetin alındığına dair verilecek 
cü maddesinin 8 inci fıkrasının ikinci makbzuzlar ve heaap puslaları, ilanı 
bendine plajlar kelimee< konulmuştur. havai olmayan cep takvimleri, yalnız 

Kanuna göre yapılan zamlar isim sıfat ,,., mahalil ikameti mübeyyin 
Bu kanun mucibince her nevi ev- kartlar, a.drealer ve levhalar, lokal ve 

ra.ka yapı§iınlacaık pul mikdan ile bu otellerin yiyecek ve içecek listeleri, 
evrakın evvelce tabi olduğu pul mik- davar ve ehli hayvanat sayım ve yok 
darını, alaka.darlara kolaylık olmak lama ve ifraz tezkereleri, hükumete 
üzere a~ğıya yazıyoruz: ait müze ve devairi belediye ile me • 

Kefalet akçesi olmayan iıntiyaz nafii mnmniyeye hadim mahaller tft-
kararnameleri 50 liradan lSO liraya, rafından küşat edilen sergi biletleri ma 
kefaelt akçe» olan imtiyaz karama- hiyetlerine göre Damga kanununun 
meleri kefalet akçesinin beher bin temas ettikleri hükümleri dairesinde 
kuruşu için 30 kuruştan 90 kunışa, ih Damga reMllİle müekllef olacaklardır. 
lira ?eratlar.• S liradan 15 liraya, ına Bilumum plajların duhuliye biletleri 
den ıtletmesme. mahsus te:ı:kere ve ruh bir kul'U§tan dun olmamak üzere he
aatnameler. 5 !ıradan 15 lıray.a, ma • her biletin muhtevi meblağın yüzde 
den ~ıo:~~yat ruhsatnamelen ?_ l 1 

"• besi niıebetiı>d<ı :l.amga r~n.e tiibj o 
, dan "' ıırıı.ya, taş ocı\k.lan 'I'Uh• ' \ ı · ,~, d - - ~ 

f · 2 ·ı - .ı 6 1t.....l.. ___ .,_..1.1\.,.. aoa .. ar ır. 
me erı t ".ııu~ · uncya, "!',,....,-.. · ; .ııı Ta yare resmi tatbifiatı 
-ınamelen 5 Jıradan 15 lıra,.a, ala • ._ )1 • 1 
meti farika ilmühaberleri ve ünvan kındDakıg~rktaraftan tar.kare red d~'!k 
(firma) tezkere ve ruh&atnameleri 2 . · ı anunun tat ı atına a un, 
liradan 6 lira.ya, fabrika ve matbaa fılen b~şlan~lmıtşır:. • . 

• ·· 1 'hd ~ • · Y eru vazıyete goret tıyatro. s.ınema ve s.maı mue&seae er r ası ııçın verı- • . . • • ... ) 1 
len ruhsatnameler 10 liradan 30 lira- b.ar, d~aıg, ıçkı ı'?ılen eı:. enc.e ye~. e 
ya., nnde, bılet ve masraflar uzerme yuz 

Bir imtiyazın ntihsali zımnında de tS ni.sbetinde pul yapıftırılmakta-
ream:i dairelere verilen mali itibar şa· dır. .... 
hadetnameleri 3 lira.dan 9 liraya, Bunda~ .b~a, gramofon plB.kla-ı· 

Reami d · ı 1 iınt' aa1ı· l • nm ber bırinden 15 er kuruş tayyare 
aı~ er e . ı~az ıp en en.mi alınmasına baılanmıtşır. Ayrı -

araamda !~ati olunan ımtıy~. mukave c ta harçlan üzerinden ve noter 
elnamelen ve tartnamelennın beher • a, ~ le ·-->-- --LI- ak ' 
nüahaeı 10 liradan 30 lira a ıcra daıre rı.~ 11MOaeıne ,,..,.. ın 

An · . Y '· • dan, evelnme euzdanlarmdan da az 
onım şuık.etler aermaye&ırun ta • _,,_., rd · ı · tm k 

mamı unz" ol--- ...1 .. •• d HftlLUA a reaım a ınnıa.u ıcap e e -a ....... uguna ve yuz e onu tedi 
nun veya daha ziyadesinin ted;ye kılın r. 
dığına dair müessesat maliyeden veri .. 
len beyannameler, Anoninı şirketler 
dahili nizamnamelerinin hükümetçe 
kabul ve tasdik edilen nü.shalannın 
her biri 3 liradan 6 liraya, şirketler
ce meıvk;i tedavüle ç.karılacak hiue 
ııenedatına ve tahvilatına talip olan -
larm talebi ha.Yi varak_;>ları 10 kuru§ 
tan 20 kuruıa, 

lırtidalar 

Muayyen meblağı havi obnayan ve 
ya m":~Y.~en meblağı mahdut olm .. yan 
taahhudu mutazammın ıenedat ile ib 
ra.z edilecek evrak 20 ~ 40 
kuruta, 

Aelhimum ordino yeriıne lı:aiın olan 

ıstırap okunuyordu ki ağzımı aç
maya cesaret edemedim. O hüzüıı· 
lü, hüzünlü devam etti: 

- Hemıire amcazadeniz ma
dam (Jour.et) bana karşı çok bü
yük nezaket ve lütufla hareket etti. 
Orada bana karş:ı ı;österilen bu sa
mimiyetin sebebinin de sizinle o
lan arkadaşlığımızdan bu,ka bi• 
şey olmadığını biliyorum. Tabii ca
susluk faaliyetimiz hakkında ben [ 
kPudilerine küçük bir imada bile ' 
bulunmadım. Bazan arkamda-
ki Alman üniformasına rağmen on· 
larm düşmanı değil dostu olduğu. 
mu anlatmak, onların vatanları na
mına casusluk gibi tehlikeli bir işe 
ghiştiğimi söylemek arzusuna ka
pıldım ama bundan hepimiz için çı 
kahi!e~ek bir tehlikeyi düşünerek 
nefsımı zorladım ve dilimi tuttum 
Nihayet matmazel (Avallo) da u: 
zun müddet devam eden biganelik
ten sonra aşkıma lakayt kalmadı 
zira amcazadenizin evinde bir gün 
kendisine Alman olmayıp Lehli ol
duğumu ve Almanların Lebistanı 
ve LehFleri tazyik ettiklerini, hü-
18.sa ben de onun kadar Almanlar
dan ho,lanmadığmıı söyledim. O 
zamandan itibaren kızla sık sık kar 
şılaştık ve anlaştık. Ancak matma
zel (Avallo) nun ebeveyni kızlarr
r.ın bir Almanla izdivacına asla 

lıtidalara da fazla pul yapıştırıla 
cağı hakkında bir fayİa çıknut~ır. Bu 
ıum uh yoktur. lstidalar eskisi gibı, 
lS Icunıtluk pul yapıştmlacaktır. Yal 
nız fazla olarak bir ikun1ş tayyare pu 
lu yapı~ırılacaktır. 

Ekmf'k: 9,50 
BuğdaYJ Koruma kanunu mucibin

ce eloneğin kilosuna yapılan 70 pata 
zam üç gÜnden beri tatbik edili)·or. 
Dün fırınlar belediye tarafından .,kı 
bir kontrol altrna almm>§tır. Kanu
nun meW.ii tatbika girdiği birinci 
gün, yani cuma gÜıı.Ü, fdırin bazı aemt 

/ 

, . 

Düsmanın tahtı isgalinde bulunan 
ardzide kalarak 'müttefikin ordu
larına faideli ve güzide hizmetler
de bulunan Casus Matmazel 
( Knokaret) e Belçika Müdaf aa_i 
Milliye nezareti tarafında verılmış 

olan takdirnamenin sureti 

müsaade etmiyeceklerini anlıyo· 
ruın ben kendilerine Fransa vata
nın~ ca~usluk ederek hizmet ettiği-

!erinde kanşıkhklar olmuştur. Bunun 
scb~pleri şunlardır: 

Narh perşembe günü geç vakit tes
bit edilrni• ve ekmeğin kilosu 9,20 ku 
ruş ~lmuşiur. Vakit geç olduğund.ın 
o gün şubeelre tebligat yapılamaınış· 
tır. Cuma günü çıkan sabah gazetele 
ri, Milliyet müstesna, nar'!-ıı. Y?-nlış yaz 
mıştır. Cümhuriyet gazetesırun ekme
ğin kilosunu 9,30 kuruş olarak yaz· 
ması üzerine bazı semtlerde fınnlar 
halka 9 30 kuruştan ekmek aatmıtlar 
dır. Ba~ı yerlerde de, belediye şube
leri henüz yeni naı-h tebliğ etmedik.le 
rinden ekmeğin es.ki narh üzerinden 
yani 7 :30 kuruştan ~tılması .. i~ln ~n·ın 
lan icbar ebnişlerdır. Ekmegın fıyf'ltı 
·me!elesi, ancak dün tabii mecrasına 
girebilmi~ir. Ekımeğin k.' '· :ı 9,SO ku· 
ru§tur. 

Fiat listeleri neşredilme~. 
düşünülüyor 

KaJıve, çay ve saire gibi maddelert> 
kooan yeni vergiler hakkındaki kn • 
nun dfu> akşama kadar belediyeye teb 
)iğ edilmemİ:f!İr. Belediye bu vaziyet 
tc kendi hiss<>'ine dii;en konıtrol ya
zife&ini yapamamaktadır. Kanun ge
lince, belediye !bu htüusta Ticaret o· 
daaı ve Ticaret müfet!ıtliği ile teşriki 
me3aİ edecektir. İhti-kirın önüne gt"ç~ 
meık için bazı ta.savvurlar vardır. Her 
hafla başlıca maddelerin fiyatlarını 
gÖft.terir bir liste neşı·edilmesi tekrar 
dÜj.;;nülmektedir. 

Adliyeye tebligat yok 
Yeni damga ve Adliye harçlan ka

nunu Adliyeye tebliğ edilmediği için 
dün eski kanun hükümlerine göre mu 
amele yapılmıştır. İcra muhaeehccisi 
bu hlMın:ta şehrimiz Maliye te§l<llatı 
erkinı ile tenıa.s. etnıekte ve nasıl mu 
amele yapılacağını aormaktadır. 
Gümrükte bir komisyon teşkil edildi 

lotililak ve.-gi•i hakkındaki knnu· 
nun tatbikı hakkında gümrüklere de 
emir verilmi§tir. Gümrük ba~üdürlü 
ğünde, bu verginin tatbikatile meş . 
gul otmak Üzere bir komisyon teskil 
olunmuştur. 

ihtikar yapanlar Müddeimumilığe 
verüccek · 

Ticaret odaaı yeni vergilenn ihda 
11 mü-~~&ebetile piyasada h.!'"'I ol~ 
vaziyeti Oda memurlarma dun teblıg 
ettinniştir. lhtikardan koruma ~anu -
nunun tatıbik.ına memur olan Tıcaret 
müdürlüğün.ün vaziyeti ye.?i vergiler 
dolayuile. malfun ~l~a~ıgmdan oda 
bu vazifeyi balkı ihtıkardan koru -
mak .için üz~ almı§!ır. , . 

Yeni vergilenn tarhı pıyasada dai· 
ma bu gibi hareketleri kollayan ba
zılannı derhal ihtikara sevketmİ§tir. 

Unda" alınan buğdayı koruma ka• 
nunuo naı h dola.yı1.ile ekmek üzerinde 
normalden fazla bir tesir yapmamış· 

tır. Hatta bazı fırınlar ekmejıi satıl • 
maaı lazım gelen 9,S kuruş fıattan a-
tağı sa.tmaktadırlar. . 

Şehri?' ekseri aemtlennde ekmek 

Ticaret odası bu husu•taki letkilra 
tını ikmal edince, eğer ihtılti.r yapıl
dığı.11 les.bit ederse bunl:ır b.,kJ1:1ncfa 
takiha·t yapılması için müddeiun1umi
hğe müracaat edecektir. 

~ * * 

Pasaport, vize 
Maliye şubelerinden de 
birer ves:ka getirilecek 

Hazirandan itibaren mevkii 
meriyete giren kazanç vergısı 
kanununun (60) ıncı maddesi 
mucibince emniyet müdürlüğün
den pasaport almak veya vize et· 
tirmek isti.yenier mensup oldukla· 
rı maliye şubelerinden birer vesi
ka getirmeğe mecbur aci\ledil
miştir. 

Bu vesikalara gidecek zatın 
dükkan veya müesseseyi ne vakit 
terkettiği, kazanç vel'gisiııden boı 
cu o.lup olmadığı yazılacaktır. 

Bu suretle kazanç vergisinden 
şimdiye kadar yapılan kaçakcılığır. 
önüne geçilmiş olacaktır. 

* * :; 
Mayi mahrukat 
Vergisi alınıyor 
Emir geldiğinden kanu-

nun tatbikına geçildi 
Mayii madeni mahrukattan alı

nacak vergi hakkındaki kanunun 
tatbikı hakkında gümrüklere emir 
gelmi' ve derhal tathikına ba.tlan
mıştır. Mayi madeni mahrukattan 
vergi alınmaı;ı derhal piyasada te· 
sirini göstennekten hali kalmamı' 
tır. Y a'lnız benzin, benzol ve petrol 
fiyatlarına yapılan zammın vergi
nin tutarım geçmediği anla.yılmak 
tadır. Ticaret Odası yeni vergiler 
etrafında tetkikat yapaprken bu 
ciheti de tetkik etmiş ve piyasada 
görülen fiyat seviyesinin gayrita· 
bii olmadığı neticesine varmıştır. 

Muhtelif marka dökme petrol 
fiati tinıdi piyasada kilosu 
22,5 kuruştur. Hasıl olan tereffü 
20 papradır .. Rus malı petrollerin 
de kilosu ayni fiyattır. Benzinin de 
tenekesi 850, kilosu 31 kuruştur. 
Ru& malı ve diğer markalar arasın 
da fark yotkur. 

Bazı kadrolar takviye ediliyor 9. 8,S kuruştur. Yalnız bazı mağaza 
ve bakkalların una fazla zam yaptık· 
lan nazan dikkati celbetmektedir. 
Diğer taraftan ;makarna fiatlannda ya 
p•1ıuı zammın vergi ni.sbetin.den ziya.-
.•+ · ' • - ' · 1- 1' r;'-bn'k~'- ı de ölG"!6U ~~.rne ..ııte61'"· • e1- ,, ~a: 
rm burada ınaka.nıanm un veya mnik 
ten imal edilmesi üzerinde fiat oynat 
tıklan nazarı dikkati celbetmitşir. 

Senebaşı münasebetile lstan
bul gümrüklerinde esaslı bazı de
iişik~ikler yapıln;ıı.~tır, "Y e.Jli te\~~
latm bi!ha$5a ~ı\idürlük te'1;i
lat kadrolarından ithalat, ihracat 
ve ticareti dahiliye gümrükleri 
kadroları takviye edilmektedir, Diğer taraftan kahve .fiatlerinde de 

bir yül.aelme mevcuttur. Yalnn şeh • 
nn muhtelif aemtlerinde bu yükseliş 
o kadar muhtelif fiadar göstermiştir 
ki içinden çıkdmaz hale gelmittir. Muh
telif tiplerde çekilmi, kah...,nin top • 
tan fiati 73 • 7S,S kuruş arasındadır. 
Pamuklu, yünlü ...., ipepkli men&ucat 
üzerindeki fiat tereffüü teshit edil • 
mektedir. Umumiyetle manifatura e~ 
yası üzerinde yüzde on. onbeş araaın 
da bir fiat yii)oekliği olduğu ~eabit 
edilıni}tir. Ticaret odaamın ı.e.bit !'tıi 
.. nadere nazaran toptan çay fıatr..; §U ~kildedir. Ceva 190 - 250, Hin 
diye 200 - 300, Seylan 212 •. 312 ku
rut- BU.,..k çaycılar yüUek fiatleri, 
çaylarının hususi berman olduğu şek

linde tevil etm~lerdir. Çay fiatleri ü
zerinde ihtikann tesbitiı ı ı • kolay gö
rülmemelotedir. 

En ziyade fiat yüksekliği görülen 
maddelenlen biri de camdır. c .. m fi. 
telerinde metre murabaı batına 2 ku
ruttaıı, 10 kuruşa. kadar yükaeklik gö 

rülBu~'an mada yeni vergilerle !.iç 
bir ala.kası olmıyan aebze, nohut, faaul
ye ve yağ gibi yiyecek e§Ya.sı fiatleri 
de yükselnllştir. 

mi söylesem onlar kızlarının bir 
Almanla evlenmiş: olmasından muğ 
ber olacak (L'lle) efkarı umumiye
sinjn umumi lanetinden kurtulmı. 
yarııklarını anlıyorlar. Şimdi söy. 
leyiniz bakayım ben ne yapayım? 

- P "ma (Stefan) bu harp i-
1imihaye devam edip duracak değil 
ya! Si:ı ik' niz de henüz pek gençsi· 

mz. Harbin sonunu bekler ve·bütün 
insaniyeti kasıp kavuran bu afet . 
bittikten sonra evlenirsiniz. Olur bı 
ter ... 

lehli meyusanc başını salladı ve 
kollarını havaya kaldırarak: 

_ llahi hem~ire, dedi, böyle "bir 
:ıamanda gençliğe beklemek tavsi
yesi manasız olur. B'z biribirimizi 
sı>" iyoruz. Niçin bekliyelim, Mat
mazel (Avallo) da işin düzelmesi
ni zamana bırakacak eski kafalılar 
dan değil. 

Hem ben size bir şey söyleyim mi? 
Sevgilim Rene .de casusluk ediyor. 
Kızın vatanına ka111 gösterdiği bu 
fedakarlık ise beni büsbütün ken
disine bağlıyor. Bir gün benden bir 
hizmet talep etti ve vereceği bir 
mektubu kendisinin p;yano mual
limesi olan Madam (Brise) is -
minde bir kadına götürüp götü-
remiyeceğimi sordu. Bu kadın 
(Ledeghem) de ikamet ediyormuş. 
Memnuniyetle muvafakat ettim. 

Sof yada gizli bir komü
nist matbaası 

SOFYA, 2 (Milliyet) - Siya
&i zabıta tarafından Sofyada gizli 
bir komünist matbaası meydana 
çıkanlmıştır. 

Matbaa basıhnııt birçok ko
münist gazete ve beyannameleri 
bulunmu, ve mU.adere edilmi'ftir. 
Mat:baayı id~re eden ilô genç tev· 
kif edilip devleti müdafaa kanunu 
mucibince mahkemeye verilmi!· 
!erdir. 

- Göz Hekimi -
Dr. Süleyman Şükrü 

Birinci ııruf mlitehassıs 
(Babıali) Ankara caddesi No. 60 
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Mektubu götürdüm, cevabını getir
dim. Bu postacılık hizmeti sayesin
de tevgilimi sık sık gönnekte oldu
ğumdan mektupların ardı arası ke
silmemesine can ve gönülden dua· 
lar ediyordum. La.kin bir gün ar· 
:z:uın hilafına neler taşıdığımın far· 
kına vardım. Mener ben (Hür Bel
çika) gazetelerinin nüshalarım ge
tirip götürmüyor muymu,um? Bu 
g~tenin ise Almanların tahb i~
galınde bulunan menatıka girmesi
~i ';'1enetmi! olduklarını pekala bi
lırsıniz. Gizli gazete getirten bir 
kimse gi'Zli haber de getirtir, gön· 
derir değil mi hemşire? .. 

Lehlin"n bu sözleri canımı sıktı 
ve bu gazete i~ini i~itince fena hal
de ürktüm. Vakıa Almanların me· 
nettikleri ·bir cerideyi tahtı işgalde 
bulunan menatıka sokarak netir ve 
tamim etmek Matmazel (Rene A
vallo) hesabına büyük bir fedakar
lıktı. Ancak elde edilen faydanın 
azlığı karşısında tehlikenin azame
ti zihnimi durduruyordu. Mesela 
mühim bir haberi itilaf devletleri 
İstihbarat şubelerine veya erkanı. 
harbiyelerine yetiştirmek için ne 
kadar tehlike göze aldırılmış olsa 
yeri idi. Yafmz memnu bir gazete
yi okumak ve okutmak iç'n kendi
ni tehlikeye almak manasız biy 

(Bitmedi) 



- ---- --- ----------- - -

İstihlak ve tayyare vergi
leri kanunları metni 

. Matlde 1 - Aşağıda yazılı maddele- ı 
rın memlekete .ithallerinde veya memle~ 
l:et dclıilinde istihsal veya imallerinde ' . nızalarında yazılı miktarlal'da istihlak 

A - Tapu senetlerinden ' 
Taalliik ettiğ; gayrimenkul kıymeti 

(1000) liraya kadar olanlarda (1000 da
hil) 20, yukarı olanlarda 50 kuruş. 

verg-isi alınır : 
1) Kahve (çiy, kavrulmuş, kahve 

'<abuğu, hazırlanmış kahve dahil) be
!1er kilogramından yirmi beş kuruş; 

il) Çay (Taklit çaylar dahil) beher 
Hlogramından 50 kuruş; 

Ill) Kakao (Tane, toz veya hamur, 
Yağ halinde, ıekerli ve şekersiz dahil) 
beher kilogramından 50 kuruş; 

iV) Kauçuk mamulat: 
.A - Ham kauçuk (Temizlenmiş, t~

rnızlenmemi ş ve döküntüleri) beher ki
l6gran:undan 100 kuruş.; 

B - Gümrük Tarife Kanununun 447 
İnci maddes.iı:ıde yazdı mamulatı (Tam 
ıeya parça halinde memlekete ithaünde) 
he her kilogramından 50 kuruş; 

V} Pencere camı (her nevi} beheı· ki
l'lg~·aınından 4 kuruş ; 

VI) Kağıt (sargı) k kağıt, matbaa 
1 iiJıdı, yazı kağıdı ve her ııevi mukav
va dahil) beher kilogr:ıınuıdan 3 kuruş. 

' 
Vll) Çimento, beher tonundan 250 

uuruş; 

Vll 1) Deri marn ulan : 
A - Kösele ve vaketelerden beher 

Jcilor-ramınc1 \il 15 lruruı; 
B - i\icşin ve sahtiyandan beher ki

logrammdan 10 kuruş ; 
C - Vidala, rugan ve sair ince deri~ 

lerden beher kilogramından 30 kuru~; 
IX) Pamuk İpliği ve pam10klu men

sucat ve mamulô.tından : 
A - Hariçten ithal olunan veya da

hildeki fabrikalarda imal olunup fabri
kadan satılan pamuk ipliklerinin beher 
kiloı;rammdan 9 kuruş. 

B - Hariçten ithal olunan mensucat 
ile dahildeki fal>l"ika.lann kendi imal et
tikleri ipliklerle dokunan pamuklu men
t.ucattan ; 

1) Beher metre murabbamm sıkleti 
150 grama kadar (150 dahil) olanlar
dan beher kilogramdan 20 kuruş; 

21 Beher metre murabbaının sikle
ti 150 gramdan fazla olanlardan beher 
kılogramdaa 10 kuruş; 

3) Gümrük Tarife Kanununun 39 ve 
40 ıncı fasıllarına dahil diğer pamuklu 
maddelerden beher kilogramdan 50 ku
tus; 

X) Yün İpliği, yünlü mensucat ve ma· 
mulatından : 

A- Hariçten ithal olunan veya da
hildeki fab,·ikalarda imal edilip fabrika
dan satılan yün ipüklerinin beher kilog
t'anımdan 30 kuruş ; 

B - Hariçten ithal olunan veya dahil
deki fabrikalarda, bu fabrikaların kendi 
iınaJ. ettikleri ipliklerle dokunan ale
lumum yünlü mensucattan : 

! - 6eher metre murabbaırun sıkle
ti 600 grama kadar (600 dahil) olanlar
dan beher kilogramdan 40 kuruş; 

2 - Beher metre murabbaınm sıkleti 
6QO gramdan fazla olanlardan beher ki
logramdan 20 kuru~; 

3 -- Gümrük ithalat Tarife Kanu
nunun 11, 12, 13 üncü fasıllanna dahil 
•~iı· yünlü ma:Oelerden beher kilogra
mmdan 50 kuruş; 

Sikletin hesabında, kilo kesirleri kilo 
itibar olunur. Vergiye tabi maddelerin 
zuı ufu hakkında gümrük resminin su
reli h•sabmda kabul ve tatbik olunan u
ıullcr aynen cereyan eder. 
M~dde 2 - Karış•k mamulatta kıy· 

h-.et)j c•ns miktarı yüzde 25 ten (25 da-
hil) fazla olmadıkça maddei asliyenin 
tna:nuliinün; kıymetli cins miktarı yüz
de 25 ten fazla bulunduğu takdirde, he
Yeti umumiyesinden kıymetli madde ma
mulünün vergisi alınu·. 

Madde 3 - Kabulü muvakkat usuli
\e veya Gümrük Tarife Kanununun be
Şİnci maddesi mucibince gelen eşyadan 
"• halı iplğinden ve Türkiye dahilinde İ· 
mal edilip ihraç olunan. eşyada.':' bu ver-

E - BHetle girilmesi mutat olan ti .. 
yatt·o, bİnen1a, konser, sirk ve plijlarda; 

Beher bilet bedeünin aoılları üzerinde
yüzde 10; 

C - Gramofon plaklarının beherin .. 
den 10 kuı·uş tayyare resmi alınır. 

Mndde 2 - Birinci maddede yazılı 
resinıJerden : 

(A) Fıkrasındaki alfilcaiar dairece se
nedi.n tanzim ve itası sırasrnda se. 
net ı.izerjJJe. 

. ( B) F ık>·a11nda yazılı olanlar biletler 
Jzerıne. 

(C) Fıkrasında yazılı olan da gümrük 
lcrden veya dahildeki im;ılathanelerden 
n1 ,1ğa:r.alara nakil sırasında Üzerlerine 
tayyare ı•ulu yapıştınlmak suret.ile ah-
nu·. 

Madde 3 - Mahkeme ve dairelere ve· 
rilecek arzuhal ve liyihalarla evrak taw 
kibine mahsus numara pusullalanna 1 
kuruşluk tayyare puJu yapıştırılır. 

Madde 4 - Her sene otuz ağustos 
tayyare ha" ranu günü, posta ve telgraf 
Ücretforinden ayrı olarak Posta ve telg
raf idarc•ince. kartlara yirmi paralık, 
mektuplara 1, taahhütlü ve kıymetli mek
tupkra 2,5 ve telgraflara 5 kuruşluk tay
yare pulu yapıştmhr. 

Madde f>-- Evlenme, noter dairelerin
de, köy ve inzıbat işlerinde kullanılma .. 
s.ı mutat olan ve nev'i, kıymeti bağlı 
lıstede yazılı bulunan varakalar kıymetli 
evraktan olarak ve bu meyanda mev .. 
cut hükür,1 ve talirr.at dahilinde ı-İazine
ce hazn·latılarak satılır. 

Madde 6 - 1454 numaı-a ve 18-5-1929 
tarihli kanunla bina, arazi, kazanç hay
vanlar vergilerinden idarei hususiye 
lıissesi ismite. alınmakta olan hisseleı·in 
tayyare resmi olarak hazinece cibayetine -
devam olunur. 

Madde 7 - Birinci maddenin ( B) 
fıkrn11nda yazılı mahallerde bi!et isti
mal etmiyen müessese sahiplerinden 
100, tekerrürü halinde 200 lira ve bu 
mahallerde kullanılan biletlere tayyare 
tayyare pulu yapıştırılmadığı takdirde 
müeosese sahibinden her bilet için 20, 
C fıkrasında yazılı plaklar, pul yapıştı· 
ıılınamış halde dükkan ve mağazaların· 
da bulunduran veya satanlardan her 
plak için (40) kurut alınır. 

Y ukanda yazılı resim ve ceza 2amları, 
ödenmed;ği takdirde mal memurları va
s1tasile vf! Tahsili Emval kanununa tev .. 
fikan tahsil edilir. 

Madde 8 - Kazanç, veraset ve inti
kal vergileri kanunlan mucibince mü
kelleflerin vereceklri vergi beyannamele
ı-ine bir liralık tayare pulu yapıştırılır-

Muvakkat Madde 1 - Fabrikalarda 
ve mağnzalarda bulunan plaklar bu ka
nunun neşri tarihinden itibaren Z4 saat 
zarfındn sahipleri tarafından bulunduk
ları mahal varidat tahakkuk idaresine 
biı- beyanname ile bildirilir. Bildirmiyen· 
ler hkkında yedinci maddenin pulsuz 
pt,\klar hakkındaki hükmü tatbik olu-
nur. 

Muvakkat Madde 2 - lstimali mec
buri olan pullar hazırlanmcıya kadar 
dam!ra pıılu kullanılır. 

Madde 9 - Bu Kanun 1 haziran 1931 
tarihinden muteberdir. 

Madde 10 - Bu Kanunun bükümleri· 
ni icraya Maliye Vekili memurdur. 

Beşinci maddeye bağlı liste 
Evlenma evrakı 

Beyan l<iğıd• 10, ilam kağıdı 10 izin 
kağıdı 10, Muvafakat kağıdı 10 Kayit 
ihrnç kiiihdı 10, ihbarname ka!fıdı 10 
Bülte11 10, lkametaih ilmühaberi ıo' 
Sıhhat ı·aporu 10, llAn tezkea-esi 20: 
Evlenmek ilmühaberi 10, Birinci sınıf 
zücdanı 500, İkinci sınıf evlenme cüz
danı 250, Uçüncü sınıf evlenme cüzdanı 
100 kuru§tur-

Noter evrakı 
Noter kağıdı 10, Beyanname 10, Is· 

tifsamame 10, Protesto 20, Vekiı.Ietna
me 20, Resen senet 20 kuruştur-

Afyon 
Vilayeti 
Defterdarlığından: 

Afyon Mülga malzemei ha
v.-iye depo Müdüriyetinden 
berayi furuht Maliyeye devr o· 
İunan aşağıda cins ve miktar
ları yazılı hurda malzeme ve 
demir alcsammm ton itihari!e 
ve tahta al.:sarr.mmda adet iti
barile satrlmalan icin 22-5-934 
tarihinden itibare~ yirmi bir 
gün müddetle müzayedeye ko 
nulmuştur. Hitamı müzayede 
olan 13-6-934 tarihinde saat 
15 de bedeli müzayedesi had
di layik görüldüğü takdirde 
ihalei kat'iye'eri icra kılına
cağından taliplerin yevmi mez 
kiırdan evvel Afyon Vilayeti 
Defterdarlığında mÜte§ekkil 
Satış Komisyonuna müra· 
caat eylemeleri ilan olunur. 

(2899) 
(X) işaretli olanlar evvelce 

satılmış olduğundan şimdiki 
müzayededen hariçtir. 

3 Adet istikamet dümeni 
1 ,, (X) Ayaklı dikiş 

9 

91 
51 

1 

" 
miknesi 
Minimaks (hur
da) 

,, (X) Dilli makara 
,, (X) Dış lastik (hur

da) 
.Pervane göbeği 
(mersedes motö 
rü için). 

163 ,, (X) Çadır gergi tah-

21 
116 
44 

79 
8 

300 
1 

32 
1 

" .. 
" 
.. 
" 

" .. 
" 
" 

tası 

Düy 
Kanat hobanı 
Manyato kelep . 
çesı 

iniş takımı 
Sür'at hava 
rusu 

bo-

Kanat pimi 
Atler motörü 
Ekzost borusu 
Oksijen kaynak 
makinası (hur-
da) 

21 ,, (X) Tahta fıçı (hur-

21 

1 
76 
35 

15 
52 

1 
1 

3 

1 

,, 
da) 
Ufak yağ bidonu 
(hurda) 

,. (X) Huhrda çadır 
,, (X) Çadır direği 
,, (X) Hangar gergisi 

" 
" 

11 

" 
" 

,. 

telleri 
Kanat hobanı 
Silindir contası 
(atler motörü i-
cin). 
Kaset 
Adedi devir saat· 
tı kontrol aleti 
Eski tip tayyare 
hangarında biri 
motörsüz) 
Tayyare gövdesi 
(iskelet halinde) 

3 ,, (X) Istaplize (iske
let halinde) 

1 ,. (X) istikamet düme
ni (iskelet halin
de) 

gi alınmaz. Şu kadar ki kabul~ ~~vak: 
kat surct;lc giren eıya, kanunı muddetı 
~rlı~da ihraç edilmiyecek olursa bida
Yeten teminata raptolunan vergi, irat 
kaydolunur. Yerli mamulittan olup yu
karıki fıkra mucibince ihraç dolayısile 
vergiden istisna edilen eşya hakkında 
muamele vergisi kanunundaki hüküml .. .r 
daiı·esinde muamele olunur. Memlekete 
ithal veya dalı.ilde imal sırasında vergi-
•i verilmiş olan maddelerin, ?'ı:mJeket 
dahilinde yeni bir ameliyeye tabı tut';'\= 
tnaları haünde başkaca istihlak vergm 
al•n.maz 

lnziba I evrakı 
1 nu1112ralı hüviyet varakası 2, 2 nu• 

maralı hüviyet varakası 2, Beyan vara• 
kası 2, ihtar varakası 2 kuruştur. 

2315 kilo (X) Hurda demir ve 
saç parçaları 

Madde 4 - istihlak resmi dolayısile 
çimento fiatleri tezyit edilemez. Aksi-
11• hareket <edenler hakkında umumi hü
kümlere te,.fikan kanuni takibat yapılır. 

Madde 5 - Birinci ve ikinci maddede 
l'~z1lı vergiler ithalat maddelerinde güm 
l''ltk ı-esmile birlikte ve ayni usul ve me
~asinı daiı·eslnde tahsil edilir. Dahildeki 
l!.tihsa1at ve imal3.tta verginin tarh, ta
hald1>ık ve tahsil muameleleri 2430 nu
"'"'"" ve 10-5-1934 tarihli muamele ver
!::it.i kanunu mucibince cereyan eder. 

Muvakkat Madde - Fabrika ve ima
li,thanelerlc bu malları hariçten ithal e-
dip loptan satan mües:;e3eler kanunun 
":•şı·inden itibaren 48 saAt zarfında fah
rtlt~, inıatAthane, depo ve mağazaların-
da •tlihlclk vergisine tabi bulunan mal
lar?nın ci.ns ve miktarını ve b,~}unduk\a-
tt Yerleri gösterir bir beya?1nameyi b~
hındulüarı mahal varidat tahakl<uk daı
relct-inc tevdi mecbuı-durlar. Bu beyan
n?-rnt!lerc nöre tahakkuk ettiriiecek ver
ıı-ılcr fabrika ve imalathanelerden mal 
•at ld k ~ ·h .. 1 ı ça VC' diğerlerinden nı ayet u~ 
ay zarfında müsavi üç taksitte tahsıl 
olunur 

Madde 6 - Bu Kanun 1 haziran 1934 
ta ·ı · rı unden mateberdir. 
. 1YJadde 7 - Bu Kanunun hükümleri

~! 1~rnya Maliye, Gümrük ve inhisarlar 
ekılleri. memurdur. 

'f ayyare resmi hakkında 
kanun 

Madde 1 - Milli Müdafaa hava kuv
... .,..,_; lo'"ı...;~!..ır.~ l:....:-s.ıl k olmak i,;.;.::e: 

Köy işlerine ait evrak 
Bekçi cüzdanı 20, Vesaiti nakliye cet· 

veli 50, Köy makbuzu 50, Borç ödeme 
tebliğnamesi 100, Muhtar seçme mazba
tası 20, Aza seçme mazbatası 20, Muh
tar huyrultusu 20, ~ buynı!t':'s~ 20, 
Muhtar tebliğnamesı 10, Bekc;ı ıntihap, 
mazbatası 10 kuruştur. 

Ahmet Haşim 
(Başı 1 ind sahifede) 

rilen taha,süs mektupları da oku· 
nacaktır. 

Dühuliye serbesttir. Ayrı ayrı 
davetiye gönderilmediği iiçn, F ın
dıklıda Güzel Sanatler Akademisi 
Müdürlüğü, şairin bütün dostlan -
nfı, eserinin hayranlarım orada gör 
mekle bahtiyar olacağını bildirmit 
tir. --·--
Amerikada bir mahalleyi 

zehirlemek istediler 
SACRAMENTO - Kalifomiya, 2 

(A.A.) - Polis, bütün bir mahalleyi 
zehirlemek için yapılan meli.netk.irane 
bir suikast keşfetmiştiı·. Birçok evle
rin merdivenlerinde Üzerlerinde - Nü~ 
mune • yazılı zehirli çilek çubukları 
bulunmuştur. Bu çiXlet çubukları için
de 12 kİ§iyi zelıirlemeğe kafi zehir 
mevcuttur. 

200 ,, (X) Hurda alemin-

144 ade- (lki 

yon saç 

Pervane 
kantlı) 
Pervane (dört 
kantb) 

32 

15 

3 

2 

6 

26 

15 
26 

,, 

,, (X) Ana mili (mer
sedes 300 lik re
no) 

" 

" 

" 

" 

Ana mili ( 120 
lik ron motörü
rıe) 
Otomobil direk-
sıyonu 

Eksantrik mili 
kapkalarile 
Çıplak eksantrik 
mili (mersedes 
otomobili) • 

Tipleri halihazırda hava 
kuvvetlerimizde kulla
nılmaya ve tadilen diğer 
tayyare ve motörlerde 
kullanılması kabil olıru
yan malzeme listesi. 
adet (X) Yağ deposu 

,, (X) Radiyatör (de
mir saç radiya-

'-' 

64 

379 

132 

62 

13 

63 
173 

31 

12 

;j/) 

8 

J 1 

59 

16 

17 

54 

18 

27 
20 
12 

28 

38 
79 

31 
16 

27 
88 

8 

2 

24 

80 
34 
19 

9 

8 

1 

2 
44 
43 

5 
5 

40 

9 
4 
9 
8 

19 
10 

14 

6 
3 

1 
1 
5 

.. törü) 
Silindir (Bens 
mersedes fiat) 

,, (X) Cadır kazığı 
(hurkulu) 
Muhtelif eski 
jant (eski Al
mıu;ı tayyareleri 
ne ait) 

" 

" 

' 

" 

" 

" 
" 

" 

" 

" 
" 

" 

" 

.. 

" 

" 

" 

" 
" 

Benzin depo;.'U 
(demir saç) 
Sübap iteceği 
hurda 
Çelik sühap ma
karası 
Karter somunu 
(mersedes fiat) 
Grank dişlisi 
(fiat motörü i-
çin) 
Ekıantrikli gam 
Muhtelif adedi 
devir saati 

v 

yag 
tazyik saatı sü-
r'at saatı benzin 
müş'iri. 
Kart r: civatası 
(reno) 
Grrank burnu 

( devvar motöre 
ait) 
Muhtelif gaz ko-
lu 
Ayna sahbası 
(yünkeres tay-
yareleri için) 
Muhtelif gaz ko-
lu 
Pervane anahta-
rı (eski motörle-
re ait) 
Eski tayyarelere 
ait gaz kolu ya-
tağı 

Garter yağ te-
bahhür borusu 
Carter yağ te-
bahhür borusu 
Hurda cep lam-
bası 
Demir köşebent 
Buçuk pul 

" 
(X) Emme borusu 

.. 

" ,, 

" 
" 

" 
" 

" 
" 

" 
" 
" 
" 

" 

" 

" 
,. 

" ,, 

" 
" 

" 

" 
" 
" 
" ,, 

" 
" 

" 

(benz fi.at mer-
sedes) 

(X) Su borusu muh-
telif motörlara 
ait 
Ke~epçe 

Kanat pimi (es
ki tayyarelere 
ait) 
Boru yatağı 

Aleminyon sul
fat (kavano~lar 
içinde) 
Ufak kelepçe 
Geı:gi teli rapti
yesı 

Araba halka rap
tiyesi 
Manyato milma 
tısı 

Karter ince yağ 
borsu rakoru 
Kapsol 

Kanat tantörü 
Reno larank yağ 
danlığı 
Mukatta kapa· 
gı 

Dist ribitör ka-
v 

pagı 

Yağdanlık zın . . . 
zıncırı 

Dürbün sehbaı::ı 
Yağ rakoru 
Motör yatağı la
ması 

Dinamo kapağı 
Pirimüslü havya 
(havyaları yok) 

(X) Muhtelif su bo-
rusu 
Abajor çenberi 
Abajor 
Dikme başlığı 
Demarör aynası 
Gaz kolu çubuğu 
Tayyare meil 
müşiri 
Baş manyatosu 
tezi kömürü 
Dış bobin 

,, (X) Hırta picimos 
lambası 

,, Pil 
,, (X) Bidon boş 
,, (X) Emme bor.!.SU 
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lstanbul 3 iincii Noteri B. Efendiye: ı~-----... ·------· 
Elyevm Bahçekapıda Nail Bey hanında ı VA1.:IURCULU 
i~i v_~ Üç ~~.ı:naralı odada bulunan ve ma- C K 
li mustakılum olan mobilya ve saireyi 1 TORK ANONiM ŞiRKETi 
Ahmet Rasim efendiye satcağımdan her I İST ANBUL ACENT ALICJ 
hangi bir vesika ile hende matlubu olan- liman Han, Telefon: 22925. 
ların tarihte" bir hafta zarfında tara- T b --• 
fıma müracatiarı ilan olunur. ra zon yolu 

Bakırköy Mektep Arka sokağı 48 No. D t K K A T 
d• Osman Hayri. (124 

Devredilecek lbtira beratı TARJ vapuru ;ı 
flnirın 

"Müvellidülma va müvellidülhumuza p AZAR günü saat 20 de l';.alata 
istihsaline mahsus .elektrik cereyanı ••· rıhtımından kalkacak olan bu va· 
yesinde muhallet cihaz,, hakkındaki ih- purda zamanın her türlü 
lira için istihsal edilmiş olan 9 Haziran konforu, kamaralarda van -
1928 tarih ve 1479 numaralı ihtira bera- tilatör, akar SU vardır. 1 in-
tı üzerindeki hukuk bu kere başkasına ci kamaralardaki yataklar 
devir veya icara verilecetinden bu bap- kamilen karyoladır. Gü-
ta fazla malı1mat edinmek isteyen zeva- verte yolcuları için hususi 
tın lstanbulda, Bahçekapıda Taş Harun ranzalar mevcuttur. 
d Gidi•te ·. Zonguld-'-, lnebolu, A-

a 43 a 48 numaralı idarehaneye müra- 'l:" i:lK 
yanak, San'l'Sun, Ünye, Gireson, TiM caat etmeleri ilan olunur_ (17077) rebolu, Görele, Trabzon ve Rizcye. 

-~--:-~------- 3148 Dönüıte bunlara ilaveten Of ve Sür-
lstanbul beşinci icra mernurlugo; una 

dan : 
P.1ahc.uz ve açık arttırma ile paraya 

çevrilmesi mukarre bir adet drasuvar, 
bir adet yemek masası ve altı sandalia 

ye, üç parça kadife yüzlü kanape takımı, 
bir adet gardrop bir adet camlı fantazi 
dolap, iki adet çay masası şehri ha1in1' 
6 smo. müsadif çarşamba günü saat 12 
dr n 13 e kadar Beyoğlunda Tünel civa
rında Narmanlı apartımanı derununda· 
ki meydanda açık arttırma iJe sat1laca4 . 
ğından laliı>lerin yevm ve akti mezkur-

1 

da mahallinde baz·~ bulunacak memu
runa müracatları ilan olunur . (129) 

meneye uğrayacaktır. 

Mersin yolu 
tNÖNU•• .apuru 3 

1 laziran 

PAZAR günü saat 11 de Sirkeci 
nhtımından kalkacak. Gidişte Çanak
kale, lzmir, Küllük, Bodrum. Rodos, 
Ma. maris, Dalyan, Fethiye, Kalkan, 
Ka~. Finike, Antalya, Alanya, Mer~ 

sin. Dönüşte ayni iskelelerle beraber 
Taşucu, Anamur, Kuşadası, ve Geli
boluya uğrayacaktır. 

...... mm .......... .... 

Istanbul Varidat Tahak
kuk üdürlüğünden: 
30 Mayıs 934 tarihinde neşredilen muhtelif maddeler

den alınacak istih!ak vergisi 1can:ınu mucibince fabrika ima· 
Iathan~erle mezkiir kanunda yazılı maddeleri hariç-
ten ithal edip toptan satan müesseselerin ka-
nunun neşrinde fabrika, imalathane ve depo ve ma
ğazalarında mevcut ve aşağıdaki listede gösterilen malla
rın cins ve mikdarı ile hu1und ukları yerleri mübeyyin beyan 
namelerini kanunun ne§rinden itibaren 48 saat zarfında ta
hakkuk şubelerine vermeye mecbur oldukları. 

_ 1 - : Kahve, (Çi kahve, _Kavrulmuş kahve, Kahve ka
bugu, Hazırlanmış kahve dahıl), 2 - : (Cay, Taklit çaylar 
dahil) beher kilo gramından 50 kuruş. 3....::.. : Kakao, toz ve
ya hamur, yağ halinde sekerli ve şekersiz dahil. 4- : Ka
vuçuk mamulatı. A - Ham k-ıvuçuk (Temizlenmiş, temiz
lenmemiş, ve döküntüleri). B - Gümrük tarife kanunu
nun 447 inci maddesinde yazıl mamulat (Tam veya parça 
halinde memlekete ithalinde). 5 - Pencere camı: (her nevi)_ 
6 - Kağıt (sarğılı k3.ğat matba kağıdı, yazı kağıdı ve her 
nevi mukavva dahil). 7 - Çimento. 8 - Deri mamultı, 
A - Kösele, vaketelerden. B - Meşin ve sahtiyandan 
C - Vidala, rogan, vesair ince derilerden. 9 - Pamuk ip
liği ve pamuklu mensucat ve mamulatından. A..- Hariçten 
ithal olunan veya dahildeki fabrikalarda imal olunup fabri
kadan satılan ~amuk iplik!~ri ndcn. B - Hariçten ithal olu
nan mensucat ile dahıldeki fahrikalarm kendi imal ettikle· 
ri ipliklerle dokunan ~a'!'1ukl u mensucattan. L _ Beher 
metre murabbaın~ sık.eh 150 grama kadar (150 dahil) 0 _ 

Janlardan beher kilo gramdan. 2 - Beher metre murabbıunın 
sıkleti 150 gramdan fazla olanlardan beher kilo gramrndan. 
3 - Gümrülf terife kanun unun 39, ve 40 ıncı fasıllarına 
dahil diğer pamuklu maddelerin beher kilo gramından. 

10-Yün, ipekli, Yünlü mensucat ve mamulattan. 
A - Hariçten ithal olunan veya dahildeki fabrikalarda i
mal edilip fabrikadan satılan yün iplikleri. B - Hariçten it
hal olunan veya dahildeki fabrikalardan bu fabrikaların ken
di imal ettikleri ipliklerle dokun~n alelumum yiinlü mensucat
tan. 

l - : Beher metre mura bbamm sıkleti 600 grama ka
dar ( 600 dahil). 

2 - : Beher metre mura bbaınm ııı:kleti 600 gramdan 
fazla olanlardan • 

3 - : Gümrük ithalat tarife kanununun 11, 12, 13 üncü 
fasıllarına dahil sair yünlü maddelerden sıkletin hesabında 

kilo kesirleri kilo itibar olunur. 
Vergiye tabi maddelerin z urufu hakkında gümrük resmı

ni nsureti hesabında kabul ve tatbik olunan usuller aynen 
cereyan eder. 

2 - : Kırışık mamulata kıymetli cins, ve mıkdarı yüzde 
25 den (25 dahil) fazla olmadıkça maddei asliyenin mamu· 
lünün kıymetli cinsi mıkdarı t;(ı 25 den fazla bulunduğu 
takdirde hey' eti umumiyesinden kıymetli madde mamulünün 

vergisi almrr. (2948) 

.... Satılık ev aranıyor 
Hocapaşa Demirkapı ve civa~ında ı 

3.4 odalı bir ev aranıyor. Satmak arzu 1 
edenlerin fdaremüdürümüze müracaatları. 
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(reno motörü i- 18 " 
Kollektör kömü 

çin) ru 

ı ,, Hurda sahra te- 12 ,, Kanat 

lan 2 
" 

lstablize. 

19 " 
(X) Laklam~a pilleri lef onu 

için kömür 15 .. Reno pistok kol-
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Muhterem Halkımıza 

• 
inhisarlar U.mum 
Müdürlüğünden: 

1 Haziran 934 tarihinden itibaren bayiler 
tarafından halka satılacak tütüıi ve müs
kirat mamulatından alınmağa başlanılan 
müdafaa vergilerinin miktarı aşağıda gös
terilmiştir. 

1 • Fiatı 25 kuruş ve daha yukarı olan 20 
sigaralık veya 20 • 25 gramlık tütün, enfiye 
iönbeki ve pipo tütününün beher paketin
den bir kuruş, fiatı 25 kuruştan aşağı olan .. 
ların beher paketinden yirmi para. 

2 - 10sigaralık paketlerden verginin yarısı 
ve yüzlük paketlerden beş misli alınır. 

3 • Puroların, tanesi 25 kuruş ve daha yu
karı olanlarının beherinden bir kuruş, 25 
kuruştan aşağı olanlarının beherinden yir-

• 
mı para. 

4 - Rakı, Votka, Konyak, Vermut, Likör
lel'in 25 santilitrelik ve daha büyük tişele
rinden şişe batına 2 kuruş, 25 santilitreden 
küçük ıişelerinden şişe başına 1 kuruş. 

5 • Biraların beher şişesinden 1 kuruş. 
6 - Fıçı içinde satılan biraların beher lit

resinden 2 kuruş. 
7 • Açık veya kapalı her ne kap içinde 

olursa olsun şarapların beher litresinden 
1 kuruş. 

8 • Şampanya, Cin ve viskilerin beher ti
şe inden 25 kuruş. 
- Bu vergilerin, paketlerin ve şişelerin eti
ketleri üzerinde gösterilinceye kadar bayi
ler tarafından satış bedellerine ilaveten 
alınacağı halkımızca malum olmak üzere 
ilan olunur. (2947) 

ayrımü..,-.. i er Takdiri 
Kıymet Ko~isyonundan: 

2 Haziran Cumartesi (472) No. dan (497) No. ya kadar 
3 ,, Pazar (498) ,, ,, (523) ,, ,. ,, 
4 ,, Pazartesi (524) ,, ,. (550) ,, ,. ,, 
6 ,, Çarşamba (551) ,, ,, (574) ,, ,, ,, 
7 ,, Perşembe (575) ,, ,, (599) 

al " " " Karar nunıar arı yuk arıda gösterilen gayrimüba-
diileri'! ~de 25 hesa~iyle b onolarını almak üzere hizala
rmdaki gunlerde Konusyona müracaat etmeleri. (2919) 

Konya İcra Hakimliğinden: 
Alacaklılarına karşı konkurdato teklifinde bulunan 

Konya' da demirci tüccarından Hacı Mehmet Rüştü mah
du~arı .A: Hamdi ve Osman ve Sadık Efendilerin işbu 
teklıflerının kabulüne ve 25-5-934 tarihinden müteber ol
mak üzer kendilerine iki ay mehil itasına ve Konya baro
su avukatlarından Ali Haydar Beyin oknkurdato muamele
si için komiser tayİnine Konya lcra Hakinıliği.nce 20-5-934 
tarihinde karar verilmiş olmakla borçlular mümaileyhinde a
lacağı olanların lstanbul'da yapılacak ilan tarihinden itiba
ren yirmi gÜn içinde Konya' da Başaralr çarşısında yazıha
nesinde mukim komiseri mümaileyh avukat Ali Haydar 
Beye müracaatla alacakları n1iistenidatmı ibraz ve alacak
larını defteri mahsusuna kaydettirerek müddetinde müra
caatlarına ve konkurdato müzakeresine iştirak edenilecekle
rine dair vesikalarını almalarını ve mezkur müddetin hita
mından sonra vukubulacak miiracaatların konkurdato mü
zakeresine kabul edilemiyecek!eri ve borçluların teklif ey
lediği konkurdatonun müzakeresi icin de 8 - 7 - 934 Pazar 
günü saat onda komiser mümaileyhin yazıhanesinde alacaklı 
toplanması yapılacağı ve toplanmaya tekaddüm eden on gÜn 

içinde alacaklılar?.1 bilc~e. vesaiki tetkik, edebilecekleri 
ve konkurdato muzakeresmın alacakWar tarafından kabul 
ve imzasından s~nra on gün içinde vukubulacak iltihakların 
da kabul olunacağı Konya'da münteşir babalık ve Istan
bul'da münteşir Milliyet gzetelerile ilan olunur. (2929) 

Ticaret İşleri Umum Müdürlüğünden : 
Sigorta ıirketlerinin teftiş ve mürakabesi hakkındaki 25 Haziran 927 ta

rihli kanun hükümlerine göre yangın ve Nakliyat Sigorta muamelelerile ça

L~ak üzre tescil edilmiş olan ecnebi sigorta ıirketlerinden (Balkan sigorl'lt Şirke

ti) bu kere müracaatla Türkiyedeki muamelatını tatil ederek tasfiyesine karar 

verdiğini ve tasfiye muamelesinin ifasına lttihadi Milli Türk Sigor~a şirketini 
memur ettiğini bildirmiştir. Mezkur şirk etle alakası olanların !İrkete ve icabında 

lıtanbul Mıntakası Ticaret Müdürlüğüne müracaatları 2 inci defa olarak ilan olu. 

nur. (91) 3144 

MILLrıl!T PAZAR 3 HAZiRAN 1934 

MÜNİR NURETTİN Bey 
FE 7l B ıı Yaz Geçen Günlerimiz 

Uşak şarkı Gi NE KALBİN 
Hüzzam şarkı 

NEREDEN SEVDİM 
Kürdili Hicazkar tarkı 

FE 73 Bir Kış Gecesi Şişlide Kaldım 
Nehav!'n! şarkı 

ŞAFAK SAÇLAR 
FE 74 Suzinak şarkı Yandım Eminem 

öMROM SENİ SEVMEKLE 
FE 75 Hüzzam şarkı Heybeli Şarkısı 

KOKLASAM SAÇLARINI 
Nehavent şarkı 

FE 76 Deli· Köynüm Neveser şarkı 

Deniz yolları 
iŞLETMESi 

--------
Her 

010 
Yünlüdür 

Hereke kuırıafları son ıist~m 
makinelerle dolı:unduğu ve 

terbiye edildiği için 

Buruşmaz 

Diz yapmaz 
Ütü tutar 

Acenteleri: Karaköy Köprüba§ı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

Han Tel. 22740 

Trabzon yolu EREKE l 
Hereke kumaşları er 
meşhur A\'rupa kuma! 

• 
larından kat'iyyen 

farksızdır. ERZURUM vapuru s Hazi
ran SALI 20 de Galata rıh
tmıından kalkacak. Gidifte 
Zonguldak, lnebolu, Sinop, 
Samsun, Fatsa, Gireson, Vakfı
kebir, Trabzon, Rize'ye. Dönü~
te bunlara ilaveten Sürmene, 
Ordu'ya uğrayacaktır. (2905) 

3195 

lzmir Sür' at 
ISKENDERİYE yolu 
İZMİR vapuru 5 Haziran 
SALI 11 de Galata rıhtımın
dan kalkacak doğru İzmir, Pi
re, lskenderiye'ye gidecek ve 
dönec:ektir. (2943) 

Bartın yolu 
BURSA vapuru 4 Haziran 
P AZARTESl 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. (2944) 

......... , ........ m:ıı ... ımııii 
MIKROBIOLOJl CEMiYETI 

Umum Katipliğinden : 
Mikrobiyoloji Cemiyeti kongresi, ge

çen hafta ekseriyet olmadığı için yapı· 

lamnmıştır. Bu defa kongre toplanb11, 

idare ve divan heyetleri intibahı 4-6-934 

Pazartesi günü saat 18,30 da etibba oda-

ıında, nizamnamenin albncı maddesi mu .. 

cibince içtimaa ittirak eden aza ile ya

pılacağından muhterem azarun tqrifleri 

rica olunur. (128) 

SATILIK VE KİRALIK 
Y midir. Havası ve suyu temiz, bah·ı 
çesi vardır. Taliplerin Sanyerde Şe
k.,..ci l akender Beye müracaat. ( 114) 

5294 kayıt nuınarat. maaf berabmı 
k~l'.'~ttim. Y eniıini çıkaracağnndan es· 
kısının hükmü yoktur. Mütekait: M. Ail. 

Umumi Neşriyat ve Yazı isleri 
Müdürü ETEM iZZET. 

Ucuz 

-•Dr. IHSAN SAMI 
Tifo ve Paratifo Aıı~sı 

Tifo ve Paratifo hastalıklarına tutıılma
mak için tesiri çok kat1 muafiyeti pe:Jk 
emin bir aşıdır. her eczane ve Ecza de-

polarında bulunnr. '. 44) 1 
İstanbul Mr. Kumandanlığı 
Satınalma kom. ilanlal"ı 

Istanbul Merkez Kuman
lığına bağlı kıt'a ve müesse
seler ihtiyacı için 5.250,000 
kilo Odun 9-6-934 cumartesi 
gÜnÜ saat 14 de kapalı zarfla 
satm alınacaktır. Şartnamesi 
her gÜn Komisyonda görüle· 
bilir. Taliplerin belli saatten 
evvel wklif mektuplarını Mer
kez Kumandanlığı Satmalma 
Komisyonuna vermeleri. 

(1128) (2348) 3166 
* * * 

Merkez Kumandanlığına 
bağlı kıt'a ve müesseseler ihti
yacı ıçın 500,000 kilo Un 
23-6-934 cumartesi günü saat 
14 de kapalı zarfla ahnacak
br. Şartnamesini görecekle
rin her gün münakasaya İ§tİ 
rak edeceklerin belli saatten 
evvel teklif mektuplarmı Top
hanede Merkez Kumandanlı
ğı Satmalma Komisyonuna 
vermeleri. (1189) (2650) 

3169 

1 DEVLET DEMlRYOLLARI iDARESi iLANLARI l 
4000 çift cebirenin kapalı zarfla münakasası 2 Tem

muz 934 Pazartesi günü saat 15 de Ankarad İdare binasında 
yapılacaktır. Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznele
rinde beşer liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. (2896) 

3165 

1200 ton meşe cdununun kapalı zarfla münakasası 
23-6-934 cumartesi günü saat 15 te Ankarada idare binasında 
yapılacaktır. Fazla tafsilat Haydarpaşa, Ankara, Kayseri, 
Adana ve Samsun veı:nelerinde birer liraya satılan şartname 
lerde vardır. (2933) 

fstanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

Sıhhi Müesseselerin 1934 mali senesi yaş sebzelerinin 
kısmı azamına kapalı zarfla vaki teklifler yüksek görüldü
ğünden 9-6-934 cumartesi günü saat 14 de pazarlıkla ya
pılacaktır. isteklilerin müracaatları. (2946) 

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

da Ocak Binasında toplanacağından azaların teşrifleri ehemmi
yetle rica olunur. (55) 3178 

Sağlam Zarif 

Askeri Fabrikalar Umum Mü. 
dürlüğünden: Fabrikalar için 
muhtelif tezgah ve diğer vesaiti 
imaliye ile kuvvei muharrike 
tesisatı sipariş edilecektir. Ma. 
ruf ve mütehasııs firmaları 
temıil eden alakadarların ve • 
kaletnamelerini hamilen bu 
babtaki şeraiti anlamak üzere 
15 gün zarfında Umum Müdür. 
lük Fen Şubeıine müracaat 
etmeleri. (2926) 

.AS1P1N KENA 
Sizi soğuk algınlığından, nezleden, 
/ gripten, baı ve dit ağrılarından 

koruyacak en iyi ilaç budur. •ns2• 

.,. Güzel Orman Çiftliği açıldı 
Kadıköy, Acıbadem; Küçük Çamlıca 

Cuma ve pr zır günleri Alaturka ve Alafranga saz vardır. 
Fiatlar ehven ve ıeniıler mükemmeldir. 

Salonlarımız huıusi ziyafetler, nlıan, düğün ve hitan merasim
lerine mtlsaittir. Kadıköyllnden otoblls seferleri temia edilmi,tir. 

~ 17106] 317i 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
İstanbul tevkifhanesi iç indeki bakkallık yeri üç sene 

müddet ve senevi eski kirası olan 316 lira üzerinden açık 
artbnna ~ulile kir3:ya verilecektir. isteklilerin ve §eraitini 
anlamak ısteyenlerın 17-6- 934 pazar günü saat 14 de hüs
nühal mazbataları ve teminat akçelerile müracaatları. (M) 

. (2644) 

Gaziantep Cumhuriyet ., 
Müddeiumumiliğinden:' 

Gaziantep hapishanesinin kapalı zarf usulile münaka
saya konulmuş olan 345600 kilodan ibaret bir senelik ek
meğin ihalesi günü olan 31-5-934 de şartnameye uygun tek
lif dermeyan edilmediğinden ve bedelleri de haddi layik gö
rülmediğinden münakasa bir hafta müddetle talik olunmuş 
tur. 7-6-934 perşembe günü saat on dörtte Gaziantep Cüın• 
huriyet Müddeiumumiliğine müracaat etmeleri. (2925) 

Zafiyeti umumiye, iştihasızlık (",,,...osfatlı Şark Malt H-uıa ve kuvvetsizlik hali.tında bü-
) ük f aide ve tesiri görülen S 1 

Kullanınız.-;;; 
Her eczane O 

de satılır-


