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TARiHi TEFRiKA: 58 
• 
ittihat ve Terakki! 

(BAHAEDDiN ŞAKlR BEYiN BIRAKTICI VESiKALARA COR.E) 

0 aristeki merkeze memleketin her 
ara/ ından nakti gardım yapılıyordu 

Bir de Şıirayi Ümmet kütüp- ı 
:ınesi n:ımile bir neşriyat silsi
•si ihdas etmek ve bu silsilede 
.fırayi Ümmette basılamıyacak 
adar büyük olan makaleleri ve 
ıüfit eserleri, tevzi ve ithalinde bir 
.alaylık olmak üzere, kah küçük 
e kah büyük harflerle ne,reyle
a2ği tasavvur ediyoruz. Bu kitap
ıaneye girebilecek eserler ve ma
taleler oraca da yazı'ırsa cemiyet 
nerkezinin tetkikine konulmak ü
:ere buraya ı:öndermeğe ve bu ne~
·iyatın her ikisi hakkındaki fikir
erinizi ve mütalealarınizı bildir
neği himmet buyurunuz.,, 

Terakki ve ittihat cemiyetinin 
~erek bazı faal azasına heray ver
diği maaflar, gerekse bu neşriyat 
<;İn yaptığı masraflar b · r taraftan 
O,manlı devleti dahilinde ve ha
ricinde bulunan azasının gönder
diği aidat ile, d'ğer taraftan da bu 

· dat haricinde bazı hamiyetli zat
ların arada sırada yolladıkları pa
ralar' a tenıin olunuyordu. En zi~ 
yade Giritteki ve Bu\garistandaki 
Türkler tarafından para gönderili
yordu. Ondan sonra Selanik geli
~ordu. Cemiyetin hesap defterine 
bakı:acak olursa Istanbuldan ga
yet az para yollanıyordu. Gazetele· 
rin abone paraları en ziyade lsma-ı 
il Mahir efendi ve Mithat Şükrii 
beyler namına geliyor ve onlar ta
rafından Par's merkezine teslim o
lunuyordu. 

Bu aidat haricinde cemiyet~ faz. 
la miktarda para verenler Mısır 
Prenses'.erinden Nazlı Hanım , ı.ıa-
2ime Hanım ve Mısır prensleı·irı
den Mehmet Ali p~ idiler. Bun
lar arada sırada biner be~ yüzer 
frank gönderiyorlardı. Bir de ara
da ura Osmanlı oğlu isimli bir zat 
ta b'.n beş yüz frank gibi o zaman 
oldukça yüksek sayılan paralar 
yollıyordu. Bu Osmanlı oğlu deni
len zat Rodos hapishanesinde mev
kuf olan baz1 hürriyet taraftarları
nın kurtarılımaa1 için de birkaç de
fa paraca. cemi7ele yardım etıni'!lİ. 
Onun herhalde cemiyet nezdinde 
epeyce sözü geçiyordu. Avrupada 
bulunan ve arada sırada Jön Türk
lerle muhabere eden, Mınra da 
gidip gelen Re9it Bey (sonradan 
Dahiliye Nazm olan R~'t beydir) 
bir frenk tarafından sırf Abdülha
mitten ni~n almak maksadile ya
zılmıf olan bir eaer için bir mukad
deme verıniıtti. Bu mukaddemenin 
yazıllf tarzı Paristeki Genç Türk
! _,in ho•una gimediği iç'n Reait 
Bey tiddetle tenkit edihneğe ba'.S" 
lanmıttı. Osman oğlu denilen z~t 
bunun üzerine Cenevreden Pan· 

d - b' k se Y'.'"Z ıgı ır me tubunda diyordu 
lcı: 

lık mukaddemesinde simdiki hüku
met hakkında methe benzer bir ke
lime bulunma. "-Si kendisi için bir 
namus u'.usu il<en bunun başka su-
retle tefsir edilmesi şayanı teessüf
tür. Sunu unutmamanız lazımdır 
ki R;,,it Bey tekrar lstanbula dö
neceği 'çin istediğini açıktan açığa 
yazamaz. Bu şartlar altında onun 
kadar ce•ur olan birisini daha gös
terebilir misiniz.? Reşit bu kadar 
cık yazdığı için bile hemen hemen 
is.tikbal~ni ~ahvetmi~ gibi bir fey
dır. O şımdı, karantineye konul
gibi bir halde bulunuyor. 

Evet azizim, cesaret, hiç bir fır
kaya İntisap etmek~iz · n kendine 
mahsus efkar sahibi olmak demek
tir. Re.it Bey mukaddem2yi yazar
ken size demiş ki: 

''Bundan ne muhafzaki\rlıı.r, rıe 
de Jeunesler memnun olacaklardır, 
fikirler kendimindir. Bunlar belki 
sağı, so!u, her tarafı kıracaktır. 
Fakat ben böyle dü,ünüyorum, ne 
olursa olsun ! Benim yerimde ba.'<
ka bir' ai o\ga idi ya Parislileri;. 
yahut Abdülbamidin tarafını ilti
zam ederdi. Cesaret, ,ahsiyeti is
pat etmek demektir. Sahaiyet gös
tereni kimse se•-;ez. Nasıl ki öyle 
oldu. Hiçbir taraf ır.emnun kalma-
dı. . 

Fakat fransızcayı iyi anlayanla
rın ve memleketi İyi tanıyanların 
hükümlerine güveniyorum. Bitaraf 
olan birkaç ki~i m11kaddemeyi tas
vip ettiler. Rica ederim mukadde-. ' 
mey~ tekrar okuyunuz. Sizlere isnat 
olunmıvarak yazı'an sevlerin ken
dinize hitaben yazıldığına zahip 
olmak için ortada hiçbir sebep yok
tur. Hakkımda ne yazarlarsa yaz. 
sınlar, bıra.kmız. lvi düşünenler 
zannetmem !d s-Oylediğiniz kadar 
adi, cahil, ahlaksız olduğuma hük
metsinler. 

Kita.bın aslına gelince, onun 
muhteviyatından Retit bey hicb'r 
veçhile mes'ul olamaz. Ruso'yu Re
$it beye teamil etmek hususunda 
i.deta tarafkirane bir fikir olur.,, 

Re,it beyin bahsedilen mukad
demesinde neler yazıldığını bilme
diğimiz için Osmanlı oğlu bey n 
yukarda.ki müdafaanamesinde hak
lı olup olmadığını tayin edemeyiz, 
fakat, bir insanın yalnız kendi fik
rile ya.-.m• •mı bir cesaret gibi gös
tennest ve hiçbir fırkaya intisap et
n_ıemeği bir meziyet telakki eyleme 
sı doğru değildir. "Memleketi, va
tanı sevmek mutlaka bir hükumet 
tarzını tercih etmek değildir.,, Fik
rinin, sevildiği iddia olunan vata
na ka111 bir alakasızlık, bir lakr.ydi 
göslermekten başka bir suretle 
tefsir edilemiyeceğini anlamaması 
da herhalde yanlıt düşündüğüne 
del.ilet eder. . Ru.so isminde bir frenk bilhassa 

nı~an ~mak_ iç'n bir kitap yazmı,. 
O. vakıt Parıste bulunan Reşit İ$
mınde bir Türk bet yüz frank mu
kabilinde bu berife bir mukadde
me verınit. Retit bey bu mukad
demesinde Paria aefiri Münür pa
fa hakkında "emineut diplomate,. 
tab'rini kullanmaktan batka •imdi
ki hüklımet için tabaabusluğa bir 
kelime bile sarfetmediği halde Re
'it beye otuz senedenberi hafiyelik 
eden bir herifin eseri derecesinde 
reı:il nazarile bakmanıza teessüf 
olunur. 

Yukarda bahsedilen Ruso giU 
adamlar Abdülhamit devrinde ek
sik değildi. B rçok adamlar Abdül
hamidi methederek ondan rütbe 
ni•an ve ihsan alırlardı. Bazılar; 
da Abdülhamidin ho,una gitmiyen 
meseleleri kanşbrıyormuıı gibi gö
rünerek ondan bir hakkı sükfit is
tedikJerini zalim pad'faha zımnen 
anlatmağa çalı,ırlardı. Bu ikinci 
kı3mı te?kil edenJerin birincilerden 
farkı şu idi ki yaptıkları tenkitler
le hiç olmazsa memleketi alaka
dar eden meseleler hakkında istip
dat ricalinin nazarı dikkatlerini 
celp etmiş olurlardı. 

- Bitm~di -
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HARici-HABERLER 
Yunanistanda vaziyet 

Muhalifler Meclis içtima
larına iştirak etmiyorlar! 

M. Papanastasiu'yu yaralıyan meb'us resmen 
tarziye verdi, fakat bu da tatmin etmedi 

ı\TlNA, 6. (Milliyet) - Milli Birlik 
l:rkaları liderleri dün M. Kafandarisin 
riyaseti altında toplanmrşJar ve evvel
ki günkü çirkin sahneler münas~beti He 
Muhalefetin meclis mesaisine iştirak et
memesine karar vermislerdir. Liderler 
akşam Üatü bir de mü~İ:erek beyanna..~e 
neşrederek bu karann ittihazı es:ba'bma 
dair ahaliye izahat vermişlerdir. 

Beyanname çok sert hjr lisanda yazd
m?ştır ve baştan aşağı hükün1e~i iıt!han1 
etmektedir. 

Muhalefet mehafi'inden verilen :.,.a~ 
hale nazaro.n Milli Birllk' fırkalıırı:ı mec
listen uzak durmak hakkında verdikle
ri karar katidir ve Eylüle kadar devam e
dece' tir. Ayni mahafile göre muhalefe
tin hükumetle hiç bir vecbile anlaş
ması var.it değildir. 

!;1_ Caldaris'in beyanatı 
A TIA, >. A.A. - Atina ajan., bildi

rivot"" : 
Mebu.san meclisinin dünkü celsesinin 

bidayetinde meclis reisi, evvelki günkü 
hadisenin müsebbibi olan m<!bus M. ft. .... 
nog:nostopou~os'un bu hadi"Soeden dolayi 
.itizarlarını ifade ve tee.ssürlerini beyan 
eden n1ektubunu okumuştur. 

Başve!<il M. T saldaris. hu hadisenin 
vukuu dolayisiyle tee•sürlerini izlıar et
tik!en sonra muhalefet hrkalarına hitap 
etmi• ve onlardan daha ziyade itillicı ol
m."\larını iatcmiıtir. 

Siyasi müzako?relerin pek zjyade sert 
olnıastnı takhih eden başvekil M. Tsal-

Çelyuskin kazazedeleri! 
-·-

Profesör Schmidt 
Moskovaya vardı 
Ruslar profesörü büyük 
tezahüratla karşıladılar 

Bundan bir müddet evvd, Şimal 
buz d.,nizinde tetkikatı ilmiyede bu
l~nmak üzere bir selere ç•kan Celyns
kin ismindeki Rus uapuru bazlar ara
ınnda sıkııarak batm'f ve içindekiler 
bi.- ban1ıi:ce iltica etmişlerdi. Rus tay 
yarecileri fevkalade zor ve müşkül va 
ziyetl.:rle mücadele ederek bu,.laıt 
kurtarmışlardı. Bu heyeti seferiyenİn 
reisi Profesör Schmit ahiren Mo.sko
<>Cl;ya dönmüş ve fevkalade tezahürut 
la karşıulnm.,tır. M o:ıkovadan aldığı
mı~ bir telgraf bu huşurta §U mafü .. 
matı vermektedir: 

MOSKOVA, 6 (A.A.) - Çelyüs
kin heyeti .aeferiyesi reisi Profe3Ör 
Sclunidt Mt»kova.da fevkali.da hara -
retli bir surette kat'§ılamru§tır. On bin 
!erce kişi bayraklarla süslenen i•tas
yonda ve .sokaklarda kendi:sini gör ... 
mek için toplanmıtşı. 

A~eri bir müfreze ~etfun re::ıni
ni ifa. etınitşir. 

Hükümet azasından Kubqef ve ih 
tilil harp meclisi ikinci reisi Kame -
nef ile Nuscblicht, Alkanlı, fabrika -
!ar, ilim teşekkülleri müme...illeri 
ve diğer zevat kutiip kahramannu se 
L&mlamışlardır. İstasyon meydanında 
aktedilen büyük mitinkte Moskava • 
da Sovyet reis vekili Klea.in ile Una
chli.oht birer vutuk söylemi,lerdir. 
Profesör Schmü:lt yorgunluğu ve ah -
vali sıhhiyeai. münaselbetile cevap 
vereın:ıenüş ve f:'Vİ.ne gitm:i§tir. 

Sovyeıler hududundan Mo&kovaya 
kadar bütün güzergahlarda amele 
heyetle..-i, Çelyüskin kazazedelerinin 
kurtanhnaları ınüna.>ebetiyle aevinç 
tezahüratı göstermişler ve memleketi 
ne dönen Sclunidt'i tebr>Iı: etmi,ler
dir. 

Bütün ga2eteler, birçok ilim teşek
küllerinin selim ve tebrik telgrafaln
ru ve tahlia işlerini hatırla.tan makale
ler neıretınektedirler .• 

Kurtarilanları lıamil bulunan Smo 
1-..k vapurunun 7 Haziranda Vila -
divostc-ka muvualatın.a. intizar edil • 

dal"is, memleketin sükUne i.htiyacı oldu
ğw1u ve Yunan milletinin bükUmetin 
nıuhtelif siyasi firk3lar ara.sında bir iti
laf elde etmek için sarfetmekte olduğu 
faaliyetleri bildiğini söylemİ<jtİr. 

Miin1aileyh1 muhalefet fırka\ının mec
liste bulunmamasını teef;-;üfle karşıla
roış ve eğer muhalefet fırkası mec~iste 
bu!unsaydı cvelki eünkü hadise kapan
rnıs ve meclisin normal mesaisinde de
v~~ etmesi imkanı temin edi.lmiş olwrdu 
<icmistir. M: Tsaldaris, sö:z:iine l·~·.aın verirken 
nıuhruefct f>rka•ını müzaker"ta iştirak
ten istinklr hususunda vermiş. olduğu ka 
r;n tekrar gözden ge .j ir:neyc davet et
mİl ve evve"ki ~iinkü hadiJenin amili o
l::ın zntin bile iatifayi kusur etmiş oldu
~unu il~ve eylemiştir • 

Hiiküm~tin bu itilfıfcuyane hareketine 
rağmen muhalefet fu-kalan müz;ıkerata 
i~:..iraktcn isti.nkif eylemek 1-::.'lrnrında is
rar eylemikler ve dün!.tü ccl~ede hazır bu
lunmamış~ardır. 

M. Papanastasiunun sıhhatı 
ATINA, 6. (Miliyet) - M. Papanas

tasiunu.n yaraları iyi olmaktadEr. Cüm
hurreisi kendisinin sdıbatine d2'!r .,.ır.a.
IUmat istemi:ı;tir. 

M. Venize~.)Sa haber 
A Ti NA, 6. - Liberaller frrk3sının 

reisi s.ın.i;i M. Sofulis muhalefetin mec· 
lis. m<"saisiod~n uzak kalacağ~n:ı d.::ıi' 
kararını te!grafla M. V eıüze!osa bil
dinniştir. 

Silahsızlanma 
--o-

1-Ienderson 
İstifa ediyordu 

rA. Barthou bu istifaya 
mani olmuştur 

CENEVRE, 6. A.A. - Daily Mail'in 
hususi muhabirinden: 

Si.l&h!arı btralı:ma konferansı bürosu
nun dünkii hususi jçtimai esnasında en 
mJhim hadise f\.i:. Henderson':ın i~tifa 
tehlikesi olmuıtur. Eğer M. Barthou, 
mütecellidane vaziyetinden biraz feda
ka•lık etmemiş olsaydı, bu i•tifa bir em
rivaki olacakb. Lakin, M. Barthou itiliıf
cuyanc davranmış ve M. Henderson'un 
riyaset makamında kalmasını iltizam 
etmi.~tir. 

BUro, İçtimaını bugüne talik ebniş, fa
kat yine bugÜn için mukarrer bulunan 
heyeti umum.iye içtimai, vaziyet tavaz
zuh edinciyc kadar tecil olunmuftu:-4 

PARlS,6. A.A. - Excelsior gazete
sinin Cenevreye göndermit olduğu hu
susi muhabirine rtöre, Londrada yapıla
cak o!~n bahri konferansta emniyet me
;elesi, ilk planda olacaktır. 

Bu muharrir, demektedir ki : 
" Fransa. bu konferansa yaln:z lnP,"il

let"e, .bımerika.. Japonya. Fra11sa ve ltal
yanın değil, küçük ve büyük bütün bah
ı-i devletlerin davet edilrneAini her .1.a
mankind~n fazla bir israrla istiyecektir. 

Darbi at koşularının 
• • 

netıcesı 

LONDRA, 6.A.A. - Büyük derbi at 
kotularında Vihdsorlad birinci, Eaşton İ· 
kinci ve Colombo üçüncü gelmitlerdir. 
Koşuya Hl hayvan iştirak etmi~tir. Bi
rinci ile ikinci a'"asında bir at boyu ve 
ikinci ile üçüncü arasmda bir bat farkı 
vardı. 

mektedir. Bıınlnra V.i.ladivoootokta, Ka
baruskta ve Vila.divostoktan Mosko
va.ya kadar bütün Y<>I üzerinde hara
retli ôstikbal merasimi yapdaca.ktır. 

Kazazedeler MO!ikovaya hususi 
trenle geleceklerdir. 

~ ·.·.) ', ,·..,:~ .~ .• ' · ..; . DA&i 
Ziraat Vekaletinin beş senelik 

• • 
programı ıçın hazırlıklar 

'ANKARA, 6 (Telefonla) - Yünlü mensucat sanayii için lazım 
olan Merinos koyun yününün memleketimizde temini maksaJile birkaç 
seneden beri devam eden ameliyat ve tetkikler neticelendi . Bu tecrübe 
ler neticesinde memleketle Merinos cinsinin yetiştiştirilip üretileceği 
anlaşılmış ve bu imkan temin edilmiştir. Ziraat Vekaleti beş senelik 
sanayi programının tatbikatile alakadar olan ba me&ele etrafında ge
niş bir surette çalışmağa h-:ızıı-lanmış bulunmaktadır. Sanayi programı
nın tatbiki için sarfı derpiş olunan paralar Jl,ferinos cinsinin üretilmesi 
ve tavuklarımızın ıslahı için 3 milyon lira ayralmıştır. 

•• 
Olüm cezasına çarptırılanlar 

ANKARA, 6 (Telefonla) - Valdesi Hafize Hanımı katil ve hem 
1ire$İ!e eniştesi ve büyiik valdeırini cerhetmekien ve bir sarrafın parası
nı çalmaktan uıçlu Kilisli Sabit ofilu Yusulun ve kasden öldürmek mad 
deırinden suçlu Halil oğlu Arslanı; ölüm cezasına çarpılmaları hakkın
daki Adliye encümeni mazbataları Meclis nıznamesine alınmı,tır. 

• • 

l zmir telefon şirketinin vaziyeti 
ANKARA, 6 (Telefonla) - lzmfr Telefon Şirketi hakkında va

ki bazı şikayetleri mahallinde tetkik etmek üzere yakında lzmire bir 
heyet gönderilecektir. Heyet Posta ve Telgraf Umum Müdürlüğünden 
iki memur ve Nafıa Vekiı!etinılcn bir müfettiş bulunacaktır. Öğrendi
ğime göre mezkür şirket muhavere ücretlerinin yükseltilmesini de iste
diğinden şirketin b:ı talebi de mahallinde tetkik olunaeaktıT. 

Na/ ia Vekilinin İzmir seyahati 
ANKARA, 6 (Telefonla) - Mecli.s içlimalarınırı devam etmesi 

dolayı.il Nafıa ve Adliye Vekilleri lzmir seyahatleri bir müddet için 
tehir etmişlerdir. Bununla beraber Nafta Vekili Ali Bey lz:-ıir - Kasabcı 
hattının teşkilatını bizzat görmek için ilk fırsatta lzmire gidecektir. 

Eletrik f iatlarının fes biti 
ANKARA, 6 (Telefonla) - Nafıa Vekiıleti imtiyazlı Elektri!t 

şirketlerinin k!lovat fiatlarını tesbite esas tutulan formülleri tetkik ettir 
mektedir. Vekiılet yeni b!r Formül bıılunarak liatlerin le.bili, bu yeni 
ta.mi.il esaslarına istinat e!'.irmek kararındadır. 

Metr Sa/emin muhakemesi 
ANKARA, 6 (Telefonla) - Karar hakimi Metr Salem ve Leon 

Faraci Elendiler gayrimevkul olarak muhakemeleri görülmek üzere 
haklarındaki evrakı bugün Müddeiumumiliğe vermiştir. Müddeiumumi
lik yarın evrakı Birinci Asliye Ceza Mahkemuine sevkedecektir. Mu
hakemenin öniimüzdeki hafta sonunda başlaman çok muhtemeldir. 

Zile civarında tutulan kaçakçılar 
ZiLE, 6 ( A.A.) - Son hafta zarfında civar köylerden ikisinde bef 

kaçakçı ile 600 kilo mamul ve yaprak tütün, 3 tütün havanı ve 4 bıçak 
iie kaçakçılara a!t 3 at ve 3 tüfek yakalanmıştır. Ka~akçılar Sivas ih
tisas mahkemesine sevkolunmuşlardır. 

Bursada. 
Buz ve süt tozu f ab

rika' arı açıldı 
BURSA, 6. A.A. - Buna belediyesi

nin t>ışvik ve yar!l'.mile buz fabrikası a
çılmışbı·. Aynizamanda şehrimizde bir 
de süt tozu fabrikası tesis edilmiştir. 
F nbrikanın makineleri yerlerine konmuş 
ve yapılan tecrübeler «nuvaffakiyetle 
netice!enmiştiı·4 Bjr ikj güne kado.r çi.ko
lo:ta fabrikalarına li.zım olan süt tozları 
sevkiyatına başlanacaktır. 
Yakında fabrikoının açılma re:mıi yaıpı

lacaktır. Açdrş resmine l5tanbul ve An
karadan birççk zevat çağırılacaktrr. 

Kazanç temyiz komisyonu 
ANKARA, 6 (Telefonla) - Yeni 

kazanç kammu hükümleri mucibince 
kaııanç temyiz lu:ımisyonu azaları bu
gün seçilmiıtir. 

Nafıa vekaletinde 
ANKARA, 6 (Telef.onla) - Anka

ra Nafia ba"'1ülıendiai Kazım Bey Na
fia vekaleti binalar heyeti fenniye şefli
ğine ve yeTİne de yollar umum müdür 
muavini Muammer Bey tayin edi~-
tir. -

Nafıa işleri mecmuası 
ANKARA, 6 (Telefonla} - Devlet 

Derniryollan idaresi, Demiryollan mec
muaaırun bundan sonra merkezde neş
rolunmasına karar venniş.tir. Bundan 
başka Nafia vekaleti ayn bir nafi.a i-ş
leri mecınuası neşrede<:ektir. 

Askeri mühendis 
Ve fen memurları 
Avrupaya gönderilecek

lere dair talimatname 
ANKARA, 6 (Telefonla) - As

keri mühendu ve fen memuru yetiftİ• 
rilmeık üzere A...,.paya göoderilecek 
talebelere dair olan talimatnamenin 
25 inei madden.in M fdr:rıuı değiftiril-
miş.tir. 1 

Fıkranın yeni şekline göre müsaba
k,.da birinci derecede muvaffak ola
rak a.sl<.eri mühendis yetiıtirilmek ü
'"7.re A':'"'Paya. tahsile gönderilm.i.ş ve 
gonıderılecek askeri lise mezunları 
melotelıinde muV'affa.k.ıyet göstereme
dikleri takdirde tahsillerine devam et 
tiriftni}"er4'k fen memuru yetiştirilm...k 
Üzere teknilwlara •eya muadillerine 
nakledileceklerdir. 

Müsabaka İlntihanlarında. ikinci 
derecede muvaffak olarak fen memu 
nı yetiştirilmek üzere tekniko veya 
mua.dillerine gönderilmiş veya gönde 
rileceıklerden tahsilleri çok iyi bir 011 

rette başaranlar mühendi• olmak üz,. 
re teknijeye devam ettirilirler. 

Y ıiham:ı memleketlerde milli şe..,.f 
ve haysiyeti ihlal edici hallerde bulu
nanlar geriye çağınlara.k haklarında. 
'l<anuni muamele tatbik ol.unacaktlt'. 
Suçları a.akerlilde ,.J.ô.kalarınm keoil
mesini icap ettinniyenler rütbelerine 
mua<lil dereceden bailama.k Üzere as 
keri memur sınıfında istihdam oluna 
caklardır. 

Evet, bu kitapta b'rtakım genc
lerden bahsolunuyor. Bu gençl~r 
mekteplerini ancak bitirmif olan 
bir alay züppe takımıdır. Reşit bey 
sizlerden bahsetmiyor. Zannetmem 
ki sizler de bu züppe takımından 
madut olasmız. Kitabı dikkatle o
kursanız söylediğinizin zanlerdan . 
ibaret olduğuna kanaat gefrirsi
niz. lstanbulda yok mudur yle 
gençler ki daha sultaniyeden ık
madan atıp tutarlar, bir feyi beğen· 
mezler, J..er gördüklerini tenkit et
mezlerse kendilerinin medeni olma 
dıklarını sanırlar. Alafrangalık 
göstermek azmile namaz kılmaz
lar, oruç tutmazlar. 

,--------------~- -~------------------------------------------~-----------------, l EC AT A O UDUKLARIMIZ ) 
Geri çaiırılnut bulunanlar yaban

cı memleketlerde kaldıklan müddet k• 
dar enuallerinden gec terfi edecek • 
l~r ve ~encİilerine hM~edi!mi, parayı 
odmedıkçe de verdikleri taahhütna -
me hükmü baki kalacaktır. 

Zannederim ki Reşit bey onlar
dan bahsetmek istemittir. Çünkü 
s'zin söylediğiniz gibi Re,it bey 
siz !eri sever, sizlere hürmet eder. 
Böyle olmakla beraber Reşit beyin 
her fikrinizi kabul etmek mecburi
yetinde olması lazımgelme:ı:. Libe
ral olmak mutlaka constitutiounel 
olmağa mütevakkif değildir. Mem
leketi, vatanı sevmek behemehal 
bir hükumet tarzını tercih etmek 
demek değ ldir. 

Herhalde Retit Beyin 45 sayfa-

Tevfik Rü,tü B.in tek
lifi, Yugoslav gazetesi 

Tevfik Rüftü BeyU, silahları b11·ak 
"!a konferan$lrıJa yapmış olduğu tek 
lıiten bahuden Vreme gazetesi di
yor ki: 
.. !lu teh~f, Balkan itilafı ile küçük 
ıtilalı tefkıl eden devletl<?rin sulha o
lan derin merburiyctlerini izhar et • 
mek için giizel bir fır>at olmuftur. Ve 
tarihi bir vesikadır. Bunun ehemmi -
;yeli, gerek küçiik itilafın ve gerek 
Balkan itilafının b" hususta mütte
fık ol:malanndan müzaheret edilmif 
olma111 keyfiyetinde mündemiçtir. 

Avrupa siyaset aleminde yüksek 
bir itibara mazhar olan Türk diplo -
mafi'nın teşebbüsü, aynı zamanda 
k,zndisinin bu teklifini kabul etmiş o
lan bütün devletelrin "'1lhü katiyetle 
müdafaa etmek azminde olduklarını 
da gÖstermektedir. 

Vreme ga:ııete;i, makale~in nilıa 
yetinde diyor ki: 

Tevfik Rüttü Bey tarafından bi-

zim namımıza yapılmış olan teklif 
ciddiyetle tetkik edilecek ve silahları 
bırakmaya ue emniyete müteallik u .. 
mumi bir itiliif için esas ittihaz olu
nacak olursa bu hal, biz diğer Balkan 
lılann memnuniyet ve ma.h~uniyetini 
mucip olacaktır. 

İngilbı kabinesinde 
tebeddülat mı? 

Dail;y Telegraph'ın yaulıiınu gö
re, parlamentonun halihınırdaki iç· 
tima devre.iiıtin hitamında, Baıvekil, 
kabinede bazı deiifiklikl.:r yapmak 
tasaılVUTUndadır. Maamaiih, kabine
ye bir mihdar (taze kan a§olamah) 
iktiza ediyorsa da, bundu, Başvekilin 
de istifa etmek niyetinde bulunduğu• 
r·• ;.•ti"·~~ etmek doinı değildir. E
oasen, hükumetin ;yakında millete hi
ı.ı: .. u ... ~n neşredeceii beyanname .. milli 
hükumet - namına olacak &>e 1936da 
icnıaı multarrer intihabat progrant.ın• 
da hiç bir dciifiklilt olnııyacahtır. 

Kabia•, ...._, '""' 6ir ahenkle ça 

lışmakta ve arada, pek tabii olarak 
zuhur eden ufak tefek ihtilaflar her 
türlü ehemmiyetten <iri bulunmakta
dır. 

Bulgar görüşü 
Cenevrede Silahlan tllelltma kon -

lerımsı.nda Sovyet mümeNili Litvino .. 
fun faal bir şekilde koferanaa i§tirak 
etmesi nazan dikkati celbetmekledir. 

Böylece günden gÜne Milletlec Ce· 
mi;yetin.: ;yaklaşan Sovyct Rusya, .,,,_ 
velG em.niyet, sonra a!lôhsızlonma 
şeklind.:ki Fran!llZ noktaı nazannı tak 
vi;ye etmiş oluyor. 

Hükumetlerin bir çoğunun o~a;ya 
atılan meselelerde Fransayı takıp e • 
decekleri gittikçe daha aÇık ol~rak 
anlaşılıyor. Küçük itiliifla Lehıstan 
Franıra tarafındadır. İngiltere bey• 
nelmilel me$eleelrin huUintle Fransa 
nın rızaaını utilual etmek kaidesini 
rakip ediyor. Bu iki büyült devlet ne-
ticede tam bir te:ırocla diqmeyecekler• 
tlir. Bugün Sov;ret Rwya de eal<rn tak 

viyeye geliyor. Fak at bü~ün bunlar 
herkes tarafından itaat edılecek_ bey .. 
nelmilel bir kaide meydan~ .getırmek 
için kôli değildir. Bunun tfın devl~t .. 
le arasında birlik lazımdır. Bu ıse 
b:giin me&1cut değildir. Daima su!h • 
perverlikten bahseden Almanya bır ta 
raftan da müsavi silahlanmada ısrar 
<!fmektedir. Almanya Milletler Cemi -
yetini terketti ve mü.sauat prensibi ka 
bul edilmeyince konfe-rans müzakere 
!erine i§tirak etmiyecektir. 

Eğer Ceneııedeki müzakereler, Al 
manya için de mü84'it bir lonnül ha
zıralna anı;ak o vakit muvallakıy~t
ten bahsedılebilir. Aksi takdirde Ce
neve kararlan yalnız Almanyamn iha 
ta ve tebridi ile neticdenecektir. Lit· 
vinofun takip ettigi siyaset bu olduğu 
anlaşılıyor. Sovyet Rusya Almanya a
leyhirıde çalışmaktadcr. 

Fakat bu, Avrupa devletleri ara• 
sındaki itimatşızlığı daha ziyade art
tıracaiı için herkesçe ar.zu edilmeyen 
ve tahakkuku giiç mümkün olan bir 
harekeU.ir. (SolyaJa miintefir ~~:. 
Jen) 

Şah Hz. ni karşılıyacak 
heyet Kars'ta 

Enıurum 6 (A.A.) - lran Şa.lu 
Hazretlerini karşdamağa gitmekte o
lan heyet ....kinı bugün tehrimize gel 
tn.İ§lerdir. Heyet ve şehrimizde bulun 
makta olan lran sefiri Sa.dık Han f"" 
refine dün akşam vali Necati Bey ta• 
rafından vali konağında bir alqam zi 
ya.feti verilmi~tir. 

fran sefiri Sadık Han bu aabah l"h 
rimizden aynlnuştır. Heyet yarın aa
bah yedide Karsa hattıket edecektir. 

Bazı müesseselere yardı m 
ANKARA, 6 (Telef.onla) - Ziraat 

veki.leti bazı müe1se3elerine mütedavil 
sennaye verilmesi hakkında bir kanun 
layihası hazırlanu~tır. 

Hindenburgun seyahati 
BERLlN, 6, A.A. - Reisicümhur ma· 

reşal Hindenburg, şarki Pruıyaya ıit
mistir. Bütün yaz onıda kalacakt,.. 



[ftcLE~ 
Yazlıga dair! 

Eh yeti,tiren Allaha çok fiikür. 
Yaz da geldi çath. Şehir içinde o
"!r~ar yokuş çıkmış hknelesler 
gıbı ~lumaya baplaJılar. Şehrin 
'°..haklarına sabahlam~ bir sarhoş 
ııgzı kokusu yayılmaktadır. Bu 
koku, eyliil aonuna kadar. şehirli
nin bmnandan ayrılmaz. Sokak
lar yağ bileyi gibi parlıyorlar. Gü
Jtep, arhk usanJan bir dost tesiri 
"Yapar. Şehir ve şehirli öğle zama
nı sinmeye hazırlanır. Çünkü gün 
tepesinrledir. Zaten pek yakasını 
k.ıpamamış olan gençlik aoyıınma
Ya başlar. Daha fi.mJiden göğsii 
b:'ğrı, başı açık ayağı yalın, ceket
liz hırıpanilere rastgeliyorm:. Ba
ncı sorarsanız ralıal bir kılık. La
kin pekaz ciddi. Bu kılıkla, gazete 
ci bile güç çağınlır.. Toz, mevsi
min bu en kaçınılma;; matahı ken
dini göstermeye başlar. 

- Ah biraz. rüzgar! 
Dediniz mi? Arhmınclan bej 

rengi bir bulut gözünüze, burnu
nu:ı:a hatla nıhunuza kadcır girer. 
Diyorlar ki: 
- lstanbulun (Couleur locale) i 

yani mahalli rengi kayboldu ... 
Boş liil .. l stanbalun malialli 

rengi, tozdur. Hô!! Geçende dik
kat ettim. Dünyanın hiç bir mede
ni f<?h•inde bizimkindeki kadar 
garip şeyler (Cariosite) ye rast
gelinmez. Nerede vardır?. Bizde
ki? 

Sırıklı yoğurtçalm, sucular? 
Nerede vardır, bizdeki? 
Beygirli çöpçüler, sırık hammal 

lan, salkım salkım kirazcılar, ge
zici yem~iler? .. 
Nered~ 1JOrdır, bizJeki: 
Sırıklı dondurmacılar, mısırcı

lar, tahanhelııacıları, kebap kesta
neciler, macuncular, poğaçacılar? 

Nerede vardır bizdeki: 
Ciğerciler, paçacılar? .. 
Ve nereJe vardır bizdeki: 
Develi k/jmürcüler? 
Biz alışmışız da gözümüze bat

lnıyor. Lakin bir ecnebi için ban
lar az mı eğlencelidir. 

Mevzuu kaybetmiyeyim .. 
Artık kudreti olana yazlığa git

/flek göründü. Çocuklar imtihan
~ bitiriyorlar. Kaı<a sinekler 

"fo • <n burnundan eline ve elin
den bumuna konarak artık sehir
ıle oturmanın imkôn.ızlığını 'anla
tı:yor .. Köpekler sokaklarcla dille
rini sarkıtıp yürü:yorlar. Y ollarrla 
yaya eksildi. Gidelim ... Amma ne
reye? 
, Denize girecekler için Y eplköy, 
'.Anadolu kıyıları, mlalar.. A~ğı 
Boğaziçi; serin ve sert hava iste
)'enler İçin yakarı boğaz, Çamlıca. 
Yazlığa da gittiniz mi? Onan da 
bir ~ derdi var. Bir; selare in· 
rnek, Atinaya gitmek kdJar güç
le,ir •• Sobahleyin inerseniz bütün 
aiin -yorıJwsiMıuz. .. Öğleden aonr« 
İnmek te ııasıtanzlık yüzünden 
aiiçtiiT ... Anladık. HazJa bol, isti
raltat ala. Lakin İfler ne olacalı?. 
Buka rtrlerJe ir aahipleri, fabri
kalar ve bütün insan fO/•rtınm 
)inler ya::nn huınui çal~rna tedbir· 
leri raatleri alrrlm .. Bızde de yok 
ırıu? Bazı banlııalar yaptılar. La
kin mesela Atinada öğleden ,_.. 
ra -1 üçe kadar her tmal lıapa
lıdır. Sıcakta kimse çıkmaz. Vç
ten alhya kadar çalıfllır, gene ka
pantr ... $af1yomm bazı mii-•e
lere... Bir taraftan buhrandan, 
ipizlikten hattô kadrolarını da
raltacaklC:,.ndan ba/ıııediyorlar; ö
te taro!tan ifçilerin, memurlarının 
ı;aluma saatlerini artJırıyorlar. A
hıl ~rer fey değil. 

Birçok medeni itiyatları alma
lla başladığımız bu sıralarda bir 
de her insanın liiakal senede bir 
Q)I dinlenmeye hakkı ve ihtiyacı 
olduğunu anlayarak müesseseleri
trıizi ve zihniyetimizi bana uydur
sak 1-n halk rahat edecek, 
hem sehrin yaz.lığa gitmesi yüzün 
ılen iktısadi faaliyet olacak.. La
kin ... 
. Dün do~tlarımızJan bir Ermeni 
ile görüsüyordum... Bursaya git
miş. Uİudağa çıkmış .. Anlatıyor
du .. 

- Efendim, tanıdığımız bir 
Fransız vardır. Onun ile Bursaya 
giıtil. ... Bize nereleri gezJinli.Bilse 
niz. T ıkbı (tıpkı olacak) Suisse 
B•bi idi. Utandım bilirsiniz. Ken
tli melmeketimirl bilmiyoruz di
Ye .. 

Demedim amma dilimin ucuna 
geldi. 

- Memleketin dağlarını bilme
mek ayıp değil. Lakin dilinizi bil
memeniz daha ayıptır.-Bereket ki 
e~~bi sizin türkçe söyliyemediği
nızı bilmez. Diyecektim. Kalbi kı
rılmasın diye söylemedim. 

FELEK 
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ŞEHİR HABERLERİ 
~ünü~ .. iiiii--~.,. 

Kolay para kazanmak! 
Harbin çok ağır yüklerinden 

ölmeden kurtulan bazı kimseler 
sulh zamanında birdenbire serbest 
/iğe kavıı~unca, ne yapacaklarını 
şa1ırdılar. Deli gibi oldular. "Kü
çücük dağlan ben yarattım!,, de
rneğe btıfladılar. Ve kolay para 
lıa.mmnanın usulünü aı'adılar. 

BELEDIYEDli 

•• 
Universite 
Mahallesi 
Mütehassıs M. Lamberfin 

raporunda bir nokta 
lstanbulun müstakbel planı i

çin rapor veren mütebassıslardan 
en müfassal ~ekilde fi.kirlerini söy
liyen Mösj6 Lamberttir. Lambert 
İstanbulun biHıaıtSa bir hars ve i
lim §Chri olacağına İ§aret etmek
te, ve Beyazıt civarının mükem
mel bir krokisiniı çizerek burası
·nın bir üniversite mahallesi ola
rak yapılmasını tavsiye etmekte
dir. 

Mütehassıs raporunda Beya
zıt civarının tariıl:ıi bir kıymeti 
bulunduğunu, buradaki eski ah
fap binalann yıktmlarak tarihi a
bidelerin meydana çıkarılmasını 
ve burada bir hars merkezi tesis 
edilmesini söylemektedir. 

Kooperatif l'. eyeti umumiye 
toplantısı 

Belediye ·lrooperatif heyeti U· 

mumiyesi, dün fev'kalade bir içti
ma yapmı§tır. Bu içtimada nizam
namenin ikinci maddesi tadil edil
miftir. 

Tadil ed~len §ekle göre koo
peratif azaları, diğer koıope'ratif
lere, ve teşekkül edecek kooı>era
tif ve birliklere aza sıfatile İ.§ti
rak edebilecekleroir. 

Caddeler sulanıyor 
Belediye, sabah ve akıtaın ol

mak üzere gÜnde iki defa büyük 
caddeleri sulamağa başlamıttır. 

Kapalı çarfı 
'Beledi.ye, kapalı çarşının tami

ri için yeniden tetkikata başlamı~
br. Çarşının tamiratı için yeni 
bir keşif yapılacaktır. 

Parlamentolar konferansına 
hazırlık 

Yalanda lotanbul'da toplanacak bey
nelmilel parlamentolar kmıferaJ\$1 mÜ· 
nasebetiyle şehrimize gelecek 300'e ya
kın ecnebi delege ve mümeuifterin ika
meti İçin belediyece tertibat alınmakta
dır. l.stanbulun birinci ve ikinci smıf o
telleri, belediye tarafından yapdan teşeb
büslerle muayyen ücretlerden yüzde 
20-30 ni•betinde bir ten:ziliı.ta muva
fakat etmitlerdir. 

Kazalara karşı 
Her sen yaz mevsiminde vukubulan 

kazalann önüne geçmek için Pmdidea 
tedbirler alınmasına karar verilmi§tir. 
Bir ..-sim isinde bazen yü2llİ müteca
Yİz kurban wrilmesine ıebebiyet veren 
bu lr•n•ann cezri surette önüne geç
ınel. için poliıı ve belediye bılimat name
lerindeloi llhlrim tidcletlenclirlecektir. 

Yeni merkeı memurları 
ve komiserler 

'Birinci, ikinci, üçüncü komi
serliklerle merkez memurhıkları -
na terfi edecek :ı:ahrta memurla
rırun imtihan kağıtlarının tasni
fıne batlanmıtlır. 

Tasnif bittikten sonra me-
murlar yeni vazifelerine tayin e
dileceklerdir. 

1 b\Jt<.SA 1 
----~-
(fı Bankaaından alman cetYeldir) 
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lnhisarların vaziyeti 
İnhisarlar ticari müessese mi? .... ,, . ' 

Bu yüzden Ticaret Odaaı ile Uyuşturucu Mad· 
deler İnhisarı arasında bir ihtilAf çıktı 

Uyuşturucu m.a.ddeler inhisar ida-
rsile Ticaret odar.ı arasında inhisar 
idareoinin ticari JBhsiyeti olup olma 
cl.ğı noktasında ihtilaf çık:mı~br. 

Bundan bir müddet evvel Ticant o 
d...., u~turucu maddeler inhisar ida 
reaine b ir mektup yazarak inhisarın 
U.:ari bir şahsiyeti olduğundan bahi•
le odaya kaydedilm~•İ lazım 
geldiğini bildi.nniştir. Oda inhisarı ııer 
may....UU nazarı dikkate alarak fev
kalade sınıftan addetmekte ve ııene
de 1000 ı;.,. kaydiy.e ücreti istemek • 
tedir. Buna, uyuşturucu maddeler in
hisan derıhal itiraz erim.iş ve inhisa • 
rm bir devlet ımü.,,..eseaj olduğunu 
oda~a ~a~e;dilme~e m~bur olmadıiı 
nı bıldırnu~r. lnh.sar idaresi vaziye
ti lktısa.t Vekaletine bildinni§tir. Fa. 
kat Ticaret odaaı bundan sonra bü • 
tün inlıi~rlann odaya kayded1lmele
ri laznn geldiğini ileri sürerek veka
lete müracaatta bulunm~tur. İnhi
sarlar ise Odaya kendilerinin tİt:ı"ri 
bire!' müessese değil, devletin bir kr
snn varidatını taluile mükellef birer 
daire olduklannı biklinn.işlerdir. 

Bu hu&11ııta lktıJıat V ekaletinc:len 
henüz bir cevap gelmeımitşir. 

Dün bu bu.susta kendiıile görüşen 
bir mulıarririınize Oda katibi umumi
ai Vehbi Bey denıi,tir ki: 

- Biz uyufturucu nıaddeler .İnhİ· 
ea.nnm ~eti ticariyeııi olduğu ka
naa.tindeyiz. Bu itibarla odaya kay -
dedibneleri lazımdır. Hatta diğer in
hisarlar için de ayni noktai na:ıarda • 
yız.,, 

Kral Leopold'ün 
Tahta çıkışı 

---o-

Devlet reislerine bunu 
tebliğe memur heyet geldi 

Belçika kralı üçüncü Leopold 
Hazretlerinin tahta kundunu 
Bulgar kralı Boris Hazretlerine 
arzetmek üzere Sofyaya gitmiş 
oİan Belçika heyeti dün sabahki 
ekı.presle şehrimize gelmiş ve T o
kathyan oteline misafir olmuş
tur. 

Bu heyet mümessiller meclisi 
azasından ve Mons belediye rei
si Mösyö de Maistrian , ihtiyat 
topçu miralayı Alfred Dupont, 
istihkam yüzbaşısı Marcel de 
ROO'Ver ile Mösyö Hermann Ro
bitiart'tan mürekkeptir. 

Heyet bugün Romanya vapuri
le Belçikaya dönmek üzere Pire 
ve Atinaya gidecektir. Heyet Sof. 
yada vazifesini bitirmiş olduğun
dan tefırimize wrudü resmi mahi
yeti haiz değildir. 

Heyet, 3 haziranda Bulgar 
kralı tarafından kabul edilmiş ve 
ayni gün öğle üzeri Vrama sara
yında tereflerine bir öğle yemeği 
verilmittir. Aktamı milli tiyatro· 
da verilen müsamerede hıu:ır bu
lunmutlardır. 

4 haziran pazartesi günü Bul
gar Batvekili ve Adliye nazın 
heyeti kabul etmiıierdir. Ayni 
g.ün ~fya beledi.ye rei11i terefle
rıne bır .öğle yemeği vermiı, akta· 
mı Belçika sefaretinde bir resmi 

• 

Ticaret OJ'"' katibiumumiıri Vehbi B. 

Hususi mektepler de odaya kayJeJil· 
meli nıi? 

Şebivdeki hususi mekteplerden ye
ni n.,.;ı mektebi Ticaret ocluına mü
rac:ıııatla Oda sicil ticaretine kaydını 
ietem~:tir. Bunun üzerine orta.ya bir 
mesele çıkmıştır: Mususi nıektepler 
odaya kaydedilmeli mi, edilmemeli 
mi? idare heyeti az.a.oı arasında da bu 
huau&tıa ihıiliıf çıkmış ve nihayet ;~ 
Meclise gel~tir. Bu mesele dünkü !Yiec
Uste epey gürültülere sebebiyet vermiş
tir. Herkes fikrini söylemiı, neticede bu 
hususun lırtrsat vekaletinden sonıl
masma karar verilerek içtimaa niha
yet verilmi~ir. 

Bu sene 
Gelen seyyahlar 
Geçen senelere nazaran 

fazla olduğu anlaşıldı 
Türkiye Tumig ve Otomobil 

klübü geçen •ene ve bu sene şeh
rİ'mize gelen t1ey:1a:blar hakkında 
bir ra}!Or hazırlamı~tır. Bu rapo· 
ra nazaran grup halinde Avrupa 
"e :Amerika&n gelen seyyah mik
tarı 14200 dür. Bu miktar geçen 
seneye nisbetle 6390 fazladır. 

Sur;yeden ve şark demiryolla
rile Avrupadan gelen seyyahların 
adedi 15,878 dir. Bu da geçen se
neye nisbetle 7302 fazladır. 

Deni2den gelenlerin miktarı 

20,909 dur. Bu miktar geç.en se
neye nisbetle 2, 727 noksandır. 
Bu takdirde gelen seyyahların 

mecmuu 50,948 dir. Bu da evvel
ki seneye nisbetle 10,865 fazla
dır. 

Bu istatistiğe nazaran 1933 
senesinde toplu olarak gelen sey
yahların miktarı diğer senelere 
niıbetle yüksektir. 934 senesin
de memleke_!:İmize daha fazla sey-
ya4ı geleceği ümit edilmekte-
dir. 

kabul yapıhnıtlır. 
Belçika kralı hazretlerinin tah

ta çıkmalarını Gazi Hazretlerine 
tebliğ edecek olan heyetin 20 ha
ziranda gelmesi beklen.mektedir. 
Bu heyet ayan azasından Möeyö 
Boıduin riyaseti altındadır. 

lran Şahı Hz. için köprüde tak 
Birbç güne bdar ~:z.i.:z'Y~~t !"-ecek_~~n .lra.n .Şahı Rİıza Pehlevi 

Han Hazreüeri için, Belediye Kopru ustünde biiyük bir tak mp. ettiımeğe b&§ 
lamlfbr. T.M: ır.... tarzı mimarisine göre yapılın.akta.dil'. 

Bi.nbird<rekteki lran bıu;tahaııeei ile Dizd.ari:re civarındaki İran mekıtebi-
llİn bozuk olaıı yollannm da tamirine baflllND!fhr, 

· A;-n verdiği tebliğe nazaran ş..lı Ha=etelri, htanbulu ,.,...,ilendirdik 
leri müddetçe, DOJmabahçe sarayında ikamet b~· Bunan iç.in 
icap eden istildarata Pındiden b~lanmqtuo. 

Hasan Rıza Bey geliyor 
ANKARA, 6 (TeJefoDla) - Riyaseticümh,... Kitip Velıili Hasan Rıza B. 

Şah Hazreıtlerialn istıı'1d>alinde ~ulunmak için Ya'Vll2.la Trabzona gibnek üııere 
bu .....,.._ t.tanboıla hareket etti. Şehri mizin muhtelif yerlerinde takların in
,__ baflandı. - '! 

Sıhhat vekili 
Ankaraya döndü 
Refik 8. dün de Heybeli 

•anatoryomuau ziyaret etti 
Bir haftadanberi şehrimizde 

bulunan ı;ıhbat v"t"kili doktor Re
fik Bey dün akşam Ankaraya ha
reket etmiş, .İl! tasyonda doktor
lar ve birçok zevat tarafından teş
yi edilmiştir. 

Vekil Bey, dün sabah refaka-
. d ' tın e sıtma mücadele müdürü 

doktor Asım Bey bulunduğu hal
d~ bir motörle Heybeli adaya geç
~ış, sanatoryomu ziyaret etmiş
tır. 

Refik Bey, saat 15 e kadar sa
natoryomda meşgul olmu• hasta-
! 

' Y> 
an zıyaret ederde müessesenin 

vaziyeti hakkında izahat almış
tır. 

Burada beş saat kadar kalan 
vekil Bey, akşamki benle Anka
raya gitmiştir. 

llAHKEllELERD/i 

Mahkemeler 
Bir ar. d .ı 
Bütün ceza mahkemeleri 
postane binasına yerleşti 

Sulh, asliye ve ağır ceza mah
kemeleri kamilen yeni postahane 
bmasınm üst katma yerletmişler
dir. Dün bütün ceza mahkemele
ri yeni postahane binasında ken
dilerine tahsis edilen ~İrelerde 
çalışmışlardır. 

Asliye hukuk mahkemelerin
den birinci, iki;ı.ci, altıncı hukuk 
mahkemeleri evvelce üçüncü dör
düncü hukuk mahkemeleri d~ dün 
yeni postahane binasına yerletmiş
lerdir. 

Bugün de birinci ve ikinci 
ticaret mahkemeleri nakledile
celc, bor,; nci hukuk mahkemesi de 
geldikten sonra icra dairesi ta§ı
nacaktır. 

Sulh hukuk mahkemeleri E
minönü kaymakamlık dairesinde 
kalacaklardır. Ceza nıalı.kemele
rinin botalttığı Muallimler Birli
ği binasının üst katı adliye ambar 
mümeyyizliğine, alt katı da adli
ye emanet dairesine tabsi-6 edilmi!· 
tir. 

Şark isyanı davasında bir 
istinabe 

Şark isyanında İ§tİrakleri ol. 
maldan suçlu Erciyeşli Süleyman 
oğlu Hüseyin ile Vaso oğlu Reşi
din muhakemeleri esnasında el
yevm lstanbulda bulunan Hasao ve 
Mecit isminde iki kişinin şahitlik
lerine lüzum gOrülmüş ve İstan
bul ağır ceza mahkemesine isti
nabe suretile dinlenmeleri için ta
limat gönderil'mittir. 

Dün Huso ae Mecit ağır ce
za mahkemesincl'e dinlenmitler -
dir. Fakat ikisi de suçlularm şark 
İsyanına iıtirakleri hakkında bir 
şey bilmediklerini söylemişler • 
dir. 

Na,riyat davalarl 
Yeni Adam gazetesi aleyhine 

açılan mütehcen nqriyat da•aaı
na dün üçüncü ceza mabiı:emeein
de başlan~mış, mahkeme bazı nok 
talarm teiicik ve tesbiti için başka 
güne ~ırakılmıştır. 

Yeni adliye kadrosu 
Yeni adliye kadrosunun ıure

ti müddeiumumiliğe gelmiş.tir. 
1935 senesi başında tatbik edile
cek olan bu kadroda temyiz mah
kemeleri müstesna olmak üzere 
mahkeme reisi, hakim, aza, ha-
kim muavini, aulh hakimi, müd
deiuınuıpi , müstantik, müddeiu
mumi muavini, icra re~i, icra mu
avini ve temyiz raportörleri mik
tarı 1941 olarak tesbit edilmiştir. 

Bunlardan altmışının asli maa· 
§ı 90, 65 nin 80, 74 nün 70, 109 
.tun 55, 194 nün 42, 350 sinin 40, 
516 sının 35 , 573 nün 30 liradır. 

RDşvet verirken 
Hasköy tubesine 1378 lira borç 

lu bulunan Mukriz lsak Bonofil 
efendi ya.pılmıt haczın infaz edil
memesi, mukabilinde Hasköy tah
sil başmemuru Süleyman Beye 
yüz lira ~vet teklif etmiş ve bu 
teklif illerine Süleyman Bey cür
mü me§hudu tesbit için lazım ge
len tertibab aldırarak cürmü meş
hut tesbit edilmit ve merkum 1-
sak Booofil efendi müddeiumumi
liğe ıevkedilmiıtir. 

Ve bunun için de derhal ticare
te girdiler .. 

Ba bizim bildiğimiz ticaret de· 
ğildir. Ucuz mal alıp üzerine ma
hal bir mikdar kar ilave ettikten 
sonra onu satmalı değildir. "Spen
ser,, İn "vücutta kan ne rol oynar
sa bir memlekette de ticaret ayni 
vazileyi görü~,, diye tarif etti ti
caret değildir. 

Bu baska türlü bir ticarettir. A
leliicaip ' bir ticarelfir. Ekseriya 
mal meydanda yoktur. Mağaza 
yoktur. Ve bunun için kazanç ver
gisine matrah olabilecek bir def
ler Je yoktur. 

Mal başkasının malı, telefon 
baskasının tele/onu, alan baska 
bi; adamdır. Bu nevi ticareti ya
panlar komisyoncu da değildirler. 
Bir malın satılması için arada ta
vassut ta etmezler. E.kııeriya yap
hklan İş herhangi 'bir miinahasa
ya veya müzayedeye girip hakiki 
tüccarları arthn nm ve eksiltirim 
diye korkutarak haraca kesmek· 
tir. 

Bozan bu kadar bile yorulduk
ları vaki değildir. Bir imza, bir 
tavassut İırİ kökünden halletmeğe 
kafi gelir.' 

Bu neııi adamlara bugün maale· 
sef dünyanın her tarafında rast
gelmek kabildir. l~te Fransadaki 
son mali re;ııaletler en ulak daire
den tuhın ıla en yükuk memuri
yetlere vanncayo kadar birçok 
lrinıselerin /oyalarım meydana 
tJPrmml• mı? Katar katar adamla
" tahkikat hakiminin önüne sürük 
loneJi mi? .... 

Birçok memleketlerde bu tica
ret levkalô.ıle almış yÜTÜmÜftür. 
Şimdi de Romanyaıla bununla e
saslı surette mücadele etli/Jifini 
gaz.etelerde olnıyoruz. 

Verilen mnld.mata göre burada 
her memur fllhli s~etinin mem· 
baını hini hacette iabata mecbur· 
dur. Ve bir iki gün evvel mahke
me tarafından yapılan davet üze
rine bana i•bat eJenıiyen bir me
mur derhal tevkif etlilmi{ıtir. 

Minareyi çalan kılıfını hazırla" 
derler .. Ekseriya bu gibilerinin kı
lıllan karılarıdrr. Kendilerine so-
raTsanız: 

_Mal benim değil karanın üze 
rindedir. onun şahsi malıdır. der
ler ... Ve ba suretle herhangi bir ih 
tirnal karf!sında hem kendilerini, 
loena mallannı koramuf olurlar .. 

F .. kat loaber verildiğine göre 
Romany-./a bu,... Ja müsaade e
Jilmiyonnu,: 

- Peki diyo~arnrı,. Ba mal 
:ııoeııcenizin! Buna anl..Jılt. Fakat 
uvceniz bu malları ba serveti ne
reden edindi? 

Her memlekette bu nıale ce
vap veremiyecek birçok kimsele
rin mevcut olabileceğini tahmin 
etmelı güç bir 'ey değildir. 

Dünyayı bu sülük/erden kurtar
mak için her memleket esaslı tel· 
birler ittihaz etmelidir. 

Stiy, mııltabilini, sermaye muka
bilini p....Ji. ~Dalavere" de ha
pishane kö,esinde tayın ekmeği ye 
meliJir. 

Hos ona bu bile çoktur ya ... 

Mümtaz FAiK 

Resim sergisi 
D grupunun resim ıergisi 

yarın açılıyor 
"D grupunun üçüncü plastik 

aanatl~~ sergisi Taksimde Tak
sim bahçesi yanında "Dağcılık,, 

klübiinde yann saat tam 16 da 
ressam Nurullah Cemal Beyin bir 

· konferansile açılacaktır . 
Sergide elliyi mütecaviz resim, 

Ye 1heykel teşhir ediliyor. Bu re
simlerin ek$eriyetini kompozis -
yonlar teşkil etmİ! olması itibari
le bu sergi "D,, grupunun (Kom
pozisyon sergisi) ismini almı§tır. 

Birinci sergilerini yalnız de
senlere ta'hsis etmi t olan grup bu 
defa ko!Dpozisyonlar te~hir et
mekle şüphesiz daha olgun mah• 
sullerini arzediyorlar demektir. 

Grup azaları, yann aÇJlacak 
sergilerine bilhassa gençliği ıure
ti mah.usada davet etmektedir· 
}er. 
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( __ i_r_a.n_v_e_R_i_za_...Ş_a_hı_· P_e_h_r_e_vi_H_z_. _) !( Öz dilimizle J 
etrafında küçük köylerin mevcut olmayı- I Bir pulla konuştum! İran dediğimiz memleket §İmal tara- ı 

fmda Hazer denizinden, cenup tarafında 
Hint dıt denizine, ve ıarkta Efganiıtan .. 
tan ve Rus Türkistanından elcezireye 
yani (Mesopotamia)ya, Kürdistana ve 
Türkiyeye kadar yayılan müstakil bir 
ülkedir, (2500) sene bundan evvele ka
dar çıkan uzun tarihi devrelerinde İran 
kendi hududunu az çok olduğu gibi ve 
değitmeksizin muhafaza etmit ve son bü
yük cihan harbinden de arazi kaybetmek
sizin ve vaziyetinde bir değiJiklik vukua 
gel:neksizin kurtulmuştur. Bazı devirler
de, bahusus büyük 1 skenderin fütuhatın
da l sonra ve bir de l ıli.m ordu1arı tara
fı"d~n istilaya uğradığı günden itibaren 
iki vüz seneden fazla bir zaman lran bir 
mu.takil hükümet vaziyetinden çıkını, 
ve tarihinin mütebaki devrelerinde her
h.iıngi bir cihangirin idaresi altında ya,a
yan müteaddit hükümetlerden biri gi'bi 
kalmış ise de milli ferdiyetini hep muha
faza edegelmiştir. Böyle nisbl bir infirat 
halinde nasıl yaşayabilmi§ olduğunu iyi. 
ce anlamak için, Iranın tabii vaziyeti 
hakkında bir fikir edinmemiz lazımdır.: 
İran ülkesi her taraftan, müruru gayrika
bil olmak hususunda biraz Tibete benze
tilirse de (Tibet)in dağları daha sarp 
ve daha aıılmaz bir tarzdadır. Mesela 
Bağdat ile Tehran arasında uzanan bü
yük yolun üzerinde (8000-10,000) ln
gıli~ ayağı yükseldiğinde üç büyük ge
çidin mevcut oluıu İranın dıı dünyaya 
nasıl kapalı olduğu hakkında bizlere az 
çok bir fikir verebilir. 

Anadolu cihetinden yüksek dağlarla 
muhat olduğu cib Hazer denizi ile Teh
ran arasında da A1burz dağlan ailsi
leıi vardır. Şarki fİmali çihetinden de 
ıusuz genit çöllerlo kuşatılmıftır. Hin .. 
distan ile Halici Farı (Golfe Perıique 
sahilleri boyunca uzanan parçaS'ı da is
kanı gayri kabil denecek derecede fena 
havalı bir iklimdir. Memleketin cenu
bu ııarbi köıesini bir resoamın paletinde 
görülen bir yarıl< gibi bölen asıl haliç 
ise, mezkür sahili araziye nisbeten ha
vaca biraz daha iyi gibidir. 

İıte, (Medeı) !erin ve (Penes) !erin 
zamanındanberi kendi hududu içinde I
ranın tam ve yekpare kalabihnesinin,bir
çok diğer sebepler arasında,bir sebebi ele 
her taraftan böyle kolay geçilemez bir 
sınıra malik olmasıdır. Kendine has mil
li evsafı ve milli istiklali daima mubafa· 
za edebilmiş olmasını da İran en ziyade 
bu İnfirad vaziyetine medyUndur. 

lrarun içinden hiçbir büyük ırmak ak· 
maz ise de, biribiri üstüne memleketin 
havası ve toprağı uıahsuldardır, denilebi
lir. Iranda akanküçiik çayların uclan 
nihayet ya 9Jllere ı::oüntehi olur yahut 
~au. me ... u-an<.~ kMnırl . Y elken\i gemi. 
ve kayık aeyrine e\veri,li yalnız bir Ka-

run ırmağı vardır. Ticari nakliyat vasıta
larından bu derece mahrum olan lran 
demiryolu yaptırmakta pmdiye kadar 
her memleketten geride kalmıı idi. Bu ih
tiyacı ancak bugÜn, Riza Şahi Pehlevi 
Hazretlerinin müteyakkiz Ye münevver 
devrinde duydu. 

Iranın nüfusu ıimdiye kadar res~ 
tadat edilmiş deii)dir. En son tahminle
re göre nüfusun adedi 14 • 16 milyoa 
nddesindedir. Bazıları bugiin arhk hlç 
mevcut olmıyan birçok tehirler timdiye 
kadar lranca payitaht ittihaz edilmiı ve 
her payitaht deği1tikçe ahali de kendi 
y~rlCTini değiştirmitlerdir.Dnarları bu 
g~n on bir ":'il muhtinde olan §İmdiki pa· 
yıtahtın yanı Tabranm nüfusu (500 ()()(). 
600,000) raddesindedir. Bundan ..;nra, 
lranın en büyük tehri olan Jıfahanm 
(122000) sekenesi vardır. Tebrizin nü
fusu tahminen ( 450,000) kadardır. 1-
randa sakinleri tahminen ( 10 000) ve 
belki biraz daha fazla olan kırk em ka- 1 

dar belde vardır. Ahalinin tahminen / 
dörtte biri senede iki defa yaylağa ve ı 
kıtlağa hicret eden a1iretlerdir. t 

Büyük dünya harbindenberi münaka
le vaıntatarı lranda tamamile değiş.mi•~ 
tir ve bugün bütün büyük tehirler ve ka- , 
sabalar araıında muntazam otıomobll yol- 1 
lan mevcuttur. BiT ~hirden diğerine o
lan mesafe daima çok uzundur. Sırf İra· 
na mahsus hallerden biri de tehirlerin 

ııdır. Her l"Y etrafı dıvarlarla mahsur o
lan şehirler dahilin.ıedir. Irana seyahat 
eden yolcular biç beklemedikleri bir an
da önlerine çıkan büyük "derv•e" !er
den girince rulgilum kendilerini mahalli 
maksuda VartrUf bulurlar, yani Avnıpada 
büyük bir tehre yakla§dclığı zaman ted· 
ricen görünen giftli.lder yahut villalar 
ve köy evleri Iranda görülmez. Şehir
Jer arasındaki mesafeler ekseriya ııaız 
ve tenhadır. 

İranın tabii manzalannın dünyada bir 
misline daha tesadüf edilmez denilııe 
caizdir. Dağların boyandıkları tirin ve 
latif renkleri tarif etmek muhaldir. Bu 
dailın- gerek yakından, gerek , uzaktan, 
&Ün ortasının göz kamaştmcı ııığında 
olsun, ır\ineıin çıktığı yahut battığı sa
atlerde olsun, öyle güzel tablolar göste
rirler ki unutulması mümkün değildir. 
Şehirlerdeki evlerin birçoklan alçak ve 

tıkızdırlar. Lakin fehrin f'Jrasmda aza
°!etli bir oaray, burasında tetkika değer 
bır mescit görülür. lranda birçok bedi' 
üslüpte yapılmıt mescitler vardır. Bun
lar (Archeologie yahut mimarlık fenni
ne !ıiç aşina olmıyan kimselerin bile hay
retıni ve takdirini celp edecek gibi zarif 
ve sanatkara.nedirler. 

İranın eski tarihi Asüriyenin yahut 
Mııınnki kadar gerilere gibnez ise de, 
bu son iki saltanatın sukutuna ıahit ol
mut olan mezkür memleketin medeniye• 
tinin haricen pek çok değiımiı olmasına 
rağmen bugüne kadar sürmüş ve devam 
etmİt olması hayretle karşılanınağa de
ğer bir keyfiyettir. Bu devam - Sasani· 
!erden kalan kabartma resimlerle bu
günkü minyatül'ler arasında yahut Zer
dü,tilik ile Şü - Müslümanlık arastnda 
ilk bakışta hiçbir münasebet yok gibi 
görüniyoraa da- lranın dininde de mev· 
cuttur. la\arn iatili.ıundan sonra Arap 
ve Füks kanının biribirine karıımaaı 1-
randa ne galip gelen ne de mağlôp olan 
tarafa benzeuıiyen yeni bir type ihdas 
etınit olduğuna ve Arap dilinin lrana it
hali yahut İranlılann sırtına yükletilme
si memleketin fikri sahasında tam bir 
deği,ikliğin husule getinni' bulunduğu· 
na hiç şüphe yoktur, 

Hüseyin DANİŞ 

Güreşçileri takdir 
T. İ, C. 1. Güreı Federasyonundan: 
1 - Ankarada toplanmıı olan yedinci 

ııerkongresi 1933 senesindı:, Türk sporcu
luğuna büyiı'k muvaffakiyetler kazandı
ran gÜreşçilerimizi takdir etmi, ve he
yeti umuıniyenin karan üzerine bunları 
taltif etıneğe karar vermişti. 

F edakarane mesailerile 1933 ıenesi 
zarfında yapılan milli ve beynelmilel gÜ· 
reş tcmaslannda Türk bayrağmt: terfle 
temsil etmİf olan isimleri aşada yazılı 
güreıçilerimize kongre namına Türkiye 
idman cemiyetleri ittifakı umumi mer
kezi reisi tarafından •enlen takdirname· 
k:.- 7 haziran perıembe aünü akıanıı 
•aat 8 de Galatasaray ldüıbü salonunda 
merasimle tevzi edilecelrtir. 

2 - 1933 senesi Balkan güreş faınpi· 
yonasında derece alan Milli takını azala
nndan Hüııeyin, Yil§'U', Yusuf Aslan, 
Saim, Nuri, Ahmet ve Çoban Mehmet 
Beyler Balkan musabakaları madalyala
rı tevzi edilecektir. 

3 - Milli takım güreıçilerimi:zin ve 
Küçük Muıtafa, lsmail./ 1 Türk gücü" 
Öıner "Sümmer'', Abbas Beylerin 7 Ha
ziran pertembe günü saat 8 de Galata· 
saray klübü salonundan bulunmaları teb 
!iğ olunur. 

. ,_illiyet 
Asrın umdeai "MiLLiYET" tir. 

ABONE ÜCRETLERi : 
Tiirki1e için 

L. K. 
3 ayhiı. • . . . • • • 4 -
6 .. • . • • . . • . 7 so 

12 " - .•••.• - 14 -

Hariç için 
L. K. 
8-

ı4 -
28-

Celen ... .,.ak a..-i •eril.nez.- Müddeti 
seçen '!lüahalar 10 kuruttu ... - Ga~ete ve 
matb .. ya ait itler İçin müdiriyete möra· 
caat edilir. Ga:ıc.etemU. ilinların mea'uliye• 
tini kabul etmez. ................. _ 

Milliyet'in edebi tefrikası: 98 

KAN L 1 S-1 R 
- Otur, otur ... Rahatını bozma! 
Ben de onun yanma çömelmiş • 

tim. Arabacı, kuşağından bakfon 
taklidi tütün tabakasını çrkarmıt • 
tı. Çekinerek bana doğru uzattı: 

- Kaçaktır, beyim ••• Ama istek 
ederseniz ... 

- Se~t gelir, evladım. Sen, iç. 
Arabacı, ince kıyılmış lepiska 

telli tütünü bir tutam aldı, parmak 
!arı arasında kıvırdığı kağıda yer
leştirdi ve cigara sarmıya başladı. 

Cj.garasını sardıktan sonra taba
kayı kuşıığına sok,tu ve bir çakmak 
çı~rak cigarasını yaktı: 

--Bu kışki rahmetler yolları çok 
bozdu, bey ... Araba yaylı iken bu 
kadar sallanıyor, görüyorsunuz. 

- İnsanı, oturduğu Yerde yoru· 

yor. 
Arabacı, gene çoşmuştu, yollar

dan, arabaların yaylarındarn teker
leklerinden bahsediyordu. 

Ben, elim çenemde onu dinli • 

Yazan: Mahmut YESARi 

yordum. Bir ara susmuş ta sonra 
tekrar mı başlaını'11, farkmda de
ğilim. 

Y alnı"• arabacmm çekingen çe
kingen ~rduğunu duydum: 

Bey, kusura kalma ama, bir 
ıey soracağım. 

Sor evladım? 
- Senin karın, yabancı mı

dır? 
Arabacının , çoktanberi sora

cağını beklediğim bu suali, -
bütün köylülerin, hürmetlerine, 
ve anlaşılmamazlık hissile mu
amma şeklindeki tereddütlerine 
rağmen - cevapsız bırakmak be
nim için çok fenaydı: 

- Yavrum, sen ne düşünü-
yorsun? 

Araba<:ı, başı önüne eğik, ba
na bakmaya cesaret edemiyordu. 
Büyük 'bir sırrın itirafına azmet
miş mahcup insanların mütered
dit halile sordu: 

Ben bir palla konuftum. Bu pul, 
el dokunmachğından belli idi ki 
daha yeni basılmıftı. Y apıftığı ka· 
ğıclın üstünde bana zağlı bir kılıç 
~bi göründü. 

- Adın ne senin? diye sordum, 
Pul, dile geldi: 
- Oku, anlarsın. •• 
Okudum. Sırtında fil yazı var

ılı: 
Budunu karşılama pulu (Milli 

Müdafaa) 
Yavaşça kulağına eğildim: 
- Sen nereden çıktın? 
- Ademle Havvanın koğuldu-

ğu yerden, Sopa ela oradan çıktı 
derler amma, yalan! .. 

- Peki, ne gün i~btıflna geç
tin? 

- Habille Kabüin çarpı,tığı 
gün ... 

- Anlat bakalım, seni nereye 
yapıştıracaklar ... 

Pul, kaşlarını çattı: 
- T ürke kötü gözle bakanlann 

alnı ortasına! .. 
M. SALAHATTIN 

Bugünkü program 
1 S TAN BUL: 

18,30: Pl&k netriyab. 19,20: Ajana haberleri. 
19,30: Türk mu•İkİ aeıriyatı. (Kemençe Kemal 
Niyazi bey, Ut Hayriye hanım, Azmi Bey, Mü
zeyyen H. 21: Selim Sırrr Bey ı.rafınclan kon 
feran•. 21,30: Stüdyo caz heyeti .. atüdyo tango 
orkeıtraıı. 

223 Kbs. VARŞOVA, ı34S m. 
18,15: Pli.le. - Mu .. habe. 20,IS: Hafif mu· 

siki. - Musahabe. 21,12: Tacann.iJi konıer. 
21.SO: Haberler. 22.12: Keman konıeri, 23: 
Reportaj. 23,15: Dana muıikiıi. 

823 Ki>•, BÜKREŞ, 364 m. 
13: Bora&. - Plak. - Haherler. - P18k. 

19: Cr. Dinico orkeatraıı. 20: Oni•erıite der• 
ai. Konferans. 20,35: Plak ile Doniı:ettinia 
"'DON PASKL,, operası. - Haberler. 

686 Khs. BELGRAT, 437 m, 
21: Senfonik radTO orkeıtraıı. 23: Haber• 

ler. - Danı pli.klan. 23,25: Kabwehane koa• 
seri. 

633 Kbs. PRAG, 470 m. 
21,40: Radyo or~eıtl"au. - Haberler. 23,15: 
PJik. 23.,30: Salon orkestruı. 

174 Khs. MOSKOV A, 1724 m. 
21: Edebi neıriyat. 22: Almanca nefrİyat. 

23,06: Franıızca ne1ri7at. 24,05: Eıpaa.70lca 
n91ri7at. 

7ı3 Kb., ROMA, .czı m. 
18: Hafıf ta•anolli konaer. - Musahabe •• 

plalı.lar, Zl,45: lıııf6h.-..neTTi konaer. 24: Haber· 
ler, 

ŞiMALi iT AL YAl'f GRUPU, 
21,4S: Puccininiıı '70SCA., operaıı. 
545 !Chs. BUDAPEŞTE, 550 m. 
20: KoaM>r. 28,30: a.1uaahabe. 21: Polydor 

•• Bran••ik pliklara. 22,15: Muu.b.abe. 22,05: 
GJtar konıeri. 24: Caorba Si•an takımı. 

592 Klu. ViYANA, 507 m. 
20,10: Ne,eli muailı::i •• dana muıilriıi. 22,l!S: 

Haftanın haber İcmali 22,45: Akta.m. h.aberleri. 
23,.35: Bachin eaeı-l•rinden pi7ano •• ors MÜ• 
••met'fli. 24,35: Daas muıikiıi. 

904 Klu. HAMBURG, 332 m. 
20: Bando nuz*a. 21: Haberler. 21,15: 

Piyano •• orlc:ıetra (8.etho•en.) 22: 11De Fa· 
ehrlı::roe., itimli tenaail. 23,15: Habe-rler. 23,35: 
Muıikili netrİyat. 24: Neıeli hafif musiki. 1,0Sı 
Gece konseri. (R. Staruaa.) 

Kbz. Deutachlandaeader 1571 rn. 
22: Dans muaikiıi. 23: Muaalıabe. - Haber· 

ler. 24: Biz •• )"Jldızlar. 24.15: Dana mw.ild
ai. 

ı·~~~~~~~~ 

' .-.... iPEK sinemasında ~-
11 Haı:iran paı:arteıl alqaaıı 1 

saat 9 da 

ALATURKA 
KONSER 

Tanburi DÜRRÜ Bey ve 

Arkadaşları tarafıDdaa 
Fiyatlar: 50-75-100 kuruş. (246) 

- Vallahi Beyim, ben bu iı-
te kusursuzum, çünkü herkesin 
bildiğini biliyorum. 

Ben buna, cevap verecek va
ziyette değilim. Çünkü, işler o 
kadar ilerledi ki, bu sorguya ce
vap vermek, her gün biraz daha 
güçleıti. Fakat hiç bir fey söyle
memek, iyi kötü birçok şeyler an
latmaktan çok daha tehlikeli: 

- Oğlum, dedim, ne o yaşlı 
kadına söyledikleri gibi benim a
nam, ne o, orta yaılı deoilen ec
nebi hanım benim karım, ne de 
o kü'çük benim kızımdır! 

Benim bu cevabım, bir muam· 
mayı keıfetmeye çabalayan ara· 
bacının i~lenmemiş zihninde biri
ken istifhamların miktarını art
tırmıştı. Birçok suallerden hangi
sini soracağını tatırmıt teceasüsü 
artkın basit insanların mütehay
yir edasile kekeledi: 

- E ya?? 
- Onlar, benim uzaktan ak-

rabalarım<İandır .. Hepainin yuva -
!arı, muhtelif fırtınalarla dağıl
mıştır. Ve ben, onları çiftliğe 
muhtaç oldukları birkaç lokma yi
yeceğe, mahrum kaldıktan bir ça
tı altına kavuşabilmeleri için ge· 
tirttim. 

• Beş senelik sanayı programı 
(Başı ı inci sahifede) 

mıı ve üzerinde duruJmuı biT mesele
dir. Biliyorsunuz ki aalr§ meselelerine 
iktısat vel<Aleti büyük bir ehemmiyet 
,,.,nnekte•:;,. Senelerdenberi birikmiı 
stıoklar beynelmilel piyasa fiatlan da
hilinde satılmakta berdevamdır, 

ipek sanayii 
İpek sanayine gelelim, ipek sanayiin

de bugün bir istihsal fazlası vardır. Bu 
sanayide çalışan bazı ciddi müeseseleri 
iıtiına edersek, cins İtibariyle, ipeklide 
bir terecldi görürüz. Bunun önüna geç• 
mek lazımdır. Memleketimizde ipek fi. 
atlan beynelmilel piyasa fiatlanndan 
yüzde yüz nisbetinde pahalıdır. 

Bugün bu pahalılık nisbetinin yüzde 
on olması lazım gelirken dahildeki fabri
kalann birhirne rekabet etmesi yüzün
den memldı:etimizde fiatlar yükselmiş
tir. Bu vakıa ipek müstahaillerimizin Je .. 
hine bir kazanç olmakla beraber sanayii
mizin hırpalanması bakımından şayanı 
dikkattır. 

İpek meselesini nasıl halletmeliyiz? 
Bendeniz gündelik fikirler üzerine iş 
yapmaktan mümkün olduğu kadar kaç
mak laraftanyım. Biliyorsunuz ki, Ame· 
rikalı mütehassıslar bir seneye yakın 
bir zamandan beri memleketimizin umu· 
mi iktisadi bünyesini tetkik ederek has
talıkların mahiyetini ve tedavi yollarını 
tespit edeceklerdir. Bizde de mühim 
olan budur. 

iktisat Vekaleti meclisialinizden aldı
ğı selahiyetle yeni ve büyük bir teşkilat 
yapmaktadır. Bu teşkilatın içerisinde bir 
sanayi heyeti ve bir de muavin fen heye· 
ti vardır. Bunlar günlük ve perakende 
işlerle iştigal etıneyip ilmi bir iş planı 
üzerinde yürüyeceklerdir. Memlekotin 
;,terini bir program dahilinde mütalaa 
ederek yapılması 18.zımzeleni tespit ede
ceklerdir. Bittabi tiftik ve İpek mesele .. 
sini de bu heyete tevdi ederk kendilri· 
nin ilmi mütalaaları alındıktan sonra 
bir karara varacağız.'' 

Demir sanayii 
Bundan sonra Celal Beyefendi, demir 

sanayü hakkında sorulan diğer bir süale 
de cevap olarak bu sanayiin ne suret.le 
kurulmak istenildiııini şöyle anlatınış
lardır: 

" Demir sanayii en mühim itlerimiz .. 
den biridir. Memleket dahilinde 3 ila 4 
ııenelik vaoat demir oarfiyatı 6 ile 7 mil
yon liraya baliğ olmaktadır. Bunlardan 
ınada memlekette demir sanayii tesis işi 
diğer sanayii nazaran daha masraflıdır. 
Bunun için takriben 10 milyon lira ka
dar bir para sarfetmek mecburiyetin
deyiz. Bu sanayi için en az elemana da 
malik olduğumuzu söylemeliyiz. Memle• 
ketim.izde mevcut yerli madenler üzerin
deki tetkiklerimiz devam etmektedır. 
.Bunlardan üçünün müsbet. neticeler ver
diği mutahassısların raporlarına atf.n 
söylenebilir. Bununla beraber fevkalade 
bir hal zuhur etmediği takdirde mesaimi
zin neticesi kurulacak demir sanayünin 
ham maddesini 'imdilik kısmen hariçten 
getireceğiz. Önümüzdeki ilk baharda <\e
mir sanayiinin temeli atılmış olacaktır." 

Mensucat labnkaları 
Vekil Beyefendi, yeni r ;urulacak men

sucat fabrikalarının el dcxcumcılanna za· 
ran dokunup dokumayacağı hakkında 
sorulan bir suale de §Öyle cev'!I! venniı
tir : 

" Kurmak istediğimiz mensucat fab
rikalan üç nevi mal çıkaracaktır. Bi
rincis · kaba mal ki, balkın kullanacağı 
ve ayni zamanda ordunun ıulh ve harp 
zamanlannda istimal edeceği "laamıdır. 
Bunu Kayııeri fabrikası yapacaktır. Bir 
de orhl, renkli mal çıkanlacaktır. Bu da· 
ha ince olacaktır. Üçüncü olarak ta doğ· 
rudan doğruya basma yapacağız • 

Demek oluyor ki, sade o memleketin 
sarfettiği cinsler üzerinde imalat yapıla· 
caktır. Yeni kurulacak dokuma fabrika· 
ları, karıııında el dokuma~darının. itıiz 
kalacağı hakkında izhar edılen endı,ele-
ri. yersiz buluyorum. • . 

Hep hatırlarsınız Jai, dedelen'!'~ mem 
leketlerinden ıimendifer geçmesını ar
zu etmemişlerdir. Sebep olarak ta nal
bantlar, saraçlar, arabacılar Zllfar gÖ· 
recekler den-.işlerdi. Fel>rikanın yanında 
el sanayiinin n~ hale geleceği suali bana 
bu eski ve yanlış düfiince ve hareketi 
hatırlatmaktadl:!. El sanayii ile metgul 
olan vatandaşlar, fabrikaların tesisinden 
sonra ya makine devrine geçip sana~{a .. 
rını makineleştirecekler, veyahut ta fab-

Arabacı, akıllarına, dillerine j 
gelen, ve muhataplarında çok fe
na tesir uyandırması muhtemel o
lan bir teklifi yapamamaya mu
vaffak olamamış insanların ittiya
kı hisse kapılmışhğile: 

- Beyim dedl, ayıp değil ya, 
bana merak oldu .. Sen ne diye ls
tanbulda oturmuyorsun ela, bu İn
siz cinsiz dağ batımı. çekiliyor

sun? 
Bu, tevili mümkün kolay, ba

sit sorguya hiç zorluk çekmeden, 
dütünmek zabmetini göst~rme -
den cevap verebildim: 

- Ben çiftliğe, biraz dağ, kır, 
keklik kokusu almaya, dağlarda, 
kırlarda, ve açık havada dınlen· 
meye geldim. İstanbul kalabalık, 
ve kalabalık beni, çendere gibt Ü· 

züyor.. . 
Muhatabım, te!hlikeli bi,. keşfı 

ortaya çıkarmaya cesaret ~ul~~ş 
ibi göğsüne dolan nefesı, gog
~nÜ tıkayan, göğsünü daraltan 

nefesi boşalttı: • • 
_ Beyim senın daga, kıra, 

• ki' z çayıra çıktığın da yok ::· a-
man oluyor ki, saatlerce, gunler
ce, odandan dııan ayak basmıyor
sun! 

Arabacının bu çirÇıpla.k ceha-

ı 
rikalarda amele olarak çalışacaldardır. 
Yahut el ıanyiainin zevki ıeliminden İı· 
tifade ederek zengin zümrelere mahsus 
daha ince işler yapacaklardır. Ziraat ve
kaleti pamuk cinsler:imizi de ıslah etmek 
için uğraşmaktadır. 

Elektirı'fikasyon 
iktisat Vekili Beyefendi, son söz ola

rak memleket dahilinde elektrifikasyon 
itlerinden bahsetmişler ve bu huıusta 
tetkikat yapıldığını beyan etmişlerdir. 
Banka meclisi idaresinin raporu 

Banka meclisi idaresi tarafından he
yeti umumiyeye arzedilen raporda ban
kanın fabrikaların mesaisi hakkmda ez. 
cümle denilmektedir ki : 

" Sümer Bank dU'nya sanayünin işsiz
likten bunaldığı bir zamanda T ürkiyenin 
nnai c'..hazını k-On>.'Ilek gibi bir hedefle 
işe başlamıt bulunuyor. Bu hedef Türki· 
yenin içinde ~i;.J1iı tmi!ıi .lan-"111 Öz 
mahsulüdür. Sümer bankın vazifesi bu 
gayeye §erefle ve arızasız varaılıilmektir. 

Bu itibarla içinde bulunduğu hesap sene· 
ıi ile önümüzde gelecek yıllar bizim içın 
sadece banka jestizonu noktai nazarın
dan değil aym zamanda milli bir dava
nın başarılması ve milli bir dileğin mil· 
let önünde tahakkuk ettirilmeai bakı
mından da mühimdir. 

Bu büyük tarihi işte bankamızın gay
retini huzurunuza sermekle muhte
rem heyeti umumiyenizin itimadını ta· 
lep ediyoruz. 

Bankanıız l 933 senesi son altı ay· 
Irk faal:yeti emaaında hususi teşeb • 
büselre açtığı sınai kredilerin mikda· 
rı 1.364.083.45 liraya, ticari kredile· 
rimizin mikdan ise 252.953,09 liraya 
baliğ olmuştur. Bu suretle bankamız 

Amerika 
Hayli adalarındaki kuv

vetlerini geri çekiyor 
VASHlNGTON, 6 .A.A. - Haytide 

bulunan Amerika kuvvetlerinin geri çe
kilmesine dair kanun yakında kongre 
tarafından kabul olunacaktır. Amerika 
hükümeti, Haytide bulunan askeri tesi
satı hediye olarak Hayli hükfunetine 
devretınektedir. 

Diğer taraftan, bu ilkbaharda Vas
hingtonda M. Roosevelt ile Hayti rei
sicümhuru arasında yapılan mali muka· 
velede Hayli ıuı.rlaınentosunun tasvibine 
verilmiıtir. 

Bu mukavele mucibince, Haytl'nin 
mali istik1filini elde edeceği malümdur. 
Bununla beraber Amerikalı hamı11erin 
hukuku muhafaza edilıniıtir, 

----o--

İspanya kralının oğlu ile 
ltalya kralının kızı 
arasında iz1iivaç 

P ARİS, 6.A.A. - Sabık ispanya kra
lının üçüncü oğlu Prens Yuan ile ita!· 
ya kralının en küçük kızı Prenses Maria 
arasında kararlaştırılmıt olan izdivaz, 
Kral Alfons'un krallık haklarında fera
gat etmemiş olması dolayisiyle geri kal
mı§tır. Daily Telegrapb muhabirinin ha
ber verdiğine göre kral Alfons, hu izdi
vac muhalif olmamakla beraber, oğlunun 
izdivacı ile İspanya tahtına namutliği
nin bir arada ili.nını istemekte ve bu
nun krallık davasını takviye edeceğini 
söylemektedir. 

Fransa kuvvetlerini faz
lalaştırmaya çalışıyor 
PARIS, 6. A.A. - M. Pietri, mebusan 

meclisi hariciye encümeninde 825 mil. 
yondan ibaret olan kredinin bet seneye 
tevzi hakkında izahat vermittir. 

Mümaileyh, deniz planının ikinci kıs· 
mında Dünkerque sisteminde bir kru· 
vazörün, bir tahtelbahirin ve bir torpi· 
donun inşası derpiş edilmekte olduğunu 
ve bunlann hacmi yekünun 40 bin tonu 
geçmiyeceğini söylemi,tir. Encümen, bir 
çok ııenelere tevzi ve milli müdafaaya 
tahıiı edilmiı olan 2980 milyon kredi 
hakkında karar verecektll-. Bu tahsisa
tın kabul edileceği z~nolunmaktadır. 

Maliye nazırı, hali hazırda her hangi 
bir §ekilde bir istikraz akdinin mevzuu 
bahsolmadığını beyan etmiştir. 

!ete bürünmüt derin samimiyeti, 
içimde ağır, acı, feci lıakaretlere 
maruz kalmış İnsanların azabını 
uyandırıyor. O, niçin benimle bu 
kadar alakadar? .. Onlar niçin be
nimle bu kadar alakadar oluyor
lar? .. Hususi hayatımın en mah
rem sırlan, böyle, benden, haya· 
tımdan, muhitimden çok uzak in· 
sanları neden dütündürüyor? Lü
zumundan fazla müteceaais İnsan
ların düşüncesiz sualleri neden, 
insanları yalan u,>ylemey~ ?1~ur 
ediyor, yalan uydurmak ııçın du
ıünmeye mal\kiim ediyor? .. 

Dütünceye daldığımı hisııeden 
arabacı, istemeden günah işlemiı 
insanların çekingen halile • 

- Kusura bakma, beyim, de-
di, ben, seni severim de ondan 
u_murlanıyorun;ı • Yoksa, çift se
nın, çubuk senın, avrat senin .. Ba
na laf düşer mi? 

Sonra, yeniden alevlenen bir 
samimiyetle ilave etti: 

- tie bileyim ben! .. Sen bana 
tuhaf ğörünüyorsun Beyefendi.. 
Sende bir dert,bir kasavet,bir gam 
bir şey var amma, ben akıl yetire
miyorum! 

Ne demek istiyor? Bu aözleri
le ne demek istiyor? Y ok•a be-

plUnıanlarının yüzde 15,65 ini tica· 
ri yüzde 84,35 ini de sınai krediler 
t~k:I etmektedir. 

Utak teker fabrikumm teker ima 
latı 1933 senesinde 15.251.330 kilo
dur, 1932 .senesinde imalat 11.283.200 
kilo idi. Uşak fabrikasında te&is edi· 
!ip .1932 se?esinde faaliyete ceçen 
ıspırto fabrıkasının 1933 seneei ;_.pir· 
to imalatı 600.000 kilodur. 

Devlet, sanayileşme hareketini bir 
e,lan dairesinde tahakkuk ettirmek üze· 
re hazırladığı beş ııenelik sanayi pro
gramıntn tatbikine bankamızı memur 
etmiş hı.' Jnmaktadır. 

Program mudhlnce memlekette ku 
rulacak ana sanayi ıubeleri tunlar· 
dır: 

1 - Mensucat sanayii. pamuk, ken· 
dir, yün. 

2 - Maadin. sar./ yii demir, sömik 
kömürü , kömür müıtakatı, bakır, lcü· 
kürt. 

3 - Sellüloz aanayi sellüloz, kağıt 
ve kaı-ton, sun'i İpek. 

4 - Seramik sanayii fİşe, canı, 
porselen. 

5 - Kimya sanayii "zaçyağı" klor, 
sudkostik, süperfosfat. 

Bu sanayiden sömikok ile seramik 
ıaiayine dahil olan 'işe sanayinin teıi• 
•ini İş bankası deruhte etmiıtir. 

İçinde bulunduğumuz senenin mühinı 
te,ebbüslerinden birisini ole kağıt sa• 
n:ıyi teıkil etmektedir. Bu husustaki tel 
kıklerimiz zamanmda ikmal olunmuş v 
halen kağıt fabrikası tesioatı ihale edil 
mit bulunmaktadrr, Cari senenin sonu 
dan evvel Türkiyenin ilk k•ğıt fabrika .. 
faaliyete geçmiı olacaktır. ' 

Alacak mes' eiesi 
lngiltere ile Amerika 

arasındaki ihtilaf 
LNDRA, 6. A.A. - Parlamento ma

hafili, Amerikaya olan borçlar hakkıll" 
da hükumetin almıı olduğu vaziyel;ıı, 
bugÜnkü ,artlar içinde alınması icap e
den en muvafık tedbir oldup kand" 
tindedlr. 

Zannedildiğine göre Amerika ile 
lar h~"!n~a en aşağı bir iki aeneden ~· 
vel mhaı bır anlatma yapmak imkin' 
yoktur, 

Eyi neticeler verebilecek müzakerele
re hakiki mani Amerika konğrasının • 
ziyetidir. Ve bu mani oldukça uzun bir 
müddet için devam edecektir, 

Y~NI NE$RIYAT 

HAFTA 
Hafta'nm dokuzuncu aayıunda da 

her yazı ve her reaim canlıdır. Matı
buat rlıürriyeti hakkmda ei'- · b>
makale, at müsa.bakalarmda ~..--. 
gelen Fazilet Hanımm hayatı ve~ 
simleri, C- Mata Harinm maawni
yerti, :roktan var olan Alman fiiofdo 
Şehir barı artistleri arasında eğlen~ 
li biT aaat. 1934 Veni&aü, siyasi tefı" 
ka, hikaye, roman, fotoft"af mü.tal> .. 
k.u<, sinema alenünde. .. Fiatı 7,5 ~ 
Nflur. 

KADRO 
Aylılı: Kadro mecmuaamm 29 u,,.. 

cu Mayıs sayısı ç&lctı. Meanuanın b~ 
sayıgında ş...,,ket Süreyya Beyin ikti: 
aatçılar caniyetind- verdiii (yeol 
devletin iktuadi foobiyonlan) ~· 
zulu konferans aynen alınmifhr. Sayt 
da Vedat Nedim Beyin (lıı.azançlı ir 
~I seferberliği) lmıail H'*- 8" 
yıa (bir kredi ekapansiyomı bir İJY 
fla..ron yapar mı?) M. ~ Beyio 
Beyın (bizde kok ve demir aanay;il 
Burhan .A.af Beyin (inkıliıp aa-n~ 
vamıak yollan) bqlıklı iki f&Y&nı d;lı 
kat yazı vardır. 

.................. 
DOKTOR 

Rusçuklu Hakkı 
Galatasarayda Kanzük eczalıaneoi 

karf11mda Sahne sokağmda 3 numıı· 
ra1ı &partnnanda 1 numarL 
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nim yuzum, ıçımi dolduran dütüıt• 
eıelerin, hislerin, ıztıraplarm, hat• 
ti kararların aynası haline mi gel· 
di? Yüzülh, İçimin kirli ve keıı· 
dimden bile kıskandığı~ sırlarUJl.I if': e~en ~ir yırtrk haline mi gel
d!. G_ozlerıın, anadan doğma ca· 
hıllerın bile sarahatle an1adıklar1 
!i~a~ı .meçhul bir kitap beliğatile 
~ımı ıfşa mı ediyOI'? Ve niçin, ııi• 
çın.. İnsanların, dütünülerek, dii· 

lünülmiyerek, kaatlı, kanlı söf• 
enen bütün sözleri, sorulan bütii~ 

sualleri, bir kütlenin, mütterek 1>11 

dütmana çevirdiği , aavurduğu• 
aalladığı, silahlar gibi hep, göıı• 
lümün, o tahammül sıskalatmıf 
yarasına saplanıyor? 

Niçin İstanbulda yafamıYo" 
rum? Çiftlikteki kadınlar benİIXI 
nelerimdir? Ben, niçin, günlerce• 
kapısı bütün insanlığa kapatıl· 
mış kimsesiz odalarda, kendimle 
batbata kalıyorum? 

Bu, cevaplarını, kendime bile 
veremediğim suallerin, bu, dah.a 
yüzünü lt.rkaç saat evvel gördıı· 
ğüm arabacının bile ağzına dii•:. 
mesi, bende, tertemiz, saf, ve el 11~.' 
rülmemiş bir bakirenin feci ve aJ11 

sukutuna, şahit olmanın ıztırabı· 
nı uyandırıyor. 

- Bitmec~i _. 
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Lastik, kösele kavgası 
Ticaret Odası Meclisinde bu mesele 
etrafında dün müzakereler yapıldı 
Ticaret Odası Medisi dün Kara 

Muate.fa zade Ahmet Beyin nyaaeti al 
tında bir içtima yapnu!(ır. 

Bu içtima.da ka%anç kannmı veçhi 
le muhteM meelek eıi>abmdan meale 
ki teşekküller ohnayaıı Esnaf için Oa 
küdarda t"§f'ldriil eden komiayona Kad 
ri Te Tevfik Beyler aeçildiklen IOIU"a, 

aiMODacılar meaeelaini tetkik eden ko 
miıoyon aza.o.ından Refi Celi.l Beyin ia 
tif- kabul edilerek yerine Haaan Sa 
di Bey intihap edilmittir. 

Bundan sonra ruznamen:in - mü
him -ıe6i olan kudura l&atilr. aana 
yii -lea.ine geç.ilmittir. Oda umu
mi ıu.tii>i V elııbi Bey bu lwauata iza • 
bat vererek Oda meclieinin kararile 
tetkil edilen komiayonun bu h1UUsta
ki meaaiairu bitirdiğini aöyliyerek ko 
m.iayonun raporunu olmmağa batla • 
mıflır. Raporda evvela komO&yonda -
ki kundura, deri ve k<ieele aanayüne 
memup azasının mütaeluı :z:ikredili
yordu. Ayakkabıcılar mütalealarnu 
on madde üzerinde zikrediyorlardı. 
Bu maddedelerde memlekette iki üç 
seneden beri faaliyette bulunan l&.stik 
f..t.rikalanrun la.tik ayakkabı imali 
yolundaki faahyetlerirun zararlı ol -
duğunu zikrederek bunun memleketin 
9500 amcleeinin İ§aiz kalmaanu intaç 
ettiğini, memleket iktnıa.dıiyatının za
:rar gördüğünü zikrederek diyorlardı 
ki: ( L.Ut;ı. aanayiinin meonleektte in
lüşan liuındn-. Otcmwba lô.otiği, ı.,.. 
loş, liuıtik çia:ne, toSUn, laatilıı emper
aneabl meonleketin mü.hta.ç olduğu sa 

1 nayidir. Türk sanayii IUtik fabrika • 
lanndan kendine zararlı olan la.atik a• 
~abı imalini değil, bunlan be& • 
liyor.) 

Buna mukabil ıa.tiNPler de ~ 
iddi.alarda bulunuyorlar, la.tik fabri 
blarnun hariçt.., getirdikleri mevad 
dı iptidaiyenin ancak 90 bin tirahk ol 
duğu aöyleyorlardı. 

Raporun oknmpwı INtince Refi 
Celal Bey aöz aldı ve dedi ki: 

- Lastik fabrikalarının zikrettiği 
nıkamlann doğru olamıyacağı ufaık 
bir tetkikle anlaşılır. Rica ederim, l:ıu.
,.u hangi m.a.kul diifüııen İn.Mm kabul 

' edebilir.0 

Azanın büyük bir kısmı bu huaus 
ta ida~ heyetinin de noktai nazarını 
böldinneaini istiyorlardı. 

Bu eenada Oda meclieinin jlk de
fa bu m""zu üzerinde takrir veren 
<>oman Nuri Bey aöz alarak dedi ki: 

- Bu ayakkabalar evvelce Avrupa 
dan geliyordu. HükUmete müracaat e
dild\. Hükümet da.bili sanay;e bu liuı
tik ayakkabıların ne kadar zararlı ol 
duğunu taadik etli ve la.tik ayakkabı 
lanı yiiıluek gÜmriik reami konuldu. 
Fakat bu la.tik ayakkabıları getiren • 
)er biriı:aç Jrilİdir. Bunlar bu defa ha
~eki fabrikalarile temaı ederek d«
hal fabrikalarnu burada kurdular. 
Memleket aanayiiuin bu işteki zaran 
büyüktür.,, 

Neticede mesele reye konulrdu. f. 
dare heyetinin de mütaleasmı bildir
mea< (müotacel.-... ç.abuk oı.un .....ıe 
rile) kabul edildi .. 

Esnafın kazanç vergisi 
nasıl alınacak? , 

Kazanç komisyonunca esnafın bir 
günlük kazançları hakkında 

tanzim edilen cetveli nesrediyoruz 
Müskirat Eımilleri 

aroif aıaıf sınıf 

1 ci 
1 - Seyyu airkeci. tur9aca 
2 - Seyyar aaz.oır. ••tanlar 
3 - Caıoı İına_lia.thaneleri, 

2ci 3cii 
60 50 40 
60 50 40 

airktti .. e lurtucuJar 
•e~dinde çahıaııalar; 
A - Bilumum itçiler 50 .O 30 

4 Müskirat imalathaıı eleri 
-.e .. rap •e kon7ak İ· 
malitMo61eri nudio. 

A :J.hıt.a.:::co.bır 1.50 1.009 '10 
B -- ••~ile" 25 40 30 
Otelciler ııe Hancılar 

1 - Han. han it let~n fer1 
otel İtletenJer, otel 
teklinde Un itleten• 
ler ve ticari han itle
;..ıetenler yanlamıda 
sabtlUllar: 
A - Katip 80 80 80 
B - K•marot &O 50 50 
c - l akeleci 60 eo 90 
D - T .-Uı.le:rici 40 30 30 
- E Büfeci, ecalr:çs 40 40 40 

Maniloıturaıcılar aıe Taha/iyeci/er: 
_ S.,~•r aa.~1ları • 

A - Seyyar oluaJr: 
ha.alon •• tıtm•İye 
&atanlar 50 40 40 
B - S.71ar temtıi- •e 
Y• -.e baston tamircileri -4() 30 30 
C - Sırtnııda n 1a ma· 
ltaa ikhp, düjaıe -.e 
emaafioi satanlar 90 70 40 
- Sıe,.7ar lnaıalı, fa• 
aili odn, aönalek satanı.• 
(Seyyar ıömlekçi -.e 
Pm•tıralar) 110 90 70 
E - Manifaturaa ( aey· 
1ar) 110 llS 60 
F - ~yyar hıar-a.Ja 
manifatura •• .. .,.. 
li• aatanlar 110 125 100 

2 - Paz.arc1\ar: 
.A - M .. ifatura .. 
tul.afiyeci.Ler 500 300 150 

3 - Mani.faturıı., tulwafiye. 
yajlıkoe-ı. t•m•İyeci, 
...._toncg •• emaali 
tK.rethaneler müatah 
de1r1i11i ile pazarcılar 
.e:aclinde •Üstahdem
ı.,. : 

A - T ••• ~J.ç.lar JSG 120 60 
Çrraldar 50 ..O 25 

Otomobil aıe otobüsler •elıir 
JalıilinJe İf!iyenler ' 

J - Orobia.ler: 
A - 1 • 12 ~;,iliJ..k. 400 400 400 
8 - ı2 • 16 .. 600 600 600 
c - 16 - 20 » 600 800 800 
D-20-24 tt•e 
daha büyiik)er 1000 1000 1000 

2 - Kamyonları 
A-21·4tonab-
dar olanlar 250 220 200 
B - 4 .,. daha fa:ıla 
olanlar 350 320 300 

3 _._ Kamyonlar: 
(2 tona kaClar olan• 
lar kamyonettir 2 da· 
ton dahildir.) 700 600 500 

4 Otomobiller : 
Bu yesaitlr çalı tanlar 175 160 125 
OtobÜ• toförleri 200 l 75 150 
Kam1onet toförleri 125 100 7S 
Otomobil to,1eri 125 100 75 
Otobüs biletçileri 75 60 50 

5 - Garajlar miu;tahdf'mİnİ: 
A - Katipler 100 80 60 
B - Y ıl..ay1cı 25 :tO ıs 
C - Bekçi 169 80 60 

Vilayet lıaJadu Jalıilinde rıe 
mulıtelil aıiliıyetler armında ifli

yenler: 
1 - Otohü,ler 

A - 1 • 12 kııOJ;ı. 
ler. 500 400 300 
8 - 12 • 16 .. 700 600 500 
c -- 16 • 20 

.. 900 800 700 
D--20 - 24" •• 
daha faciası 1100 1000 900 

1. - Kamyonlar: 
A - 1 - 4 tona kadar 
olanlar 300 250 200 
B - 4ton-.e daba 
faıla.at 400 300 250 

3 - Kam1oolar ( 2 tona lıa· 
Jar) 700 600 500 

lci 2ci 3cü 
••oıf aımf aınıf 

4 - Otomobiller 200 150 100 

Bu veaaitte çalıf'lnlar 
Otobüs ıoförleri 200 175 150 
Kamyon.-t toförl~ri 200 175 150 
Kamyon ıoförleri J2S 100 75 
Otomobil şoförleri 125 100 75 
Şoför muninleri 50 40 30 

Otobü•, olomobil, kamyon, 
l.arnyonet tomirltaneleri aıe boya

haneleri müstahdemini 
J - Kalfalar 80 60 50 
2- Çoraklar 20 15 10 

Perukctrlar 
1 - Erkek ıtÇ• kalfaları 

(Saç aakal1 ınani· pe· 
kir, Ye aaire) 150 100 60 

2 - Kadın it<iai kaUa1an 
(Saç, ondüle, manik\i.r 
p<Mlikü.r ve•aire.J 115 125 100 

3 - Yarım. kalfalar 
( Kallahia llllllllet o• 
lur aata •e kalfaya 
a&ç. traı jıleri.Dde J•r-
dun edenler) 50 40 30 

4 - Kuaklar ( diikUma 
ayak itleri.U ,. • .,..ı.r) 20 15 ıs 

Saraç sanatkarları 
1 - S.raçLia , mutaf\jja 

•• aemerciliie müt...1· 
lik mamul me•addı 

~ olarak satanlar 100 75 50 
- Sara.çla.r, mutaflar .. e-

••mercler 11e1diade ~ah-
ta..ı.r: 

J - Çıraklar 
2 - Kalfa 
3 - Batlıalfa 
4 - Usta 
5 - Ba.tuaıa 

Sucular 

25 
75 

JOO 
JOO 
125 

1 - S.n•r olaralı.. N.rdak 
ao -ta..ı..,. 40 

2- S.77ar ,_.~tçiler 'Ye 

pao&c.Lar ..,. ho-a).., 
Ye aalepçiler: 

A - El arabaı•a• terbet 
aatanlar 70 

B - Sırtta ..,e1a elff terk-t 
•e ca2oz u.t:.utlar 50 

3 - Sakalar: 
A- Tek atlı bomb&larla trmu· 

ru 1Mytiye1e ait aa utan 
lar 60 

B - Merk,.ple au aatanlar 50 
C - Sırıkla çiFt ten.&r:e ile 

20 JS 
60 50 
75 80 
75 60 
100 75 

35 

60 

40 

50 
40 

35 

50 

30 

'° 40 

au •atanlar. 40 30 38 
4 - Çift har-anla araba 

ile iyi au aatanl...(*) 140 120 100 
5 - Tel.. luır-anb ar•ba ile İyi 

au ••tanlar 100 80 to 
6 - Kamyonla iJi au u· 

tanlar 300 300 300 
7 - Merkeple jyj su sat.anlar 60 50 40 
8 - Su imalİııt.hanelerinde 

çahtaıılar 50 40 30 
9 - Dü&Jüın aahihi terhetçiler, 

hozacılar n ... .,.ı; ne1· 
dınde •Ü•tahtem. olan· 
lar 
A - Tez:ı&h(ılar 
B - Çıraklar 

60 50 
25 20 

Sıaıacı, boyacı aıe kalemkar 
es nalı 

1 - Bir iti drrubte eden: 

40 
20 

A - Sı•acılar 220 .200 180 
B - Naltkat 'f't! boya· 
c.ılar 250 150 

2 - Bunlann mil•tal:ııtem· 
leri: 180 160 100 

(•) Birinci sınıf yalllll hamidiye ve Kayıı · 
dair aolarını aatanL..ra münhasır olup diier · 
illi unıf n:ıenba •ul~nnı aataola ra mabı u•tar: 

- Bitmedi-

Mııırdan gelecek seyyahlar 
Ağustos ayı zarfında Mıaır

dan 150 kişilik bir seyyah kafile
si şehrimize gelecek ve bir ay ka
dar şelırimizde kalacaktır. 

Mısırlılar yazı Boğazda ve 

MiLLİYET PERŞEMBE 1 HAZiRAN 1934 

VILA.YETTE 

300 kuruııarın 
On seneliği 
T ahıisat ve zamlarıyla 

tediyesine başlandı 
Eytam ve Eramilden olup ta mayıs 

930 sonuna l<adar muhaasaa maatlar
clan 40 kuruta kadar olanlarla haziran 
930 tarihinden oonra divanca tuçil e
dilımİf buluoıınlann ınaatahaisat ve zam 
300 kunıJa bdar maaılannın 10 aene
tiklerinin mensup olduklan malmüdür
Jiiklerinee tediye.ine batlanmıfhr. 

Eytam Eramil ve lllÜ'lekıDdinde 
olup ta Emliık bankasına eylül, te§rinİ 
evvel, tqrinİosallÔ 934 maatlanm islaın
to ettirmek iaüyenlere dünden itibaren 
numara ın-a'Sile maaılan verilmeğe bat
lanmııtır. 

Bugün de malmüdürlükleıi tarafın
dan 11>88§ gi}elerindıe.ı tediyat yapıla
calotır. Ge...aı: banka ve gere&.se malmü· 
dürlükleıi izdihanıa mahal kalmamak i
çin İup eden tedbirleri ahruşlardr. 

Banka maliıller-e bir kolaylık olmak 
üzere maaşlannı müracaat ettikleri gün 
tediye etmektedir. 

fAarsily~ konsolosumuz 
Marsilya «meral konsolosu Kudret 

Bey, vali muavini Ali Rrza Beyi ziya
ret e1mİ9tir. Kudret bey bugünlerde 
Mar&ilyaya hareket edecd.tir. 

Hazirandan evvel alınan 
pasa~ort harçları 

Pasaport ~lan oon kanunla 1 ha
zirandan itibaren tezyit edilmi§'li. Bu 
zam, 1 hazirandan evvel abnmıı olan 
pasaportlara !8IDİ) ftğildir. 

Esnaf bankası 
Adli tahkikat ıztırari bir 

tevakkuf devresinde 
Esnaf bankası hakkındaki ad

li tahkikat tevakkuf devresi geçir
mektedir. Bu tahkikatı idare e
den muavin Ahmet Muhlis Bey 
fim<liye kadar yapılan isticvabatı 
ve elde edilen malumatı tetkik ile 
me§<guldür, 

Bankadan sorulan sualler üze
rine banka müddeiumumiliğe mü
racaat ederek bu suallere cevap 
verebilmek için birtakım evrak ve 
veaaikin tetkikine lüzum olduğu
nu, halbuki bütün vesaikin idari 
tahkikat ile me§gul olan komıs
yon tarafından alınını§ bulundu
ğunu, bunun için cevap Yerileme
d.iğini bildirmit, müsaade istemit
tır. 

Gerek bankanın erecej_' ce-
vap, gerek hu.uai komisyonun 
yaptığı tetl~ikat neticeleninceye 
kadar adli tetkikat tevakkuf dev
resi geçirecel$tir. 

Çünkj.i adli tetkikatın netice
lenmeai için lromiayon tahkikatı 
n~ticeainde verilecek raporun da 
~ır aurt;ti Ve Lülasuı is.teDilmi~ 
tır. Netıce bundan aonra belli ola
caktır. 

Seyyah tayyareleri 
Seyyah otomobil ve motosik

letlerinin gümrük resmi verilme
den muvakkaten ithali iç.in Tür
kiye T1ı1ring ve Otomobil klübü 
tarafından verilmekte olan Try
ptiıguelerin tayyarelere de !amil 
ollDasına karar verilmq ve bu ka· 
rar alakadarlara bildirilmittir. 

l Küçük haberler 1 
" Kadastro ve tebeddüller 

Kadastro idaresinde ba:ı:ı tebed
düller yapılmıt ve İstanbul kadas
tro heyetlerinden 23 kadar me· 
mor Anadoluya nal<ledilmif, Ana- ı 
doludan naklen ve terfian ye·.-.ı 1 
memurlar alınmıttır. 

" Tıp talebe yurdu müdürlii
ğü - Tıp Talebe yurdu müdürü 
Tevfik Bey Amasya sıhhat mü
mürlüğüne ve yurt müdürlüğüne 
de askeri tıbbi.ye mektebi müdiır
lüğünden mütekait miralay İsmail 
Hakkı Bey \ayin edilmi~tir. Mer
kez kumandanlığı ıt<rtabipliğin
den mütekait Ziya Nuri Bey de 
tıp talebe yurdu dahiliye tabipli
ğine tayin edil:miıtir. 

" Süvare - Türk - Leh turi. 
zm komitesi bu akşam Dağ spor
lan klübünde bir süvare tertip 
etmiştir. Süvareye komite azası 
ıehrimizdeki Leh konsolosuna 
menıup aileler davet edilmiıtir. 

"' Zati eşya - Paten ve kayak 
gibi spor malzemesinin zati eşya
dan addedilmesi ve konyak ve li
kör gibi içkilerin de bir kiloyu 
tecavüz etmemek ve şişeleri açık 
bulunmak şartile gümrük resmi 
alınmadan memleketimize girebil • 
mesi hakkında verilen heyeti ve
kile kararı alakadarlara bildiril
miştir. 

Büyükadada geçireceklerdir. Mı -
ıır turizm teşkilatı bu sene Mı
sırdan şehrimize fazla seyyaıh gön
dermek İçin çalıımaktadır. 

EK.ONO!ıll 

Yapağı alış, satışı 
lacaret borsasının 6 numaralı yapa

ğı beyannameıinin bazı hükümleri ta
dil edilmittir. Yeni hükümlere göre ya· 
pağı oatı§larmda kan-tar ve hammaliye 
alıcıya, dclliliye yan yanya alıcı ve -sa· 
baya ait olacaktır. 

Osmanlı Bankası heyeti 
umumiyesi 

Kambiyo bonası ve Osmanh Ban
kası komisen Ihsan Rifat Bey Os· 
manlı Bankasının Londrada yapılacak 
heyeti umumiye.ine itürak etmek üze
re dün alqNJt ebı>re•le Londraya ha
reket e1miıtir~ 

Kambiyo borsası Ye Osmanlı Ban
kası komiserliğine bona kambiyo ve 
nukut ıubeai müdürü Hasan Tahsan 
Bey vt.lriJet eclecddir. 

Türkiye - Fransa ticareti 
Geçenlerde 1 stımbula gelen Marsil

ya Ticaret Oda11 heyeti ile l•tanbul Ti
caret Odası arasında, iki memleketin ik
tuadi rabıtalarını kuvvetlendirmek esa
sı üzennde vuku bulan anlaşmalar lk
tı. ... t vekiletine bir rapor halinde bil
dirilmi§ti. 

Tiirl< ve Fransrz ihracat tacirlerini 
alakadar eden bu ~malann tatbik 
ve filiyat sabasına intikali için velrale
tin bu raporda mev2JUU bahsedilen iti
liflan tasvip etmesi beklenmektedir. 

Maamalih, kontenjan taıhdidatma ta
allük eden ~.., bir devlet iti olduğu i
çin ancak temenni mala.iy<Otinde telakki
si icap eden hususatın tahakkuku , z:a. 
mana mütevakkıf görülmektedir. 

lktısat Veka:etinin yeni 
teşkilatı 

lk<tısat vekile'tinin yeoi t.,,kilatı mü
naııd>e:tile kadronUID hal.iki şeldi taay
yün edinceye kadar iki ay müddetle vi
layet makamına merbut olarak teıd<· 
kül eden komisyon dünden itil>aren faa
liyete geçnD§'tir. 

lstanbuldaki muvakkat ....ı.&let İrti
ı..t meonurlan şu zevattır: Ticardte 
komiser Haynrttin ve mümeyyiz Nuri 
Beyler, sanayide komiser Danıı ve 
müme,.,;z Ekrem Beyler, maadinde 
Cemal Bey .• 

Dürulen iıtibaren miilca teıkilatta a
ç.ıi<ta kalan memurlann tayinleri yapıl
ma.ğa ""1tamıtlır. Ticaret müdürü Muh
Iİn Bey lktıiıat vekaleti müfettiJliğine 
tayin edilmiflir. Bütün vilayetle iktı· 
sat ve ticaret miidiirleri müfettişliğe 
tayin eclilmiılerdir. 

Sanayi müdürü Refik Bey vel<alet 
mülkiyeti ımaiye müıdürlüğüne , mua
vin mülıendio hmail Kenan Bey mer
keze, komiserlerden Remzi Saka Bey 
vekalet wketler müdürlüğüne tayin e· 
d'ilmiılenlir. 

lıtarıbul tİCAl"el müdürlüğü memur· 
larmdan Kamil Bey vekalet birinci mü
meyyiıliğine , Vasfı ve Şükrü Beyler 
memurluklarına •.ayin edilmiflerdir. 

Diin tayin eıı Jıl.,,;ni alanlann he
men hepsi t-eri'İalr -eki.il· edilmitlerdW. 
Yalru2 maaşlarını bugünkü maaılan ü
zermden almalarının ekaletçe tenıip 
edildiği kendilerine bildinlmitlir. 

POUSTE 

"'avga 
Karaağaç caddesinde ş.ıar Beyin 

tapa fabrikannda çalı§an Ali ile Zeke
riya araunda Jun.ga çdanq, Ali tedarik 
ettiji bir demir tıolunaiı Zel.eriyaya 
attığı esnada kazaen a~ istiyen 
Şülminiin bapna iaabet --. Şükrü ba· 
pndan yara1anmı,ın. 

Sandal hr s . zları 
s..bdralı Fethi ile lmıail Galat..la 

Kürioçiibpısmdan amıdakı lomail elen
diye ait bjr .apdalı çalarak açılmakta: 
larlren etraftan görühnüt ve her iki 
si de yakalanmııtır. 

Ağaçtan düşen çocuk 
Evvdııi gün Eyiipte lolim Bey -.. 

hali etinde oturan Bülent ismin de 11 
Yatlarında bir çocuk o civanla bir döt 
ağacına Çllmııı, falıat miivauneaini 
kaybederek yere yuvarJannnıtır. Bu 
culcut neticesinde çocuğun loolu ve a• 
yağı kınfnnttn-. 

Zavallı ~ıık derhal tedavi altına 
alınmıtbr. 

GLANDOKRATİN 
Ademi iktidara, zıflyeıi umum;. 

yeye ve ıs•b! buhranlara lı:arşı, meş . 

bur Prol. llrown S•quard ve Şıeinı· 

hın keşfidir. Eczanelerde 200 kuruşa 

satılır. Deposu: lst•nbul Zaman ec7.&-
deposo. (1683~) 3147 

ZA Yl - Liman idaresinden aldığnru:. 

14-6704 ve 14-6707 numerolu cüzdanları 
mızı zayi ettik. Yenilerini alacağımızdan 
zayileıin hükmü yoktur. 6704 A.li oğlu 
Hüseyin ve 6707 Hakkı oğlu lbralıim. 

(228) 

ZA Yl - 953 numaralı hususi ara
bamın plakasını zayi ettim, yeni çıka
racağımdan hükmü yoktur. Muatafa 
Fuat. • 

Kadıköy icra dairesinden: 

Bir borcun temini istifası znnnmda 

mahcuz olup satılarak paraya çevrilmesi 

mukarrer bulunan muhtelif cİDI ev eıya· 

u 13-S.934 çarıamba saat to dan 12 ye 
kadar Kadıköy eıya Paz&rnıda açık art

tırma ile satılacağından yüzde iki bu
çuk resmi dellaliye ve ihale pulu müıto
riaine ait olmak üzere taliplerin mezkür 

gün ve -tta mahallinde bulunacak me
mura müracaat eyl.,._ım ilin oluour. 

• (226) 

F •BON0-,1 
-

Bonolarla ve emlaki mazbuta 1 VAPURCULUK 
yurtluk ocaklık vesikası alır satar TORK ANONiM ŞiRKETi 
satmak istemiyenlere emlak ve arazi IST ANBUL ACENT ALICI 
alır. • liman Han, Telefon: 22925. 
Balıkpazar Maluudiye han No. 35 1 
Uğurlu zade M. Derviş İzmir sürat yo 'u 

32s1 SAKARYA vapuru 
~--~----~------------~ latanbul asliye üçüncü hukuk mahke-
mesinden: 

Murat B. tarafından Beyoğlu Zumal 
sokağında bili No,hanede mükiın murat 
B. zevcesi hırvat milletinden Y oille bi
li! hanım aleyhine ikame edilen boıan· 
ma davasından dolayi mumailey ha yu. 
sife hilal hanima tebliğ edilmek özere 
gönderilen arzuhal sureti ikametgiıhı 

meçhul bulunduğu ~rhile bil& tebliğ ia
de edilmiı ve bittalep ilanen tebliğat İc· 
ras,.,....a karar verilıni§ Ye 26-6-934 salı 
saat 14 te tahkikatm İcrası mukarrer 

• bulunmuş olduğundan tarihi ilandan 
itibaren müddeialeybanın onbet gün 
zarfmda cevap arzuhaline kartı cevap 
vermesi Ye yevm mezkiırda taat ondör .. 
te tahkikat hakimliğinde hazır bulunma
nız lüzumu tebliğ ve arzuhal suretinin 
mahl<eme clivanhaneıine talik edilcliğı i
lan olunur. (234) 

CT üncü kolordu ilanları 1 
Safranbolu Askeri Satm

alma Komisyonundan : 
Safranboludaki kıt'aat ih

tiyacı için 60,000 sığır eti 

açık münakasa ile alınacak
tır. ihalesi 30-6-934 cumar
tesi gÜnÜ saat 14 tedir. Ta· 
liplerin şartnameyi görmek 
üzer her gün ve münakasaya 

iştirak için de o gün ve vak
tinde teminatlarile Safran· 

boluda Askeri Satmalma Ko
misyonuna müracaatları. 

(3006) (3029) 

ZA YI - Beyoğlu Malmüdürfüğiinden 
almakta olduğum 3236 No.. maqımın be
rat ve cüzdanı ile tatbik mühüriimü kay
bettim. Yenileri alınacağından zayileıin 
hükmü yoktur. Ali Riza. (223) 

• 

Her PERŞEMBE günü saat 
16 da Galata rıhtımından kalkarak 
doğru lmıire gidecektir. Bu vapur 
ber pazar günü saat 16 da fzmirden 
kalkıp doğru lstanbula gelecelı.tir. 

Trabzon yolu 
D 1 vaporu 9 

Um UplDAr Haziran 

p AZAR günü saat 20 de Galata 
rıhtınundan kalkacak. Cidifte Zon· 
guldak, lnebolu, Ayancıll, Samsun, 
Ünye, Ordu, Giresun, Tirebolu, Gö
re!, Trab:&<>n ·oe Rizeye. Dönü~te 
bunlara ilaveten Of, ve Sürmeneye 
uğrayacaktır. -
Mudanya yolu 
SAADET ve BARTIN 

vapurlan cumartesi ıününden maa .. 
da HERGÜN saat 9,30 da Top
hane nhtımmdan kalkarlar. 

lmroz yolu 
Her PERŞEMBE günü Ga· 

lata nbbmından saat 18 de bir va· 
pur kalkar. Gidi, ve dönüşte Gelibo
lu, Lap..,Jğ, Çanakkale i•kelelere uğ· 
rar. 

latanbul üçiincü İcra memurluğund•" 
Paraya çevrilmesin karar veri)eıı 

gardrop, halı soba, ve saire ev qyafl 

10-6-934 pazar ırünü ıaat 10 dan Jl re 
kadar Aksaray Yuıuf Paşa Bostan to
kalı: 18 No. da Birinci açık artırma sıv 
retile satılacağından iotlyenlerin aıüra• 
catl•n ilan olunur. 

ZAYI - 11-1792 numen>lu liman cÜ•· 

damım ayi ettim. Y eniıini alacağmıd"" 
eskisinin hükmü yoktur. Ş'aban oğlO ' 
Ferhat. (231) 

içki Satıcılarına: 
lstanbul. , inhisarlar j 

.~~pa~~aşmüdürlüğündenı 
Beyannamesini Baş Müdürlük ticaret şube-sine verenle- ( 

re birer numara ita kılınmış idi. Bu numaralardan birden 250 
ye kadar olanların 11 Haziran 934 Pazartesi 251 den 500 
numaraya kadar olanların 12 Haziran 934 salı ve 501 det1 

815 numaraya kadar olanlarmdahi 13 Haziran 934 çarşamb' 
günü Bq Müdüriyet veznesine müracatla vergilerini tesliıt1 

eylemeleri ilan olunur. Beyannamelerini tala'bat amirlikte· 

rine verenler semt itibariyle il yrıca davet edileceklerdir. sıı 
cihete dikkat buynılmasını rica ederiz. (3033) 

Türkiye Hilillabmer -... 
Cemiyeti Merkezi Umumisinden: 
Ketif bedeli lı:irk dokuz bin lriisur liraya baliğ olan Aluaray'da 

Haseki caddesinde HASTABAKICI HEMŞIRE'ler mektebi bahçeıindc 

yaptırılııcak yatakhane inşaat ve tesiaabnm pazu-lık ıuretile İcra kılman 

münakasumda taliplerin teklifi haddi liyılnncla sörülmediiinden onbe§ 
ıün müddetle ve "-'1 zarf uaulile tekraı münakasaya konulduju ve 17 

Haziran 934 Pazar sünii saat 15 te ISTANBUL'cla Esiri Zaptiye cadde
sinde Hililiahmer aaht bürosunda ihalesinin icra edileceği iJin olımur.{167) 

3253 

Sirkeci Gümrüğü Müdürlüğündeoı 
Cinsi Eşya Mıktan 

~ilo Gram 
Pudra 9 420 
Levanta O 760 
Boş Deri bavul O 1 adet 

Y ukanda cins ve evsafı yazılı eşyanın 4 Temmuz 93.f 
Çarşamba günü saat 14 de Sir kec:i Gümrüğü Müdüriyetiıı• 
deki sah§ komisyonunca bilmüzayede satılacağından aJıcı· 
)arın pey akçeleriyle birlikte müracaatları ilan olunur. 

(3016) ---
Istanbul Adliye Levazımındans . 

lstanbul Umumi hapishane ve tevkifhane hastane!' 

için 7 Haziran 934 tarihne müsadif Perşembe günü saat 14 
de pazarlıkla süt ve yoğurt mubayaa edileceğinden talip ~· 
lanlarm lstanbul'da Yeni Postahane'de İstanbul Cümhuf1' 

yet Müddeiumumiliği nezdinde müteşekkil Komisyona JIJIİ' 
racaat eylemeleri ilan olunur. (3025) 

• 
Ticaret işleri Umum Müdürlüğünden : 

Türlôyede Y aııgm, Nakliyo-t sigorta i,lerile çalıtmak üz"' kanuni hiikü,.,lrl 
dairesinde tescil edilerek bugün fıııJiyet halinde bulunan Zi Kombi) Ensu-""' 

Kompani Limitet sigtlrla prketinin Türkiye umumi vekili haiz olduğu aelaJıiY•'.' 
binaen bu kere müracatla Galata'da açacağı acentalığa ıirlı.et namma ,_ı.ır 
yat sigorta iılerile mqgul olmak ve bu iılerden doğacak davalarda bütün ~
'-nelerde müddei, Müddeialeyh üçW:ü tııhı• sıfatlarile hazır bulumnak iizre yı• 
ni Caıtiyadis Efendiyi tayin eylediğini bildirmi§tir. Keyfiyet •igorta tirkejeı'r 

..;de 
nin tehiı Ye miirakabai hakkındaki 25 Haziran 927 tarihli kanun büküml•~ 
mavaftk göriilmüş olmakla ilan "1unur. (233) 
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MiLLiYET PERŞEMGE 7 HAZiRAN 1934 

!.91 ............... .. 

Deniz yolları 
1ŞLETMES1 

S • • v 1- } l ~ d } d AccnteleTi: Karaköy Köprübaıı 
ızı sogu« a gın ıgın an, ntz e en, Tel. 42362 _Sirkeci Mühürdarzade 

gripten, baş ve diş ağrılarından • im-~ Han Tel. 22140 

koruyacak en iyi ilaç budur. ans2d Mersin sür'at yolıı 

Harbiyede BEL VÜ Bahçesi 
Alaturka kısmında her aklanı Mulen Ruj ı 
MZ heyetine ilaveten getirilen ve yahın .. 
d_a Avrupaya gideck olan ve Paris, Su- 1 

•·ı)"c ve Tunus'da çok bü)"Ük muvaffa- İ 
kiyetler kazanan rakkase L. Hanım ile · i 
civriv i.k.i yavruların neşeli ve ~lrin' nu· l 
meroları. 1 

Büyuk rakı 175, kücük rakı 100, dub- 1 
le bira 30, mezeler 25, kahY~ çay, limo
nat<\ 45 kuru~tur. 

ANAF ARTA vapuru s Ha
ran CUMA l 1 de Sirkeci rıh· 
lı'?nndan kalkacak. G:dişte İz
ınır, Antalya, Mersin'e. Dönüste 
b'.'1nlara ilaveten Alanya, KÜl
luk, Çanakkale'ye uğrayacaktır. 

(3008) 3278 

Trabzon sür'at 
yolu 

CÜMHUR1YET vapuru 7 
Haziran PERŞEMBE 20 de 
Galata rıhtımından kalkacak. 

ıa l-1 a,iran Peı·şembe gününden iti .. 
h:tren de t·adı1omtızun hassas biricik 

hülbülü Müzeyyen Han,mı din'iyecek
sini.:?. 

1 

Gidişte lnebolu, Samsun, Ordu, 
Giresun, Trabzon, Rize, Ho-

~i=========================.- ı pa'ya. Dörıüste bunlara ilaveten 

' 

DEVLET OEMlRYOLLARI lDARESl iLANLARI ' Pazar, Of, Pulathane'ye uğra-
- yacaktır. (3009) :279 

1200 ton meş{! odununun kapalı zarfla münakasası B 
23-6-934 cumartesi giinü saat 15 te Ankarada idare binan .. ıda / artın yo)u 
Yapdacaktir. Fazla tafsilat Haydarpaşa, Ankara, Kayseri, ı BURSA vapuru 7 Haziran 
Adana v::. 'h.m::un veznelerin de birer liraya satı!an şartname PERŞEMBE 19 da Sirkeci 
lerde vardır. (2933) 3Zll rıhtımından kalkacaktır. (3010) 

1 - Ankara - Kayseri hattı üzerinde Şefaatlı istasyonu ci
varındaki taşoc:ı.ğmdan 10,000 metre mi.k'ahı. 

:~280 

·-- .... _~::).. ' . . . ~- ""'- ; ~ - ·~ ., ..... ~ 

Haftada 150 Kuruşla 
Galata' da Karaköy' de meşhur 

EKSELSİOR 
Büyük Elbise Fabrikasında 

İntihap .d~cıığiaiz lmm•~tan 

yalnız iki prova ile 
biçimi şık ve dikişi itinalı 

Ismarlama bir kostüm 
yaptırabilirsiniz. 

Aynı fabrikada: 

Kadın, erkek ve çocuklara mahsus 
İngiliz biçimi empermeabilize parde
süler, paltolar, kostümler, muşambalar 
vesairenin en zengin ve müntahap 
çeşitleri vardır. 

2 - F evzipaşa • Malatya ha Hı ~zerinde köprü ağzı istas· 
yonu - civlı.rmdaki taşocaglndan 15,000 metre mik'a· 
bı. 

3 Ulukışla - Nigde hactı üzerinde Bor İstasyonu cıvarm 
daki taşocağından 5,00 O metre mik'abı. 

fotanbul Mı-. Kwnandanlığı ı 
S1\trnıılma kom. iliınlaı·ı 

Merkez Kumandanlığına 
merbut kıt'a ve müesseseler 
ihtiyacı için 17 kalem yaş seb

ANADO u 
4 - Samsun· Sivas Hattı Üzerinde Samsun İstasyon ci

varındaki taşocağından 5,000 m3 blok. 
Yukarda mevkii ve miktarı yazdı b!ok ve balaııtlarm mü

tıakasaları ayn ayrı ve sırasiyle 28 Haziran perşembe günü 
saat 15 den itibaren. Ankaı·ada idare binasında yapılacaktır. 
'Tafsilat Ankara, Kayseri, Samsun ve Adana veznelerinde 
her biri beşer sahlan şartnam !lerde yazılıdır. (3011) 

Beykoz Malmüdürlüğünden: 
Kazası Karvesi Mevkii Cinsi 

Beykoz Esenceti Palamutdere Çalılık 
,, ,, Ağddere ,. 
,. ,, Nusratlıdere Tarlı 
,, ,, Olucakerenler ,, 
,, ,, ,, Suyu ,, 
., ,. Büyük Mezarlık ,. 
., ,, Beylikpmar Çalılık 

"yatak" 

" 
,, Kervansaray C. 

" 
" ,, Eski mezarlık 

" yolu 
,, T epeçeviran ,, 
,, Kurtdoğmuş- Tarla " 

it 

oğlu "derinalçak,, 
,, ,, Akakyolu Çalılık 

Mauratlr Köyiçi Tarla 
" ,, 
it 

" 

" 
" 
it 

" .. 
it 

" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 

" 

,. Bakaçak ,, 
,, ,, Köprü ,, 
,, Y alnızmeşe Çalılık 

" 
Hohorcukta ,, 
ormancı geçidi 

Köyiçi Tarla 
" Krsırlıdere ,, 

''Doğandere" " 
Küçükenderek ,, 

" ,, Nagaldıgiirgen ÇaWılC 

" 
" 
it 

it 

" 
" 
" 
" ,, 

Bakacakdere Tarla 
Derealtı Tarla 
"Bayıraçma,, 
Üsküdar Cad. Tarla 

"lzmituva " Nacakbgürgen Çalılık 
"Doğandere,, 

Bakacakköprü Tarla 
Horhorcuk Çalılık 
Bakacakdere Tarla 
Koçullusmırı ,, 
Bakacakdere " 

Mesahası Kıymeti 
O. Ev. Lira K: 
45 o 50 
35 o 50 

8 2 50 
9 o 10 
3 o 15 
4 o 20 

36 o 40 

17 2 
7 3 

25 
3 2 

23 
3 
6 
5 
5 
8 

2 ı 
3 

1 
30 

1 1 
1 

4 2 

50 

10 
10 
4 1 
3 
2 

4 

60 
7 

50 
35 

25 
5 

20 
30 
15 
20 

12,5 
15 

3 
25 

5 
5 

5 

3() 

23 
25 
10 
10 
5 

15 

" 

''Karanhkkuyu'' 
,, Harmangecit 
,, lkiderekavus~a 

Bakacakd~re 
lrgatbaşı 
Köyiçi 

" ,. 1,5 5 
25 

325 o 
30 

" 
" 
" 

" Polonez 
Kılıçlr 

" 10 
Çalılık 350 O 
Bir bap kahve 
maa ahır nısfı· 

,, ,, ,. Arsa 2 50 
,. Alibahadır ,, Arsa 10 O 
,, ,, ,, Arsa 3 O 
,, ,, ,. Arsa 10 O 
,, ,, ,, Arsa 7 ,5 
,, Arsa 2 ,, ,, 
" 1t ,, Arsa 4 
Yukarıda. cins ve evsafı yaı:xlı Emlakin mülkiyetleri satıl

•nak Üzere 28-5-934 tarihinden itibaren 20 gün müddetle mü
t~Yedeye çıkarılmıstır. Yevmi ihale olan 16 Haziran Cumarte
:ıı günü saat 13 te -taliplerin yüzde 7,5 nisbetinde teminat ak
çelerile Beykoz Malmüdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

• (2810> 3162 

Türk Şirketi 
f stanbı.ıl 

Sigorta 
.( Oncil Vakıf Han 

ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 

ze 13-6-9J4 çarşamba gunu 
saat 14 de kapalı zarfla alına
caktır. Şartnamesini görecek· 
lerin her gün münakasaya işti- • 
rak edecklerin belli saatten ev
vel teklif mektuplarını Top
hıı.nede Merkez Kunıandanlı· 
ğı Satınalma Komisyonuna 
vermeleri. (1139) (2440) 

3167 

Nama muharrer hisse senetlerinin ( ıv, 60) ı Türkler elindedir. 
1"tirkiye iş Eankası (ı.ıefJndan teşkil cıiunmuıtur. idare mecll!il ve müdürler 
l:_e~· eti ı_e n:en:..ıufarı Limilen Türklerden mürekka;> yegane Türk Sigorta Şirke• 
tıdır. 'I ürkiyeolo her tara.fı.-.da (200) il geçeıı acentalarııuııı hepal Türktü:r. Tilr• 
kiyenln en mühim müeıseselerlnla vebankalannı11 ı;:igortalarıııı icra etmekteılir • 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıiı;ortalarını en iyi {eraitlo l apar. Hasar , ukuundJ. zararla~ı silr' a! ve kolaylık il öd~r. 

Dr. I H S A N S A M 1 

Gonokok Aşısı 
Belsoğukluğu ve ihtilatlarına kar§ı 

pek teıirli ve taze aırd!I'. Divanyolu 
Sultan Mahmut türbesi No. 189 

Telgrafı iMTiYAZ - Telefon: fst. 20531 

2645 

Askeri Fabrikalar Umum Mü. 
dürlüğünden: Fabrikalar için 
muhtelif tezgah ve diğer vesaiti 
imaliye ile kuvvei muharrike 
tesisatı sipariş edilecektir. Ma. 
ruf ve mütehassıs firmaları 

ve. 
bu 

temsil eden alakadarların 
kaletnamelerini hamilen 
babtaki şeraiti anlamak üzere 
15 gün zarfında Umum Müdür .. 
lük Fen Şubesine müracaat 
etmeleYi. (2926) 3205 

Büyü~ 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 vardır. 3137 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Cinsi 

Köhne çul 
Mıktarı Bulunduğu mahal 
4941 a<ilo Ahır kapı deposun

da 
,, kınnap 2160 " " " " " ip 2482 " " " " ,, Kanaviçe 12061 " " " " Bir kısmının ağızları açık : 

ve muhteviyatları noksan : 
bulunan Kolonya, Koko, : 

82 Parça Kabataş Ticaret 
ambarında 

Saç ve gelin suları : 
Yukarıda cins ve mıktarları yazılı köhne ambalaj Ieva

zımiyle itiryat 10-6-934 tarihine müsadif Pazar günü bilmü 
zayede satılacağından taliplerin mezkur levazımı bulunduk
ları depolarda gördükten sonra tayin olunan günde yüzde 
15 teminatlariyle birlikte Cibalide Levazım şubesindeki sa-
tq 1 mi ....... ~ı. (2830~ • 
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ŞARK DEMİAYOLLAAr 
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Yaz Tarıfesı - 15 Mayıs 1934 den 5 0ırıncı Te$rın 1934 e k.ıdaı 
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Ankara Nümune Hastanesi 
• Başta bipliğindenı 

31 Mayıs 934 tarihinde kapalı zarf usuUle ihalesi İcra 
edileceği ilan edilen Et ve Kok Kömürü verilen fiatlar haddi 
layıkında görülmediğinden 7 Haziran Perşembe günü saat 
11 de pazarlıkla ihale edilecek tir. 

Talip olanları yevmi mez kurda ve saat 11 de ve keza fiat 
ları haddi Iayıkmda görülmiy en Kuru Fasulye, Pirinç Unu, 
Nişasta, Benzin, Gaz Yağı, Mazot, Zeytin Yağı ve Pirinç 
inde ihalesi 9 Haziran 934 Cumartesi gününe bırakıldığın
dan ve yine pazarlıkla ihale edileceğinden talip olanların yev~ 
mi mezkfırda saat 13 de Hastanede müteşekkil Komisyo~ 
müracaatları ilan olunur. (2976) ;· 
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