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Beynelmilel 
Münasebetlerde 
Tezatlar --Beynelmilel politika hayatı tezatlarla 
doludur. Eskiden milletlerin bazı mÜ.f• 
terek evsafı vardı. 1 nsaniyet ve medenı· 
yet telakkisinde ıulh ve harp teli.kkilerin 
de, hürriyet ve 'müuıvat telikkile~~nd.~ 
göze çarpan bu iıtirak sonraları. busbu
tün ortadan kalktı. Şimdi ber ~ılle.t, bu 
ınefhumlara yalnız kendi :zavıyesınden 
lıakıyor. . be • 

Menfaatler arasında esinden n te-
zatlar vardı Şimdi ~.u .. teza~:"' IOD dere
cesini bulmuıtur. Butun dunya; ne va
kit biteceği meıkuk olan.iktıaadi ~uhra· 
mn tazyiki altında czılmektedır. Her 
memleket, milli kalkınma yolunda yeni 
yeni tedbirler alıyor. Alman bütün b~ 
tedbirlerde; batkalannın aleyhine tahdı
di takyidi hükümler vardır. Bir yerde 
al;.,an tedbirler, başka memleketlerd_e 
onlara zıt mukabil tedbirleri davet edı· 
yor. Londra iktıaat konferansının _ak~: 
mele uğraması beynelmilel iktısadı mu· 
nasebetlerde hüküm süren tezatları en 
güzel izah etmiyor mu? . ,.. 

Zaman zaman tebellür eden sıya.ı 
gruprnanlara bakılınca; umumi .politi~a· 
da harpten evvelki müvazene ııyasetı~e 
dönüleceği zehabına dütül".'ek!edır: 

Ceneral Kondili• ve Erkônı harbiyei umumiye rein Haydarpafll istaııyo 
nunda karfılanırken • Cümhuriyet ôbidesine çelenk konurken .. 

Franıız cephesi, ltalyan ccphesı, bıtaraf· 
lık manzarası altında lngilterenin her i
ki tarafı gözeten hakim ve müvazeneli 
politikası, küçük itilaf grupu, orta Avru· 
pa devletlerinin vaziyeti, Balkanlılar an· 
laıma11 ... Halbuki günün birinde m~v~
zene politikasına en çok taraftar ıı;oru: 
nen ve bu maluatla etarfına bazı sıyası 
grupmanlar toplayan büyük devletler
den biri birdenbire fikrini değiıtiriycw, 
bütün milletleri; dört büyük devletin 
diktatöriyal idaresi altına koymak gibi, 
tatbik kabiliyeti olmıyan bir formüle 
taraftar oluyor. Dörtler miıalonın doi· 
madan ölmesi; büyük ve küçük bütün 
devletlerin ıiyaai temayüllerindeki tezat· 

Cl. Kondilis Ankaradan J!~ldi 

Askeri anlaşma lüzum 
hissedilirse yapilacak 

Ceneral dün abideye çelenk koydu, 
patriği ziyaret etti, bugün gidiyor 

lan ne güzel göıteriyor J 
Muhterem misafirimiz Yuna • nunda vali muavini Ali Rıza Bey, 

nistan harbiye nazırı ceneral Con- Kolordu kumandanı Şükrü Naili Her millet; ıiyasi id.,..lini sulh ve em· 
niyet formülüne bürüyerek müdafaa et
nıekedir. Hakikatte sulhün tek, mutlak 
bir ıekli vardır. Halbuki beynelmilel sulh 
telakkilerinde görülen aykırılıklar; O ka
dar derin ki milletlerin asıl hakiki sulh 
meO.umu et;...,mclaki anlatma ümitleri 
her gün biraz daha gönüllerden silini

dylis ve Yunan umum erkanı har- Pata, merkez kumandanı Fehmi 
biye reisi ceneral Katenyotis re - Pll§a ile diğer zevat tarafından kar-
fakatlel'inde bulunan diğer zevat tılanmıt ve bir müfreze polis rea-
ile birlikte dün sabah Ankara - mi selamı ifa etmi§tir. 
dan şehrimize gelmişlerdir. Haydarpa§a istasyonu Türk ve 

Misafirler Haydarpaşa istasyo- (Devamı 5 inci sahifede) 
yor. 
Senelerdenberi dünya efkarı umurniyeıi 

ni iıgal ve hatta iğfal eden ıilahsızlanma 
teşebbüslerinin de mana ve mahiyeti şim-
di daha iyi anla!ılmıt bulunuyor. Daha 
:ziyade büyük devletlerin arasında geçen 
bu ailahıız~anma müzakerelerinde feci 
feza ti ar göze çarpıyor: Devletlerden biri 
en evvel harp tayyarelerinin kaldırılma· 
aını veya asgari bir hadde indirilmesini 
İstiyor. Başka biri, daha evvel denizaltı 
gemilerinin ilgasını teklif ediyor. Bir bat· 
kası büyük top ve zehirli gazlar aleyhin· 
dedir. Hasılı her devlet; kendisini en zi. 
Yade tehdit eden, kendisinde bulunma· 
Yan sili.hlann kaldırılmasile işe baılan

M. Yevtiç'in Sof ga seyahati 

Yugoslavya nazırı temas
larından çok memnun 

İki memleket arasında geçen sene Belgratta başlı
yan müzakerelerin yak!nda iki ~~r~f ~çin ~emnun~
yetbahş bir şekilde netıcelenecegı umıt edılmektedır 

ınası fikrindedir. 
Milletler arasında mutlak bir müsavat 

ınevzuubahs olurken, bu müsavatın da
ha evvel silahlanmakta tatbik edilmesi 
lezi ileri sürülmektedir: Müsavi millet· 
ler araıında sili.hlanmağa hakkı olan 
j'illet, silahlanmaktan memnu olan mil
~. nihayet galip ve mağlup gibi bir ta•· 
~•!., gidilemez. Almanyanm davası bu
"1\1•· "'] b 'dd" Fransız· 1 . ~ manyanrn u ı ıasına? ler ta· 
a.r hariç, aşağı yukarı diier mı1let 

r-a!Btar olm8;'ıtadırll~':·ka müzakerelerinde 
eynelmıJel po ıtı • • k "h · 

P k k .. akaıa edilen ve bır ço ı ti· 
e ço mun 1 d b .• d 

lafları davet eden mesele er en ırı e 
muahedelerin tadiline taraftar olanlarla 
olmıyanların tezleridir. Bu mevzuda ve· 
rilen hükümler, adalet hissinden mül
hem değildir. Bugün muahedelerin tadi
line taraftar olanlar, yann herhangi bir 
politika mülahazası veya bir anlaşma ve· 
ailesile aksi tezi tutabiliyorlar. Politika 
ihtilafında buna benzer dönekliklere ce· 
\taz vardır. 

M. 'Yeııtiç 

SOFY A, 9. A.A. - Bulgar a- \ 
jansı bildiriyor : 

Dünkü siyasi müzakerattan sonra 

ltalyanın orta Avrupa siyasetine, Fran· 
ııa yan gözle baka... Halbuki Avusturya· 
nın istiklali meselesindeki ltalyan mü· 
dahalesini haklı görür. Çünkü bu müda
~~e; Hitler Almanyasının Anschluss po· 
lıtika11na karşı koyan bir siper oluyor. di var: Milyonlarca insan, i§ ve ya~yıf ,. 

Akvam Cemiyeti hakkında da tezat· imkanını bulmak için dünya vaziyetinin 
larıa dolu telakkiler var: Fransa, dünya· düzelmesini bekliyor. Bilhassa Fransada 
l><>litikasırun mihveri, Cemiyeti Akvam §Öyle bir fikir var: Şahsi teşebbüslere 
?imalıdır, diyor. Akvam Cemiyeti fikrini ön verilmiyor. Sermayeler, iı ııe 
~-Önce ortaya atan Birle!iik Amerika teıebbüs sahasından hergün biraz da· 
<>ukfuneti cemiyete girmedi .Maddi kud· 
~eti ve coğrafi vaziyeti itibarile cihan ha kaçıyor, muayyen merkezlerde 
l><>litikasında büyük bir rolü olması tabil toplanıyor. lı ve teıebbüs sahalan da
olan Rusya cemiyet haricindedir. Al- ra/dıkça, iısizlerin sayısı da o kadar 
lnanya ve J~ponya gibi iki büyük devlet artıyor. Buna mani olmanın çar.:s•, 
te; hu müesseseden ayrılmı§ bulunuyor- hususi sermayelere, hususi teşebbü"s· 
lar. içinde kalanlar da, sırası geldikçe l 
•Yrılrnak tehdidini savurmaktan geri kal- ere daha çok meydan bırakarak İş 
bııyorlar. hacmini arttırmak, bu suretle işsizfc. 
1 Bütün dünya nüfusunun yarısına ya- rin sayısını azaltmaktır. Bilhassa son 
~•n bir kısmını sinelerinde taşıyan Ame... zamanlarda bu cereyana tabi oluyor gi-
'tika, Japonya Çi.n gibi memleketlerden bi görünen Fransa, bu vadide yalnız 
1'erhiri, başlı başına tezat ve garabetlerle kalıyor. Dünyanın her tarafında iktısadi 
dolu birer alemdir. itler ve teıebbüıler; hükumetin ve büyük 
. Japonya; Çinde tatbik ettiği politika müesseselerin hinıayekar mürakabeıi aJ. 
•le ı,·· ·· d k bi tına girmektedirler. . utun dünyaya mey an o ur, r va· 
•ı~et almııtır. Uzak ıarkta bir nevi (Mon ilim mahiyetini almıf, coğrafi telak
}o. ) d b"k bn k kilerde bile milletler arasında tam bir te· e üsturunu takip ve tat ı e e 
~?lundadır. Roosevelt'in Amerikası; ken; zat hüküm sürüyor:"Rus Ukranya .. 
~ .. Yurdunda giriştiği büyük tecrübenin sında (küçük Rusya) ismi memnu
Uıpet ve menfi sarsıntdarı arasında dur. Ukranya ismi de Polonyada ya. 

t~l<lara bakamıyacak haldedir. Bununla saktır. 
. ':'ber Japonyanın Çindeki hareketle· Avusturyanın cenubi Tirol dediği yer· 

~rıı asabi ve dikkatli takip ediyor. Tari· lere ltalyanlar, (Yukarı Adige) ismini 
}ı~n ~i~ bir devrinde hiç ~ir d~v~~~.J~pon- veriyorlar. Arnavutların cenubi Arna
"b Rıbı, kuvvetli rakiplerın gozu onunde vutluk dedikleri yerlere Yunanlılar (E-
'ttlu kad~r l<'l"b('sl ,.e lcork:ısuz at oynat- pire) ismini veriyorlar. Bulgarların Ma-

Yugoslavya hariciye nazırı M. Yev 
liç gazetecileri kabul ederek at•· 
ğıdaki beyanatta bulunmu,tur: 

" - Sofyada bana kartı göste
rilen samimi hüsnü kabul ve ziya
retimin kardet Bulgari&tanda uyan 
dırdığı alaka milletlerimizin bir
birine yaklatması fikrinde hasıl 
olan büyük terakkiyi göstermekte
dir. 

Bulgar hükômdarları tarafından 
kendisine kartı gösterilen alaka
ya kartı minnettarlığını izhar e
den M. Y evtiç sözüne 'u suretle 
devam etmittir : 

" - Sofya mülakatları beni te
mamiyle tatmin etmittir. Ge
çen sene sonunda Belgrad'da mev
zuu bahsolan bütün meseleler is
tikbalde iki memleket için en ha
yırlı hal suretlerini bulacaktır. Şim 
diden bilhassa tunu söyliyebilirim 
ki mütekabil ve tam bir itimadın 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

cenubi Srrbıya diye tanıyorlar. Demek 
ki, politikada coğrafi tabirlerin de tehli
keli ve oforozlu olanları var!,, 

Harpsonu dünyasına yeni bir çok re
jimler doğdu: Bolıevizm, Faıizm, Nas
yonalizm, Nasyonal Soıyalizm ve~re .• 
Her memleket tatbik ettiği rejimi; öz ta
rihinden, milli temayül ve kabiliyetinden 
aldığı iddia11ndadır. Rejimlerin ayrılığı, 
biribirine aykırılığı beynelmilel ıiyaıi ve 
bilhassa iktısadi münasebetlerin düzel
mesine, normal bir hal almasına mani o
luyor. Dahili ve harici tezatlarla müca
dele kudretini bulamıyan milletler; dik· 
tatörlüğe, doğru gidiyorlar. Otoriter re
jimler; beşeriyetin yüzde seksenini ha
kimiyetleri altına almı§lardır. Galiba alı
nan tedbirlerin en doğrusu memleketler· 
de devlet otoritesini hiıkim kılmaktır. 
Aksi halde hürriyetin anarşisi içinde mil· 
Jetlerin ve inkı13p müesseselerinin ayak
ta durmalarına im.kin bulunmazdı. 

Beynelmilel politika hayatının ~~. k:ı· 
rııık, anarşik, tezatlarla dolu şe~aıti ıçı~
de en sağlam politika, her milletm kendı· 
kendine yetecek bir hale gelmesi, son da
kikalara kadar sinirlerine h3kim olması • 
ne taraftan gelirse gelsin, ıiya•İ ve iktı
ıadi taarruzları heran karşılayacak kadar 
kuvvetli bulunmasıdır. Bu bakımdan Ga
zi Türkiyesinin umumi politikasını teb. 
cil elmcliyiz. 

Hariciye vekilinin 
Seyahati 

-o--

Tevfik Rüştü Bey bugün 
geliyor, Bükreşe gidecek 

ANKARA, 9 (Telefonla) -
Hariciye Vekili Tevfik Ri'· " • Bey 
ve refikası Ha -
nımefendi bu ak
famki trenle ha • 
reket etınitlerdir. 
Hariciye vekiline 
vekalet umum 
dürlerinden Ce • 
vat Beyle hususi 
kalem müdürü Re 
fik Amir Bey re
fakat etmekte -
dir. Tevfik Rüttü Bey İstanbul -
dan Bükrefe gidecek ve M. Titu
leskonun ziyaretini iade edecektir. 
Hariciye vekili Bükreften Viyana 
ya giderek gözlerinden rahatsız 
bulunan refikası hanımefendinin 
t~davisi ile" meşgugl olacak, _ora -
dan Cenevreye hareket edecek • 
tir. Tevfik Rüttıı Bey, istasyonda 
Batvekil, vekiller, sefirler-.ve ve -
kalet erkanı tarafından tefyİ edil. 
mittir. 

BOKREŞ, 9 (A.A.) - Türki
ye Hariciye vekili T evlik Rüttü 
Bey, M. Titüleskonun, ahiren An
karaya yaptığı ziyareti iade etmek 
üzere 11 Mayısta Bükrete gelecek 
tir. 

Sait ve Hasan Fehmi Beyler 

Hakimler ve 
Memurlar 
Meclise yeni bir kanun 

teklif edildi 
ANKARA, 9 (Telefonla) 

Gümüthane mebusu Hasan Feli • 
mi ve Kayseri mebusu Sait Beyler 
meclis riyasetine bir kanun tekli 
finde bulunmutlardır. Teklif aa • 

bipleri hakimler ve memurlardan 
tasfiyeye tabi tuhılanJar arasında 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

lnsull hapiste 

Tahliye için 200 bin do
lar kefalet istiyorlar 
ŞlKA~O, 9. A.A. - Samuel 

lnsül buraya gelmiş ve hapse ko
nulmuftur. Mah. 

\ Gene Esnaf Bankası 

Meclis bugün de toplanıyor 
Muhiddin Beyin izah ve müdafaası 

karşılandı? meclis haricinde nasıJ 

16 O bin lira meselesi ~çin deniyor ki: 
"Muhiddin Bey Esnaf bankası işine bir bardak suda 
fırtına demişti. Bu da sabun köpüğünden bir baloP!,, 

Esnaf Bankası meselesini gö -
rütmek üzere şehir meclisinin ev-
velki gün yaptığı fevkalade içti -
ma, dün, her tarafta hararetle gö 
rütülen, konutulan yegine mevzu 
idi.Uzak yakın,alikaCJar olan ala
kadar olmayan herkes gazetelerde 
meclis müzakerelerini merakla ta 
kip ediyor, mütalealar yürütülüyor, 
hükümler veriliyordu. 

Bugünkü içtimada banka işi
ne dönülecek mi? 

He.rkes Meclisin bugünkü içti • 
maını da merak!'- beldemekteclir • . 
Esnaf Bankası müzakerat~ bitmit 
olmakla beraber, bu mevzuun tek 
rar konutulmasına imkan veren -
ler, hatta taraftar olanlar pek çok 
tür. Belediye azaları arasında da, 
bugünkü içtimada tekrar Esnaf 
Bankaıı itinin görütülmeılni müm Kadı:-.lan çalıJ~ırma yurdunun mahi-
kün görenler vardır. Daimi enCÜ· yeti tqeldriilü ve aarfedilen p~a hak 
men azumdan Avni Bey dün bir kında izahatta bulunan Şehir Mec:: 
muharririmize demittir ki 1 liti azasmdan ve me:dıUr müeılf!ae mu 

eo-iılerinden 
- Yann.lrl (bagünhü) içtima· Avni Bey 

da E•nal Bankası ipinin tekrar . • • 
mevzuu bahsolma•ı çok mümkün - Hahp lıttyecanını zapteJemıyebı
dür. Fakat belki dünkü kadar ha / lir. Sala sola sapar. Herkesin duy 
raret/i olmaz. Mecliate yapılan t<q iluğu teessür aynı değildir. Baz.ı. 
kınlık yerindedir. Esa.en lıiç bir ları taşkınlığa hayret ediyorlar, 
mecliste ideal müzakttre olamaz. (Dtvamı 4 üncü sahifede) 

Gayrimtibadiller köngresintle polis taralından poata eililen Şevket Ef. 
Karakola götürülüyor. 

Gagrimübadiller kongresi ' 

Gene epeyce gürültü oldu 
ve rapor kabul edildi 

keme, muvakka- Ş k t Bey 
ten serbest kala- ev e isminde bir zatı da po

mecbur kaldılar bilmesi için 200 1 )isler posta 
bin dolar para ke- etmeğe 
faleti vermesi icap Gayrimübadiller cemiyetinin se 
ettiğine karar ver- nelik kongresi dün öğleden sonra, 
mittir. Halkevi salonunda toplandı. Aza 
ŞlKAGO, 9. A. dan Hüsnü Bey, geçen defaki. i~-

A. - Banger ln- timada ekseriyet olmadığı ıçın 
sül buraya gelmit kongrenin tehir edildiğini söyle • 
ve hapsedilmiştir. idil.ten sonra: . 
Kendisi hastadır. lnsül - Bugün de ekr.erıyet yoktur. 
Mümaileyh, lıü- Fakat nizamname mucibince ekse 
kiimet tarafından istenilen 200 bin riyet olıun olmasın, toplanaca • 
dolar kefaleti vermeğe imkan bu- ğız. Riyaset makamına. Gelibolu 
lamadığından hapse razı olduiu- _ 
nu göz yaflariyle oğluna bildir. 
mittir. 

lnsülün oğlu, hükıimetin bu ka
dar mühim bir para istiyeceğini 
hiç bir vakit düşünmediğini, 1 OC 
bin dolar vermeğe amade ise de 
200 bin dolar tedarik edemiyece
iiini söylemiştir. 

BUGÜN 
2 inci sahifede 

Ecnebi matbuatınJa llÖr· 
düklerimiz 

3 üncü sahifede 

Esnaf bankası =- iskele maddesi 
Felek 

S İnci sahifede 

SPOR 

mebusu Celal Nuri Beyi teklif edi 
yorum, dedi. 

Gayrimübadillerden Ziya Bey 
itiraz etti: 

- Celal Nuri Bey, bitaraf de
ğildir. Bugün de kendileri feda • 
karlık göstersinler de riyaseti ka 
bul buyurmasınlar ... dedi. (gürül-
tüler) 1 

Celal Nuri Bey, kürsüye çıkarak 
(Devamı 4 üncü sahif~de) 

Gala ~o; ar 0·11 

zırlanıvor ,,.. 
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1 ARIHI TEFRiKA: 36 

ittihat ve Terakki! 
• {BAHAEDDiN ŞAKlR BEYiN BIRAKTICI VESiKA~ CORE.) 

Doktor Çerkes Reşit Bey 
irit Türkleri Hıristiyanların elinden neler çekiyordu? 
Bu meseleden bir arkadaşın da

a malumatı vardır. O da geçen • 
•rde buraya ge!en Dr. Çerkes Meh 
ıet Reşit'tir. Kendisine her halde 
mniyetim olduğu için kimyaya a-
olan cismin tedarikini ona da ac
ın. Çerkes Reşit yanlış anlamı; 
lacak, çünkü yapılacak işin Bah
ye Nazırı . • • • Paşaya karşı ol -
uyacağını zannetmiş. Refit alela
e!e buradan gittiği için hiç bir işe 
aramadı. Giderken bana "ne ya. 
arsan yap, fakat bir kere Parise 
az!,, dedi. Be nde size vaziyeti 
ldt ğu gibi bildirdim . ., 
İttihat ve Terakkinin lstanbul 

?Şki·abna mensup olan zevatın ne 
uretle çalı,ttklarrnı veyahut çalış
ıak istediklerini gösteren yukarı
aki vesikada bahsolunan suikast 
abii yapılamamıştı. Esasen o de -
irlerde genç dimağlardan doağn 
u gibi tasavvurlar kuvveden fiile 
tkamıyordu • llk heyecan geçtik -
en ve aranılan vasıtalar buUına
nadıktan ve Paris veya Cenevre i
• de layıkile anlaşılamadığından 
•tasavvurlar yavaş yavaş aonup 
,idiyor, fakat bir zaman sonra ye
ıiden alevleniyordu. 

Y ukarıki mekhıpta ismi geçen 
)r. Çerkes Mehmet Retit Bey ltti
ıat ve Terakki idaresi zamanında 
·alilik yapmıştı. Ermenilerin teh
iri eınaımda Diyarbekir valiıi i -
ti. Mütarekeden sonra tevkif ve 
stanbul Divanıharbi tarafından i
lama mahkum edilmişti. Fakat 
~eşit Bey mevkuf bulunduğu Be
tira ğa bölü~ünden kaçn_uya muv.af 
·ak olarak lstanbulda hır yere gız
enmişti. Maatteessüf bu gizlendi
li yerden büsbütün kaçamamış ve 
ıir gün Be,iktaşta lhlamur tarafla· 
·ında görülerek yakalanmak iıten
nişti. Reşit Bey halas çaresi kal-
1\ıldığını görünce, derhal rovelve
·ini çıkararak hayatına hateme çek 
nek euretile cellatlarının elinden 
rurtulmu9tu. 

Ciritten Pan.teki ittihat ve 
r erıddci cemiyetine ark uk gön -
leo-ilen ımektuplanla Girit Türk -
fMinha adadaki hiristiyaaların e -
mden neleT çektilderi pek acıklı 
>ir ıUTette anlatılıyordu. AbdüI -
ıamit idaresinin hiriıtiyanlara im
.İyaz vererek ve Girit Türklerini 
olımal ederek ne büyük fenahkla • 
a sebep olduğundan bahseden bu 
nektuplardan birisinde deniliyor
~u ki: 

" Siz millete hizmet için mey. 
lanı ~arete atdmıt olan mes'ut 
>İT cemiyetainiz. Avrupa eA<irı u -
mumiyesinin sözde hakikati din -
emekten memnun görünen ku • 
aklarına feryatlarını hiç bir ıu • 

retle isale muvaffak olamıyan Gi
it islimlarına muavenette bulun • 

mak sizin için bir vazife olmalı • 
dır. Malumdur ki şimdi memleke
timizde saadet ve refah hal hiris • 
tiyan tebeaya münhasır gibi<lir. He 
le Girit hiriatiyanlarınm saadeti 
ıçin bahtedilen İmtiyazlar yüzün
den islim ahalinin uğradığı bela
lara vakıf olnnız, genleriniz kan· 
h yaşlarla dolardı. 

Sözde Avrupalılar din ve mez
hep tefrik etmeksizin beşeriyetin 
saadetine çalı~mayı en büyük va

zife bilirler. Bununla beraber ge
ne müılümanları beşeriyetten is -
tiına edecek kadar haksızlık gös • 
retİyorlar. Ecnebi ihtilalinde Av • 
rupa gazetelerine akseden yalan
lar bu davamızı isbata kafidir. Gi-

tdin elli altmıı senelik tarihçe 
'!kayti içinde büyük bir fecayi is
..tiıı,tiği te9kil eden hiristiyan me-

'l:aliminin binde biri bile Avrupa 
gazetelerinde görülmedi. Fakat bir 
biriatiyanın burnu bile kanasa, bu 
vak'a büyük bir kital suretinde gös
teriliyor. 

Ezcümle geçenlerde Halpa yo
lunda bir çocuk tarafından atılıp 
azar Ru3 konsolosunun arabasına 
tesadüf eden bir taş - İslamlar 
tarafından Rus konsolosuna teca
vüz edildi - diyerek ehemmiyet -
li bir vak'a gibi telgraf suretile 
Yunan gazetelerine yazıldı, bunu 
"Tan,, gazetesi de aldı. 

Eski Girit ihtilallerini bir tara
fa bırakalım. Yalnız bu vak'a zu
hur eden ve gene ecnebilerin ese· 
ri tahriki olan ihtilalde köyler -
-!eki islim halka karşı hiristiyan-
tr tarafından yapılan zulümle -

• in tafsili büyük bir fecayi tarihi 
meydana getirir. İslim kadınla • 
rmın en ıeni bir surette ırzlarına 
tecavüz, üç buçuk aylık masum • 
!ara vanncaya kadar katli nüfus, 
erkeklerin ayna karıısında clerile
l'inin Jiizülmeai, köylerdeki islim 

!erinin akılması gibi en vahşi 

canavarların bile cür'et edemiye -
ceği nice fecayi yapıldı. Bunları 
Avrupa gazetelerinde gördünüz .. , 
mu. 

Girit adasını emin ve asayiş i
çinde yaşatan Mahmut Cela
lettin Paşaya kurşun atan ve o 
vakitten bugüne gelinceye kadar 
islim ahaliden ve Türk askerle • 
rinden bt?! yüzü mütecaviz nüfu -
su öldüren ht:p hiristiyan şerir -
!erdir. Hiristiyan eşkiyanın taar
ruzundan kurtulabilen is tamlar 
yurtlarını terkederek merkezle -
re iltica ediyorlar. Bununla bera -
ber Avrupalıların nazarında bar -
bar ve mutaassıp olanlar gene 
Türklerdir! 

Su kenarlarında ne kadar asil 
Giritli vardır ki köylerdeki emla
kinin yanına varamazlar. Girit is -
lamları arasında bir kişiye tesa -
düf etmezsiniz ki hebası, kardeşi 
ve yahut akrabasından birisi hak
sız olarak katled'..lmemiş olsun! 
Bu mezalim altmış aenedenberi de
vam ediyor. Buna rağmen ada -
daki hiri•tİyanlar isliimlara karsı 
olan şikayetlerini ayuka çıkarıy.;r. 
lar. 

Hiristiyanların şarlatanlık -
taki maharetleri, yalan feryatları 
medeni A vrupanın merhametini 
tahrik ediyor. Neticede mazlum 
olan İslamlara "barbarlık,, gibi bir 
bela kabusu çöküyor. Bilmem ne 
hikmete mebnidir ki Avrupa her 
meseleye ters tarafından bakıyor. 

Bu halleri gördıikçe davala -
rında en medeni geçinen Avrupa· 
nın da vahşeti efkarına hükmet -
memek elden gelmiyor.· 

insan bütün bu ahvali muha • 
keme ederken §U neticeye vasıl o
luyor: 

"Avrupa şahsi menfaatlerini 
temin için islam memleketlerin • 
den çıkan her meselenin yuzune 
bir maske geçirerek bakıyor, mey
dana gelen makus vaziyeti de gön
lünün istediği bir renkte görü -
yor.,, 

Oamanlı hükiımeti iae, bu gai
lelerin arkasını almak icin midir . . 
Y'-Olksa Avrupa efkarını tadil için mi 
dir, yahut bizim anlayamadığı -
mız sebeplerden m.idir, nedir? Her 
gün hiristiyan tebeaya kar!ı lu -
tüf dairesini tevsi ediyor, İslamla
rın felaketine acımak istemiyor, 
yahut elinden gelm:yor. Her daki
ka abvalimizin perişanlığı artı -
yor. 

Ezcümle bu defa adadaki asa
yiti esasından sarsan hiristiyan 
şerirlerin hepsi şiddetle tedibe is
tihkak kesbettikleri halde tediple
rinde müsamaha ediliyor. Halbu -
ki hükumet sila.hlaı·ını ter'kederek 
itaate geri dönecek olurlarsa, ba
zı temennilerinin ve arzularının 
terviçinde hüls:umet tarafından cö
mertlik gösterileceğini söylüyor. 

Esasen adadaki hiristiyanlar, 
İmtiyazlar verilmesi is!amlarıo aaa 
det halini yıkmaktan başka b;r 
,eye yaramıyor, çünkü hiristiyan
lar o nntiyaı:ları, tuiistimal etmek
ten başka bir maksatla istemi -
yorlar. 

(Bitmedi) 

Völkischer Beobachter' den: 

Bugünlerde Romada üç büyült kre
di bankaaın.~n yani ''Banca Coom • 
merciale ltalyana, Credito ltaliano, 
Banco di Roma,, bankalannın umu -
mi içtimaları yapılmıflır. 

Her üç banka yii:ule 5 fer temet
tü lıiuesi dağıtacaklardır. Rejintin 
direkti.ilerine tevfikan umumi içti -
~al'!ra. tornarrUie "'temi~ bilcinço,, ue
nlmıftır. Bu •uretle ltalyan banloa
cılığ_ın~n ten.sik uc ıalahı, bu umu -
mi ıçtımalart. tahalıılrulr etmif olu • 
yor. 

Bu ı1lalı amıdiyesi, banlraların ıreç
miş senelerde gayri menkule bai • 
ladıkları •ermayelerinin lrurtarılma • 
sını, yani banlıaları "lmmobiliaıcıt'İon,, 
vaziyetinden kurtarmağı i•tilıtlal edi
yordu. "- ı•• P.lilliJI 

Bu ameliyeye uınayİ hiaselerinin 
paraya tahvilinden baılandı. Yalnız 
''Banca Commerciale,, ııin ıf milyar 
lirete yalım parası bu lıiuelere bağ • 
lı lıalmıftrr. Bu haller, vaktile ban • 
kalan kendi normal faaliyetlerine mu 
gayİr olan İflere ha111fltrrnah yüzün
den vukua gdmifti. Filhakilıa ltal
yan bankalan YG"Clf yaVClf bir ta • 
hım karma kcırtfık ıercıit içinde muh
telif ue mütenevlli tefebbüaata ttr
m.~ye ua~tmiı~e~, ue ~tta bu teıeb
buıatın ıdare.sını ve rukini bile lıen .. 
di ü:ııerl.rine almıflardı. 

Fakat uaktahi buhran hüküm sür
meğe bQflaJı, bankalar uhtelerinJe • 
iri bu İflerin fiıldetli ta:ııyilri altın • 
da haraltetaia ve &ıcuıtaa:ıı lraldılar. 

Hit;; rnalıul &le durbinane olmıya • 
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HARİCİ-HABERLER 
Arabistan harbi 

Necit aşiretleri İbnissuut 
ordusunu takviye ediyor! 
lbnissuut askerlerinin iki ecnebi zabiti 

esir aldığı teyit edilmektedir 
KAHiRE, 9. A.A. - Emir Faysal, 

Sanayı zapta matuf harekab idare etmek 
Ü.tere yann Hüdeyde'den yola çıkacak· 
tır. 5 mayısta Hüdeydcye c-irmiş olan 
1-Ju::az k.ıtaatı , Sana üzerine -,·öriimek j .. 
çin, Faysal'ın re•men Hüdeyde'ye gel
mesini beklememi~ler, Y cn1en Pişdar 
kuvvetlerini piiıkürtmüşlerdi. 

Yem,.nlilerin bazı muzafferiyet elde 
etlikf~ rine d.air dün çıkarılan şayialan 
Hicaz mehafili tekzip etmektedir. 

Baıka yerlere iltica eden Hüdeydeli
lırr yerli yerin! dönüyorlar. 

imam Yahyanın büyük oğlunun n'• '· 
de bulunduğu m~huldur, Sana'ya gi.-

Amerika da 1 

tiği zannediliyor. 
Cidde' den gelen bir haberde, lbnissuut 

kuvvetleri tarafından iki ecnebi zabitin 
esir edildiği teyit olunmaktadır. 

A•İretlere menıup 10,000 ki,i, lbniı
suud.'un orduıunda hizmet etmek üzere 
Mekke'ye gelmittir. lhniuuud, hunları 
emidcrin maiyetine dağıtmıştır. 

l-lecil Aıairi mütemadiyen, lbniaıu· 
du l .. kviye için •ıker göndermektedirler. 
Niran cephesinde harp eden kıtaat, he
raen ıadecf' Necit.'li efrattan mürekkep· 
tir. Halbuki, Faysal'ın maiyetindeki 

ornücahitler, ekseriyetle Hicaz'h, Teha-
mc'li ve :\ıir'Hdirleı. 

Çin türkistanında 

Kanlı grevler 
Devam ediyor 

l Muharebe hala 

--o-

Polisle grevciler arasında 
gene müsarlemeler oldu 

NEVYORK, 9. A.A. - Röyteı· ajan
ıı b:ldiriyor : 

Birleşik Amerikanın muhtelif sanayi 
merkezlerinde işçiler arasındaki lcıyna,. 
ına d vam etmektedir. Bir ihtilil halledi
lir edilmez yerine ba'1ca~an meydana Ç!k4 

maktadn·. 
Dün bazı yerlerde grevler ş:ddetli bir 

mahiyet alını' ve sendiltdara dahil İşçi
lerle delıil olmayanlar arasında döğü,ler 
'l!mu~tur. Bu kavgalar bilhassa Alaba
ma•nın ıenayi merkezlerinde ve demir 
mlldenlerinde olmuş, üç işçi yaralanmJt~ 
tır Bunlardan ikisi ağrrd.r. 
Diğer taraftan bahrimiihit ıahillerin

cleki rıhtım İşçileri ğrevi tehlikeli bir Ya· 
ziyet almaktadır. Ve bütün limanlarda 
i~lerin durması tehdidi mevcuttur. 

Oklahoma petrol kuyulanndak.i ğrev 
Kansaı hükumetine de sirayet tehlike
sini göıteriyor. 

BIRMiNCHAM, (Alabama) 9. A.A.
lpnde polisler bulunan üç kamyona 300 
demir madeni grevcİ5İ hücum etmişler
dir. Ve av tüfekleri ile ateı açmışlardır. 
iki zenci ölmüş-, üç zenci. ve birçok poliı 
ler } aralanmıştır. Hadise mahalline 150 
muh:·dız gönderilmiştir. 

Silahsızlanma --Fransa, Almanlara İngiliz 
tayyare motörü 

sa' ı' masını istemiyor 
PARIS, 9. A.A.. - Paris kabinesi, Al

man ianayiinde lnciliz tayyare motörü 
satılma11 meselesi hakkında Londra ka
binesinden izahat İıtemiştir. Se'.ruuyet
t<r mah:ıfilde tasrih edildiğine göre bu 
talP.p lngiliz te,ebbüıü üzerine, muahe
deler mücibince silahtan tecrit edilmiş 
olan bazı memleketlere harp sanayiini 
alakadar eden istihaal3.t ihracınıkon~rol 
ve icab ederac tahdit veya men imki
n1nı tetkik için bir müddetten beri iki 
hüküme araı nda başlamış olan daha 
umun1i müz:ıkerat çerçivesine dahil bu
hınmaktadı:r. Bu 'erait dahilinde hiç bir 
rnretle bir diplomatik teşebbüs mahiye
t~ni iktisap etmiyen Fransız talebi mü· 
bali.galı bir surette tefıir edilemiyecek
tir. 

rak deruhte eltihleri bu ipirakler • 
den kurtarılmaları için nihayet dev
lete müracaata mecbur lııaldılar. 

Devletin müdahalesi meıkuk mat
buatın ll!amı a.zamınrn .)'arı re.1mi mü
eaaeaata yani "lrutitüto Jtaliano di 
Credito Mobiliare,, (menkulôt kredi 
enstitüsü) ile sanayi kalkınma ena • 
titüsüne devir ve intikalini temin et
ti. 

Ve bu tensik ve ulah işinin istil -
.zam ettiği maoraflar kısmen devlet 
tarafından deruhte olu:-ıdu. Fakat bu 
müe.tsesat ile bankalar arasında daha 
halledilmemiı karışık vaziyetler ve 
bilhaua deuam etmekte olan mua • 
melcle:rin yeniden iatikrarını tevlit 
etme•i yahut doğrudan doğruya it • 
tirake iııkıltip edebilmen tehlilııe.; 
baki kalmtftı. Bunun için de ıana • 
yi kalkınma enatitüaü, ilerde banka .. 
lar için müıkülat teolit edebilecek 
bilcümle müşterek taahhüt/at ile ma
li hususatı üzerine aldı. 

Şimdi bankalar kendi asli vazife
lerine dönmek yani faaliyetlerini sa
nayi ue ticaret c.ilernine kua vade _ 
lerle para vermek İfİne hasretmek va
ziyetini tehrar iktisap etmi1lerdir. 

Sanayie orta ve u.:un vade ile ser
maye koymalı ifi Ü.. yukarda zik • 
redilen mali müeuesata b<rakılmı• • 
tır. Bu tedbirlerin finıdi bütün /tal • 
yan iktuadi tefkilatını kuvvetlen • 
direceğini - ve daht:ı şimdiden bazı 
i~tııad.i fUbe~erde . hi~sedildiği veç -
hıle - ıktısadı faalıyetı manialardan 
lıurt•rarak taıı.ım Ve temin edeceği 
iimit edilmeltledir. 

Devam ediyor --'f onganlılar Kaşgarın ce.nu
bunda Y ark ende vardılar 

SIMLA, 9. A.A. - Reuter ajansı 
muhabirinden : 

Çin Tüı'kistanında muharebelerin de
'"anı etmekte olduğu bildiriliyor. Tun
!',an'lar ileri harekata devam ediyorlar. 
Bunlar emir Nuri Ahmed'i ve daha bazı 
rüeooyi ö'.dürmüşler ve Kaşgar cen~
da Yarkant'a varm:ılardır. Hoca Nıyaz 
hac; ile kıtah Y arl-ant'ı harp etmeden 
bırakmış1ar ve Tungan aşairi j)e ıulh ak-

• tetn1tk arzusunda bulunan Sabi Molla 
i!e rlaha onun gibi b:ı·kaç kişiyi tevkif 
clmı~lerdir. 

20 nisan'da Yarkant'a giren Tungan'. 
!ar hoca Niyaz hacıyı takibe koyulmuı
lardır. 

Kaşgar havalisindeki Tunganlann, 
eyaJet mahamatına ve Naokin hükiime
tine karşı vaziyetleri henüz meşkilk
tuı.·. --

Amerika - İtalya 
ROMA, 9. A.A. - M. Roosnlt'in 

hususi surette Avrupa gönderdiği M. 
Şild kendiıiyle hususi dostluk münase
betleri mevcut o!an M. Musso\iniyi gö
recektir. 

Sarre'in atisi 
-o-

Almanyanın ayrılması ce
miyeti akvamın mü

dahelesine mani değildir 
LONDRA, 9. A.A. - M. Knoks'un 

miJletlcr cenıiyeti meclisinde Sar rejimi .. 
ne kartı apansızın bir hareket ihtimali
ne karı• yapbğı telmih, endişe ile kar
şılanmzttır ,. 

Deyli Heralt gazetesi böyle bir hare
kete ı.ar,ı aziınkarane davranılmasmı 
tavsiye etmektedir. Bu gazete diyor ki : 

- Alır.anyaya açıkça aöyliyetim ki, 
Cenevreden aynldıktan sonra bile olsa, 
böyle bir hareket cezasız kalamaz. Dü
rüst bir ıekilde umumi bir reye müra
aıab tanzim etmek de milletler cemiye
tinin hakkıdır. Ne maddi ne de manevi 
şekilde, tehdit ve ürkütme yok. 

Journee lndustrielle'den : 

Bu 11aute lngilterenin Japon ,.... 
kabrtine harfı aldığı tedbirlerin muh
temel neticelerine dair uzun bir ma~ 
kale ya:ıımahta ve demektedir ki: 

- Japonyanın Çin hakkında yap. 
tığı aon beyanat karııaında , lngilte· 
renin almıı olduğu vo~yet , mahiye
ti itibarile bilhaua u.ılaycı olarak 
telcilııki edilebilir. 

lngil~ siyaıetinde ticari unaur dai 
ma ön •alta tutulmıqtur. Londra , 
Çinde Japonyaya hu•uai haltlar ta • 
rıımadan evvel, Japon sanayi mamala 
tının bu yahın ve genif iatihlcik pa
:ııanna tercihan ıritme.;ne belki de 
danlmıyacaktır. Japanyanın muaz • 
.zam gururu ile artan ve mütlıİf aa -
nayilefmeoile ilerliyen ilrtı.aıli ile •i
ycui wenitleme•i böylece, iter aiin ııit 
tikçe daha :z.iyade vüsat bulmalıta oe 
daha endiıe uyandırıcı meseleler or
taya çılıarmahtadır. 

Elefteron Vima'dan : 

Yunan Harbiye nazın Ceneral 
Condylis'in Ankara •eyahatinden bah 
set/en Eleltron Vima diyor ki: 

-'Jtalya ile münasebatımı% mesele
•i bir kere daha hal'i tehi/de orta • 
ya atıldı. Türkler, ita/ya ile bir harp 
halinde dahi ittifakın meriyete gir • 
meoi lazım geltljğini söylüyorlar. Bu 
mühim bir me,,..ıedir. Onun içindir 
iri bu nuıMleyi ...,..üniyetle tetlrilre 

Ankara caddesinde Gece 
tütüncü 

bir 
dükkanı yandı 

Dün gece saat 23 ü beş dakika geçe Ankara caddesinde matbaa. 
mı:z; karf"ında ilancılık Türk Limited şirketi binası altındaki Ct> 
fer Efendinin tütüncü dükkanından ateş çıkmı~ ve ufak br çocuk yan
mak tehlikesine maruz kalmıştır. Yangın başlangıcında dükkan önün • 
den geçen civar lokanta garsonlarından biri ateşi görmüş ve dükkanın 
içinden boğuk boğuk: 

"- Kurtann, yanıyorum,, sesi eri ifitmiştir. 
Garrron derhal bekçi ve zabıta memurlannı haberdar etmiştir. Yeti 

;ren memurlar için, için yanan dükkanın kepenklerini kırarak, korku -
dan bodruma kaçan çocuğu muhakkak bir ölümden kurtarmı,lardır. 

Bir müddet sonra yetişen itfaiyenin gayreti sayesinde yangının te. 
vessüüne meydan verilmemi,, dükkan yandıktan ve ilancılık firketi. 
nin birinci katı cüz'i mutazarrır olduktan sonra afef söndürülmü;rtür. 
Yangının sebebi hakkında tahkikata devam edilmektedir. 

• 
I stimlak kanununda değişiklik 

ANKARA, 9 (Telefonla) - lstanbul ve vila~tlerin belediyeler 
namına istimlak olunacak mahallerin sureti istimlôki hakkındaki ha -
nunun bazı maddelerinin değişt;ri[mesi layihasının tetkiki Adliye encü 
menince ikmal etmiştir. Encümen belediyelerin İmar faalt'yetini tefııik 
edici kolaylıklar kaymağı istihdaf eden mülôlıauılara istinat etmiş ve 
kanunun taifil edilen m~eleri hkümlerini telif yollarile bulma;:a 
çalı1mı,tır. Layiha ruznameye alınmıştır. 

Vekil muallimler hakkında 
ANKARA, 9 (Telefonla) - Kanuni evrttlı haiz muallim bulun. 

mamaaı ve geçen ders yılı başında da mevcuda ilaveten 19 orta mektep 
ve altı lise açılmasile bir kısım mekteplere a61l muallim bulunama -
mış, bu suretle boş kalan muhtelif ihtisas zümrelerinden 300 Jen fazla 
ders grupu vekil ile idare edilmiştir. Vekil muallimlerin vekaletleri 6 
ay. olarak tahdit edilmiş bulunduğundan bu seneki tedrisatın intiz:ı -
mını bozmamak için yalnız bu cen'! ye münhasır kalmak üzere muallim 
lerin altı aylık vehô.let ders müddetinin b,~ ders yılı •onuna kadar uz:ı
tıltnası irin barem kanununun 13 üncü maddesinin tadili layihası Mec 
lise sevkedilmiştir, 

Nafia Vekaleti teşkilatı 
ANKARA 9 (Telefonla) - Nafia Vekô.leti merkez ve ta1ra tc1 

kilô.tı kanun layihası Mecli&e ··erilmiştir. 

Bergama yolunda kamyon 4evrildi 
IZMIR, 9 (Milliyet) - Bergama yolunda :şoför Ali Efendinin ida 

resindeki 71 numaralı kamyon fazla süratle gittiğinden devrilm f, 
12 hişi yaralanmu;tır. Yaralılar İm dadı sıhhi otomobili ile /:.mire rıah 
ledilmislerdir. 

' 

Bulgar Harbiye nazırı istifa etti 
SOFY A, 9 ( A.A.) - Harbiye nazırı Ceneral Kisiyol Ba,vek:le is

tilasını vermis ve bu istila kabul e dilmistir. Harbiye nezaretine Filibe 
garnizonu ~anı Ceneral Valef tdyin olunacaktır. 

SOFYA, 9 ( A.A.) - Kral Filibe garnizon lıumandanı Ceneral 
Valefi kabul ederek kendisile uzun müddet görü1müştür. 

Ru~~:::::. !~I.r~re~;!:~:~z 1 H; nd; stan 
recileri dün Leningrad' da Voro,ilof as
keri tayyare mektebini ziyaret etmişler 
ve üç saat kadar derı ve talimlerde ha
zır bulurunu,larıhr. 

Leningrad So,,-yeti Türk mioafirleri ıe
refine Astorya otelinde bir ziyafet v.,..
miıtir. Leningrad Sovyeti ikinci reioi 
M. Korolef ile Celiil Bey ve Leningrad 
kumandan muavini M. Garlıa•i bu müna 
oebetle nutuklar aöyleıniılerdir. Türk 
misafirler dün Moskovaya avdet etmiş
lerdir. 

-M. Henderson Pariste 
LONDRA. 9 .A.A. - M. Henderıon, 

Paria'e gitmiştir. 
Petit Parisen gazetesine göre, bugün 

Parise gelecek olan M. Henderıon uzun 
müddet M. Bartu ile görüşecek ve yarın 
öğle yemeğini hariciyede kendiıiyle bir
likte yiyecektir. M. Henderaon, bundan 
sonra, ıil&hsn:lanına konferan11 ile ali
kadar o!an bir kaç ziyaret yaparak CU• 

ma günü Londraya gidecelı:tir. 

mecburuz. Türkiye ile an!a!'t ko~d~. • 
I yun.cm harici ıiyaset1111n butun 

yo · · k'I d' O •İat•minin mihı.ıerını tef ı e ıyor. n 
bir ııene e1111el Lausanneda da M. Ve-
ni:zelo• bu fikri ileri sürmüf'tü. Dört 
senelik kendi hükumeti zamanında 
bu fikrini tamamladı. Yunan milleti 
de Türk dostluğunu, Yunani.stanın em 
niyeti ve muılilıQlle inkifalı için bir 
.zıman telakhi ediyor, Onun içindir ki 
bu fikirlerin galebesi noktasından ~er 
fedolııarlığa hazırdır. Bütün bunla .. a 
""imen M. Venizelos ııe lımet Pa • 
fa ltalya ile bir muharebe halin-Je 
Yunanistanın Türkiyeye yardım'!nı 
mevzuu bahsettmiılerdir. Bilakis An
lıara hükumeti diğer mi.aklar ak.Ji 
arzusunda olduğunu Atmaya bildir -
diği :ııoman, Yunan hülıumeti bu hu
aaata Romanın maı>alalı.atini iatihsal 
etmek lci:ııımgeldi.ği ceuabını uerdi. 
Umumiyetle Türlr - Yunan teırilıi me 
aaiıi ve Balkan hudutlannın temini 
İfin euıslı bir ıart vardır: Yunand • 
tan ltalya ile dostane müna•ebetleri- ' 
ni muhafaır;aya mecburdur. 

Yunan elkôrı umumiyeai ltalyanın 
Anadoluya tecavüzünün katiyen gay-, 
rimümkün olduğuna kanidir. Türkiye' 
gibi milli teşhilatı olan ve o kada i 
yühıek istiklal fikri be•liyen bir m·em 
lehet araz.isine tecavüz. edilnne.:,., 

F ar.ıı muhal böyle bir fey ol •a da 
Yunanistan Türlıiyeye yardım etmek 
isteııe, doat ve müttefik Tür·lıiyeye 
hiç fa;ydıuı olmaJan tu:r.lıı bua olur. 

' 

-o--

Bingale valisine 
Ateş edildi ---
Muhafız1ar mutaarnzlara 

karşı ateş açtı 
DARJILINC, 9. A.A. - Binple va

li~i dün at koıularıru selrcderke;ı ı Ü 
Binjlı-ıle'li tarafından üseriae •tef ed 1-
ınittir. Tribünde bulunan bir kıı ır '! • 
ralaRlnıttn-. Muhafızlar ate, aç;ırak mu• 
taarrızlan ....atamışlardır. 

DARJELING, (lasiltere Hi,..dia• -
nında) 9. A.A. - Binsale va:iıinc sui· 
kast yapmakla maznun olarak ırakalaıun 
laı-ın Dakka üniversitesi talebeıin&kn ol
duğu anlll§ılnuttır. 

LONDRA, Bingale valisine ateş et
miı olan iki Binıraleliden batka b·r ç.tc
ye mensup olmakla maznun h.,, kişi da
ha tevkif edilmi,tir. Diğer bir tuı>heli 
µhıs kaçmağa muvaffak olmuıtur. 

Hintlilerle İslamlar armıntla 
PA TNA, 9. A.A. - Hintlilerle lslam· 

lar r.raıında fevkali.de bit· gergin.ik ha· 
ıd o1muJtur. Şamparan havalisindc va· 
him ÇlU'P•flTllllar olmuş, hirçol< kimseler 
yaralanmııtır. 

Amerikanın alacağı 
VAŞrNGTON, 9. A.A. - Zannedildi

ğine göre, M. Rooıvelt pek yıııkıntla in .. 
ıiltere ile diğer borçlulardan, borç~orı
na timdiye kadar olan müddet için yüz
de 1 1.14 faiz tatbikini istiyecek ve re
sülmal bakiyesinin faiz•iz olarak 30 ıe
nelik takutlerle öderuneaini rica edecek 
tir. 

--o-

Romatizma kongresi bitti 
MOSKOVA, 9 .A.A. - 19 memhk;:

ti temıil eden 873 murahhaaın iıtirak 
ettiği beynelmilel romatizma konııre1i 
dün meıaiıini ikmal etmiıtir. 

Gelecek kongre 1936 ıenesinde hveç
de toplanacakhr. 

---o-

M. Göbels Atinaya geliyor 
ATINA, 9 (Milliyet) - Al..,.,__ 

lilmata ıöre Almanya .. _ • .Ja na • 
zırı Mösyö Göbel.o gezinti malıı•di&e 
mayum 18 inde Atinaya pliy.w. Al • 
man nazwına buradtılü fafiat teıl<ilMr 
parlak bB- i.tildNıl hm:...ıam.ırt.achr. 

İngiltere-Türkiye ticareti 
LONDRA, 9. A.A. - Avam kama• 

rasında mebuslardan hirisi, bükümetin 
Tü~L:iv~ ;1,. \no-•ltrre araıındaki ticari 
<razİyet hakkında beyanatla hulunmaımı 

1 •~ .... üı' il. ı.vJ. t,;o.ville, cevap vererek de
miştiı· ki : 

« H ükümet hu meaeleyi acilen nazMI 
itibara almaya amadedir, fakat teesıüf 
ederim ki bu huıuıta hali hazırda hey• 
natt.a bulunmam mümkün değildir. 
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[fELE®\J 
Esnaf bankası = İskele 

maddesi 
ŞEHİ HA • 

ERLERi 1-l•rpari--
Bunlara ne yapalım? 
Geçen gece lstanbul raJyosur. 

dan şöyle bir ses geldi: E vallahi parlak oldu. Ş-• Es -
tıal Bankası işi Şehir Meclisinde 
o kadar parlak görüşüldü ki; par 
laklığından gözlerimiz kama,,tı ve 
İşin ne olduiunu görmek imkanı 
kalmadı .. 

Herifin birisi, ötekine bir tu
haf hikaye anlatm~ ... Adam an -
lamamıs... Hikayeyi anlatan /içer-
lemiş, t~krar anlalmıf ... Karşısın-
daki gene anlamamış ... Söyleyen 
kızmlf ve bir daha anlatmış ve ni 
hayet herif gülmüf.. Anlatan da 
müstarih olmuş ve: 

- Nihayet zevkine varabildin 
yahu!., Ne sürati intikal bu! de -
miş. Öteki de cı:_vaben: 

- Hayır, hikayeye değil hen· 
dime gülüyorum .• Gene anlıyama • 
dım da ... 

Ben de böyle oldum.. Gerek 
Vali Beyin gerekse muhterem 
Şehir Meclisindeki hatiplerin söz
lerini okudum, bir daha okudum, 
bir daha okudum ve sonunda gül 
düm. Hala bir sey anlamamıs ol-
mama giildüm. ' ' 

EKONOMi 

İki ecnebi 
Heyet geldi 

-o-

\ 
' 

Tütün r üba;aası için 
temaslarda bulunacaklar 

Dün şehmmze memleketi -
mizden tütün mübayaa etmek Ü· 

zere biri ltalyadan, diğeri Ameri
kadan iki heyet gelmiştir. ltalya • 
dan gelen heyet ltalyan rejisi mü 
mesislleridir. Bunlar İtalyan reji
sinin bu ~ene yapacağı şark tütü
nü mübayaatı için ~ehrimizde te
maslar ve tetkikler yapacaklar -
dır. Diğer heyeti 1ki maruf Alman 
l'İgaret fabri·kuının direktörleri tes 
L..il etmektedir. Bu iki fabrikatör· 
de Türk tütünü mübayaa edecekler 
cıir. 

All iktısat meclisinin sualleri 
Ali iktnif meclisi 933 senesi -

ne ait tediye müvazenesinin ter -
tibi için Ticaret odasından bazı su 
a!ler sormuş.tın. Bu sualler me
yanında 933 senesinde haricten 
tedarik edilen kredi mikdar; ve 
!:.u sene de ifl;4 veya tatili tedi
yat etmit olan milli ithalat firma· 
larile bu firmaların muamelesin • 
den elde edilen döviz mikdarı 50• 

rulmaktadır. 

Peynir konferansı 
Pariste peynirin tahlil usulle _ 

rinin tevhidine ait bir konferans 
toplanmıştır. Konferansa peynir 
müstahsili 16 memleket ittirak et
miştir. 

Samsun sergisi 
Samsun, 9 (Milliyet) - Ayın 

altısında kapanacak serginin müd
deti on üçüne kadar temdit edil -
di. 

Ortada Esnaf Bankası isi nami
le bir mesele vardı. Bunu~ ne ol
duğu, nasıl battığı, kı'mlerin bunu 
~atırc!ığı görüşülecekti. Halbuki 
tş öyle olmadı iki taraf biribirle
ri;ıe çattılar .. Hiddetlendi/er. Ki
misi yumuşadı, kimisi köpürdü. 
içler "nde bizim Etem İzzet gibi 
•ö:::.iinde ~ebat edip direnen tek tük 
a:::.adan maada:x ( idarei masla • 
hct) usulüne müracaatla işi ne şiş 
.Van:ın, ne kebap sekline soktular 
Ve Yutkundular. Amma is ne oldu? 
Bankanın paralan'ne oldu? .. Ora
sı hEılü. meydana çıkmadı. Hatta 
\1 ali Bey beyanatında "maalesef 
~ralar batmıştır. Bu bir hakikat
tır. Sctrü ihlası gayrikabildir.,, 
Amma banka niçin battı? Neden 
bu hale geldi? KendiıJ: kurtaramaz 
mıydı? Bunlann hakiki cevabını 
bugiin dahi hatta maalesef kuv
ve•!! vesikaya müstenit va:;.J'yette 
Verebilecek değilim." 

Diyor. Bu söz söylendiği sırada 
latanbuldaki bütün çepneler ak -
muz olmu1lar. Çünkü buna akan 
•ular durur. Şehir Meclui de bu 
beyanatı hoş görmüş. Geçmiş git 
miş. Kimsenin şahsı ile meşgul ol 
mıyalım ve bakalım: Ortada bat
mı~ bir banka var. Ve bütün bir 
Şehir Mecliıi ve bir Vilayet maka 
nizması bu bankanın nasıl battığı 

Bir komünist 
1 Yakalandı _ 

Firari olan bu komünist 
nasıl yakalandı 

'" ke;lcdemiyorlar. Umumi harp 
esnasında /ngi/iz Harbiye nazın 
Lord /Gtchner'i Rusyaya götüren 
(Hampshire) ismindeki kruvazör 
de batmıştı da nasıl battığını kim 
•e keşfedememişti. Acaba Esnaf 
Bankası da onun gibi torpille mi 
yarptı da batı ... Bankanın para -
arı yavaş yavaş suyaunu çeker -
~en, tahsil imkanı olmayan ellere 
•htiyatsızca verilirken kimse gör
~edi .'!'i?. Görmeyenler veya gö 
~' goz. Yumanlar neden bugüne 

Emniyet birinci şube müdür -
liiğü memurları komünistlik pro • 
pagandası yapmaktan ve burada 
Tı.irkiye komünist partisi merkez 
komitesini teşkile çalıtmaldan suç
lu olan eczacı Patoven Vasıf na • 
mı diğer Can Ahmedofu yaka
lamışlardır. 

Can Ahmedof geçen sene Rus
yadan şehrimize gelmiştir. Geçen 
ııene yakalanan ve mahkum olan 
Necdetin evi arandığı zaman ec
zacı Vasıf Can Ahmedof evin da
mına çıkmı§, oradan iple aşağı sark 
mak suretile firara muvaffak ol
muş ve o zamandanheri izini kay
b:?tmişti. 

Iktısat Enstitüsu · e 

ev letçiliğimizin vasıfları 
oçent Muhlis Etem Bey iktısat siyase

tiıniz hakkındaki düşünc·eıerini anlattı 
Universite iktısat enstitüsü -

nün mutat konferanslarından biri 
de dün doçent Muhlis Etem Bey 
tarafından verilmiştir. 

Muhlis Etem Bey konferan -
sında, harpten ve buhrandan son
raki iktısat cereyanlarından ve bu 1 

yeni cereyanlar arasında m1"htelif 
tekillerdeki ve devletçiliği hülasa 
etmittir. ! 

Bunlar arumda bolşevizmi ve 
faşizmi anlatmış ve iki rejimin bi
ribirine benzer bir çok noktaları ol
duğu, bu rejimlerin liberal rejimi 
ortadan kaldırdığını söylemittir. 
Gerçi faşistlerin programında bu • 
lunan bir çok teşebbüsler kuv -
veden file gelememiştir. 

Fa,izm beslenmek, gayesine 
varmak için kısmen sendikalist, 
kısmen de sosyalist vasıtalarla çalı§ 
mıştır. Faşizm tedrici bir seyir ge
çiriyor. Fakat bolşevizm gibr git
tiği yoldan geri dönmüyor. Faşi
zm daha "ziyade doğan, tedricen İn
kişaf eden , bolşevizm ise yayılan 
bir rejimdir. 

Bundan sonra Muhlis Etem B. 
devletçilik ve devlet sermayedar • 
lığı meselesine temas etmiş ve dev
let kapitalizmini üç kısma ayır -
mak suretile izah etmiştir. Bun -
dan sonra T ür1c devletçiliğini di -
ğer devletçiliklerle mukayese ede
rek, Türk devletçiliğinin nevi şah
sa münhasır bir devletçilik ol -
duğunu söylemiş ve iktısat siya -
setimiz hakkındaki düşüncelerini 
şöyle toplamıştır: 

1 - Devlet bizzat meşgul ola
cağı sahaları evvelden etüt ettik • 
ten sonra tayin etmeli ve husu
si teteöbüslere göre mümkün ise 
göreceği işi ilan etmelidir. 

2 - Devlet iktısadında, devlet 
iktısat siyasetinde daimi btr is • 
tikrar olmalıdır. 

3 - Devlet bir fiyat politikan 
takip etse dahi, piyasayi sekte-. 
dar etmemelidir. • 

4 - Devletin ayni sahada hu • 
susi teşebbüslerle rekabete giriş • 
mesi mahzurludur. Cemiyet ve mil 
!et iktısadiyatı bundan mütees • 
ıir olur. 

5 - Devletin yaptığı İ§ler ve
lev ki müşterek amme menfaati i
cabı için dahi olsun, bir dereceye 
kadar hiç olmazsa maliyetini ko -
ruyacak bir surette açık ile kapa • 

==- -

.. 

Muhlis Etem Bey 
nan müesseselerin asgari' olma -
cına gayret edilmelidir. 

6 - Devlet iıJletmeleri işletme 
iktısadi prensiplerine göre işleme
li. 

7 - Devlet işletmelerinden yal
n~z iktısat iş!~tmelerinde değil, ay
m zamanda ıdari müesseselerin • 
de de rasyonel hareket etme za -
manı gelmiştir. 

8 - Devlet mevcut işletmeleri 
rasyonel hale getirdikten sonra 
y;:nİ işlemelerin tesisine geçmeli -
C:ir. 

9 - Hususi teşebbüslerin ade
";'i muva.ffakıl'.eti , beceriksizliği jf. 
lasla netıcelenır ki hususi iflas mil 
bt iktısadiyah bakımından fayda
!ıd;r, Fena kanı vücuttan temiııı _ 
!emelidir. 

10 - Devletin planı yalnız bir 
ıahaya inhisar etıne!i, iktısadi faa
liyetleri bir bütün olarak görme _ 
li. 

11 - Bundan dolayi m:lli ik -
tısadiyat nazım mahiyetinde bir 
plan bürosunun teşkiline li.öz11m 
vardır. 

Muhlis Etem Bey konferansı • 
nı bu suretle bitirmiştir. Konfe • 
.unsta bir çok Türk ve ecnebi pro
fesörler hazır bulunmutlardır. Ge
lecek haftaki konferansa Ahmet 
Ali Bey devam edece:ktir. 

Trakya ve ege tütünleri 
Havalann yağmursuz gitmesi 

yüzünden son zamanlarda Trak -
ya ve Ege mıntakasında ti.ı"lün ze
riyatı hemen hemen durınut vazi-
yette idi. , 

Dün inhisar idaresine gelen ma
lumata nazaı·an son yağmurlar Ü· 
zeriı;ıe tekrar zeriyata batlanmıt • 
tır. 

POLiSTE 

Başı 
Koparılan ceset 

4«: Q 

Zabıta bir cinayetin iç 
üyzünü nasıl aydınlattı? 

Geçen haziranda Eyüpte bu -
lunan başsız ceset macerası hak -
kında dün malumat vermişt' . .!<. Za
bıta bu cinayetin iç yüzünü §ÖY -
le meydana çıkarmı~tır. 

İstanbuldaki tahkikattan müs
bet bir netice çıkmıı.yınca, emni -
yet müdürlüğü bütün vilayetlere 
gönderdiği bır tamimde kayıpla -
rı danlar hakkında malumat is -
temiştir. Niıhayet Refahiyede bir 
kadın kocası lstanbulda blliunan 
Cako oğlu Hasandan altı aydanbe
ri mektup olmadığını söylemiştir . 

Bunun üzerine maktulün üze
rinden çıkarılan elbiseleri Refa -
hiyeye gönderilerek kadına gös • 
terilm:ştir. Kadın da elbiselerin 
kocasına ait olduğunu ve koca -
sının lstanbulda görüştüğü Emin 
namında bir ameleden şüphesi bu
lunduğunu söylemiştir. 

Emin yakalanmış, fakat cina • 
yeti kendisinin değil, Refahiye -
ı!e Gül oğullarından İbrahim ve 
Dursun isminde iki kişinin yap • 
tıklarım söylemiştir. 

Bunlar evvelce mensucat fab • 
rikas.ınd:ı çalı.şırlarken Refahiye -
ye gıtmışlerdır. Emin Kartal çi -
mento fabrikamıda çalıtmakta -
dır. 

İbrahimle Dursun Ref abiyede 
yakalanmışlardır. Buraya getiril -
mek üzere yola çıkarılmıtlardır. 
Maktulün üzerinde evvelce Kar -
tala gidip geldiğini gösteren bir 
bilet te çıkmıştı. 

Dün Sultanabmet sulh ikinci 
ceza mahkemesine verilen Emin 
tevkif edilmiştir. 

Yangın 
Galatada Minas efendinin evi,... 

nin altındaki marangoz dükki -
nın ~, y~ngm çıkmış dükkan ile 
"stündeki ev kısmen yandığı hal -
de söndürülmüştür. 

MAHKEMELERDE 

İstintakta başka, 
Mahkemede başka 
Şahitle tazyik etttiğinl 
söylediği hemşiresi 

karşılaştırılacak 

- Muhterem dinleyiciler, hal'· 
vanları himaye etmek hepimi=e 
borçhır. Sokakta bir hasta eıeh 
bir topal beygir, bir sıska kedi go 
rür::eniz hemen Beyoğlu, lalan fi. 
lan numaraya telefon ediniz ... ,, 

Bunu söyleyen galiba bir dol. 
tordu. T ahammüllerinden fazla a
ğırlık yükletilen hayvanlara, has . 
ta, lağar beygirlere, uyuz ve me -
calsiz eşeklere insanların merha
metini celbetmeğe ça/ıpyordu. 

insanlık bunu emreder. 

Fakat ben bunları dinlerken a -
-ramızda dola~an, tahammül/erin· 
den fazla mesai tahmil edilen has 
ta, sakat, malul inıanları hatırla
dım. Günlük nafakasını kazana • 
bilmek için, gün doğarken sürüne 
sürüne işine giden, müteaffin ha
valı atelyc ve fabrikalarda ciğer
lerini kötürüm eden bir rutubet 
içinde gün kararıncaya kadar ça
lışan ve gece bir ölü gibi yavru -
sunun kolları arasında sabahın 
dehşetini bek/iyen dul şehit ka • 
dınlarını düşündüm. Bunlar için 
bir ak~m olsun konferans veren 
yok. Hallerini soran yok. Sabah • 
tan akşama kadar yirmi beş ku • 
ruş yet·miye ile çalışıyonu:, haya 
hmız hederoluyor, karnımız doy
muyor, çocuklanmız aç kalıyor, 
diye ettikleri feryadı duyan bile 
yak! Gündüz sokaklarda 1JÜrünup 
gece köprü altlarında, çe~me ya
/aklarında yalan çıplak ve aç ço
cukları gören yok. Ellerinden lu· 
tan yok. Karin/arına bir kafık sı· 
cak yemek atan yok. 

Topal eseklere acıyalım, lacar 
beygirlere 'merhamet ~elim. Sıs • 
ka kedilr için Himayei Hayvanat 
cemiyetine telefon edelim. fakat 
bunları ne yapalım?. 

Burhan CAHIT 

İş bankası 
.. lıı Bankası Galata ,ubesinin 

kü~dı münasebetile Bıqvekil is
met Pa~a banka meclisi idare rei
~i Mahmut Bey ile banka umum 
müdür vekili Muammer Beye ati
deki telgrafı gönderınittir: 
. IJanka febekesine Galata ıubc

~ının .Je katılması •evinilmeğe Je 
ger b1T kazanrtır Ban'- - ı'd . • 

b 'k r ' ,.., ar en nı 
le rı ve muvallal,.ye-t/erin leva. 
lisini temenni eJerim elendim . ., 

-
Meccanen sinema 

"Milliyet" in fraımzca nüshası 
olan (La Turquiue) gazetesinin 
bugünkü nüshasını alan oJnıyu • 
cuları arzu ederlerse Saray sine· 
maşının saat 13 te vereceği mali· 
neye .saclece gazete)i gö•termek 
sJ~retıle meccanen gİrebilecekler-
ır. 

t' dar bır suale uğramadılar da 
~ Şehir Meclirinin son gününe 
lah ~·bu iş sallandı kaldı ve onun 
l" r kile meydana çıktı? Şimdi ad 

Can ~h.medof a~liyeye veril • 
r.ıiş ve hakım kararıle tevkif olu 
wuştur. 

-
Yeni alınan vapur 

, 
Biz bögle düşünüyoruz, 

Zeyrekte baldızının oğlu Sey
risefain müştahdemlerinden Lut -
fi Efendiyi öldürbnekten suçlu 
Beykozda çiftlik sahibi Mehmet 
Ali Beyle Lütfi Efendiyi öldür -
mekten suçlu garson Bedri ve Ce
malin de muhakemelerine dün a
ğırcezada devam edilmi~tir. Dün
kü muhakemede Mehmet Ali Ef. 
nin zevcesi Seher Hanım dinlen
miş, Seher Hanım istintak daire -
sinde yeğenini kocasının öldürttü 
ğünü söylediği halde mahkemede 
bunun aksini idia etmi• ve istin -
tak daresindeki ifadesini hem•i -
resinin ta:zyikı ile verdiğin söyle -
mittir. Muhakeme Seher Hanımla 
hemtiresinin kartılattırılmaH için 
b,..ka güne bırakılmıtlır. 

,--;B;""':O~R~s-=A--f 
(1§ Bankaaından alınan celveldir) 
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AKŞAM FIYATLARI 

1 &o:fha ve idari ur/hada yapılan 
tahkikat madem ki; dört seneden 
ev;;e1 yapı/mı' fenalıklara ait idi. 
Dört •enedir bu fenalıklar haber 
alınmış mıydı, alınmamış mıydı?. 
Alnmış ise neden bugünkü adli ve 
idari tahkikat ve teftiş kuvvetleri 
daha o zaman tahrik edilmedi?. 
Haber alınmadıysa bu bihaberlik 
ten kim mesuldür? iste uğrasılıp 
';'eydana çıkarılacak Şeyler b'un • 
dardı. Lakin bu lafları eden olma-
81· Kabahati Şehir Meclisi Vali 

eye ve Vali Bey de ŞeHir Meclisi
ke attı.Bir nevi top oynadılar.Der-
5~rı top patladı.. Oyun da bitti. 
tmdi f'?k meçhullü ve bir tek ma
~~ bırmuadele var .. Malum: Eı-

ankası batmıstır .. 
Meçhuller: Kim.batırdı? Ne za 

:an bath? Belediyenin haberi 
ı °"mıydı? Yok muydu? Batıran-
ı/°", ha_~kında ne muamele yapıl -
dı. Dort senedir bu if neden mey
~~l~ çı~madı? .. Şehir Meclisinin, 
l~ a!etın, belediye erkanının, mec 
ltq ·~~enin, mürakıplerin, ban -
iaı· mlldürünün ve benim bu işte 
' Bak/erimizin derecesi nedir? .• 

t l " kadar meçhul arasında bir 
/';.malümla bu muadelenin hal· 
~ ~leceğine kail değilim. Meğer 

1fe cebriala karışsın! 

1
• $ımdi bir sey görüyorum. "Şah 
ı?ata gİrişm

0

e! Sadada rücu ede
r "1. V, atandaşların ferefi. Ve sai-
rı e., gıbi sözlerle Esnaf Bankası
İhn mersiyeleri okunurken asıl iş 
ı ."1al cdilmistir. Muhakkaktır ki; 
oır ' "dd . k iş· nu et sonra Esnaf Ban ası 
ııı' mahiyeti kimsenin maliimu ol 
«/1'P muttasıl ağızlarda dolaşan 
11 

ele maddesi., sözüne dönecek 
EC Yaşır.clan bah~edenlere: 
- Esnaf Bankası battığı sene 

--f.~ete vapuru tesellüm edi-
lirken merasim yapılacak 1 

Vapurcular şirketinin Pake 
kumpanyasından yeni aldığı va . 
pt::ru cumartesi günü şehrimizde 
gelecektir. 
. V apurcular şirketi T adla ile 
ılk vapurunu almakta olduğun • 
dan vapurun tesellümü münase -
betile mera·sİm yapılacaktır. Va • 
pu~cul~r. şirketi yeni vapura Me _ 
te ısmını verecektir. 

-o--

Buzhane ücretleri 
Ticaret odası idare heyeti pa

zar günü topla;ıarak buzhanelerin 
fazia ücret aldıkları hakkında tüc 
car tarafından yapılan müracaatı 
tetkike devam edecektir. 

-o-

Hediye gönderilen eşya 
Evvelce heyeti vekilenin kara

rile eşhas namına hariçten bedi • 
ye olarak gönderilip kontenjan lis
telerinde yazılı olmıyan, azami 10 
lira değerindeki eşyanın iktısat ve
kaletin:n müsaadesile memlekete 
ithali için verilmiş olan müsaa
de bu defa kontenjan listelerin • 
de yazılı olan e~yaya da teşmil e
dilmiştir. 

-o--

Leh hava kuvvetleri 
kumandanı geldi 

Lehistan hava l,uvvetleri ku • 
mancianı ceneral Laiski kendi tay- ' 
yaresile Bükreşten dün şehrimize 
gelmi~tir. 

ben iki yaşında imişim!. diyerek 
tarih başı olacaktır. 

FELEK 

Siz acaba ne dersiniz? 
Ortalık süt lirnanUk .. "Bir bar· 

dak suda kopanlan frrtına,. durul
du, Herkes sesini kesti. Yalnız be
lediye reiai uzun u.zım söyledi. Şim
di acaba bu fırtınadan gemisini 
kurtaran bir kaptan vaziyetinde 
mi.dir derainiz? 

Belediye reisi hesap verecekti. 
Kendisini müdafaa edecekti. 

Halbuki belediye reisi hesap 
sordu. Kenıli:tini ıleğil i~i müıla • 
faa etti. Ve Şehir Mecli:ti azaları 
belediye reisi burada yokken gös • 
terdikleri celadeti ve - bir ikisi 
müatesna, çünkü her kaidenin bir 
istisna•ı vardır - bu celsede pek 
gö•teremediler. 

Timürlenge filini fikôyet etme· 
ğe giden Nasrettin hoca ile halkın 
hikayesini hep bilirsiniz. Nasret -
tin hoca kendi:tile birlik olan hal
kın Timürlengin kapısında arka • 
sından çekildiğini görünce: 

- Aman haşmetmaap Jemiı, 

halk filinizden çok memnun bir de 
bunun dişisini istiyor. 

Muhittin Bey o dişiyi istemeğe 
hacet !zalmadan kendiliğinden ver
di: 

Kadınları çalıştırma yurduna 
verilen 160,000 lira .... 

Şimdi ne oluyor? Vaziyet ne 
şekil alıyor onu anlamadık. Esnaf 
bankası ,öyle olmuş böyle olmu1 .. 
Belediyenin zerre hador taksiratı 

yohnıu~. Hele bclcdi>·e reisi kar.ıi· 

1 
len bütün mesuliyetten beri imiş .. 
Fakat bu 460,000 lira ne oldu? Kim 
aldı kim götürdü? Kimsenin bu 
ifte. zerre kadar kabahati yok mu? 
Liralar kendi kendilerine mi ayak
landılar ve kendi kendilerine mi 
fU"UR bunun cebine girdiler? 

Şimdi bu 400 bin lira bir bar · 
dak suyun içinde tebdili mekan et
tirdiği suyun vezni kaıla-r kendi 
vezninden kaybederek üstte kal • 
dı. Ve başkaları suyun dibine git· 
ti .. 

Bekliyeceğiz: Tahkikat yapıla· 
cak ve onun sonuna kadar Eanal 
bankası (ifayi vazife) etmekte de
vam edecek. Halk ta guya harıl ha
rıl buraya götürüp para yatıra • 
cak! 

Zaten Şehir Meclisinin içtimaı 
ile o gün belediye önünde "yol is
teriz,, diye tez.ahürat yapan ka • 
drnlarıın bu hareketi arasında bir 
münasebet görenler varmış. Bu gÖ· 
rüş doğrudur. 

Galiba bu kadınlar o gün, ma • 

halle/erini temizletmek için (Voli) 
ıJasıta3ile ve Esna/ bankası Jelii -
letile asri süpürge makineleri ge
tirtmek maksadile tez.ahürat yap· 
tnıf olacaklar. Görülüyor ki bir de 
elkôrı umumiye vardır. Ve bu el· 
lrôrr urnumiye, bu dört yü~ bın li
ranın hesabını hala alamamq ve 
metlullerinin tecziye edildiiiıni cor 
memiştir. Onu bekliyor. 

Biz högle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

iskan suiistimali davası 
İskanda suiistimal yapmaktan 

suçlu olarak muhakeme edilmek • 
te olan Cemil Beyle arkad~ları 
hakkındaki davanın rüyetine dün 
devam edilmif, Haaena Hanım is 
minde bir ,ahit dinlenmif, bıqka 
,ahit dinlenmesi için dava talik 
\edilmştir. 

Marka taklit '? mı •• 
Köpe~ı ınarkıuını kullan -

dığı çin yerli Amerikan bezi fab
rikaları aleyhine taklit davası a -
çan İngiliz firmasının davasına 
dün devam edilmi~, iki taraf dam 
ganın taklit olmadığı hakkındaki 
raporun leh ve aleyhinde mütale
alarını söylemitlerdir. Mahkeme 
rapor hakkında karar vermek üze 
re davayı b~ka güne bırakmış -
tır. 

iSTiKRAZLAR • TAHViLAT 
lıtilı.razı dahili 96.50 i T. •ıkl'rİye 9 78 
KuponıuZ' Eletıttik _:_ 
1933 ı,,;ı,. .. , 93} T ••mu• __ 
Kuoonıuı T" ' 
Onitürk 32..10 unrl -..-

' 31 50 Rıhtrm 17,75 
Jlf 31:S0 lt!urarııiJ 58.SS 

Şark D.Yoll•n 2.60 • IJ 41\.70 
CümrUkl•r 8 kupon•u• 
Baidat 9,78 •• ili 47,10 

ESHAM 
lı Bankaıı Nama 8.80 ı Şir. Ha1riye 
K.uponıuz. Reji 
n ., Hamiline 8.60 Telf'ron 
Kupan~uz. . T et"L.oı 
" •• Muuııa 98 ı Çinır-nto 
Kuponıu:ı 

'~ 
4,15 
10.1 .. 
19,2~ 
12,SO 

17 Tür1ciy• CümhU- fttikt d"T· 
rİJt"t Banbıu 57.50 ı Kuponıuz " 
Kuponıu:ı Şarlır. d•y. 
T ram•ay 41,20 Bat ya 
Anadolu Hiııe 27,!JS Ş.rlc. m. eua 

J,25 
ı,ss 
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ÇEK FiYATLARI 
Londra 
p.~~ 

Nüyork 
Milano 
Cen•vre 
At•r\a 
Brükıt'I 
Amatt"rdam 
Sof ya 

641,25 • 
ıı.oo 
79,95 

9,36 
2.45,80 

113,69 
3,40,95 
1,17,50 
65.6360 

NUKUT 
Kurut 

20 F . Fran11z 169 
1 Dolat- 117 
J 1 stt"r1in &iZ 

20 Lirt"t 214 
20 F. Be?çika ı ıs 
20 I>rahmı 24 

1 Florın 83 
1 Şile Av. 22 

20 Leva 23 
21 Kur. Çt"k. 106 

Pr•oi 
Berlin 
Madrıt 

Belsrat 
Zloıi 
Perıo 
Dükref 
Vi1ana 
J\.'Joıkova 

(Satı,) 

20 1 f•,..içre 
1 P•1:rta 
l Mark 
1 Zefoh 

ZO L•1 
20 Dinar 

1 Çernowiç 
Atn 

1 Mccidıye 
Ean.knot 

19,09 
2,02,17 
S,8245 

35,07 
4,20 
2.€9 

79,33 
4.%2 

11,00,50 

Kurut 

608 
JB 
49 

20,s:l 
19 
63 
~ 

9,2 
3S 1 2 

2 7 
içki aleminde cinayet 

Cümhuriyet bayramında bir ic- ı 
ki ;.leminde hancı çırağı Enveri Öl ...,,,.... ____ .... .,..,.,....,...,--...,..,,.......,. 
diinnekten suçlu ditri lbrahimin miz ile Yunan tebaası Ye şirketler 

h n- arasındaki davaların mıorafaaları mu akemesine dün ağır cezada 
devam edilmi tir. Dünkü muha- yapılacaktır. 
kemenin devamı ba~ka güne bıra· Rande~u evi iş etenler 
kılmıştır. 

Gizli randevu evi İ41etmeicten 
TUrk-Yunan mahkemesinde suçlu Agavni ve Anjel hanımlar 

Bugün Türk . Yunan muhtelit zabıta tarafından yakalanmıtlar, 
hakem mahkemesinde hı.ikumeti - adliyeye verilmi§i rdir. 
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Şe~~" .~~~~'.~~ bu~~~,,,:1~~~:.n~:'.'~. \ 
bence hayret edilecek nokta, ta1 - li;ydi. Bundan daha aiır bir mesuli • 
kınlığı mucibi hayret görmektir.,, yet olur mu?. Nerede kaldı ki, ltadın-

T ahkikat inkişaf ediyor /arı çalqtırma yurdunda böyle bir ua 
Esnaf bankası hakkındaki re!> ziyet katiyen meu;:;uu bahis değildir, 

Onun bütün hesabı, kitabı fırka mü -
mi tahkikat seyrini takip etmekte esseselerinin tabi olduğu şartlar dalıi 
dir. Alakadar vekalet müfettişle- !inde kontrol altındadır. 
ri, tahkikata ehemmiyetle devam Dün YuN hakkmda tahkika.tta bu-
etmektedirler. Öğrendiğimize gö- lunduk. Bu müeasese bundan sekiz 

h k 
sene evvel, CUınhuriyet Halk fırkası 

re ta kikat ço kısa bir zamanda himaye ve te,ebbüsü,ile kurulmu,tur. 
ikmal edilecektir. Esnaf Bankası Nizamnamesine göre iltaksadı teşek • 
hakkında tetkikat yapmakta olan külü tica.ret, ki.r temin etmek değil, 
müddeiumumi muavını Ahmet dul, kimsesiz kadınlan çalıttırmaktır. 
Muhlis Bey, tahkikat komisyonu· Bu müesaeae, kutuculuk, kese ki'ı.ğıt-

h 
çılığı gCbi el unatlerini öğretmek, hem 

nun azırlamakta olduğu rapo - de it<;iler için it olmayan ilk devirler 
run, bir suretinin müddeiumunıi- de, ,ehit &ileleri ve kimsesiz kadınlar 
!iğe gönderilmesini istemi~tir. Tah için bir mai§et vaaıtuı ola.rak tesis 
kik heyeti raporunu ikmal edince edilmittir. Evveli. Saraçhaneba.şında 
bir suretni de müddeiumumilig• e bir kira evinde açılmı,, bilahara Ak-

&arayd& yeniden i04a edilen binaya 
verecektir. nakletmittir. Burada bugüne kadar;,.;.,, 

Müddeiumumilik, Banka müdü lerce mii.htaçı muavenet kız ve kadın 
rü Hamdi Rasih Beyden de evrakı hem it öğrenmi,, hem aldığı yevmi -
müsbiteye müstenit yeniden iza- yeterle &ile geçindinni,, hem de ahla-
hat fotemi•tir. Müddeiumumilik ki korunmaya mazhar olmu§tur. Mü· 

T enea.e hiç bir vakit bır kar muesse ... e -
banka mürakıplerinden Emin Ze- ıi ohnaımrt, daha ziyade içtimai yar -
ki ve Abdürrahman Naci Beyle - don müessesesi olmuttur. Bugiin cıim 
ri de davet etmittir. Bu zevatın huri yetin, her &&hada. feyizli inkitafı 
da malfunatına müracaat edile • sanayiimiz batla.dığından, ve artık 

d 
çalııacak ana.sıra it bulacak müeue -

cektir. Bu zevat bugün müd eiu • seler çoğaldığında.o, bu mÜ<>Meae ihti-
mumiliğe geleceklerdir. yaç sırasından çıknuptır. Bir seneden 
Bankanın ilk müdürü Faik Be· beri faa.liyetini azalbnaya bqlamı§ o

yin nerede bulunduğuna dair müd lup tatili faaliyet etmeie hazırlanmak 
deiumumiliğin polisten istediği ma tadır. 
liımat henüz gelmemi.tir. Faik Be Sekiz senelik ömrü olan bu müesse-

t 
se. vazife&İni tam olarak ifa etmit, he 

yin zmir<ie olduğu anlatıldığı tak aap ve muaineli.tı daima kendi mercii 
dirde, ifadesinin lznıir müddeiu - ve kademelerinin mürakabe ve kon .. 
mumiliği vasıtasile ve istinabe su trolü altında cereyan ehnittir. Beledi 
retile alınması mecburiyeti hasıl yede, bu hayır ve içtimai yardnn mü· 
olacaktır. eaeuine, her aeneki istitaati ni.abetin-

de Şehir meclis ikararile yardunlar 
Diğer taraftan aldığımız malii· yapmıttır. 

mata göre, müddeumumilik, Şe • Auni Bey diyor ki ... 
hir Meclisinde Esnaf Bankasının Yurt ha.kkında, daimi enciimenl« 
müzakerelerine ait zabıtların su• a.zaamdan, ve müessesenin ilk mü -
retini de belediyeden isteyecektir. eaaisleri.n?e? Adalı Avni Bey dün bir 

Müddeiumumilik ayni zaman • muharrırnnıze tunla.n &Öylemiıtir: 
- YuN sekiz sene evvel dul ve kim 

da E•nal banka.sından verilen pa -iz kadmlan çal,.trnnak için açıl _ 
ralarla kurulan süt fİTketi, su fİr mqtır. Müeaseae CUmhuriyet Ha\k fır 
keti gibi te,ekküllerin kurulu, kası idaresindedir. Yurt tica.ret ve 

l I al • l · b k.i.r ?'~ile teaia sedihnemittir. 0-
tarzlarına,tati İ a ıyet en ve un· nun ıçın belediye her aene yaptığı yar 
/arın muamelatının iç yüzleri hak dllllla yurdun bütçe açığını kapatmq.. 
kında da tetkikat yapacağı anla tır. ldarei hususiye de yardnnlarda 
fılmaktadır. bulunmuştur. Evvelce husuıi idare be 

Vali Beyin müdafaası için tediyeden ayrı idi. Yurda ,itndiye ka-
n.ler aöyleniyor? dar yapılan yardım 160 bin lira ka _ 

Şehir meclisinin eVTelki günkü mü dardır. Yeni i>i~sı i~ edilirken, 
zakereleri arasmda Vali Beyin ve di hattrnnda kaldrgma gore 48 bin lira 
ğer ali'ı.kada.r hatiplerin sözleri türlü bir yardım yapıJmrıtı. Bazı seneler de 
td<illerle mütalea ve tehir olunmakta 7500 lira kadar yapıldı. Fakat bu sene 
dır. Ba.zı kim.oeler Muhittin Beyin ki bütçeye yardan için tahsisat koy -
beyanatım kendini müdafaa için ki.fi madik. Müeueae, artık kendi yağiyle 
ve müakit addetmektedi-kr. Meseli. kendi kavnılacaktır. Ucuza da olaa, 
idarei buıuaiyenin parumın, vali be- yurtta imal edilen kutular, aair fe)'ler 
yin, haberi olmadan Eanaf 8 .. nk.Aıına •atılacaktır. Bu ıni.ie·se·e Ticaret Te 
yat .... lclıiını aöylemeai. hiç te kendi- ki.r m.aluaıdite teeuüs etmediğinden 
ıini m.,.uliyetten kurtara.cak bir va - yapılan ya.rdnnla kaybolmau mev -
ziyet a.dde:dilm~ektedır. Diğer ta _ zuu ba.lıoolamaz. Para esaaen, dul ka 
raftan Valı Bey ın, bankanın fena vazi- dınla.ra, fehit kız ve çocuklarma yar-

yetinden vaktile haberoar olmadığı _ dun için veriliyordu . ., 
m, çok geç haberdar olmasını söyle _ Gene bu hi.diıeden bahsedenler di 
me•İ de kendi lehinde bir müdafaa yorlar ki: 
ve mazeret sebehi olarak telakki edil - Muhittin Bey kendi meselesini, 
memektedir. Muhittin Beyin, banka Ea.naf Bank.aaı me.eleaini unutturmak 
vaziyetinin kötü gittiğine dair hiç bir için ortaya galiba böyle bir mesele 
rapOf' almadığını M)ylem,..a.ine rağmen, at.tı. O Eanaf Bankası isine bir bar -
1931 sene.inde mü-de birkaç gün dak suda fırtına demiıti.Bu da u.bun 
tetkikat yapan Afif Be..,,._ Beyin bir köpüğünden adi bir balon! 
rapor vücude ııetirmeai ve bu rapo - 30 bin liralık hiue senedi 
nı beP.ediye muavini Hamit Beye ver - Muhittin Bey Şehir Meclisindeki 
m~i kafi ~İr h~kikat ola.ak tesbit beya.natında Esnaf Bankasının itiya -
edılmektedır. Afıf BeUın Bey bunu dında.n bahsederken 1929 ·-n-indeki t 1 rd rd._ • • h • g,. - ÇO 

ze Ô· ~ e ve ıgı ıza &Ua söylemi§tİ,., mali itiha.nnı is.bat için bir nıUal getir 
•~er taraftan mütea.ddıt ı esmi ve m.İftir. O sene bir tüccarın 30 bin li-

hu~sı vasha ve vesilelerle Muhittin ralık hiııee senedi sa.tın aldığını söyle 
Be!ı~ -~ankan~~ vaziyetinden haberdar mi§tir. Dün öğrendimize göre bu o -
edıl~gı teyY:t•t ebn~tecli<. Ayni 7.a- tuz bin liralık hiue senedini alan tüc 
man a mec ısın verdıği tahkikat ka- car, daktilo meselesi kahramanı m.,._ 
rarını 7 ay beklettikten SO'>ra komiı- hur Alman yahudiıi Volftür. Volf bu 
yonu mes&İye davet etme•İndeki geç hisse aenetlerini Ali.iyeli Ma.hmut Bey 
k&"?anm mesuliyeti katiplere atfet _ d~n devren "-!mlflır. Öğrendiğimize 
".'e~ı de.bu yoldaki teahhür meouliye ııc;we Volf, Alaiyeli Mahmut Bey aley 
tını hafıfletecek bir müdafaa olarak hıne, bu meaeleden bir alacak dav_, 
görülmemekte, açmıştır. Şayanı dikkattir ki Volf, 

- Belediye rei..ti bey ne kaJar meı 1929 aeneeinde 30 bin lirayı hakikaten 
gul olursa alnın bu it.adar mühim bir vermittir. 
lıô.cliseyi unutamazdı. Unutmaması Iô M. Voll'un mektubu 
zımdı. icra meukii olmak itibarile her Volf, Esnaf Bankası hakkında tah 
şeyi bir tarafa bırakarak komisyımu kikat yapan müfettitler heyetine bu 
iş başına çağırmalıydı. husutta ~ayanı dikkat bir·ftıektÜp gön 

Denmektedir. dennittir. Tabii mektul>un mi.indere -
Kadın/.arı çalıştırma yurdu bahsi catındaki iddiala.rın aıhhatini bilme _ 

. Bundan batka, Muhittin Beyin, kcn mekle beraber sırf resmi bir müraca-
dısine yapılan hücumlara kartı mu- at olmak ve haki.katin tenvirine yar· 

Ga yrimübadiller 
(Ba§ı 1 inci sahifede) 

riyaset makamını itgal ettikten 
sonra tu sözleri söyledi: 

- Beyler, Hanımlar ... Kongre
yi resmen ve kanunen açıyorum. 
Ben tama.mile bitarafrm. Riyasete 
tekrar intihabımdan dolayı cüm • 
lenize azim tetekkürler ederim. 
Maamafih beni kabul etmeyenler 
varsa, ellerini kaldırabilirler. Re
ye koyuyorum efendim .• Kabul et 
meyenler ellerini kaldırsmlaı ." 

Neticede ancak iki el kalkınca: 
Ziya Bey tekrar itiraz ederek: 

- Ekseriyet yoktur. dedi. 
Celal Nuri Bey - Burada.ki ek 

seriyet, kongrenin içtimaına kafi· 
dir! .. 

1 

Bunun üzerine Hüsnü Bey, ida 
re heyetinin altı aylık mesai rapo 
runu okudu. Raporda, yeniden bo 
no çıkarılması, takdiri kıymet ko 
misyonunun lstanbula nakli, moh 
telit mübadele komisyonu emrin -
de bulunan paraların gayrimüba 
dillere tevzii hakkındaki temenni 
)erin, hükiimet nezdinde yapılan 
te.ebbüsat sayesinde intacı temin 
edildiği, 20 milyon lira kıymet 
takdir edilen firari Rum emlakin 
den on milyon liralığının Ziraat 
Bankasına devredildiği, müzaye • 
deye çıkarılacak emlakin, on iki 
milyon liraya baliğ olduğu, i11tih • 
kak 36 milyon lira olduğuna gö -
re, bu mikdann yüzde 25 - 30 nis
betinde çıkarılacak bonalara teka 
bül ettiği, hamiline muharrer bo
noların tevziine batlandığı, takdi
ri kıymet komisyonunun mesaisi· 
ne lstanbulda devam ettiği bildi

riliyordu. 
Bundan maada, raporda Anadolu· 

da meydana çıkanlacak eta.bli emla
kini tesbit i9in taraf tara.f heyetler 
tetkil edibnek Üzere ol.duğundan balı 
aedilerek bu heyetlerin meyde.na ye
niden birçok mal çıkamıası mem~ 
bulunduğu, bir müddet son~a tekrar 
bono çıkarılmasına mii&ait emli.lı: te -
min edilehileoeği ilinidi izhar olunu
yordu. Bir raporun SODUnda Reiaicıiim 
hur Gazi Hazretlerile Bqvekil ı. • 
met P aııaya, &&bık ve 18.hik Maliye 
Vekili Beyi-ere, Saraçoğlu Şükrü Be
ye arzı ıükran edilmekte idi. idare 
heyeti raporu dinlendikten aoora, bir 
Gayrimübadil aöz alara.k tarama he
yetlerinde bulunan Gayrimübadil a • 
za.nm nüfuzlarını yürütemediklerin • 
den bahaetti ve buıılardan bir fa.yd& 
umulamıyacajmı oövledi. 

Bu eana.da bir Gayrimübadil ba • 
ğırdı: ·ı 

- loirn zikret.inler 1 
Hatip, ta.ıırih etti: 
- Ben, heyeti umumİyeyi kaadedi

yoruıın. 

Ve ili.ve etti: 

r 

- Y okıa kavga etmeği ben de çok 
iyi bilirim! 

Bir baıka gayrimübadil cevap ver 
eli: 

- lt ona kalam. Ben daha iyiaini 
yaparım .. 

Bundan sonra söz a1an Ziya, Bey, i
dare heyetini siddetle tenkit etti: 

-. _Bui.dan iki sene evvel Maliye 
V ~kılı, hükümet namına Gayrimüb&
dıllere &İt olan emvalden bir kıs.mı • 
nı mübadillere, bsrik.zedelere ve aa -
İreye vennitti. Bu m.a.llann karıılığı o 
la.rak ta l&tanbuldaki firari emlikin. 
den mal vermek eıaaı, ııene devlet

çe iki sene evvel kabul edilmifti. Hat
ta bu prensipler, filiyat sahaam& da 
intikal etti. Etabli Rumların latanbul 
harici malları için Yüzde 15 heaabile 
150 bin lngiliz liruı almaları da mal
ların mühim bir yekdna baliğ oldu -
ğunu göaterir. O zam.an lngiliz liraeı 
da '.1020 kuruttu. Halbuk:i yeni idare 
h~yeti ~nı.~,ılıpa.z sebeplerle tered -
dudoe duçtü. Zevahire balanaymız: 
Bundan evv<olki kongrelerde lamail 
Miiftak Bey: '"Yüzde 30 ni.betinde 
na.~it tevziini temin edeceğim.,, diye 
bagırırken her kes iıyan etti. Bu mık
tan az gördü. Halbuki timdiki idare 

heyeti ne yaptı? Yüzde 25 bono alı
yonız. Bunu da bir zafer gibi ili.n edj 
yorlar. Bu akıbetin bizim için ne ka
dar zararlı olduğunu dütününüz.,, 

vet edildi. 
Ziya Bey sözlerine devam ederek 

dedi ki: 
- idare heyeti , dört beş Ankara. 

aeyahati yaptı. Gazetelere beya.natta 
bulundu. Nakit tevzi .,dileceğinden 
bahıetti. Bu seyahatlerde, tahsı ba,ı
na 300 lira masraf edilmiıtir. Sonra da 
elde edilen netice hiçtir. Bu vaziyet -
ten ancak büyük kıymette emli.k bı • 
rakmıt olanlar istifade edecektir. 

Şevket Efendi, bu sefer gene daya
namadı: 

- Ha ...• Bu da bolşevi.k ! diye ba -
ğırdı. 

Ziya Bey, bu sözü duyunca heanen 
aalonda bulunan polis efendiyi zab•t 
tutmağa davet etti. Şevket Efendi tek
rar bağırıp çağırmağa bqlamııtı. Sa
londa gürültüler a.rttı. Şevket Efen • 
di, kendi&ini davet eden polislere: 

- Söz aldnn. Bitireyim, ondan aon 
ra giderim ..• diye mukabelede bulun
du. 

Ziya Bey, sözüne devamla ıimdiki 
idare heyetinin 1-ail Müıtak Bey za 
manından evvel yedi 5ene iktida.r mev 
tkiinde kaldığını, mallarına güzel kıy 
metler koyduklarını, hatta hıaan ve 
ı>kraba.larmı kayırmış ol<lukla.rını aöy 
ledi. İdare heyetinin kendilerfoe mü
racaat eden ga.yrimüba.dillere izahat 
bile vermek istemediğini, kendisinin 
bir müracaatmın: 

- Ben sabık bir valiyim. Ka.yma -
kam benden naııl hes&p sorar? diye 
karıılandığını ili.ve etti. 

Bundan sonra kürsüye Şevket Ef. 
geldi: 

- Posta oluyorum arkadaılar ... 
Ya,aaın millet! Y~ın, varolsun ida
re heyeti!... diye bağırdıktan sonra 
ilave etti: 

- Bir milyon liralık adamdan ...• 
BugÜn periıan bir haldeyim! •. Aı<ka
datlarımın yardımile yaııyonun ..• 

Ve hüngür hüngÜr ağlamağa bat• 
h.dı. 

idare heyetinden Şahap Bey, Y•P!
lan tenkitlere ayrı ayrı cev~P • ver":•· 
Bir z&t kürMiye gelerek. ~~m 
tapu harçlarını bile Gayrnnüb~ille~e 
baiıtladığHlt, halbuki beP.edıyemn 
yüzde 2 buçuk rea.im aldıiu'?• bun; 
dan ba,t.:a aenei aı>;bıka!•. ~·t. vergı
lerin lııendilerinden ı~tenıldıgını anlat• 
tı ve idare heyetinden bir kı9111.1 hak
kında ıiJıayetlerde bulundu. 

Reis .Celal Nuri Bey: 
- isimlerini söyleyiniz! diyince: 
- Be.Jta siz varamJZ. ~ahimu ali-

niz iki karpuz bir koltuga sığmaz. 
...,;., mebuıluk, hem idare heyeti aza 
lığı bir arada olmaz. cevabını v..-di. 

Bu sırada a.za.dan bıuıla.n Celi.! 
Nuri Beyin yaptığı hizmetlenlen bah 
...ttiler. Şevket Efendi de, tekrar ba • 
fırıp çağımıağa baılaymca, polio ha
rekete geçti. Fakat kendisi içtima sa 
!onundan çıktıktan sonra da gürültü
lerine devam ediyordu. 

Bu va.ziyet üzerine Ha.lkevi binum 
dan dıtan çıkanlması bir zaruret ha
lini aldı. 

Şevk.et Efendi polis efendilerin 
refakatinde ka.rakola giderken de yol 
la.rda bağınn&sma devam etti: 

- Ben zindanlarda ç~ de, e
l hemmiyeli yok. Ga.yrimüha.diller ya • 

"'""'···Beni posta ediyorlar yahu! .. 
Osırada Cağaloğlu caddesinden 

geçenler. giirültüye kotarak Şevket Ef. 
nin etrafını aldıla.r. Şevket Efendi 
böylece bağıra çağıra karakola git -
ti. Bu esna.da kongreve de kifaveti mü 
zakere hakkında bir takrir verilmitti. 

Celi.! Nuri Bey dedi ki: 
- Benim mebus olduğumu bile -

rek bu makama intihap ettiniz. Hatta 
buJÜıt, bura.da zatı ilinizin müza.ke -
relerinizi idare etmit olmaklığım bile 
bu cemiyete -.ri.ne b~.r h~_zmetıtir. 
Binaenaleyh, hakkımda ..,,, aoyleyen
lerin la.ıu..dılarını tartarak aöylemele
rini ihtar ederim. 

Müteakiben idare heyeti raporu, 
reye konarak >ttifakla kabul edild;. 

Reisicümhur Hazretlerile Ba,-t.il 
lamet Pa§& Hazretleııine, Ma.liye ve
kili Beylere ve ~haen ~üzaherette bu 
lunduğundan dolayı Adliye vekili Sa
raçoğlu Şiikrü Beye fırka ırrupu rei&İ 
Çankm mebusu Abdülha.lik Beye ve 
fırka. umumi kB.tibi R~ Beye a.yn 
a.yı"ı tetelı:kür ve tazimat telgra.flan 
çekil..._jne karar verilerek celseye 
nihayet verildi. 

Bono !evziatı b. f 'adı 
Gayri mübadillere ist'ihkaılda -

rma mukabil yapılacak olan yüz
de yirmi beş bono tevziatına dün
den itibaren batlanmıttır. • 

(Başı 1 inci sahifede) 

inkitafı için lazım gelen hava elde 
edilmittir. Her iki milletin, arala
rında mümkün olduğu kadar sıkı 
bir teşriki _mesai lüzum ve arzusu 
imanını istikbale telkin edeceğiz." 

M. Mutanof' da gazetecilere be
yanatta bulunarak M. Y evtiç'in 
seyahatinin kendisinde hasıl etti
ği sevinçten, harpten beri ilk defa 
olarak vuku bulan böyle bir ziya
retin büyük ehemmiyetinden bah
setmiş ve demi!}tİr ki: 

" Bu suretle hükiimdarların son 
mülakatlarında çizdikleri yolda 
mühim bir adım daha atılmıttır. 
Bu yol, itilaf ve yakla.fDla yolu
dur. Bizim şimdiye kadar takibet
tiğimiz ve bundan böyle takibede
ceğimiz yol da bu yoldur. Bu tarz
da hareketle milletimizin menfaat· 
lerine ve Balkanların sulhuna en e· 
yi bir surette hizmet ettiğimize 
kaniiz. Bulgar-Yugoslav münase
batmdaki yeni eyliklerin iki mem
leket arasındaki dostluk bağları
nı kuvvetlendireceğine eminim." 

M. Mu~of, Sofya müli'ı.katlannda 
bir sureti halle raptedilecek bütün me
selelerin dikkatli bir ourette tetkik edil
diğini ıöylemiş ve elde edilen ilk net&
yicin ehemmiyetini tasrih ederek beya· 
nalına nihayet vennİ§tİ.r. 

Resmi tebliğ 
SOFY A, 9. A.A. - Bulgar ajanaı 

bildiriyor : 
Sofya müzaken.tı hakkında dün ak

şam atağıdaki resmi tebliğ neıredilmiş
tir : 

1 

Bulgar b~vekil ve h&riciye nazın 
M. Mu:ıanof ile Yuııoalavya hari.ciye na
zın M. Y evtiç 1933 aeneıi kanunuevve
linde Belgrad'da Bulgariıtan ve Yugoı
lavya krallarının müli.katlan vesilesiyle 
başlıına.a müzakerata ayni itimat ve sa
mimiyet havaaı içinde Sofyada devam 
etmiılerdir. Bu mülikat eınaaında iki 
nazır memleketlerinin umumi aulh ve İ· 
tili.f gayeıine ayni kuvvetle bağlı oldu
ğunu mü.-Jıade etmiılerclir. Hasaatan 
kendi memleketlerini ali.kadar eden me
sai! hakkında da, iki nazır Belgrad' da-
ki mülakatlarında prensiplerini tekawür 
ettirdikleri tedbirlerin icraat sahasına 
intikal eylediğini görmekle momnun kal· 
mıtlardır. Şimendüfer tarife!~ hakkın
da mukaveleler yapılmqtır. Tıcaret mua 
hedeıi ve baytari mukavele.-ıne huıuı
lannda yakında bir itilifa naıl olmak 
ümidiyle Bulgar .-e Yusaılav muralıhaa
lan halen Belgrad' da müzakerelerde bu
luıunaktadır. Pasaport meaailini ve iki 
memleket arasındaki münasdıatı daha zi
yade kolylattırmk için pratik çareler 
............. hak.ık 
dütünülmektedir. Bu huıuıta memnu
niyet baht sureti haller bulunacaktır. 
Münakalatın ta.kviyesi esbabııu müzake
re ve bu hususta. mukavele projeleri ih· 
zar makaadiyle yakında iki memleket 
murahhaılarından müt"!ekkil bir ko
miıyon t"!kil olunacaktır. 

Bunlardan batka iki nazır, Yugoılav
ya ve Bulgariıtan ara11nda halen mev
cut ve istikbalde vücut bulacak oln me
aaili her iki millet araıında aaıınimi doıt
luk hissiyatını takviye ve beyinlerinde 
devamlı ve müsmir bir tetriki mesai tev
lit edecek mahiyette bir niyet ve ııaye 
ile müzakere etıneyi kararlqbrmıtlar· 
dır.'' 

Krtıdın ziyaledi 
SOFYA, 9. A.A. - Kral Boris, Yucoı 

lavya hariciye nazın .~:. Y ""t_İç'e _Sea
Aleksandr nipııının büyuk aalıp rutbe
ıini \'enniıtir. 

Kral ve Kraliçe dün Sofya sarayında 
M. Y evtiç ıerefine bir öğle ziyafeti ver• 
mişlerdir. Bu ziyafette Prenses Evdok
•iya, Prenı Kiril, M. Mu"'nof, mehusan 
rciıi M. Malinof, Y ugoılavyamn Sofya 
sefiri, Bulgariıtarun Belgrad sefiri, M. 
Yevtiç'e refakat eden zevatla aaray er
kinı ha.zır bulunmuılardır. 

Sa""-htan saat 13 e kadar M. Mutanof 
ve M. Y evtiç, Yugoılavyanın Sof ya ve 
Bulgaristanın Belgrad sefirleri ve diğer 
bazı müıavirleri ile birlikte müzakere· 
!erde bulunmuşla.rdır. 

M. Yevtiç Belgratla döndü 

kabil taarruza geçerken, kadınl~rı ça dırn etmek mülahazaaile bu mektu _ 
lış.b~a yur~und~n ba.hsetmeıi, gene bun bir ıuretini aynen dercediyoruz · 
kendı aleyhıne bır zaaf eseri. olarak ''- Eana.f Bankaaı meaeleai mev · .. 
tel~i olu~aJdadır. Muhittin Bey zuu bahaolurken ga.z.-telerde benim 
Şehır Meclı11nde bu noktayı ıöyle an bankadan 90 bin lira aldığmı ve muka 
!atıyordu: - bilinde taahhüt ettiğim vazı makine-

- Burada gene belediye ile alakl\· terini vermediğim zikreditmektedir. 
dar bir diğer meseleden b&hıedece - Mesele biraz İzah ve tafsile müh _ 

Bu aırada, samiln arasında bulu -
nan Şevket Efendi isminde bir zat, ye 
n; idare heyeti aleyhinde &Öz söylen -
mesine tahammül edemediğini g&te
rir hareketle:'de bulundu. 

Reiı Celal Nuri Beyin sükunet tav 
•İyeleri~ dinlemiyerek bağırmakta de 
vam ettı. 

Sözünün kesildiğinden müt-0- o 
lan Ziya Bey, bunun üzerine heyeti 
umwniyeye hitap ederek: 

Dün alqama kadar bir numa· 
radan 104 numaraya kadar olan 
20 - 25 kadar bono sahibine bonola 
rı verilmiştir. Dün yapılan tev -
ziat 200 - 300 bin lira raddesin

dedir. 

SOf'Y A, 9. A.A. - M. Y evtiç ve re
fakatindeki zevat dün akıam saat 20 de 
Belgrad'a müteveccihen hareket etmi,
ler ve i.,;taıyonda bütün nazırlar, kralın 
mümessilleri ıefirler heyeti ve diğer hü
kümet erk&.:• tarafından te,yi olunmu'
lıırdır. 

M. Musanof M. Y evtiç'e Bulgariıta
nın Yugoslavya ile hudut iıtaıyonu o
lan Dragonan'a kadar refakat etmit ve 

. trende Y ugoılavya hariciye nzrrı ve ya
n1ndki ~evata bir ziyafet vermittir. 

ğim. Bu mesele, belediye hsabına, Es- taçtır: Ben bankadnn b~ para alma-
naf Bankası i'inden daha fec<, daha ~~- ~ ~lnrz bankanın meclim idare re 
elimdir. Belediye kasa»ndan 160 bin ••ı Alaı:ıo:eli zade Mahmut Beyin ga • 
lira alan kadınları çalqtırma yurdu yet mahırane bir manevrasına kurba 
d · ·kıh t • "' O d oldum Mum ·1 h ·· n a ayru a e e ugramı,.ır. a ay - . · .. . aı ey , aut ve su meselele 
ni hale d;i~mü•tür. Bu müeMese, bir nnde muthıt ziyan ederek f b" _,. • · d .. ena ır va 
anonim ıirket değildir. Bu müessese, z.ayete uıen bankanın hiue ti 
fukaranm bet on kuruş olaraii verdi· rini bana yükletti. Banka basenelOOOe -

t k" · na ği vergilerden toplanan para ile Jtu - ane yazı ma ıneaı ısmarla..nuş.tı Bu 

- Bu adam, geçen kongrede de ba
ğınp çağınnıştı. Sonrıa da ban& daire 
ye kadar geldi. Elli lira mukahilinde 
bağırdığını söyledi. Kendisini ya sua
turunuz, ya dışarı atınız. 

Şevket Efendi, tekrar sükiinete da-

Tevziata bugün de devam edi
lecektir • Günde ancak 2Q - 25 
kişiye bono verilehilmelktedir. 

Hekimler ve 
Memurlar 

rulınuıtur. Belediyenin kasasından na mtLkıı:Jıil M~hn_ıut Bey bana Üç, dfu.t çıkmıthr.,, ay vadelı 25 hın lıralık bir bono ile 27 iyeli zade Mahmut Beyin bu mabira- (Başı 1 inci sahifede)' 
Muhittin Beyin bu sözleri, fırlca ka bin liralık hisse senedi verdi. Bonoyu ne manevrası yüzünden elden çıkar· sui ~hret sahibi sayılması pek ta-

nalından ge!en bir ilham zannı ile kırdırdmı. Bu suretle bankaya 52 bı"n mak mecburiyetinde kaldım. T&hkik 
1
. k · bii olan irtikap ve irti•a ile ""ibe 

kendisine hücum edenleri zaafa düsür ıra borçlanmış oldum. Şimdi bunu omoayonuna da bu mektubun bir su- T T-

mek için kullandığı bir silah o!duİ;u faizile bera~e~ 90 bin lira gösteriyor- retini gönderdim. Bütün bu yazdıkla- dar olanlardan Ve memuriyet va-
zehabında iken, bilmiyerek, gene ken lar. ~a!bukı hısse senetlerinin bir lus rmıı, Esnaf bankası meclisi idaresi _ zifelerini suiistimal edenlerden 
di aleyhine bir meseleyi ortaya atmıı ~mı ikı sene e~el geri verdiğim gi _ nin zabıtlarile, orada o uman bulu - ba.ka ehliyetsizlik gibi nisbi ve 
bu!unur vaziyette görülmektedir. Bu ?.• bo:cumun mutebakisini de eşya ile nan zeva.tı işhat ederek iabat edebi - takdiri sebeplere ve evvelce ma-
hususta alakadarlar diyorlar ki: öded. om. Banka, ısmarladıg·ı 1000 makı" lirim. Her zaman hakikate tercüman 1 hk" ı · d nii memuriyet sayı mayan ma u 

"'- Belediye kasasından çıktığını neyı, satacak yer bulamadığı için o. 3 !' g.~zetenız. e bu ~4:ktubumun net 

1 İş ve İşçi 
Milliyet l>a aütunda İf ııe İffi iati
yenler. tau ...... r ediyor. lı ue İKİ 
utiyenler bir melıtııpla lı biiro
muza müracaat etmelidirler. 

iş aranıyor 
Sanatim berber; yeni türkçe okur 

yazaran. Ehven fiatla hizmet deruh
te ederim. Kasımpafa Camiikebir No. 
1 berber kalfası hmail. 

* * * Bilcümle müesaeoatta it deruhte e-
debilir, biraz fransızca da bilirim. 

Lalelide Talatb&y sokak No. 19 
Mustafa söylediği 160 bin liradan belediye re- a.!a.mad~. Yalnız yüz tanesini tesel - rını hurmetlerımle bırlıkte rica ede - miyetlere ve bunlara benzer se -

isi sıfatile, gene Muhittin Bey mesul hını ettı ki bunlardan 70 tanesi lata _ rim efendim . ., beplere binaen tasfiye edilmiş ve 
görülmez mi . Muhittin Bey, e~er fır· bul belediyesince alınmıştır. Elimd Düzeltme edilenler de bulunduğundan bun ler. Ancak irtikap ve irti,a sebe 
ka müeasesesi olan Kadınları calı~tır- kalan 900 makinenin bedeli ise 170e D )arın cümhuriyetin onuncu yıldö • bile memuriyet vazifelerini suiis-

b" ı· ünkü nüshamızda Vali Muhittin 
ma yurdu çatısı üstünde bir suiisıi • ın kırda tnt.uyordu, bundan dolayı Beyin refikuı Hanımefendinin evvel- nümü manasebetile çıkarılan af- timalden sapse mahkum olmaları 
mal havası yaratmak istiyorsa, bo;ıle ne. a &r zıyana girdiğim tahii tah _ f d · · · d 

1 
ki günkü belediye meclisı· m·· -'- tan ı·sti a esım ıstemektedı"rler. yüzün en tasfiye edı"lmı"• olanlar 

bir şeu uarsa belediue kasasından çı- mın o unabilir. Neticede va·kt.ıle Is _ · · · ' · · uz ..... ere - T J J b ı lerını dın:;l'!mek ıçın meclis samı·ı·n ı~ T kl"f memurı"n k k "k' f kr h"'k ·· d · t"f 
kan bu paranın kaybolduğu, nici,. 

8
;m tan u. a 100 bin mark sermaye ile d"" ~ e ı , anununun mu yu arı ı ı a u mun en ıs ı a 

im S 
casına g _ıgı yazılmı .. ı. Bu haberı"n dd s· ·· f" d d ) T f" k 1 

diye kadar meuzuu bahsetmemi•tir?. g. ". ''ve O bin mark ta akrabamdan ı ld "' vakkat rna e ıne gore tas ıye su- e e emez er. as ıye arar arın-• ik yan •• 0 ugunu anladık. Bu vesile ile !ani d 
Bir fırka azası aılatile şimdiy" ka - ısı raz etmi,llen, dönerken bu para- Ha~~e~endinin ismini mevzuu bah _ retile çıkarı ar an kanuni va- da ehliyetsizlikleri sebep gösteri-

SARAY 

( Es •• Gloı ya ) siaemasında 
Hıutalanan artistleriD iy~leşmiş 

0Jm3s1 hasebile 

EDUARDO BIANKO 
idaresindeki ARJANTiN 

REVÜSÜ 

bugDn ıaat 6 dan itibaren 

temıillerine başlıyorlar. 

1929 Türkiye güzeli FERiHA 

TEVFİK HANIM her seansta 

bu heyete iştirak edecektir. 

SON 4 GÖNDÜR 
Sinemada: VATANDAŞ SiLAH 

BAŞINA, VİLMA BANKY, 

LOUİS TRENCKER ve VİC· 
TOR V ARCONY Dın multte-

ı ım Ulmııili (16585 ' 

Kari mektupları 

Harem ve Salacıklıların 
bir ricası 

Bu aeneki tariferun netrinden oon 
ra tatbik edilmeğe b"-'lanan Salacak 
tan sabah saat 8,10 da kalkan pos • 
taya gelırnek bizler için imkansız ol -
duğundan (H........nden - Salacaktan) 
Ü&küdara veya Haydarpa§aya kadar 
yürümek mecburiyetinde kalıyoruz. 
Muhterem müdiri}"1'tten tarifede ol
duğu gibi Salacaktan timdi 8,10 da 
kalkan vapurun 8,30 olarak kaldınl 
masmı rica ederiz. 

Bugünkü program 
ISTANBUL, 

18,30: Plak netriyatı. 19,20: Ajana lut.ber1eri. 
19.30: Alaturka maaiki neıriyalt. (Keml Ni• 
yu:i B. Hayriye H. Mahir 8. Müzeyyen H.) 
21: Ajanı haberleri. 21,25: ltadyo orkeıtraıı 
(F eriı..a T ... fik Ha1'lt'f'Oın iıtiri.kile.) 

V A R Ş 0 V A, 1415 m. 
18,15: So1iıt sa•atki.rlar tarafanclao koPıı•r· 

- MüMhahe. 21,15: Milaadan n.aklen: Skall 
operaHıulıa •M"ilecek .. MEF'tSTOPHi:.LE .. i
simli Chienenin ••erlerinden opera temsili. 

B 0 K. R E Ş. 364 m. 
18: Dinic:o orkaatraıı. 19: Haberler. 19,16: 

Orkestranın deYamı. 20 : Konferans. 20,20: 
Plik. (Romen muıikiıi.J - Kenfer•n•. 2lı 
Kill•e koroıu tarafmdan RomeTI musikia.I. 21, 
30: Radyo orkealr•"· 22: Kon(erans. 22.15: 
Radyo orkestrası. 22,45: Haberler. 

B U O A P E Ş T E, 51111 m. 
18,30: lmre l\ıf.aıyar sis•• tak.mu. 19,30: Koı1. 

fer.us. 19.,30: Pudapeıte Salon takımı . 21: 
Stüdyo tiyatro•"· 22..SO: Kah•elı.aae mu•ilıı:isi... 
23,36: Frietllfn idareıinde opera orkestrası . 

H A M B U R G, 332 m. 
11.,30: Nqeli kar1ıık ıuıııriyat. 
KONIGSVUSTERHAUSEN, 

19,15: Aıkeri konser. 20,15: Plıilı:. 20 : S~or 
21: Danı muıikiıi. •e halk parçaları. 22: Plik. 
24: Dans mutıilUıi. 

M O S K. O V A, 1724 m • 
20,20: Müsahabe.. Almanca neıriyat. 23: 

Fransızca ne1riyat. 24,05: Eapanyolcn. 
B EL G R AT. 437 m. 

20: Plik. 20.JO: Snıetaa.nın eıerlarinden 
• 1DaliDor,. iıiwıli opera teınsili (Praıırtan nak· 
lew..J 23,46: Da.na mu.•tkiıi. 

ROMA, NAPOLI, BARI 
18,10: Konser. - Müsahabe. - Pl&k. 21,4~ 

Kan-tık konser. 
ŞiMALi ITALYA GRUPU. 

18.10: Dans muiıikiıi .• - Müsahabe .. -
Pli.k. - Mü .. habe. 21.SS: Skafıi. di Mil~no· 
dan: MEFISCTOFELES •• operası . 

P R A G, 470 m. 
18,45: Plik. 19: Almanca netriyat. 20~ P..1uh· 

t.lif. 2,30: Smetmanın "Deljbor,. o~ra•1• 
23,4S: Plik. 

B R E S L A U. 316 m. 
20: Küçük koo.er. - Muht•lif. 21: Ta~an· 

nili koaaer. 23,30• Si.san na.neleri. •e dan• 
lnaaiki.si. 

V 1 y A N A, 507 m, 
l&.3o1 KuTtel konseri. 19,30: Hi1da 8f'r• 

ma.an ke'Q4i ..... ıeriadea.. - Haberler, 20,1,. 
Yeni opera~arcl.an ~ü.,ekkep ta•annHi kon..,r· 
21,45: SkaJa dı Mılanoelan naklen Boitort\l• 
~MEFISTOFELES., opera•• 

YEN/ NEŞRiYAT 

ileri 
Siyaset, aan'tııt. ve fiılııir ııazet.,.i <>; 

lan ileri meanuaımm ikiınoi n ....... 11 bi
rinciane nazaran daha yeni ve daha pat 
lak bir tekit.de İntİt"I" ebM§tir. 

llerinin bu son nüaolum it tif&deli ve 
değedi makalelerle doludur. Bu nüı• 
bada Ali Karni, Mwl:ı.'>ittin Adil, Sup -
hi Nuri, Mehmet izzet, Tahir, aif N<>" 
ci, Fethi Sezai Beylerin ve saoiır z.,...... 
tın kıymetli mzkalelıai ile Kemıt'et• 
~in Sami P,...ya &Öt haıtıralar, re•İm 
ler mündericatuu zenginle,tirmekte 
dir. 

Ali'nin vecizeleri 
Tahranda, Alinin vecizeleri na• 

mı altında gilzel bir kitap netre
dilmiştir. Bu vecizeleri toplayan 
Muerrihuddevle A. A. Sephr'dir· 
Vecizeler fransızca, arapça ve a· 
cemce olarak neşrolunmuttur. 811 
kitap o devirde muhtelif meaelele' 
hakkındaki telakkileri göstermdı 
itibarile çok şayanı dikkattir. 

Holivut 
Holivut'un 9 Mayu nüshau bir.;ol' 

resi.m ve sinema havadialeri ile çrlı ' 
mı.ş.trr. 

.illiy~t 
Asrın umdeıi " MiLLiYET" tit· 

·~-------------~-:"'_..., 
ABONE ÜCRETLERİ : 

Türkiye için Hariç 1~1" 
L. K.. L. 1'· 

3 aylığı •••••.• , • 4 - 8 _. 
6 " • • • • • . . . . 7 so. !4 -zs-12 ,, ..•••..•. 14 - _,,,,,,,,,,,,,, 

- M··ddeti 
Gelen e•rak ıeri verilmez.- u •• 

geçen nüshalar 10 kuruttur.- G.xel~ ,.. 
matbaaya ait itler İç:n müdiri1et• ,"'r,' .
caat edilir. Gazetemiz: ili.oların m••" 

1 

tini kabul etme% . dar aumamalıydı. Bir belediye reisi la.rdan makdd, zevcemin efyalanna aet11 _ 1tıt~';h;j,den n_ıüteeuiriz. Bu yanlıt _ 1,1f ve '3rtları haiz olanlar avu - !enler imtihan vermedikçe avukat 
.,. ___ aıJaıih bu ..w.timoli ortaya atmalı _v;_a:::""":.=:::a:::y'...:a:....:::a:=:a::r..:b::üt::· ~iin~~ma~l~lanmı!!:!!!!!!.J.Aı11&!!"WW~.!:!!!!l~ııdıu:iıı-------_::._~..kalll.ık...ı:ee_!da~v!a~v!eki~·!!u~i~i!!i..X:.~!!!~' ~İr!....L~lı~k~y~&fpa~m!!a~zl~ar~·--------.J 
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ener bahçe - Galatasaray 
F enerbahçenin şampiyonluğu yarınki 

maça bağlıdır 
Yarın, F enerbahçe ve Galatasa· 

•ay takımları, iki ay evvel yarım 
kalan maçlarım yeniden oynıya· 
«:aklardır. 

Her iki takımdaki cezalr oyuncu· 
lar, Fikret ve Tevfik müstesna ol
tnak üzere, müddetlerini doldur
dukları için iki tarafın da kuvvet· 
li tetekküllerle çıkması ve iki ta
raf ta hüsnü niyetle hareket eder
le güzel bir maç seyredilmesi im
kanı hasıl olacaktır. 

Bunun aksini dütünmek anor-
maldir. Çünkü Ali Naci Beyin Fe
tıerbahçe, benim de Galatasaray 
kıübünün umumi katibi bulunduğu. 
tnu:ı: devir!erde Fenerbahçe ile Ga-

)atasaray arasında çok daha kuv
vetli bir rekabet vardı. Bu rekabet 
te, ,ampiyonluğun mutlaka bu iki 
klüpten birine teveccüh etmesi ih
timallerinden mütevellitti. Böyle 
olduğu halde, Fenerbahçe • Gala
tasaray maçlarında hadise çıktığı 
enderdi; hadise çıktığı zaman da 
bir iki gün içinde her teY arkadat· 
lar arasında halledilir ve Fener· 
bahçe • Galatasarayın harke ve 
bilhassa ecnebilere karşı mütlerek 
cephesi muhafaza edilir, mütterek 
menfaatleri müdafaa olunurdtL 

Şimdi vaziyet çok değitmiştir. 
Şampiyonluk mutlaka Fenerbahçe. 1 

ye teveccüh etmiyeceği gibi, Gala- 1 

Ceneral Kondils Ankaradan geldi 
(Başı 1 inci sahifede) 

Yunan bayraklarile süslenmişti. 
l\tuhterem misafirler, hususi bir 
l'lıuş ile Tophane iskelesine çık • 
tlıışlar ve orlldan hükfunet namı • 
tıa misafir edildikleri Perapalas o
teline gitmişlerdir. 

Ceneral Condylis ve ceneral 
leatenyotis cenapları otelde bir 
~Üddet istirahat ettikten sonra vi
~Yete giderek vali Muhittin Be
~~ziyaret etmek istemişlerdir. Mu
b ıttin Bey o zaman makamında 
k Ul11nmadığından Ali Rıza Bey 
endilerini kabul etmiştir. 

1( Misafirler , vilayetten sonra 
l 0 Iordu kumandanlığına gitmiş
,.,~r ~e Şükrü Naili Paşayi ziyaret 

"''''" d. C r ır. 

0 d etıeral OcndyJ.is cenapları ~ol· 
r U kuınandanlığmdan Tabun 

l'lıeydanına gitrnİf ve Türk Y~~~ 
re,, '·l · de kurdelalarla suslu 

·"ft,. enn n 
l:tıiikellef bir buket bırakmıştır. 

Ceneral cenapları bundan sonra 
l>erapalas oteline dönerek hususi 
'urette öğle yemeğini yemiş ve ak
!<1ın on yediye kadar istirahat et
~iştir. Saat 12 de vali Mulitt_in 
deyle Şükrü Naili Pa~ otele gı • 
l erek cenerale iadei ziyaret etmiş
erdir. 

l Saat 17 de mulhterem misafir • 
er F ·u... . ._, k l> • ener patrr.Klllanesıne gıoere 
l:tı~tr1 ık F otiyos Efendiyi ziyaret et-

ış erdir. 

de ~enen! Condylis ve refakatin
ka ulunan zevat , patrikhane er
l>a~· tarafından karşılanmışlar ve 
•-ı tikh~nenin merasim salonuna i
t d edılmişlerdir. Misafirler, bu • 
lerd~ Patrik efendinin elini öpmüş-

ır. 

Patrik Efendinin nutku 
tu l>atri~ Efendi bu münasebetle 

~u~ku irat etmiştir: 
tıı•lt l<.i!iı_eıniz si2e ho-, ııeldiniz d~ • 
~.İilı ".e •l>ıi. bug~n k~ul etmek~~ bu • 
'ib· bır ıevınç hıssedıyor. Bu e-uzel la· 
ti; 

1 '".hr.i ziyaretiniz sulhun takarrü • 
•ld ıı~, nıukaddes bir maksada matuf 
slıl}.ırun~an kıym_eti çok tiıksektir. 
lliı,d .!ehınde valcıi olan mesaımz, gece 
ıı.., kl· dünyanm sulhunu temenni e· 

Q liseyi çok mütehassis et.."Jlİştir. 
~ u Rıeınleketin asil hükumet adam· 
'• ~I vaki _olan ziyaretinizden dolayi 
I.,_~ h lehınde oarfetliğiniz gayret • 
.. ~olayi sizi bctrik ed"1" ve kiJi -
, 1\ . a sizi takdis ederim. 
l. tina 
1ti. C\Un Ya muvasalatımzda Yunan r7 
"l:il\ huru hazretlerine ve Yunan mil
~ 'cı:uI~ için vaki olan gayretlerin • 
k':':illi bl.a~ kilisenin takdis ve hasret· 
ı'lllt ıldınnenizi rica ederim. Cenabı 
~rı1~0 ~ hakkındaki işlerinizde size ko
·~ _,ıhsan et&in ve dünyanın sulhu ç..,,... . d 1 ... 

",...~ zunam ar arm mesaısıru mu 

Ceneral Kondili•, Yunan Erkanı 
harbiye reisi, BafVekil ismet Pa

ıa ile beraber 
vaffakıyete eriıt:W in..,, 

Ceoerııd Condylis bu nutka .,.,,, 
vererek Yunan hükumetinin s..ııc: 
!arda sulhun takarriirü için çok çalllf
tığıru ve Balkan devletleri arasında bu 
yolda sarf edilen gayretlerin Avrupa 
devletleri tarafından bilinmeoi fi.zan 
geldiğini beyan etmiştir. 

Misafirler saat 18.30 da otele avdet 
ebnişler ve biraz sonra Patrik Efendi 
otele gelerek kend>lerine iadei ziyaret 
etmiştir. 

Misafirler bugün gidiycw 

Muhterem misafirler bu sabah Loit 
Tristino kumpanyasının Vremıa va
purile Aı»naya hareket edecekl.,.- ve nh
tnnda vali Muhittin Bey , Kolordu ku
mandanı Şükrü Naili Paşa, hariciye ve
kaleti protokol müdürlüğü erkanından 
Şefkati Nuri Beyler taırafmdan teıyi e
dileeeklel'<iir. 

Ceneral Condyliain beyanatı 
Ceneral Condylis cenaplan dün ak

§Mn Perapalas otelinde bizi kaıbul ede
rek Ankaradaki intibalarını anlatmış ve 
sorduğumuz suall..-e cevaben şu be • 

• yanalla bulunmuştur: 
- Ankarada Büyük Reisicümhunı

nuzun ve diğer zevatın vücuda getir .. 
dikleri büyük eserlere karp derin bir 
hayranlık duydum. Ankarada yeni bir 
dünya yara.ttlmaktadır. 

Son zamanlarda Türlciyenin yeni 
bir inkılap geç.irdiğin.i biliyordum. Fa • 
kat Ankarada gördüklerim tahminimin 
fevkinde oldu. Gördüklerim hayalim • 
de tasavvur ettiklerimden çok fazla • 
dır. 

Anlcarada yapmış olduğum görüşme
lerden çok memnunum. Türk • Yunan 
dostluğunun takWyesi lüzumunu bir 
kat daha hissettik ve bu hususta muta
bık kaldık. 

Bu teşriki mesaiyi genişletmek hu • 
susunda müttefikiz ve sulhun muha
faza ve idamc•i ve hcr ilci memlek.,tin 
tamamiyeti mülk:yesi hakkında tama • 
men anlaşmış bulunuyoruz. 

Bundan ba\ka, Ba'.kan ımsakmdan 
mütevellit Balkanlarda teşriki mesainin 
de daha faz:la ku.-vetlend:rilınesi hu&u· 
sunda da anlaşnuş bulunuyoruz. Bal • 

_kanlar, BalkanlJ&rmdır düsturu, istik • 

MiLLiYET PERŞEMBE 10 MAYIS 1934 

Cuma maçları 
--o-

T aksimdc ve Fenerde 
karşılaşacak takımlar 
lstanbul Futbol heyetinden tebliğ o-

lunmuştur: 

11 5 1934 Cuma günü icra edilecek 
resmi maçlar: 

Taksim stadında: Saha komiseri, Nec· 
mi Bey Saat 13,30 da Kasımp&Ja • Hilil 
A takımları hakem Suphi B. 

Saat 16,30: Fenerbahçe • Galataısaray 
hakem Nuri Bey. 

Fenerbahçe stadında: Saha komiseri, 
Sait Salahattin B. Saat 12 de Beşiktaş 
Süleymaniye B taknnlan, hakem: Cafer 
B. 

Saat 13,45: Beşiktaş • Süleyman.İye A. 
takımları hakem H. Galip Bey. 

Saat 15,30: Eyüp • Beylerbeyi A. ta
lcımları hakem Adnan Bey. 

Beşiktaş Şeref Stadında: Saha komise
ri, Nuri B. Saat lOda Karagümrük • 
Türkgücü A. takımları hakem Sadi Bey 
Saat 11, 45: Bakırköy • Ortaköy A. 
talumiarı hakem K. Halim Bey. 

--o-

Voleybol 
Voleybol heyetiıulen: 

11- S - 1934 cuma günü Galatasaray 
lokalinde yapılacak final maçı: 

F enerbahçe • F eneryılmaz. 
Meşhur lngiltere kupası finalinden intibalar 

Hakem Adnan Beydir. Müısabakaya 

tam saat (19) da başlanacaktır. 

tasaray için de tampiyon olmak ih
timali kat'iyen yoktur. Böyle olun
ca, o zaman olmıyan hallerin timdi 
olması elbette ki anormaldir. 

Bahsettiğimiz devirde Fener 
bahçenin de, Galatasarayın da ta
kımları çok daha kuvvetli, oyunları 
çok daha gü'zeldi. Her iki klübün 
hazan kartı karşıya ve bazan da 
yanyana her cephede gösterdikleri 
hareket daha bol ve memleket spo· 
ru için de mutlaka daha hayırlı idi. 

Takımların daha kuvvetli, oyun
ların daha güzel, spor hareketleri
nin daha bol ve memleket sporu 
için de daha hayrrlr ol\lfunda Ali 

Türkiye-Japonya 

Gazi Hz. ile Japon İmpe-

1 ratoru arasında telgraf
lar teati edildi 

ANKARA, 9. A.A. - Japoıı lınpera
toru Hazretlerinin doğumları yıldönümü 
münuebetile Reisicüınhur Hazretler-ile 
lmperator Hazretleri arasında atideki 
telgraflar teati olunmuştur : 

Japon lmperatoru Haımetli Hirohito 
Hazretlerine, 

Zalihaşmetinizin doğum yıl dönümü 
münasebetile en hararetli tebriklerimi 
arza müsareat eder ve gerek ıahsi hat· 
metinizin saadeti, gerek Japonyanın re
fahı hususundaki samimi temenoilerimin 
kabülünü rica eylerim. 

GAZI M. KEMAL 

Türkiye Rei&icümhunı Hazretlerine 
Zahdevletinize iltifatkıir telgrafından 

dolayı tetekkür ederken ben de ""111 
devletinizin saadeti ve milletinizin refa ... 
hı huıuıunda samimi temennilerde bu
lunurunı.. 

HIROHITO 

halde bütün Balkanlarm yegane siyaseti 
olacaktır. ' 

Tüıtciye ve Yunaniştan , Yugoslav
ya ve Romanya da dabil olduğu hal • 
de Mç kimaeden bir şey almak arzu • 
s~nda de~lerdir. Ayni ~da hiç 
kimseye bır ıey vermek ıstemiyorlar. 
Bu devletler kendi evl"1"inde hii.lcim ve 
siyasetlerinde tamamen müstakil ol • 
mak emelindedirler. 

Bu misaka Bulgmıistanm işm..k et
memesi şayanı teessüftür. Fakat pek 
Yakında bu hükı'.'ımetin de misaka gir • 
mesioi temenni ve ümit ederiz. 

B..ıkan mioakmm tamamlamnası Bul 
garistanın misaka iştinııl<i ile k.ııbil ola
cakbr. Bu da ümit ederiz ki pek ge • 
cilımiyecektir. 

Çünkü bu, onun menfaati iktiza • 
smdandıT. 

Büyük harp bütün Balkan devlet • 
leri arasmdaki >htilaflan halletmiştir. 

BmaenaJeyh bu devletlerin yekcliğeri

le birleşmesi arltk bir zaruret haline gir
miştir. Onlann istikballeri ve inkiıal • 
)arı bunu icap ebnektedir. 

- Anlcarada cereyan eden askeri mü
zaıkerabn mevzuu nedir? 

- Ankarada ismet Paşa ve Tevfik 
Rüştü Beyle l>irlikte matl>uata verdi • 
ğimiz resmi tebliğde zikredildiği veç • 
hiıle, bütün meseleleri gözden geçir • 
d!k ve daha &'kı bir teşriki mesaiye ih
tiyacımız bulunduğunu anladık. 

Yunan ordusu Erkinı Harbiye reisi 
ve refakatindeki zabitan, Tiirlciye Er • 
kdnı Harbiyei umumiye reisi ile görüı
müşler ve bütün askeri meseleleri tet ... 
kik ebnişlerdir. • . 

Neticede her iki taraf ta asken bir 
anlaşmayi lüzwn hiuedildiği z"';"ana 
brralımayi menfaatleri icabından <>.1u • 
ğunda mutabık kalmışlard,...,, 

~4f'OO seyircinin ku,attığı !"':fhur Vembley stadının maç esncuında kufbakışı görünüşü - Mançester 
Sıtı kaptanı Sam Kovan, lngiltere Kralı Hazretlerinden kupayı alırken- Portsmot kalecisinin ı:·r kurları· 
şı - Portsmot takımının kale önünde fiddetli müdafaası. 

Nacinin, bir Fenerabhçeli olarak 
yaptığı ne,riyatın tesiri mühimdi. 

Spor yazıcılığı hayatımda en 
fazla ve en fiddetli mücadele etti
ğim kimse Ali Naci olduğu halde, 
onun bu hakkını yiyemem ve emi
nim ki bir çok kimseler, onun F e
nerbahçe namına netriyat yaptığı 
senelerin kuvvetli takmıları, gü. 
zel futbol oyunlarını ve spor hare
ketlerindeki bolluğu hıuretle ara
maktadır. 

Bu güzel günlerin tekrar gelip 
gelmiyeceğini bilmiyorum. Fakat 
Ali Naci gene kendini gösterdi. 
Vakıa eskisi gibi bilfiil ortada de· 

Ziya Nuri Pş. Fahri 
profesör 

ANKARA, 9.A.A. - lstanbul üniver· 
sitesi tıp fakültesindeki eski kürsisinde 
konferans şeklinde tedrisat yapmakta bu
lunan Afyon K.aralıisar mebusu Zi,.. 
Nuri Paşaya maarif vekiletince fahri 
profesörlük ünvanının verilmesi muva· 
fık görülmüş ve bu hu•us fakülteye ve 
kendisine tebliğ edilmiştir. 

--o-

Hamdi Bey 
IZMIR, 9 (Milliyet) - lıtıan!ıul 

liman müdürü Hamdi Bey geldi. Sün
gerci!,.. avda bulunduklanndan telki • 
katta bulunamadı. Yarın lstanbıila di>
neeektıir. 

Ölüm cezası 
ANKARA, 9 (Telefonla) - Aydwı 

vilayetİnin Çine lııazasJR1R Bölüld~. ~i>
yünden Mehmet oğılu Mıutafanm ohan 
cezas1n1 adliye enciimeni tasdik etmİ! • 
tft-. 

Yozgat valisi 
ANKARA, 9 (Telefonla) - Yoz • 

gat valisi vilayete ait bazı takip için 
Ankaraya gelmiştir. 

Deri fabrikaları için 
ANKARA, 9 (Telefonla) - Den 

fabrikalannm ihtiyacı için h:rrıiçten ge
tirilecek olan deri tozlarrrun iktnat ve
kaletinin tasdikile kontenjan ı..ici 
girmesi takaıTür etnıiıtıir. 

Ankaradan dönenler 
ANKARA, 9 (Telefonla) - Gala • 

tasaray lilesi müdirü Bebçoıt Beyle °"" 
ta tedrisat umum müdürü Hasan Ali 
Bey lstanb<ıla hard<eıt etmi1lerdir. 

--o-

Cemiyeti akvam ıube 
azalığı 

ANKARA, 9 (Telefonla) - Cemi
yeti akvam 1ube azalığına tayin edilen 
Mukdim Osman Bey Cene.reye gitmek 
üzere lıtanbula hareket elmiştir. 

Bereketli yağmurlar 
EDiRNE, 9 (A.A.) - EvveUO gün 

Kırklareli, Uzunköprü ve Kqanda be
reketli yağmurlar yağmıştn-. Dün de 
Edirneye yinni dakika süren hızlı bit
yağmur düflllÜŞtÜr. Hava bulutlu, yağ
murun devam edeceği tahmin edili -
yor. 

KÜTAHYA 9 (A.A.) - Faydalı 
yağmurlar dev~ ediyor. Zürra büyük 
sevinç içindedir. . 

ADANA, 9 (A.A.) - Havalar. m•· 
beten serinlemiş ve ovanın o.~am~ ve 
sıcak mıntaka!anna bol ve ıyı yag • 
murlar düpnüştür. Yağmurun devamı 
heldenmektedir. 

ARTIVIN, 9 (A.A.) - Üç gündÜI" 
yağan fasılasız yağmurlar sıiftçileri se
vindirmittir. Mahsuhin bu sene geçen 
seneden çok bereketli olacağı anla§tl· 
maktadır. 

ğildir ama, futbolümüzün en kuv
vetli bir devrine tesadüf eden hatı
ratını netretmektedir. 

Bu hatrratrn ilk iki yazısı "Olim
piyat,, mecmuıuında intitar etti. 
Bu yazılardan F enerbahçe ıabık u
mumi katibinin futbole naaıl me
rak sardığını, Bekir'i nasıl tanıdı
ğını, mütareke devrinde me,hur 
lttihatspor - Pera iddialı maçınrn 
nasıl hazırlandığım, kendisinin bu 
hususta nasıl netriyat yaptığını öğ
reniyoruz. Bu yazılardan Fener
bahçe • Galatasartym eaki, fakat 
her cepheden Türk sporu için ha
yırlı rekabetinin en ince tarafları-

Kürük iktibaslar ) 

Kur'an Macarcayı çevriliyor 
Türkiye Cümhuriyet hükumeti 

Kur'anın türkçeye çevrilmesine ka
rar verdiği zaman bazr memleket· 
lerde ve ezcümle Mısırda bunun 
doğru olmadığı Kur'nın arapçadan 
başka bir dile çevrilemiyeceği iddi 
a edilmit ve bu hususta günlerce 
belki de aylarca yazılar yazılmıftr. 

Ankara tuttuğu nurlu yoldan 
tatmaıf, Türklere kendi dillerinde 
din kitabı temin etmitti. Aradan 
çok zaman geçmedi, Ankaranrn 
hakir olduğu anlaşıldı. Şöyle: 

Macar müslümanlara dinlerinin 
emir ve nehiylerini bildirmek üze
re Kur'anın macarcaya tercümesi
ne karar verilmittir. 'f ercüme bü
tün lalam memlektleri alimlerin
den tetkil edilecek ilmi bir heyet 
vasıtasile yapılacaktır. Bu alimler 
arasında Mısırda din itlerile met
gul olanlar da bulunmaktadır. 

Tercüme heyetinin merkezi Bu
dapette şehridir. 
Budapeftede bir de cami inp 

edilecektir. 
Tercüme Budapefte Darü)fu. 

nunuda fllrk dilleri profesörü dok
tor Yuliyus tarafından yapılacak

tır. 

nr, en gizli noktalarını öğrenebile
ceğiz. Gene öğreneceğiz ki o zama· 
nrn çok daha kuvvetli rekabetine 
rağmen işlerin daha dostane ve da· 
ha düzgün &İtmesinin bilinmiyen 
ve timdi tatbik edilemiyen sebep
leri vardır. Acaba bu sebepler ne
d. 'I 
ır. · b 0 l · · ··b • Disiplin mı, ı gı mı, tecru e mı, 

hüsnü niyet mi, tedbirlerin kuvve
ti mi? •.• 

• • • 
Geçmiş zamanlara dalarak yarın 

ki. m.açı unuttuk. Artık dostça, sa
mımı ve güzel bir maç istiyoruz .• 

Sculun GALiP 

Adanada "karadoo,, 
giym~k yasak 

ADANA, 9 (A.A.) - Vilayet ida
re heyeti meclQi llllTM.lmi lıw w u .. te'fti.. 
kan ı...ııu.ı bir kunwıun aiynıelcte ol
duğu - kara tlon - un l kıMaunu-.i 93S 
ten itibaren katiyen yaoalr edilr-.ine 
karar veımriştir. 

Ya.ağa itaat eUtılyenl....den lıeı li.- 1 
ra para cezası alınacak, aynca !Mlda. • 
rında kanuni ~ yaıpılacaktr. Bw 
çok mües...leır şimdiden ameleyi "
don giymekten mene ba§lamışlardır. , 

Hapishaneden kaçan 
komünistler 

1 
ATINA, 9 (Milliyet) - Ağr ceza. 

ara mahküm 8 k.:wnünıiıot Epina mah
pusba:.'"'sinden kaçm.f br. Gazetelerin 
yazdıpn~. göre komünist],.. denize ka,. 
dar b.- ligım -ğa mu""'"'8k obnut • 
lar ve bir sandala ırİr<ır<I< açılml}ol• • 
dn-. 

(Novrosiıki) nammdalô S<>vyet ,,... 
punı bunları giireftk almı,tr. Gaze • 
telerin bir kısmı Sovyelılerin bunda • 
ki ajenlan vasıta.sile komünistlerin fi • 
rarına yardım ettiklerini iddia etmek • 
teılir. 

--o-

Sırp çeteleri konııresi 
BELGRAT, 9 (MôHiyet) - ilci gÜn 

evvel harp çeteleri ittilıe.dınm kon • 
gresi yapılmıfbr. Yeniden ittiha.chn he 
yeti idare reisliğine intihap edilen Kos
ta Pexyanets çok alkı§lanmııtır. Kon• 
grede 2000 kiıi bulunmuştur. 

Tercüme heyeti tercümenin yapı 
lacağı tekil hakkında temastadır, 
arada pl8.nlatma husule geldikten 
sonra doktor Yuliyus Kahireye ge
lecek ve tercümeyi bitirinceye ka
dar burada kalacaktır. 

TÜRKiYE SlGORT ACILAR 

Muhculenet 

işe göre adam 
1931 • 1932 kıtrnda, Japorı or

dusu Mançoride soğuktan çok tele
fat verdi. Onun için muhasmıhrı 
ertesi kı,ın gelitini tevkle kartıla
dılar. Fakat bu vaziyeti bilen Ja
ponlar, Japonyanın sert iklimli dağ 
larmda kıtaatı soğuğa ahttırmak İ· 
çin antereneman yaptırıyorlardı. 
Gayet ince elbiseler giydirilen bu 
neferlerden bir kısmı soğuğa ve bu 
müthit anterenemana dayanama· 
yıp öldüler. Bir kısmı da ıstıraplar 
çektiler, hasta yattılar. Fakat bir 
kısmı da soğuga mukavemet etti. 
İşte son kış Mançoriye gönderilen 
neferler bunlardır ve tayam hay-

ret bir sefer yapmı,Iardır.Termomet 
re sıfırdan 50 derece aşağı düştü
ğü zamanlarda bile, hatta bir tek 
nefer kaybetmeden Sovyet hudu
duna kadar ilerlediler ve daha son 
ra Jehol dağlarının buzlu rüzgar
lannr hiçe sayarak, bu koca kıtayr 

Dairei Merkeziyesinden : 
Sigorta Ücretlerinin tenezzülü ve Tür• 

kiyada icrayı sana't eden sigorta ıirket· 
!erinin pek büyük zararlara uğramalan 
hasebile, mezkiir ıirkell"1"in müdür, mÜ• 
messil ve umumi acentaları tarahndan 
müttefikan ittihaz ve müdiriyeti umu• 
miyelerince tasvip edilen karar mucİ· 
hince 1 Kinunsani 1934 tarihinden iti• 

' 
baren, bazı acentalann, delJal ve müte-
vaıııtlann, hilafı nizam olarak müıteri
lerden bazılarına her ne tekilde olursa 
olsun vermekte oldukları komisyon, is
konto ve ikramiyelerin bundan böyle ve
rilmesinin menedilmiş olduğu yeniden 
muhterem halkın nazan ittililına arz o
lunur. 

Diğer cihetten, iktisat Vekaleti celi• 
!esince müsaddak tarifede yazılı iıcret
lerle tarlfe talimatının mecburiü!ittiba 
olduğunu ve hilafına hareket edenlere 
olbaptaki hükümlerin tatbik kılınacaeı· 
nr hatırlatırız. 

Elhasıl, Sigortalılara her ne şekilde 
olursa olsun tenzilat yapılması kat'iy
yen memnudur. (16403) 

2584 

bir haftada İfgal ettiler. 
Current History 
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1 MÜTEFERRiK HABERLER 1 
Yüksek lktısat ve Ticaret talebesi 
-·----------------··------ ----

Yüksek İktısat ':e Ticaret m~ktebi talebesinden bir grup dün sa -
bah vapurla ve tetkikat maksadıle muallimlerile birlikte Bursaya git
mişlerdir. 

~~~~~~~------------~ 
MAARiFTE 

Dil derslerine girmiyen talebe 
Üniversitede imtihanlar müna

sebetile dersler mayrsm 14 ünde 
kesilecektir. Ancak talebe daha 
•imdiden derslere girmemekte ve 
çalı.,...aktadır. 

Gene Üniversitede ecnebi dil -
'derslerine üçte bir niabetinde gir 
meyen 338 talebe vardır. Bunların 
listesi dün koridorlara asılmrttır. 
Bu efendiler talimatname mucibin 
ce imtihanlara iştirak edemiyecek 
lerdir. 

Mis Parker 
Maarif vekaleti terbiye müta

viri Amerikalı Mis Parker dünkü 
trenle An · ır. 

Gazi lisesi mUdUrlüğU 
Haydarpaşada açılacak olan 

Gazi lisesi müdürlüğüne Üniver
site ecnebi dil mektebi müdürü 
Saffet Bey tayin edilmittir. 

Ekalliyet mektepleri imtihanla 
Hususi, ekalliyet ve ecnebi ilk 

mekteplerinin imtihanları hakkın 
'da Maarif müdürlüğü bu mektep
ler müdürlerine bir tamim gön -
dermiştir. Tamimde imtihanlarda 
maarif müfettitleri ve mümeyyiz 
olarak ta ilk mektepler hocaları 
'bulunacağından, bu mekteplerde
ki &ene sonu imtihanlarının maa. 
rif mektepleri imtihanlarına tesa
düf ehnes!, ~a. evvel veya sonra ya 
pılması bıldınlmektedir. 

Tıbbiyeliler bayramı • 
12 mayıs cumartesi günü tıb

biyeliler bayramı olduğundan o 
gün saat on dörtte üniverıaite kon
feranıa ıaalonunda merasim yapı • 
ıacaktır. 

1 Küçük haberler ı 
. "' Aka~. işletmesi müdürü Ce

mil ~y dun Yalovaya gitmiştir. 
~mıl Be! .Yal ovada yeni yapıla • 
cak otel ı§İle me§gul olacakt 

"' Binbirdirek semt ocağ::da 
bu ak~m 20 de doktor İbrahim 
Zati Bey içki hakkında bir kon
ferans verecektir. Aynca konser 
vardır. 

"' Arjantin hükumetinin İstan
bul v;,. lronıaüllüğüne, konsolosha
ne salşelyesi Mösyö Georges G. 
Blanco Villalta tayin edilmiştir. 

"' Ankaradan dönmüş olan Le· 
histan münakalat nezareti müste
~rı Mösyö .Boblovski dün sabah 
Suriyeye gitmiştir. 

BELEDiYEDE 

Elektrik f~tleri 
Elektrik fiyatlarını tesbit ile 

ırctgul olan komiıyon kilovat fi. 
yatlarını tesbit etnıiftir. Buna gö
re beher kilovatta elli para tenzi
lat yapılmıştır. 

Teberru mektupları 
Telefon şirketinden alınacak 

fazla pa~alar için abonelere gön
derilen teberrü mektuplarının, he 
men hepsi belediyeye iade edilmiş 
gibidir. Geriye kalan teberrüna -
melerin bugünlerde gönderilme -
si bekleniyor. 

Nıkilbent kadınlarının isteği 
Nakilbent kadınlarının müra

caatı üzerine belediye memur ma
halleye kamyonlar göndererek so

kaklan aulatmış ve ba,tan aşağı 
yd<atmıştır. 

Istipan Haçaturyan Ef. 
Mütareke senelerinde Sultan • 

ıı:hmette iki polii.mizin §ahadeti 
ile .eticelenen cinayet faillerinden 
olduğu için yakalanıp adliyeye ve-
rild;ğini ve bilahara i~te mürurü 
7aman olduğu için serbest bıra • 
krldı§ını yazdığımız lstepan Ha • 
ç.ato;:-yan efendi dün matbaamıza 
gelmiştir. 

l•tepan efendi kendisinin feci 
b:r i~iraya uğradığını, mütareke 
scnc'erinde İngiliz polhıliği yap • 
mad:ğını, vaftiz isminin Mıgırdıç 
ohl ·ğunu, bu mesele ile uzaktan 
ve yakından bir alakası olmadığı
nı söylemekte ve keyfiyetin tavzi • 
h .ni istemektedir. 

u bapt;ı.ki taiıkikata devam e
clilt??ekte olmasına rağmen İste • 
pa 1 efendinin isteğini yerine geti
rf!•or ve söylediklerini yazıyo • 
ruz. 

Kadınlar birliğinin 
konferansları 

Bugün halkevinde Kadınlar 
Birliği tarafından tertip edilen kon 
fere :ıslardan olarak profesör Şem
set.in Bey tarafından bir konfe • 
rans verilecektir. Mevzu "Tarihte 
kadın simaları,, dır. 

- - --
Milliye t 'in tefrikası: 4 

Tanıdığım Casuslar 
( Mell. Knokaert'in hatıraları ) 

Tercüme eden: AHMET CEMALEDDİN 
bizim esnaf ve çiftçilerimizden 1 
kahraman bir millet çıkardı. Harp 
bittiği zaman hükümdarımız harap 
olmut. bir ülkede, fakir bir mille
te hükmedecek. Fakat ne ehemmi· 
yeti var? Kendisi bütün bunlar yü
zünden dünyanın en büyük hüküm
darı ünvanını alacaktır.,, 

işte bütün Belçika milleti böyle 
dü~ı.inüyor ve böyle hareket ediyor
du. 

-2-
1914 yılbaşı arifesi... 

Cephede bizim mıntakayı Al-
manların (Vurtemburg) ordusu 1 

tutuyordu. 
Mustevli di.i9man kanlı boğuşma

lar<fan soma il riye atılmış, lakin 
(Poelcapelb) civarında ve tamam 
(Laugennark) knf1ısında durdu
tulmuştu. 

(Westroosebeke) deki kilite as
keri hastahane haline getirilmişti 
ve ben de bu hastahanede hasta ı 
bak1cılık ediyordum. Kasabamız 

ihtiyat. hatları arasında kalmış ve 
aedyecıler bütün gün yaralı ta§ı • 
mıtlardı. Geı;e olunca da aalibiah
mer tetkilii.tı cephede hatlarında 
düfüp kalmı~ olan yaralıların nak
linde bize yardım etmişlerdi. Her· 
kes kudretinden fazla çalışmıt, fe
na halde yorgundu. Doktor ve mu
avinleri mecruh ırkdaslarına mua
venete koşarken bir d~kika duru
yorlar ve hazan uyuya kalıyorlardı. 
Halbuki yaralıların ardı arası kesil 
.niyor, fasıla.sız geliyordu. Mecıuh
ların çoğu çocuk denilecek çağda 
mektep talebesi gönüllülerdi. Ta
bii bu yaralı vatanda,larım esir i· 
diler. Ben akıp gelen bu yaralı ka
filesile doktor ve muavinlerinden 
fırsat buldukça bir kaç kelime te
ati edebiliyordum. 

Diğer taraftan köy dütmanın eli 
ne geçmeden evvel bir kaç topa tu
tulmuş ve sivil ahaliden maktul dü
şenler olmuştu. Şimdi herşeyden 
evvel hu ıivil maktullerle askerle· 

MiLLiYET PERŞEMBE 10 MAYIS 1934 

TEŞEKKÜR ~ ........................ ...... 
VAPURCULUK BÜYÜK PEYGAMBERiMiZ 

HAZRETİ MUHAMMED ALEYHISSELAM 
Hayatı, riıaleti, tebligatı. Resimli, haritalı, mukayeseli 

Mümtaz muharririmiz Omer Rıza Bey tarafından herkes için gayet 
açık ve ıeliı bir lisanla yazılan bu eserin ilk forması bugün çıkmıştır. For· 
ması 5 kun>ştur.Peygamberimizin çekilip tefekkürle meşgul olduğu Hira 
dağının güzel bir resmi ilave olunmuştur.Resimler meccanendir. «lstanbul· 
da asarr ilmiye kütüphaneıi.t adresine iki lira gönderenler abone kaydedi .. 

lir. Posta ücreti alınmaz. 

Merkezi Umumisinden: 
Her tarafı dövme yeni bakırdan 120 kalınhğında 0,85 kutrunda ve 

0,20 derinliğinde 30 adet ve yine aynı kalınlıkta bertarafı dövme yeni 
bakırdan 0,80 kutrunda ve 0,20 derinliğinde 27 adet çamaşır liğeni ile 100 
kilo su istiap edebilecek hacimde 2 milim kalınlığında istivani şekilde 0,50 
kutrunda ve 0,60 derinliğinde 20 adet yemek kazanı ve yine 2 milim ka· 
lınlığmda dövme yeni bakırdan ve takriben 75 kilo su istiap edebilecek 
hacimde 0,45 kutrunda ve 0,50 derinliğinde 20 adet yemek kazanı 30 
Mayıs 1934 tarihine müsadif Çarşamba günü saat 15 de münakasaya ko· 
nacaktır. Şartnameyi gönnek isteyenler bergün eski Zaptiye caddesinde 
Aksaraylılar hanında Hiliıliahmer Satış deposu müdiriyetine müracaat 

edebilirler. - (16557) 

KUVVET 
LASTiK F ABRIKASI 

Tüccardan, Şehir Medisi ve Ticaret 
Odası azasından olup elyevm Avrupada 
bulunan Kayın pederim Havlucu Hacı 
Recep Beyin valdeleri Hanımefendinin 
irtihalinden dolayı vukua gelen hicran 
surının tesiratı zaruriyeaini tadile me
drır o'acak kelimatı tesliyetkarane ile ai
lemizi ıjfahen ve tahriren taziye eden e
hibba ve evidda ile cenaze mera&imine 
iştirak Jiitfunda bulunan zevatı kirama 
a~·rı ayn şükrana teessürbmız mani ol~ 
dugundan bu vecibeyi gerek asaleten ve 
gerek müşarünileyh Hacı Recep Bey 
namın2. veki.leten ifaya muhterem gaze
teniz deliletile müsarat eylerim efendim, 
( 16530) Damadı: Muhittin 

SATILIK BAC VE BAHCE 
Yeniköy ile Tarabya ortaaında 9:10 

dönüm miktarındaki bağ ve bahçe ma
halli satılıktır. içinde kuyu, tatlı su, hı
lumba, 200-250 kadar yemiş ve ağaç çi
leği vardır. Daha ziyade malümat: Ye
ni Postahane karşısında No. 20 sobacı 
Ohannes Papasyan efendiden alı,,.bilir. 
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DOKTOR 

Rusçuklu Hakkı 
Galatasarayda Kanzük eczahaneıi 

karımnda Sahne sokağında 3 numa· 
ra1ı apartmıanda t numara. 

2464 

Sultanahmet sulh birine! hukuk mah
kemesinden : 

TORK ANONiM ŞiRKETi 
lST ANBUL ACENT ALiCi 

Liman Han, Telefon: 22925 

İzmir sürat yolu 
SAKARYA vapuru 
Her PERŞEMBE günü saat 

14 te Galata rıhtımından kalkacllk
doğru !«mire gidecektir. Bu vapur 
her pazar günü saat 15 te lzmirden 
kalkıp doğru lstanbula gelecektir. 

İmroz Yolu 
Her PERSEMBE günü Ga

lata nhtımmda.i saat 18 ele bu vapur 
kalkar. Gidi§ ve dönüşte mutat is
kelelere uğrar. 

Mudanya yolu 
SAADET ve BARTlN 

vapurları cwnartesl gününden maada 

HERGÜN saat 9,30 da Tophane 
rıhtımından kalkarlar. • 

Bu aksam saat 21 de 
Fransız Tiyatrosunda 

Allık ~evu-Balct ve Aıtrakıyon hey~
ti tem,:Uerine be~]ıyor. Yarınki CUtn.'1 

ııünü saa 16 ve 18 de iki matine ıu11re 
ıaat 21 de. 

Yazlık, Kışlık lı.er tl!rlil ayakkapları 

Bu kere son model üzerine in:al edilen yazlık keten 
ayakkablarını gayet zarif ve dayanıklı ve çok elveriıli 
Hatlarla satılmaktadır. Fabr:ka adresi: Galata Ke
meraltı, Değ"rmen ıokak No. 78-80 Telefon: 41939. 
Yegane toptan sabş acentaaı: Kalpakçılarbaşı, İsken· 
der Boğazı Sepetçi han ittisalinde 185 No lı Şevket 
Hasan ticardhanesidir. Taşra sparlşleri kal:ulolunur. 

Salih Bey ile Naciye hanım ve Ali e· 
lend~nin Şaiyan ve müştereken mutasar· 
rıf oldukları Hatap kapıda San temor 
mahallesinde kantarcılr caddesinde: 
60, 62, 58 yeni mükerrer 62 numaralı 

Üstünde dört oda ve iki helayi havi iki 
hap dükkanın izaleyi şuyuu zmmda fu. 

ruhtu takarrür ederek müzaiyedeye vaz. 
olunmuştur. Heyeti uınumiyesinin kıy

meti mühammenesi iki bin bet yüz lira 
d'.r. Birinci .•çık art~sı 12-6-934 '.ari- ı 
hıne müsadıf salı gunu saat 15 te ıcra 
olunacakbr. Kıymeti muhammenesinin 
yüzde yetmiş beşini bulduğu takdirde i
haleyi katiyesi yapılacaktır. Bulmadığı 

takdirde en son artıranın tahüdü baki 
kalmak üzere 15 gün müddetle temdit 
edilerek ikinci açık artrrma11 27-6-934 
tarihine müsadif çarfanlha günü saat 15 
de icra olunacaktır. ipotek sahibi ala
cakların gayri menkul üzerindeki hakla
rını buıusile faiz ve mesarife dair o

lan iddialarını evrakı müsbiteltti ile bir
likte 20 gün içinde bildinneleri 18zım

dır. Aksi takdirde haklan tapu sicilile 
sabit olmadıkça satış bedelinin payla~
sın ' < n hariç kalacaklardır. Artırma 

§U ln"JDeıi iıbu ilan tarihinden itibaren 
mai:teme salonun talik kıhnmııtır. Ta

lip e:lanlann kıymet muhammenesinin t;'C 
yedi buçuğu nisbetinde pey akçasına ha· 
rn'len yevm ve saati mezkUrde emin 

-... Asırlarla yaşayan 
MERSİYELER, MÜNACATLA 

İLAHİLER 

(16288) 

E•nivet - İdare • Rahat ve kolaylık isterseniz 

En son sistem ayarlı fitil tertibatı 

DEMON 144 marka 
petrol ocaklarını tercih ediniz, çünkü DEMON ocaklan fitillerin· 
deki 820 de!ikli nevicat tertibatı sayesinde petrolu ıeııia ve ida ... 
reli yakarak az mauafla çok iş görürler. Alevini istediğiniz dere
cede ayar edebilirsiniz. Bütün kuvvetile yandığı zaman saatte 
yalnız 100 gram petrol yakar. Yani: bir kilo petrol on ıa.at idare 

eder. Bu !<adar mükemmel ve idareliolan DEMON 144 ocakları 

YALNIZ 260 KURUŞA SATILMAKTADIR. 
Mühim bir fırsat: 18 Mayıs tarihine kadar lstanbul'da Tahmis ıokağmda 

Kuru Kahveci Hanında 21 numerolu depo• ından bir DEMON 144 ocak satın a
lan müıterilerimize getirecekleri eıki ve bozuk gazocaklannı 50 kuruş heaap 
ederek DEMON 144 ocağı 210 kuruştan ta!ulim olunacaktır. Bu fırsattan iıtifa
ediniz.htanbul'da ve Tatrada DEMON ocaklan satmak isteyen toptancılar depo· 
muza müracaatedebilirler. 

Umum Türkiye için yegane deposu : Dejö Giyarmati. (16578) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisy.onundan: 

3bOO Ton Kazr.n Mayii mahru ku kapalı zarfla münakasası 
12 l\1ayıs 934 cumartesi giiı ii saat 14 de. 

Ö >iiro de kiilbekyan hanında Sultanahmet 
Sı:ih birinci hukuk mahkemesine 934-23 
n.,;:m;-ra ile müracatlarını iliın olunur. 

(16561) 

" MEZMURLAR ,, 
Kitabı 

YENi TERCÜME 
Fi. citli, 30 ciltsiz 15 Kr. 

Sabş yeri: İstanbul MAARİı: 
KÜTÜPHANESİ, Beyoahı HA
ŞET KİT AP EVl. Ankara 

AKBA KİTAPEVİ. [15971] ~ 
2484 

Devredilecek ihtira i anı 
« Bilhasa raylar Üzerinde lıarektt "' 

den vesruti nakliyede mil yatağı için 
bağiama uoulü• hakındaki ihtira için is· 
tibsal edilmiş olan 8 Nisan l!J30 ıari!ı 

ve 11ı1 nuamralı ihtira beratının ihti
vr. ettiği hukuk bu kere ba~kasına devir 
nyahut icara verileceği tcklii edilmek• 
te olmakla bu bapta fazla malümat e· 
t•~ek isteyen zevatın f ıtanba''d:ı, 
Ba!ıcekapu' da T aı Hanında 43-48 nu· 
t."l..'U alı idarehaneye müracaat ey!eı:nflc· 
ı~ iı.:n olunur. ( 16571) 

Devir suretile ratış 
Mabmutpaşa caddeoinde 143 No. 

lı Manifatura mağazasında mevcut 
,... ~ yi Hacı Ali Efendi kerimesi Ali 
ye J-•annna sattım. Mez-kiir mağaza • 
da bir guna ali.Jıam kalmadığını 
ilin eclenm. Hacı Cafer zade Has. n 

3000 ton kazan mayii mı> l-ı ı-:.ıku kapalı zarfla müna
kasaya konmu§tur. Münakasaı-.ı: 12 Maycs 934 cumarte::.i 
~ünü saat 14 de yapılacaktır. Sartnamesini görmek istt:· 
yenlerin her gün münakasasma iŞtirak edecklerin de Yevmi 
n1ezkurda usulüne tevfikan kapatılmış zarflarile Kaaun

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonund n: 
Yangına ait dört kalem hortum ve saire 12-5-934 u

n1,:ı-tesi ı:rünü saat 14 den 15 e kadar pazarlıkla satı!l m • 
cakiır. Taliplerin mezkUr gün ve saatta Komisyonumuııı 
gelrnderi. (2363) 

paşada kain Komisyona müracaatları. (1704) 
2505 

GA YRİMÜBADİLLE 
Takdiri Kıymet l{omisyonundanı 

Karr :-ıumaraları 105 dt·n 136 ya kadar olan Gayri
n,übadilleı-in istihkaklarının yüzde yirmi beşi nisbetinde bo
nolarını almak üzere 10-5-934 P.erşembe günü saat 10 dan 
17 ye kadar Galata' da Bahtiyar Hanında Komisyona mü
racaatları. (2375) 

(21,550) metre mik'abı kereste satın ~lı?a~aktır. Ta 
lip'~rin şartnameyi gördükten &onra pazarlıga ıştırak etme~ 
üzere (D,1

0 
7 5) teminatlarile beraber (19-5-934) cumarteı;1 

gi'.ıü s~t (İ S) de Galata' da Alım Satım Komisyonuna mü· 
racaatları. (2164) 

rin arasından vurulup ölmüş ol_a_n---mı- z ;ek_n_a-sak bir hal almı,tı. ·-mittik ama etrafında daima casus 
lan defnetmek icap ediyordu. La- Hastahanenin bitip tükenmek gören diğer bir erkanıharp zabiti 
kin maktuller o kadar fazla idi ki bilmiyen mesai saatlerini, vakit ve çıka geldi ve merkez kumandanı i· 
köyün bütün erkekleri mezar kaz- fırsat buldukça kesrk uykular, yor- le mubaberelerden sonra köyün bü
makla menul oldukları halde bir gun ve bitap alelacele alınan bir tün erkek sekenesi sekiz mil mesa
türlü başa çıkamıyorlardı. Nihayet kaç lokma yemek takip ediyor; a. fede kain (Roulers) kasabasına 
büyük çukurlar kazıldı ve Alman rasıra da kıtaatın rap rap yürüyüş- tehcir olundu. aKdınlar da kocala· 
maktulünü, Belçikalı asker ölüsü, leri fasıla ile başlıyan harbin gü- rını takip ettiler bu müddet zarfın. 
sivil ölülerden yüzlercesi son uyku- rültüleri sinirlerimizi hurdehat ey- da biz daha sıkı bir surette tahtı 
)arını koyun koyuna uyumak tarti- liyordu. muhafaza ve mürakabeye alındık. 
le bu çukurlara doldurulnıak mec- Tesrinisaninin ikinci günü vazi- Köyde sıkı bir kontrol on dört ka-
buriyet inde kalındı. yetim'iz pek ziyade fenala,tı: Has- dm kalmıştık. Bizler (Smitten) is-

Köyün bazı aileleri Alman istila- lahenede muhafazamıza iki nefer minde bir süvari çavuşunun tahtı 
sı karşısında alelacele firar ettik- tayin edilmişti. Bu neferlerden bi- nezaretinde bulunuyorduk. Çavu,a 
!erinden ebeveynim köyün hatlıca rısıne (düztaban), diğerine de bir de emirber refakat ediyordu. 
caddesi üzerinde kain bir bos eve (kaplan) lakaplarını takmıştık. Emeirberin vazifesi günde iki de
girip yerleşmişlerdi. Zira bizz~t bi- Vazifelerinin neden ibaret oldu- fa süvari karargahına giderek c;a
zim evimiz Almanlar köye girdik- f•,nu layikile kendileri de bilme- vuşun takibatını getirmek ve bir de 
leri ilk gün zarfında tahrip edil- diklerinden biz bu iki neferi öteye çavuş efendinin hizmetine bakmak 
mişti. Yeni evimizde oldukça ra- beriye koşturuyor ve kendilerin- tan ibaretti. (Smitten) çavuş Al
hatıık. Yahıız bombardıman bas- den hayli istifade ediyordu. Diğer man zaptırapt askerisinin bir tim
ladığı zaman işler değişiyor (mer- taraftan onlar da bize alışmış ol- sali ve sanki Alman ordusu kendi 
kez kumandanı) tarafından ailemi ı doklarından nisheten rahat ediyor- k1yafet ve gururunun bir nümune· 
ze gösterilen boduruma iltica için duk. si imiş gibi üstüne başına çok dik
yeni evimizi ale!acele terkediyor- Lakin siperlerde kuvvet fikdanı kat ediyordu. Çavuş efendinin çiz
duk. Bu bodurum oldukça genitti şiddetle hissedilmeğe başlanmış meleri parlak, tüfeği parlak, pa
ve köyün mahfuz bir tarafında ka· olmalı ki bir gün bir erkanı harp laskaları parlak hülasa üzerinde 
indi. Bodurumun üzerindeki bina binbapsı geldi ve (düztaban) la ne varsa gıcır gıcır parlıyordu. fa· 
~ermile~n tesirile harap olmu~ ve (kaplan)ın tenbel tenbel dola~tık· ka! ben kendisine beş dakika tet· 
hır kaç doteme bodurumun üzerine !arını görünce merkez kumandanı- kik~en sonra notumu verdim: 
yıkılmış ol.duğundan bodunımu- na müracaat ederek iki neferi kı- Bu. adam mağrur bir palavracı 
muz gülle tesir etmez bir selabet talarına iade ettirdi. Vakıa biz bu ve her palavracı gibi de korkaktı. 
peyda etmişti. iki muhafızdan kurtularak büsbü- Herif bizi topladı ve sanki maiye· 

Dütman iıtilasi altıncja ~atı. t\in .eerb~i. ha "tı ızı elde et- tine kur'31 neferleri imitiz gibi ha-

... 
reket 'ederek: 

- Bana maskaralık yapma!;ı:. 
kalkışmayınız emrini verdi sakıll 
ba kadın olduğunuzu dü,ilnerck b' 
na pi& dalavereler oynamaya it"' 
•ebbüs etmeyiniz. Mel'un İngiliz)~· 
re heber vermek casusluk etmek ı· 
çin 'uraya buraya beyaz çamat1' 

asmak; ocak bacalarınd= dumııP 
çıkarmak, pencere ve kapılardafl r 
~ık göstermek gibi dalaverelere Jıff 
mm tok. Anla,ıldı ya ... ., . 

Ve neticei mekal olarak tüfel' 
askerden aldı bize tevcih ile guf 
bizi tehdit etti. Aklınca idam e r 
lirsiz demek istiyordu. Bu vaka ~ 
nasında annem de bizimle berabl 
di. Oç oğlu ovanm diğer tarafırı~ 
Belçika ordusu safları arasıll ,ı• 
harp ediyordu. Evlatları b.ı sut,,.ı 
le düşmanla herp eden iki c1.";,r 
ana daha aramızda idi. Kalbı 
den: ıl' 

- Ey Ulu Tanrım esbabını ~ 
halket te şu herifin korkusu bM1 ,ıl' 
getireyim. Diye dualar ediyord~.,. 
Meğer bu duam uek yakında ııııJ .,ı 
tecap olacak imiş. Lakin bu zulıı0,.. 
ve tazyik altında o kadar sıkılı1 ti" 
dum hazan (Smitten)çavuşuıı -~· 
feğinden gelecek bir kuf1uııa gıı0r 
sümü açmak derecelerine vat•1t,
dum. Ertesi sabah bizim ınu~ 

- Bitmllfl1 



-KUMAŞLAR 
Mcvıimin en ıon moc!a 
kumaşların zesgin çctitlerl 

Rop dö şambr ve pijamalar Kuruş 
ıçın Emprime, metrosu 50 
Emprime Paris Jorjeti, metr. 125 
lJobl jorjet emprime ,, 130 
Vual Natte emprime ,, 150 
Friselin emprime ,, 125 
Sabahlık ve sayfiye Ropları 
için pamuklu musölin. metr. 
Eponj ekose 

• F rotta Ba yader 
Hakiki tobralko muntehap 
çesitler metrosu 

Ropluk cmprııne ıpedilerin 
müteııevvi ve zenııin çetitleri 

Hanımlar elbise daircainde 
En son moiel 

70 
125 
150 

75 

1' AZLIK rrt:ANTOLARIN 

Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Sandığnruza vadeli.o_larak tevd~ edilecek p~ralar 

için 10-5-934 tarihinden d~baren aşagıda yazılı nısbet
ler dahilinde faiz verilecektır. (2373) 
10000 liraya kadar : . 
Tici sene vadeli taksitsiz tevdıata 

taksitli tevdiata '' ,, ,, 
B. taksitsiz ,, ır ,, ,, 
Altı ay vadeli ,, " 
10000 liradan 50000 liraya kadar: 
Jki sene vadeli taksitsiz tevdiata 
iki ,, ,, taksitli ,, 
Bir ,, ,, taksitsiz ,, 
Altı ay vadeli taksitsiz ,, 
50000 liradan fazla tevdiata faiz verilmez. 

%6 
o/o 5,5 
% 5,5 
l/~ 4,5 

o/o 5,5 
O/o 5 
%5 
%4 

TÜRK TİCARET BANKASI 
Merkezi Adapazarı 

lstanbul subesi: Dördüncü Valafhan zemin kat 
Komiıyo~ ve ticaret kısmı : 
Galata şubesi 
U sküdar Şubesi 

Tel. 22042 
Tel.: 23623 
Tel.: 43201 
Tel.: 60590 
Tel.: 41937 itimadı Milli 

SERMAYESi: 
ihtiyat akçası 

1,200,000 
130,000 

ŞUBELERİ 
Bantlırma, Bartin, Bilecik, Biga, Bolu, Bozüyük, Bursa, Düzce, Es
h!şehir, Hendek, l:.mit, Karamursal, Kütahya, Mutlurnu, M. Kemal 
Pasa Galata Gemlik, Gerede, Geyve, Safranbo!u, T ekirtlağ, . . ' 

Uskütlar, Y eni,,ehir. 
Müsait şartlarla mevduat, havale kabul ede~. T~hsile senet a
lır. ikraz muamelesi yapar. Mevduat .. faızlerı nıüdiriyetle 

...... 1 k tesbit eclılır. 
goruşu ere . . 

Komisyon ve ticaret kısmı !_ter nevı emtıai ticariye 
satışma delalet eder. 

(ITIMADI MiLLi) Kendi sigortaaıdır. 

staabul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

Gümrük nümune hanesine ait olup anbalajları yapılınış 
kompile bir halde bulunan ve 32 parçadan ibaret camlı do
lap ve saire Ankarada Gümrük ve inhisarlar Vekaletine sev
kedileceğinden nakil işi münakasa ve ihalat kanununun 18 İn 
ci maddesi A fırkasına müsteniden pazarlıkla münakasaya ko 
nulduğundan talip olanların Mayısın 21 inci pazartesi günü 
saat 15 de Istanbul İthalat Gümrüğünde müteşekkil komisyo
nu mahsusuna müracaatları ilan olunur. (2190) 

2598 

Diyarbekir Belediye Reisliğinden: 
" 102,072 " yüz iki bin yetmiş iki lira bedeli keşifli 

Diyarbekir Şehri Elektrik tesiı.at kismr ve (37,323) otuz ye
di bin üçyüz yirmi üç lira bedeli keşifli inşaat ve hafriyat krs
ını şartname ve projesi mucibince 19 Nisan 934 tarihinden İ· 
tibaren altmış bir gün müddet le ayrı ayrı olarak kapalı zarf 
Usulilc münakasaya konulmuş tur. Taliplerin 19-6-934 salı 
günü saat on ikiye kadar teklif mektuplarını Belediye Encü
ınenine tevdi etmeleri ve daha fazla malfunat almak üzere şart 
name ve projelerin birer nüshasını yirmi lira bedel mukabi
linde Istanbul ve Diyarbekir Belediyesinden tedarik edebile-
cekleri ilan olunur. ( 1941) 2511 

Istanbul C. Müddeiumumiliğinden: 
Ltanbul Asliye ceza mahkemeleri için alınacak yazrh~

hane, g-ardirop ve sairenin 11- 5-~3~ tarih~nde ya~ıla~~k pa 
:ı<-trlığmın 16-5-934 Perşembe gum.me talık kılındıgı ılan olu 
nur. (2367) 

Asipirol Necati; grip, nezle, b 

10 MAYIS 1934 7 

NADOLU Deniz yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri : Karaköy Köprübatı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

Sigorta Şirketi !il-•> Han Tel. 22740 

Mersin sürat yolu Türk 
4 Oncii Vakıf Han fııtanbul KONYA vapuru l 1 Mayıs 

CUMA l 1 de Sirkeci rıhtımın· 
dan kalkacak. Giditte lzmir, 
Antalyll, Mersin, Payas'a. Dö
nüşte bunlara ilaveten Alanya, 
Küllük, Çanakkaleye ugre -

fhfiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hiGse senetlerinin ( •• 60) ı Türkler elindedir. 

Türkiye 11 Hankaaı tarafından teıkil olunmuıtur, idare mecllıl ~e müdürler 
heyeti ~e n::emı:rlan kimileıı Türklerden mürekkep yegane Ttirk Sıgorta Şirke
tidir. Türkiyenin her tarBJınds (200) il geçe.11 acentalarınııı he"P~l Türktür. T~r
kiyenln en miilıim miieıseselerinln vebankalann111 sigortalar1111 ıcra etme te:lır. 

calı.tır. (2337) 2685 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
Bartın yolu 

BURSA vapuru ıo Mnyıö 1 
PERSEMBE 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. (2338} c:gortıılımnı en iyi ~eraitlo }apar. Hasar vukuund:ı zararlan sDr'a! Ye kolaylı'<lı ödar. 

Telgrafı iMTIYAZ - Telefon: fst. 20531 2686 
-~~~~~~~~ 

EMLAK VE EYTAM BANKASI iLANLARI 

İstanbul dördüncü icra dairesinden: 
Kmalıadada Kınalı arla cadd~sinde 9 No. lı hanede sakin iken 
elyevm ikametgahı meçhul Nazik Hannna. 

E~lk ve Eytam bankasından borç aldığınız mebla
ğa mükabil birinci derecede İpotek gösterdiğiniz Beyoğlun
da Hüseyin ağa mahallesinde Karğa sokağında 9 No. lı a
partırnanda 29 Nisan 934 tarihinde yeminli üç. ~livukuf tara 
fından haciz vaziyet ve taktiri kıymet muamelsı ıfa kılınmış
tır. işbu muamele esnasında hazır bulunmadığınızdan icra 
ve iflas kanunun 103 üncü madesi mücibince zabit varakası
nı tetkik ve bir diyeceğiniz var sa on gün zarfında 934-929 dos 
ya numarasile dairemize müra~atla söy~~men~zA hakkındaki 
davetiye tebliği makamına ka ım olmak uzere ılan olunur. 

• (2366) 

İs tan bul dördüncü icra dairesinden: 
Kınalı Adada Kınalı ada caddesinde 9 No. lı hanede 

sakin iken elyevm ikametgahı meçhul Nazik Hanıma. 
Emlak ve Eytam Bankasından borç aldığınız meblağa 

mükabil birinci derecede İpotek gösterdiğiniz Azapkapusun
da Şehit Mehmet Paşa mahallesi Kalafat yeri sokağında kain 
yazıhane ve maa müştemilat fabrikanın 24 Nisan 934 tarihin 
de yeminli üç ehlivukuf tarafından hacız vaziyet vetaktiri 
kıymet muamelesi ifa kılınmış br. işbu muamele esnasında ha
zır bulunmadığınızdan icra ve iflas kanununun l 03 üncü 
maddesi mücibince zabıt varakasını tetkik ve bir diyeceğiniz 
varsa on gün zarfında 934-930 dosya numarasile dairemize 
müracaatla söylemeniz hakkındaki davetiye tebliği makamına 
kaiın olmak üzere ilan olunur. (2365) 

Belediye karşısındn satılık arsa: 
Esas No. Mevkii ve Nev'i 

629 lstanbul Belediyesi karşısında 236 Ada 
22 Parsel numaralı 280 metre arsa. 

Teminat 
Lira 
2520 

Yukarda yazılı arsa 8 Taksitle ve kapalı zarfla satılaca -
ğından taliplerin ihaleye müsadif 16/5 1934 Çarşanba günü 
saat On birde Şubemize müracaatları. (2029) 

Esas No. 

177 

Satılık Ar.sa 
Mevkii ve Nev'i 

Vaniköy mahalle ve caddesinde eski 3 ve 
yeni 5 - 7 numaralı arsadan müfrez 250 

2493 

Teminat 
Lira 

25 

metre arsa. . , 
Yukarda yazılı arsa pazarlıkla satılacağından talıpler~ 

ihaleye müsadif 13-5-934 Pazar günü saat onda Şubemıze 
müracaatları. (2364) 

Afyon Vilayetinden: 
(3129) lira (38) kuruş bedeli keşifli Afyon • Gaz~

göl yolunun O j 000. O t-212 kilometreleri arası parke ferşı
yesi 6 Haziran 934 tarihinde saat on beş buçukta Encüme
ni Vilayette ihale edilmek üzere aleni usul ile münakasaya 
konulduğundan şartname ve keşifnameyi görmek isteyenle: 
rin Nafia Baş Mühendisliğine ve talipl~~in yüzde 7 ,50 temı 
natile Encümeni Vilayete müracaatları ilan olunur. (1900) 

2492 

--Dr. 
'fifo ve Paratifo Aşısı 

Tifo ve Paralifo hastalıklmna ıuruJma 
mak için ı <ırl çok kaı"i muafıvc:: pek 
cn1in bir a~ıJır. her eczane"'' [·.eza de 

__ polarınJ1 bulun•ır. (1 J2'.'0, l 9:!1,.41 

25.6 1 

.. Umumi N~ıriyat ve Yazı l,lerj / 

Trabzon 
sürat yolu 

GOLCEMAL vapuru ıo Ma. 
yıs PERŞEMBE 20 de Ga
lata rıhtımından kalkacak. Gi
ditte İnebolu, Samsun, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rize, Hopa
Y"· Dönü,te bunlara ilaveten 
Pazar, Of, Puİathane'ye uğra
yacaktır. (2339) 2687 Müdürü ETEM iZZET j 

Gazetecilik vtı Matbaacılık T. A. Ş . ... , .. _______ aıı;:m•I 

~-----E_V_K_A_F __ M_ü_D_l_R_lY_E_T_l_l_L_A_N_L_A_R_I __ __.I 
l - Hasekide Tekke sokağında bayram paşa tekkesinin 1 

No. lı harem dairesi. 
2 - Hobyar mahallesinde yeni postahane caddesinde 

56 - 58 No. lı dükkan ve odalar . 
3 - Balıkpazarmda Hacı Mustafa ağa mahallesinde taş-

çılarda. 191 - 103 No. lı dükkan. . 
4 - Hacı Mustafa ağa mahallesinde Balıkpazan caddesın 

de 49 No. lı dükkan. . 
5 - Mahmutpaşada Hacı küçük mahallesinde camı altın-

6-
7-
8-

da 24 - 6 No. lı dükkan. • 
Galatada Mehmet Ali Paşa hanında 38 No.lı 1\-lagaza. 
Yusuf paşada haseki caddesinde 23 No. lı dükkan. 
Bahçekapıda dördüncii vakıf han asma katta 17, 19 
No. lı odalar 

9 - Dayahatunda kalcılar lıanmda alt katta 39 No. lı eda 
l O - Süleymaniyede şeyh ehülvefa camii hariminde bila 

No. lı ve l No. lı baraka odalar. 
11 - Çarşıda Cevahir bedesteninde 131 No. h dolap 
12 - Ayas paşada cami sokağında 50 No. h Bodrum. 
13 - Usküdarda Rum Mehmet paşa, balabanda hanı sebil 

arsasından müfrez arsa. 
Balada muharrer emlak 935 seneai Mayıs nihayetine 

kadar kiraya verileceğinden müzayedeye vazolunmuıtur. 
Taliplerin 2-6-934 cumartesi günü saat on bete kadar Evkaf 
Müdürlüğünde Vakıf Akarlar kalemine müracaatları. 

• (2356) 

Ankara Nümune Hastanesi 
Baş Tabipliğinden; 

Hastanenin 1 Haziran 934 tarihinde n31 Mayıs 935 ta 
rihine kadar bir senelik aşağıda yazılı muhtelif erzak ihtiya 
cı 10 Mayıs 934 tarihinden 30 Mayıs 934 tarihine kadar yir 
mi gün müddetle ve kısmen aleni ve kısmen kapalı zarf usulile 
münakasaya konulmuştur. Talip olanlar şerait ve evsafını 
ve cins ve nuktarım öğrerunek üzere lstanbul'da Sıhhat ve iç 
timai Muavenet Müdürlüğüne ve Ankara'da her gün öğle
den sonra Hastane idare memurluğuna ve ihale için.. de 3 ! 
Mayis 934 perşembe günü saat 13 de Hastanede. _?tuteşekkil 
Komisyona teminatlarile birlikte müracaatları ılan olunur. 

Ekmek 
Et 
Kesme Şeker 
Yumurta 
Limon 
Kuruaoğan 
Kuru Bamya 
Un 
Sade Yağı 
Gaz Yağı 
Üryani eriği 

Çamaşır Sodası 
Kuru Fasulya 

,, Kaysı .. .. 
Pirinç 
Makarna 
Patates 
Süt 
Zeytin Yağı 
Mazot 
Çekilınemiş tuz 

(2352) 
Tel Şehriyesi 
Nişasta 
Pirinç unu 
Çay 
Domates Salçası 
Muhtelif yaş sebze 
Yoğurt 
Sabun 
Benzin 
Kok Kömürü 

Istanbul Ziraat Bankasından: _ 
. k • c· · Hlsıesi Emlak Hiaaeye gllre mu-Sıra Semti Mahallesi So agı ınaı No. sı hımm•n kıymeti 

No.su Tamımı 22 3000 T. L. 928 Emiolloll Abi Çelebi Zindan kapı caddesi Klgir mağaza 2 44 46 3645 
h Limoncu hanı vo mağazalar 3312134560 4 - - • " 929 ,, ., Yemiş hkılesi Limoncu anı 

541120 
58 3600 ., 

931 " " Limon iskıle•i Klıir mığazı 336/468 22 2514 " 
932 ,, 11 Kantar ocağı " " 738720/1477440 35 2217 ., 
933 Limoncular " " 95•0/36288() 31- 33 2091 " " Kl~r hane ve magaza ., " 935 Şı.,li:• " fzzet,,Psşı ve Mehtap Kigir aparhman ve iki mağaza 3/28 5/32 tapu ve 9112 .. 
885 Meşrutiyet 32-9-11 kıpı 

B Yenifehir ve akçe Klgir lıane ve dükkln Tamamı 13-41 3500 ,, 
947 Galata eyazıt Hıl.-acı Kagir dtıkkanlır ve üsta o:lalar 10/120 24-26-28 3JOO " 
949 . " Kem~nk~ş nıkten ve ı gayrimübadil bonosu ile ödenmek üzere yukanda yazılı gayrım,nkullerden 

Ytızde yedı buçuk peyi akçefllerılde._ıhelle. bedelı:lleri tt nnı aur:Uıe aatı71 çıkanlmışfır. ihaleleri 12/5/934 Cumırteai günü saat o:ı beştedir. 
885 ra numaralısı kapa ı ı:ar a ıger en açı ar • . fi 1 l ı · d Ş t sı k · • .. d d"" t bu uğa ka..ıar pey akçelerini ve kapalı zar .arını ya ırma arı azım ır. ar • Müzayedeye iştirak edece lerın mezkur gun e saat on or ? . - . .. . . . ("
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) 

name bankam.z kapısına ası!mıştır. Senei baliye veraisile belcd;ye resıa:lerı muıterıye aıttır. '-



Senelerden beri Lezzet, Koku ve Nefasetine Alıştğınız: 

Yalnızı 

-. 
~ ~ ~ •• • 1 

I 

Ticarethanesinde Bulabilirsiniz~ 

Müessesenin en iyi cins halis 
kahveye ilave ettiği k~vruluş, 

çekiliş, bilgi, tecrübe ve hususiyet 
bunu size temin eder. 

" • 
~ ·-·,-· Vı r , 

, 

~-,,.,, =""':-.--" 1 

1 ~ .. ~~ .. • 

--~,----,,· Kuru altvecl · 
ahtumf an ~- · · 

Yanılmamak için a res ve firmaya dikkat: 

• • • 
• 

• 

A 


