
- Almanya hü iimeti ha} ve-,, 
kalelinin silahsızlanma müşa-

hava tarikile Londraya • • 
vırı 

Türkofis ecnebi vapur ta .. 
rifclerinin ticaretimiz üzerin 
de ne gibi teıirler bıraktı .. 
ğını tetkika başladı. 

Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'usu MAHMU'[ 
gitmiştir. 

FlAT1 5 KURUŞTUR 

Sürprizlere karşı, 
Hazırlıklı bulunalım .. 

En güzel tedbirler, tehlike kar§ı-
11nda, ihtiyacın tazyikı altında alınan 
lar değildir. Sairin ve normal zaman• 
!arda, etraflıca dii§ünülerek alınan 
tedbirlerin verimi, daha çok olur. 

Gazi Türkiyesi; esasen bir ısla • 
hat devresi yatıyor. lmperatorluk _de".· 
rinden miras kaJan idet, kanun, z:ıhnı .. 
Yet ve ananeleri mutlaka değitlir • 
mek mecburiyetindeyiz. Fazla olarak, 
dünya buhranının doğurduğu yeni me 
&elelere de bigane kalamayız. Onla • 
nn da ihtiyaç ve hayatımıza en ziya• 
de uy.;,. tekillerini. bulına~ıy~. ~~m
leketimizin iktısadı ve malı ışlerı uze
rinde çok dikkatli ve hassas olmamı -
zın sebebi; bu suretle kendiliğinden 
anla,ılır. 

Şu ande, memleketin en mühim it
lerini gönül süki'ınile dütünecek ve 
araştıracak vaziyet ve §erait içinde bu 
lunuyoruz: Mütevazin bir bütçemiz 
var. Takip ettiğimiz iktısadi politika 
aayeıinde ticari müvazenemizi de 
Yoluna koymuı bulunuyoruz. !dilli P~ 
ı-amız · bütün minaıile tam hır emnı~ 
Yel ve' istikrar içindedir. Dahili emn!
Yet ve aaayiş; birçok memleket!enn 
gıpta edeceği bir mükemmeliyet ar
zediyor. Devlet otoritesi, korku ile _de 
ğiJ, saygı ile memleketin her kö~_.,n
de yürümektedir. Beynelmilel muna
&ebetler:mizde hiç bir aykırılık yok • 
tur. Yurtta aulh, cihanda aulh teme • 
Jine dayanan harici politikamız, va • 
tandat1ara emniyet veriyor. D~ek 
iti, yarının muhtemel olmaktan zıya
de muhakakk olan sürpriz ve ihtiyaç
lanru timdiden karşılamak ve lıu.!r
lanmak için en ıakin,. en normal gun• 
leri ya§ıyoruz. Bu itibarla, gelece_k •c;· 
nelerin bütçe vaziyetini, vergi tekıllerı· 
ni timdiden arattırmak, mevcut ıe· 
killeri, imkanları timdiden tesbit et
mek yalnız faydalı değil, ayni zaman
da zaruridir. 

* .. * 
Fransa.da yeni bükôınet tarafın -

dan başlan~n bir iktisadi ve mali 
kalkınma hareketi Tar. Fransızlar, 
itlerin en zoru olan bütçeyi muhtelif 
tertipler ve bütün vatandaşlar!" §& • 

mil yeni mükellefiyetlerle tevzın et • 
tikten sonra timdi de dikkat ve faa • 
liyetini mali ıslahat, vergi sistemle • 
rinin tetkiki, hayatın biraz daha ucuz 
!atılması etrafında toplamağa çalıtı • 
yorlar. Burada yapılan tetkiklere gÖ· 
te gelir Üzerinden alınan umumi ve 
lıu'auai vergilerin niabeti yüksektir. 
Bu nisbctin yüksek olması, memleke
tin umumi faaliyetine teıir ediyor. 
Bankalarda tasarruf hesaplarının ço
ğalması, vatandatlann paralarını it • 
lere değil, banka kasalarında. aa~la • 
lnaaı da bundandır. Ağır vergılerın sa 
nayie ve ticarete de ayn ayrı tesirleri 
oluyor. Harici piyaaalardaki fiyatlar
la dahili piyasa fiyatlan biribirini hiç 
tutmuyor. Tarifelerin çok fazla olma
sı birçok iharcatçı sanayide, itsizliği 
arttınyor. Sonra Fransanın vergi u • 
aullerinde birçok muafiyet ve istisnai 
kayıtlar var. Meaela: 130 milyar 
frankhk ücnt ve maaşın yalıuz 34 mil 
~e.rından vergi a lınmaktadır. HU.ılı; 
, >:engin toprak!•• halkı çalııkan ve ta
\".,,,fa o kadar alı'1<:ın olan bu mem
t ı.~tin çektiği mali ve iktısadi aılon
ılar; en ziyade mali siatemleı-inin . f! · 

balığı yüzünd e n oluy or. Onf? 1j 10 

tnilJi hükiiınet, memf~ketin m a J ı a a· 
~ 1 b .. mill i bır mesele olarak 
w:tı& ını u g un 
ortaya k ovmuftur. 

" * * 
Bizim memleket cephesinılen gü • 

nün meıeleai, yalnız vergileri adalet 
dairesinde vatandaşlara tevzi etmek 
değildir. Devletin kaçınlan veya te -
mas bile edilemiyen hak ve menfaat
lerini arayıp bulmaktır. 

Her sene, bazı varidat kaynakları
rrıızda beklenmedik aürprizler kar • 
tısında bulunuyoruz. inhisarlar vari
datımızın bu kadar düşeceğini hesap
layan olmuş muydu? Tütün varidatı -
IUn er geç bu hale geleceğini, hatta 
d!'-1ıa ziyade düteceğini söyleyenlere 
bıle ciddi nazarla bakılamıyordu. 
8a21 ısrar ve iddialara rağmen sayım 
"ergiai, mikdannı ayni seviyede tu • 
ınıyacağımızı söylemek, kehanet sa .. 
Yılmaz. 

Memleketin büyük bir aanayiletme 
Programı var. Bu programa bağlan -
lrlakta yalnız iktısadi değil, ayni za -
~an.da siyasi birçok zaruretler oldu
lllınu hep biliyoruz. Milli ve siyasi is
tiklalin ilk şartı olarak, milli sanayii 
kı:.nnak zaruretinin katiyeti Üzerinde 
••rar etınek fazladır. Milli sanayii kur 
bıanın birçok tabii neticeleri arasın -
da en mühim olanı, gümrük varida -
tının aza1masıdır. Gelecek seneleri bı· 
~akıyoruz· daha önümüzdeki sene i
çi.?-de bile' ki.ğıt, mensucat, cam, k~~ 
kurt, kok. kendir gibi bazı sanayu 
~urmuş olacağız. Şimdiye kadar ha. • 
~ten getirttiğimiz bu maddelerın 
ttiınrük resminin tutarı, gelecek se -
l\enin gelir hesaplarında açık kala -
~1ak d~mektir. Bu varidat açığını ne 
J e kapatacağız? 
I Mükellefleri en ziyade sıkan v_ertı:!· 
h"r hangileridir? Hangi vcrgilerdır kı, 
ıra~ daha arttırılması mümkündür, 

~angilerini mutlaka biraz indirmek 
j7•tn geliyor? Bunların esaslı bi_r te.t
lJıkten sonra tasnifi pe!< mühımdır. 
nut~"'rr.alı ki, bir vergiyi aza]tmak, 

"'utlaka hazine varidatının da azal -
"1aıır.r ıcap ct!tİrmcz. Nasıl her· 
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Ceneral K onJilis Galata nlıtımınJa vapura te,,yi ediliyor ..• 

Misafirler J!İftiler 

Hariciye vekili vapurda 
CI. Condylis ile görüştü 

t1isafirlerden bazıları bir kaç gün 
tenezzüh için şehrimizde kaldılar 

Ceneral Kondilia Hariciye Vekili 
T evlik Rüştü Beyle beraber 

Muhterem misafirimiz Yunan 
harbiye nazırı ceneral Condylis ve 
Yunanistan erkanı harbiyei umu -
miye reisi ceneral Ka tenyotis ce
napları dün sabah Loit Triyestino 
"kumpanyasının Vienna vapurile 
fehrimizden Atinaya hareket et • 
mitlerdir. 

Misafirler dün vapurda vali 
muavini Ali Rıza Beyle Kolordu 
kumandanı Şükrü Naili Pafa, Ha
riciye vekaleti namına Şefkati Nn
ri Bey, Yunan ceneral konsolosu 
Möayö Kapsalis ve Yunan koloni
si tarafından teşyi edilmiş ve bir 
müfreze polis resmi selamı ifa et· 
mittir. 

Dün Köstence tarikile Bükreşe 
gitmekte olan Hariciye vekili T ev
fik Rüştü Bey muhterem misafir
leri tetyi için vapura kadar git • 

(Devaınr S inci sahifede) 

Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Bey Haydarpaşada istikbal edilirken••• 

Hariciye vekili geldi ve 
Köstenceye haraket etti 

T. Rüştü B. Cenevreyc gitmeden evvel 
M. Titulescu'ya ziyaretini iade edecektir 

Hariciye vekili Tevfik Rüştü 1 
Bey ve refikası hanımefendi, dün 
sabahki trenle Ankaradan şehri -

hangi vergiyi haddinden fazla arttır
mak, o vergi membaını vaktinden ev
vel azaltmağa, kurutmağa sebep ola
bilir. Öyle resimler ve vergiler var 
ki onları azaltmak suretile, istihsal 
a:ıar, istihlak artar, dolayısile hazi
nenin varidatı arlar. Muhakkak ki 
hanki mevzularda vergiler haddinden 
fazla ağır ise, orada çalışan vatandaş
ların mineviyatı, enerjileri kırılır, ça
lı§ma hisı1aları da tabiatile cılız olur. 
Bazı memleketlerde rejimin icabı ola
rak; başkalarının veya devletin he -
aabına ça)ıftırılan insanların çok az 
randıman venne3i bundandır. 

1:ütü~ ~aridatından daha geniş bir 
şekıldc utıfade için ne yapmalıyız? 
Şeker resmini, en faydalt olarak bu 

gün~ü istihlak vergisi şeklinden baş
k~ ~ır surette almak mümkün değil 
mıdır? 

. Son tadil~ta rağmen kazanç vergisi 
nı daha radıkal, daha pratik bazı e _ 
saıl~ra İstinat ettirmek kabil midir? 

Yıyecek ve giyecek bazı maddele . 
rin fiyatları Üzerinde hükllmetin hi. _ 
kim ve karar verjr bir mevkide olma
l!Inın varidat temini noktasından fay. 
dası olmaz mı? 

Bunlara benzer sualJeri daha ziya _ 
de taaddüt ettirmek mümkündür. Me 
selenin ruhu, bütün varidat kalemleri 
üzerinde ayrı ayrı daha radikal ve 
geniş bir zihniyetle yeni bir tetkike 

mize gelmiş ve saat 12 de Ro • 
manya vapurile de Köstence yo-

(Devamı 5 inci sahifede) 

gitmektir. Vergi sistemlerimiz yüzün

den tatbikatta az çok adaletsizlik ol
duğu iddiası ne kadar doP-ru ise, mem 
leketteki vergi kabiliyetinin de bugün 
künden fazla olduğu da ayni derece
de kuvvetli bir hakikattir. Bu mev -
zuda hemen bir karar almak değil, e
saslı bir tetkik mevzuubahstir. Bu 
tetkiki, en az bir aene çalıştırılacak 
olan mütehassıs bir heyet yapabilir. 
Azasının sayısı bir düzüneyi geçme • 
mesi li.znngelen bu heyete, devletin 
resmi dairelerinden seçilecek müte -
haasıslardan başka hususi müesseseler 
den, bu işlerde ihtisası olan serbest 
meslek erbabından birkaç zat ta gir -
melidir. Zaman zaman hükiimetin ba
zı ecnebi mütehassıslarına muayyen 
mevzular Üzerinde yaptırdığı etütler 
esasen mevcuttur. Bu etütlerin hepsi 
bir araya gelince; en iyi karar ve ted· 
birleri almak pek kolaylaşır. Şüphe 
yok ki, böyle bir hazırlık, hükümcl 
hesabına da · bugün için olduğu gibi 
yarının sürprizlerine karşı da - değeri 
pek çok, belli başlı bir ihtiyat kuvve
ti olur. Sürprizlere karşı, hazırlıklı 
bulunmağa mecburuz. Çünkü ne ha -
haya olursa ol.aun bütçe ve jktısadi 

• b .. d müvazene dü~turundan ugun e, 
yarın da, vazgeçemeyiz. 

Siirt M ebı.:sa 
MAHMUT 

iNaf ia vekaletinde 
Yeni teşkilat 
Yeni kanunla vekalette bir 
fen heyeti bulunmaktadır 

ANKARA, 10 (Telefonla) -
Nafia vekaletinin tetkilat ve va • 
zifelerine dair layihııyi bütçe en • 
~ümeni müzakere ve kabnl etmiftİr 
Layihada cümhuriyP.t nafiasının 
vezifeleri töyle tesbit olunmu9tur. 
Nafia vekaleti devlet teıkilatı için 
de memleketin imarına ve ticari 
ıktısadi inkişaf!_,, .. . ve ıçhmai. kay • 

Nafia Vekili 'Ali Bey 

naşınasına hizmet eden <lemiryol • 
!arını, limanlarını toıe ve köpriile 
rini yapmak, su itlerini laıı:ı:im et-

<Devamr 7 inci sahifede) 

Tayyarecilerimiz 
Geliyor 
Zabitlerimize büyük bir 
teıyi merasimi yapıldı 
MOSKOVA, 10.A.A. - M. Vo

rotilof Türk tayyarecileri terefine 
bir veda ziyafeti 
vermiştir. Bu zi
yaf ettr Türk tay
yarecileri, büyük 
elçi Hüseyin Ra- f ıııı"tl~~ <, 
gıp Bey, Türle as
keri heyeti M. 
Kreıtinski, M. Ka
rahan, M. Sokolin
kof, ihtilal askeri 
meclisi azaları, M. 
Aleksnia, M. Ey.i
man, M. Budyen- Ih". Voroşitof 
ni, M. Halepski, 
sivil tayyare filosu merkez he

(Devamı 5 inci sahifede) 

Etem lzut Bey Mecliate zab.ttalri )'fllll.,l•W.., ,_bilı ettiriyor ve bele
Jiye rem bey ( x) Cl%CI llT-""" yanuw/alri ar1-ltqlmının "'"'" not • 

lmJan Etem luet Bqin ~ llllftp .Jiyor 

Meclis zaph ilk posta ile 
Vekalete gönderilecek 
Ajansın müzakere hakkında neşret

tiği teblig teessüfle karşılandı 

Meclisin dünkü • 
lçtimaında 
Neler oldu? --Zabıtta tashih edi-

len eksiklikler 
latanbul umumi meclisi dün öf -

leden sonra fevkalade toplanbla • 
rına devam etti. Evvelki günkü Şe
hir Meclisinin içtimaındaki hara • 
retli müzakereleri duyanlar, ga • 
zetelerde okuyan birçok meraklı -
lar, dün, erlı:enden meclis salonu 
kapılarında, bekleme yerinde top
lanmı,lardı. Bir izdihama meydan 
vermemek için polis tarafından 

belediye meclisi •lonu kapı.ıında, 

M eciste zabıt okunuyor 

~ridorlarda, cümle kapısında ter. 
tıbat alınmıt, muhtelif noktalara 
memur ikame edilrnifti. Bir komi• 
ser tntibata nezaret ediyordu. 

Meclis saat 15,20 de toplandı. 
( Devaını 7 inci sahifede) 

Divanı muhasebat teşki
latı kanunu görüşülürken 
lktısat vekilinin mali müesseselerin kon 
trolu etrafında mecliste mühim beyanatı 

A~KA.RA, ~~. A.A. - Büyük Millet Meclisi bugün reis vekili 
Esat Beyın rıyasetınde toplanarak muame' - verg·ıs· k ·· 

1 d 
. . .. .., ı anununun encu-

menlerdea ge en ma delennı muz akere ve kabul ederek k ·· · · b. • · · anunun mu-
ı zakeresıru ıtırmıttır. 

~t Bey .bundan sonra: div~ı:ıı .m~~aebat tetkilatına ait kanu
nun miızakere&ıne, devam edılecegı nı bıldırerek demittir ki : 

Malumu aliniz bu layihanın 39 uncu maddesini müzakere eder
ken Refik Şevket Beyefendinin bir takrirleri vardı, bu takrir madde 
mucibince bazı idarelerin hesaplarını kontrol etmek için hususi kanun-

larının ilgası lazunge!mektedir.Hü- (Devamı 7 inci sahifede) 

Bu~ünkü mühim maç 

Galatasaray takımında 
Muslih te oynıyacak mı? 

Fener bahçe de mıntakadan cezasının 
yarısını dolduran Fikretin affını istedi 

Bugün Taksim stadında Fe -
nerbahçe • alatasaray maçı var... - l 
Bu maça takaddüm eden günler 

' gene epey dedikorulu i'lerle dolu J 
idi. Bu dedikodulu i,lerin esasını, 
Galatasaray futbolcülerinden Mu~ 
!:hin boykot meselesi te,kil etmek 
tedir. Okuyucular hatırlarlar ki, 

Ankara cat!tle•inde çıkan yangı; 
anında baatırılmasaytlı büyük bir 
tehlike vukua getirebilece~ti. ~es- 1 
mimiz yanan dükkanı gosterıyor 
- Yazısı kı\mı mahsusumuzda -

ilk defa haber verdiğimiz gibi, Ga 
latasarayh Muslih, bir meseleden 
dolayı bir sene boykotla cezalan
dırılmıfh. Fakat, ondan evvelki 
futbolcülerin ceza itlerinde yıldı
rnn aürati ve gökgürültüsü fidde • 
ti gösteren heyetler bu sefer biraz 
ağır ve gevfek davranmıtlar; teb 

BUGÜN 
2 inci aahifede 

Ecnebi matbuatında gör
düklerimiz 

3 üncü aahifede 

Mutbağa mı, bulutlara mı? 
Felek 

4 üncü sahifede 

Haftalık siyasi icmal 
Ahmet ş::ı .• ;; 

Resimli hikaye 
5 inci sahifede 

Haftanın sı·neması 

' fiğ, itiraz, tetkik, tarziye, tasdik 
gibi şeyler araamda Muslih te ara 
da geçen haftalarda takımının iki 
maçında oynamak fırsatını bulmu~ 
tu. 

Bu hafta, Sait Salahattin Be -
yin hatırını kıramıyacağı bir za • 
tın delaleti üzerine Muslin Sait 
Salahattin Beye tarziye vermif, 
Sait Salahattin Bey de futbol he
yetine bu futbolcü _!ı~kında yap 

Muslih Fikret 
tığı şikayeti geri almı,tır. Sait Sa 
lahattin Beyin şikayetini geri al -
ması üzerine boykot cezasını ni -
hai olarak tetkik edecek bulunan 
btanbul mıntakasının cezayı tas
dik etmiyeceği kanaati belirmit -
ti. Hatta bizzat mıntaka heyetine 
dahil bulunanlardan bazr kimse· 
ler bu futbolcünün affedilmesi 
ihtimalinin kuvvetli olduğunu ih
sas ve ifade etmişlerdi. Üstelik 
daha i' mıntaka heyetine gitme
den tarziyeden ve aften bahseden 

(Devamı 5 inci sahifede) 



İttihat_ ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAKlR BEYiN BIRAKTIGI VESiKALARA GORE.) 

Müsülmanlık ve hırıstiganlık 
münakaşası 

Dr. Nazım Bey diyordu ki: "Müsülmanlık mann 
ter~kki değildir, fakat bugünkü bidatları olmasa .. 
Onların maksadı harita üzerin

deki Oımanlı boyasını büsbütün 
ortadan kaldırmaktır. imtiyaz • 
farım derece derece tevıi etmele
ri hep o maksada hizmet etmek İ· 
çindir. O imtiyazlar sayesinde a· 
danın bir çok yerlerinde. is lam kal
madı. 

Bu imtiyaz bulutları toplana topla
na bir gün müthit bir •imşek fırtı
nası halinde isli.ınların ba,ına yağ
mıya hatlıyacaklar ve bütün islam
ları adadan muhacerete mecbur e
dec-;.1ctir. 

Sözde Şakir Pa'8- adanın bazı 
imtiyazlarını tahdit etmek istemit 
ve yeni nizamlar tesis eylemİfti.Bu 
nunla beraber idam cezasına mah· 
kıinı olan bir hayli mefsedet reisle
~i bugün gene resmen memur bulu
nuyorlar. lmtiyazlar tevsi edilirse 
ne olacak? Buna verilecek cevabın 
hulıisaH şudur: Riyaseti umur ta
mam il.- hıristiyanlara inhisar ede
cek. Bugün zıya' dan kurtulamıyan 
İ•lamların hakkı o zaman kimbilir 
ne olacak? Yemin ile iddia edebi
lirim ki o zaman mahkeme huzu
runc!ıt boğazlanacak olan bir islam 
h-ıkkında verilecek olan hüküm bi
le o maktulün aleyhinde olacak, 
be'ki ele onun na' ti de cezalandı
rılacaktıı·. 

Acl\ba hıristiyanlarca matlup o
lan adalet bu mudur? Acaba Av. 
rupa efkarı umumiyesi o zaman İs
lamların mazllımiyetine inanacak 
mıuır? Hiç zannetmem. 

Bu varakamın türkçe "Metveret, 
gazetesinde netrini ve tercümesi • 
nin Avrupa efkarı umumiyesine 
arzını hamiyeti İslamiye namına ri 
ca ederim.,, 

1slamlrk ve hıristiyanlık mesele
leri lttihat ve Terakki azası arasın
da en ziyade Dr. Nazım ve ishak 
Sükuti Beyler arasında mevzuuba
hs olurdu. İshak Süküti 8. tariıh 
mesclelerile çok me,gul olduğu İ· 
çin Pari.te bulunan Dr. Nazım Bey 
ile uzaktan uzağa tah~iri münaka. 
,alar yapardı. Dr. Nazrm Bey bu 
mektuplar~a diyordu ki: 

"Bence fark meselesi dini bir 
meseledir. Çünkü Türkler müslü
manlığı kabul edecekleri yerde o 
zaman hıristiyanlığı kabul etmit ol
salardı, tabii medeniyete daha ya
kın bulunacaklarından komşuları 
olan Macarlıt.r kadar olsun terakki 
edemezler mi idi?,, 

Mektuplarının bir yerinde de 
Dr. Nazım Bey aynen funları yazı
yordu: 

"Şüphesiz Hazreti Muhammet ;. 
le ashabının yapmıt oldukları İsla
miyet manii terakki değildir. Fa • 
kat bugün çalgı dinlememek için 
k~ağını tıkamak, :yı.pka giyiyor 
dıye oğlunu tahsil için Avrupaya 
göndermemek gibi haller, yani ha
li hazırdaki İslamiyet manii terak
kidir . ., 

Dr. İs.hak Sükiıti Bey Dr. Nazım 
Beyin bu iddialarına atağıdaki ce
vapları veriyordu: 

Acemistan'a git, çocuklara Hela • 
gu geliyor de, bak nasıl korkup ka
çarlar. Annemden zalim ve cana
varı tavsif etmek için ilk i~ittiğim 
isim Helagu idi . . 

Ondan sonra Cengiz'in oğulları 
islimi yeti kabul ettiler. Fakat na
sıl İslamiyet! Kanun gene eski ka
nun kaldı, yalnız bir namaz ile o • 
rucu kabul ettiler. ilim biraz terak 
ki ebnek üzere iken arkadan Ti -
murlenlc'i yetittirdik, geldi, islim 
memleketlerini ikinci bir katliama 
uğrattı. 

Avrupalıların da;nascain dedik
leri methur Şam kılıçları yok mu? 
Bugün san'at bu derece terakki et· 
tiği ve pıçakçılık lngilterede birin
ci dereceyi bulduğu halde o çeliğin 
nasıl yapılmıf olduğunu hala ke~
fedemiyorlar. İfte o sanat ta o kat
liam esnasında kayboldu. Ondan 
sonra Osmanlılar ne yaptı!ar? Ri
ca ederim, tarih meydandadır.Cen
gizin yaptıklarını kopya etmediler 
mi? Uç dört yüz sene zarfında ta 
TunHslara, Cezayirlere, Faslara ka
dar bir Yeniçeri dayısına herkesi 
secde ettirm~dik mi? Cezayirde bir 
Yeniçeri Ağası mesela İspanya 
sefirini dövüp kovduğu zaman Ba
bıali o ağaya kaftan göndermez mi 
idi? Hindistandaki müslüma.nlar 
hep Cengi!! ahfadı değil mi? Rica 
ederim söyle İslamiyet nerede var? 
Cengiz ayinine dönmemiş olan bir 
İslamiyet göster de beni itham et! 
Biz Osmanlılar İslamiyeti ortadan 
kaldırdık ve kendi eski putpereat
liğimizi İslamiyet diye İslamlara 
yutturduk. Birkaç tane de uydurma 
medeniyet bulduk. Oh, i•imize bak 
tık. İnsaf et, islim tarihini bir ke
re yokla! Hangi Arap halife kendi
sine Zillullahi filarz,, dedirtmiştir? 
Bunu bir kitapta bulabilirsen o ki
tapla kafamı yardığma razryım. 

Cüzi bir mütalea ile anlaşılır ki 
hala Çin' de kalan amcamız kendi
ıine "lbni Sema,. namıni veriyor. 
İtte görüyorsun ya, Türkler hali • 
müslüman olmamıtlardır, onların 
islamiyetleri yalandan, riyadan i -
barettir. Beyhude İslamiyete ta'n 
etmesinler! ' 

Gelelim Macarların meselesine! 
Macarların bizden ayrıldıkları za
manı tarih bile tayin etmiyor. Ba
husus onlar orada hıristiyan:ığı ka
bulden sonra Avrupanın muhtelif 
ınillet~rile asırlarca ihtilat ettiler. 
Putperestlik devrinde de Avrupa 
milletlerile temas halinde idiler. 
Onun için Macarlarda hu,unet za
ile olabildi. Rusyadaki hıristiyan 
kazaklardan bir İnsan yetiştiği va
ki midir? Varsa, rica ederim gös
ter! 

İfte azizim benim fikrim bu mer 
kezdedir: Türkleri islıimiyet dedik 
leri bugünkü putperestlikten kur · 
tannalı ki onların terakki sahasın· 
da büyük adımlar atabilmeleri 
mümkün olsun! Yok- hakiki İsla
miyet dininin ter<>.kkiye mani ola . 
bileceğini hiç zannetmem . ., 

-Bitmedi-

H ERLE 
Romanya - Lehistan 

Leh hariciye nazırı Mösyö 
Bek Bükreşte 

iki memleketin başkalarile idame et • 
tiiii dostluk bağlariyle, çok kuvvetli ve 
istikbali büyilk bir Avrupa te4kilatınuı 
nüve"Sİni teşkil etmektedir. Met.ai İş
tirakimizin istikbalde daha çok sıkı • 
latacağına ve aulbiliı idamesin~ ve u -
mu.mi menafıe daha ziyade hadim o -
JacaV,ına kaniim ... 

M. Titülescoya ceval> veren 1\1. 
Bedlı: Romanya milli bayramı arife · 
sind.; Bükreşte bulunduğundar dola · 
y, memnuniyetini izhar etmi' v': ~jl. 
lı b~yramın Romanya ~uvvetlermı ve 
bugüne kadar elde . e?i_len . muv.affa · 
kryetleri göste~~ >hbanl~ harı ol • 
duğ-u chemmiyebı ışaret ettikten son · 
ra demiştir ki: 

" Romanya ile Lebistaru biribirınc 
bağlayan ittifak bağlan eski ve devam· 
Ildır. Milletlerin iç.i"l~en gelen ve dev
let adamlarının dür!JCnlüğü ile tak -
viye olwıan bu ittifak, iyj ve fena bir 
cok safahatı, daima galip olar.J< geçir · 
~jş ve bunlarda.n da.ima her rn~aya 
mukavemet edtn yeni bir kuvvetle çtk
nııştrT. 

Siz de nanr hazretleri, Lelıistan:I• 
iken Leh milletinin Romanyaya k•rşt 
duyduğu der:n ve büyi:'.< dostluğu h:;
sebni~nizdir. Lehli!.,. dürli·nllk ve 
tecrübe gibi büyii.k hasle:.!eriruzle bü
tün A vrupanm tak.dim:ıi celbeden ve 
memleketinizi derin büyüklOle tem • 
sil eden şalısmızda Rçmanyayi tak · 

. . . 

.. -. ' • t 

Gümrük memurlarına ikramiye 
ANKARA, 10 (Telefonla) - Gümrükler ve inhisarlar Vekaleti 

gümrüklerde tahsil edilen para cezalarından haziran ayı içinde gümrük 
memurlarına ikramiye verecektir. ikramiyenin geçen sene olduğa gibi 
birer maaş nisbetinde olacağı tahmin edilmektedir. 

Muhacirlerin getirecekleri eşga 
ANKARA, 10 (Telefo.nla) - Nüfus ve gümrükler umum müdür. 

lükleri tarafından müştereken hazırlanan muhacir ve mültecilerin bera 
berlerinde getirecekleri eşyalar hakkındaki kanunun tatbik şeklini gös
teıfr nizamname Devlet Şurasına gönderilmiştir. 

Ölüm cezasına çarpfır!lanlar 
ANKARA, 10 (Telıclonla) - Erdek kazcuının Yukarı köyünden 

Kara Hasan ile Malatyanın komikköyünden Süleyman oğlu Mehmeclin 
ölüm cezalarının tasdikı Meclicten istetımiş ve Yozgadın Sorgun kazası 
Karakız köyünden lsmail oğlu Yusuf ve Hüseyin oğlu Alinin ölüm ce. 
zasına çarptırılmasını Adliye encümeni tasdik etmistir. • • 

l zmir yolunda feci bir kaza 
IZMIR, 10 ( A.A.) - Bergamadan Menemen yolu ile lzmire gel. 

mekte olan 18 yolcu il~ do~u kamyon, yolda devr·ilmiş ve 13 kifi yara. 
lanmı,tır. Bunlardan bır kısmının ··~rn•ı ni(ırdır. Yaralılar lzmirden 
gönderilen ahhi imdat otomobille. ile lzmir memleket hastanesine ge
tirilmişlerdir. 

Venizelos igi karşılanmadı 
EŞME, 10 ( A.A.) - Sakızdan alınan en son haberlere göre be, 

gündür adada bulunan eski Yunan Başvekili M. Venizelos bu seferki ge 
liş ve kalışında hiç iyi :Zarşılanmamış, çok yalnız kalmıştır. Hatta Bal
kan misakın iyi karşılayan pek çok tara/tarlarının kendisini bıraktıkla
n söylenmekte ve buna sebep olaı·ak mumaileyhin Balkan misakına 
karşı yapmış olduğu fena tesirler ileri sürülmektedir. 

dir ve tahs!.n etmdded.:.T!er. . . l Küçük itilaf 
Aramrzdclci müna>ebatm her iki / Mali rezaletler 

fskenderiye belediye 
meclisinin feshedilme

sine sebep oldu 
lSKENDERIYE, 10. A.A. 

memleketin nePi:ıe olarak gittikçe kuv- , - --o-

ve:ı bulacağına ~· s.:ıha matu~ Iktı·sad"ı konferans-muşterc.k menfa..:.= yalnız mcmle 
ketlermiz-İn ve vata..Ttdaş.]armuzın ne - • b" 
fini değil ayni ~da be~]~I ta De gı ı 
hayatın ınenfaatıermı ve umu~ı su~ .. 

gırye.ini de istih<ial etr?,<'kte~ı-. . İki T db. 1 r alın d 
memleket araımda!.ci mutekahi:I zıya- e ı r e ı 
retlerin milletleıimizi g:ttikçe daha 
biNbi.rme yakla?bracağına ve İnsani 
ve lbeyrıelmilcl sahadaki i,tirak Jll(l • 

•..isine büyük reikyaflta yarden edece . 
ğine kaniim.,, 

Silahsı~lanma Fransız meclisi 

İngilter;inurahhas Radikal so~listler feshe-
larına gayet geniş dilip edilmemesi 

1,. h" t d" hakkında karar verecekler sa a ıye ver ı PARts, ıo <A.A.> - Bütün gaze-
PARıs, 10 (A.A.) - M. Hendtt • tel..- Klem><>nferrand ıelırinde topla • 

son """t 17,40 ta bw-aya gelmittir. nacak olan radikal sosyalist l<ongres.İ-
LONDRA, 10 (A.A.) - Alm""ya "" büyük ehenwniyet vermektedirler. 

batvekaletinin siliıhlan bırakma işleri Mühim bazı radikal sosyal:Wt mebu .. 
hususi miiııaviri M. Yon Ripendn>p ha· 
va yohı ;ıe dün Londraya ge!ınitll.-. !arın Stavislci meııeleslle alakadar ol • 
Bugün öğleden sonra Sir Jolın Simon duğu malUındur. Ve lcongYe rapor • 
ile görüıecektir. törü bunlar haddanda şiddetli ı.......,. • 

Abnan hükiımetinin iltiması ile ha- lar Hıtiyecektir. 
ur edilmiş olan bu millal<M esnasında Kongre ayni zamanda yeni intiha • 
2.9 mayısta vuku buJacak Cenevı-e iç-- bat yaptlması için mebusan med.ismm 
tunaına taallUk eden meseleler görü • feshedilip edil-: hakkında da bir 
şülecektir. ~~·~-

s·ı~Lı karar verecektir. Kongre 11 mayıstan ı = arı bırakma meselesinin hali 
hazırda ı..:,. çtkmaza sapmış olması do • 13 mayısa kadar ~ gün devam ede • 
layuile, bu mülikat büyük bir ebem. .,:;c,:elctir:,:':.;· ____________ _ 
miyeti haiz olacaktır. 

M. Yon Ripendrop Lord Eden ile ma hal.kında bir iıaafa varabilmek İçin 
de görüşecektir. Paris ve Cenevrede görülecek her ka-

LOND RA, 10 (A.A. - Kralın mü • biliyetten mümkün olduğu kadar geniş 
hürdan Lord Eden, cumartesi günü bir surette istifade etmcJer.ini müm • 
öğleden sonra, hllVll yolu ile Pariııe ora- kün ktlmayı ôstihdaf ebnektec&. Bu nok 
dan da ayni gece otrenle Cenevreye gi. tai na:ı;ardan M. Eden ile M. Bartu ar~sın 
dip Akvam Cemiyeti meclUinin pa • zardan M. Eden ile M. Bartu araım • 

BOKREŞ, 10 (A.A.) - 30 ni....,. 
da Bükrefle toplanan küçük iti.laf ;.:.:. 
tıoadi meclioi dün müzakerelerine nİ· 
hayet vermiştir. Bu lnuusta neşre • 
dilen resmi tebliğde 1934 kanunusa · 
nisinde P.-agda eoasatı konulan iktıııadi 
tep-iki mesai sahasında yoluna dev;mn 
eden meclisin Biikreştdı.i müza:k«at es 
nasında kendi dahili nizamnamemu 
vücuda getiı'Ciiğj zikredilmektediT. 

Meclis mütekabil mübadelelerin faz. 
lalaşmasırun üç memleket aı-ıumcbloi 
iktısadi yakınlaşmanın esasını teşlci.l 
ettiğini müşahede ..ımişt.ir. 

Bundan dolayı mecliı m'!li komi • 
lelere gelecek •içtimalardak.i mü:ake • 
rata e>as teşkil etmek üzere h... ÜÇ 
memleketin ahten tesbit edilen iktı • 
sadi vaziyetleroni ve g~ hususi , g&
rek wnuıni ôktısadi şeraitini tetkik et • 
mek vazifesini vennİ?br. 

Mecfü üç ınemldr.et arasında ııimen
difer ittihadı ve lriiçük itilaf dev • 
!etlerinin Tıınadaki ııeyrÜsef...- müe....,_ 
selerinhı teşnkı mesaiü hakkrndaa.i pro 
jeleTıi kabul etmi§otir. 

Meclis Yugoslavya, Romanya ile Çe
kodovakya araS>ndaki hava postalan 
ittihadma ginnesiıııi lava.iye etrnit • 
tP.. . . 

Meclis gelecek ıçbmam 20 aiuatoa 
1934 tarihinde Yugos.lavyada yap1hna

~ma karar vemıiştir. 
M. Titülesko içtima nihayetinde bir 

nııtı.ık söylemi§ meclisin çok iyi çalıt· 
tıiimı ve verilen kararlaınn çok ya • 
!unda sesnere bahşolacağmı bildirmiş · 
Lir. Di.ğer iki murahhas heyet reisleri 
de memnuniyetlerini izhar ebniı;ler · 
dir. 

Reuter ajansı bildiriyor : 
Bir müddettenberidir efkarı u· 

mumiyeyi itgal eden bazı rezalet
lerden dolayı, hükumet İskenderi
ye Belediye meclisini dağıtmağa 
karar vermittir. Hüklımet, bunun 
yerine kaim olmak ve yeni intiha
batın icrası mevsimi olan sonba
hara ka4ar icrayi faaliyet etmek 
üzere altı Mısır'lı, üç fngiliz, bir 
Fransız, bir İtalyan ve bir Yunan
lı azadan mürekkep hususi bir 
meclis tetkil edecektir. 

Deniz kazası 
-o-- .~. 

Amerikada iki harp ge
misi birbirine çarptı 
V AŞINGTON, 10 (A.A.) - Bah

riye .nezareti Miloke Jı:rüvazörü ile 
Simpson mııhribinin bir manevra esna
sı.nda müsademe elnııiş olduğu, moılrri
bin bir atelye gemisi ile biriilrte ı.-. 
eli vesaitile Kübaya doğr<ı gitrndrte bu
lunduğu haber verilmektedir. 

Krünzörün hasara uğrayıp uğıwww• 
dığı meçhuldür. 

Taş devrinden kalma 
mağaralar bulundu 

zarlıe$i günkü içıimaında hazır bulu • daki mükalemelere çok ehemmiyet ve. 

naeaktııı:·. rilmektedir. Büyük Britanya planı Ü • Almanwa ı"'e Brezilya ara-Hancıye nazın Sir Jolın Simonun J ı 
da gelecek hafta sonunda Cenevreye zerinde bir itilaf husulü hiç bir su • d l" f le 

1
• 

MOSKOV~, ~o (A.A.) - Kafk,.. 
yada Karatulı ıstaayonu civannda 
8080 metre irtifaında bir dağın etek
lerinde taş devri insanlarının meske • 
nini teşkil ebnİ şolan bir mağara bu
lunmuttur. Mağaranın İçerisinde ıi .. 
leks ve kemikten mamul aletler ve 
mağara ayısı ve boa prigeiuı gi.bi bü
yÜk hayvanların iıkeletleri meydana 
çıkanlmışhr. 

gitmesi bekleniyor. retle kabil olmadığı takdirde M. Bald sın a zep in Se er r 
LONDRA, 10 (A.A.) _ Son kabi- vinin 8 martta avam kamarasındaki RIO DE JANEIRO, 10 (A.A.) _ 

ne içtİmamda hükiımetin Cenevre • beyanatmda işaret ettiği veçlı.ile ha • Brezilya hükiimeıi ile Zeı:ıc!in 4ıava 
~~i murah~";"lanna gayet geniı sa • va lcuvvetlerinin istimaHni tenkis ede- nakliyat şirketi, Abnanya ile Brezil · 
lahiyet verdiğı zaratediluıd.-tediı. cek bir mu4<avele ekti teklif oluna • ya araSJnda muntazam hava Pc;>"tası "Araplar Acemistana İslamiyeti 

soktukl~ı zaman orada büyük bir 
medeniyet gördüler. Araplarda bir 
has~a vardı: O da her gördüklerini 
hemen kabul etmekti. Dünyaya bu 
kadar müaamehakar bir millet gel
memittir. Arap'ta taassup yoktur, 
yalnız asabiyeti kavmiye vardır. 
Araplar bu hassa yüzünden terak. 
ki ettiler ve inkıraz buldular. Bin
lerce müslüman bir zamanlar Arap 
bir çok Nasrani hocasının kar,ısın
da diz çökerek ders okumuşlardır. 
O talebe içinde bizim dince mukad 
des tanıdığımız zevat ta vardı. 

Bu salilhiyet bıühassa si.lahl.an az;a,lt. caktır. jşletmek üzere itilaf aktetmıtlerdir. 

(--:::-~~----:-..--~~~~~------~~-----), EBf ATBUATINDA OKUDUK ARIMIZ 

İtalya yakında Yugoslavya 
ile de müzakerata girişecek 

ROMA, 10 (A.A.) - ltalya. Avus 
turya - Macariatan itil&flarrnm önü .. 
müzdeki cumartesi gÜnÜ imza edilme 
si muhtemel görülmektedir. 

İslamiyet nasıl oldu da bugünkü 
hale girdi? Ulum ve fünun terakki 
ettikçe ahali muhtelif fırkalara ay. 
nldı. Dini fenne tatbike kalkrftı • 
lar. Her fırka hükumeti kendi a
kidesine çe1cmek istedi. Daha bir 
çok seyyiat ta başgösterdi. Niha • 
yet halifeler putperest Türklerden 
köle getirterek onları asker yaptı
lar ve Araplara ka111 kullandılar. 
Mongol olan Türklerin dini, bütün 
Mongollar gibi, hükümdara tapın
maktan ibaretti. Türkler eskiden 
böyle oldukları gibi halen de öyle· 
dirler. En sonra Cengiz Han çık
tı. Ortalığı yakıp yıktı, mevcut o
lan medeniyeti mahvetti. Helagfi' 
nun kılıcının korkusu hii.li. Asya 
kavminin hatırından çıkmamıtlır. 
Bugün Diyarbekire, Hakkari'ye ve 

Journal des Debats'dan: 

Journal des Dcbatı, Hüdeyde'ni11 
lbni..,uut kuvvetleri tarafından işgal 
edildiğine dair olan naberi verdikten 
sonra va;z;iy=ti ıalılil etr..-1!ktz ve şun • 
lart •Öl·l~mektedtı. 

Yemen'in merkezi olan San'a'nın 
~ap denUindeki limanı Hüdeyde'nin 
ı~!Q~-i aevkülceyİf noktai nazarından 
buyuk bir ehemmiyeti hai;z;dir. Filha
kika Yemenin payitahtı ıimdiki hal • 
de deni;z;le olan iltisakını kaybetm · 

h . k d.. ~ ve ançten en ı&ıne ltizım gelen şey 
leri tedarik imkanı kalmamııtır. 

Muhasemat daha devam edecek 
mi? Kudüsten ve Kahireden gelen ha
berler tamamile biribirine zıttır. Rir 
rivayete bakılırsa imam Yahya, lb • 
nissuudun istediği fekilde teslim ol • 
maya ve tacü tahttan feragat etme./fe 
ra:udır. Fakat oğlu Emir Seyfülislam 
Ahmet bunu kabul etmemekte ve mu 
kavemet ı:öatermeğe haz:ırlanmakta • 
dır. Hiç ıüphe yoktur ki Sana'n:n mü 
dafaa., sahil boyunca ilerlemişlerdi. 
Çünkü burada kolaylıkla yol bulabili
yorlar ve süratle ilerileyorlardı. lbnU. 
suut hayli ;zamandan beri çok süratli 
bir ilerlemenin düşmanlarınUI gözü .. 
tıü yıldıracağını tahmin etmiıti. Bu • 
nun için otokar alacak yerde, fÜphe
leri uynadırmamak için l.endi sara)'I 

halkı için otomobiller satın alm~tı. 
lfte fimdi ordulanru bunlarla sevket 
mektedir~ 

San' a dağlık bir ara%inin arkasın • 
da ve Hüdeycleye 155 kilometre me
&afede bulunmaktadır. Binaenaleyh da 
ha devamlı bir mukavemet gösterebi • 
lir. Fakai Yemen ordusundaki kuv • 
vei maneıliyenin bozukluğu ve teıki • 
latın noksanlığı :uıferle neticelenecek 
bir mukavemet yapılma.sına mônidir. 
Bütün Yemen bunun mesuliyetini l • 
mam Yahyaya atfetmektedir. 

Diğer taraftan Yemenle Hicaz ara .. 
sındaki muhasemahn göze görünen ae 
bepleri altında gidi bulunan diğer es 
bap ta aranmaktadır. lbnissuudun 
Yemenle Necit arasında (Etat tam. 
pon? mevkiinde bulunan Asir'i z.ap • 
tettiği ve Asirli rüesanın Yemende 
kendilerine bir melce bulduklan ma 
lumdur. Fakat lbni..,udun herhangi 
bir teminat almadan harekete geçmİf 
olmaSll muhtemel değildir. Bu temina
tın da din ve coğrafya noktai naz.a • 
rından kısmen Hindistan yoluna ha • 
kim olan Arabinana büyük bir ehem 
miyet atfeden Londra'dan ba.,ka bir 
yerden Verilmesine imkan yoktur. Di 
ğer taraftan Yemenin, Şap deni~inin 
diğer tarafında Erythree müstemle • 
lıeıine malik olan ltalya ile ınkı mü • 
naıebat temin ettiği muhakaktır. Bi • 

naenaleyh bugünkü harp bir Arap 
harbi değil bir nüfuz; harbidir. Cibuti 
ve Suriye ile Yemenin ve Hicaz.ı.n kom 
fUSU bulunan Fransa bu hiidiaeleri bü 
yük bir dikkatle takip etmek mecbu· 
riyetindedir. 

Financial Timeı'ten: 

Nevyorktan yaz;ılıyor: Bir mat • 
bua.t İçlimaında, maliye nazın M. 
Cordell Hull mümkün metrebe sürat· 
le daimi bir kambiyo istikrarı ya • 
pılmasınl ve daimi para itilôllarının 
tatbikini müdafaa etmiştir. Mumai • 
leyh, her taraftaki mali ve ticari te • 
zepzübün, bu meselelere dikkatle ve 
tedrici bir aurette takarrübü mecbur 
kıldığını söylemiıtir • 

idarenin salah planının diğer ga
yeleri, milli kredinin mulıafazaıı, büt .. 
çenin mümkün me!"te~e ıüratle ~ev
::r:ini ve kontrol edılmıyen ve edıle • 
mi yen enflasyondan içtinaphT. Mali • 
ye na::r:ın beynelmilel ticaretin daha 
hür ve serbest olmasına ihtiyaç bu • 
lunduğunu söylefflİ4, ve dünya sela • 
hının devamlı olabilmesi için keyfi 
ve mütebeddil ticari tahddatın kal • 
dınlması lüzumuna blhtU»a na;zan 
dikkati celbetmi1tir. Ve demİ.ftİr ki: 
"Hali hazırdaki müfrit milliyetperver 
lik cereyanı beynelmilel ticareti boğ
maktadır Ve devanı ettiği takdirde • . d 
iktısadi felaketi ıntaç e ecektir. Bir-
leşik Amerika, memlekette!'i ticari 
salahın sağlam ve namu•kar metot-

lora istinat etmesini istemektedir. Re 
fah 3enelerinin &eviye&ine avdet artık 
me.vzuu bahis değildir . ., 

Mumaileyh, esham borsasının ma
li manipülôsyonlannı ve esham oyun· 
la~ını §iddetle takbih etmif ve "bo • 
zuk metotlar ve operıuyonlar, .baya .. 
ğıca &uiistimall«r! çılgınca•ına ısr;cıf .. 
lar fOk ıümullü 13kandallar ve cına • 
yefler ve ahl4k 1!e n~musk~~ları~ he~. 
şekilde ihlali mılletuı malı ışlerıne nu 
fuz etmi§tİr,, demiftir. 

L'Ami du Peuple'den: 

Staviski meselesinde ölenleri saya
lım: 

Btıfla Staviski öldü. Arkaıından 
Blanchard, daha arkasından David, 
strasile Prince, Macar avuliatı Pau .. 
lovack, Madam de Chattancourt, Deı
plaı •. 

Yaralılar: 
Müddeiumumi muavini Harlau.r, 

a~ukat Raymond Hubert, Madanı Ta 
rıı. 

Hall.alar: 
Avukat Gaulier
Kurtarılanlar: 
Bonnaure 
Staviıki meııeleaine yakından ka • 

ı·rrmıf olan isimlere, şubatta ölen 27 
lli.~i ile yüzlerce Franıı~ vatandaıı Ja 
il<ive etmek lci::r:ımdır. Polis Flandre'i 
de komünU.tler öldürdü. 

Bu feci silsile daha devam edip 
gidecek mi? 

Avuaturyaya, Tiryeate tarikiyle ya 
pacağı ithalat ve ihracat için bir ta -
kıın te•hilat ve menolfi göıterilmittir. 
İtalyanın Yugoslavya kereste ithala
tı için Yugoslavya ile yakından mü • 
zakerata girişm.ek tasavvurunda bu .. 
lunduğu söylenmektedir. Yugoslavya 
keresteleri ithalatına da Avusturya ke 
resteleri ithalatına karlı gösterilen 
kolaylıklar gösterilecektir. 

Balkan misakı etrafında 
ATINA, 10 (Milliyet) - ltalya -

run Atina sefiri dün M. Maximo.su zj .. 
yaret etmiştir. Yugoslavya sefiri de 
Başvekil M. Çaldarisi ziyaret etmi~ • 
tir. Bu iki ziyaretn Balkan miaakile 
alakadar addolunmaktadırlar. 

halyada bir kooperatif 
heyeti 

ROMA, 10 (A.A.) - Reuter A • 
janaından: 

Başvekil Mussolini, lktısat ve aa • 
nayi faaliyetini mürakabe İçin sanayi 
ziraat, nakliyat ve küçük sanatlar ~r
babından 22 kişilik korporatif bir ı.e
yet teşkil ebnİtşir. Bunların vereceii 
kararlar, kanun hükmünde olacaktır. 

Orman yangınında 
yanan insanlar 

BÜKREŞ, 10 (Milliyet) -
Zemesti dağında çııkan bir orman 
yangı~nda sekiz erkekle, altı ka· 
dm yanmıttır. Kaybolan 6 amele
nin yandığı zannedilmektedir. 



lfELE~ 
Mutbağa mı, bulutlara mı? 

Ş. 'mdi efkar ikiye ayrıldı: Ha
n~mlarımızın acaba yemek pişirme
•ı mi müreccahtır, tayyareci olma
"' mı? .. 

Geçenlerde akşam gazetesinde 
Yemek pifİrmekl-t tayyarecilikten 
hangisi daha güç olduğu hakkında 
Cemal Nadir'in tl'r de karikatürii 
vardı. Demek iş günün meselelerin
den oldu. 

Elendim. Bu mukayesenin yapıl
m<Uına sebep olan hadise şudur: 

Maryse Hilz isminde bir Fran
ııız kadını (Tokyo. Paris) hava 
•elerini yaparak dünyada büyük 
blir :şeref kazandı. Y aışasın uçan ka
dınlar .. Bana soraraasınız ayağım 
karada olmayı ve tayyareye binme· 
meyi yüz defa tercih ederlim. Çün
kü henüz kanal/anmadık. 

Ne diyordum? Bu Parisli kızca
ğız bir şapkacı amelesi imiş. Gü
nün birinde Franaanın (Bourget) 
tayyare meydanında bir tayya:·e 
bayramında bulunmu11 pek hosıına 
gitmif. ErteıF günü bir uçuş 'yap
mış. Daha aonra parasütle sukut 
n""!;ara~arı yapmış. Nihayet şapka
ct!ıga. bır tekme, haydi tayyareci 
Şimdı dehşetli bir şey olmuş .• Mü
kemmel değil mi? 

Lakin bana aorarsanız bu hanı
~ın bir güzel kotlet plişirmesini 
bılmeaini, bir sofra tertip etmek 
lıiinerine vakıf olmasını, tayyareci
lik öğrenmis olmasına tercih eder-
dim. , 

. - Amma da babayani adamsın! 
dıyecelu1 '.niz .. Vallahi hakkınız var. 
Çok babayaniyim. Lakin bakın 
na•ıl düfünüyorum?. 

. Bir memlekette böyle tayyareci
lık bilen üç dört tane kadın yetiı:
meai propaganda noktasından l~
zımdır. Bu hareket bir kadının ce· 
sareti, sebatı ve kabiliyeıJ;nin yü.'.:
•ekliğin! !!Ö•termesi yüzünden çak 
kıymetlıdır. Ama işte o kadar. 

Şimdi.böyle bir hanımla evlis :
niz. Akşam üstü eve geldiniz. yor
ı:un argın, soyunup banyo yapmak 
•onra yemek yiyip rahat etmek i•.' 
tiyoraunuz .. Hanım? .• Hanım yok. 
Hizmetçi geldi: 

- HanımelendH, küçük tayyare
aile biraz Bursaya kadar uçtu ... 

Diyor. Siz evde yalnız .... Tabii 
aomurtuyorsunuz ... Hanım o ak
fQm /Jursadan size tele/en ediyor: 

- Cicim nasılsın bakayım? Be· 
ni al/ettin değil mi? Burada sere· 
lime 2l'yalet verdiler. Sana tel~lon 
ediyorum. Bak belediye reisi Bey 
(aizin gibi bir hanıma malik oldu
iımdan dolayı kocanızı tarafım
dan tebrik ediniz) J(yor, ne der
•in? 

Ne desin biçare? içini çekerek 
tabii kendi kendine: 

. - Ah bir de bana sorsunlar .• 
demiştir .. 
, Hanım erıeı): günü Kütahyadan 
dolaşarak lstanbula dönecek gaze-
tecil l "l "k ' ı.., er e mu a at, resimler, evde 

tul merasimi lalan ... 
A/' 61tin kocası, arkadaşlarından 

ı efendinin haline bakıp fi'!''~ 
etnıekteJir Ali elendi orta hallı bır 
nıemurJur.' Bir karışı_ iki çocuğu 
varJır. Kanıt çocııkalrına bakar, 
güzel yemek pişirir ve akşamları 
kocasının kar,ısında onun gündüz 
Yorgunluklarını unutturacak bir 
çehre ile dolaşır, hizmetini yapar ... 
.8ir kusuru vardır uçmaz ... 

Hanımlar! içinizde istiyen ye
'!'e_k, çamapr, ev hizmet!; öğrensin, 
1•tıyen tayyarecilik! Lakin bana 
brarsanız ben evli olsam karımı 
,;:;utlar arasında aramaktansa mut 

kta bulmayı tercih ederim. 
FELEK 

2QADA 

Pirincin firesi 
. Ticaret odasından pirinç ta • 

~ırlerinin bir türlü içinden çıka -
ltıııdığı bir sual sorulmuştur. 

. Odadan 1,5 ay zarfında bir 
tnrktar pirincin yüzde kaç fire ve
~~ği sorulmaktadır. Oda ş-im -
, 1 ~u işi tetkik etmektedir. 

enı istih'Ak resminin tesirleri 
. Ticaret Odası sanayide yeni 
ı~tihlak resminin yaptığı tesirle • 
l~ - ~etkik etmektedir. Sanayi ~ir -
~gınden bu hususta sanayicıle -
tın nıütaleası ne olduğu sorul -
llıuş tur. 

Kazanç kanununda ismi 
geçmeyen meslekler 

Ticaret oda'll meclisi salı gÜ· 
illi bir içtima yapacaktı. Bu içti • 
illada bi !hassa yeni kazanç kanu • 
~unun ismi geçmemit olan muhte 
ıf meslek saflarının kanunda zik 

:,edilen sınıflara göre kıyası yapı· 
,.~ ... ı, •. _ 
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ŞEHİR HABERLERİ 
EKONOMi 

Almanyaya yu
murta ihracatımız 

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllltl~ 

~ OTO- MOTO- VELO ~ - -- -
-o- = = 

ihracatçılar dün aralarında§ 25 Mayısı Bekleyiniz § 
bir toplantı yaptılar y :=_ ar~~lar bu $ene çok heyecanlı oluyor.. Kos.uculardan bazılar< 
Dün yumurta ihracatçıları Türk - ye b ı 5 ofis htanbul şubesinde bir içti . 5 • nı ara. a ar. getirtiyor! .. Seyirc:lerin yarıf safahatını takip i~•:n 5 

ma yapmışlardır. Bu içtimada ls- 5 hususı tertıbat alınıyor.. ZG Mayıs tarihini unutmayın : := 
tanbul §Ubesi müdürü Cemal ve 5 Hareket, heyecan, yüksek spor günüdür. = 
ticaret odasından bir mümessil E Yarıflanmızm Tertip Heyeti Bu maksatla hedef mahalline 5 
bulunmu§tur. 5 ~e!o~lu . kaymakamı Sedat B. hoparlör tesisatı yapılmasına; 5 
. Öğleden evvel yapılan hu iç- S ın •ttırakıle dün saat 4 te yarıf hareket noktası ile hedef arası- 5 
tıma uzu~ müddet devam etmiş ve :S sahasını gezmit ve yol üzerin- na çift telefon hattı gerilmesi- ~ 
yumurta ıhracatımız için bazı esas- 5 de bazı emniyet tedbirlerini ne ve seyircilere tevzi edilmek = 
!ar hazırlanmıştır. = mutalea etmİftir. . üzre yarıa kontrol cetvelleri ta- S: 
. Aldığımız malumata göre iç • a5 Heyet son günlerdeki içtima- hına bafl~nını.ftır. § 
tımaın esas mevzuunu Almanya- = larında bu seneki yarıtlarm ev- Y ant gününü heyecanla bek- S 
ya yapılan yumurta ihracatı ve Al- ~ velki senelere nazar~ .da~a he- !emekte olan k°'ucuların kaydı 5 
manyanın koyduğu kontenjan me- 5 yecanlı olması, seyırcılerın ya- kabul muamelatına 10 Mayıs- = 
selesi tetkil etmekte idi. Bu iç • S rıf ~ahatı':''. t~ferrüatile takip lan itibaren baflanacak ve bu 5 
tim.Ga alınan kararlar derhal tel- 5 edebı,1~elerı ıçın bazı kararlar mWlmeli.t Turing Klöp bürola- ~ 
grafla Türkofis merkezine bildi - = vennıştır. rında yapılacaktır. = 
~:::';~;EDE '1ıın n mnnmn · ı 11111111111111111111111.I 

Tozlu yollar 
-<>--

Belediye katranlamağa 
karar verdi 

lstanbul belediyesi lstanbullu
ları çok yakından alakadar eden 
bir karar vermittir. Bu karara gö 
re yazın tozdan ve kıtın çamurdan 
.geçilmiyen sokaklar t.,.bit edile • 
cek ve bunlar tamir edildikten 
sonra üz,erleri katranla dondurula 
!caktır. · 

Konservatuvar mDtehassısı 
dun gelmedi 

10 Mayııta şehrimize gelmesi 
beklenen konaervatuvar mütehaa
usı profesör Marlu dün tehrimi
ze gelmemittir Profesör mühim 
bazı itleri çıktığından ancak 20 
Mayısta gelebilecektir. Profesör 
burada konservatuvarın imtihan -
lannda bulunacak ve neticeler ü • 
zerinde tetkikat yapacaktır. 

Lehistan hava kuman
danına ziyafet 

Refikasile beraber şehrimize 
geldiğini yazdığımız Lehistan ha
va kuvvetleri kumandanı ceneral 
Laiski harp esnasında tayyareci sı
fatile ordumuzda hizmet etm.iş es
ki bir askerdir. 

Ceneral mevsim münasebetile 
mezuniyet almış ve memleketimiz
deki eski dostlarını ziyaret etmek 
ve eski hatıralan anmak maksa -
dile lstanbula gelmiş ve Londra o
teline inmiştir. 

Mezuniyet müddetini burada 
geçwecektir. 

Lehistan büyük elçisi Coı 'e 
Pvtczki dün, ceneral ve f'k . re ı ası 

terefme Tokatliyan otelind bi 
öğle yemeği vermiştir Ak• e Lr 
h

. · ,amı, e 
ıslan ceneral konsol<>& M·· . u oayö 

Yı( eg?erowıcz de konso!cshanede 
bır zıyafet vermiştir. Ceneral dün 
§ehirde gezintiler yapmı§tır. 

-o-
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(it Bankaaından alınan cetveldir) 

10 Mayıs 934 
AKŞAM FiYATLAR/ 

iSTiKRAZLAR i TAHViLAT 
l•tikrau dah.ili 96.50 T k . 9 78 K uponaua ' •• _erıye ' 
1933 latikra::r:ı 93 Elektrılc - .-
Kuponaus ~~•m.••1 -.-
Unitürk 32.10 uneı -.-

" JI 31,40 Rıhtım 17,75 
" 111 31,40 Mümeaail 58,60 

Şark D . Yolları 2.60 .,. 11 48,70 
Gümrükler 8 K uponau:ıı: 
Baidat 9,78 ,, 111 .. 7,10 

ESHAM 

Kuponau:ıı: Reji ,,.. 
it Bank••• Nama 8.80 i Şir. Hayriye .. 

4,15 
,,. " Hamiline 8.SO Tele fon 
Kuponauz Terko& 
,, ,, Müeı•İ• 98 i Çimento 
Kupon•\l:r. 
Türldve Cümhü- ittihat dey. 
rİJ~t -Bankaıı 57.SO f Kuponauz 
Kuponauz Şark dey. 
Tram•AJ' 41,20 Balya 
Anadolu Hiaae 27,65 Şark m. ecza 

10,75 
19,25 
ı2,75 

17 

ı,25 

ı,ss 

4 

ÇEK FiYATLARI 
Londra 641 • Pra~ 
r .. r·ı 12,06 ı Berlın 

:~ı~::k 9 .~:~ l ~.~~:~t 
Cene" r-e 2,45,90 ZJoti 
Atına 83,69 P~nll'o 
Brükı •I 341 Bükreı 
AmıterJ.am 1,17,55 Vıyana 
Sof ya 65,6360 MoskoTa 

NUKUT (Satıı) 
Kurut 

20 F . Franaıı: 169 20 1. İ•vİçre 
1 Dolar 117 1 Poe:ıela 

l l•terlin 642 1 Mark 
20 Liret 214 1 Zeloti 
20 f , BeJç.jka 1ı5 20 Ley 
20 Drahmi 24 20 Dinar 

1 Florin 83 1 Çet-nOYİç 
1 Şile AT. 22 Altın 

20 Leva 23 1 Mecidiye 

zı Kur. Çell. ı06 Banknot 

19,09 
2,01,23 
5,82,45 

35,07 
4,20 
2.69 

79,33 
4,22 

ı ı.oo.so 

K u ru, 

808 
ı6 

49 
20,50 

19 
53 

-.-
9,2S 

35 1.2 
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Ecnebi vapur Maraştan gelen 
Tarifeleri Katil yakalandı 

Türkofis ticaretimiz üzerin 
deki tesirlerini tetkikediyor 

Aldığımız mıtliimata göre lk
tıaat vekaleti Avrupa lnnanlarile 
Türk limanları arasında sefer ya
pan ecnebi vapur kumpanyaların1>1 
umumi vaziyetini tetkik etmek • 
tedir. 

ihraç eşyamızın dünya pazar • 
!arına çıkıtmda ve satıh§ fiatı -
nın tesbittnde esaslı bir amil olan 
ecnebi kumpanyalannm Türk 1i • 
manlanndan çıkan ve Türk liman. 
!arına gelen eşya ile mümasil li • 
manlardaki ayni nevi eşya için tal 
bik ettikleri tarife istenmiştir. 

Tetkikatı Türkof.is yapmakta
dır. Türkofis dün bu husu ta İs
tanbul ticaret odasından da bazı 
malômat istemiştir. Ticaret odası 
bundan bir kaç ay evvel bu husus
ta iktısat vekili Celal Beyin emir
lerile derin tetkikat yapmı§tı. Mar. 
mafih oda ecnebi kumpanyalar -
dan tarifeler üzerinde daha geni~ 
malômat ve yeni yapılan tadilatı 
istemi§tir . 

Türkofis ihraç eşyamız üze • 
rinde yaptığı umumi ve bir kül ha
liru:leki tetkikte bilbaısa bu kısma 
ehemmiyet vermektedir. 

Fransaya iade edilecek 
dolandırıcı 

Dolandıncılıktan maznun oJup 
Fransız lıiikiimetinin talebi üze -
rine iadesine karar verilen Mös -
yö F eliks, ayın yirmi birinde ia • 
de olunacaktır. 

Ayın yirmisinde Manilyaya 
kadar gidecek olan bir vapur )ima· 
nımıza gelecektir. 

Katil topaldır buraya 
kadar yaya gelmiştir 
İstanbul zabıtası dün Ahmet oğ 

lu Mehmet isminde bir katil yaka
lamıştır. Bu katil Meraşta kansı 
Bayram hamını boğazından kese
rek ve vücudünü parçalayarak öl
dürmekten suçludur. 

Mehmet cinayeti it'tikap ettik
ten sonra kalkmış, yürüye yürü • 
ye ve ötede beride gizlene gizle • 
ne buraya kadar gelmiıtir. 

Mehmedin lbir bacağı topaldır. 
Topal olma11ma rağmen bu kadar 
yolu . ~~ümü§, İstanbula gelince 
kend~sıı:ıı saklamaya da lüzum gör
memıştır. 

Mera§ istintak hakiminin hak • 
kında kestiği tevkif müzekkeresi 
lstanbula Mehmetten daha evvel 
gelmit olduğu ve zabıta kendisini 
arama a bulunduğu için Meh • 
met bir kaç günlük ikametten 
sonra da yakalanmış ve dün ıır
tındalı,i. dağarcığı ile birlikte müd
deiumumilığe teslim edilmittir. 
Mehmet jandarma ile Mera§a gön
derilecektir. --Lehistana hava seferleri 

Varşova. İstanbul hava hattı • 
nın tesisi için hü l<iımetle müza • 
k~re~e girişmek üzere Ankaraya 
gıtmıı olan Lehistan Lot hava se
ferleri teşkilatı müessisleri olan 
Mösyö Z. Piat Kows.ki Mösyö 
W. Makowski, A. Mikucki, T. 
Dmos~ynski, W. Marczewski dün 
tayyare ile Ankaradan şehrimize 
gelmişler ve Londra oteline inmif
lerdir. Tayyareciler cumartesi gü
nüne kadar şehrimi:ccfe kalacak • 
!ardır. 

Biz böyle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

M e11simler meseleler ifin bir 
bor.sodır. Mesela yaz gelip te orta
lık yonmağa, ka11rulmaia ~laJı 
mı muhtelif mevzular ortaya çıkar 
ve muhtelif mevzular da piypa&a• 
dan çekilir: 

Buz meaele.si, felırin toz.farı 
.ru liyatlan, Boğa.ziçinin iınorı1 ad~ 
ları t:üzelleftirmek te gerek fiyat
ça, gerek maddeten ortaya çıl.an 
meseleler meyJandaJır. 

Bu cümleden olmak Üzere dün 
ga-telerde adalan güzelleştirme 
cemiyeti r~sinin kendisini olôlıa .. 
Jar eden iılere dair mütalealarını 
okud •k. Reis Bey adolonn lô Bi • 
.%M.s devrinden beri bir tarihçesi .. 
ni yaparak bugünkü 11wyete gel
mekte ııe adaların güzelleftirilme • 
si için ne yapmak laz.:mgeldiğini 
söylemektedir. Anlafıldığına göre 
projeler çok yaman: 

Meselô bu meıısimde Büyükada· 
da dört büyük bayram yapılacak • 
lır. Şe/ıir Tiyatrosu artistleri "Ada 
lar retıüsü,, namında bir revü oy
yanayacaklar. Rol icabı balet ar • 
tistleri mayolarla eşeklere binip 
dola§acaklar, Adalann seııimli sa • 
kinleri olan Ada eşekleri arasında 
yarıslar tertip edilecek .. 

Bütün bunlar Adaları güzelleştir 
meğe kôli gelme:: mi?. 

Biz gösterilen hiimü niyeti tak • 
dir etmekle beraber bunların kôfi 
tieleceği kanaatinde değiliz.. Sa • 
nate hartı olan alôkayı celbetmek 
içn efekle, mayodan istiane etmek 
ne dereceye kadar adırlarm güzel • 
lef711uine hizmet eder? 

Eıekler arasuula tertip edilen 
yanılara tielince bunların da Ada • 
bua maddi bir menfaat temin et • 
melıten ziyade belki "ıslahı neıli 
himar" a yardım etmesi hiç te müa
teb' at deiildir. 

Bizce banlar hiç te p:ı<ellik le • 
min eden oasıtalar değliJir. Ada · 
ların güzelliği daJıa :ıiyaJe yolla, 
av ile, 11elfftİIİ nakliye ile, mektep -
le, sıhhi ıeraitin ıslahı ile hayat 
ucuzluiu ile, otelle, parkla, güzel 
eğlence yer/erile temin edilir. Ara
da nrada yapılacak bayramların 

o günlere mahsus bir yolcu kafilesi 
çekebileceği inkôr olunamaz.sa da 
bu esas meseleye dair cezri bir ted 
bir deiildir. Me&ela ada çamları • 
nın ıslahı için fimcliye kadar ne ya
pılmı~~tır? Bu çamların tci lmpera -
toriçe Teodozi devrinden beri esas
lı bir bakım görmediği muhakkak -

tır. 

Eskiden adalarda menkup impe 
ratorlann gö::lerini çıkarırlarmış. 
Şimdi ise he.,. düşen çam iğnesi A· 
daların gözünü çıkarıyor .• 

L
Biz böyle düşünüyoruz, 

Siz acaba ne elersiniz? 
~ 

MAARiFTE 

Bakalorya 
İmtihanları 

Vekalet henüz resmi 
tebligatta bulunmadı 
Orta tedrisat umum müdürü 

Hasan Ali Bey dün Ankara.dan 
şehrimize gelmi~tir. Hasan Ali B. 
lise ve orta mekteplerin bakalor
ya nntihanlarına dair burada tet
kikat yapacaktır. Vekaletten he • 
nüz bu imtihanlar hakkında res • 
mi bir tebliğ yapılmıttrr. Birkaç 
günder beri şehrimizde bulunan 
yüksek tedrisat umum müdürü 
Hamit Bey yüksek mekteplerin im 
tihan tkilelerile Jnefgul olacaktıT. 

Hukuk fakUltesinde konferans 
Dün saat 16 da üniversite hukuk 

fakültesinde birkaç günden beri 
,ehrimizde bulunan Amerikalı pro 
fesör Nielson tarafından "devlet 
ler hukukunun metotları,. mevzu
lu bir konferans verilmittir. 

POUSTE 

Geceki yangın 
Ankara caddesindeki 
yangın nasıl oldu? 

. Evvelki gece Ankara cadde • 
sinde tütüncü Cafer efendinin dük
kanından çrkan yangm tahkika • 
t~~ deYam edilmektedir. Söylen -
dıgıne g(ire, yangın Cafer efen • 
dinin çocuğunun yaktığı gaz oca
ğının parlamasından ileri gelrriş
tir. Düldı:andaki eşya 2500 lira -
ya, bütün bina da 15 bin liraya si
gortalıdır. 

Dün müddeiumumi muavını 
Ferhat Bey Eminönü kaymakam 
Tekili Hasan Şükrü Beyler ve yan 
larında kazanın mühendisi oldu · 
ğu haJ.cle bir keşif yapılmıt ve bir 
rapor tanzim edilmiştir. Cafer e
fendi nezaret altında bulunmak • 
tadır. 

Yangında yanmaktan kw, \rı • 

lan çocuk Cerrahpaşa hastahane
sinde tahtı tedaviye alınmıştır. 

Yangında dükkanın üstünde 
bulunan ilinat ıirketine ait kat , 
ta da 800 lira kadar bir zarar ol
muıtur. Cafer efendi diyor ki: 

- Ben Musul otelinde yatar 
kalkarım. 11 yaşlarında çocuğum 
vardır. Ara sıra işlerin;ıi görmek 
üzere çocuğu dükkanda bırakır, 
sonra gelip alarak otele götürü • 
rüm. Böyle on he§ defa kadar bı
raktım. Dün gece de Beyoğluna 
gitmittim. Bir buçı.;kta döndü -
ğüm zaman _dükkinı yanmr, gör • 
düm. Çocugun ne olduğunu bil
m.iyordum. Anlaşılan çocuk susa
mış, su içmek için alt kattaki tulum 
baya inmif, mum yakarken kib
riti anbalij kağıtları sandığına at
mıt olacak. Ben )'angının böyle 
çıktığını zannediyorum. 

Yakalanan kaçakçılar 
Dün şehrimize gelen Bulgar 

bandıralı Marin vapuru telsiz tel • 
grafcısı aalondan çıkarken güm -
rük muhafaza teşkilatı memur • 
ları §Üphe üzerine üzerinde araş • 
tırma yapmı§lardır. 

Bu arattırma neticeıinde T eo
dor ismini ta,ıyan bu telıiz me • 
muru pardösüsünün ceplerinde 900 
gram alemyat ve 300 gram elek
trik mantan bulunmuşlur. Kaçall
çı ihtisas mahkemesine tevdi edil
miştir. 

"' Evvelki gün limanımıza ge
len Rejel Carol vapurundan çıkan 
Madam Mariçanm üzerinde güm
rük muhafaza memurları arattır • 
ma yapmıtlar ve beline sarılmış 
gayet kıymetli ipek kumak bul • 
muşlardır . 

iN HiSARLARDA • 

inhisarlar idaresi bu sene 
çilek almıyor 

Karadeniz Ereylisindeki çilek 
müstahsilleri ticaret odasına mü • 
racaat ederek bu haval>de yeti • 
şen l 00 bin kiloyu geçen çilekle -
rin inhisar idaresi tarafından mü
bayaası için tavassut edilmesini 
istemiılerdi. 

Ticaret odası bu mü racaatı 
inhisarlar idaresine bildirmiıtir. 
Fakat inhisarlar idaresi bu sene 
çilek likörü yapılmıyacağından bu 
çileklerin alınmasına imkan ol 
madığını bildirmiştir. 

Vaşington sefirimiz 
Vaşington sefirimiz Münir B. 

bu ayın sonunda vazife.i basma 
gidecektir. 

3 

lfıKôN-
Deniz altı altını 

Dün balıkhaneden 10 kurıa-.ı bir 
çilt torik aldırdık. Biri müb,;Uığa
sız 5, diğeri 4 kilodan Fazla idi. 
Bir bardak çepne ıuyunun 40 para 
ya satılclığı nazarı itibara alınırsa 
bir kilo balık eti gibi mugaddi, do
yurucu ve kıymetli bir madden'İn 
son günlerde sehrimizde bir bar -
dak sudan claİıa ucuza satılmakta 
olduğu anlaşılır. 

Memleketimiz, bu emıalsiz de • 
niz serveti, denizaltı altını noktai 
nazarından birçok memleketlerden 
daha Fazla bir husuıl'yete ve maz· 
hariyete maliktir. Bilhaua balık 
itibarile Türkiye sahilleri karıf ka
rış b°'tan bcqa canlı bir servet kay 
nağı halindedir. Yalnız te,/;rlat 
n')ksanlığı, halen bu servetlerden 
hakkile İ&tilade etmemize mani 
bulunuyor. 

Hükumetçe balıkçılığa ehemmi
yet verildiği, Fedakarlık edilerek 
Avrupadan mütelwn•ıs getirtmek· 
le, bir ensd'.tü tqkil etmekle mey
Janclaclır. Bu müe.,esenin iştigal 
edeceği nokta, ifİn ilmi, teknik kıs
mıdır. Ve ba,ka türlü olması da 
kabil değildir. Bu i•te halkımıza 
terettüp eden vazife, bundan hak· 
küe istifade imkanlarını aradır • 
maklır. Norveç, sırf balılz sanayii 
yüzünden dünyanın milyonla rını 
çekmektedir. Halbuki bunların lez 
zct \le nefaııet itibarile Karadeniz 
ve Marmara havzalarındaki ba rık
lar . mızla rekabet etmeleı ·kabil de 
ğildir. 

Trabzon halkı, hamsi ba'ığını 
gübre yerine kullanıyor. lıtanbııl'
da bir kilo torik bir bardak ıudan 
ucuza satılıyor. Lezzet itibarile en 
meşhur balıkla'!"dan saydan beyaz 
etli lüferin kilosu, Eyipsultanda 5 
kuru,a müşteı \ ' bulamıyor. Bun'ar 
ne acı, ne hazin haki/tat/erdir. 

Buz ve havuz tesiurtını haiz ge
milerle veyahut vagonlarla bunla
rın memleket clahiline, yahut yakrn 
memleketlere ihraç ve sevkleri ve
•İlelerini aramak, yahut bunları 
konserve yaparak satı a cıkarmak 
suret:le ;'stifade imkanlar~na tevc~
sül etmek bir zarurettir. Buna rağ
men 5 - 6 sardalyadan ibaret yeri' 
kon~eroelerimiz 20 • 25 kuruştan 
Ofagı satılmıyor. Halbuki ta Nor
veç' ten, Portekiz'den gelen mun -
dilleri, bir yığın nak/i10e paraları 
b

. J , 

ır sürü ağır gümrük rd'mleri t'C 

muhtelif vergiler tediyesine mec
buriyet gibi çok ağır saı·tlar a"tın
da 17,S kuru,a sandık sandık pİva-
salarımızı istilii eJi_vor. "' 

Ticaret if'L en çok menfaat üatü
ne müesses iflerdendir. Halk 100 
para gibi mühim bir farkı de il 10 
parayı bile dü~ünmek ıztı •arında • 
dır. Halkımızın yerli kutu sardal • 
yalarına karsı müstağni bulunilu -
ğundan niçi~ l 'kôyet ed. yoruı? Eif 
kilo toriğin ı ' kuruşa satıldığı bir 
memlekette onun tenekeye lwn · 
muş_ i'!.ce bir dilimi için ZO • 25 ku
ruş ••f. yen bir adama, yahut 0 per.a
yı ~~r~cek olan kimseye ne Jene
';elf!nı, ne denmek liizımgelecejjini 
ıdr<;k sahiplerinin iz'an ile leraaet
lerıne havale ederiz. 

Önümüzde bir der.' 0

Z var k; irin
de milyonlarca aervet kayna~<yor. 
Servet aleliimum akıcı, zaptı müs
kül ve kaçıcı olduğu halde bilakis 
bu serııet, ayaklarımıza do'aşıyor, 
"benden i&tilade et!,, diye bağı-ı
yor; fakat ne acıdır ki bu sesi tluy 
muyoruz. Ba servetten istifade e
de~(,iyoruz. Altını gübre lıalinde 
toprağa veyahut kokutarak den'ze 
döküyoruz. 

Salahattin ENiS 

Bono tevziatı devam 
ediyor 

Gayri mübadillere yüzde yirmi 
be§ bono tevziatına dün de de · 
vam edilmiştir. Dün 105 karar nu
marasından 162 karar numarasına 
kadar o~an kimselere bonoları ve
rilrıN§tir. 

Şimdiye kadar verilen bonola
rın miktarı üç yüz bin lirayi geç· 
miştir. 

Gelecek seyyahlar 
Mayısın 14 üncü günü İngiliz 

bandıralı Orontes vapurile şehri • 
mize 300 ve 16 mayısta da Monte 
Rosa vapurile de sekiz yüz kad r 
seyyah gelecektir. _ _,, -
İkinci müfettişlik kalemi 

mahsus müdürlüğü 
inhisarlar umınn müdürlüğü 

satıs kontrol amiri Nurettin Naci 
Bey, Trakya ikinci umumi müfet. 
tişliği kalemi mahsus müdürlüğü-

ne tayin edilmiştir. Kıymetli bir me 
mur olan Nurettin Naci Beye ye • 
ni vazifeıinde muvaffakıyetler te 
menni ederiz. 



• 

r Haftalık siyasi icmal J 
~------

1 Mayıs Bayramı : 

1 mayıs 1889 senesinde ikinci enter • 
nasyonal tarafından bir işçi ı:ıayramı o • 
larak kabul edilmişti. O tarihten aonra 
Büyük harbe kadar 1 mayıs milliyet. v~ 
din farkı gözetmeksizin, dünyanın ~şçı 
sınıfı arasındaki tesanüdü tebarüz ettıren 
bir bayram şeklinde tesit edildi. 

iddia edilebilir ki 1 mayii hiç bir za· 
man 1934 seneainde olduğu kadar geniş 
nisbette tesit edilmemitlir. şağı yukarı 
her memleket bayrru:n yaptı. Fakat 1889 
senesindeki manadan ne kadar ayn bir 
mana ifade ettiğini anlamak için muhte
lif memleketteki tezahürlerine şöyle bir 
göz gezdirmek kafidir. 

Sovyet Rusya bermutat büyük bay 
ram y~ptı. Fakat dünyanın İşçi zümresi 
arasındaki tesanüdü tebarüz ettirmek 
için değil, Kızıl meydanda Ruıyanın aı .. 
keri ve tayyare kuvvetlerinin nümayişi 
yapıldı. 

Paris'te arbedeler oldu. Madrit'te ve
saiti nakliye İşçileri grev yaptılar. Avus· 
turya'daki tezahüratı gariptir. Avustur
ya hükUmeli, 1 mayısı bayram ilin eden 
sosyalist zümrelerini imha ettikten son· 
ra o gün şerefine faşist rejimini teıiı etti. 

1 mayısın Berlin' de tesit edilişi deb • 
debe ve tantana nokte.sından ancak Moa
kova ile kıyas edilebilir. Hitler iki mil • 
yon Almana nutuk söyliyerek 1 mayıs 
tarihini bayram ilan elti. Fakat bu da 
artık 1889 ikinci enternasyonalinin bay• 
n11ru değil, Hitler Bayramıdır. Hitler ~ 
mayıs bayramım benimsediği gib_i, k~mu· 
nistlerin çekiç ve orağını da benımsıyor. 
Milli Sosyalistlere göre, çekiç ve orak 
Alman İfçİsinin ve köylüsünün İ§aretleri 
iken, Museviler tarafından çalınmıı ve 
beynelnlilel ıosyallıtliğin emaresi ıekli· 
ne konulmak istenmi.ıtir. Hitler orak ve 
çekici bu akıbetten kurtararak Almanlaş· 
tırdı. Tıpkı 1 mayıs beynelmilel soaya
liıt günü olmaktan çıkıp ta mlllileıtiği 
gibi. Sosyalizmin prenıipleri her mem
leketin budutlan içinde az çok yer bul • 
makla beraber beynelmilelliği haylı zayıf. 
ladı. Milli karakteri tebarüz etti. l§te 1 
m<>yıs bayramının ilhamı budur. . " .. 

Yemen · Hicaz Harbi: 

Hicaz • Yemen harbi kat'i bir aafhaya 
girmek Üzeredir. Hafta araaı gelen ha • 
bHler Hüdeyde'nin Hicaz Kralı lbnis • 
süud tarafından İşgal edildiğini bildir
mektedir. imam Yahya'nın ö.ldüğ~ hak· 
kındaki haber teeyyüt etınedı. Hudey • 
de'nin sukutu haberini alır almaz ima • 
mın geçirdiği bir baygınlıktan galat ol • 
duğu anlaşılıyor. imam Yahya baygınlık 
buhranını geçirdikten sonra ''son Ye • 
menlinin son kan damlası:" akıncıya ka· 
dar muharebeye karar verdiği bildirili • 
yor. 

1 bniııüud askerlerinin fimdi Y emeo1in 
paytahtı olan San'a üzerine yürümekte 
oldukları bildiriliyor. Bu askeri hzıre • 
ketleri uzun uzadıya tahlil eden muhar
rirlerinin fikirlerine göre, San'aıı almak 
için dağlık arazide~ geçmek icap etti~
ne göre bu hareketın kolay olmıyacagı 
nıuhnkkak olmakla beraber, her halde 
neticede lbnis&üud muvaffak olacaktır. 

Yemen • Hicaz muharebesi arkasın • 
daki kuvvetler de tedricen belirmekte ve 
1 bnissüud'un arkasında lngiltere. imam 
Y ahya'nın arkaaında da 1 tal ya görün • 
mektedir. Arabistan yarımadası daima 
emperyalist devletlerin nüfuz mücade • 
lesine aahne olmuştur. Fakat lngilôzler 
bu meseleye çok ehemmiyet vermiıler ve 
nüfu:ı:larını tzkviye etmenin yolunu bul· 
mutiardır. Bu defa ~arpı,tıklan ltalya, 
ne kuvvet, ne de müstemleke '"?~selele • 
rinde tecrübe noktasından lngilızler ile 
boy ölçecek bir vaziyette değildir. 

Binaenaleyh ltalya'yı Arabistan yarım 
adaırndan atmak lngilizler gibi Arabis
tan iılerinde tecrübe ve ihtısas sahibi bir 
millet için İşten bile değildir. Ancak 
bunu yaparken, Arap milliyetperverliğini 
de tahrik etmek istemiyorlar. Filhakika 
lbnissüud'un muvaffakıyetleri, yalnız 
Yemen'de değil, Suriye ve Mmr'da da 
akislerini uyandırmıştır. Arap alemi bu 
hükümdara karşı büyük bir alaka göste
riyor. lbniııüud lngiltere'yi gücendir· 
mek istemediğinden bir zamanlar Hicaz 
Kralı Hüıeyin'in takip ettiği siyaseti ta
kip etmiyebôlir. Fakat böyle milli vah
det hareketlerinde ehemıniyetli olan ,a. 
hıılar değil, fikirlerdir. lnıanlar fanidir. 
Fakat mefküreler yaşar. Gerçi nihayet 
onları tatbik eden de liderlerdir. Fakat 
yaşıyan, kuvvetleıen ve geni§liyen mef-

kiireleri benimseyip tatbik edecek lider· 
ler çıkar. Arap ittihadı bir mefküre şek· 
linde kalplerde yer bulursa, bunun ta • 
hakkuku artık bir zaman meselesidir. 
Maruf Miralay Lawrance, Veraaillea 
konferansında Arap ittihadı için bir asır
lık zaman lilzımgeldiğini söylemişti. Kim 
bilir belki bu Arap mütehauuı da yanı· 
lıyor. Esasen lngiltere'de Lawrance'in 
yerini başka bir lngiliz alıyor: Philby .•. 
lbniuüud'un imam Yahya'ya taarruz 
edeceğini ve muvaffak olacağım altı ay 
evvel haber veren adam, müılümanlığı 
kabul ettiğini söyliyen bu lngilizdi. 

• * .. 
Çin İfİ, Japon işi: 

Japonya'nın Çin'de takip edeceği siya
set hakkında Japon hariciyesi erkinm • 
dan biri tarafından yapılan beyanatın 
uyandırdığı heyecan şimdilik sükunet 
bulmuJ& benziyor. 

Evveli birer birer sefirler Tokyo Hü
kılmeti nezdinde teıebbüste bulunarak 
bu beyanatın manasınr sordular. Sonra 
Amerika reami bir nota ile dokuz taraflı 
muahedeye Japonya'nın noktai nazarını 
celbetti. lngiliz hükümeti de "dostane 
iıtimzaçtar' bulundu. 

Japonya nihayet lngiliz istimzacına ce
vap vermiıtir. Bu cevapta Japonya'nın 
muahedelerle giriştiği taahhütlerle bağlı 
olduğu, "açık kapı,, vaziyetinin devam 
edeceği, bunu değiştirmek asla mevzuu· 
bahsolmadığı bildirilmektedir. Amerika 
notasına cevap verilmiyeceği anlatılıyor. 

lngiliz Hariciye Nazın Sir John Simon 
bu mesele hakkında Avam Kamarasında 
beyanatta bulunarak lngiltere'nin tat • 
min edildiğini ve Japonya tarafından ve· 
rilen cevabın kifi olduğunu bildirmiştir . 
Bazı meb'uılar, meseleyi tamik ebnek İs· 
temi,lerae de Hariciye Nazırı her halde 
lngiliz hü\cümetİnİn İtminan &etİTdiğinİ 
söylemekle iktifa etmiıtir. 

Uzak Şark vaziyeti tômdilôk aalôn gibi 
gc.riinüyoraa da yarının neler getireceği 
malüm değildir. Japonya'nın Çin'de ta • 
kip etmek iatediği siyaset, hamle hamle 
tatbik edilen bir müstemleke siyasetidir. 
Japonya bir hamle daha yapmış demek • 
tir. Gerçi Japonya dokuz taraflı muahe
denin hükümleri devam ettiğini aöylü • 
yor. Fakat eğer Japonya kendiaini bu 
muahede ile bağlı addetaeydi, Mançur • 
ya'yı da iatili. etınezdi. Görülüyor lô J":. 
ponya'nın bu muahede hakkında hususı 
bir anlayışı vardır. Yani hem muahede 
baki kain". Hem de Japonya·nm milli si.
yaıeti hedeflerine doğnı yürür. 

Japonya'nrn verdiği teminata itimat 
edilemiyeceğini söylemek zaittir. Batka 
bir fırsatla Çin hakkındaki iddianın tek· 
rar ileri sürülmesi beklenebilir. 

• 
Filipin'in istiklôli: 

Filipin adalan Amerika'dan ayrılıyor. 
Adalar, yaron asra yakın bir zaman ev
vel, ispanya ile Amerika arasında yapı· 
lan harbin aonuncla Amerika'nın elinde 
kalmıştı. O zamandan beri adaların Ame
rikadan ayrılması zaman zaman mevzuu· 
bahaolmuıtur. Bu defa ayrılmalarına 
sebep, Filipin'lilerin kendi arzulanndan 
ziyade iktısadi vaziyet dolayısile Ameri
ka'lıların adaları Amerika araziai addet· 
mek istememeleridir. Çünkü Adalar A· 
merika toprağı addedildikçe, Filipin 
mahJn'.illerine gümrük resmi koymak 
mümkün değildir. Bilhassa ziraatçi A -
merikalılan:n tazyikile geçenlerde Ame ... 
rika iyi.nı bir kanun liyihası kabul et -
mitti• Martta bu layiha Cümhurreisinin 
de tastikine iktiran etmiş ve hafta arası 
da Filipin Meclisi bu kanunu asdik et • 
mittir. Kanuna göre, Filipin adaları 1945 
senesinde müstakil olacaklardır. Ancak 
Filipin mahaulü ıimdiden kontenjantına· 
na tabi olacak ve muayyen bir nisbetten 
fazlası için gümrük reami alınacaktır. 
Binaenaleyh kanunun hükmü ancak 1945 
senesinde meriyete geçmek1e beraber, 
Amerika bu kanundan beklediği istifa · 
deyi ıimdiden temin etmenin çaresini 
bulmuştur. 

1945 aenesinden sonra da Amerika Fi
lipin adalarında ü11übahri, tayyare İstas· 
yonlan ve kömür depolan teıisi için iti· 
lafN"meler imzalıyacaktrr. Yani Filipôn 
ile Amerika'nın arasındaki münasebat 
aşaiı yukarı, lngiltere ile Irak arasında
ki münasebete benziyecektir. 

* 
Balkanlar'da faaliyet: 

Balkan memleketlerindeki siyasi faa • 

Milliyet'in edebi tefrikası: 73 

KANLI SIR 
Trende, hep bunları düşünüyo • \ 

rum. içimde, mektepten kaçmış bir 
çocuğun korkusu ve utancı var. 

Köşkün bahçesinde, beni karşı· 
)ayan Neşide, oldu; beni gö~r g~.r 
mez, bir çığlık kopardı, ellenle yu 
zünü kapattı: 

- Hiç gözüme görünme, Hüs • 
rev amca! Artık yüzünüze bakını 
yacağım. 

Ona doğru ko~tum ve zorla elle
·ini yüzünden çektim: 

- Neye darıldın bakayım? , 
Neşide, sağa sola irkiliyor, çır· 

pınıyor: 

- Soruyorsun da değil mi? Dok 
t.or da yüzüne bakmıyacak. .. 

Gülüyorum: 
- Demek, aleyhimde ittifak 

ettiniz! 
Neşidenin ellerini bıraktım ve 

dargın gibi geri döndüm: 
- Öyle ise, ben gidiyorum. 
Neşire, hemen boynuma atıl~•: 
- Yok, cici amca! Şaka, cıcı 

amca! 

Yazan: Ma.'ımat YESARi 

Bahçede kolkola yürüyorduk. 
Ne,ide, köşke doğru, çınğır çın • 
gır sesleniyordu: 

- Doktor, bak, kimi getiriyo • 
rum. Firariyi derdest ettim. 

Doktor Nüzhet Süleyman, bir 
az sonra kö,kün kapısında gö • 
rünmüftü: 

- Matallah f•_yefendi ... Baha
rınız batına vurdu idi galiba? 

Günlerce, haftalarca, birçokları 
nın, eğlenmek diyebilecekeri bir 
tarzda gezmiş, dolaşmı,tım. Fa • 
kat bu eğlenceye benzeyen gezin 
tiler, işret ve sefahat alemleri, be
ni eğlendirmemitti. Bir saniye, 
bir an bile, kalbim bir haz, bir fe· 
rahlık, bir keyif duymamıştı. Ze
hirlenmiotim. Ferhunde, Germa • 
ine, ıonra Fransuvazı bulmak ha
yali, beni ayrı ayrı sarsmıştı. 

Şimdi Neşidenin, doktor Nüzhet 
Sü~eymanın yanında, temiz bir ai
le kokusu, kaybettiğim yuvanın ko
kusunu duyuyordum. 

İçi.m, şen .bir kahkaha ı:ibi fe-
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Doktor çoouğun başı ucunda du-ı 
ran genç kadına dönerek: 

- Evvela saygısızlığımın affını 
rica edeyim efendim. Herhangi 
bir sebepten dolayı çocuğunuza 

ağırca bir ceza verdiniz mi? Çocu
ğun babası: 

- Matmazel annesi değil; çocu
ğumun annesi kadar sevdiği dadı
sıdır, dedi ve daha fazla izaha lü
zum görmedi. 
Eğer yavrucak ateş ve ıstıraplar 

içinde yatakta yatmasaydı vaziye· 
tin komikliği derhal göze çarpardı. 
Çünkü Nazım Bey redingotu ile, 
kadın sade bir ev elbiseaile, doktor 
ise gecenin ikisinde tela.ta çağrıl
dığı için pijamasının üstüne giydi
ği bir hırka ile idi. Nazım Bey bi
raz evvel bir pernsin süvaresinden 
dönütte çocuğunu ağırca hasta bul
du. Derhal çağrılan doktor kat'i bir 
teşhis koyamadığı için, hirdenbire 
yükselen hararetin şiddetli bir so
ğuk algın!ığı neticesi olabileceği
ni ileri sürdü ve ateşin düşmesi için 
buz tedarik ebnelerini rica etti. 

Biraz sonra açık bulduğu ilk 
pastahaneye girerken Naznn Bey 
danseden iki çift gölgeden ba,ka 
bir şey göremedi. Onun kıyfetinde
ki deği,iklik pardesüaünden görü
nen beyaz kravatı metrdoıtel ve 
danaüzlerin nazarı dikkatini celbet 
ti. 

Bir masada üç erkekle çay içen 
bir kadının dikkatli nazarları Na
zım Beye çevrilince karı sapsarı 
kesildi. Heyecanını biraz teskin 
için elini kalbi üstüne koyiı:lu. Metr 
doteli çağırarak bu adamm ,ne iste
diğini gizlice öğrendi yavatça ye• 
rinden kalktı Ni.zım Beye yaklaştı. 

- Arkadaslarımın ısrarile bura· 
ya biraz eğl~nmeye geldikti. Ka
dın böyle bir yerde bulunduğun
dan mahcup daha fazla izahat ver
medi. 

liyet devam ediyor. Yunan Harbiye Na
zın Kondilis hafta arası Ankara'yı ziya
ret etti. Yugoslavya Hariciye Nazırı 
Y evtiç Sofya'ya gitti. Tevfik Rüıtü Bey 
de Bükreş'i ziyaret ediyor. Kondilisin 
Yunanistan' da misak etrafındaki müna· 
kaşalar hakkında Ankara'da izahat ver· 
diği tahmin edilebilir. Esaaen bu nokta· 
da hiç bir endişe yoktu. Ziyaretten son
ra neşredilen tebliğ ile de Türk. Yunan 
doıtluğu tebarüz ettirilmittir. Yevtiç'in 
Sofya ziyareti de neşredilen tebliğden 
ve gazetelerin neşriyatından muvaffakı
yetle neticelendiği anlaşılmaktadır. Bul
garistan'ın komtuları arasında Yugoı -
lavya ile olan münasebetleri en ziyade 
ıalaha muhtaçtı. Bizimle Bulgaristan 
arasında hôç bôr ihtilaf yoktur. Romanya 
ile olan ihtili.f ta ehemmiyetıizdir. Bi· 
naenaleyh şimdi Yugoslavya ile münase
betlerini tanzim etınesi bütün Balkan 
memleketleri tarafından iyi telakki edil
meğe değer bir hadisedir. Görünüyor ki 
her feye rağmen, Balkan memleketleri 
arasındaki uz\aıme. ve tesanüt siyaseti 
iyi bir yolda yürümektedir. 

Ahmet ŞOKRU 

rahlamıftı. Bir çocuğa dönmüttüm. 
Kah doktorun elelrini tutuyor, u
zun uzun sıkıyordum; ki.b N~ide
nin yüzünü, çenesini okfıyordum. 
En mi.nasız şeylere bile gülüyor· 
dum. 

Benim, bu lafıkın ne~em, dokto
run biraz taaccübüne gitmişti: 

- Azizim, sende bir fevkali.de-
1 ik börüyorum. 

- Çok doğru söyliyorsun, dok· 
tor! Aranızda bulunmak neşesi ve 
saadeti beni öyle • gençleştiriyor, 
öyle çılgınla,tırıyor ki •.. 

Neşide, tek gözünü kırparak 
baktı: 

- Buna inanayım mı, cici am
ca? 

- Elbette, inanacakaın, yavrum. 
Nefide, bizi büyük taflan ağa

cının altına götürdü: 
- Burada oturun, beybabama 

da haber vereyim. 
- Beybaban evde mi? 
Genç kız, sahte bir gururla göğ

sünü kabartmıf ve sol omuzunu da 
çarpıtmıftr. : 

- O, sizin gibi vefasız değil, 
evcement adam! 

Bu alay, pek hoşuma gitmi, gibi 
bir kahkaha attı ve köşke doğru 
kosmağa b~ladı. 

Doktor Nüzhet Süleyman. aiır 
bir sesle sordu: 

Fakat Nazım Beyin aükutu onu 
tecavüzkarane bir tavırla tekrar 
söze b~lattı: 

- O beyefendi buz mu arıyor
sunuz? Demek ikametgahınızde eğ 
lenti var. Benim zamanımda o ev· 
de hayat bu kadar eğlenceli değil
di. 

- Gene ciddileterek - seni gö
rebildiğime pek memnunum. Ye
min ederim ki yaptığım delilikten 
müteessifim çünkü seni seviyor· 
dum bugünkü, timdiki gibi ... De· 
yince Ni.zım beyin gözleri ayrıldık 
ları gündenberi ilk defa olarak ka
rısının gözlerile karşılaştı. Kabana 
tinin affedilmesi mütkül kabahat
lerden olduğunu itiraf etti. Evine, 
evladına, eski rahatına kavutması 
için çok yalvardı. Kadına olan mu· 
habbetini evladının atetler içinde 
"anne!..,,'sayrklamasından mı kibi
lir neden Nazım Bey onu affetti ve 
beraberce pastahaneden çıktılar. 

Ertesi sabah doktor çocuğu yata
ğında sakin ve rahat buldu. Uzun. 
ca bir muayeneden sonra: 

- Hayret doğrusu - diye söze 
b~ladı - dün akşam hastada me
nenjit ali.metleri görünüyordu. Şim 
di ise hararet halitabiide .•• Hasta
nın b~ı ucundaki kadının gene 
dadısı zannederek: 

Matmazel, uykusuzluktan yor
gunsunuzdur. Artık istirahat ede
bilir•iniz, dedi. Fakat o dakikada 
hasta çocuğun: - Anneciğim git
me! demesile doktor her feyi an· 
ladı ! Kırdığı potlan mahcup ayak
larının ucuna basarak odadan çık
tı. 

1 
Firdues ISMAIL 

Askeri tebliğler 1 
ihtiyat zabitleri yoklaması 
Fırka askerlik Daireai riyasetinden: 
ihtiyat zabitan ve askeri memıırlan· 

nın yok1amalan; kanuna mahıusu müci .. 
bince 1 Haziran 934 den itibaren başla
nacağından ali.kadararunt Askeri "eai .. 
kalan, nüfus hüviyet cüzdanı, Hekim 
•·e baytarlann ihtisas vesikaları ile bir
likte mukim ve mukayyet bulunduklan 
askerlik ,ubelrine müracaat etmeleri ve 
bu ınürarsatı zamanında yapınayanlaır 
haklarında kanunun 10 cu maddesi abka· 
mı tatbik olunacağı ilan oluııu··. 

1 İş ve İşçi 1 
Milliyet bu ısütunda if ue ifçi U.ti
yenlere tau-t ediyor. lı ue İfÇİ 
i.fiyen/er bir melttapla lı bıire>
mıua müracaat etmelidirler, 

iş aranıyor 
BiR HANIM - Yazihane ve ticaretha
nelerde daktilo ve muhasebe işlerinde 

ehven şeraitle bir vazife arıyor. Gaze
temize lı rümuzile tahrren müracaat. 

- Sahi nerelerde idin? Teces
süs değil... Fakat bu kadar uzat· 
mazdın da ... Yoksa Kırkkiliseye mi 
gittin? 

Doktora, açılmamağa karar ver
mi,tim. Hele Françoise'ı görmeği 
de merak edecek olursa, ben bit
tim! sayılabilirdim. F rançoise' da, 
Mestureyi görecekti ve Françoise 
de Bursadaki hadiseleri anlatınca, 
doktorun ayakları suya erecekti. 
Kırkkiliseye gittiğimi de iddia ede· 
mezdim. Aramızda geçen münaka
şadan sonra, Srrrı Nevres, doğru
dan doğruya olmasa bile, sırasını 
getirip, fırsat düşürerek ima ile, 
kinaye ile anlatacaktı. 

Doktora, nihayet sükunetle ce
vap verdim: 

- Biraz işim vardı. Kırkkilisede 
ki çiftliği, konağı, araziyi satıya:• 
rum. 

Doktor Nüzhet Süleyman, me-
rakla doğruldu: • 

- Paraca sıkıntıda mısın? 
- Hayır ... İnsan, malının, işinin 

başında bulunmadı mı, hiç bir hay
rını görmiyor. Malları tasfiye ede
ceğim. Adapazarında bir çiftlik al
mak istiyorum. 

- Sen, muvafık gördükten son
ra mesele kalmaz. Bari itlerini 
yo,luna koyabildin mi? 

Mahzun mahzun boynumu bük-

- MUHTEREM KADIKÖYLÜLER 
Yar.hi bir gün ya,amağa ~ azırlanınız 

ANKARA TÜRKIYENIN KALBiDiR 
Herkesin görmesi lazım Türkçe si:ıHI bllyllk ink•lip filmi 

13 Mayıs Paıar rUnil .matinelerden itibaran 

Kadıköy H A L E Sinemasında 

Merhum Fazlı Beyin haremi ve Mül
ga d~ri...lfün.un müderrislerinden Mus
lihaddiın Aodil, devlet demD-yolları cer 
müdürü Osman Tevfik ve mühendis 
Mümtaz ve Sillıa Beylerin valideleri 
Meryem hanım dün Küçük Modada 
Mektep sokağındaki evlerinde irtihal ey· 
(emiştir. 

Merhume hayırseverliği ve şefkati 
ile tanınmıı kadınlamnızdan idi. Ailesi 
erkinına taziyet beyan ederiz. 

Cenazesi bugün mezkUr evden saat 
on bir buçukta kaldırılacak ve Osman 
ağa camünde namazı kılındıktan sonra 
ebedi metfenine tevdi edilecektir. 

Konser 
Onümüzdeki perıembe akşamı saat 

(21) de Tepebaşında Şehir tiyatrosunda 
Tayyare Cemiyeti menfaatine büyük bir 
konser verilecektir. Bu konserin çok 
zengin plan proğramında : Bestekar Ha

fız Sadettin Be)' bı.r&~ndan kendi bes· 
telediği müntahap parçalar; Aşık tarzı 
Ü•tadı Hüseyin Baba Ef. tarafından saz· 
la nndide şarkılar ve kotmalar ; Viyo
lonist lıkender Hadi Bey tarafından a
Wranga havalar Feride Cenan hanmı ta· 
rahndan yılanlarla Oriyantal danalar; 
Piyano profesörü Madam Papelyanm 
küçük truebeleri tarafından piyano ile a
ğır parçalar; Yedi Y"!•nda ilhan Bey ta
rafmdı:ın kendi bestelediği ilhan valsi; 
Amatörler tarafından zeybek rakıslan 
varchr. 

F ranınz Tiyatrosunda 
ATTIK YUNAN VARYETE 

ATRAKSYON 
Bugün saat 16 ve 18,30 fıe matine ve 

suare saat 21 de 
heyetinin temaillerine devam olunacak· 
tır. Her gün matine saat 18 de ve suare 
saat 21 de. Koltuklar : 75 • 100 • 120 
Balkon 60. Galeri 40 kuruş. 

La Turquie 
" Milliyet" in franaızca nüahaaı 

olan "La Turquie" gazetesinin a
bomnanlarma gösterdiği sühulet: 

La Turquie Türkiye ve Ecnebi mem
leketlerindeki abonelerine bir hizmet ve 
kolaylık olmak üzere faideli bir teıeb
büate bulunarak gerek Türkiye ve ge
rekae Ecnebi memleketlerdeki tüccar, 
komiıyoncu, ithali{.1 ve ihracat tüccari, 
fabrikatör, san'atkô.r ve telmiayenleri 
birbirine tanıtmak ve icabında abone· 
lerine büyük ticarethanelerin, tanmmıı 
firmalann, Doktor, Avukat, otel, plaj, 
lokanta umumi bahçe veaair büyük ve 
maruf mahalleri bildirmek üzere bir 
sütün açıyor. Bu sütunda lstanbul, vİ· 
ljyeller Te ecnebi memleketlerdeki abo· 
nelerinin isimleri adresleri ve mesleki 
il;\nlan meccanen neıredilecektir. Bu 
adre• iliinlarında müracaat makaat
lannın izahı liznndır. Bu suretle abone
ler ticaret Ye iılerini ayni zamanda ha
ı·içte de tanıbnak fırsatını bulabile<:ek. 
!erdir. Bu maksatla gönderilen ilinlann 
dört beş satın tecavfu: ebnemesi laznn· 
dır. Her üç aylık abonenin ilim Üç de· 
fa altı aylıklık abonenin dok..., defa 
12 aylık abonenôn yirmi defa lıl!krArla
nacaktlT. Gönderilen ilanlarda abone 
numarasının bildirilmesi her tekerrür 
için de (2) kurut pul gönderilmetıi la· 
zımdır. 

La T arqaie abone fiyatları 
Türkiye İçin 

Lira JCr. 
Müddet Ay -- -

3 3 3 50 
6 6 6 50 

12 12 12 -

tüm: 

Ecnebi memleket için 
Lira Kr. 

Müddet Ay -- -
3 5 50 
6 ıo 50 

12 20 -

- Kısmen, doktorcuğum. 
Ne,idenin sesi geliyordu: 
- Bahçedeler Sırrı Bey ... Taftan 

ağacının altında oturuyorlar. 
Gayri ihtiyarı titredim: 
- Sırrı Nevres, burada mı? 
Doktor, benim ürperifimi farket-

memişti; ho,nutsuz bir tavırla o
muzlarını oynatıyordu; dudakları 
arasından: 

- Ne gün burada değil ki ... de
di. 
- Ya! demek postu serdi? 

Doktor, başını sallıyordu: 
- Hani sıkılmasa, geceleri de 

burada kalacak! 
Sırrı Nevres'in köşke gelebilmesi 

ne pek inanamıyordum: 
- İstanbulda kaldığım zaman, 

ona bir kaç kere tesadüf etmi,tim. 
- Evet.. Sen İstanbula gittiğin 

vakit, o da, üç dört gün görünme· 
mişti. Fakat arasını soğutmadı, tef· 
rif buyurdu. 

Anlıyorum; Sırrı Nevres, gün
düzleri köyde, köşkte, gecelerini 
de Beyoğlunda geçiriyordu. 

Doktor, içini çekti: 
- Kabahat onda değil ki ... Neşi

de, çok yüz veriyor. 
Doktor, daha söyliyecekti, fakat 

Sırrı Nevres'in ağır ağır yakla~tı
ğıru görünce sustu. • 

Bugünkü program 
1 S TAN BUL, 

lZ,30: Alaturka pli.k nt1tri1atr. 18,30: Pl i.k 
net riyatı. 19,20: Ajan• haberleri. 19,30: Ala
turk• ma•iki net riyab (Eliza Fahri H . inci 
H . Ülkü H . S"vim H .) 21,15: Aj&ns •e horsa 
haberleri, 21.25 : MubtPlif aiıan muıikisi. 

Y A R Ş 0 Y A, 1415 m. 
19,10: Hafif musiki. 19 ,50: Miiaabaheler. 

21 ,15: Vartova fiUıarmonik takımı tarafından 
kon•er. 23,40: Dana rnuaiki.ai. 24: Tayya r e 
hücumlarına dair hah.i sler. 24,0S: Dan• mu• i · 
k i si . 

B 0 K R E Ş , 3&4 m. 
18: Sibiceo no orkestrası.. 19: aHberler • 19, 

15: Orkeatraıun de••mı 19,SO: Oniveraite der• 
leri. 20,10: Konfarn• . 20.30: Romen opt>ra
aında •erilecek tell'l•İli nakil •eya plitk il e 
Waınerin " TANNHAEUSERu opel'aaının 
netir. 

B U D A P E Ş T E, 550 m . 
18,30: Keman konseri . 18,50: Neteli netri

riyat. 19.20: Spor haberleri. 19.JO: Plyaao 
k.on~1'i. 20: Mü-sahabe. 20,30: Ope1'adan nak· 
len Verdinin "Doa Carloa., operası. 24,30: 
Orpet T oH aiıan takımı. 

H A M B U R C 332 m. 
20: Ba.-do mıt.ılıır:a, 2.t,15: "S.Atamhuna0 isim 

li bir abç. 22,25: Sab.uınanaın 38 nci B • Dar 
icimli ilkbab&r Mnfoniıi. 

KONICSVUSTERHAUSEN, 1571 
22,25: Plak. - Habe1'le". 24: Gece kol\aeri . 

M S K O Y A, 1724 m . 
21: Müaahab.. - Orlıır.e•tra lr.onaeri. 22: Çek 

netriyab .. 23,05: lnıilizce neıri1ab. 24,05: 
Almanca. 

8 E L G R AT, 437 m . 
20, Pllk. 20.ıo, Pl&lı. - Milsa!.abe. 21, 

Zavepten nakil. 23: Haberler. - Radyo 
orke•b'aaı • 

ROMA, NAPOLI, BARI 
18: Senfonik konser. - MilMMbe. - Plak 

- MGMhabe. 21,45: Bando mısrka. Müteaki· 
beu piyea. 

ŞiMALi ITALYA CRUPU, 
20: Mü.sahabe. - Plak. - Müıaha'be .. "lt. 

45: Senfonik konser. 
P R A C, .C70 m. 

18,0S: K-rtet kom.eri . - Muhtelif. 20,05: 
Pli.k. - Muhtelif. 21,30: Mo&arbn "FlGA.RO' 
nun oUCONO,, opereti. 23: Son ha.herler. 

B R E S L AU, 316 m. 
20: Bando mntka. - Mahte1if 21,15: Mu~ 

aikili milli ftefri7•t. 23: Hata.erler. 23,30: Ta
ıarıni. 24,10: Neıeli maailıır.i. 

V I Y A N A, 507 m. 
20,16: Kar141k ıu~triya.t. - Aktüalite. 21: 

Smean&n.Jn eaerleriıaden t.ıana:ili 'konser. (E•a 
Hadrabo•d; 'Anton. KonratJ. 22,30: Haftanın 
haber icmali, - Haberler. 23,20: Holz.er or• 
keatraar. 

TEŞEKKUR 
Amaruız bir haatalığm henüz pek genç 

iken aramızdan ebediyyen a1ırmaia 
kıydıtı ciğerparemiz çok sevııili Tura· 
nnnızın cenaze meraıimine bizzat iıti
rıık ederek yüreklerimizde açılan derin 
yaranın t•.ıhammülsüz acılannı teskine 
çalqmak lı'.ltfanda bulunan n mektupla 
telgrafla taziyette bulunarak bizleri tes· 
liye IG.tfunu eairgememiş olan pek muh-

terem dostlarımıza, arkaciaJlannuza, 
akrabalarımıza ve muhtelif cemiyetler 
ve teşekküllerin mümeuil ve mensup
lanna ayrı ayrı tiı"kranlarumzı arza göz 
yaşlarımız mani olduğundan bu avzife
nin ifaıma muhterem eazetenizin deli
letini rica ederiz. 

lst.anbul Belediyesi T eftit Heyeti 
Müdürü Tevfik 

Doktor Adnan Tevfik 
Saibe Tevfik 

•• 
Asnn umdeai " MiLLiYET" tit. 

ABONE OCRETLERl : 
Türkiye içill Hariç içiıo 

L. K. L. K. 
3 aylığı ••• :·· .. "' , 1 , , 4 - 8 -
6 " •• 1 • • • • • • 7 50 14 -

12 ........... 14 - 28 -

Gelen. e•rak ıeri verilmez..- Müddeti 
S@Çen nüshalar 10 kuruıtur .- Gazete •• 
matbaaya ait i4ler için müdit"İyete mü.ra• 
caat edilir. Casetemiz ilanların 01ea'uli1e· 
tini kabul etmez. 

Sırrı Nevres, geldi ve aramızda 
hiç bir •ey geçmemiş gibi, dostça 
gülümsiyerek elimi sıktı. Bu, ili.ili 
harptı ... Açık sahada çarpı~· 
tık. Ben de ona, dostça gülümse
dim. 

B.eynimin içinde, doktorun aöziİ• 
bir yılan gibi kıvrılıyor, oynıyor, 
çörekleniyor, hatta ıalık çalıyor, 
alevden dili ile kafatasımı yalıyor: 

-19-
-Hüarev amca, sen, benim helll 

annemsin, hem babamsın, hem kat· 
deşimain Bana, senden daha yak•~ 
kimse yok ki ... Benim bir derditJI• 
hicranım olsa, senden ba,ka, kiıne 
açabilirim? . 

Çiçek bahçesinin nihayetindel<1 

incirliğe doğru yüriiyoruz. Neşide· 
nefesi nefeslerime değecek kadar: 
bana sokulmuş, taze bir yaprak gı· 
bi titriyen bir sesle konuşuyor: 

- Herkes gibi benim de bir dett 
ortağım olmamalı mı? 

Gülüyorum: 
- Çocuk!. Senin, ne derdin o· 

labilir? 
Göz!~rimin içine bakıyor, deriJ1 

derin göğüs geçiriyor: 
- Çook! I· 
Şaka etmek istiyorum, fakat )<a 

himde bir üzüntü var: 1 
N "de· - Beni korkutuyorsun, eş1 

- Niçin, cici amca ? 
- Bitmedi-

1 
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Haftanın filmleri ----~-------~---~---· Artist 
İPEK. - Geceyarısı kulübü 
MELEK - Viyana hasreti 
SARAY - Vatandaş silah ba-

şına 

SUMER - Çılgın uçuş 
TURK - Ankara T ürkiyenin 

kalbidir. 
Bu hafta gösterilen filmler ara

sında en 9ayanı dikkat olanı 

1 

I 1 

M E L E K sinemasında gösteri-
len ı 

ViYANA HASRETi . 
filmidir. Sari Maritza ve Herbert 
Marchall tarafından oynanan bu 
!ilm garip bir mevzu üzerinde itina 
ıle çevrilmiştir. . 

Harpten sonra fakir dü,müş hır 
kont hayatına hateme çekmek su
retile zaruretten kurtulmayı düşü
nürken bir baloya gidiyor ve son 
gecesini burada geçirmek İstiyor. 
Orada tanıştığı bir güzel kızı sevi
Yor ve intihardan vazgeçiyor. Sev
tnek kolay ama para yok. Kız da 
kontu seviyor lakin kendisi de bas 
ka kaba fakat zengin bir adama · 
ni,anlı dır. Uzatmıyalım. Bir Ame· 
rikalı kadın kontu müşkül vaziye
tinden kurtarıyor ve kont ta sevdi-
ği kız'a evleniyor. . ··- ------
Gima Manese lokantacı 

(Therese Raquin) filmin kahra
tnanı ve güzel Fransız aktrisi Gina 
Manese artık sinema hayatından 
Çekilmiş ve Fas'ta bir lokanta aç
lnı~tır. Fransada Fritz Lang'ın çe· 
"irdiği Lilion isimli filmde evveli. 
C.ina Manese'in oynaması istenmi9 
İse de nedense sinemadan istikrah 
etıniş olan bu artist teklifi reddet
ı:tıiş ve onun yerine bu rol Florelle' e 
\leı•ilmiştir. 

Fransızlar Gina Manese'in sine
ı:tıadan çekilmiş olmasına esef et • 
lnektedirler. -·-

Şarlo ne yapacak 
HOLL YWOOD, Nisan -
15 nisanda Şarlo tam kırk bet 

Yaşını bitirdi. 45 yaş ve yirmi se
nelik sinema hayatı. Az fey değil. 
Şaı-Jo bu sene kendi stüdyosunu 
Yenilemi~ ve tamamen sesli sine • 
llıaya uygun hale koymuttur. 15 ma 
Yısa doğru bir film çevirmiye başlı
Yacaktır. Bu filmde kendisi, karnı 
(Paulette Goddard) ve bir de üçün 
CÜ artist oynıyacaktır. Film sesli 
0 1acak fakat Sarlo söz söylemiye • 
Cektir. , 

Şarlo filmini altı haftada bitire
<:eğini tahmin etmektedir. Bundan 
•onra Şarlo büyük bir dram filmi 
senaryosu hazırlıyacak ve çevire • 
Cektir. 

İiariciye vekili gitti 
li . (Başı 1 inci sahifed~) . 

le Bukreşe hareket etmıştır. 
ın lio.riciye vekilimize vekalet u
, . uın llıüdürlerinden Cevat, husu· 

1 kalenı müdürü Refik Amir Bey
ler refakat etmektedir. 

T f . ._ Rü•tü Bey, Haydar • 
ev '""' ' 1· . • A l>ata istasyonunda va ı muavım · 

li Rıza, Vaşington sefiri Münir, 
Varşova sefiri Ferit, Akay mü -
dürü Cemil, belediye reis muavini 
li~mit Beylerle bir çok zevat ta
ta.fından karşılanmıştır. 

Tevfik Rüştü Bey, yolcu va • 
t.~il~ köprüye inmiştir. Vapurda 
I unır ve Ferit Beylerle uzun boy
u görüşmüştür. 

Tevfik Rüştü Bey köprüde va
llurdan in•İnce doğruca İtalyan va
l>uruna giderek Yunan •harbiye na
bltı ceneral Kondilisin teşyiinde 
ulunmuştur. 
~ Tevfik Rüştü Bey, bilahara 
0ına.nya vapuruna ıbinmiş, vali 

ll\ua.vini Ali Rıza Beyle bir çok ze
\';ıt tarafından teşyi edilmiştir. 
d Tevfik Rüştü Bey. ~a~eketin • 
1 eıı evvel bir muharrırımıze şun • 
arı söylemiştir: 

lı.t·· "- Romanya haricire nazrrı 
it 05Yö Titüleskonun ahı~en ~: 
ıJ. ar~ya yapmış olduğu zıyaretı ıa
d e 1t;in Bükreşe gidiyorum. Ora • 
tı <ltı, gözlerinden rahatsız bulu • 
tı a.ıı refikamın tedavisi için, Viya
t aya gideceğiz. Bili.hara Cenev • 
eye "d _. 

gı ecegım.,, 

ıi), Tevfik Rüştü Bey, Cenevrede 
ltı a.hsızlanma konferansının içti • 
<ılarında bulunacaktır. 

Mukdim Osman Bey 

lığ Ceıniyeti Akvam şube aza • 
Ilı 1 tıa t.ıy :n edilen Mukdim Os • 
tea.~ .. Bey, Cenevreye gitmek üze
ıtı· lı.n Ankaradan şehrimize gel-

1Hir 

1 
L 

Elizabeth Allan - Metro Goldvin 
mindeki kısrağile hergün dağ 

Bir istatistik 
Prag' da bir Çek profesörü üşen

memiş, 1933 te gösterilen bütün 
filmler üzerinden bir istatistik tut
muf. Bu zatın istatistiğine göre, 
bu bir sene zarfında gösterieln film 
)e.,de şu sahneler vardır: 310 cina
yet, 104 müsellah hırsızlık, 43 yan
gın, 74 tantaj, 14 dolandırıcılık, 
642 yankesicilik, 181 yalan yere 
şehadet, 54 çocukları iğfal, 192 zi
na, I 65 adi hırsızlık .. 

Hayat ne güzelmif te biz farkın
da değilmitiz .. 

Uzun saç 
Sinema artistlerinin katlanmalC 

zaruretinde bulundukları bazı mec 
buriyetler var. Warren William 
"Doktor Monika,, filmini çevirmek 
için saçlarım uza~mıftı. Film bit • 
tikten sonra "Kleopatra,, filmini çe 
virmek için saçlarını kesmişti. 

Çok geçmeden "Doktor Monika, 
nın rejisörü gelip kendisini gördü, 
dedi ki: 

- Filmin bozuk tarafları çok. • • 
Yeniden çevireceğiz. Haydi çabuk 
uzun saç. 

Tayyarecilerimiz 
Geliyor 

(Başı 1 inci sahifede)" 

yeti .reisi M. Un,liht, Aerihidrodi
namık merkez enstitüsü ve Türk 
sefareti erkanı ve Moskovada bu
lunan Türk doktor ve mühendisle
ri hazır bulunmutlardır. 

Konserden sonra yemek yenmi' 
ve M. Vorotilof Türk milletini, or
dusunu ve tayyareciliğini seli!.mlı
ynn bir nutuk irad etmiştir. 

Hüseyin Ragıp Bey, Emin Pnfa 
ve Celal Bey bu nutka cevap ver
mitlerdir. 

T ayyarec/Uer geliyorlar 
MOSKOVA, 10.A.A. - Türk 

tayyarecileri dün Moskova tayya
re karargahından hareket etmif
lerdir. Teşyide Hüseyin Ragıp B., 
M. Aleksnis bahriye komiserliği 
mümessili, hariciye komiserliği er
kanr, sivil ve askeri daireler mü
messilleri, Türk sefarethanesi me
murini, askeri heyeti bulunmuştur. 

Tayyare karargahı Türk ve Sov
yet bayraklariyle süslenmiştir. Mu
zika Türk milli marşını ve Enter
nasyonal marşını çalmısbr. Celal 
B.,.y bir veda nutku iradederek 
gördükleri samimi ve parlak hüs
nü kabulden dolayi teşekkür etmit 
ve hu seyahatin bütün arkadaşla
rında unutulmaz hatıralar bırak
tığını söylemi.tir. 

Tayyareler 12 yi 45 geçe ha~eket 
etmişlerdir. Ayni zamanda Türk 
tayyarelerini hududa yani Podolsk 
a kadar uğurlayacak olan Sovyet 
tayyarecisi IIIin' de hareket etmis
tir. Türk tayyarelerine 1 O av~ı 
tayyaresi refakat etmekte idi. Türk 
tayyareleri, tayyare karargahı ü
zerinde bir veda devri yapmışlar 
ve baştaki tayyare yere Türk ve 
Sovyet bayraklarını havi küçi;k 
bir paraşüt bıraktıktan sonra Har
kof'a doğru hareket etmişlerdir. 

şirketinin güzel aktriAli. Landy is • 
yollarında binicilik eder ••. 

Görünmez adam 
"Görünmez adam,, filmi her yer· 

tle büyük bir rağbet görmektedir. 
Mae West hususi suvarelerine 

filmin kahramanı Claude Rains'in 
hiç gelmediğine dikkat etmit ve bir 
giin serzenit makamında sormuf: 

- Neye gelmiyorsunuz? 
- Nnsıl gelmiyorum? Geliyo -

mm ama, kimse görmüyor. 
-o-

r ~aziler Marlene Dietrich'i 
p.rotesto ettiler 

Maruf yıldızın ifrat derecede-
• i cömertliği mi sebep oldu dersi-

iz? Alman gazetelerinin yazdık
__ crına göre, Marlene Alman sine
:·ıasının İşsizlerine tevzi edilmek 
,. zere Hollyvood' dan ehemmiyetli 
miktarda !Jara gönderdiği bir sıra
da, Alman makamatı büyük artis
tin son filmlerinden olan "İlahiler 
ilahisi,, ni metnetıniştir. 

Söylendiğine göre Hitler iktidar 
mevkiine geldikten sonra Marlene 
Dietriche Amerika'yı terkederek 
Ahnany~ya gelmeğe ve kendisni 
nasyonal sosyalizm ideolojisine 
hasretmeğe davet edilmiştir. 

Artist bunu reddettiği için film
leri de Almanyada menedilmekte
dir. 

Olmak hevesi 
Sinema artisti olmak heveslileri 

çok. Hatta yatlı kadınlar bile. , 
Bunlardan bir tanesi bir gün gaze
tede .töyle bir ilan okuyor: 

"Baş rol verilmek üzere genç ve 
güzel bir kadın aranıyor.,, 

Kadıncağız bu ilanı görünce dü 
şünüyor: 

- Peki.la, ben ne diye artist ola
mazmışım. 

Kocası şaşırıyor, cevap vermeğe 
de cesaret edemiyor. Çünkü kadın 
cağızın doğduğundan beri kaç se
ne var ki yafını unuttuğunu pek iyi 
biliyor. Kadın sine müdürüne te
lefon ediyor. Müdür kendisini er• 
tesi sabah saat onda bekliyecek. 

Ertesi sabah ayna önünde. . U
zun bir güzellefme ameliyesi bat
lıyor. Bu da epeyce bir zaman sü
rüyor. 

Nihayet kadın stüdyoda müdü
rün odasına girince kırıtıyor: 

- Affedersiniz müdür bey, beş 
dakika geciktim. 

Müdür kadını şöyle bir süzdük
ten sonra diyor ki: 

- Ne söylüyorsunuz efendim, 5 
d-kika değil otuz sene geciktin;z. 

Feriha Tevfik Hanım 

Saray sinemasında M. Eduar 
Biıınco ile beraberinde bulunan 
artistler yeni bir programla kon
serlerine başlamıılardır. 

1929 kraliçesi Feriha T evfrk 
Hanım da her seansta bazı par • 
çalar teganni edecektir. 

Viyana Htureti filminden bir sahne 

1 Sinema haberleri 1 
" Verdi'nin "Rigoletto,, su Ber

lin' de filme alınacaktır. 
'1- Zofa "Mavi elmas,, filmini çe

viriyor. 
'1- "Altın,, ismindeki filmin al • 

manca versiyonunda Hans Albers 
ile Michael Bohnen Brigitte Helm' 
e et o!acaklardır. 

"" Greta Garbo Nev Y orkta bir 
tiyatroda sahneye çıkmak üzere 
bir konturat imzalamıstır. 

* Üniversal Film şi~keti çevirt
mek istediği bir film için artist bu
lamıyormuf. Çünkü filmin mevzu
u icabı olarak artistlerin ihtiyar 
görünmeleri lazımınıf. Buna da 
kimse razı olmuyormuş. 

" Yapılan istatistiklere nazaran 
Aınerikada sinema varidatı hafta
da iki buçuk milyon dolar bir te
zayüt göstermiştir. Bunu Cümhur· 
reisi Roosevelt'in iktısat siyasetine 
atfetmektedirler. 

"" Aktör Richard Dix, uğur say • 
dığından mutlaka her filimde bir 
kere siyah kravat bağlarını~. 

" Matmazel Mistinguette'in bir 
sesli film çevireceği haber verili • 
yor. 

* Harold Lloyd izdivacının on 
birinci yıldönümünü teait etmİftİr. 

" Esthed Ralston kocasından ıry
rılmı,tır. 

Kara seri 
Sessiz film artistlerinden Kari 

Dane'dan sonra Marie Louis Fribe 
dahi öldü. Marie Louise "Atlan -
tik,, filminin ilk sessiz versiyonun
da Tanit Zerga rolünü almıştı. Yal 
nız hassas bir artist değil, aynı za· 
manda iş kadını idi. Bir film fir
ması tesis etmi,ti ve işletiyordu. 

Evde tiyatro 
Joan Crawford kocasından bo • 

şandıklan sonra evinin içini ba~tan 
aşağr d<'ğiftirmiştir. O da kendisi

·ne mahsus küçük bir tiyatro yap • 
tırmıstır. Burada dramatik piyesler 
oyna~makta, dans numaralı gösle
rilmP.ktedir. 

Terbiyevi sinema kongresi 
ROMA, - Nisan: 
Birinci terbiyevLunema kongre • 

sinde Roma' da Capitol sinemasının 
müzeyyen salonlarında M. Musso
lini'nin fahri riyaseti altında açd
mııttır. lçtimaa Akvam Cemiyeti 
umumi katibi M. A venol ve 43 mil
let murahhasları iştirak etmiştir. 

Kongreyi M. Mussolini kral na
mına kısa bir nutukla açtıktan son
ra muvaffakıyet temenni etmit ve 
ilk içtimada kongre encümen aza 
ve resileri seçmİftir. 

'1- Kathleen Burke izdivacının bi- ==-===========~ 
~inci yıldönümünde kocasindan ay· 
rılmı,tır. 

'1- Pola Negri Harold Mac Cor • 
mik ismindeki bir zenginle evlen • 
mek üzeredir. 

" Kate de Nagy, Paul Bemard ve 
Lucien Barroux'nun çevirmekte ol
dukları (Bir gecenin şarkısı) filmi 

bitmek üzeredir. Yakında Pariste 
gösterilmeğe başlanacaktır. 

'f. Stendhal'ın meshur eseri (Kır
mızı.ve siyah) mar~f Alman a.rtisti 
Gustav Froelich tarafından sıne • 
maya adapte edilecektir. 

""Norma Talmadge kocası Jo • 
seph M. Schenclr'tPn J...f\~.., r._...'""'''. 

Galatasaray takı~ında mus1ih te oynayaca~ -~ı? .. .. Misafirler gittiJer 
(Başı ı inci sahifede) raftan mıntıaka heyetinin içtima e· azmü iman sahıbı bır futbolcun~n . (Başı ı inci sahifede) 

bir gazetenin bu yoldaki neşriya- dememesi yüzünden meselenin ol Galatasaray takımında mevcudı • mış ve ceneral Condylis ile uzun 
tın b . · k" b"I •· dugu· gibi kalarak Muslihin bu haf yeti, bilhassa Fenerbahçeye ga • uzadıya görüşmüştür. 

ın ır emrıva ı yapa ı ecegı l" 1 b"l k · · k ı· k 
bile iddia olunmu,tu. Bu gazete - ta da oynamaması mev~uu ~a~:ıe- ıp ge e 1 ~~ • ıçın . uvvet 1 no • Ceneralin maiyeti zabitlerinden 
nin hu ceza ve disiplin işlerinde . diliyordu. Fakat muhtehf hadıseler talardan hırını ~eşkıl eder. Fakat kaymakam Çakalatos ve miralay 
dü~t~ğü tezat hakikaten birer şahe ve amiller bu itin söylendiği ve nasıl oha şampıyonluğu alamıy";· \ Steryopulos ve yüzbaşı Rukidu 
'."' ·~ır. Bu taheserleri daha müsa- bazılarınca istenildiği gibi netice- cak olan Galatarıarayın Mushhı b h . . h . · 
ıt b ir kaç gün tenezzü ıçın şe rımız-
1 . ıır zamanımızda ~arça.!'arça lenmes~ne. mani oldu. Bu hadise· oynatmıyarak, mağlubiyeti tak -

P 1tyarak neşredecegız. Dıger ta !er ve amıller şunlardır: dirinde taraftarlarına (Muslihi de kalmışlardır. llk vapurla Atina• 
r- Fenerbahçe klübü mıntakaya bir oynata:nadık ta yenildik) teselli ya gideceklerdir. 
• . --- - --, mektup göndererek, Muslihin ce- ve iddiasını hazırlaması daha ih-
j zası affedildiği takdirde, ondan tiyatlı bir it olur. 
' daha az cezalı olan ve cezasının Sadun GALiP 

• 
. , 

Fransada bir müsabakada Türkiye 
disk rekorunu kıran kıymetli atletimiz 

Veysi 

Hava çok müsaittir. 

Harkofta 
HARKOF, 10.A.A. -Türk tayya
recileri salimen buraya inmitlerdir. 

HARKOF, 10.A.A. - Türk tay
yarecileri sivil ve askeri makamat 
mümessilleri ve gazeteciler tara
fından karşılanmışlar ve gece ti
yatroda verilen müsamerede hazır 
bulunmuşlardır. Bugün yollarına 
devam edeceklerdir. 

da yarısını doldurmuf bulunan 
Fikretin de affini istemiş. Mev • 
suk bir membadan öğrendiğimi • 
ze göre İstanbul futbol heyeti re~si 
mıntaka heyetinin içtima etmeme 
si ve bu ifin ileriye bırakılarak çok 
pürüzlü bir spor kargatahğı çık • 
ma!ına fırsat verilmesi ihtimali • 
ni düşünerek, Musli'h ~i kat'i bir 
şekilde halledilinceye kadar Ga • 
latasaray - Fenerbahçe maçını te
hire karar vermif. 

Gene şayanı itimat bir memba • 
dan öğrendiğimize göre, lstan • 
bul mıntaka heyeti merkezi umu
miden "bu meselede bitaraflıktan 
ayrılmamalı,, mealinde bir tel -
graf almış. 

işte son mıntaka içtimaında, 
bu amiller, Muslihin cezasının tas 
dik edilmesini temin etmittir. 

Bu karara göre Galatasaray ta 
kımrnın bugün Fenerhahçenin kar 
tısına Muslihsiz çrkması lazımdır. 
Fakat bazı kulağı delik sporcu· 
ların iddiasına göre Galata!ı>Y bu 
gün, hükmen mağ!Ubiyeti göze a
larak Muslihi de oynatacakmıf. j 
Bu ri~ayeti ileri sürenlere göre, 
Galatasaray kazansa da ~e~ilse de j 
üçüncü olcağr için, Muslıhı oynat 
mak suretile F enerbahçeye karşı 
kat'i bir galibiyet elde etmek fik
rinde imiş. Biz bu rivayete inan -
mak istemiyoruz. Vakıa aletli ve 

1 

1 

~ 

Marsel Til ve küçük kızı 

Marsel Til 
Gene dünya şampiyonu 

Dünya orta siklet şampiyonu 
Fıansız Marsel Til ile Bel9ikalı 
Rot arasında dünya şampiyonluğu 

için 15 ravunduk bir maç yapmış· 
tır. Yirmi bin seyirci önünde ya
pılan bu maç sayı hesabile Belçika
lı aleyhine ııea:celenmiş ve Marsel 
Til dünya şampiyonluğunu muha· 
faza etmiştir. 

1 Veysi Fransada 
Türkiye disk 
Rekorunu kırdı 

F ransada beynelmilel atlet • 
!er sınıfına sokulan atletimiz Vey
sinin yeni bir muvaffakıyetini bü· 
yük bir memnuniyetle öğrendik. 

6 mayısta Orleanda yapılan bey -
nelmilel müsabakalara davet edil
miş olan Veys;, disk müsabaka • 
smda maruf atlet Vinterle disk 
atmrt ve ikinci olmuştur. 

Vinterin derecesi 47,20 met
redir. Veysi ise bu müsabakada 
diski 42,33 metreye atmak su • 
retile gene kendisine ait olan 
41,4-0 metrelik Türkiye rekorunu 
93 santimetre farkla kırmıştır. 

Mayıs başında böyle bir mu • 
vaffakıyet gösteren kıymetli at • 
!etimizden, atletizm mevsimi iler• 
ledikçe ve Veysi formunu bulduk• 
ça daha güzel dereceler bekleye • 
biliriz. 
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1 MÜTEFERRiK HABERLER l 
MAHKEMELERDE I ' 

Emanetçiyi öldüren adam 
idama mahkum edildi 

Geçen sene T ahtakalede bir ci
nayet olmut, Emin İsminde bir 
Zaf ranboıllu simitçi Zafranbollu e
manetçisi Mehmet Ali elendiyi bı
çakla vurarak öldürmüştü. 

O zaman ta.faili.tını uzun uza
dıya yazdığımız bu cinayeti kari
lerimize kısaca hatırlatalım: 

Zafranbolucla katil Emin, mak
tül Mehmet Ali Efendinin evin -
den hınızlık yapını§, Mehmet Ali 
efendi de kendisini yakalatmıt ve 
hapse mah'kum ettirmi~ir. 

Emin bundan muğber olmuş, 
Mehmet Aliyi öldürmeğe karar 
verm:ş ve adım adım takip etmiş
tir. Burada bıçak almıf, bilet
miş, Bartind:m gelecek vapuru bek 
!emiş ve vapurdan çıkan Mehmet 
Aliyi Tahtakaledeki kahveye ka
dar takip etmiş, adamcağız kah -
vecle fincanı eline alıp dudağına 
götürürken üzerine hücum ede
rek öldürmüf, sonra da bıçağını 
yanına koyup bütün işlerini gör
müş bir adam huzurile: 

- Yap bana bir kahve: Diye 
kahveciye bir kahve ısmarlamış -
tır. 

Bu kadar soğuk kanlı hareket 
eden katil kendistnin ifadesini a
lan müddeiumumi mua'Vinine ve 
sonra istintak hakimine verdiği i
fadede : 

- Mehmet Aliyi öldürmeği o 
kadar aklıma yerleştirdim ki eğer 
ben öldürmeğe muvaffak olma -
saydım, çıocuklarrma vasiyet ede
cektim, demiştir. 

T aammüdünü bu kadar ısrar -
la ifade eden katil mahkemede işi 
deliliğe dökmüş, yaptığı hırsızlığı 
anlatırken: 

- Bir gece rüyamda Allah ba
bayı gördüm. Bana evin temelin
de define olduğunu söyledi. U -
yandığım zan1an kftzmaya başla -
dım, kazarken duvar delindi. Al
lah babanın ~öylediği defineyi bul
dum, demiştir. 

lşte bu cinayetin davası dün 
ağır ceza mahkemesinde neticelen 
miştir. İddia makamını işgal eden 
Kaşif Bey cinayeti bütün çıplak -
lığı ile teşrih etmiş ve katilin ta
ammüdünü iıbat ederek 450 inci 
madde ile ceza verilmesini istemiş
tir. 

Hakimler heyeti uzun müza -
kereden sonra kararını dün teRıim 
etmiştir. Zabıt katibi Feyzi Bey 
tarafından okunan bu kararda E
minin idamına hükmedilmişti. 

Asılma. ~ararı tefhim edildiği 
z~man katılın nutku tutulmuş, h;ç 
bır şey söylememiş tir. 

Ağır ceza mübaşiri Kadri E -
fendi kendisini teselli etmiş, ka -
rarın kabili temyn olduğunu söy
Jemiş ve mahkumü dışarı çıkarrnıı
tır. 

Yangın davası 
lzmitte görülmekte olan adli -

ye yangını davasının istinabe şa -

Milliyet'in tefrikası: 5 

bitleri dün birinci ceza mahke • 
meMocle dinlenilmiıtir. 

Dünkü muhakemede din1enen 
"§ahitlerden ihtisas mahkemesi 
müddeiumumisi Mitat Bey adliye 
dairesinden geç vakit çıktığı za
man merdiven altında ateı gör -
mediğini, berber Mehmet Riiat e
fendi evinin adliyenin arkasında 
olduğunu ve saat 8,30 da altıncı 
hukuk mahkemesinin bulundu -
ğu kısımdan yangın çıktığmı gör
düğünü, alt katta ateı görmedi -
ğini söylemiftir. 

Odacı Halim efendi de mt kat
taki qçınm geceleri yemek pişir
diğ.dıi ve fakat hadiseden iki ay 
evvel menedildiğini söylemiştir. 

Muhakeme gelmiyen bazı şa -
hitlerin celbi için başka güne hı -
rakıldı. 

MahkOm edilen kaçakçılar 
Gümrük muhafaza teskilatı 

bundan bir müddet evvel Galata 
yolcu salonundan lüks neviden tü
valet eşyası bulunduğu halde ge • 
çerken Vasi! isminde bir Romen 
gemioisini yakalamışlar ve bunun 
vasıtasile maruf kaçakçılardan Kiy 
gork ve çırağı Mıgırdıçı yakala -
mı~lardı. 

Dün gümrük ihtisas mahke -
mesinde bu kaçakçıların davasının 
son celsesi yapıldı. 

DünkÜ muhakemede Kigol'k 8 
ay hapse, Mıgırdıç 6 aya mah _ 
ku-n edilmişlerdir. V asil 9 ay hap
se mahkum edilmiş fakat yaşının 
ufak olması ve Kigorkla Mıgırdı -
çın d e geçirilmesinde yardımı gö
rü '.mt.sinden cezası 3 ay 22 güne 
ter.zil edilmiştir. 

Beraat kararı 
Y enibahçede arabacı Sadullahı 

öldiur..ekten suçlu sürücü Neci -
bin mu:1akemesin ediin ağır ce -
zac!a d~am edilmiştir. 

İ ddia .makamı Necibin (448) 
inci madde ile. cezalamlırılması -
ılı İstemiştir. Müdafaa vekili Sa • 
dullahm öldürülmediğini iddia et
miı. bc.,aet talebinde bulunmut
tur. 

r. a!ıkeme heyeti uzun tetki-
kaltan sonra Sadullabın Necip 
tard'ından öldürüldüğüne dair de
lil l-ulamadığından Necibin berae
tinc ka.-ar vermiştir. 

A'aettin Beyin muhakemesi 
Klişeci Alaettin Beyin bir jan

darm..mızın vefatına sebep olmak
tan suçlu olduğu davanın rüye -
tine dün üçüncü ceza mahkeme -
sinde devam edilmiş, bazı şahitler 
dinlenilmit, diğer bir kısım şahit
lerir. dinlenilmesi için muhake -
me caşka güne bırakılmıştır. 

Bir maaş davası 
lsbrbul adliyesi aza namzetle

rinden Muazzez hanım tarafından 

Tanıdığım Casuslar 
( Mell. Knokaert'in hatıraları ) 

Tercüme eden: AHMET CEMALEDDİN 
çavuş efendi ile ilk defa olmak ü- \ 
zere kartıl-.tım: Geceleyin köy 1 
topa tutulmuf olduğundan hepimiz 
geceyi mağarada geçirmittik sa
bahleyin erkenden yağmur ve ça
mur arasında yol alarak hastahane
ye geldim ve asistan (Evandan) 
ile bir saat kadar çalıtmış idim ki 
karı birden bire açıldı ve (Smit
ten) çavuş silahı elinde eşik üzerin 
de arzı endam ederek: 

- Buraya gel emrini verdi; size 
'deliğinizden çıkmaya kim müsaa
de etti? 

Ben bu emre ehemmiyet bile 
vermiyerek i~ime devam etti. 

Asistan iri yarı sakin bir adam
'dı . Elleri o zamana kadar hiç bir 
erkekte görmediğim bir güzellik
te idi. Hastaların yaralarını o ka
dar ser biri surette ve meharetle 
bağlardı ki hayret ederdim. Çavu
fUn ihtarı kar,ısında hayretle batı
nı kaldırdı ve vaziyeti anlamıt ol
malı ki çavu,a: 

- Bana bak dedi, haydi baka
lım çık ditarıya !... Ve birliğinin ce
vabını beklemen kapıya doğru yü
rüyerek herifi dehlize sürükledi. 
Bir iki dakika hiddetli sesler itit
tim sonra esas vaziyeti alan iki as
kerin biribirine çarpan topuk dar
belerinden doktorun geldiğini an
ladım. Filvaki biraz sonra dokto
run sert ve ince sesi duyuldu ve a
sistan efendi neşeli bir tavırla av
det ederek: 

- Doktor efendi bu azgın herife 
haddini bildirdi, dedi, artık size 
dokunmaya bir daha cesaret ede
mez. Şerrinden siz de kurtuldunuz. 
Vakıa (Şimitten) çavuş bu va

kadan sonra beni rahat bıraktı ise 
de bizi bir cürümle yakalayıp ceza
l~~d~nnak için daima fırsat gözet
tıgını ve bizleri mütemadiyen ta
rassut eylediğini hissediyordum. 
Çavuş (Şimitten) in haleti ruhi

yesi iti~arile kalabalıktan çekindi
ğini anlamıttım bu itibarla Lendi-

Pol~ mektebinin imtihanları nihayet bulma, ve mektebin 4$ ıncı 
devre.sinden 150 yi mütecaviz poüs memura mezun olmıqtur. Bu elen
diler dün polis merkezlerine yerleftirilmifelrdir. Yakında melrtebin 47 
inci derıı devresine ~lanacaktır. """'""'-

Kırklarelinde 

İbrahim-Tali B. in 
Tetkikleri 

Reşit Saffet B. Viyanada 
bir konferans verecek 

KIRKLARELi, 10 (A.A.) - Üç 
günden beri şehrimizde bulunan lhra 
hlın Tali Bey, devair, mektepler ve 
müeu.eaelerde tet~iklerini yapmı$, 
h~lk ıle temas etmış ve asılheyli kö· 
yunde yapılacak mektebin temel at -
ına merasiminde bulunmu,, hudutta De 
reköyü nabiyeıi mıntaluuımdaki köy -
leri gezmi• ve köylülerle temaa etmi, 
tir. Dün gece orta meıtkepte verilen 
müsamerede hl'l.zır bnlunmuttur. ibra 
)İm Tali Bey, bugün Vali Bey ve ma
iyetleriyle lsabaealoye hareket etmiş -
tir. 

ViYANA, 10 (A.A.) - Tiiriııiye 
turing klübii nıisi ve Kocaeli mebuıu 
Reıit Saffet Bey, diia' bazı mdn.s -
farla benılıer Vry-ya g&..İfleır ve 
Avusturya tuıiııg kılübü reisi M. 5tra -
fella ve nazır M. Tral l1ıını&wdııoı ~
bal <>Sunnnttiao'd.... 

Rept Saffet Bey cuma ııiinü yeni 
Türiııiye baldonda lr~r.ı.da lıôr loonfe • 
rans verecektir. 

iki doçent'in ilmi 
tetkikleri 

BURSA, 10 (A.A.) - lstanbul 
Oniuer:ıiteşi Fen la kültesi eczacı .şu
beıi doçentlerinden kimyager Na•it 
Rilat L'e asi3tan Mithat beyler memle
ketimiule meııcut nebatahn tababete 
ve kimyaya hizmeti noktasından tet • 
kik için bir ha/tadan beri tetkikatta 
bulundukları Gemlik mıntaka•ından 
bugün fehrimiu gelmi,lerdir. Yarın 
Uludağın cenup mıntakaıt<ntla tetkik
lerine deı>am edeceklerdir. 

Isparta orta mektep 
talebesinin tetkikatı 
ISPARTA, 1 O(A.A.) - Dün or· 

ta mektep talebesinden 75 kişilik bir 
crlup tarih mualliımlerine birlikte •er 
re 15 ~ilonıetre uzakta Ağlaıundaki 
Salagosoı harabelerine giderek tari -
hi eserleri tetkik ebnişlerdir. Bu e -
&erlerin Etilerle kuvvetli alaka11 oldu 
ğu tetkikat neticeeinde anlaşılmıtıır. 

N~t ve Mithat Beyler ayni .zaman 
da Türk tlili derlemesine hi:omet için 
bu nebatata halk anurrula VeTilen 
isimleri de teıbit etmektedirler. 

Ga.z~temizin lranaızca niüTiası olan "La Turquie" dün kentli okuyu 
~-ulan ıçın Saray ainemaunc/a meccani bir matine tertip etmişti. Mati -
ne çok kalabalık olmuş ve seyircilere münlelıap bir film göaterilmiftir. 

Sultanahınet hukuk me!hkemeıt 
maaş mutemedi Mehmet Ali Bey 
aleyhine bir dava açılmıştır. 

Dava maaş davasıdır. Adliye 
yangınında Mehmet Ali Bey Mu -
azzez hanımın maaşım masasının 
gözüne kilitlemi• ve paralar bu -
rada kilitli olara.. yanmıttır. 

Muazzez hanım, Mehmet Ali 
Beyden maaşını .istemektedir. Mah 
kenıede tahitler dinlenmit, tet _ 

sile yalnız hatrma kartılatmamaya 
dikkat ediyor ve on dört kadın için 
de hiç birimizi hususile en genci
miz olan (Veronika Kolton)u yal
nız bulundurmamaya çalıtıyordum. 
ÇaVUf efendi hemedense (Veroni
ka) ile fazla alakadar görünüyor
dtL İlk bombardımanlar esnasında 
babasını ve anneıini kaybetmit o
lan bu kız uzun boyu,tatlı gözlerile 
cidden güzeldi yetimlik biçare kı
zı vakitsiz bir surette genç kızlık 
hayatında ferdayı dütünmek mec
buriyetinde bulunan tek basına bir 
k:ı-~ın mevkiine atıvermitİi. Ken
dısı mümkün olduğu kadar baba
yani giyinerek melahatini sakla
mak istemesine rağmen çavufun 
nazarı dikkatini celbetmitti. Halbu 
ki (Veronika) çavus efendinin 
mevcudiyetine tahau'.ımül edemiye. 1 

cek derecede kendisinden müte
neffirdi. Kendisile en sıkı, fıkı gö
rüttüğüm ahbabıma gelince (Ma
rika Valter) isminde iri yarı; ce
sur ve fedakar bir kadındı. Yalnız 
(A)yı (B)den tefrik edemiyecek 
derecede cahildi. (Marika) mak
tul Alman ordusunu istihza ve nef
retle ka11ıhyor, vatanına hizmet i
çin elinden gelen fedakarlığı yap
maktan çekinmiyordu. Ayni za
manda pek neteli idi de. 
YılbMına doğru bol kar yağdı 

kik için dava batka güne bırakıl
mışbr. 

Hırsızlık ve rüşvet 
Ahmet reis isminde bir ada 

mın mavnasından hırsızlık yap -
maktan ve .onra kendisini yaka -
)ayan memura serbest bırakması i
çin l'Ü§vet teklif eden Muharrem 
oğlu Sıtkı dün birinci ceza nıah
lcetnesinde bir sene iki ay müd -
detle bapse mabkUın olmllflur. 

ve bizim harap ve perİflUl köy de de 
rin bir beyaz örtü altında kaldı. Şa
yet batıdan gelen topların hiddet
li gürleyit1eri ititilmeseydi bu be
yaz kar tabakası altında sakin ve 
müsterih uyuyan köyde sulh hayatı 
avdet etmit zannedilirdi. Kanunu
evvel ortalarına doğru top sesleri 
biraz hafifledi. Ben de bundan yıl
b-.ı yortuları dolayısile mııhuema 
tın hafiflemİf olduğu manasını çı
kardım. Bu tahminimde yanılmı
yonnutum; zira ertesi gününden 
itibaren köy siperlerinden gelen 
Üzerleri çamurlu ve yorgun düf
man kıtaatı ile doldu. 

Harbin bu b~langıç devresinde 
hissetmeğe bllfladığım kablelvuku 
his1er tahminlerimde ekseriya ya
nılmadığımı gösteriyordu. Anlatı
lan ben daha o zamanlardan ken
dimi bilahare süluk edeceğim ca
susluk mesleğine hazırlıyormutum. 

Kıtaat köye gelmeğe b'4lar bat • 
lamaz bizim muhafız çavuşumuz 
( Şimitten) cenapları gelen asker
leri köye yerlettirmekle uğr~maya 
başladı. işte bu yerleştirme ameli
yesi esansındadır ki eski ahbapla
rındP.n ( 4) numaralı manga kuman 
danı zabit vekili (Orthfeld) e tesa
düf etmit; iki ahbap çavutlar he
men kucaklatmıtlar ve (Şimitten) 
de ahbabına ve mangasına kövün 

Hukuk F akü/lesinde 

Hukuku düvel tatbikatı 
Amerikalı Pr. Nielson dün Üniversite· 
de alaka uyandıran bir konferans verd 

JlmeriJıalı Pr. Nielaon clürt Hukuk lakiiltesincle konlerannnı ve1'.r><en 

BB- müddetteııb.:ri şebrimDcle mi • 1 t~ mühim boızı eefııeple b ...... 
w1ir hulunan Amerikalı profesör Fred da . ~yan rdrtlW Ne..,t ö,,_ 
K. N-.ı...ı dün hukuk fakülteMııode Beyııol<ileri de ili.ve ebna iııteftın. 
"Devletler umumi ht.:.kukunun tatbi -
katım müeuir kılaa.:. ıı•ulkr ~ hal<kın
cla bir konfenm• venniıtir. 

Profesör N iehen aaat 16 ela huılntlc 
fakülı....; dekanı Tahir Bey ve profe -
sör Fal!l"'P .ile berabe.· k-,nfera"s aıı -
lonucıa ............ Tahir bey taraf •ndan din 
leyicöltre td.diın edilnıi~ti,•. 

Bundan sonra kürsüye relmi1 ve 
konfeı--ım vennif!:ir. Profesör kooFe· 
ransın<la ezcümle demi§~ ki : 

"Yeni - e•ki dünyal...-da bir çok 
~!erle lıir çok büklımet meTke1.l~ri· 
ni riywret ettiğoim halde Türiôyeye gel
memiştim. l tte bu sebepten dolay• bu 
meşhur, eski ve modern ıebre gelmek· 
liğimOn, ayni zamanda kendi memleke
timin buraci;oki mümtaz diplom.adaı· nı 
sel8m!amaklığnmn benim için fevk& • 
iade alaka wrici olması tabiôdir · Y ur • 
duma dönüp te dosttanmia Türkiyeye 
dair lronupaium zaman üniversitede 
söz söylemiş olduğumu anlatnmklan ge. 
n kabmyaeağmı. 

Hukuku düvel tedrisinCtı mülıim ol
duğunu k.bul etmekle bendıe.- , an • 
cak fay.dalı bir surette ihata cdebiJe -
cek kabiliyette ot..nlara, ve muktedir ve 
salibiydli müdeırri.ıer tarafmılan ya -
pılmMı liılm geldiği "-tincieyim. 
Binaenaleyh bu üniversO!ede faydail tel· 
kik ve tedris için mevcut ınüo..it ~.,,.a;ti 
tamamile takdir etrnekteyinı. 

Hut :uku i.mme tedrisatı bakvnın .. 
dan birletik Amerikanın adliyec:ilcri 
bi»ıassa müderrislerin evsafi.le, tale • 
benin tedri•i ihata kabôSyC'l'irıi gÖz ö -
nünde tubnaktadw. 

Hukuk tedrTaaıtmın >1labı i?n olan 
meaaİr\iEde talebe adedinôn tahdidini 
arnı:;a ~yan gönndcteyiz. 

H.ıok-.>lru düveli doğrudan doğruya 
ı.tlıik edecek baıftca iimSl Ye vasrtala
nn hariciye vekaletleri ve beynelmi • 
Jel m<>;ıkemelcr ol.kığumı söyliyebi.le -
ce~ aauyorum. 
Mi! lea....ın, kRmmlara yat.ut teşi<i -

litı c..,..iyeye müteallik mahalli huk~u 
değil ve fakat hukuku dfrvelıi, mBlet
ler ai' eaiıin bütün a:zasının yüksek ka
-u c.! .·.rak kabul etmek lazımdır. Hu· 
kulnı ciüvcl" bütün ülkelerin hulnı.ku
nuın bir cüz'ü nazarile bakmak icap et
tiği halde ben hukukun İki fcl>esi a.-a
oında bir tefrik yapıyorum. 

Demek ütiyorum ki, mi.lletle.- kanu
nu kendisine ait olan mevzulann l<on
trolun<'..> be.- şeyden Ü$tiindür, hu ka
mm dev.Jetlerin müna.d>etierini tan • 
zimde her !"Yden üstündiW. Şayet maı. 
Jetler beynelmilel vecihelet-e göre ya -
§ayarak miiletler ailesinde şerefli ınev
IWerini muhafaza ve idıwne kaygu -
sunda iİe, hukümetm salahiyet ve .ka -
nunlan:u hukuku düvele cöre telif et
mea.i l :..usımda yaptığı tesir -itibari -
le de bu kanun iıet' §'!Yek.. mtündür. 

Profesör bundan sonra diııaeyicilerini 
Amerika,... .davet ederek konfe,,.,.ımı bi
t:İnnİ§U... 

Profeoörün konfenmsını bir aılkıt tu
fanı ta:::ip etmiftir. Konf-.sı müt..,. 
lııip l<>ll sözü Tahir Bey alarak clemit -
br ki: 

- &u lıxınfnwwı açariııen ,...,Oiım 

en mükemmel binası olan (Tinden
berg) lerin genif rahat ve havadar 
evini tahs>a etmit- Bu bina mürtefi 
bir noktada ve bizim krtaa.bn iJgal 
ettikleri mewie nazır olmakla be
raber o zamana kadar top aletin
den fazla bir zarar görmÜ'f değildi. 

Böyle damdan dütercesine sor -
mut olduğum bu sual ad~ğ~~ı 
tatırtmıt olmalı ki hayretle yuzu
me bakarak: 

- Evet matmazel, dedi, vece -
binden bir resim çıkararak bana u
zattı. Fotoğraf etrafını dört se -
vimli kızın sarmış olduğu bir kadı
nı gösteriyordu. Yüzünde tatlı ve 
tefkatli bir tebessümle: 

- Zevcem ve kızlarım, dedi. 
- Yavrularınız çok güzel. Al · 

lah bağıtlasın. Demek ki siz bir a
ile baliasısınız; evlat muhabbeti 
nedir bilirsiniz. Burada Belçikalı 
kadınlar arasında genç bir kız var: 
Belki hatırlarsınız (Veronika) .... 

Asistan ba~ını eğerek hatırladı
ğını söyledi. 

- Mösyö Evandon bu yavrucak 
bundan iki ay evvel bir bombardı
man esnasında hem anasını hem de 
babası.11 kaybetti. . . Ve Çavut 
Şmitten'in bu kıza göz koymuf ol
duğunu; on dört kadını biribirin
den ayırmak için sabahleyin ver • 
mit olduğu emri bertafsil anlat -

Zabilimız,., tiındi l>ir '°""'" ' ı n 
- de ftc.un vw. T«neın:uiııo ij~i -
tecle venliğiniz lıu ilk lııoıAıı _..,, son 
loir korıfenı<u oım.n-ıdır. 

Ricam da tudur: "-"'Jıaya ...,.. 
ettiğinll zaman on.da 1 ıtl ünl • 
vn""'°nde konferans va-& • ·,,; sö • 
,. ~:ı.: ·-~-- L.L- • ...,;._:._ y 
•Yec..,..nı"""" °""'""''~"""• DU teb • 
lif ede$en lstanbul Üniveftitesinin kar 
deıçc ıelirıNııırHU da AnMrilca iiniv"r . 
sitesine ib)ftğ etmenizi ftca ederim. ,, 

Şevket Süreyya Be>ı;n konferansı 
Bdediye koopeıwa loboı.. ..ı.,,... 

larıncla da Şevket Süreyy. Bey tanı • 
fından bir lcoufenno •~flıir. ş.... _ 
l<et Süreyya Bey .ı....liqil1mo w-,. 
derek ezcümle demi§tiır loi: 

"Ani devlet, ...ki d.,...Jet clei'ldir. Ea
J.i devlet sadece AY•i ve hv.lnıJ<i bir 
müesıese i.di. Esimi devlette liberal de
ınolmooi, ymıi bir tan.Elan omıflar, dl
ger tanıftan da rnüoıternleke ""' müı -
lemlekeci devletle.- -·ndalıi - _. 
.ı.. 

Yeni dev~t 1İpİnde bu -J.nn -
~ demek olan ve m:üi k..-tulvş ı... 
ttC.etile izııııb edildııi.len ""' müstemle
keleri~ taofiyesi v.....ın-. 

Türkiye cihan ıDkyasında bu ı-.., -
keti temsil eder. B.ina......ıeyJı uywmelİ 
anti İınperyali•t ve memlft<etiın tanzim 
ve idaresinde sımiları tas!iye mebcleine 
göre ~lidir. Bönaenaleylı devılet • 
çiliılrte milli lrurluluı h.aree...:i ~ 
Türloiyede devletçi:!ôk ııeçjmi maval.kat 
bir nsıf değil, e""'5 kardrtU'idir ~· 

Feyizli yağmurlar 
AFYUN, 10 (A.A.) - Bir hart.

dır her !arala devamh ve bol yağ -
mur!ar düşmektedir. Çift?ler sıok mem
nurı dur. 

BOLU, 10 (A.A.) - Vilayetin """" 
kez ve müllıı;katmda yağan yağmurlar 
kunı'<L !.: teblikesini izale eHİği gilı.i 
~ vaktinde ve mebzul olması e.ki<t 
ler i9n çek faydalı olmuıtur. 

1 Küçük haberler 1 
"' Dün Türk - Yunan muiıtelit 

hakem mahkemesinde ondm faz
la davanın mürafaaları yapılmış
tır. Bu davalara ait karar iki- a
Ya kadar verilecektir. 

" Dün h alkevinde Türk Ka -
dınlar Birliği tarafından tertip e
dilen konferans tehir edil mittir. 
Bu teehhüriin sebebi konferans ve
recek olan profesör Şemsettin ~ 
yin Ankaraya gthnİ§ olmasıdır. 

.Y. Eminönü kaza kaymakamı 
Raif Bey bir ay mezuniyet almış -
br. Kendisine vilayet ma.:Yet me
murlarından Hasan Şükrü Bey ve
kalet edecektir. 

bm ve bu emirnamede merkez ku
mandanının tahsi imzası olmadığı· 
nı da ilave ettim. 

Asistan Evandan büyük bir teeı· 
sürle anlattıklarımı dinledi. Sonra 
büyük ecza kutularından birisin -
den bir tabanca çıkarıp cebine yer· 
!ettirerek: 

- Matmazel, dedi, timdi gidip 
bu meseleden zabitlere bahaebnit 
olsam tifo korkusu altında çavup 
belki de hak verirler. Binaenaleyh 
hen gelip sizinle beraber bulunaca
ğım. Ba~ka çaresi yok. Ha:stabakı
cı neferlere de nerede bulunduğu
mu haber vereyim ki icabında ge -
lip beni bulsunlar. 

Kartımdaki bu adam da bir Al
mandı, bir dütmandı. Fakat üni • 
formasının altında bir ·baba lnlbi 
çarpıyor ve beni tamamile anlıyor
du. Bu adamla dütman mevkiinde 
bulunmakhğımıza kalben teessüf -
ler ederek kendisinden ayrıl<lım ve 
tamamile müsterih oldum. Asistan 
Evandan kendisine itimat edilebi -
lir, mert bir adamdı ve icabında 
Veronika'yı, bu biçare yetimeyi 
müdafaa edebilirdi. 

Biz mahzenimizde kendimize gö 
re hazırlamış olduğum yortu sofra
sı ba~ına henüz oturmuttuk ki iyi 
kalpli aaistan da bize iltihak etti. 

-Bitmedi-
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ALTIN - o-

Dil savaşındaki bu kıy-
metli eserin f asikü leri 
peyder pey neşrediliyor 

T. D. T. C. Umumi Katipliğinden: 
T. D. T. C. kuruluşundan beri iki bü

Ytık "le geniı araştırmaya giritmişti. 
Bunların biri, bütün memlekete yay~ 
gın olar11;k yaptlan halk ağzından söz 
d~tleme iıidir. On beş aydan beri köyle· 
~.e varıncıya kadar her yerde derlenen 
oz türkçe halk sözleri kaza ve vil3.yet 
ınerkez.lerindc mükerı-eren ayıklanarak 
cemiyet merkttine akmaktadır. Geçen 
l"~z sonlarrnda böylelikle toplanmıt olan 
125 binden fazla' derleme fişi htanbul 
Uııiversitesinde, lise ve orta mektep ho
c-alarından bir heyet- eliyle taranmıf, 
bunlar arasında dilimizde kullanılır ya
boncı ıözlcı·c kartılık olabilecekler süzül
ı uu ~ ttic, 

ikinci iş, yine bütün memlekete yay .. 
:::•n olarak geçen yıl yapılan büyük dil 
anketidir. Bu anketle dilimizde; hele 
Yazımızda en çok kuJlanıJan yabancı 
•Ö•lerden 1500 e yakını ortaya atılarak 
herkesten bunlara öz türkçe karşılık a
"'anmasr rica edilmişti. Gelen karşıhk
•Br Cemiyet merkezinde sıraya konarak 
ıtözden geçirilmiş, ilk bir seçme yapıl. 
.Jıktan sonra umumi merkez heyetince 
tetkikine baflanmı ş tı. 

Bu iki büyük işin verimini genişlet
mek . ve tamamla~~k üzre cemiyet bir 
de kıtap ~arama ı şıne girişmiş, yerli ve 
yaba.n~ı lugatJerle yazma ve basma es· 
ki ki tapferrlan ıf:O k3darını bu işi en eyi 
başarabilec,k zatlerin eliyle taı·atarak 
b~?l~rda l·aıtJanan Öz türkçe sözlerin 
tıhmızde kullanılan hangi yabancı söz
ere karşılık olabileceğini ortaya çıkar
n11 ş tır. 

l§te bu çalışmaların ilk verimi ol
mak Üzere T. D. T. C. "osmanlıcadan 
IÜrkçeye aÔz kar§ılıkları tarama der 
ıı:isi" adı altında bir kitap hazU"lamış 
Ve basmaya da başlamı,tır. 
. "Tarnma dergisi" gerek derleme 

fiflerinde; yani halk ağzında ve ge -
tek kitaplarda bulunan öz türkçe söz 
leri, dilimizde kullanılan yabancı söz 
lere karşılık olma bakımından ortaya 
koyan bir eserdir. Bu dergide dilimi
ı:e girmit yabancı sözler esas tutul • 
tnuş, bunlar alfabe aıraaiyle dizildik
ten sonra her bir söze derlemeden ve· 
Ya kitaplardan bulunan kartılıklar da 
keza alfabe sırasiyle karş111nda gene 
alfabe &ıra>İyle göaterilmittir. Her bir 
karşılık nereden alınmıt ise o da yanı 
batında kısa itaretlerle belli edilmiş
tir. 

Tarama dergiıine bir kaynakta bu 
lunmıyan yaratma sözler alınmamrf -
tır. Derlemeden veya kitaplardan ge
len sözler üzerinde ilk bir kontrol 
Yapılarak bunların elden geldiği ka
dar doinı olmaaına çalıtılmıt ise de 
Uınumi olarak, dergiye ham bir dil 
malzemesi lioteai diyebiliriz. 

Tarama dergisine kaynaklık eden 
eserler ile bıı dergr için çalıtmıt o
lanlardan her birisinin adları ve gör
diikleri if, derginin baş tara.fında göı 
teri:mittir .. 

Tarama dergisinin ıo forma lutıtn 
ilk fasikülü netredilmittir. Bu fasikül
de ön söz, işaretler ve kıaaltmalar; 
derginin kaynakları, taramada ve der 
tide çalışanların adları ile A ve B harf 
feri vardrr. 

C ve ondan ııonraki harfler de dev
let matbaasında basılmaktadır. Der
rinin her faıikillü cemiyet tarafından 
!"eyleri aranacak zatlara meccanen 
R"Ö11derilmektedir. Devlet matbaasın -
da vilayet merkezlerinde Maarif mü 
~Ürlüklerine, kaza merkezlerinde de 
t aarif memurluklarına listeler ve ki 
•Plar gönderilmittir. lstanbulda bu 

l~nal\ zatlar h:endi adlarına olan fa
•ı~·· ~ ulleri devlet matbaası satış yerin -

0"1 c·· k e k'ı\ acaklardır. emıyetın mer ez 
T t •liotına dahil olan Kol, Bölük " 9 

.alom azalarına da cemiyet -:nerke • 
ı:ınden fasiküller çıktıkça V'erılccek -
tir. . _ • 

Derııi alan her zattan cemıyetın rı
ca ı, buradaki karşılıkları dikkatle 
gözden geçirerek fU noktalar üzerin· 
deki reylerini bildirmeleridir. 

l - Dergide yazılı öz tükrçe kar
tılıkların telaffuzunda, yahut mana -
•ında bir yanlıtlık , yahut bir eksik -
lik var mıdır? · 

Bilhaasa derlemeden gelen sözlerin 
ietek söylenit ve kullanış tarzı, ge • 
r~ıc mB.naaı bakımından azami itina 
~Ö•terilmeıi pek faydalı olacaktır. 

2 - Dergide yazılı yabancı dilden 
ielnıc sö~ler için gösterilen kartıhk
lardan başka halk dilinde, yahut ki
loplarda o yabancı söz karşılık olabi· 
1~ck ba~ka bir öz türkçe ıöz var mı
d.ı!' 

3 - Dilimizde kullanılan yabancı 
'<>tltre gÖ•terilen karıılıklar arasın
d~ e•ı uygun ve en çok dile yatgın gÖ 
ttıner..ler hangileridir? 
. Tasnifte kolaylık olmak üzere tas· 

l>ıh, ilave veya tercih yolundaki mü -
taı~aJarın her yabancı M>z için takri
l:ıon 10 x ıs cm. kıt'asında ayrı kağ•t· 
1e.r Üzerinde gönderilmesi muvafık o~ 
l'Jr. 

T. D T C. bu büyük ülkü içinde 
bütün .,;ill~tin el ve gönül birliğiyle 
ç~ı,,Ina<ı l)'ibi yüks~k bir dilekle yapı· 
1dn hu m&ir:-.ca~tın iyi kar,ılan~c~ğı~-

an emin o1:\ı·nk grr:k rf'vler,nı '\iC• 
t k ' k d .. •te vurttaılaı·a, gere ergının ya· 
1' 1 tııı l~ine y~zı1ariyle yardım edecek 
~ı,., Türk matbuatına şimdiden teşek 
ı. ti . . .. erını sun<.ll'. ---- n 

M. Göring Atinaya 
geliyormuş 

~· ATINA, 10 (Milliyet) - Aıinayı 
A"aret f"clecc~· i dün h~ber verilen zat 
C~:r11"TlYi\n1n prOJ'lı\.'?ilnda na7~n·ı ~'1, 

ttbl!ls crlJU;\)'tp Almanya!1ın lıa1-b:.yc 
~'-.1rı M. Gö,..ingdir. M. Görin r rel• .. 
tı -.lJ~~e Üç müst~,ı!\ı· clduUu h::ılde le:- -

t ·ı.~ 2uh mAksadile 1· u~,nııistana gele -
..._ t tir. 

vekalete gönderilecek kanunu görüşülürken 
(Başı 1 inci sahifede) Bunun üzerine Avni Beyin söz -

Vali ve belediye reisi Muhittin B. 1 · b . erı za ıttan tekrar ok;ındu. Avni 
Meclise birkaç dakika evvel gel - B ey gene itiraz etti: 
mi,ti. Cümhuriyet Halk fırkası vi- - Efendim, bu sözler benim de 
layet idare heyeti reisi Cevdet Ke- ğ!I.. Gene yanlıf .. isterseniz, tas • 
rim Bey Ankarada bulunduğun • 1 hıhten vazgeçeyim.. (gülüsmeler 
dan dünkü Meclise iştirak edeme • oldu} · 
di. Reis Sadettin Ferit Bey - Taa-

Cel.rn acıldı hih buyuracaksanız, buyurunuz, za 
Riyasette birinci reis vekili Sa • b ti · ı an sıze verelim. Mütaleanızı 

dettin, divan katiplikleri mevkile • yazınız. 
rinde de Abdülkadir Ziya ve Sadi . Zabıt. kağıtları Avni Beye veril
Beyler vardı. Reis söze ba,lıyarak dı. Avnı Bey kendi elile sözlerini 
dedi ki: · b yem attan tashih etti. Bazı ilave 

- Efendim ekseriyet vardır, cel ler yaptı. Avni Bey kendi ifade _ 
se açılmı,tır. Geçen içtimaın zaptı 1 · · k d' · d '1 'k erını en ısı üze ttı ten !:Onra, 
aynen okunacaktır. Meclir,i alini • zaptın bir kısmı tekrar okundu Av 
zin tasvip ve tashihine arzediyo • · B b 1 ak ' nı ey afta o m üzere: 
ruz. - Muvatık sesleri ile kabul ve 

Sadi Bey zaptı okuınağa batla • tasvip edildi. 
dı .. Za~ı~. aynen okunduğu için çok Avni Bey: 
uzun suruyordu. Bütün aza dikkat - Benim sözlerim epeyce kala • 
le dinliyordu. Birinci celse saat fat edilmeyince mi.na çıkmadı, de-
19,25 te bitti. Fakat zaptın okun - di. (aza arasında gülü,meler) 
ması bitmemişti. 20 dakika kadar Safiye Hüseyin H. 
istirahatten sonra ikinci celse açıl- Sonra Safiye Hüseyin Hanım 
dı. · da kalkarak dedi ki: 

ikinci celsede . . - Efendim herkes bir fey söy • 
Saat 16,45 idi. Zaptın okl!?lma- ledi. Bari ben de söyliyeyim. Zap 

sına devam edildi. Saat 17,30 daza ta ilave olunsun. Geçen içtimada 
bıt bitti. Reis Sadettin Ferit Bey Etem izzet Bey söz söylerken, ben, 
dedi ki: mütemadiyen söyleyin Etem izzet 

- Geçen İçt>maımızın zaptı ta- Bey, söyleyin. diyordum. Bu cüm
mamen okunmuftur. Zabıt hakkın- !elerim zapta geçmemi, .. Halbuki 
da söz İsteyen arkada,lar sıra ile gazetelere bile geçmif .. Benim bu 
söyliyeceklerdir · sözlerim de zapta geçEin .. 

Muhittin Beyin düzelttirdiği Safiye Hüseyin Hanımın bu ar-
yanlışlıklar zusu muvafık görülerek kabul e • 

Bunun üzerine vali ve belediye dildi. 
reisi Muhittin Bey töz aldı: Bu düzeltmeler yapıldıktan son 

- Bazı ufak tefek noksanlar ve ra zaptın heyeti umumiyesi reye 
hatalar var, dedi, kendi beyanatın- kondu. Taı.hih ve ilavelerle aynen 
-da zapta eksik veya. yanlı, geçen kabul ve tasdik edildi. 
üç kelimenin düzeltılmesini İste • Etem izzet Beyin teklifleri .. 

di. Malikane bahsinin cevabı Müteakıben gazetemiz umumi 
ne~riyat müdürü Etem izzet Bey a-

Bundan sonra Ali Rıza Bey ken ' d 
di ifadesini tashih etti. Dedi ki: yağa kalkarak de i ki: 

C k 
h Reis Beyelendi, zapta ait 

- ümhuriyet Halk fır ası iç bir teklifim var. Meclis müzakera
kim&enin hususi malikanesi değil, 
Türk milletinin ülküsü, Türk mil. h ertesı giınkü ga:ı.etelerden bazı · 

1 larına ya eksik, ya karışık ya mu· 
letinin öz malıdır.,, şek inde söyle- harrel olarak aksetmisti. Bir de e
diğim cümlede ülkü kelimesi ek • limde Anadolu Ajan•;nın, evvell<i 
:ıiktir. Tashih edilmesini isterim, k dedi. günkü Şehir Meclisi müza erahna 

dair bir tebliği var. 8 • 9 sahifelik 
Bundan sonra Galip Bahtiyar bir hülasaılır. Anadolu Ajansının, 

Bey : 0 günkü meclis müzakerahnı takip 
- Yalnız hühisai hesabiyeleri 

ve mahalli kararları ile iktifa olu- eden hususi bir muhabiri var mıy 
dı, yoksa bu müzakerat hülasası 

namaz, demi,tim. Bundan sonra 
da: "Rapor niçin hala teksir edil- Ajama belediye makamından mı 

tebliğ edilmif, bilmiyorum. F ak.ıt 
medi.,, dedim. Muhittin Bey (lü - okudug"um bu Ajans tebliği ne fe
zum görülmedi) cevabını verdi. 
C ml 1 

kilde verilmif oluruı olsun gayet 
ü e erinin ilavesini İsterim, de tarafgirane yazılmı, ve memleke • 
i~~ izzet Beyin istedig" i ta11hihler tin her tarafına tamim edilmİftir. 

Bu tarafgirlik tamamen bariulir. 
Bundan sonra Etem izzet Bey Ajansın bu tebliği esefle kar,ılana 

de bazı cümlelerinin eksik yazıldı .:ak bir vaziyettedir. 
ğını söyledi. Ve aynen tekrar edil- Evvelki günkü meclis zabıtları· 
mesini istedi ve: nın bir suretinin de aynen ve ilk 

- Ben söz söylerken Mecliste vaaıta ile Dahiliye Vekaletine tak
çok heyecan vardı. Bu heyecana· dimini teklif ediyorum. Tab' için 
rarmda zabıt katipliğini yapan ha· beklemiyelim. ilk vasıta .ile Dalıı -
nımlar sözlerimi kaçırın•• olabilir- tiye vekaletine gönderelım. Tabe
ler. dedi ve şu cümleleri söyledi: dlldikten sonra da birer nüshası -

"-Muhittin Beyin bugün bura- nın aza arkada•lara tevziini teklif 
daki izahatı kafi derecede tatmin- T 

d'" · ediyorum. 
kar değildir.,, ıger cümle: "Afif Reis _ Zabıtlar basıldıklıın 
Besim Bey banka miidiirlüğiine gel d 
mif, bankanın vaziyetini tetkik et- :ıonra esasen Dahiliyeye tak im e· 
miş, 400502 liranın lamam"[ . dilecektir. Maamafih teklifinizi re 

• d" ıezı- k 
y~a ugra ıgını, bankanın vaziyeti • ye oyuyorum. 
m, koruma ue kurt<>rma l . Etem izzet Bey - Basılmasım 
k l aıl • . S'are erı I . 

a m ıgını tesbıt eden bir rapor beklemeden, hemen gönder mcsı • 
yapmış ve banka müdürlüğünden ni istiyorum. 
çekilmiş.,, Vali Bey ayağa kalkarak dedi 

Diğer cümle: "Pek güzel, hep • ki: 
sinden vazgeçtik, bilfarz Muhittin - Şehir Meclisi içtima devresi • 
Beyin bizzat kefil ve müteselsil ni ve intihap müddetini ikmal et
borçlu sılatile imzaladığı senetler- ~i.tir. Vazifesi bitmistir. Bu vazi
den bahsetmek te mi şahsiyat?. :rette sıfatı resmiyesi 'kalmamıştır. 
Voli işi, su işi, süt işi, bu husustaki Meclisin sıfatı resmiyesi 
şifahi emirler, hepsi s,ahsiyat diye- Etem izzet Bey Vali Beye ce • 

vap verdi: 
lim .. ,, M h. . B 1 

Diğer cümle: "Eğer bugün Voli ·- u ıttın ey tamami e yan. 
(borcum yok) diyorsa Muhittin lış cİÜfÜnüyorlar. Bizim sıfatı re• • 
Beyin borcunu ödemediğine baka- miyemiz kalmasaydı, Dahiliye ve· 
rak (yok) diyor. Kenan Ali Bey kaleli, Büyük Millet Meclisi, Şe • 
(borcum yok) diyorsa, 0 da ona hir Meclisinin fevkalade içtimaa da 
bakarak böyle, diyor. Ve bütün vet edilmesine karar vermezlerdi. 
borçlular ayni şeyi yapıyorlar. Mu- Sıf..ı.t ve mevcudiyeti kanuniyeıniz 
hittin Beye düşen ilk vazife alacak V?• dır. Yeni intihap yapılıncay:ı ka 
lılar toplanırken kendi borcunu da dar bu mecliste mevcudiyetimiz 

~ardır. Önümüzde yeni fevkal.J.de 
ödemek olmalıdır.,, ictımalara lüzum hasıl olursa ge • 

Maamafih daha bazı ufak te • • ne biz toplanacak değil miyiz? 
fek yanlışlıklar var. l 

Bundan sonra Hikmet Bey söy _ Bunun üzerine reis Etem .ızet 
!ediği bir cümlede iki kelime nok- Beyın teklifini reye koydu. Ett>m 
san olduğunu ifade etti. O iki k~- izzet Beyin teklifi kabul edildı. 
lime (dürüstlük ve fazilet idi) ili.- Ajansa teessüf 
vesini istedi. Manyasi zade Feridun Bey ve 

Kabul edilen takrir bazı aza: 
Manyasi zade Feridun Bey: Ki ·- Anadolu Ajansı hakkındıı E-

fayeti müzakere hakkındaki tak • tem lzzet Beyin yaptığı tee~süfe 
rir aynen zapta geçmemiş, dedi. iştirak ediyoruz, dedi. Şehir Mcc -
Reis zapta ilave olunduğunu bil • !isinin evvelki günkü fevkalade 
dirdi. lsmail Sıtkı Bey de iki içtima zabıtlarının bir suretinin ilk 
cümle•ini tashih etti. vasıta ile dahiliye vekaletine tak-
Avni Beyin sözleri hep yanlıs mı? dimi ve basılmış nüshalarının da 

Müteakıben, Avni Bey ke.;di i • azaya tevzii takarrür etti. Şı::hir 
fadeleri için: Mt>disi pazartesi günü saat 14 te 

- Benim sözlerim tamamen ek- içtima etmek üzere dağıldı. 
sik veya yanlış olarak zapta geç • Banka hakkındaki resmi 
miş, ben böyle şeyler söylemedim. tahkı"kat 
Bu okunanda mana yok, bir şey 
yok. içinde biı- de teklifim vardı. 
Teklifim dahi zaplap geçmemiş ... 
Bu :sözler benim sözüm değildir. 

Esnaf bankasının vaziyetini tet
kikle meşgul olan heyet dün de 
sabahtan akşama kadar bankada 

(Baıı 1 inci sahifede) 
kumetin huzurile müzakere edilme 
sine heyeti celile karar vermi~ti. 
Mesele en ziyade, zannederim, 
iktisat vekaletine taalluk eder. lk
tısat vekili Beyefendi buradadır. 
lar binaenaleyh bu maddeyi müza
kere edebiliriz. 

lkhsctl Vekili kürsüde 
Bunun üzerine Celal Bey kür· 

siye gelerek evvela geçen içtima
da Sümer bankın meclisin kontro
lundan uzaklatdığı tarzında söyle
nen bir söze mukabil mezkur ban
kanın eski Sanayi ve Maadin ban
kasına nazaran daha eksik bir kont 
rola tabi tutulmadığını tasrih et
tikten sonra demiftir ki : 

Meclisi alinizin devlet varida
tını ve masarifatını kontrol etme
si mutlak bir haktır, ve otoritesi 
cümlesindendir. Buna karfı hare.
ket etmek ve hatta bu esastan u· 
zakla'imayı dü,ünmek kimsenin ne 
hakkı ve ne de haddidir. Divanı 
muhasebat meclisi alinize izafet
le devlet varidatını kontrol eder 
fakat Meclisiniz lüzum gördüğü 
zaman da bu kontrol hakkını ic
rai kuvveti karışdırmamak tartile 
kendi içinden ayıracağı encümen
lt>re veyahut diğer mutahassıs ta
nıdığı teşkilata veyahut bazı kim
selere havale edebilir. Ve nitekim 
bizim de şimdiye kadar yapmakta 
olduğumuz tekil bundan başka bir 
'ey değildir. 

Bendeniz fahsen şuna kaniim 
ki devletin yalnız resmi daireleri 
değil hususi sermaye ile teşekkül 
eden müesseseler dahi normal bir 
~ekilde k<>ntrola tabi o'dukları 
takdirde muhakkak neticesi anar
şi olur. (Bravo sesleri). 

Bittabi bu neticeye kar'ı gerek 
resmi ve hatta hususi ;ıekilde olsun 
lakayt veya uzak kalmamaklığı
mı:ı: lazrm ve zaruridir. 

Kontrol meselesi; 
Fakat kontrol ne kadar zaruı i 

bir şeyse bunun normal bir ,ekil
de yapılması da o kadar mühim
dir. Kontrol, mali müesseselerin 
te,ebbüs kabiliyetlerini kıracak 
şekilde olursa mürakabesizlikten 
mütevellit zarar kadar fena olur. 

Bu mesele bütün dünyada gü
nün meselesi halinde münaka,a o
lunma ~. adır, ve bizim Meclisi ali
de konuştuğumuz gibi Avrupanın 
muhtelif.memleketlerinde de konu
•ulmaktadır. Mali müesseselerin 
kontrolu ne şekilde yapılmalı gi
bi Avrupanın muhtelif memlek<'t
leriııde de konuşulmaktadır. MR
li müesseselerin kontrolu ne tekil. 
de yapılmalı ve divanı muhaseba
tın ali.kası ne ~ilde olmalıdır? 
~itt~bi mürakebeden kaçınmak 
ımkanı olmadığına ve kimsenin 
hundan kaçmak istemediğine na· 
zarıın matlubumuz normal 1ekli 
bulmak demektir. 
Diğer memleketlerde nasıl kont

rol yapılıyor ? Müsaadenizle bu 
tafsilat'\ girmek istemiyorum. Ilu 
meselP.yİ tetkik ettirmekteyiz. Hü
kumetimiz fırka proğramının esas
ları dahilinde devletcidir. Bu si
yasetin yürütülmesi neticesi olarak 
bundan sonra mali sınai ve hatta 
ticari devlet müesseseleri vücuda 
getireceğiz. Mesele böyle olunca 
bunları mürakebede mütefavit es
kili dahilinde değil, yeknasak bir 
tarzda kontrol etmek için salim bil' 
esa ~a hağlamak zarureti kendili
ğinden tebarüz etmektedir. 

Bir teklif 
Bendeniz encümenin tespit etti

ği maddenin ve arkada,larımrzın 
tekliflerini gördükten sonra hüku
met namına heyeti muhteremenize 
şu ı.eklifi arzedeceğim. Bittabi lak
dir heyeti umumiyenize aittir. Tek
lifimizin birinci şekli, encümenin 
maclde~i aynen kabul edilir. Bila
hare mali müesseselerimizi kont· 
rol <'lmenin e,kaline ait mütem
mim bir surette yeni bir kanun tan· 
zim P.dilir huzuruiilinize gelir. 
Mevcut maddeyi dahi biz ihtiyacı 
temin <'decek mahiyette ~örmüyo
ruz. Şunu ilave edeyim ki bugünkü 
kontrol eşkalinde bir gayritabiilik 

--

me,gul olmuftur. 
Heyet iktısat vekaletinden An

ikarada bulunan bankanın eski mü
dürü Faik beyin lstanbula gönde· 
rilmesini istediğinden Faik Beyin 
bugün veya yarın şehrimize gel -
mesi beklenmektedir. 

Banka hakkındaki adli tahki
kata da devam edilmektedir. 
Dün mürakiplerden Abdürrah • 
man Naci Bey bu tahkikatla meş
gul olan müddeiumumi muavını 
Ahmet Muhlis Bey tarafından din
lenilmiştir. 

Abdürrahman Naci Beye so • 
ı-ulan suallerin cevapları için bazı 
vesikaların tetkiki icap ettiğinden 
istenilen malumatı cumartesi ı;ii
ni;, vermesi kararlastırılmıştır. 

mevcuttur. Hakikatı olduğu gibi 
ııörmek ve te,ebbüs kabiliyetini 
kırmamak seklinde bunu normal 
bir hale irc~ etmek isteyoruz. Macl 
de bum' bize veremiyor. Fakat 
madde kabul edildiği takdirde bi
lahP.re, arzettiğim veçhile ikmal O· 
lunaoilir. 

ikinci tekli : Divanı muhasebat 
kanununun Meclisi alinizde kabul 
ı.e çıkmasını tehir etmemek için 
bu İnaddeyi kanundan büsbütün 
çıkarm~ktır. Fakat bili.hare yakm 
bir zamanda, emsali müessesele
rin, clilter memleketlerde nasıl 
kontrol edildiğini ve bizim mt'm
leketi,niz için devlet sermayesile 
te,P.kkül eden müesseslerin nasıl 
bir kontrola tabi tutulacağını, bun
lar hakkında yapacağımız etüt ü
zerİ!'e meclisi alinize ikinci bir la· 
yiha ile gelerek emirlerinizi ve ka
rnrıarınızı almaktır. Bu husu3lalri 
teklifimiz budur, emirlerinize in
tizaı etmekteyiz. (Muvafık sesle
ri). 

Hüsnü Beyin sözleri 
Celal Beyin beyanatını müteakip 

kürsiye gelen Hüsnü Bey (lzmir) 
evvelki celse!erde söylediği sözle
rin yanlıt anlaşılmış o!duğunu isa
ret t,derek demittir ki : 

Sümt:r Bankın mürakabeden U· 

zaldaşdırıldığı için değil, ya\m:z: 
mi&al olarak söyledim ki hali ha
zırda Sümer Bank divanı muhase
batın mürakabesine tabi değildir." 

"Gerek Hüsnü Bey ve onu mü
teakip söz alan hatipler bu gibi 
müesseseler üzerine sıkı bir müı·a· 
kabcnin tesisi lüzumunda israr et
mi,ler ve 39 uncu madde yerin~ 
bunu tMDin edecek bir madde tek
lif edilmesini ileri sürmü,lerdir. 

V,.kiJ Bey yapılmakta olan tet
kikatın görüşülmekte bulunan ka· 
nunun müzakeresinin evvelden bi
tirilmefine müsait bulunmadığı~u 
halırlı\lmıştır. 

Maddenin tayyı hakkındaki tek
lifler reye konmu• ve kabul edil
meyerek madde olduğu gibi bıra
kılmıştır. 

Kanunun diğer maddeleri de O· 
kunarak kabul edilıniftir. 

Meclis cumartesi günü toplana
ca1-tır. 

Nafia vekaletinde 
Yeni teşkilat 

(Başr 1 inci sahifede) 

mek, karada, havada münakale ve 
muhabereye ait Nafia e\erleri kur 
m:ık , =şletmel.., ıdııre tlmek ve mu 
a~ır terakkileri takiı,ı ile tatbik el-
11Jt k, devlet daire v ; miiessesele • 
rı: •! ait türlu bınn v" inşaatın ve 
!".:ırk mimarisinin larz,nı tayin ılr. 
naı lik temin e~mı!k, fen vasıta ve 
uıı&..ırlarını yetiştirmek, u•numi ve 
hmusi kanunların tahmıl ettiği di 
;e. itleri yapmakla mi.ıkelleftir. 
yem kanunla vekaleıte bir fen he 
yetı kunılm'.'ktad~~· T ecri.ıbe v~ ke 
ıc.t1lleri ve fılen vucud~ 1et•rdıkle
ri t.serlerle tanınmıf v~ fen mesle
i;inin en yüksek lllftebie•İne var -
m l olan üç zat bu hc)'ctİ tetkil e
J ~.::eklerdir. 

Bu heyet bilhassa, Jcmiryollar, 
lim3nlar aose ve köprülc.r, binalar 
ile sair n~fia eserlerine müteallik 
uınumi ve esas programları inşaat 
lar:ı ve usliiplarını fc.::ı sa.hasında 
meydana gelen tekemlLlİlattan tat 
hikı icap peden yenlik:cri ve fen un 
Sl ı vt' vasıtalarının }elift;rılmesin 
deki gayeleri memlekete ııamil yük 
sek görü' ve dü,ünce ile tetkık m;; 
tal< a etmek ve her lıangı fenni bir 
;~ı~ son sözü söylemek nlahiyelini 
h:\iz olacaktır. 

Yeni te,kilatta bir d" münakalat 
re isliği ihdas edilmekl dir. Bundan 
ba-ka fOseler, köprlihr dairesine 
oi .~a İfleri ili.ve edill\\ekte, resmi 
bına lar intaatının kont.·olü vazi • 
fr•i bu daireye verilmekt~dir. Hu • 
susi idarelerle belediyeler tarafın
d;ın halkın ihtiyacı için y~ptırıl<" • 
cak olan bina ve su işh . inin tiple
ri ıl tayin bu dairenin vıtzileleri 
araFına konmu,tur. 

Kanunun muvakkat hır madde 
sine göre maarif vekaletile idarei 
hususiyelere ait meklıpler inşaatı 
için bu hükümler bir s"ne soma 
tatbık edilecektir. 

Yeni tefkiliitta imtiı~zlı firk~t 
ler umum müdürlüğünı..n adı Nafıa 
irh.cl ve müesseselerı umum mii • 
dürlüğü olmaktadır. Bu fUb": e tel
li tdsiz telefon ve rauı » ifleriııir. 
mü\ akabesi vazifesi de verilmek -
teıi;ı: Yeniden tetkil eı!ilecek tari
fe 'e ticaret mü,avirlıği tarifeleri 
tan2m etmekle berabc. memleket 
naldiyatının inkitafı, imkanlarını a 
t.•J aıak ve yurdun h~ru.c olan ala 
kasını yakından takip .,.,!erek ihra
catımızın arttırılması in1ki\n bnnı 
ara~ lıracaktır. 

Vekalet bir de mu!BIJeıe ve mü 
ratde mu,avirligi ihda. edilmek • 
teJır. 

---o-
Akçaovada araştırmalar 

iyi netice verdi 
ÇİNE, (Milliyet) - Yazın ak

çaova mevkiinde lktısat Vekiiletı
nin yoladığı Türk ve Alman müte
hassıslar tarafından yapılan aras:ır 
mada bu mıntakada altın ve b~s· 
ka madenler bulunduğu anlatılmı•
tır. Mütehassıslar bu yeri kazdır
mağa ve tetkikata devam etmekte
dirler. 

Bol uda yol faaliyeti 
BOLU, ıo ( A.A.) - Vilayetin yol 

faaliyeti lS Niaandan itibaren ba~la 
mı~tır. Bolu - Düzce, Bolu .. Anka.ra, 
Bolu • Geyve yolları üzerinde faaliy~t 
devam etmektedir. 

Paraya tamaan tecavüz 
BALIKESiR, (Milliyet) - iz. 

mir • kasaba hattı yol çavusları.1· 
dan Bagdallı Şebip çavuf karaca
lar yakınında tek baraka çavufu 
dur. Civıuın köylerinde zengin ol
makla maruftur. 

4 Nisanda aktam alacakaran'ı
ğında barakaya yakın köye gider· 
ken sil1' hlı sekiz kitinin teca vlizü 
ne uğramıştır. Bu ani tecavüz kar
şısında çavu' ve yanındaki amele 
şa ırıp kalmışlar ve dipçik darbele 
ri altında baygın halde devrilm;s. 
!erdir. Çavul kafa ve vücudundıı.n 
sekiz ye rn almıştır. Yüzleri boyalı 
ve boyunları sarılı olan hayduılar 
lemişler ve soymaya başlamı,lar, 
fakat ça"ufta yalız bir lira ve bir 
bu iki zavallıyı çalılar :ırasına <iı· 
rükJ,.mi•ler ve sormaya ba,lamı•
lar, fakat çavu,ta yalnız bir 
iira ve bir de saat bulmu~lar amele. 
de ise hiç bir fey bulamamı,1ardır. 
Müteavizler çavqu evine götürilp 
tehdid ederek paraların yerini öğ
renmek için geceyi beklemeye k. -
rar verınitler. Fakat bu sı:ada hır 
şPyden haberi o_lmayan hır .amel~ 
dört yüz metre uzaktan elın.delcı 
sıliihla ııitan almak tecrübesinde 
bulunuyor ve silah patlıyor. Bu 
silah sesi üzerine korkak haydut' ar 
candarmaların geldiğini sanarak 
alelacele maeruhları bırakarak 51• 

vı,ıyorlar. 

Bir teaadüfle bir felaketten kur
tulan demiryolu çavufu fimdi has
tahanededir, adliye hadiseye el at
mıştır. 

Bir adam karısının bilek
lerini kesti 

SiVAS (Milliyet) - Sivasın bir 
s~.a~. uzaklığmd~ bulunan "içhan., 
koyunden acı bır haber geldi. Bır 
koca karısının bileklerini kesmiş. 
Tahkik ettim, içhanda Hakkı isn.in 
de bir adam var. Dört çocuk baba
sı .• Ailesini geçindiremiyecek b;r 
hale geliyor, karnını ve çocukları
nı vldürmek tasavvuruna giri,iyor 
Karısı Firdevae samanlığa beraber 
&:irmelerini söyliyor, aamanlığa gi
rıyorlar .. Samanlıkta Hakkı ba'.tayı 
çekerek karısını üzerine yürüyor, 
tadın neye uğradığını bilemiyerek 
orasının üzerine atılıyor ve bal

tayı kaparak kapıdan kaçıyor. Hak 
kı bu aralık eline geçirdiği bir hı
ç.akla kadını takibe ba,lıyor ve ye
lışerek kadını bıçakla bileklerin. 
den kesiyor. Bu çok tüyler ürperti
ci vaziyet karşısında çoluk çocuk 
ağlamağa, yürek~er acısı çırpınma
ğa batlıyorlar. Hakkı hepsini te
mizlemek isterken çocuklardan bi
rinin haber vermesi üzerine daha 
büyük bir facianın önü alınıyor. 
Hakkı ya.kalanını, buraya getiril 

zni,tir. 

Bandırmadan ihracat 
BANDIRMA, (Milliyet)- Haf

ta içinde Bandırmadan İtalyanın 
Ankona limanına Loid Triyestino 
kumpanyasının Abazya vapurile 
189,000 kilo arpa ve F el estin in 
Hayfa, Yafa limanlarına Yunan 
bandralı Aspasya Nomikos vapurİ· 
le 605,000 kilo buğday ihraç edil· 
miştir. 

Bu sene Bandırmadan yabancı 
memlektlere zahire ve hububat ih
raç eden vapurun adedi 71 i bul· 
muftur. 

Ecnebi memleketlerde 
bloke matlubatı olanlar 

ANKARA, 10 (A.A.) - Türkofi .. 
ten teblit' edilmi~tir: 
. a - Eı:neln ınıomleketlr.rde mal be<fe· 

!inden bloke matbu tı h>klnnda vaki 
miiracaathr, toplu halde tetkik edil • 
mek üzere bu tarzda ala,atrı olan tica .. 
rethanelerin hangi nıcnılcl.~t!'-=rd~ ve ne 
satışından dolayı ne cıns parn üzerin
den bloke matluha.tr olduğunu n11tvıt 
sonun& kadar Anl.,ıı·ada 1 urk<>lise bil 
dirmee.i. 

b - Bazı ticarethanelt"rİmiz mün . 
akit itihifnameler esaslan!ır ve ıcapla
ı·ını nilzara almadan, iti!~f yapılmı 1 
memleketlere sevkiyat yapmokı,, ve 
ıhracatta duçar olduklan mütkülattan 
dolayı zarar görmekte ol 1ukhrından 
b~. e-i~erin de mal sevkinden evvel 
Turkofia ve ıubelerine müa·acaatla mey .. 
cut vaziyet hakkmda malumat alma • 
)arı rica olunur • 

• 
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Trabzon yolu 
SADIKZADE l;·p~~ı•s 

PAZAR günü saat 20 de Galata 
rhıtımından kalkacak. Gidişte Zon
guldak, lnebolu, Ayacık, Samsun, 
Ünye, Ordu, Giresun, Tirebolu, Gö
rele, Trabzon ve Rizeye. Dönütte 
bunlara ilaveten Of ve Sürmene uğ
r:ıyacaktır. 

Sultanahmet birinci sulh hukuk mah-
kemesinden : 

J 

Bir çok kadınlıor, eski uı .. ller daiı·e
ıinde yapılınıt olan idi güzellik krem
leri kullanmakla sukutu hayale uğ,ar
lar. En iyisi fennin en son terakkıya~ 
tını takip ederek aariletmelidirler. Pa
riıli methur gÜzellik mütehassısı Jean 
de Parys, iddea ediyor ki timdi, bütün 
kadınlar, en son ketfi olan GONDOZ 
KREM SIAMOISE'i kullanarak nermin, 
yumutak ve bir çocuk cildi gibi açık bir 
cilde malik olabilirler. Bu krem havada 
teffaftır ve cildin meaamatını kapama
dan pudrayı bütün gün sabit tutar. Cil
di, tozlardan temizlemek için GECE 
SIAMOISE KREMi (cold Cream) 
kullanınız. Beterenizi bütün gayri saf 
maddelerden kurtaracaktır. Muvaffakı
yet garantidir. Memnun kalmadığınız 
taktirde paranız iade edilir. 

Creme Siamoise 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra 

No.su 
1000 
1003 
1006 
1008 
1016 

1023 
1031 

Semti 

Büyükada 
Kadıköy 
Beyoğlu 

" Ortaköy 

Mahallesi 

Cafer ağa 
Kamer hatun 

" Ortaköy 

Sokağı 

Malul. gazi 
Moda caddesi 
Daracık 
Fesliyan 
Dereboyu 

C i nsi 

J\hşap hane 
Kagir iki dükkan 

,, hane 

" Hane " • 

Hissesi Emlak Hisseye göre m u 
No. su hammen kıymeti 

3 / 8 12 2063 T.L. 
Tamamı 224-226 2800 

" 
" 3/ 4 

9 4000 
9 2000 

126 eski 1875 
154 yeni 

" 
" 
" 
" 

Beyoğlu Hüseyinağa Arnavut ve Bilezik Kagir iki hane ve bir dükkan 1/ 2 37-39-41 2500 ,, 
,, ,, Kireçhane Kagir hane Tamamı 46 2000 ,, 

Yüzde yedi buçuk pey akçelerile ihale bed elleri nakten veya gayrnnübadil bonosile ödennıck üzere yukarıda yazılı gayri
menkuller açık artbrma suretile satışa çıkarılmıştır. lhalleri 17-5-934 perşembe günü saat 15 tedir. Müzayedeye iştirak ede
ceklerin mezkur günde saat on dört buçuğa kadar pey akçelerini tevdileri lazımdır. Senei haliye vergisile Belediye resimleri 
müşteriye aittir. Şartname Bankamız kapısına asılmıştır. (2353) 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra 

No.su 
1050 
1051 
1052 
1053 

Semti 

Galata 
Fener 
Kadıköy 

" 

Mahallesi 

Beyazıt 
Tahta minare 
Caferağa 
Osmanağa 

Sokağı 

Topçul~r 
Tahta. minare 
Kabuklu ceviz 
Rızapata çe,mesi 
Muhtar sokakları 

Cin si 

Kagir dükkan üstü oda 
,, hane 
,, iki hane 

Uç hane 

1 
Hissesi 

3/ 4 
3/ 8 

8/10 
1/ 8 

Emlak 
No. su 

205 
55 
9-11 

Hisseye göre mu
hammen kıymeti 

1125 T.L 
1313 
3200 

,, 
,, 

19-21-23 1150 
" 

ı 

Kolo:oyacı Mehmet Efendinin lstan
bulda Mercanda Evliya hanında Zağfe
ranbolulu Alet zade Mustafa Ef. zim
metinde elli lira alacak davası üzerine 
müddeialeyhe tıaıtir ve irsal kılınan celp
name üzerine mümaileyhin semti meç

hule gittiği zahrı davetiyeye verilen 

meşrubattan anlaşılmakla mümaileyh 
hakkında ilanen tebliğine karar verilmiı 
ve mahkemenin de 2-6-934 tarihne mü
sadif cumartesi saat 14 e muallak bu
lunduğundan yevmi mezkôrda gelme
diğiniz takdirde hakkınızda muamelei 
gjyabiye icra kılınacağı ilanen tebliğ 

olunur. ( 16610) 

Her yerde satılır. 1054 
___ .... __ (16226) - 1055 Arnavutköy Amavutköy Köşk J\hşap hlllle 1/ 5 89 80 ,, 

' ' 1 

1 
• 

2691 1056 
Ortaköy Ortaköy Çiflik ,, ,, 3/ 5 10 1200 ,, 

,, ,, Dereboyu Dükkan 2/ 9 3 223 ,, 

Liman cüzdanımı zayi ettim yenisni a· 
lacağımdan eıkiıinin hükmü yoktur. 

Bilal 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Cumadan başka günlerde saat 
(2,30 dan 6 ya) kadar İstanbul 
Divanyolu No. 118. 

Muayenehane ve ev telefonu: 
22398 yazlık ikametgah telefonu: 
Kandilli 38, Beylerbeyi 31 · 

2557 

Asliye mahkemeleri ikinci yenileme 
büroıundan: ' 

Ahmet Süreyya efndi tarafından 

Tophanede Kadieler yoku§unda ekmek
çi batı mahallesi Cami sokak 2 No. da 
kar,ı Müruvvet hanım aleyhine açtığı 

boıanma davasın yenilenmesi esnaırnda 
halen ikametgahı meçhul bulunan müd
dei aleyhe ilanen tebliğat icrasına karar 
verilmit olduğundan tetkikatın icra kılı

nacağı 31-5-934 tarihine müsadif Pcr
!embc günü ıaaU 14 de büroda haı:ı" bu
lunmas• lüzumu tebliğ makamına kaim 

, olmak üzere ilan olunur. 

ıı:Hilaliahmer Cemiyeti 
1 Aksaray!'!~~~~!.i~M~!'!~e~N~~t::cı . Hem -
• . ~ ireler mektebinin bahçesinde bir yatakhane bınası, ınfaat ve teaısah yap

tırılacaktır. 
i şbu inşaat ve tesisat kapalı zarf uıulile 24-5-34 Perşembe günü saat 

15 de lstanbul eski Zaptiye caddesinde Hili.liahmer oyun kağıtları 
ve Madensuları satıt deposunda ihale.i yapılacaktır. 

.... Sartname ve ketifnameler hergün mezkUr depodan alınabilir. (16417) 
2605 

Istanbul C. Müddeiumumiliğinden: 
İstanbul Adliye Dairesile icra Daireleri için Dairede 

m evcut numıınelerine tevfikan 100 adet koltuk ile üç düzüne 
sandalya pazarlık suretile satın alınacağından .. taliple_rin nü
mune ve şartnamelerini ~ör "!e~ ~zere her ~ Adlıye Le
ı.razım Dairesine ve pazarlıga ıştırak edecekler1n 14-5-934 
Pazartesi günü saat 14 de İstanbul C. Müddeiumumiliğinde 
toplanacak Komisyona müracaatları ilan olunur. (2399) 

Istanbul C. Müddeiumumiliğinden: 
İstanbul Asliye Hukuk ve ceza mahkemeleri için daire

d(; mevcut nümunelerine tevfikan 100 adet koltukla üç düzü
ne sandalya pazarlık suretile mü"ayaa edileceğinden talip 
lerin nümune ve sartnameleri ni örmek gÜzere her gÜn adliye 
levazım dairesine-ve pazarlığa iştirak edeceklerin 14-5-934 
Pazartesi günü saat 14 de lstanbul C. Müddei Umumiliğinde 
toplanacak komisyona müracaatları ilan olunur. (2398) 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Fen Fakültesi Antropoloji profesörü Dr. Şevket Aciz 

Bey tarafından "Türk Tarihi ve Asyanın biyodinamik ve 
Antropodinamik kudreti" hakkında 16 Mayıs Çarşamba gü 
nü saat 17 de Üniversite Konf eranE salonunda bir Konferans 
verilecektir. Konferans serbesttir. (2384) 

.. ------!---------------~ Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyyahlara 
• 

Banka Komel"çiyale ltalyana 
Sermayesi: 700,000,000 (ihtiyat akçeai : 580,000,000 Liret~ 

Travellers (Seyyahin çekleri) satar 
Liret, Frank, lngiliz lirası .vey": Doları Frank olarak aatılan 
bu çekler sayeainde nereye gıtsenız paranızı kemali emniyetle ta
••r ve her zaman isterseniz dünyanın her tarafında, ııehlrde otel
lerde vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük tediyat için 
nakit makamında kolayılıkla istimal edebilirsiniz. Travellers çek
leri hakiki sahibinden başka kimsenin kullanamayacağı bir 

şekilde tertip ve ihtaz edilmi,tir. (5999) 2473 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

1200 ton Rekompoze kömürü pazarlıkla münakasası 12 M:ı 
yı~ 934 cumartesi saat 14 de. 

12 Mayıs 934 cumartesi günü saat 14 de 1200 ton Re
kompoze kömürü pazarlık.~a s <ıt~~ı alınacaktı~ •. Ş_:ırtnamesini 
görmek isteyenlerin her gun nıunakasasına ıştırak edecekle
rin de yevm ve saati mezkiird::\ Kasımpaşada kain Komis
yona. müracaatları. (2279) 2681 

Heybeliada Heybeliada Sakayani Kürkçiı Ahşap hane 21/ 64 10 1640 ,, 
Eminönü Ahi çelebi Fırın Kagir mağaza ve üstü odalar 250/ 630 3 1800 ,, 

1057 
1058 
1059 Beyoğlu Kamer hatw~ Fesliyan ,, hane Tamamı 55 700 ,, 

Yüzde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri nakten veya gayrımübadil bonosile ödenmek üzere yukarıda yazılı gayri
menkuller açık arttırma suretile satışa çıkarılmıştır. ihaleleri 4-6-934 Pazartesi günü saat 15 tedir. Müzayedeye iştirak ede
ceklerin mezkur günde saat on dört buçuğa kadar pey akçelerini yatırmaları lazımdır. Senei haliYe vergisile Belediye resimleri 
müşteriye aittir. Şartname Bankamız kapısına asılmıştır. (2232) 

IC!J f Deniz yolları 
iŞLETMESi . 

Acenteleri : K.araköy Köprübatı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

Han Tel. 22740 

Mersin yolu 

_a ~ '<~:;, 
lNEBOLU vapuru 13 Mayıs 
PAZAR 10 da Sirkeci rıhb
mmdan kalkacak. Gidi,te Ça
nakkale, İzmir, Küllük, Bod
rum, Rodoa, Marmaris. Dalyan, 
Fethiye, Kalkan, Kat. Finike, 
Antalya, Alanya, Anamur, 
Mersin'e. Dönütte bunlara ila
veten T a,ucu, Kutadaaı. Geli
bolu' ya uğrayacak yalnız Ana
mur'a uğramıyacaktır. (2389) 

BURSA KAPLICALARI , [ 
Türk Anonim Şirketinden: 1 

Bursa'da Çekirge caddesi üzer nde inıa olunmut hamam ve Otel bina

sına Çekirdeğeden getirilecek termal suların evvelce gazetelerle ilin edilen 
münakasası taliplerin talebi Üzerine son olarak 17 Mayıs 1934 tarihine ta
lik olunmuıtu. 17 Mayıs 1934 tarihin de kapalı zarf usulile ve taliplerin hu
zurile şeraiti dairesinde ihalesi icra ol unacaktır. 

Tetkik garanti ve müsait teklifat ve işi besrian bitirmek hususları rüc
han esasları olarak nazarı dikkate alınacağı ilan olunur. (16599) 

2472 

Ayvalık siirat yoJu 
ANTALYA Vllpuru 12 Maysfil 
CUMART.ESt 18 de Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. ~90) .. -. 

DOKTOR 

Rusçuklu Hakkı 
Galatasarayda Kanzülr -ı.a-i 
kar1111nda Sahne aokafıncla 3 numa

ralı apart""'nda 1 n.._ --------2464-" 
Beıroilu Tapu baımemurlufundan : 
X.,ru çe9mede Orman ookağmd:ı e•~1 

n yeni 2 No. ve Madam Anlkaclan ve• \ 
ıeaeai ramına intikalen teaçili talep edt. • 
leli hanenin Y edikule rum haıtahaneüne 
mahıuı mUsteına vakıftan olması ve def 
terleri henüz tapu idaresİM denedil
memiı bulunması ve tapuda eıaıen ka

yıtlı olma11ndan dolayi senetıiz tasarruf 
ahkamı tatbik edilmek üue tahlrikalı 
mahalliye icra kdınacağından tasarruf 
iddeasında bulunacak eıba-. hükmiye ve 
hakikiye mevcut olduğu taktbie vesai• 
ki lasarrufiyelerin Mustahsiben 18 ma· 
yıs 934 tarihine kadar Sultan Ahmette. 
Beyoğlu tapu baş memurluğuna 

934-1515 muamele No. sile müracaat• 
ları ilan 1>lunur. (16588) 

Gayrimübadiller Takdiri 
Kıymet Komiıyonundanı 

. K~rar,!'lo. ları (140~ tan (175) e kadar olan gayrimü 
badılle~ın _yuzde 25 hesabıyle bonolarını almak üzere Mayı· 
sın 12 ıncı cumartesi günü saat 10 dan 17 ye kad•r komis

yona müracaatları. (2407) 

lnhiıarler U. Müdürlüğünden; ] 
Bir sene zarfında Adapazarından Hendek, Düzce ve Bo· 

Denı·z Levazım Satınalma lu ile mülhakatlarına gönderilecek mamul tütün ve içkiler ite 
fıçılardaki mayiatın nakli münakasaya vaz edilmiştir. Talip· 

K • dan lerin şartname ve mukavelenameyi görmek üzere 12-5-934 
omısyODUD : Cumartesi günü saat 16 ya kadar lzrnitte Kocaeli inhisarlar 

5000 kilo Zeytin yağ: Pazarlıkla münakasası : 16 Mayıs Baş Müdürlüğüne müracaatlaları. 
934 çarşamba gÜnÜ saat 11 de. Münakasa şarenamesi lstanbul'da inhisarlar UmurJ'I 
5000 kilo Zeytin yağı pazarlıkla hizasında yazılı gün Müdürlüğü Sevkiyat Şubesi, Adapazarı, Düzce, Hendek ve 

ve saatte satın alınacaktır. Şartnamesini görmek isteyenlerin Bolu inhisarlar idarelerinde görülebilir. (2361) 
her gün münakasasına iştirak edeceklerin yevm ve saati 

1 
, ________________ ,......,._...,. ___ __,_.,. __ , 

mezkurda teminat akçelerile beraber Kasımpaşada kain Ko
misyona müracaatları. (2321) 

Umumi Ne,riyat ve Yazı t,leri Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 


