
lktısat ve kaletinia yeni 
eşkilat kadrosu haftaya teb 

liğ ediliyor. Bütün memle· 
l et ihtiyacını karşılayacak 
suni antrasit yapılacak. 

F1AT1 5 KURUŞTUR 

Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meh'usu MAHMUT 
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Kahireden alı na a a-
ta nazaran İmam Yahya ile 
İbnissuud arasında bir sulh 
akti için müzakereler cereyan 
ettiği bildiriliyor. 
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Yabancı isimlerinin 
Yazılışı 

8 Milyon dolarlık kredi 
protokolunun tasdiki 

Mecliste Türk - Sovget dostlu
ğundan hara retle bahsedildi 

Mesraf ve 
Varidat bütçe~i 

' \ Gene Esnaf bankası 

Faik Bey dün Müddei
umumilikte dinlendi 

-·-
Yabancı isimlerin yazılış tarzı 

etrafında bir anartidir gidiyor. Bı.
zı muharrirler, yabancı isimleri 
kendi imlamıza uydurarak yazı
yorlar. Bazıları ise, asıllarındaki 
imlayı muhafaza ediyorlar. 

Ecnebi isimlerinin yazılıtında 
eski Dil Heyetinin kararı şöyle 
idi: 

ı _Tarih ve coğrafya isimleri
ni bizde aslından batka bir tekil • 
de söylemek itiyat halini al?1.'f i!e, 
bizdeki söylenit tarzı kendı ımla • 
mızla yazılacak: Mesela Marsilya, 
İspanya lsviçre diye yazılacak. 

2 - Böyle bir itiyat yoksa ve 
eğer o isim Latin harflerile yazan 
bir milletin dilile yazılıyorsa, oldu
ğu gibi yazılacak: Mesela, Lloyd 
George, Clemenceau, Bismarck 
gibi. . 

3 - Latin harflerile yazmıyan 
milletlere ait has isimler; bizce na· 
aıl telaffuz olunursa öyle yazıla • 
cak: Elcezire, Keyhusrev, Hirohi· 
to, Tol;toy gibi. . 

lktısat vekili beyanatında; " Dostluk 
kantarla, alış veriş miskalledir ,, dedi 

ANKARA, 12. A.A. - Büyük 
Millet Meclisi bugün saat 15 te 
Refet Beyin riyasetinde toplan
mı,tır. 

Celsenin açılmasını müteakip 
reis pasaport kanununun 16 ıncı 
maddesile ,ehbenderlik rusumu kı 
nununa bağlı tarifenin 1, 2, ve ü
çüncü maddelerinin değittirilmeıi 
hakkındaki kanunun müstacelen 
ve tercihen müzakeresinin istenil. 
diğini bildirmit Refik Şevket Bey . 
nizamname mucibince bu layıha
nın bir defa daha dahiliye encÜ· 
menince müzakeresi icap edeceği. 
ni söylemit ve layiha dahiliye en-

Bunu her hangi tekilde tadıl 
edecek bir karardan haberdar de· 
ğiliz ve esasen birinci ve üçüncü 
kaideler münakata kaldırmaz. A~-
cak ikinci kaideye riayet edilmedı· Celal Bey 
ği görülüyor. Aslında Latin harf· cümenine gönderilmittir. Bunu 
lerile yazılan isimler hazan bizim takiben diğer maddelerin müza-
telaffuz ve imlamıza göre yazılı • kereıine geçilerek Y ozgadın Sor· 
yor. Mesela Loyt Corc, Klemanıo gon kazasının Kara kız köyünden 
ve Bizmark gibi. İsmail oğlu Yusuf ve Hüseyin oğ-

Filhakika her iki noktai nazarı lu Çin Alinin ölüm cezasına çarpıl-
maları mazbataları, divanı muhamüdafaa için söylenecek söz bulu-

nabilir. Lloyd George yazdıg"ımız aebat tetkilat ve vazifelerine dair 
layiha, Manisa mebusu Turgut zaman, ti!rkçe harflerin telaffuz 

tarzına göre bu lngiliz devlet ada- Beyin Menemen hadisesinde şehit 
ınının ismini doğru söyleıniyebili- edilen bekçi Hasan ve Şükrü efen-

L dilerin ailelerine ma&f tahgisi, Tür. 
riz. Diğer taraftan oyt Corc şek- Halil Bey (Devamı 7 inci sahifede) 
linde yazılmanın mahzurları da /-============================== 
çoktur. Çünkü bütün ecnebi isim -
lerini kendi söylediğimiz gibi ve 
kendi iınlamızla yazmak basit ve 
kolay görünür. Fakat bir de madal· 
yanın tersini çevirmek lazımdır: 
Her hangi bir ecnebi ismirıi b\ı. 
nasıl telaffuz ediyoruz? Laaletta -
yin bir gazetede az maruf bir şahıs 
veya mevki ismi gördük diyeli:nı 
Mesela cihan harbinin ilk yılların· 
da Mareşal Foch ismi bizim gaze
telerde F oh, Fok ve F Of diye tür -
lü türlü yazıldı. lngilizce Jnsull 
Yazılıp lnsal okunan bankerin adı 
Ensül, lpsül ve daha bir çok şekil
lerde_ yazılmıştır. 

lnr,•JI ne yazılış, ne de telaffuz 
ediliş İtibarile doğru değildir. 
Roosevelt ismini Aınerikalılar Ruz
velt gibi telaffuz ederler. Biz bunu 
Rosvelt diye yazarsak yanlıt yaz
~'• o)mıyacak mıyız? Geçenlerde 
1ften el çektirilen. Pa~i• .Polis 1'.'Jü -
d.;,ü Chiappe'ın ısmı bızde Şıyap 

. klinde telaffuz ediliY~!· ~al~u: 
kı ICiy 't Joae Mo1ıca ısmını 
IJ ap ır. d J 
~Oae Mohika gibi yazmaz a oze 
Mojika gibi yazarsak, yanlış olur. 
Sonra Broglie nasıl yazılacak? Bu, 
Broy gibi okunuyor. Daha garibi 
var: Desmons ismi Fransa'nın ayrı 
ayrı mmtakasında ayrı ayrı telaf • 
fuz ediliyor: Bazı yerde Demon, 
bazı yerde Dezmon. Bunun için • 
den nasıl çıkılacak? 

h Bundan hatka şu noktalar da 
atıra geliyor: 
1 - Her tahsın adı kendini gös

terir bir klitedir. Bunun imlasını 
~e.;;ştirmek, banka, pasaport, em
tk tasarrufu gibi işlerde karışık
ık!ar doğurabilir. ltalya'lı Calval

cakunti'yi bizim polis varsın cim ile 
0 sun fakat doğru yazsın. Stre • 
•enfeld adını lttirezengfelt kılığına 
•~kmak o adamın adeta medeni hü
'1ıyetini değiftirmek gibi olmaz 
lrıı? 

2 - Kezalik yer isimlerinde me-
3ela en maruflarından olan Nice'i 
~!s diye yazarsak, Sırbistan' daki 
1ı ,, teh,rinden bahsedildiği zeha • 
ını nasıl menederiz. 

1ı. Şu. mesele de var: Yabancı dil 
ıll!lıyen Türkler, yabancı imla ile 

l'azılan has isimleri nasıl okuya -
Caklar? 

n,. urada da iki hal çaresi hatıra 
e-e ır: 1 - T ranskripsiyonlar az 
j 0 k mekteplerde gösterilir. Mesela 

htansızcada eh ş. lngilizcede 
• .b. 2 
Ilı f gı ı. - Mekteplerde oku-

'Yanlar da varsınlar bizim imla • 
lııı:ı:la . . 1 k 1 ~ o ısım nası o unursa öy e o-
uıunlar. 

8 
Zaten Latin harflerinin kabulü 

ıralarında netredilen alfabe ra -
llorunda da X, W ve Q harflerinin 
ecnebi isimleri yazmak için yar • 

Türk - Romen dostluğu 
-o-

Romanya Kralı Hz. 
Tevfik Rüştü Beyi 
yemeğe alıkoydu 

---o--
Türk - Romen dostluk mua

hedesi teati edildi 

Kral Carol Hz. Nutuklar söylendi T. Rü~tü Bey 

BOKREŞ, 12 (A.A.) - Kral 
bugün öğle üzeri Tevfik Rüştü 
Beyi kabul etmiş ve sonra ken • 
disini öğle yemeğine alıkoymuş • 
tur. Sabahleyin Tevfik Rüttü Bey 
le M. Titülesko, Ankarada imza 
edilmiş olan 17 • 10 _ 1933 ta • 
r>hli Türk • Romen hakem, doat
luk ve telifi beyin mualıecleainin 

musaddak nüshalannı teati et ~ 
mişlerdir. 

Tevfik Huştu Beyin cevabı 
Tevfik Rüttü Beyefendi, M. Ti

tuleakoya cevaben demittir ki: 
EJueli.ns ve aziz kardefİm, 
Bu ıabah Romanya toprağile 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Tıbbiyeliler bayramı münıuebetile OniuaaiteJe yapılan toplantıda rek 
tör Neşet Ömer Bey hitabesini irat eJi;yor •• 

Tıbbiyeliler dün Tıp 
bayramını kutluladılar 
•• 

Univer sitede yapılan • 
merasım 

"Ülkümüz ilmin arkasında gitmek değil, 
başında gitmektir, ilmi yalnız öğretmek 

değil, onu yaratmaktır .. ,, 
Dün Tıbbiyeliler senelik bay • da merasim vardı. Merasim saat 

ramlarını yaptılar. Bu münasebet- dörtte batlıyacağı halde daha iki 
le Üniversite konferan: salonun • 

dımcı harf olarak kabulü yazılmıt
tı. 

Binaenaleyh Latin harflerile ya
zılan ecnebi isimlerinin asılları 
muhafaza edilmek lazımdır.Doğru 
telaffuz edeceğiz diye kendi imla-

(Devamı 7 inci sahifede) 

mıza göre yazarsak, bu faydayı 
temin etmedikten maada ismin as
lını da bozuyor ve ne doğru yazı • 
yor, ne de doğru telaffuz edebili • 
voruz. 

Ahmet$VKRO 

Önümüzdeki hafta Me
liste müzakereler başlıyor 
. 'ANKARA, 12 (Telefonla)
Bütçe encümeni yarın Maliye 
vekôleti ve Düyunu Umumiye 
bütçelerl:ni de tetkik etmek su· 
retile 1934 mali yılı masraf büt 
çesini tamamlamış olacaktır. En 
cümende varidat bütçesinin salı 
günü tetkik edilmesi ve önümüz
deki halta içerisinde meclia he
yeti umumiyeırinde bütçe müza
kerelerine başlanması mukarrer 
dir. 

Zat .maaşları 
Yoklaması 

Maa§ sahipleri uzun 
müddet bekJemiyecekler 

ANKARA, 12 (Telefonla) -
Zat maatları ytoklamasının yapıl • 
ı;-ıa tarzına dair Maliye vekaleti 
tarafından yeni bir talimatname 
hazırlanmıthr. 

Talimatnameye göre yokla • 
maya mayıı ve ikinci te§rin ay • 
ları iptidasında başlanacak, bir ay
da ikmal edilecektir. 

Beyhude izdiham ve maaş sa
hiplerinin uzun müddet bekle • 
melerine m;o;hal kalmamak için ma
liye mürakipleri ile malmüdürle • 
ri yoklama yapılan yerlerde icap 
eden tedbırleri alacaklar ve şika • 
yete meydan bırakmıyacaklardır. 

Yoklama muameleleri esnasın
da maaş sahiplerinin sert ve fena 
muamelelere maruz ka:mamala • 
nnın temini için azami derece • 
de dikkat ve itina olunmaEI tali • 
matnarnede tasrih olunmuştur. 
~--.-~-~--·---~~~-

M. .:-:ara han 
Başka bir memuriyete 

nakledilmek üzere 
işinden çıkarıldı 

MOSKOV A, 12 (A.A.) 
Sovyet merkezi icra komitesi ha
riciye komiserli • 
~inde şu tebed -
dülitı yapmış -
tır: Birinci ve i
kinci muavin M. 
Karahan ve So -
kolnikov başka me 
muriyetlere nak -
)edilmek üzere me 
muriyetlerinden çı 
karılmıtlardır. M. 
Krestinski birin • 
ci muavinliğe, M. M. Karahan 
Stomoniakov da i-
kinci muavinliğe tayin olunmuı· 
!ardır. H•riciye komiserliği ali 
meclisi de lağvolunmuştur. 
~~-----···-------

1 n su l l serbest 
Bırakıldı! 

-o-

Bugün 
2 inci sahifede 

Hanımlar ocağınıza düftiik ..•. 
felelı 

4 üncü ıahifede 

'Askeri bahisler 
Cinoğl11 

Resimli hikaye 
5 inci sahifede 

GENÇLiK 

Eski müdür: " Ben bankada kendili
ğimden hiç Lir şey yapmadı,m,, diyor 
Faik Beye üç sene 
Evvel hem takdir, 
Hem de 500 lira 
Mükafat verilmiş! 

Faik Bey neler söylüyor? 
Esnaf Bankasının eski müdürü 

Faik Beyin malumatına müracaat 
edilmesine, tahkikat yapan müd • 
deiumumi muavini Ahmet Muhlis 
Bey tarafından lüzum görülmüş • 
tü. Faik Bey polis marifetile a • 
ranmakta idi. Faik Bey, ken
disinin aranıldığını duyunca, lz • 
mirden ,ehrimize gelmif ve dün öğ 
leden sonra müddeiumumiliğe mü 
racaat etmittir. Müddeiumumi mu 
avini Ahmet Muhliı Bey, dün, Fa-

(Devamı 7 inci sahifede) 

Dün müddeiumumüikte malüma • 
tına müracaat et/ilen Eski müdür 

Faik Bey 

inkılap Enstitüsünde 

Musulu nasıl kaybettik? 
Hikmet Bey dün Musul meselesinin 
Lozanda geçirdiği safhaları anlattı 

Maarif Vekili Hik -
met Bey, dün aktam 
saat 17,5 ta Oniversi· 
te konferanı salonun • 
da inkılap derslerine 
devam etti. Hikmet Be 
yin dünkü deni fUdur: 

"Lausanne'dan son
ra, en mühim Musq) 
meselesidir. Bugün on 
dan bahsedeceğiz. Mu 
sul meselesi hakiki. ma 
nasile 1918 T esrinisa
nisinde müta'r-ekede 
b~lar. Muhtelif ku • 
mandanlıklarda bu • 
lunmu, erkanı har~ 
kaymakamı Halit Be -
yin bir raporu vardı ki Hikmet b.,y dün inkılap derşİni veriyor 

nutukta çıkmıtlır. Mütarekeden bir Çünkü bir gün evvel büyük bir mağ 
gün evvel nasıl yanlıt bir manevra lôbiyete uğramıf, 13 bin eıir, 50 
ile 13 bin esir verdiğimiz zikredil- top pvermi,tik. Bu müvazeneıizligi 
mittir. Bi~ lngili~lerle bu yüzderr lngilizler istismara batladılar. Mü 
mütkül bır vazıyette kalmı,tık. (Devamı 6 mcı sahifede) 
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TARiHi T EFRIJ<A: 3S r3 
• 
ittihat ve Terakki! 

(BAHAEDDiN ŞAKI~ BEYiN BIRAKTIGI VESiKALARA GOR.E) 

Doktor ishak Sükuti'nin en 
büyük teessürü neydi? 

Sükuti ne tipte ve nasıl yaradılışta bir adamdı? 
Diğer bir mektubunda arka • 1 Osmanlı vatanı için hürriyet mü • 

daşları •rasındaki münasebetler cadelesi yapan (Osmanlı) gazete • 
hakkında diyordu ki: si doktor lıhak Sükuti Beyin her 

"Evvelce ben bütün insanları ay maaşından ayırarak Cenevreye 
ziyade gördüğtim ~ekilde, yani ve- gönderdiği 1300 frank sayesinde 
fakar, doğru, hamiyetli, her yap • yafayabiliyordu. 
tıjı işi riyasız yapar, hasbinallah Hasta ve tedaviye muhtac ol . 
çalıtır, hemcınsinin imdadına ko • duğu halde kendisine yalrui 200 
şar bir surette tanırdım. Fakat ·za· frank tahsis ederek mütebakisini 
man bana bunların aksini isbat et-
ti, hayallerim kırıldı. gene genç Türklük gayesine sar . 

fedilmesini arkadaşlarının tak • 
Şimdi benim bir kaç dostum dir etmemelerinden dolayi çok ü • 

var. Onların sistemi, hatta Kü<--u·· " zülüyordu. 
bile başkalarının methinden bana 
evla gelir. Mektubunda sırf şah • Bu arkadatlar arasında Rahmi 
Hma ait olan nasihatlerinden do • ~ey en aziz arkadaşlarından biri • 
layi teşekkürler ederim. Fakat ben sı olduğu halde onun iftiraları dok 
öyle garip bir itikada malikim ki tor ishak Sükuti Beye pek doku • 
bunu tari-f edemem. Zaten beni ya- nuyordu. Doktor Sükuti, arkadaş -
kından bile tı>nımak güçtür. Hat . !arının söylediklerine nazaran ol -
ta ben kendim bile ne halde oldu • dukça harabati bir zat imİJ, yıkan-
ğumu layikile tarif edemem. mağa bile üşenirmiş. Rahmi Bey 

bazen onu zorlu musluk başına 
Garip olan itikatlanmdan bi • götürerek hiç olmazsa ba~ını yı • 

risi ~udur: Alem isterse benim k ~ 
h 

atmağ!l mecbur edermiş. 
asmı canım olsun, ben aç kalıp 

dost namı altında yaşayan düş • Aralarında bu kadar samimi . 
manlara muhlııiç olmam! Belki bu yet olduğu halde Rahmi Beyin 
it::ıadım yanlıştır, fakat yanı11 çık lstaobula gittikten sonra aleybin-
sa da g;ı.m yemem. Çünkü haya- de bulunmasını doktor lshak Sü . 
tımı kısaltmak ve uzatmak elim • kliti Bey bir türlü bazmedemi . 
ded:r. yordu. Mektuplarında hep Rah • 

'"Senin aleyhinde yazıldıkça mi Beyden bahsediyor ve diyor • 
memnum oluyorum,, diyorsun. Bu du ki: 
cüm'.eye 'Den de memnun oldum. " B kt·ı k d en va ı e pe ürüstane 
H"ç olmazsa hamiyet yol·-- -'an -' "dd k lb" kı _ UJJ<1 uavranır, cı en a ımi ranla • 
ayrılmıyan arkadaşlarımın mem • rı bile tayip etmek isterdim. Fa • 
nuniyetini celbedecek fiillere te - k'.'t zaman geçtikçe ve ya' ilerle • 
vessül etmi• oldug· umu görüyo • dk b "b" h il .L • • t çe u gı ı a er <>ana bırer 
rum. Bu da benim için bir tesel • birer veda ediyor. Hasılı Rahmi e-
lidir. Diğerlerinin hücumuna ge · fendiye karşı olan inkisarını pek 
lince onları okudukça yüreğim yağ güç tadil olunabilecektir. Amma 
bağlıyor. benim gibi mesavii ahlak sahibi 

Keşke milletin hukukunu mü- bir adamın ona karşı olan inkisa-
dafaa etmek iktidarını haiz olan rından ne çıkar? Onun benden hic 
yüz bin gazeteci ve beş yüz bin bir ümidi olmadığı gibi benim 0 • · 

faal adam çıksa da beni Ahdül · na ne maddi, ne manevi ihtiya • 
ha.mitten daha ziyade terzil et • cım vardır. 
seleı di ! O zaman daha ziyade mem 
nun c:urum, çUnkü millette bir ha
yal eseri ı.yanmış olduğunu gö • 
ru düm. Bir zamanlar böyle şey
ler gücüme giderdi. Ben de tim • 
diki hamiyetperverler ( !) gibi her
kesin lisanından bir takdir bek • 
l~r<l:m. Fakat o fikrimi değiştir • 
d!m. 

Şimdi i 1em bana taarruz edi . 
yor. Benim ise kimseye taarruz 
ettiğim y9ktur. Bir zamanlar ge· 
·ezel~;. eder, li~anen söylerdim. '1•m 
di ona da tövbe ettim. Çünkü 
evvelce bir k11un insanları kabi -
li 1alah bilirdim. Şimdi İse o ıs • 
!ahtan ümidimi kestim. Niçin ağ. 
zımı yorayım? Beyhude mücade • 
lede mana var mıdır? 

. Amm~ bir takımları bana had
dı menfaat için hafiye derle~mi . 
lsterle~se vatan l.ıaini desinler. b 
d.a benım umurumda değildir. Ben 
vıc~anım'.n emrettiği yoldan gi . 
d.erım .• ~•c.danım beni tezkiye et
~'": kafıdır. Alemin tezkiyesine 
ıhtıyacım yoktur. 

.Sizin tenkidatınıza gücenmem. 
emın olunuz. Yalnız size ka111 
Rahmi Bey meselesinden dolayi bi
raz kırılmıştım. Çi.inkü ne .kadar 
fena adam olsam, Rahmi Beyin 
son menfaat meselesinden dola • 
yi aleyhimdeki hücumları kadar 
fena adam değilim, zannederim. 
ihtimal ki hata ediyorum. Fakat 
bunu ekıeriyet elbette takdir e • 
der. 

"Başka yerlere giderek maişe· 

Haydi ihtiyaccm 11!sa bile, o ih
tiyaç belası yüzünden dosta mü • 
racaat ederek minnet altında ge • 
çirilecek hayr.t bana nas.ip olma • 
sın. Şimdiye kadar kimsenin hi • 
mayesi altında yaşamadım. Bun . 
dan böyle de (kader) beni bu ha
le giriftar etmez ümidindeyim. 
Fakat, maksadıma hizmet için her 
türlü minnetlere, her türlü hal • 
lere katlanırım. Herkeain kendi . 
ne mahsus bir noktai nazarı var • 
dır. 

.Bu mesleğe girdiğim günden 
berı ahbap zannettiğim yahut ta
nıdığım bir çok zevatın bana kar
şı gunagun harekatını görmü~ -
tüm. Fakat hiç birisi Rahmi efen
di meselesi kadar bana tesir et • 
memişti. Ne ise ona allah seli. • 
metler versin, bize de akıllar ih • 
san eylesin!,, 

Rahmi Beyin 1899. 1900 sene
sinde lstanbulda bulunmasının se
bebi malüm değildir. O aralık Rah 
mi Beyin Abdülhamitten bir şif • 
re alarak Sdani ğe hareket etti • 
ği söylenmişti. Abdülhamitten ~if. 
re almak Abdülhamide casusluk et 
mek demek olmakla beraber 
Rahmi Beyin bu hareketi tabii 

A1bdülhamidc hizmet için değil, 
bilakis onu ddatmak suretile 
genç Türklüğe ve Terakki ve İt . 
tihat cemiyetine yardım etmek 
makaadile yapılmıftı. 

-Bitmedi-

MiLLİYET PAZAR l'\ MAYIS 1934 

Amerikanın alacaiı 
• 
lngiltere tediyat yapmağa 

taraftar değildir 
Amerikaya hiç tediyat yapmamış olanlarla kısmen 
tediyat yapanların bir tutulması teessür uyandırdı 
. V !-Şl1'.'1GT01':1•. 12. A.A. - A,;,erika Londradaki tesir 

hukumetı, kendısıne borçlu olan Avru· • 
pa devletlerine yaptığı tebligatta 15 ha- ~OND~, }2. A.A. - Alakadar ma-
ziran vadeıi huıuıunda kısmi tedjyatı h~fıJ k~smı edıyatta bulunan borçlular~n 
kabul edeceğini bildirmiştir. hıç tedıyatta bulunmıyan borçlularla bır 

Mamafih bu memleketler Johnson ka- tutulması bakkmda Amerikaca ittihaz 
nunu ahkümından kurtulanuyacak.lard.r. olunan karara dair.büyük bir ketumiyet 
M. Alwu olduğu üz.re mukür kanun muhafaza etmektedir. V a1in.gtondan res 
harp borçları tediyatını .muntazaman mi rapor gelir gelmez. hükUmetin borç· 
yapmamış olan devletlerle her türlü ma- lar komiteıi bu meseleyi müzakere et
li mu~melô.tı. menetmektedir. Keyfiyet mek üzre derhr.l toplanacaktır. Bir karar 
F_r~ns~, ~t.lçıka ve 1 tal ya sefirlerine bil- verilmeden evvel bu komitenin çok ça· 
dırılmışbr. . PARIS 12 AA B 

1 
d l I lı1mak ve bır çok defa toplanmak mec-

. 
15 

M ' ta. · 
1
• - orçcalıul ev,_et C: buriyetinde kalacağı zannolunmaktadır. 

ı·ın :ıayıı usu en yapa arı Kıımı . . . 
tediyat Amerika tarafından kabul edil- Hıç bır !edıyatta bul~nmamak ta~af.tar-
rnckle beraber bu gibi devletlerin borç- krı Vaııı;ıırtonun .katı .kararına ısbn~t 
!arını hiç vermiyen devletleraen ayırt etm~kledirler.ln.ırilterenın behemehal uç-
~diln1iyecil{ine dair olan Ya,ington res· tc bır kırım tedıyatt"' bulunmasına taraf. 
mi lebliğı hakkında alakadar mahafil t:ır o~anlar bilahare M. Roosvelt'in ln-
ketum;yet muhafaza etmektedir!er. E- gi1terenin·vaziyetini. kurtarması İçin bir 
ğcr l'aris t~,-velce kısmi tediyatb\ bulun· hal çaresi bulacağını ümit etmitlerdi. 
mayi düşünınüş ise bu, istikbaldeki mÜ· F c.kat şimdi hiçbir kimse teınamen te-
z,keralta Franoayı lngiltere vaziyetin- divatta bulunmak taraftarı değildir. 
de bulundurmak düşüncesinden ileri 
gelmekte idi. Halbuki Johnson kanunu- F ransadaki müzakerat 
nun b" yeni tefsir tarzı bu ihtimali u- PARIS, 12. A.A. - Reisicümhurun 
z.akla~tn·mıştır. riyaıetindc yapdan kabine içtimaında A-

Bazı mahafil lngilterenin de 15 ma· merik.-.,:ra olan harp borçları n1eseleıi gö-
yısta hiç bir tediyatta bulunmıyacağını rüşülmü§tÜr. M. Barthou borçlu devlet-
zannetmektedirler. Bu vaziyete Fransa !erle mnli muamelitı fesheden Johnson 
Amerika muvaciheainde yine 1 ngilter: kanununun manası ve şümülü hakkın~a 
ile ayni •eviyede bulunacaktır.Mamafih Fransa sefirinı!en aldığı malümatı bil· 
bu hususta kati bir şey söyliyebilmek j. clinniştir. Bu mesele pazar günü Cenev· 
çin brrçlar meselesini tetkike baş.! ya· reye gitmekte olan M. Barthounun av-
cak olan hükümetin müzakeratı netice- delinden sonra etrafile tetkik olunacak-
sini beklemek daha doğrudur. tır. 

Arabistanda Harbe hazırlık! 

Amerika donan-
• -o--

iki taraf arasında 
-

sulh müzakereleri ması büyük 
cereyan ediyor muş bir manevra yaptı 

KAHİRE, 12 (A.A.) - Röy. I NEVYORK, 12 (A.A.) -
ter a;an\ı ınuhabirinden: j Puertorikodan bildirildiğine gö • 

Arabistandan gelen haberler, re, Antil denizlerinde yapılan A • 
lbnissuud ile Yemen imamı Y ah- merikan bahri manevralarında hü-
yanın murahhası arasında, mu - cum filo.m beş günlük bir muha . 
tavassıt bir heyetin de yardımile rebeden sonra galip gelmiştir. Hü-
sulh mü;.akereleri cereyan etmek- cum filosu, Puetrorikonun şima . 
te -0lduğı.:nu bildirmekt .. dir. !indeki Kulebra adasını ele ge • 

Maamafih, burada hakim olan çirmiştir. Fakat filonun vaziyeti 
kanaate göre, sulhun takarrürü muhafaza edebilip edemediği bel . 
ancıık çetin ve kati mahiyette bir li değildir. 
muharebeyi müteakip mümkün o- Amerika donanmasının şim • 
lacaktır. diye kadar yapmış olduğu ma . 

ltalya 11e lngiltere nevraların en büyüğü olan bu ma-
ROMA, 12 (A.A.) - İstefa- nevra , hücum filosunun sürati sa-

ni ajansı bildiriyor: Yemen vazi • yesinde hakim bir vaziyeti ele al
~eti hakkında salahiyettar maha • dığını isbat etmiştir. 
fılden alınan malumata göre Ye • T orpito muhripleri ve deniz al-
~en kuvvetlerinin tahameden çe- tı gemileri, bir çok harp gemile • 
kılmesi üzerine İngiltere ve hal • rini torpilliyerek batırmışlardır. 
ya bazı ihtiyati tedbirler almağa "Leksington,, tayyare gemi 
mecbur kalmışlardır. sinin tayyare filotilaları muaz • 

İtalya Hudeydedeki menfaat zam - Makon • kabili sevk balo • 
ve tebaalarının himayesi için bu nunu bombarduman ederek deni • 
limana Magnaghi sefinesile müs- ze düşürmüşlerdir. Bir çok telefat 
temleke hizmetlerinde bulunan i- verdirilmiştir. 
ki küçük gemi göndermiş ve İn • Manevralar tamamen hali harp 
gilterenin yaptığı gibi gemi mi.i • te olduğu gibi , gemiler gece bü-
rettebatının bir kısmı karaya çıka- tün ışıklarını söndürmüş ve rad • 
rılmıştır · yoları susmus olarak hareket ha • 

Fakat Hudeydeye giren emir !inde buluna;ak ve bahriye efra • 
Faysal asayişin muhafazası hak • dı harp mevkilerinde uyuyarak ya-
kında teminat verdiğinden hal • pılmıştır. 
ya':' ku~~tleri de lngiliz kuvvet • ----------.-----
lerıle bırlıkte tekrar gemilere a
lınmıştır. 

İtalyan gemilerinin yerine Tur 
bine ismindeki İtalyan torpitosu 
Hüdeydeye gönderilecek ve mez. 
kur torpito orada vaziyeti takip ey 

liyecektir. 
PAR1S, 12 (A.A.) - Şark fi. 

!osu kumandanı amiral Joubert, 
Ypres Avizosunun Hudeydeye mü 
tevecdhen hareket etmesini em • 
retmiştir. 

- - < " -.-_ -: .~ - • 

M. Kondilis Atinada 
Yunan Harbiye nazırı Ankara müzake
releri hakkında kabineye izahat verdi 

A.T_INA., 12 ( A.~.) -A_~ina .. Ajansı?dan: Harbiye Nazırı Ceneral 
Ko~dılıs dun Yunamst?na donmuş ve Pırede Harbiye nezareti müdür. 
lerınden eneral Pıotosıngelos ve birçok mebuslar 11e zabitler tarafın • 
dan karfılanmıştır. Rıhtımı doldurmakta olan halk Harbiye nazırı sid-

rletle. a~kıslamıstır. Ceneral KondilisAtinaya geldikten biraz sonra s;,, . 
11ekıl ıle uzun bir mülakatta bulunmu, ve Ankaıadaki mükiilematı hak 
kında izahflt vermiştir. Gazetelerin öğrendiğine göre, Ceneral Kondilis 
Tüı·~ ricalıle yaptığı çok samimi mükalemat esnasında Türkiye ile Yu
nanı.tan arasındaki dostluk bağlarının sağlamlığını mü1ahede etmif • 
~ir: Mezkur ~ükalemat komşu iki de11let arasındaki dostluğun ve bu 
ıkı memleketın !~rk • Yunan Balkan, misaklarına meı•butiyetlerinin 
son derece ~~m~t .11e sıkı olduğunu bir kerre daha mÜfahedeye vesile 
o!muştur. Tu~kiye ıle Yunanistan mezkiir merakların Balkan milletle
rınce a~ru edılen u"!umi sullıa faydalı olduğunu kat'i suretle kabul et
mektedırler. Başv~kil M. Çaldarıs, Cene1al Kondilisin Ankara seyahati 
hakkında gazetecılere beyanatında Harbiye nazırının dost Türkiye 
cumhuriyet ricali 11e erkanı amumiyesinden gördüğü kabulün fe 11kalô
de samimi olduğunu ehemmiyetle kaydetmiş ve demiştir ki: Ceneral 
Kondilisle mükiilemeler gayet tabii olarak askerce olmus ve çok sami-
mi bir hava içinde cereyan etmışti~. ' 

Heyeti vekilede müzakereler 
ANKARA, 12 (Telefonla) - icra vel.J:lleri heyeti saat beşte top· 

lanmış ve toplantı geç vakite kadaı devam etmiştir. 

Başvekil Kayserige gidiyor 
ANKARA, 12 (Telefonla) - Kayseri mensucat fabrikası temel at 

ma merasimi önümüzdeki cumartesi günü Basvekil ismet Paşanın 
hazurile yapılacaktır. . 

Ormanlarda katigat yapılmıyacak 
ANKARA, 12 (Telefonla) - Ziraat vekiileti bu sene ormanlarda 

"hale yapılmamasına 11e köylüye ha tiyat için ruhsat verilmemesine ka
rar vermi~tir. Mevcut ihaleler memlekeı;n odan ve kereste ihtiyacını 
hıırşılayabileceği .'.çin kereste pahalılığının 11e ihtikara meydan kalmı 
yacağı anlaşılmaktadır. 

Viyana orta elçiliği 
"ANKARA, 12 (Telefonla) - Münhal 11İyuna orta elçiliğinin mıu

luhatgii:rarlıkla idare edilmesi ve buna haric;ye vekiileti umum müdür 
/erinden Cevat Beyin tayin edilmesi m,ıhtemeldir. 

Muhacir ve mültecilerin eşyaları 
ANKARA, 12 (Telefonla) - l'tfuhoc;ı ve mültecilerin beraberle. 

r:nde getirecekleri eşyalar hakkındaki kanunun tatbik suretine daiı 
hazırlanan nizamnameye göre mültecilerin beraberlerinde getirdilrle. 
ri efya/ar için, muhacirlerden olduğu gibi, derhal vesika /ibrazı mecbu
riyeti J•oktur. 

Ancak gelen mültecilerin haklarında yapılacak tahkikatın neli • 
cesiııe kadar biribirleı"ne müteselsil kefil olmak suretile getirdikleri 
eşyalar memlekete sokulacaktır. Tahkikat neticesinde eşyaların ken 
c{"lerine ait olmadığı tebeyyün ettiği takdirde gümrük resimleri mal 
sandıklarınca takip ve tahsil edilecektir. 

İbrahim Tali Bey 
-·-

Trakyada tetkik seyaha
tine devam ediyor 

DEMiRKÖY, 12 (A.A.) -
Bir gece Babaeskide bir gece Lü · 
leburgazda kalan umumi müfet • 
tiş lbrahim Tali Bey maiyetleri 
ve Krıklareli valisi faik Beyle bir 

tikte buraya gelmiştir. 
Kırklarelinden itibaren geç • 

ti.kleri yollarda 'köylüler taklar yap 
mışlar, köylerini bayraklarla süs • 
!emişlerdir. Köylüler, ve geçtiği 
kasabalar halkı Yaşasın Gazi ve 
cümhuriyet nidalarile ve heyecan
la lbrahim Tali Beyi karşılaınak
tadır. 

Kendileri yollardaki ve yollar 
civarındaki bütün köylere uğra • 
makta, köylü ile gö~üşmekte, ~ek 
teplerini gezmektedır. Babaeski ve 
Lüleburgazdaki halk ile bilhassa 
iktıaadi mevzular üzerinde konuş· 
mut tur. .. 

Recep Bey geliyor 
Cümhuriyet Halk Fırkası u • 

mumi katibi Recep Bey çarıam • 
ba günü şehrimize gelmesi bek • 
lenmektedir. Recep beyle beraber, 
bir kaç gün evvel Ankaraya gi • 
den fırka vilayet idare heyeti re • 
isi Cevdet Kerim Bey de atlebi ih
timal lstanbula dönecektir. 

Devlet: demiryolları 
idaresinde 

ANKARA, 12 (Telefonla) 
Devlet Demiryolları zat itleri mü
dürlüğüne merkez birinci sınıf ha
reket müfettişlerinden Tahsin la
mail Bey tayin edilmiştir. 

Yüksek mühendis mek-
tebinde maaşlar 

~:ib~:ıt v:kzt7~·h:i:~~:u::::ÜnB~ ( E c E B ı· o '17' u D u.,. LA R 1M1 z ) müştüm. Fakat bazı ıuiemel ıa • _ M AT BU A J N D A a. .Da 
hiplerini memnun etmemek için is- ~""':'""".:"'".""~-------------------------------·--------------------..: ...................................................................................... .. 

ANKARA, 12 (Telefonla) 
Nafia vekıileti yüksek mühendis 
mektebi müdür ve muallimlerinin 
maaşları hakkında bir kanun li. • 
yihası hazırlamıştır. 

Fransız sefiri 
ANKARA, 12 (Telefonla) 

Fransız sefiri lstanbula hareket 
etmiştir. 

mimi m thvederek mesleğimi mu • Pariı-Soir' dan: /şte bunun içindir ki Radikal Soci- yetini tahdit etmek değil ve belki devirlerinde bircok iyi misaller ıı:öste· 
hafaza etmeği dü,ündüm, böyle alite bu gün prensiplerini tesbit et . temin etmek içindir. Ve bizde radikal ren siyasi ve ikt~adi niabe~1erimi:se te 

k d
• bö" ) B" Pfiris • Soir gazetesinde Lucien mek mecburiyetindedir. Eier bunu /erin ananeıinde kalınz. Yahut dev- veccüh etmekle iktifa ettık. 

atıı!.J" ver ım, Ye yaptım. ır ~o?"er, Radical. Socialiste kongre.. yapmazsa kendisini öldürücü bir va.zi letin kuvveti, ferdi. ister istem~z müş.. Cor. oratil devlet •. fer~i~.mi~li men 
ta1ı:ım bigünahları perişan bırak • ~'""! toplanmaaı münaıebetile yazdı- yette bulundurmak tehlikesine maruz; terek tefekkiillerle bir nizam allına faat dairesinde şahsıyetını ınkıtaf et-
maktanıa onların da hayatı mü • il' bır makalede diyor ki: dur. almaja matuftur. o :.aman da iki "ni tirrnesine hizmet eder, fakat sınıfla . 
reffeh bir suı ette bu yolda temin· Görünüşe na:.aran bu konı:ı·enin ..... Şuna •Öylemek lôz;ımdır ki zam altına almak,, sistemi araınnda rın ue fırkaların alelade noktai naz;ar 
edilmiş oldu. Bu da benim için vic programı çok yüklüdur. Fakat kon • bugünkü vuiyet dahilinde Radical yani lati:.m ile sosyali~ arasında bir /arına bağlanmaz:. Bu suretle sosya • 

·ı · d 1 b h fı k · · · / · · t k" k mücadeleden b••ka saha yoktur. l" 1 · · · f ·· d / / · lh dani bir zevktir, değil mi azi • grecı erın ev et u ranı karfl8ındaki r a ıçın prensıp erınt a ıp etme ~ ıst erın ez:ıcı sını muca e e crı, su • 
zim?" umumi vaziyetleri programdan daha kolay bir İf değildir. 1934 , ten : perver bir rekabete kalbedileb!lir ve 

Doktor ishak Süküti Bey çok büyük bir ehemmiyeti hair. olacaktır. Tarihi noktai na:.ardan bu fırka memleketin nizami, refahı em'!j/et :;! 
h 

Kuvvetli bir devlet için bir program ferdi, bütün mecburiyetlere ve ihti : tına alınabilir. Avusturyada 
1 tısa ı 

assas bir ruha malikti ve arka • kaleme almaAı ue onu latbik etmek radara karıı «:ui bir şekilde müda- 1934 mecmuaSinı:la Avusturya Baf· ve aiya•i vahdetin, 1.iğe~ devlet!~rl~. 
daşlarının ifadesine nazaran me • daima kolaydır. Bi1cilft. eğer bunu tat f~". e~m_ejii mutıu:ammındır. F erdiJet- vekili M. Dolfun Avusturyadaki va • olan münasebatımız ıu:erınde huanu 
lek gibi bir adamdı. Müteverrim biAı etmek imkanı elma:.,.

0 
bu prog • çı. ı~tılalın fırkası olmuftur. Şöhreti • :.iyetin bir pliinçosunu yapmakta ııe teair yapacağını ııe bu su~e~.le Aııru · olduğundan hemen daima hasta • ram beyhudedir. BulfÜnkJ; vaziyet kar nı, ın•anlann &le emvalin bu her tür- şunları söylemektedir: para umumi sulhün teessus.une yardım 

tıklan kurtulamazdı. Arkada•la • pınnda mühim olan nokta bunların lü vesayete kar" iatiklôlini anıiı· olan Sosyalin şefleri sınıflar arasındaki edeceğini kuvııetle zannedıyorum. 
1 

~ program değil prensipler olmnaında • eski doctrine'ine medyundur. mücadeleyi tenkis edecek yerde onu • Parİ& Soir' dan : 
rının tenkit erine maruz kalması dır. Devlet ve parlementaire rejim za Fakat bugün vaziyet bafkadır. Bu teşçi eylemişlerdi. Memleketin siyasi 
1500 frank maası kabul ederek yıllamaktadır. Bunun aebebi program fırka , vatandaşları bir taraftan kendi ve iklışadi bunyesi tamamile bozul • 
Roma sefaretine• tayinini kabul et- lann yokluğundan değil, belki pren • aralarında toplanmağa, diğer taraf • muştu. Milli hayatın esası inhiraf et • 
mesinden ileri geliyordu. Hatta sip yokluğundandır. Çünkü ne kadar tan devletin vesayetini i.ıemeğe sev- mifti. /fte yeniden teşkilata buradan 
yı.:kaı·ıki mektupta da bahsedil • mebus namzedi varsa o kaJar prog. keden bir tekamülü içtimai kcır mn. başlamak lazımgelivordu. Yeni Aııas-
dig"i veçhile doktor Nazım Bey bi- ram vardır. Eğer bir politika prensip· dadır. turya kanunu esasisinin bünyesini ha ~er~ kuvvetle bağlı olmazsa nihayet Bu, haddi :.atında, gayrikabili hal z:trlarken biz nazariyelerden değil bel 
le ona "baş-ka ycr1ere giderek ma- ıhtıras manevraları, :ıekci oyuı,lan ue gibi görünen bir tezat arz.eder. ki memleketimizin tarihi vasfı mii .. 
işetini kendin kazan., diye yaz • menfaatler sayesinde yaşar. Hiç bir Eğer Radical • Sosialiste'ler pren • meyyiz:lerinden ve içtimai, iklısadi se 
maktan geri durmuyc rdu. şey bunu gerek başkasının '"' gerek siplerine avdet etmezlerse o :.oman raiti hayatiyesinden ilham aldık. Sa-

t 
kendi sanatinin tacırru:r.lar1na karft gayrikcı~ili haldir. de maziye olan irtibatımızdan ve ona 

Bunula eraher, doktor s • müdafaa edemez. Çünkü kendisinde Ya ferdi hürriyet prpensibi hakim tekrar yaşatmak istediğimizden dola· 
hak Süküti Bey vicdane çok mÜ5 ne ali bir kaide ne de daimi bi.- kon • ve gayri kabili itina kalır bu takdir- yı kanunu esasimizin temelleı-ini bu • 
terihti. Çünkü Cencvrede çıkan ve trol meıx:utlur. da devletin kuııveti, herk~•in hürri • rada aramadık. Tarihimizin muhtelif 

Balkan sulhiinden bahsederken hü-
lôsaten şunları yazıyor; . 

" Hiç şüphe yok ki, iktiham edılecek 
büyük müfkülôt var. Sof ya. v-:. Belll'~a
dın bir kaç zamandan berı lfosterdık
leri hüsnü niyet, büyük ümıt1ere yol 
açıyor. Balkan sulhünü a_n~ak ~ulgar • 
y ugoslavya teşriki mesaı~ı lemın edr· 
bilir. Bulgaristanda da nıhaye~ b~! an· 
la4ılmışhr. Almanya ya da eıkı muti.,. 
fiki tarafından ııerilen büyük ders bu· 
dur ..... 

Ticaret odaları kongresi 
lZMlR, 12 (Milliyet) - Mın· 

taka ticaret odaları kongresi bu • 
gün açıldı. Kongrede nakliyatın 
tenzili, kredi bulurımaaı arazi ve 
musakkafat vergilerinin bugün • 
kü gelire göre tadil edilmesi te • 
menni edilmiştir. 

İki kamyon . çarpışta 
IZMlR, 12 (Milliyet) - Tor

balı yolunda iki kamyon çarpıttı. 
Müsademe neticesinde yolcular • 
dan Mehmet efendi öldü. 

Hüseyin efendi isminde diger 
bir yolcu da ağır surette yaralan· 
mıştır. 

Rusyadaki tayyarecileriıııi1 
MOSKOVA, 12. ~·A: - I:farkorda~. 

gelen Tiirk tayyarecılerı Sta\ıngrad şe . 
rine vasıl olmuşlar, Makeevka madeJ\

1 

sanayi fabrikasını ziyaretten ıonra LU'" 
fansk'a bareket etmişlerdir. 



ı_ 

lfm:LE~ 
Hanımlar ocağınıza 

düştük ... 
Ah ah . .• El' aman fU dünyayı sa

Tan buhrandan. Ferman okunmu
l'Or toulan dumandan. Bu Uila dQ 
bayılırım. Sanki toz duman olma
sa laman okunurm~ gibi .• Ney• 
•e fimdi tekerleme söyliyecek sıra 
değil. Size ciddi bir şeyden bahse
deceğim .• 
Dünyayı fU sırada mefgul eden 

en büyük mesele netlıir? .• 
- Silahsızlanma mı? .• 
-Hayır. 
- Muahedelerin telr.rar tetkiki 

mi? 
-Hayır. 
- Borçlar meselesi mi? 
-Hayır. 
- E uzatma da söyle .• 
- Elendim bu sırada Jünyayı 

en çok düşündüren şey fU adına 
buhran dediğimiz göze görünmez 
umumi düfmandır. 

late bir arkadafımızın ilhamı ile 
be,; bu buhrana bir çare buldum. 
'.Ama gayet müessir ve hiç sasmaz 
lıl:r çare. Yalnız bu işte ha~ı:nlarm 
bize yardım etmeleri liizım . .• 

Çare pek başit. . Hanımların se· 
mirmeyı kabul etmeleri . .. 

Gülmeyin. Bugünkü halile bir 
hanım, bir insanın yediğinin ancak 
Üçte veya dörtte birile geçin!iyor. 
Ve normal vücudu örtecek .kuma • 
fın yarısile giyiniyor. Eğer semirip 
föyle etli canlı, en az balık etinde 
olurlarsa evvela bu vücudu doyur· 
mak için liiyıkı veçhile yemek yiye 
eek ve gıda miktarı erkeklerin mi'.k
tanna yaklasacak... Diğer taral
tan giyim için eskiden sar/ettikleri 
kumllfın en aşağı yarısı kadar da· 
ha fazla kumaş sar/edecekler. Şu 
halde dünyadaki gıda maddeleri İs 
tihliiki aşağı yukarı bugünkünün 
beşte ikiııli kadar artacağı gibi ku
maş sarlıyatı da yarın kadar arta· 
eak .• Ne olack? .. Olacağı hem za
hire ve mevaddı gıdaiye fiatleri 
yükselip ıatıf çoğalacak, hem ku • 
maş sanayii fazlalaşacak. Böylece 
İ~izlik eksilecek. . • Ve dolayısile 
birçok sanat ve ticaret bundan kii• 
edecek. Yalnız, hanımlar semirme-
3'i İstesinler. 

ôyle ise hep birden yalvaralım: 
- Hanımlar! Ocağınıza düştü~. 

Buhranı yenmek için semiriniz! 

FELEK 
~------··-------

Devlet demiryollarının 
yeni vagonları 

Devlet demiryollan idaresinin 
Yeni hatlarda İfletmek üzere al • 
clığı yeni vagonlardan yüz kadarı 
Sirkeciye gelmittir. Yeni vagon • 
lar peyderpey Haydarpaşaya ge • 
s:irilmektedir. 

Deniz ticaret müdürlü~ 
ğünün kadrosu 

Deniz ticaret müdürü Müfit 
Needet Bey dün Ankaraya git • 
>n~tir. Müfit Necdet Bey . Deniz 
1',.,._, t "d'" lu"g"ünün yenı ıkad • c mu ur .... 
tosunu Ankaraya götürmuştur. 

Jeanne d'Arc bayramı 
Bugün Fransızların Jeanne 

d'Arc bayramı olduğundan St. 
Louis kilisesinde Fransız sefaret 
ve konsoloshanesi erkanının hu • 
ZUrile bir ayini ruhani yapılacak • 
tır. 
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ŞEHİR HABERLERi 

EKONOMi 

Semikok sanayii 
Haricin kok ve aatrasitiae 

muhtaç olmıyacağız 
Aldığımız malfunata göre sömi

kok sanayiini kurmak itini üzeri
ne alan it Bankası bu hususta Av
rupada tetkikat yapan heyetin en 
muvafık bulduğu iki projeden Al
man grupuna ait olanı tercih etmit 
tir. Edindiğimiz malfunata göre 
ZonguJdakta kurulacak tesiaat 
yevmiye 200 tonluk kömür itleye • 
cek va sun'i antrasit imal edecek • 
tir. Bu mikdar memleket ihtiyacını 
tamamen kartıladıktan maada ih -
racat ta yapılacaktır. Memleketi - 1 

mize hariçten 40 - 50 bin ton kok 
ve 7 - 8 bin ton da antrasit girmek
tedir. Fabrika günde 200 bin ton 
kömürü itleyebilecek bir kudrette 
olmakla beraber icap ederse fazla 
bir külfete lüzum kalmadan bu 
lrudret iki misline iblağ edilebile • 
cektir. 

Ticaret mUınessillerimizin 
bulunduğu yerler 

Ticaret mümeıısilliğimiz bulu • 
nan yerlerde iti olan Ticaret ve sa
nayi erbabı el'an müracaatlarını 
elçiliklere veya konsolosluklara 
yaptıklarından muamele uzamak • 
tadır. Ticaret odası bu hususta bir 
çok müracaatlarla kar,ılathğın _ 
dan ticaret mümessilliğimiz bulu • 
nan yerleri ve adreslerini ilan ede
cektir. 

Peşteye giden 
Heyet döndü 
Macarlar misafirlerini çok 

candan ağırladılar 
Türkiye Turing ve Otombil klö

bün tertip ettiği seyahate iştirak e
derek Macarista
na gitınif olan sey 
yahlar, lstanbula 
dönmütlerdir. Ma 
car parlamentosu 
na iadei ziyaret 
etmek üzere Trab 
zon mebusu Ha -
san Beyin reieliği 
altında bulunan 
mebuslarımız 
dan mürekketp 

Şükrü Ali Bey heyette biriki gü 
ne kadar avdete

'decektir. Seyyah heyeti reisi ve T u 
ring ve Otomobil klöbü murahhas 
azası Şükrü Ali Bey dün bize se
yahat intibalarını şu suretle anlat
mıştır: 

- Heyetimiz Macar hududun -
dan itibaren Macar dostlarım· ,ın 
samimi tezahüratile karfılanm· .ır. 
Hudut iatasyonları hep Türk ve 
Macar bayraklaril d t I 
H d .. e ona ı mıqı. 

u utta gumrük memurlar b' 
ı ıze a. 

azmi kolaylık gösterdiler ve çan • 
talarımızı açmadılar. Hududa Ma • 
car mebuslarından M. T egla bize 
hoş geldiniz dedi. Budapepşteye 
muvasalatımızda resmi ve gayrires 
mi zevat ve mebuslar tarafından 
kartılandık. Akşamı Peştenin Sain 
te Gelert otelinde bütün heyet aza
sı terefine bir ziyafet verildi. Mü • 
teakıp günlerde şhrin şayanı tema 
şa yerleri, fabrikaları gezildi. Ma
car dostlarımız hakkımızda her ve 
sile ile samimi olduğu anla,ılan 
bir hüsnü kabul gösterdiler. Hatta 
ziyaret ettiğimiz bir kumaf fabrika 
sı heyetinde bulunan hanımlara 
birer elbhıelik ipekli kumaş hediye 
etti ... 

Macaristanda beş gün kaldık. 
Orada görüştüğümüz zevat mem • 
leketimizden ve Reisicümhur Ga -
zi Hazretlerinden çok sitayişkiır 
bir lisanla bahsediyorlardı. Halla 
sabık nazırlardan M. Pekar bir zi- ' 
yafette irat ettiği bir nutukta Bü
yük Gazi hakkındaki hayranlığı 
nı pek veciz ve amimi bir lisanla 
ifade etti. 

Avdette de, muvasalatımızda 
olduğu gibi samimi surette buket • 
!er, çikolatalar ve sair hediyelerle 
te.yi edildik. Seyahat heyeti umu. 
miyesi itibarile iyi bir surette geç
ti ve iştirak edenler kendileri için 
manvi bir istifade temin ettiler. 

Mebuslarımızdan mürekkep he
yet, Macar Başvekili M. Goemboes 
in daveti üzerine Macar köylerini 
ve çiftçi hayatını görmek üzere hır 
kaç gün daha Macaristanda kaldı
lar. Meb'uslarımız,otomobil ile köy 
leri dolaştıktan sonra iki üç güne 
kadar lstanbula döneceklerdir.,, 

Polis Nedim Ef. 
Vefat etti 

Cenazesi arkadaşlarının 
omuzları Üzerinde kaldırıldı 

Polis Nedim Elendi 

Evvelki gün Fatihten Edirneka
pıya giden tamvaydan inmek iste
yen polis Nedim Ef. nin arka -

dan gelen foför 
Behçet Asımın i
dare!Iİndeki oto -
mobilin altında 
kalarak bir müd
det sürüklendiği
ni ve ağır surette 
yaralandığını yaz 
tnıfbk. Zavallı 
Nedim Efendi der 

Asım Elendi hal hastahaneye 
kaldırılmı• ve ken 

disine ameliyat yapılmıtsa da, ba
fının yarılmıt olması ve ayağının 
kesilmesi gibi ağır yaralara taham 
mül edemiyerek vefat etmiştir. 

Cenazesi dün arkadaşlarının o
muzları üzerinde saat on birde 
Gureba hastahanesinden alınarak 
merasimle kaldırılmış, Topkapıda 
ihzar edilen kabre defnedilmiştir. 
Cenazeye Emniyet müdürü Feh. 
mi Bey, arkadaşları ve Şoförler ce 
miyeti ayn ayrı çelenkler gönder. 
mitlerdir. Emniyet müdürlüğü na
mına üçiincü şube müdürü Cevdet 
Beyle, dördüncü şube müdür mua 
vini Celal Bey ve arkad14ları cena
zede hazır bulunmuşlardır. 

Polis Nedim Efendi 21 senelik 
emektar bir memurdu, bütün arka
d14 ve amirlerine kendisini sev
dirmi.ti. Bekardı. Geriye ihtiyar 
annesini yalnız bıraktı. 

Şoför Behçet Asım müddeiumu 
miliğe verilmiştir. Demir kapıları 
kapamadığı için vatman da suçlu 
görülmektedir. 

1 
lktısat vekaletinin 
Yeni teşkilatı 
Yeni kadrolar ayın yirmi

sinde tebliğ edilecek 
lkbsat Veka.letinin yeni tCfki

labnın 1 Hazirandan itibaren tat
bikı takarrür elmittir. Yeni tef • 
kilatın Vekaletin muhtelf kısım -
!arına ait olan tekilleri tamamen 
hazırlanmıfbr. Merkezde bir ka -
tibiumumilik ve bet müsteprlık 
ihdası takarrür etmittir. Bu ayın ao 

nunda merkezde maadin müıte
prlığına merbut olarak bir mer -
kez fen bün>6U tetekkül etınekte
du. Gene merkezde bir de fİrket • 
ler mürakabe bürosu ihdas olun • 
maktadır. Yeniden iktısat müfettif 
likleri ihdas olunacak ve bu mü -
fettişler merkeze merbut, fakat 
seyyar olacaktır. Yalnız lstanbu -
lun hususi vaziyeti ve tirketlerin 
ekserisinin burada bulunuşu naza
rı dikkate alınarak btanbulda bir 
daimi müfettişlik bulunacaktır. 
Bir hazirandan itibaren bütün iktı 
sat, ticaret, sanayi müdürlüklerile, 
mıntaka maadin mühendislikleri 
ve şirket ticaret, sigorta komiser -
likleri lağvedilmektedir. Yeni kad
rolar bu ayın yirmisinde alakadar
lara tebliğ edilecektir. 

MAARiFTE 

Dün bir toplantı 
Yapıldı 

içtimada umumi müfet
tişler de bulundu 

Dün Maarif idaresinde orta ted
riat umumi müdürü Hasan Ali Be 
yin riyuetinde bir içtima olmuş • 
tur. içtimada umumi müfettitler, 
Maarif müdülü hazır bulunmutlar 
dır. Edimeye teftite giden bat mü
fettiş Sali ,,Zeki Bey de şehrimize 
dönmüf, içtimaa ittirak etmittir. 
Dünkü toplantıda mekteplerde ya
pılacak yeni imtihan tekilleri görü 
şülmüştür. 

Hariçten bakalorya imtihanına 
girecekler 

Bu sene hariçten bakalorya im
tihanlarına girmek üzere 300 kadar 
müracaat vardır. Müracaat müd
deti bitmiftir. Maarif vekaleti bir 
tamim yaparak bundan sonra bey
hude yere müracaat edilmemesini 
bildirmittir. 

bögle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

Caz.eteler memurlar için yeni ı ticeyi vermeğe kiıli midir? Haddi 
tezkiye varakaları yapıldıiını ve zatında kendisi de zincirleme bir 
bunlar~n devaire gönderildiğini ya ıekilde, bir ômirin memuru bulunan 
z.ıyor/ar .. Bu kağıtlar alakadar kim bir amirin, kendi memuru hakkın-
seler tarafından doldurulup ait ol- da bu 31 maddeye cevap tesbilıle-
duğu makama gönderilecek ve ora- mesi çok zordur. içinde öyle sual· 
da şaltlanacakmıf. Bittabi bunun ler 1Jardır ki bugün değme aJaın o-
ihtiva ettiği tafsilôtın gizli kalması na cevap veremez. Ve nihayet bu 
§arlı az;amdır! Bu suallerin mahi • cevaplar daima (Subjectif) ııe (İn· 
yetini izah etmeden evvel, memur di) mahiyetle kalmağa mahkum • 
nedir? Bir defa ana bakalım: Me. dur. Bir tanesini ele alalım: 
mur bir defa bizde liııraııi miinada 
''emredilen adam,, demektir. Her 

memurun bir ômiri almasına naza ... 
ran vaziyet daima budur. Halbuki 
tci eski zihniyetten yôdigôr lralmıf 
olan ve ''memur" u emirber haline 
sokan bu kelimenin (tevşim) i tama 

mile yanlı§lır. Netekim frenk ta -
birini alırsak devlet memuru ''l§le-
yen adam,, ve hususi müessese me· 
muru (kullanılan adam) mcinasına 
gelmektedir. Onun içindir ki ( me• 
mur zihniyeti) dediğimiz; §eyi ba • 
zan belki kelime icabı olarak ta 
. onlara alfedemiyoruz. Bize kalır• 
sa türkçede yapılacak en büyük in

kılaplardan birisi bu kelimeyi de • 
ğiştirmek olacaktır. 

Binaenaleyh böyle İşleyen, fa -
al adamları kullanan devlet nıiies
sesesi için bunların ne §ekilde nt> 
tıynetle ne kavrayışla kimseler ol
duğunu bilmek her cihetten faide
li bir teşebbüstür. Fakat acaba bu 
gizli tezkiye listesi ümit edilen ne-

- Memurun zekci derecesi ve 
kavrayış kabiliyeti? .. 

Bugiin :ukiiyi ölçmek ııe ıuna 

bir derece tayin edebilmek için eli· 
mUde ne gibi bir kıstas vardır En 
yüksek S&Iogogue'ler en derin I':;y 
chologue'lar bu mesele etrafında 

izharı ac:zederken bir memur&.ın ma 
İyetindeki bir kimsenin zeka•• hak 
kında vereceği karara nasıl itirnat 
edebiliriz:. 

Bundan maada daha öyle •ualler 
vardır iri bunlar etrafında doğru 

bir fikir serdetmenin deiil, olelô -
de bir fikir serdelmenin bile imka· 
nı yalı.tur. Me:Jelô.: 

- Hangi eserlerden zevk alır? 
Bunları daha böyle 31 tane saya

biliriz. Onun için bu sualleri Jalıa 
cevap verilebilir bir §eki/de tanzim 
etsek daha iyi olmaz mı? Çünkü 
nihayet bir kimsenin eıJleniı·lıen 
bile alacağı kadın ııeya eı·lrck hak 
kında da bu kadar ince eleyip ·"• 
dokumasına imkôn yoktur. 

Biz böyle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? --- ~I 

ViLAYETTE 

Muzır hayvanlar 
-o--

Ziraat müdürlüğü müessir 
mücadelede bulunuyor 

Vilayet ziraat müdürlüğü mü -
cadele ttfkilatı muzır hayvanlar
la müessir surette mücadele -
de bulunmaktadır . Son ay içinde 
mülhakatta 85 yaban domuzu, 10 
kurt, 8 çakal, 53 karga öldürül · 
müştür. 

Bazı yerlerde çekirge zuhu • 
runa mebni <ıürfelerin imhası için 
de şimdiden tertibat alınmakta -
dır. 

Yeni Romanya konsolosu 
Yeni Romanya konsolosu şeh

rimize gelmiş ve dün resmen va • 
li ve belediye reisi Muhittin, va • 
li muavini Ali Rıza Beyleri zıya
ret etmiştir. 

Bina vergisi 
Bina vergisi kanununun Ü -

çüncü maddesinin yedi numara -
lı frkrasının tadili hakkında ka -
nun dün vilayete bildirilmiştir. 

Bu tadile göre, sahiplerinin i
kametine mahsus olup senelik i
radı yirmi beş liraya kadar olan 
(yirmi beş dahil) binalar (bu ka
bil binaların taadcüdü halinde 
yalnız biri muafiyetten müstefit 
olur ). 

Zürraa ait binaların bir kıs
mı ikamete ve bir kısmı da mua -
fiyet.leri ?1u~harrer maksatlara 
tahsıs edılmış bulunduğu takdi\ -
de vergi yalnız ikamete muhtac o-
lan kısım üzerinden alınır. -

Yapılan bağlar 
Ziraat müdüriyetinin istatisti

ğine göre, bir sene içinde vila -
yet dahilinde, Amerika asma çu • 
buklarından 1150 dönüm bağ ya -
pılmıfbr. 

POUSTE 

Bir genç kız 
Taraçadan düş\ Ü 

Ağır yaralandı, bir hafta 
sonra evlenecekti 

Dün Taksimde Altın Bakkal 
sokağında ağır bir yaralanma ha
disesi olmuttur. 

Bu sokakta oturan yirmi yaş -
larında Mevliide hanım evinin dör
düncü kat üstündeki taraçasında 
çamaşır asmakta iken müvazene • 
sini kaybetmit ve yere dütmüt • 
tür. 

Mevlude hanım bu düşme ne • 
ticesinde muhtelif yerlerinden a • 
ğır surette yaralanmış. ve tedavi 
için Beyoğlu hastanesıne kaldınl
mıfhr. 

Hayatının tehlikede olduğu 
zannediliyor. Kızcağız bir hafta 
sonra evlenecekti. Çeğizini de ha
zırlamıştı. 

Ayakları ha,ıandı 
Fenerde Mürsel Paşa cadde -

sinde boya fabrikasında çalışan a
mele Halim çorap boyama kaza • 
nının yanında iken kazandaki kay
nar su ayağına dökülmüş ve aya
ğı yanmıştır. Tedavi için Balat 
hastahanesine kaldırılmıştır. 

Tutuşan kurumlar 
Dün öğleden sonra Osman • 

beyde deniz yüzbaşısı Salahattin 
Beyin evinin bacasındaki kurum • 
!ar tutuşmuş ise de söndürülmüş
tür. 

ÜfUrUkçU 
Karagümrükte üfürükçülük et

mekte olan Hüseyin oğlu Murat 
isminde bir adam cürmü meşhut 
halinde yakalanmış, müdpeiumu -
miliğe verilmiş, müddeiumumi • 
likten de yedinci istintak daire • 
sine sevkedilmiştir. 

Vida yutan adam 
Bakırköyünde diş çektirirken 

Yılmaz isminde bir g,.ncin ker • 
peteni yuttuğu yazılmıştı. Bu ha
ber yanlıştır. 

Yılmaz kerpeteni değil, ker • 
petenin laçka olan küçük vidasını 
yutmuştur. Maamafih vidanın mi
deden barsaklara İnmekte oldu 
ğu görülmüştür. Hiç bir arızaya 
meydan vermeden çıkacağı tah • 
mi n edi lrnektedir. 

Leh hava heyeti gitti 
İstanbul • Varşova hava hat

tı hakkında hükumetle müzake -
reye girişmiş olan Lehistan hava 
nakliyatı şirketi mümessilleri, dün 
öğleden sonra tayyarelerile Yeşil
kö) Jerı Bükreşe gitmişlerdir. 

Mektep kitaplarının 
fiatlerini kontrol 

Gençen gün çocuğuma, bir i/k. 
mektep kıraati almam lazım ge/Ji. 
Tanıdığım bir kitapçıdan satın al
dığım halde bu telr. kitap için 45 ku 
ru, para verdim. ~itabın bu ka • 
dar pahalı olmasının sebebi, için
c!,~hi resimlerin boyalı olmalarıdır. 

Filhakika resimleri boyalı olan 
mektep kitapları, manzara ve gös· 
teriş itibarile hostur ve güuldir; 
lahat bu tabılar: daha lazla zen· 
~;n milletler içindir. llkmekteple
rimizde akfama kuru ekmeğine ka· 
tık yapıp yiyecek bir avuç zeytin 
tanesini bulamıyan bir kaç bin ço
cuk olduğunu ve bunların ancak 
bir ta/um hayır cemiyetlerinin yar
dımlarile mekteplerde katıklı bir 
öğle kahvaltıırı yapmakta oldukla
rını düşünürsek bu yavruları bir 
tek };!"tap için 45 kuru~ vermeğe ic
bar etmenin hiç te muvafık bir fey 
olmadığı derhal tavazzuh eder. 
Malr.sat, çocuğu okutmaktır. Bu 
meselede işin lüks tarala fltmekten 
ise ucuz ve ameli cihetini iltizam 
etmek en doğru hareket olur. 

Okuma işinde hitap nihayet biı 
vasıtadır. Bu vasıtanın L
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cili bicili 
olması çocuk için hoş görünebilir; 
fakat çocuğa dersi sevdirecek olaıı 
kitaptan daha faz.la muallim ı·e 
mekteptir. 

Jile resimleri boyalı kitaplarda 
ısrar olunurıra bu mev=uda müh"nı 
bir noktaya isarct etmeyi faydada!! 
hiçte hal: addetmeyiz: 

Bu nokta şudur: 

Boyalı kitaplarda liat: kabartan 
bilha$ıta klise meselesidir. Çünkii 
bir t~k boy~lı resim için müteadd.t 
kliseler lıizımdır. Bu gibi kitaplar, 
be;,im aldığım kitapta olduğu gihi 
ilk seneleri için 45 kuruşa •atı 'mak 
/a masraflarını koruyabilirlerse de 
müteakıp seneler ettikleri mas ·a f , 
- klişeleri mevcut olduğuna gö • 
re - bir baskı ve kii~ıL parasından 
ibaret kalır. O takdirde l'I kadar 
büyüklükte 140 - 150 savıfalıl.. b;r 
kitap için 45 kurus ta!et ·, norm l 
kazancın fevkinde bir .<ey o!ur. 

Bu gibi mektep kitaplarına ko
nulmuş olan ilk fiatlerin sıkı su et
te kontroll edilerek müteakıp sene· 
ler mutlaka noı·mal bir hadde ten
zili bir zarurettir. Ve buna mü!:a· 
mahanrn, ağır 1. ·,. suretle mes'ul.~
.veti celbetmesi lazımdır. Ç;inkii 
mektep kitabı işi, her hangi b:r ki· 
tap tabetme i~i değildir. Anınıe 
menfaatine ve memleket irfc•una 

taalluk ve teması itibaıi!e far.1.:ı • 

men hususi b:r manzarayı haız re 
devlet müdahales"ni icap e!t'•'.r 
mahiyettedir. 

Sonra mektep kitapları, roma11, 
şiir kitabı vesaire gibi stok olacak 
metadan ela değildir. Tabı iiıemir
de satışı en emr.'"yetli bir i tir. Bıı 
İtibarla buraya paı·a•ını baiı:lıyan 
bir tabi, onu emniyetle tahs(l et . 
mek mevkiindedir. 

Bu mevzu üzerinde çok h:asas 
olmamız elzem ve zaruridir. 

Salô.hattin ENiS 

LiMANDA 

GUlcemal kadro har;c; erii iyor 
Yafı, bir asrı bulduğu söylen"n 

Denizyolları idaresinin Gülcem 1 
vapurunun kadro harici edilmesi 
kat'i olarak kararla~tırılmı~trr. Cül 
Cemalin yerine Denizyollar idare
si Yelkenci zadelerden alacağı Er
zurum vapurunu işletecektir. 

Limana gelen taze meyvaıar 
Ticaret odası Liman şirk.,l;ne 

taze meyvelerin, bilhassa çilekle · 
rin Limana gelince tercih edilerek 
derhal tahliyesi için müracaat et · 
mittir. Liman firketi bunun içrn 
tertibat aldığını bildirmektedir. 

Havuzlardaki fabrika'ar 
Akay idare:Iİ havuzlardaki fab. 

rikaları ıslah etmektedir. Bu müna 
sebetle yeni bir fabrika binası ya • 
pılmaktadır. 

Yeni alınan vapurlar 
Son günlerde bir taraftan De

nizyolları if!etme idaresi, diğer 
taraftan vapurculuk ıirketi yeni va 
purlar almaktadırlar. Alınan bu 
yeni vapurlar yüzde 31 i Vapurcu
luk şirketine, diğer kısmı Deniz -
yollarına ayrılm'f olan tonaj nis -
betini bozmuşrnr. Aldığımız malü
mata göre bu nisbet yeni vaziyet 
dolayısile yeniden tesbit edilecek . 
tir. Dün Ankaraya giden Denizyol 
lan müdürü Sadettin ve Vapurcu
luk şirketi müdürü Mustafa B"yin 
seyahatlerinin bu İfle alakadar ,,J. 
duğu zannedilmektedir. 
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insanların en ihtiyarı Zaro Ağa

1933 te bir harp tehlikesinin önüne . geçtiler, bu 
hadise, bir memleketin havaca hazırlanması 

lüzumuna en canlı bir misaldir 

yı yüz altmıf yaşında çocuk hasta
hanesine yatırdılar. Böbreklerini, 
mesanesini temizlediler. Istırabını 
dindirdiler. Zaro Ağa, dipdiri aya
ğa kalktı. Fakat bu kaçıncı hasta
haneye yatı,? Bu kaçıncı tehlike 
atlatış? .. Bu kaçıncı ölümden kur· 
tuluş? .. 

Geçen 1933 yılında, uzak ıarkta, 
aiyaaet bölümü o kadar gerginletmiı
ti, ki hiç kimse, içinde ya§adığımız 
1934 yılının aulh ve aükünetle geçece· 
ğini ümit etmezdi. Herkes, bir (Rus .. 
J apo) harbini, çekinilmesi mümkün ol 
mıyan bir hadise olarak kabul ediyor· 
du. 

Çünkü, Japonya artık kabına sığa
mıyordu. 1920 yılında yani bundan 
14 yıl evvel ancak 36 milyonluk bir 
nüfusa malik olan Japonya, bugün 
67 milyon olmu,tur. 14 yıl içinde, bu 
memlekette on bir milyon inıan artmtf• 
tır. Demek,ki her yıl bir milyon inıan 
artıyor. Bunun ıebebi, Japonyanın bü· 
yük bir unayi memleketi olarak vü
cuda gelmesindedir. Dağlık ve verimi 
az olan toprağı bu nüfuıu besleyemi
yor. Orada bir kilometre murabbaı bir 
mıntakada 170 • 215 İnsan yafıyor 
Hele bazı fazla kültürlü yerlerde 1000 
kiti bir kilometre murabbaı içine sıkıt· 
mıttır. Toprağına sığmayan bu halk 
yayılmak, açılmak, yeni topraklar el
de etmek mecburiyeti karşısındadır. 
Ve bu yüzden, (Kora) dan sonra (Çin) 
in ıarkına elattı, (Mançori) yi aldı, 
(Çin T ürkiıtanı) na kadar bile ilerlemek 
İsledi ve Sovyet Ruayanın Uzak §arkın 
d.,_ onu tehdide kadar vardı. 

Geçen yıl, harp patlak vermek Ü
zere idi. Sovyetler memleketi kadar ik 
tıaadi menfaatleri zarar gören Ame
rika birleıik hükUmetferi cüm.huriyeti, 
bu yeni tehdit karşısında ancak pek 
tenbel adımlarla siyasi vaziyetlerini 
tavazzuh ettirebildiler. Fakat Ameri
kanın bir (Rus · Japon) silahlı çatış· 
ması halinde işe karışması çok şüphe
lidir. Çünkü kavgaya katılacak ve bu 
~uretle zayıflayacak olan Amerika, 
dünya hi.kimiyetini ele geçirmek için 
lngiltereye fJTsat vermiı olur. Tıpkı 
bir (Sovyet ·Japon) harbine kanşmak 
isteyen bir lngilterenin da_hi Fran.sa
nın Avrupada bir Hegemonya kurma
sına fırsat vermiş olacağı gibi. 

Zaten lngilterenin Uz.ak ıark ihti
la fi arı karşısındaki vaziyeti müp~e~ 
ve sallantıcıdır. Uzakıark vazıyetı 
1910 . 14 teki Avrupa vaziyetini çok 
andırıyor. O zaman dahi, Avrupayı 
tehdit eden imparatorluk Alamanyası 
'"'artısında, lngiltere, aallantıcı vaziye· 
ti ile bu harbi tahrik eylemişti. Bu de
fa da ayni müphem ve sallanıcı vaziye 
ti ile Uzak,arkta bir gürültüyü körük
lemektedir. Bu kavga, geçen yıl patla
dı ise, bunun başlıca sebebi, Japon a
dalarındaki Japon şehirlerinin hava

rafa bırakılsın, böyle uzun uçuılara 
karşı, muhtelif yerlerdeki Sovyet hava 
aavma ~ili.h ve vaııtalannın müdaha .. 
lesi ile de işbu Japon hava tetebbüs
lerinin teıirlerinin sıfıra indirileceği 
atikardır. 

Halbuki Japonyaya karşı bir Sovyet 
hava saldırımı büsbütün b&§ka karak
ter arzediyor. Çünkü savaıın batla
ması ile beraber havadan cesurane ya· 
pılacak saldırımlar kendi karıısında 
vey"- yakın mesafede Tokyo, Kobe, 
Oskat, Yokohama tehirleri gibi mühim 
hedefler bulacaklardır. Bu şehirler 
biribirlerine pek ya.kın oldukları gibi 
Rus hava üaaü olan (Veladi Voıtok) 
tan bunlara kadar gitme ve dönme an
cak altı yedi saatlik bir uçuş kafi gelir. 
Böylece Japonyarun umum halkının 
Üçte biri gibi mühim bir sayısı üzerin
de ve hemen savatın batlangıcında 
~anevi ve mühim bir teıir vücuda ge
tınnek mümkün olacaktır. Ve bu yüz
dendir, ki geçen yıl Japonya.da hava· 
ya kar§ı korunma için tedbirler ahn
mıı, manevralar ve tatbikatlar yapıl· 
mış ve halk hava saJdırnnlarına karı• 
alıştırılmağa baılannuştır. 

Japon imparatorunun ıarayı bile 
bugün Sovyet bombardıman uç.k:uları
nın teairleri altındadır. Yani Japon 
imparatorunun canı bile. lmparatonın 
hayatına karıı vaki olacak bir tehlike
nin., Japon milletinin maneviyatını ne 
derece sarsacağını Boltevik siya.et ve 
savat hatları pek aıa takdir ediyorlar. 
Çünkü onlar Japon halkının pıikoloji
aini iyi biliyorlar. 

işte, Sovyet Ru.oya, memleketini sa· 
nayileıtirmek, çabuk zamanda mem
leketi içinde uçkuculuk sanayiini kur
mak, kendi malzemeaile binlerce bom· 
bardıman ve av uçkuıu imal eylemek 
suretile geçen yıl ve bu yıl muhakkak 
olan bir kavganın önüne geçti. 

Hava aili.hınm kudretine, ve bir 
memleketin havaca. hazırlanına.aı huıu 
ıundaki yüksek lüzuma bu hadise bü
yük bir misaldir. Biz, bundan büyük 
bir der. çıkaralım. Vatanonıza kartı 
gelecek en büyük beli. havadan ola
bilir ve Türle vatanının müda.faa.sı da 
müstakil bir hava ıanayiinin acele o
larak kurulmasını, hava hücumlarına 
karşı lazımgelen tedbirlerin acele alın
maaını istemektedir. 

CINOGLU 

On altı yaşında çiçek gibi genç 
kızları, yirm~ beşinde süğlün gibi 
delikanlıları, otuz beşinde aslan ya 
pılı erkekleri, hiç merhamet etme· 
den bir vuruşta yere seren Azrail, 
bu a .. rlar görmÜf ihtiyar kurdun 
nedense kılına dokunamıyor. 

Dün aramızda bunu konuşuyor
duk. Birisi sordu: 

- Zaro Ağa, acaba daha kaç se· 
ne yaşar dersiniz? .. 

- Doktorlar, yirmi beş otuz sene 
i~l!n garanti etmişler • •. 

Omitsizlikle başını salladı: 
- Yok, yok .• ~ Ben bu sefer, ih

tiyarı fena gördüm! .• 
- Aldırma ... Kart ağaç, kolay 

kolay eğilmez. 
Birisi atıldı: 
- Zaro Ağa daha çok seneler 

yaşıy~::ak! .• 
Sorduk: 
- Nereden biliyorsun? 
Güldü: 
- Azraille mukavelesi bitmedi. 

Nasıl olur? 
M. SALAHADDiN 

TEŞEKKÜR 
Zevcim Refik B~yin vefatı münaeabe· 

tile gerek bizza~ gerek mektup ve telg
rnfla kederlerime iıtirak lutfunda bulu· 
nan bütün arkadaılarıma, talebelerime, 
büyüklerime, Dam Dösyon Franaız, 

Hayskul İngiliz krz mektebi müdürle
rite cenaze merasimine en samimi suret
te iıtirak eden ve her suretle en yüksek 
kadirtinaslık gösteren Amerikan Robert 
Kolej müeıeıeıine ve merhumun tale .. 
belerine tükranlarımı ayn ayn arz et
meye teeuürüm mani olduğundan muh
tere m gazetıenizin deliletini rica ederim 
efendim. 

Refikası: Fahamet 

dan gelecek Sovyet uçkularmın ata 1 
cakları bombalardan görecekl eri. zarar-
lartn korkusundandır. işte, dünya ve 
aı.k,·r1ik tarihinde, ilk defa olarak. ha -ı 
~a .~uvvetl_eri?İn tehdidi ile bir harbin 
onune geçılmı~ olduğuna tanık (1) olu 1 
yoruz. 

Muhterem Kadıkllylüler 

Tariııi bir giln yaşamağa hazırlanınız 

ANKARA TÜRKIYENİN KALBİDiR 
Herkesin rörmesi lizım Tllrkçe sl!ılü bnyıık inkıllp filmi 

Bugüa saat 2 matinesinden itibaren 
Bunu, •on günlerde hemen bütün ~ 

d.'.inya ;ukerlik alemi tetkik eylemekte Kadıköy HALE Sinemasında başlıyor 
( 16614 ) 11111111 VP SoıJyef Rusyanın Uzakşarkta Kara· 

da ve denizdeki zayıflığının hava -
Üstünlüğü ile kapatılmıt olduğunu iti
raf eylemektedir. Mallımdur, ... ki demir I 
yolunun azlığından ve ıTaklıgın fazla- 1 
lığrnda""I dolay' Sovyetler ittihadı hü
kümetinin Uı;ak,arhta, Japo~larJa 

SARAY SiNEMASI 
15 Mayıs Salı akşamı saıt 21 de SİNEMA ve 

İSTANBUL MUSİKİ SANATKARLARI CEMİYETİ HEYETİ 
SAFiYE ve MÜZEYYEN H. - TANBURt REFİK Ye KEMANİ 
SADi beyler KEMAL NİYAZİ bey ve ARKADAŞLARI - OV· 

RİK BABA ye ARKADAŞLARI 30 kişilik 11z heyeti 

boy ölçüşecek kadar kuvvetlı bir 
ordu toplamaa1na imki.n yoktur. Sov. 
yet deniz kuvvetleri de, günümüzde, Ja. 
pon d"niz kuvvetlerile mukayese edi
lemiyeco>k kadar küçüktur. Binaena
leyh b!r (Sovyet · Japon) oavaşının 
daha ılk Hfhasında (Vladivostok \ ve 
civarındaki Rus kıyı mrntakasınm ·Ja
ponların eline geçmeıi veyahut tehdit 
altına girmesi muhakkak sayılmakta· 
dır. Fak:ıt iki memleketin hava kuv
vetleri ve oynıyacakları roller tetkik 
edilirıce jşin rengi derhal değişmekte· 
dir. 

Japon hava kuvevtlerinin mühim 
ve hayat; hedefleri yoktur. Sovyet Aa· 
ya topr0:1.klarında Kuznets ve Magni.to
gorsk gibi sanayi tehirleri.ne veyahut 
Sovyet avrupasmdaki sanayi mıntaka 
larına saldırım yapabilmeleri için bin
lerce kilometrelik heva uçuıları yap
mağa mecburdurlar. Bu uçuşları yap· 
maktaki teknik imkan11zlıklar bir ta· 

Biletler şimdiden Kişelerimizde 11tılmaktadır. 
- Fiatlar: 200 - 150 - 100 - 75 kuruş --

ve ---
Sigortalarınızı Galatada Onyon Hanında Ki.in 
Ü N Y O N SlGORT ASINA yaptırınız. 
Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

Ü NYON 
Kumpanyasına bir kere uğr~adan sigorta vaptırmayınız. 

Telefon : Beyoglu 4.4888 'l470 

' 

Milliyet'in edebi tefrikası: 75 zine ayrı darbeler vuruyordu: 
- Seni ayıplamıyorum, Neti -

de ... itirazını saygısızlık addetmi
yorum. Bilakis samimiyetinin ho
fuma gidiyor. Gizli itleri, ben de 
sevmem. Çünkü bunda saklanan 
bir ayıp, bir günah kokusu var. 
Yalnız, lüzumundan fazla açık 
kalplisin. Kalbine kolay giriyor • 
!ar. Senin, daha ihtiyatlı olmanı 
isterdim. ihtiyat, mümkün, muhte
mel, mutasavver, hatta meçhul teh 
likelere kar•• bir r.iperdir. Sen, mu 
harebeyi açıkta kabul ediyorsun. 
O, efsanevi kahramanlık devirleri 
geçti. insanlar palayı, kılıcı attı -
lar, timdi tüfenk menzilinden de 
kaçıyorlar. Şimdi kendini en iyi 
koruyabilen en büyük kahraman 
addedilir. Biraz da sır saklama • 
!ısın. Bu kadar açık ve temiz kalp
liliğine insanları, inandıramazsın, 
kızım. Sen, istediğin kadar, hiç bir 
sırrın olmadığını iddia et; onlar, 
gene inanmazlar ve nihayet icat 
ederler. Lakin bu sefer, senin aley
hinedir. 

K ANL I SIR 
Ne,ide; güldü, güldü, güldü. Bu 

sefer de gülmekten nemlenen göz
lerini, gözlerime dikti ve utangaç 
bir sokulu,Ia başını omuzuna da
yadı: 

- Seviyorum, Hüsrev Amca! 
Ne kızdım, ne sinirlendim, ne 

titredim, ne de tela,Iandım: 
- işte ben, asıl bundan korku • 

Yordum, Neşide! 
k b. ·? - Sevmek, kor unç ır şey mı. 

- Bunu sorduğun; dehşetini bil-
mediğin için farkında değilsin ya .. 

Kimi seviyorsun? diye sormıya 
cesaretim yoktu. 

Neşide, ba~ını kaldırmıştı: 
- Ben, korkmuyorum! 
- Öyle ... 
- Kimi sevdiğimi niçin seırmu-

yorsun? 
Cevap vermiyorum. 
- Ni çin sormuyorsun? 
- Fikrimi mi almak istiyorsun? 

Artık iş, i~ten gec;mi~ ... Benim 
fikr:m!e, reyimle fikrinden mi ca

l ? yıcr. <sm. 

Yazan: Ma,funut YESARi 
Neşide, önüne bakıyordu: 
- Ben, Sırn Nevres'i seviyorum, 

Hüsrev Amca! 
Kalbime o anda bir ok aaplan

Dllf obaydı, beni belki bu kadar 
öldüremezdi. Geçirdiğim sarsın -
tıyı Netide de hissetmitti: 

- Ne oldun, Hüsrev Amca? 
- Bir de soruyorsun, öyle mi? 
Neşide, suçlu bir çocuk gibi boy

nunu çarpıtmıttı: 
-Beni ayıplıyorsun, değil mi? 

Bu itirafım, sana kartı saygısızlık, 
onu biliyorum .•. Fakat ne yapa· 
yım? Ben, gizli i' sevmem. Açık 
kalpli bir kızım. Sır saklıyamam. 
İçimde ne varsa, muhakkak söyle
meliyim. 

Kafam o kadar karışıktı ki, ala
cağım vaziyeti kararlaştıramıyor • 
dum: 

- Neye, bir şey söylemiyorsun, 
Hüsrev Amca? Sana, hürmetsizli •. 
ğime gücendin mi? 

Beynimin İçinde, mütemadiyen 
işleyen bir çekiç, her asap merke • 

Neşide, korkak korkak gözlerini 
kırptı: 

- Sana söylemekle fena mı 
ettim. 

- Bana söylemekle çok iyi ettiıı. 
Fakat başkalarına daha ihti-
yatlı bulun. ' 

Çok geç! 
- Anne, doğru değil, değil mi? 
Kadın, oğlunun peritan çehresi· 

ne baktı: 
- Nedir irfan, bu doğru olma· 

yan fey? 
- Babamdan ayrılıp Hikmet • 

Beyle evlenecekmitin. Olur mu am 

met Beyi çok severdim, çok iyi a
dam olduğunu sôyler, dururdun. O 
da bilsen seni ne kadar seviyor. 

- Evet anne, doğru.. Ben Hik
met Reyin fena adam olduğunu söy 
lemedim ki ... Bilmezsin ben onu ne 

neciğim böyle şey? r 
Kadın, birden bire ihtiyarlamıf 

görünen daha on bet yatındaki oğ
lunun yüzüne bir kere daha dikkat
le baktı ve müteheyyiç oldu. Çocuk 
ağlamıyordu. Fakat kadın oğlunu 
timdiye kadar bu derece mahzun 
görmemişti. İstiyordu ki ~ocuk ağ
lasın. Dünkü mini mini irfan gibi 
ağlasın. 

- Yavrum, dedi, hani sen Hik
met beyi seviyordun. Ketki onun 
oğlu olsam, diyordun. İrfan, hen 
her teyden evvel seni dütünüyo· 
rum, zannediyordum ki ... 

Zavallı kadın zannediyordu ki 
altı sene teehhürle hem kendisinin, 
hem de oğlunun saadetini temin e
decek. Hikmet Beyin karısının öl
düğünü işittiği zaman, evvela lr
f anın saadetini, istikbalini düşün
müştü. Bu, doğru idi. 

Bofanmak, izdivaçlarının daha 
ilk aylarında tirrctliği, sadakatsizli 
&'i kabalığı ile geçinemiyeceğini an 
lachğı bir kocadan botanmak ve 
gençliğinde ilk sevdiği Hikmet Be· 
ye varmak ... Yani on bet sene sÜ· 
ren ağır bir esaretten kurtulmak ..• 
Zaten irfan da bu ilk atkın gayri 
me~ru da sayılsa mahsulü değil mi 
idi? 

Hikmet Bey de tekrar kendi oğlu 
nı.. h:wutmak intizarı ve sabırsızlı
ğı içinde yanıyordu. On bet sene 
Hikmet Bey yavrusunu bir batka· 
sına, gençliğinde sevdiği Şefikanm 
timdiki kocasına terketmit vaziyet
te idi. 

irfanın annesi on bet sene koca
sına kartı bu müthit yalanı sakla
mıf, durmuttu. On bet sene hakiki 
baba memnu cennete uzaktan ba
karken, Şefika hanım da kocasına 
hakik;\ti saklamak mecburiyetinde 
kalmıştı .. irfan da Şefikamn koca
sı hu yalan oyunun içinde Naci Be
yi kendi hakiki babası zannediyor· 
du. 

.On bet sene Hikmet Bey bir İs· 
kandala yol açmamak, vaziyetini 
ve ~crvetini gözetmek noktasın • 
dan karısını bırakmamıttı. Fakat 
timdi öyle değildi. Kansı ölmüştü. 
Kendisi serbestti, zengindi. Şimdi 
yeni bir aile ocağı kurarak, her fe
yi tabii vaziyetine sokmak için 
Hikmet Beyin bir işareti kafidi. 
Böyle bir yuvada hakiki ana, baha 
v,. oğul ve hala eski atetini muha
faza eden bir aşk birletmiş olacak
tı. . . • • • • • • 

irfanın bu mahzun hali kanı· 
arnda Şefika titredi: · 

- Yavrum, dedi, pek dalgınsın, 
ne dütünüyorsun? 

Çocuk yavat yavat söyledi: 
- Anne ... Ben dünyada haham

dan bir yere ayrılamam. 
Kadın, yaralannııt bir kaplan 

gibi yerinden sıçradı: 
- Ne dedin yavrum: 
- Anne... Ben babamdan ayrıla 

marn. Batka bir adamın evine gi
dtmem. 

- lrfancığım, batka adam dedi· 
ğin Hikmet Bey mi? Hani sen Hik. 

Seıimin burkulmağa batladı
ğını his.sediyordum: 

- Seni ayıplamıyorum, tabia • 
tin kanunları, hükmünü icra ede· 
cektir. Buna, hiç bir kuvvet karşı 
duramaz. Ruhundaki bu inkitaf, 
belki biraz erken oldu. Lakin, ıe • 
nin bunda hiç bir kabahatin yok. 
Limonluklarda, mevsimsiz, turfan 
da yetittirilen fidanlar vardır; suni 
bahar havası, hatti. sun'i günetle, 
onda, ta.biatin mevut inki,af anın
dan evvel çiçek açtırır, meyve ver 
dirtirler. 

Netide , anlamamıt gibi yüzü • 
me bakıyordu: 

- Yani ben, iğfal edildim, onu 
mu söylemek İstiyorsun? 

- Ayni ruhu, ayni esası, birçok 
kelimeler ifade edebiliriz. Bunla. • 
rı geçelim. Artık teferrüata itiraz 
etmiyorum, edemem de ... "! ~lnız ... 

Göğsümü yarmak, kalbımı aıkan 
aletten eli çekip koparmak istiyo · 
rum. Boğazımda, yakıcı bir tıka • 
nıkhk var. 

- Neye sustun, Hüsrev amca? 
Kollarımı açtım, uzun uzun hak

lını: 

- Yalnız, İntihabım beğenme • 
dim. 

Nesidenin yüzü, fırtına topla • 
yan havalar e:ibi birden karısıver
mitti: 

kadar severim. Fakat babamdan 
nasıl ayrılırım? 

On bef sene yalanın saklıyan 
kadına bir zaaf geldi: 

- iyi söyledin ya oğlum, dedi, 
baban, bahan .. 

Daha fazlan söyliyemedi. Ah, 
ne olurdu,,u on be' ya,ındaki çocu 
ğa hakikati anlatsa da, aaıl kendi 
babasına kavutacağını söyliyebilse. 

Kan kanı çeker derler, neden 
çekmiyor? 

On bet sene evvel bu baba, ba
balık mes'uliyetinden çekinmitti. 
On bet sene evvel bu ana çocuğu 
hakiki babasına götürmek cesare
tini bulamamı,tı. İkisi de yanlıt 
yoldan gibnitlerdi. 

Ş!:fika hanım biraz daha cesaret
lendi: 

- irfan yavrum, dedi, belki an· 
!adın. Ayıp bir şey yapmıyoruz. 
Annen eğer ayrılmak istiyorsa bu, 
onun hakkıdı~. Çünkü .. 

Fakat bu çocuğa dünyanın en 
sert adamına, dünyanın en iyi kalp
li adamını tercih etmek liizımgel
diğini nasıl anlatması? acaba her 
teyi irfana anlatsa mı? gene: 

- Yavrum irfan, dedı, sen ar· 
tık büyük bir çok oldun. Sana çok 
anlatacak teylerim"var. Annen gö
rüyorsun ki bu evde hiçt te mes'ut 
olmadı. Kocamın halini bilirsin. Bir 
gün olsun senin İstikbalinle me,gul 
oldu mu? Eve gelmez, ne sana ba
kar, ne bana ... 

İrfan isyankar bir vaziyet aldı ve 
bağırdı: 

- O babamdır, evin büyüğü
dür, ne isterse onu yapar. 

O zaman Şefika hanım, tam 
sıra11 gelen büyük itiraftan çekin
di. irfan gözlerinin ucuna Y•• birik 
miş bir halde söyledi: 

- Anne, dedi, baham... Beninı 
için .. ne diyeyim haham .. Ben senin 
gizli gizli ağladığını gördüm. Se
nin ıstırap çektiğini anladıkça içim 
parçalandı. Fakat yapamam anne, 
hahamdan ayrılamam. Batka biri
nin evinde oturmam .. 

Şefika hanım çocuğunun göster
diği bu ısrar ve muhabbete isyan 
etti: 

- irfan, dedi, sen o adamı bu 
kadar sevme ... O bu sevgiye layık 
adam değildir. 

O zaman çocuklarda ekseriya 
görünen bir mantık kuvvetile İrfan 

- Niçin? Sırrı, fena bir adam 
ını? 

Kalbimin alev alev yanmasına 
rağmen kahkahalarla gülmemek 
İçin kendimi güç tuttum. Sırrı, fe
na bir adam mı? Ono, fena demek 
hıle bir iltifat yerine geçer. Fakat 
bunu Netideye nasıl anlatmalı? 
Anla~ıya.cak, aklına sığdıramıya • 
ı.ak ki ... 

Gülümsedim: 
- Tahmin edemiyeceğin kadar 

fena? 
Netide, inanmıyan ve pka din • 

leyen bir tavırla bakıyordu: 
- Ne itibarla fena? 
- Ne itibarla değil ki .. Madem 

ki bana kalbini açtın. Ben de açık
ça konuşacağım. Evvela bana imı
mp inanmadığını söyle. 

- Sana, inanırım, Hüsrev am -
ca! 

Ne,idenin elini tuttum, ok,a. • 
dım: 

- Söyliyeceklerim , belki seni 
ü.ı:ecektir. Fakat ileride daha faz· 
la üzülmemek için buna taham • 
mül etmelisin ... Sana doğru ve bi
taı-af olduğumu anlatmak, göster • 
mek için, Sırrı Nevresin meziyetle 
rini inkar etmiyeceğim. 

Ne,ide, bir an taka etmekte ol • 
duğumu zannetti, yüzü güldü: 

- Mersi, cici amca! 

Bugünkü program 
1 S TA N B U L: 

18,30: Plik netri1atr. 19: Ruten Ferit 8. 
tarafından musiki hakkında musahab•. 19,20: 
Ajana '9'• Barsa haberleri . 19,30: Alaturk• 
musiki netriyalt Ru•en Bey va arkadatları. 
21,15: Ajana ve borsa haberleri, 21,25: Bedrİ" 
ye Rasim hanımın ittirA\cil• radyo orkestra••· 

V A R Ş O V A,1415 m. 
17,20: Plik. - Musahabe. 18,l~ı Tacannili 

orkestra konseri. 19: Muhtelif. 19,40::. Piya· 
no kon•eri. 20: Musahabe. 20125: Hafif muai· 
ki. 21,~5: Musahabe. 23,25: Dana musikisi. 
24: Muıahabe. - Dan• muıikiııi. 
B0KREŞ,364m. 

12: Orkestra. 13: Pl&.k. - Haberler. 14,15: 
Pl&k. 18: Jan Marko orkeıtrası. - Haberler· 
19,15: Orkestran1n 20: Üniversite dersi . -
Plak. - Musahabe. 21: Taıanni. 21,20: Or· 
kaetra. - Konferans. 22,05: Radyo orkestra• .. 
- Haberler. 

M O S KOVA, 1724 m. 
22: Almanca neıriyal. 22

1
05: lnıilizce. 24,0S: 

İsveç. 
B U D A P E Ş T E, 560 m. 

18,.30: Taı•nnili konall!!r. 19,15: Neteti. net• 
riya.t. - Konferans. 21,10: Operet parçaları· 
22,40: Spor haherleri. 23: Pertia siı•n taknn•• 
24: Almanc::ı konferans. 24,15: Dana musikisi. 

\' 1 Y" A N A, 507 m. 
20,20: Çift piyano konseri. 21: l. StrauaauJI 

operet ferinden parçalar. - Son haberler. 
MUıeakibea pli.k konseri. 

R E L G R A T, 437 m . 
20, Plak. 20,20, Roklam . 20,30' Plak. 2ı: 

Viyolonsel kona9T'İ. 21,30: Karııık neıriyat. 
23,4Sı Sııan muaikiıi. 

KONIGVUSTERHAUSEN, IS7l m. 
19,SO: Anne ı•rkıları, zb.to: "Bir al•t hö· 

ceii dünyayı dolaııyor,. iaimli mueikili skeç. 
22: Musikili piye•. 23: Haberler. 24: Dao• 
muıikiai. 

P R A G. 470 m. 
18,55: Musikili Almanca ııetrirat. 19,SS: 

Haberler. 20,05: Musahabe. 21,81: Sni~tananıtt 
eserlerinden filtt,armonik kone•r. 23: Halt-el•r 
23,20: Plik. 23.ZS: Muhtelif. 23,30: Millnoaki 
takım.ı. 

Bugün matine saat 18.30 te ve ıuare 
aaat 21 de 

FRANSIZ T1Y A TROSUNDA 
Attik Varyete ve Revü 

Heyeti 
fomsillerine devam edecektir. Y ann ak• 
şam saat 21 de tekmil programın teb
dili münasebetile Büyük Gala. 

lHTIRA iLANI 
" Devvar mermiler için mihaniki teeh

hürlü tipa" hakkında istihsal olunan 
23 Mayıs 1932 tarih ve 1364 numaralı 

ihtira bera!l bu defa mevki fiile konmalı 
üzere ahere devrüferai veya icar .dile
ğinden talip olanların Galata'da Çinili 
Rıhtım Hanında, Robert Ferri'ye müra· 
caatları ilan olunur. (16618) 

Aınn umdesi "MiLLiYET" tir. 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Türkiye için Hari~ içio 

L. K. L. K. •ı 
3 aylıiı • • • • • • • • 4 - S -
s .......... fso lf-

...!!_,. ........ 14 - 28 -
Gelen ••rak ıeri •erilmez.- Müddeti 

ceçen nü•halar 10 kuruıtur.- Gaw:ete •• 
matbaa7a ait itler için rn.üdiriyete müra· 
caat edilir. Gazetemiz iJi.nların mes'uliye• 
tini kabul elm.M:. --

dedi ki: 
- Anne, ben on bet senedir on• 

alıttım. Sen beni daha küçükken u· 
zaklara, çok uzaklara götürmcliy· 
din. 

Şefika hanun ne yapacajfını ta• 
ıırmıştı. Ne olurdu, §İmdi on bet 
Ya, daha genç olsaydı .• Yavrusunıı 
kucağına alıp ta uzaklara, Çok .,. 
zaklara götürseydi.. , 

Mademki o zaınan bu cesareti 
gösterememifti, timdi ne kadar a· 
er da olsa evde kalmaktan başk• 
çare görmiyordu. 

Çocuk, annesine o dakika yaptı• 
ğı zulümden bihaber, bütün bir sll' 
adeti parçalıyan son hükmünü ver• 
di: 

- Anne, istersen sen git. Beli 
bir yere gitmem. 

-SEM-

Ben, bütün ciddiyetimle devaOI 
ettim: 

- Evet. .. Sırrı Nevreı, tık, ki • 
bar, zarif bir gençtir. Naziktir, tet 
biyelidir. Giyinmesini, konutma•r 
nı bilir. Meclisinden sıkılmaz. Be· 
ki, benim daha henüz ketfedeıne • 
diğim, hatka meziyetleri de v11~ 
dır. Yalnız tunu biliyorum ki Sırt 
Nevres yalancıdır. 

Netide, şakrak bir kahkaha attı• 
- Bütün insanlar, yalancıdıt· 
- Sırrı Nevres, kumarbazdır··J 
Netidenin tavrı deği,iverdi, 11 

detle atıldı: ıt 
- Bunda galiba yanılıyortll; 

Hüsırev amca! Sırrı Nevreı, ~ 
ile kumar oynamaz. 
Omuzlarımı kaldırdım: . 1, 
- O, burada, sizlere gösterıt ·· 
- Niçin gösteriş yapsın? eı· 
- O, maksatsız hareket etıı' 
Netide, gayet ciddi idi: . 
- Demek ki programlı, düf11" 

celi adam. di• 
- Maalesef, fena müdafaa e 

yorsun, kızım! . ı,it 
Genç kız, davasından eının 

tavırla göğsünü geriyordu: .. 
1
. 

- Müdafaa değil, doğruyu 90 

lüyorum. ııı · 
Yavaş yavaş sinirlerim bozu 

vordu: 1 .,..,,. 

- Bitmeol 



• 
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Gençler için meslekler Bir haftalık dahili ve harici vakayii takip ediniz 
en şayanı dikkat bulduğunuz hadise hakkında 

bir yazı yazıp bize gönderiniz. 

••••••• 1 

Muhtelif hükumetlerin Avrupada tahsilde bulunan 
talebelerine verdikleri maaşlar neden ibarettir? 

Yeni sınai hayatımız gençlerimize bir 
çok yeni işler ve meslekler hazırlıyor 

En güzel yazılmış makalenin sahibine: 

5 lira 
ikinci gelen ınakalenin sahibine: 

fmtihnlar yaklıqıyor ... Bu sene etmez. Fakat muhtelif tehirlerde 
gene gerek Üniversiteden gerek ki talebe hayatına intıbak etmek 
diğer yüluek mekteplerden yüzler- şartile bir talebe, hayatını Avrupa
ce talebe mezun olacak. Bunla- ı da çok ucuza maledebilir. 
rın içinde derhal hayata atılabile- Size bir misal olmak üzere me
cek olanlar mevcut olduğu gibi ih- sela Bruxelles tehrine muhtelif 
tisaslarını daha ilerletmek, ve Av- memleketlerden hükumetler heıa-

Mektepten çıkınca bütün genç· 
leri dü,ündüren mühim bir me
sele vardır: 

- Acaba ben ne olayım? 
Doktor mu, avukat mı, mü • 

hendis mi? 
Sade gençler değil, aileleri de 

bunu düşünür ve oğlunu ne yap • 
mak, lazım geldiğini, onu hangi 
tarafa sevketmek icap ettiğini 
kestiremez. 

Bu hakikaten üzerinde du • 
rulmağa değer bir meseledir. Çün· 
kü evveli çocuğun veya o gen • 
cin kabiliyeti ile alakadar bir mes
lek bulmalı, saniyen o meslek 
aileye arzu edilen refahı getirme
lidir. Bundan başka daha mühim 
bir dava vardır: 

Acaba o ailenin mali vaziye • 
ti çocuğunun daha üç sene, beş 
sene şu veya bu mektepte okuma
sına müsait midir? Çünkü yük • 
sek tahsille, liseye kadar ol~n tah
sil arasında ailenin bütçesine bar 
olup olmamak noktasından mü • 
him farklar vardır. Nihayet lise 
ve orta mektep bu ailenin bulun
duğu yerin az çok yakinindedir. 
Halbuki yüksek mektepler her 
gün yol masraflarını istilzam et -
tirir. Diğer taraftan bunun icap 
ettirdiği kitap masrafı ve saire da
ha fazladır, 

Sonra yüksek mektepler ntha • 
Yet koca memleket içinde bir veya 
iki büyük şehirde toplanmıştır. 
Başka yerlerde oturan kimsele -
rin evlatlarını buraya gönderme· 
!eri adeta iki ev açmak gibi bir 
masrafa kapı açar. Meseli Ada -
nada oturan orta halli bir memu· 
run , liseyi bin mütkülit içinde 
bitiren oğlunu ticaret, hukuk ve
Ya de>ktorluk tahsili için lstan • 
bula göndermesine imkan var mı
dır? 

Filhakika burada bir talebe 
Yurdu varsa da nihayet kadrosu 
~ahduttur. Ve her raat gelen ve 
IStiyen buraya giremez. Binaen • 
11.leyh bu çocuklar çarnaçar ma -
lı11.\\t l h ·il erile kalmaktadır • 
l il il d ""k ar. Bunlar için her yer e yu • 
~ek mektep açman•": ?'add.~t~n 
•ınkanı yoktur. Nıtekım butun 
A VTupa memleketlerinde de va
ziyet bu şekildedir. Ve böyle 
mektepler nihayet azami beş on 
şehirde toplanmıştır. İstanbul 
üniversitesinin henüz daha ısla -
hı ile me§gul olur ve buraya a· 
vuçlar dolusu para sarfederken 
haşka bir yerde bu türlü mektep -
ler açmağa imkan var mıdır? Bu
nun içindir ki bazı meslekler maa
lesef her yerde olduğu gibi biz -
de de zengin mesleği olarak kal -
llıağa mahkUmdur. Fakat elbet • 
te hükumetimiz bunun için ol • 
duğu kadar bu sahadan çıkarıl -
llıaaı için lizım gelen tedbirleri 
olmaktadır ve alacaktır. Binaen -
ahleyh bu gibiler için bir tek sa -

a kalıyor: 
Hayata atılmak! 
Fakat nasıl? Hangi sahada 

Çalıtmalı? 
Eskiden memur olmak zihni • 

:Yeti hakimdi. Bugün o zihniyet 
Ölmüştür. "Kalem,, hiç şüphe yok 
k! para kazanmak için asil kibar 
l:ıır alettir. Fakat muasır mede • 
niyetin doğurduğu yeni aletler, 
Yeni icatlar "kalem,, i değil göl • 
Rede bırakmak dişleri arasında 
ezıniştir bile .. 
'· Fakat bu bugünün meselesi def 1l~ir. _Avrupada bile senele~den • 
erı hıssolunan bir vaziyettır. 0-

•acla da bir zamanlar gençler yal
lıız bu gibi sahalara atılmışlar, 
Sade memuriyet değil ayni za • 
~anda doktcrluk ve avukatlık gi
l t .. ~rbest meslekler de daima do
·Up boşaimıştır. Balzac bile dava
;11: avukatları ve hastasını dok · 
;-hrların sefaletini uzun boylu leş· 

tt etmemeş midir?. 

Buna karşı ne yapmalı? Bu va
ziyette bulunan gençlerimize na • 
sıl iş bulmalıyız?. Ve kendilerini 
ne gibi yerlerde çalıştırmalı? 

Bundan dolayı endişeye ma • 
hal. y~ktur. _Gençler için memle • 
ketımızde b1r çok yeni sahalar a
çılmı.!tıı: ve açılacaktır. Avrupa j. 
le Turkiye arasında bu it bulma 
noktasından büyük fa.,k vardır. 
Türkiye henüz yeni sanayileımek
tedir. Yeniden fabrikalar açılmak
ta yeniden ihtisaslar vücut bul • 
maktadır. Bunların işten anlar 
gençlere ihtiyaçları vardır. Bu • 
günkü faaliyet sahasının her kıs • 
mı için vaziyet böyledir. Yalnız 
bunda alaylı yetişmek kafi değil
dir. Her hangi bir makineyi ida • 
re edebilmek için onun başında 
bulunan gencin icap eden malu • 
mat ile mücehhez olması lazım • 
dır. Bu da sanayideki ihtisaslara 
ait tekniği, ve saireyi bu gibi it· 
lerde çalışan gençlere öğretebi • 
lecek yeni yeni mekteplerin açıl • 
masile olur. Bilhassa yeni fabri -
kaların açıldığı merkezlerde bu 1 

gibi mesleki tedrisata ehemmi - 1 

yet vermeli ve her fabrikanın i • ı 
çinde şimdilik, ilerde bir iş üni - / 
versitesi açılıncaya kadar mun -
tazam kurlar vermeğe başlamalı
yız. Buralara hem hariçten isti -
yen kimsele~ girebilir. Hem de 
fabrikaların içinde çalışanlar ken
di şubelerine taalluk eden umu -
mi ve hususi malumatı iktisap ede 
bilirler. 

Diğer taraftan iş üniversitesini 
süratle açmak için lazım gelen 
çarelere baş vurmalıyız. Sanayie 
ehemmiyet veren her memleket bu 
gibi mekteplere lazım gelen ala • 
kayi derhal tevcih etmek mecbu • 
riyetindedir. Avrupada böyle üni
versiteler çok vardır. Misal ola -
rak Belçikadaki Üniversiti du 
tiavail du Charloi'yi, Ecole Cen· 
trale'yi Fransadaki Conservatoire 
d_es A

8 
rts et Metieis'yi zikredebili-

rız. uraları talebeyle 1· d I' cap e en 
ame ı vı; ~azari malumatı verebi • 
lecek hutun tedris vasıtal ·ı .. 

hh d. I H arı e mu-ce ez ır er. ariçten bakılı _ 
ca hakiki bir farbika manzar~sı 
arzederler. içlerinde kimya labo·ra
tuvarları, elektrik, telsiz telefon ci
hazlar, diğer sanayie müteallik 
her nevi alat ve edevat vardır. 

Gündüzleri fabrikalarda çalı • 
şan amele gece buraya devam e • 
dip nazari malumatını tevsi etti • 
ği gibi ayrıca her suretle kafası 
nı ve elini işleten talebeler de var· 
~ır: Bu!!"~". sanat dediğimiz şey bir 
ıhtısas ışıdır. Memleketimizde mev 
cut sanayi mektepleri bize bu • 
nu temin edebiliyorsa da bunla • 
rın bugünün ihtiyacına tekabül 
edebildiğini hiç zannetmiyoruz • 
Çünkü talebeye gösterilecek ma -
kinelerden ve saireden mahrum • 
durlar. Talebelere asıl bunları mad 
de üzerinde gösterip anlatmak 
lazımdır. Nihayet herkes 19 yaşın
da hesap makinesini icat edecek 
kabiliyette olan bir Pascal değil • 
dir. 

İ§te bu tedris sahasına lazım
gelen ehemmiyeti atfeder ve bu -
nun ıslahı çarelerini ararsak hem 
sanayiimiz lazım gelen işten an • 
lar °:°surları temin etmiş ve hem 
de bır çok gençlerimize çok · · 
k 

ıyı, 

azançlı işler bulmuş olur. 
.. .y. 

Konferans ve konser 

2,5 lira 
Hakkı telif verilecektir. 

Bu musabakaya yalnız liseler, yüksek mektep talebeleri istirak 
edebilirler. Yazıların gazete yazuıyla azami ?5 ve asgari 30 
satır olması, kağıdın bir tarafına yazılmış bulunması lazımdır. 

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

Geçen hafta kazanan gazı/ar 
Son haftanın yazı müsabakasında birinciliği Ankara konuşmaları 

serlevhalı yazısı ile Galataıraraydan Muzaffer Bey, ikinciliği M. Kon • 
dilis Ankarada serlevhalı yazısı ile Üniversite talebesinden (F. Mah • 
mut Şükrü) Bey kazanmıştır. Kendile1inin hüviyet varakalarile idare
mize müracaat edip pmükiifatlarını almalarını rica ederiz. 

Anl!ara konuşmaları Kondilis Ankarada 
Bir haftadan beri hükumetimizin muh

terem l"Qİsafiri olan dost Yunan Harbiye 
Nazırı Ceneral Kondiliı'in Ankara da yap 
tığı temaalar son günlerin en fazla dik
k'1te değer hadisesidir. 

Lozan'ı müteakıp, karanlık bir mazinin 
miraı bıraktığı muallak ıneselelerin taıfi
yeıi ile 'l ~~ruri olan sıkı bir mukarenetin 
neticelendiği Ankara Antanat Kordiali
nin aktinden sonra gictikçe genitliyen 
Türk • Yunan münasebatı bugün Bal
kan ve Cenubu Şarki Akdeniz sulhunun 
taraininde çok kuvvetle müessir olmak
tadır. 

Türk ve Yunan devletleri umumi men· 
faatleri İstihdaf eden sulhun kuvvetlen· 
mesi. için elzem olan münasebetlerini de· 
vam eltirmesinde bir "bütün" halinde ha 
rcket ediyorlar. 

iki devlet zimamdarları aras:nda va
kit vakit yapılan ziyaretler ıuurlu ve 
müıterek gayeye, iki kardeş ve komsu 
milletin biribirine daha sıkı yakmlaş~a
ıına, doıtluk bağlarının kuvvetlenmesine 
amil oluyor. 

Baıvekilimiz ismet Paıa Hazretleri ve 
Tevfik Rüıtü Beyin Yunanistanda, Yu
nan Başvekili ve Hariciye N azınrun mem 
leketimizde uyandırdığı en iyi intibalar 
zail olmadan Ceneral Kondilisi aramız • 
d_a görmekle, ayni fikir ayni düıiince İ· 
çın ayni yolda çalışan ıiyaset adamlarını 
her telakkisi iki milletin teşriki mesai et· 
mcsine yeni bir merhale 'Ueşkil etmesi itiw 
barile çok mühim ve o nisbette mesut bir 
münasebetin müjdeleyicisi olması bi%İ 
çok .•e.v~ndirmittir. Ankara'da kardeıçe 
İ-e·~~~ ıçınde cereyan eden müzakerelerde 
·ur !Ye ve Yunanjstanı ali.kadar eden 

s~ya~ı ve askeri meseleler gözden geçi -
~ıl~ı§, sulh davasında çok feyizli netice
er~ne her iki milletin de sarsılmaz iman

la ınandıklr_-ı Balkan anlaşmasının yük-

kıekl kıymeti hakkında tamamen mutabık 
a rnmııtır. 
Çok samim' b" h · · d ·· 

nut ki d 
ı ır ava ıçın e aoylenen 

u ar an b l d"" ·· · . , aı ıca uıuncesı sulhu te-
mın ederek milletine hayat, refah emni
y~t verme~ olan, biribirlerine çözÜlmez 
hısler_le. baglanmış asil Türk • Elen dev
letlerını dostluk ve kardeşlik rabıtaları· 
n_ın kökleıtirilmesinde, ebedileştirilme • 
sınde karşılıklı hüsnüniyet gösterdikleri 
bir daha teyit edilmektedir. 

Bugün sulh aleminin belli batlı merkez 
lerinden biri olan Ankaramız, son hafta
lar içinde gene yakın dostlarımıza bağrı
nı açtı: dost Yugoslavyanın Hariciye Na 
zırını uğurladıkoan sonra, dost ve kom
§U Yunanistanın Harbiye Nazırı Ccne • 
ral Kondilisi sevinçle karşıladı. 

Dünyanın istikrarsız bir politika hava

sı içinde yüzdüğü, zaman zam~n ufukla
rın kanlı bulutlarla örtüldüğü bir zaman
da (sulh) mehfumuna (kutsiyet) izafe 
etmemek pel( büyük bir haksızlık olur. 
Bunu "Y urJ sulh, cihanda sulh,, umde
sile tahakku ettirmek için bütün varhğı 
ile çalışan ve cesaretli adımlar atan Tür 
kün Ankara11 da hakiki bir (Sulh Ki.· 
besi) dir. Bunu yabancı gözlerin de lak· 
dir ettiğini görmek insana tam bir iftihar 
hakkı veriyor. lıte "Ordre,, gazetesinin 
bir makalesinden: Mağluplar ara11nda 
samimi olarak eski intikam duygulann· 
dan uzaklafıp sulhün teessüsü için çah .. 
şan yegône devlet Türkiye'dir.,, Bu ga
zetenin yanıldığı nokta Türkiyeyi mağ .. 
hiplann arasında görmesidir. Türkiye 
mağlupların arasında değil, galiplerin ba 
tında gelir. Bu ııalibiyet bugünkü sulh 
zaferile taçlanmıı oluyor. Konclilis'in 
Ankara ziyareti bu mukaddes sulh bina· 
ıını biraz daha tarsin edecek bir mahi
yett!edir. 

Kondilis bir askerdir. Fakat sulh için 
milletnin duyduğu riyasız arzuyu haki .. 
kat yapmak için çalışan bir askerdir. Ev· 
velce bu gibi askeri tema•lar devletler a· 
rasında korkulu bir bava yaratmaktan 
başka bir iıe yaramazdı. Bugün ise bu 
gibi karşılaımalar düşmanca emellerle 
yapılmayıp, milletler arasındaki yakınlığı 
artırmak, diplomatların itlerini kolaylaş
tırmak, perçinlemek maksadile yapılıyor. 
Bu, ayni zamanda bütün dünyayı kaplı 
yan bedbinlik teranelerine rağmen yeni 
esaslara dayanan bir sulh devresinin baı· 
tadığını göstermektedir. Bundan baıka 
Kondilis gibi bütün mevcudiyetini mille
tin sulh ülküsüne hasretmif, bu maksat
la daha evvel Nit ve Belgrat'a gitmit O· 

lan bir aıkerin Ankaraya gelişi, efkarı u
mumiyemiz için batka bir mana taıır. 
Çünkü biz asker bir millet olduğumuz i
çin asker sözünü mertçe sayar ve buna 
mertçe i.nanırız. 

rupada tahsillerini ikmal ederek hına gelen talebelerin aldıkları ma 
hem memlekette, hem cemiyet ve aşlardan bir kaçını zikredeceğim. 
hem kendilerine daha nafi bir un- Burada Venezoellalı bir talebe 
sur olmak istiyenler pek çoktur. 2000 frank yani 120 lira almakta. 
Zaten bir memlekette · Kniversite dır. Cenubi Amerikanın diğer bü-
ne kadar mükemmel olursa olsun tün talebelerine de hükumetleri a-
bunu bitiren gençlerin diğer mem- ,ağı yukarı bu miktarı vermekte-
leketleri görmeleri ve oralardaki dir. Salvador'lu bir talebe 1800 
tah ıil hayatını takip etmeleri her yani 100 lira kadar bir paı a al-
zaman faydalı değil midir? maktadır. Çinli talebenin eline ge-

Bugün Amerikadaki tahsil ile çen para 1000 frank yeni 60 lira-
Avrupada muhtelif yerlerdeki tah- dır. Diğer taraftan bizim Türk ta. 
sil arasında çok fark vardır. Niha- )ebeleri evvelce 125 liradan fazla 
yet bir memlekette bir faaliyet ıa· para aldıkları halde bu miktar 
hası diğerine nazaran daha çok 1600 küsur franga yani 100 liraya 
inkipf etmit olamaz mı? itte bu- yakın bir maafa indirilm'ştir. Bun-
nun için Avrupa talebeleri arasın- !arın içinde aldıkları ma~ların az
da talebe mübadelesi usulü ihdas lıJmdan fikayet ed~nler de ~-~vcut 
edilmiftİr. Mesela Londra talebele- olduğu gibi bunu lazı~geldıgı k;ı.. 
ri bir miiddet için Paris' e gelirler dar kafi telakki edenler de var
ve Paristeki talebeler de ayni müd- dır. 
det zarfında Londraya, giderler. Bunlardan bir kaç tanesini tanı
lki tarafın ailesi de geleni kendi yorduk; her rastgeldiğimiz zaman 
evladı gibi telakki eder ve ona öy- şikayetleri şu idi: 
le bakar. Hatta bu usul hazan ay- - _Aldığımız para kafi deg" il .. 
ni memleket hudutları dahilinde K d · b en ımıze ir fey yapamıyoruz. 
muhtelif fehirlerde tatbik edilmek Ü ttümüze bakamıyoruz. Safımıza 
tedir. Bu talebelerin görgüsü, dün- bakamıyoruz. 
ya hakkındaki telakkileri üzerinde 
büyük tesirler yapar. - Neden? Diye sorduk. 

- Efendim dediler bir operaya 
gitsek 60 frank yani 360 kurus .. Bizde de bu çok tayanı arzu ise de 

henüz kabili tatbik değildir. Çün
kü evvelemirde mesafe en büyük 
ter.irni yapmaktadır. Memleketi
miz büyük Üniversite 'ehirlerin

.den oldukça uzaktadır. Ve yol mas 
rafı hayli pahalıdır. Saniyen mem· 
leketimizde Üniversite mensupları 
henüz yeni yeni inkiaaf etmekte
dir. Bunu tahakkuk etmesi için bir 
kaç sene daha intizar etmemiz za· 
ruridir. Onun için bir tek çare ka· 

lıyor: 

Avrupaya kendi hesabına git· 
mek ..• 
Vakıa hükumet her sene Avrupa

nın muhtelif Üniversitelerine yük
Jek mekteplerine talebe gönderi
yorsa da, bu vaz,İyet icabı mahdut· 

tur. Herkesin bundan İstifade et

mesi imkan dahilinde değildir. Ni

hayet bir çok sahalarda bir iki genç 
ancak imtihanı kazanmakta ve Av
rupaya gitmek imkinın bulmakta
dır. İmtihanda yüzde yetmif bet 
tanım da olduğu inkar edilebilir 
mi? 

Onun için bir çok gençlerimiz 
kendi her.aplarına Avrupaya git
mek mecburiyetinde kalıyorlar. Fa 
kat ekserisinin bu hususta cesaret
lerini kıran bazı sebepler mevcut
tur.: 

Fakat i,te böyle düşünenler' ya
nında oraya 50 kuruşa gitmcs'ni 
bilen talebeler de mevcuttur. M • 
sela Bruxelleı'te Ermeni talebele
ri vardır. Bunlar Ermeni cemiyeti 
tarafından Nobar paıtanın vakfi!e 
okutturulmaktadır. Ve aldıkları 
para 48 liranın içindedir. Ve bun 
lar da pek ala yaşıyorlar. 

Çünkü yukarıda yazdığımız gİ· 
bi talebe hayatına intıbak etmek 
lazıındır. Talebeler için daima u
cuz pansiyonlar, lokantalar vardıt, 
Tiyatrolarda talebeye tenzilat ya
pılmaktadır. Tramvaylar kezalik 
talebe için çok ucuzdur. Sonra ay
rıca talebe yurtları a,çılmıftır Va
ziyet Belçikada böyle ouduğu gibi 
Pariste de aynıdır. Burada da he~ 
memleket kendi talebesi için hır 

yurt açmı~, bunların ucuz ya~a
sını temin edecek vaııtalan hazır
lamıttır. Vakıa hayat Avrvı>anm 
muhtelif fehirlerine naza=an fark· 
lıdır. Mesela Paris biraz daha pa
halıdır. Londrada hayat daha müş
küldür. Berlin, Brüksel ayarında
dır. Fakat nerede olursa olsun ~u
nu söyleyelim ki hesabını bilen b:r 
talebe için 70 • 80 lira belegan ma
belağ kafidir. 

Onun için Avrupaya gidecek Ankara'da Yunan heyetile müzakere. 
ler yapılırken Balkan paktının hararetli 
bir taraftıarı olan Yugoslavya Hariciye 
N~zn:ının B ulrar devlet adam1ari1e çok 
musaıt şartlar altnıda yaptığı mülakatlar 
ve Tevfik Rüı~ü Beyin Bükret seyahati, 
Balkanlarda mısaktan mütevellit -teşriki 
meıainin daha fazla kuvvetlenmesinin 
teıkilatlandırılma11nın çok yakın bir za'. 
manda kabil olabileceğini bize ihsas el• 
mektedir. 

Avrupada nasıl geçinmeli?. Ora 
Konclilis giderken yaptığı beyanatta: da yafamak için en atağı ayda 200 

"Balkan miıakından mütevellit Balkan· lira lazımdır. Hayır. Vaziyet ka-

gençlerin bu para !Jlkıntısı ihtimali 

kartıamda gözlerini yıldırmamalı
dır. Eğer gençlerimiz arasında Av
rupadaki hiyat hakkında daha faz
la izahat istiyenler olursa bunu 
kendilerine daima vermeğe amade 
yiz. 

M. Y evtiç'ten sonra, Yunan Harbiye 
Nazırının kıymetli sözleri komtularınuz 
arasında da her geçen giinün bu tuurlu 
''ülkü,, ye hız verdiği bir daha anlatılmı§ 
oluyor: 

" ... Balkanlar, Balkanlılarındır düstu
ru, istikbalde bütün Balkanlıların yegane 
siyaseti olacaktır ••. ,, 

Galatasaray Lisesi 
MUZAFFER 

CT üncü kolordu ilanları ' 

M. M. V. SA. AL. KOM. 
dan: , 

larda tetriki mesainin de daha fula kuv- tiyen böyle değildir. Bunu gözde 
ve~lendirilmeai huıusunda anlaımıt hu· büyütınemelidir. filhakika para
lunuyoruz. Balkanlar Balkanlılarındır nın endazesi yoktur. İnsan ne ka
düsturu istikbalde bütün Balkanların ye- dar para bulursa harcaya~ilir. Bu 
gine siyaaeti olacaktır.,, dedi. Bu sözler takdirde 200 değil 500 bile kifayet 

umumi sulh düşüncesinin artık her Jeye • •••••••••••••••••••••••••••••••• 
hakim olduğunu ııösteriyor. Kondiliı'in 
Balkan ıniaakı hakkındaki kuvvetli fikir· 
leri, Bulgariıtana misaka ittiraki husu ... 
ıundaki aamimi temennileri, mühim l>ir 
unsuru bulunduğumuz Balkan siyaseti -
nin istikbali hakkında herkeıe emniyet 
ve itminan verecek bir kuvvet ve mahi· 
yettedir. 

üniversite 
F. MAHMUT ŞUKRU 

Ticaret işleri Umum Müdürlüğünden : 
S. t · k ti · • ı ftiı ve mür akabesi hakkındaki 25 Haziran 927 la· 
ıgor a ftr e erının e 

"hl" k h""k"" ı · ...nre yan~n ve Nakliyat Sigorta muamelelerile ça· 
rı ı anun u um er•nc •- e· 
lıımak üzre teıcil edilmit olan ecnebi ıiı- orta ıirltetlerinden (Balkan ıigor~a Şirke· 
ti) bu kere müracaatla Türkiyedeki muameli.tını tatil ederek tasfiyesine karar 

verdiğini ve tasfiye muamelesinin ifasını 1ttihadi Milli Türk Sigort<'I 1tirketini 

memur ettiğini bildinnittir. Mezkür şirkt>t:1e alikasr ola- 1 ..,r.,. .... .,!. ' 4 ~1n 

İstanbul Mıntakası Ticaret Müdürlüğür e müracaatlan ilan olunur. ( 16631) --. 

Üniversite Rektörlü >ünden: Fırka Binbirdirek semt ocağın. 
da perşembe günü akşamı saat 20 
de bir toplantı yapılmış, doktor 
İbrahim Zati Bey tarafından içki 
aleyhinde bir konferans verilmiş • 
tir. 

Bunu müteakip lstanbul mu • 
siki birliği gençleri de bir kon • 
ser vermişlerdir. 

Hava kıt'atı için lzmirde Re 
şadiyede inşa edilecek olan bir 
hangar kapalı zarfla ınünaka • 
saya konmuştur. ihalesi 2 • 
6 - 934 Cumartesi günü saat 
10,30 dadır. Taliplerin şartna-

meyi görmek üzere her gün ?ğ 
leden evvel ve münakasaya ış
tirak için de o gün ve vaktin
den evvel teklif ve teminat 
mektuplarile Ankara' da M. M. 
V. SA. AL. KOM. na müra -
caatları. (3520) (2244) 

2630 

Fen Fakültesi Antropoloji profesörü IJ •. Şevket Aciz 
Bey tarafından "Türk Tarihi ve Asyanm biyodinamik ve 
Antropodinamik kudreti" ha kkmda 16 Mayıs Çarşamba gü 
nü saat 17 de Üniversite Konf eranı; salonunda bir Konferans 
verilecektir. Konferans serbesttir. (2384) 2727 
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lllAHK.EMELERDE 

Köprü cinayeti 
Ali Fedai Beyin tekrar 

muayenesi istendi 

Hikmet B. musul meselesinin geçirdiği safhaları anlattı 

Köprü üzerinde Süzan ham • 
mı öldürmekten suçlu Ali Fedai 
efendinin muhakemesine de dün 
ağır ceza mahkemesinde devam e· 
dilmiı, ve bazı şahitler dinlen • 
mi,tir. 

Ali Fedai Beyin vekili Etem 
Ruhi Bey müvekkilinin ha-stalı • 
ğmm ilerlediğini söyliyerek tek • 
rar tıbbı adlide muayene ve te • 
daviıini istemiş, davacı vekili da
vayı uzatan bu taleplere itiraz et
miş, muhakeme gene başka güne 
bırakılmıştır. 

Bir katilin dosyası 
Mustafa isminde birisini öldür

mekten suçlu Arap Muharrem ev
velce 15 sene hapse mahküm edil. 
misti ve mahkümiyet kararı tem
yiz' edild'iği için evrak Eskişehire 
gönderilmişti . 

Bu evrakın adliye yangınında 
yandığı sanılmış, dosya yenilen • 
miş ve yeniden ağır ceza mah • 
kemesine sevkedilınittir. 

Fakat mahkemede evrakın 
temyizde olduğu anlaşıldığm • 
dan yenilenen dosyanın eskisile 
birlettirilmesi i!(in Eskişebire gön 
derilmesine karar verilmiştir. 

Tramvaya bırakılan bombalar 
Artin Tülekyan efendiyi şüp • 

heli maksatlar peşinde dolaşan bir 
adam vaziyet inde göstermek için 
namına yazılmış bir mektupla tram 
va y arabası içinde bomba bırak
maktan suçlu Bafralı İbrahim e • 
fendi _ile arkadaşlarının muhake • 
mesine dün üçüncü ceza mabke • 
mesinde devam edilmiş , bazı şn
hi tler dinlenmiş, muhakeme baskı\ 
güne kalmıştır. -

Yanan maaş davası 
Asliye mahkemeleri aza nam • 

zedi Muazzez hanımın maaş mu • 
temedi Mehme t Ali B ey a leyhi • 
ne ikame ettiği yanmış maaş da • 
vası neticelenmiştir. 

Mahkeme Mehmet Ali beyi ad
liye yangınında yanan maaşı ö • 
derneğe mahkum etmiştir. Meh -
m et Ali Bey davayi temyiz etmiş
t ir. 

Mahkemelerin mobilyeleri 
Yeni postahane binasına nak 

ledilen mahkemelerin mobilyala • 
rı ikmal edilmek üzeredir. Ceza 
mahkemeleri için Üzerleri kırmı • 
z~, hukuk m_ahkemeleri için de ye
şd çuhalar örtülü kürsüler yapıl
mıştır. 

Müteferrik mahallerde çalışan 
diğer mahkemeler de peyderpey 
yeni postahane binasına nakledi • 
leceklerdir. 

r erkos borularının tamiri 
Dün terkosun ana borulan ta • 

°;lir _ed!ldiği için, şehirde sular ke
sılmıştır. 

Belediye halka Yaptığı ilanda 
~':'l~rın sabah saat 8,5 ta kesflece
gını ve tamiratın 6 saat sürece • 
ğini. bildirmişti. Fakat gece geç 
vakıte kadar sular gelmemiştir. 

I Küçük haberler 1 
'" Verem mücadele cemiyeti ta

rafından Eyüp dispanserinin in • 
§aatına karşılık olmak üzere 21i 
temmuzda bir deniz gezintisi te~
tip edilmiştir. 

>;. Veremle mücadele cemiyeti 
ne mühendis Halil Bey tarafından 
50 lira tebeı-rü edilmiştir. 

Milliyet'in tefrikası: 7 

(Başı 1 inci sahifede) 
tarekenin 7 inci madde!ine daya • 
narak Musulu işgal etmeğe teseb-
büs ettiler. ' 

Birçok münakaşalar oldu. Fakat 
vaziyetimiz zayıflamıştı. Münaka
şalar nazari kaldı ve Musul İfga) 
edildi. Musula karfı biz naul ha • 
reket edebilirdik. Yayan, bir iki ay 
yürüyü9le asker sevkedecektik. 
Çünkü timendifer Fransızların e -
!inde idi. 

Hareketi milliye esnasında İngi 
!izler, bizi orada fazla iz'aç etme
diler. Diyarıbekir, Harput üzerle -
rine yürümek gibi hareketlerde bu 
lunsaydılar, belki harbederdik. İz. 
mirde, lstanbulda, Adanada hü • 
cumlara maruz kalıyorduk. 

Harekitı milliye esnaamda, MusU· 
la asker aevki için mücbir bir aebep 
göremedik. Nihayet zafer oldu, Lau
sanne konferan-:,;;na girdik. Ve Büyük 
zafer arifesinde oradaki karakolları • 
mızın mevkii, şimdiki hududun mev -
kü ;di.Adananın,lzmirin ve ıaireııin diş
mandan kurtulınasma mukabil,Musulda 
eski vaziyetin idamesinde en mühim se
bep budur. 

Konferansta ihi. mesele 
Lauıanne konferansı eınaaında, bi:z 

İngiltereyi ali.kadar eden meaeae Üze
rinde ne vakit durursak, bütün mütte 
fikleri kartımızda buluyorduk. lngi
lizler, şark meselesini mühim adde • 
diyorlarınıf. Fransızlar d" şark İtlerin 
de onunla beraberdiler. ltalva da in • 
gilterenin peıinden l!'idiyordu. Faşist 
rejimi henüz yeni idi. Ağır basacak va 
ziyeti yoktu. Lausanne konferansında 
Musu1 mese1ea-ini halletmekte ısrar et 
seydik, bütün ınüttefikleri karşı.-mız -
da bula<-"'-kt1k~ Tehir etmeğe m.ecbur 
olduk. Yeniden harbe başlanmamak 
esas olduktan sonra bunu sonraya bı
rakmağı tercih ettik. iki mesele var
dı: 

1 - Musul me<ıelesi. 2 - lmpera
torluk borçlan meselesi. Musul mese
lesi, fn giltereyi, borçlar ıne&elesi Fran 
sayı alakadar ediyordu. Musul l~i -
]izlerin arzusuna göre halledildi. 

Borçlar, Fransızların istediği faizin 
&ekizde birini vermek auretile halle -
dildi. Muaul filen lngilizlerin elinde 
idi. Ba~ka suretle halletınek için lngi 
lizleri. oradan atmak l&zırodı. Borçlar 
meselesinde ise para bizde idi. Kuvvet 
elimizde demekti. Fransızlar. bu pa ... 
rayı kurtannak için, bize kar§ı harbet 
ınek mevkiinde idiler. Cihan efkarı ise 
yeniden tecavüzi harp yapmağa mü • 
.ait değildi. Müzakerat müddetince 
hep bu esa•a riayet edildi. Hiç kimse, 
başka türlü halledemezdi. Tabii olanı 
bu idi. Musul meselesi, bize bir ibret 
dersi olmuıtur. Musul meselesini lngil 
terenin istediği gibi hal için Cemiyeti 
/\kvam, kendi misakını değiştirmi,tir. 
lraktaki, lngiliz mandasını 25 seneye 
«;'karmııtır. Bu da göaterir ki beynel
ınilel teşekküllere güvenmek doğru 
değildir. Kimin .siyasi nüfuzu fazla ise 
o kazanır. lngiltere diğer devletlere 
b tt meselede menfaatler göstermiş, mu 
kabilinde reylerini almıtşır. lrakta 
büyük ihtilal çıkını,, büyük kuvetler· 
le bastırılmış, Faysala. manda itilafı 
imzalatılmııtı. Cemiyeti Akvam beş 
senelik mandayı, 25 seneye ibllğ et ... 
miş,ti. Muahedede Muaul meaeleainin 
b :l8.hara hallini icap ettiren fıkra $U

dıır: 

"Türkive ile Irak arasında hudut 
!:' ay zarfında Türkiye ile lngiltere ara
smda bilitilaf tayin edilecektir. An • 
luşma olmazsa ihtilaf Cemiyeti Akva• 
ma arzedilecektir. 

Vaziyette tebeddül ika etmemeği 
Türkiye ve İngiltere biribirlerine kar 
~· taahhüt ederler.,. 

Muahededeki metin budur. 9 ay zar 
fında anlaımağa çalışacağız. Musul • 
daki fili vaziyeti iki taraf ta değiştir 
ıneyecek. Lauaanne'dan biraz sonra 
lngili;ı;Jer, Süleymaniyeyi bombardı • 
man etmİ§lerdir. İngilizler, Süleyma
niyenin bazı aksamını terketmişlerdi. 
Bu havalide Şeyh Mahmut hakimdi. 
lngiliz tayyareleri Süleymaniyeyi bonı 
bardmıan ettikleri zaman. biz protes 
to ettik. Fakat mini olamazdık. Harp 
cbnerniz lllnndı. Doğru değildi. Lau
ı.anne'dan bir sene sonra da gene böv 
le karadan ve havadan hücumla Sü
h nnaniyeyi almışlardı. Ahitşikenlik 
:ı.,ikitrdı. 

/stanbu/Ja müzakereler 
lstanbulda Musul konferansı, 10 Ma 

Tanıdığım Casuslar 
( Meli. Knokaert'in hatıraları ) 

Tercüme eden: AHMET CEMALEDDIN 
(T efrikamızın evvelki nüshasın

ila müıveddelerden birkaç kağıt 
zuhulen unutulmuştur. Telrikamn_ 
aiyak ve sebakına halel gelmemesı 
için eksik kalan kısımla beraber,bu 
gün telrikamızı tamamlıyoruz) 

Artık o günden itibaren bizim 
muhafız çavu' efendi boş vakitle· 
rinin en çoğunu do!tu zabit ,.ekili 
ile geçiriyor, kafa kafaya yaşıyor
lardı. 
Yılbaşı yortularından bir kaç 

gün evvel ( Marita ) ~anıma soku
larak hiddetli hiddetlı: 

_ lki herif, dedi, (Veronika)yı 
takip ediyorlar. Fikirleri fe~~ c;>lsa 
gerek. Bu ( Smitten) ç<;ık sınırım.e 
dokunmaya başladı. Bir gün süpur
ge sopasını kapaca ğım galiba! .. 

Dev clisseli ( Marita) süpürge 
sopasını kapacak olursa çavuş efen 
diyi adam akıllı ıslatacağı muhak
kaktı. Zira (Marita) kadından zi
yade pehlivan gibi bir şeydi. Maa-

ve hiddetle bir işe teşebbüs etme· 
mesini zira heriflerin meyusane 
bir harekete cesaret edebilecek 
tinette kimseler olduğunu söyle
dim. 

Bu müddet zarfında köye gelmiş 
olan askerler harıl harıl yılbası zi
yafetine hazırlanıyorlardı. KÖyün 
etrafı çam ormanlarile örtülü idi. 
Düsman askerleri bu ormanlara da
lıy~rlar ve çocuklar gibi sevinerek 
iri çam ağaçları kesiyorlar ve bun
ları köye taşıyorlardı. Bu suretle 
her bölük, her manga oturduğu 
binada kendisine mahsus bir noel 
ağacı hazırlamakla meşgul oluyor
du. ls o kadar ilerledi ki nihavet 
o or~anlarda mevzi almış olan .top 
çuların kumanda,nı m e rkez kuman
danına şikayet ederek piyade lerin 
toplarını gizleyen ağaçları söktük
lerini ve bataryaların meydanda 
kaldıklarım söylemiş ondan sonra 
da ağaç kesilmek menedildi. 

yıatan 5 haziran 1924 e kadar top -
lanmııtı. Baı murab.unmz Fethi Bey
di. İngiliz ba!llJlurahası da Sir Pres 
Koktu. Bu zat, trak fevkalade komi
seri idi, Lausaımeda karşımızda Lord 
Gürzon vardı. Hariciye nazırı idi. 
Muhafazakar fırkasına mensuptu. Bu 
zat yalnız Muaul viliyetini istemişti~ 
1924 ht•nbul konferansı toplandığı 
sırada lngiltere de sosyalist partisi bil 
kimdi. Sosyalist fırkaları, sulhperver · 
dirler. Hatta milltemleke aleyhinde 
bulunuyorlar. Halbuki, Sir Prea Kokı, 
bu hükümetin mümeHili olduğu halde 
Hakkari vilayetinin de yarısını biz • 
den istemitıir. 

lralı hrulwlu 
Bu vesile ile bazı mükayeseler yap 

mak lazım: Harpten evvel Irak de -
nilince Bağdadın 50 - 60 kilometre şi
maline kadar giden mıntaka anlaşılır. 
Mütareke olduktan biraz sonra lngi
lizler Irak d~e Musulun az şimalini 
istediler. O vakitli zaafımızdan bilis 
tifade, şimdiki hududu Irak hududu 
olarak gösterdiler. lstanbul konferan 
sında Hakkariyi ileri sürdüler. Kuv • 
vetlendikçe, taleplerinde ileri gidiyor 
!ardı .. lngilizler Hakkariyi alabilmek 
için tecavüzi harbi yapmağa mecbur
dular. Fakat taarruza cesaret edeme
diler. Biz de, sulbü henüz yapmı§tık. 
Ulöf olarak bazı teşebbüslere girişi! -
di. lngilizler, l&tanbul konferansında 
Hakk8.rideki kıt' alarmıızrn çıkmatı .. 
nı istediler. Hatt& tayyare ile bom ... 
bardımana baıladılar. 

Bize 11 Te,rinievvel 934 le bir ül
timatom verdiler. Eğer 11 Te§riniev
vel öğleye kadar Hak.kiri viliyetinin 
yarısını tahliye etmezoeniz Iraktaki 
İngiliz ordu kumandanına vaziyeti 
düzeltmesi için e-mir verilmiıtir. diyor 
!ardı. Bu Mu•ul mesele&inin en had 
devresidir. Bu blöfe aldırmadık, .Şa -
yet taan-uz yapılırsa Cümhuriyet hü • 
kômeti, mukabelede bulunacaktır d e 
dik. ' 

Bir komisyon 
Bundan sonra ihtilaf Cemiyeti Ak

vama havale edilmiıtir. Cemiyeti Ak
vam iıe baılamadan evvel 3 kişili!, bir 
komisyon ayırmıt.ş.ır. KomiayonJ scya-· 
hatler yapmıf, malôm.at toplamış.tır. 
Bu azadan biri hveçli, diğer Maca r, 
üçüncüsü Belçikalı idi. Fakat komis • 
yon, döndü dolattı ve dedi ki, Muoul
da plebisit yaponak imkansızdır. Çün 
kü ahali bunu,...yapacak halde değil -
dir. 1200 sahifelik bir rapor vardır. 
Guya Türkiye lehinde de görünür. Ve 
neticede der ki Musul Vilayeti, fraka 
bağlanmalı, ve frak 25 sene lngiliz 
mandası altında kalmalıdır. Anla0ıldı 
kit lngiltere mandasını 25 seneye çı -
karmağa komisye>nu alet etıİ:ıişti . .Şim
di Cemiyeti Akvama düşen vazife, 
Musul vilayetini lngiltereye rapl" t • 
mekti. Fakat hukukan güçtü. Zıra, 
buna mi.ni olan birçok şeyler vaı·dı. 
Başlıca ilci grupla toplayacağız. 1 -
Lausanne ahitnamesi 2 - Cemiyeti 
Akvam misakı. 

Bir de Lord Gürzonun Lausanneda 
ki beyanatıdır. Musul hakkında. lnıri
liz tekliJi §U idi: Hudut, Cemiyeti Ak 
vamın vereceği karar üzerine çizile -
cekti diye bir ibare koydurmak istemiş 
lerdi. 

Biz bu metni kabul e!medik. Mua
hededeki metin kondu. 

Biz, doğrudan doğruya anlaşacll -
ğız, anlaşamazaa·k meseJet Cemiyeti 
Akvama gidecekti. 

Mü.akta iki madde 
Vaziyet bu idi. Cemiyeti Akvam n..i 

saka gelelim: Mi.akın iki madde&ı var 
dı: Biri 5 inci, b iri de 15 İnci mad • 
de. 

Beşinci madde, kararlara aitti. Bu 
nun da bütün azanın ittifakile alın -
m.ası lizrmdır. Cemiyeti Akvam da işi 
olan devletin meclisteki murabbası 
hakiki aza hukukunu haizdir. Bina
enaleyh verilecek karann hukukan 
karar olması ic;in bizim de muvafaka 
!imiz şarttı. 

Cemiyeti Akvama bu maddeler mu 
cıbince gitmİ§tik. Bu'11ara göre, biz 
razı olmadıkça hiç bir hüküm karar 
mahiyetini alamazdı. Verilecek hü -
küm tav&iye mahiyetinde idi. Bunu te 
yit eden Gürzonun beyanatı idi. Gür -
zon demişti ki: 

- Çekinmeyiniz. Bir karar veril ... 
mek için •İ ~ · ' de reyiniz 18.zımdır. Ce 
miyeti Akv<.::1a gitmekten çekinmeyi
niz! 

iki taraf ta cemiyeti akvamda iddi 
alan serdetti. Karar vermek imki.nı 
yoktu. Bir hile düşünüldü. Lahay di • 
vanı adaletinden bir sual sorulacaktı. 
Sual fudur: Cemiyeti Akvam hakem 

çavuşun ahbabının (4) numaralı 
mangası da noel ağacını ele geçir
mit ve bilmem nereden bir çok 
renkli mumlar da tedarik eylemit· 
ti. Binanın cesim penceresinden 
noel ağacı rengarnek mumları ve
süsleri ile göze çarpıyor, diğer cü
zütamların haset ve gıptasını cel
bediyordu. Tabii (Smitten) çavu
fUn azamet ve gururuna payan yok 
tu. Bu yortu arifesinde bir kadınlar 
ise bizimkilerin bir hücum yaparak 
bizi kurtaracaklarını ümit edip du
ruyorduk. Alman askerlerine mem 
leketlerinden iri posta paketleri 

dahilinde hediyeler geliyor, onlar· 
da harbin nihayet üç dört ayda bi
teceğini düşünerek yortuyu mes'ut 
bir surette geçirmek istiyorlardı. 
Halbuki garp tarafında, pek yakı
nımızda arasıra boğuk, boğuk gür
liyen toplar harbin saldırmaya mü
heyya bir arslan balinde henüz 
mevcut .olduğunu ve hiddetli hid
detli kükrediğini ihtar ediyordu. 
Bizler kurtulmak ümidinin verdiği 
cesaret ile, düşmanlar da harbi bir 
an parlak bir zaferle bitirimek hül
yasile yortuyu teside hazırlanıyor 
du. 

Çalıştığım hastahanenin dokto
ru bana hastahanede bir oda tahsis 
etmek istemişti. Liki n11em al-

midir, yoksa tavsiyeci mahiyetinde mi 
dir? 

Hakem. vaziyetinde ise vereceği ka
rar, ittifakla mı, ekseriyetle mi verile 
cektir? 

Tabii biz bu celseyi lerkettik. On
lar, Lahey divanından sordular. iste· 
dikleri şekilde cevap aldılar. Cemiye
ti Akvam, hakem vaziyetindedir. Ka
rar, ittifakla alınacak fakat alaka -
darların reyleri nazarı dikkte alınmı
yacaktı. Bu karar geldi. Lahey diva . 
nından gelen cevap, iatitari rey mahi
yetinde idi. Cemiyeti Akvam bunu ken 
dine maletmek için, bizim rcyimiz li
zımdı. İsveç hariciye nazın mazbata 
muharriri idi. 

Biz bunu kendimize maledeccğiz, 
Fakat Ceıniyeti Akvam misakını de -
ğiıtirmek için Lahey divanının kararı 
m kabul etmek lazımdı. 

Bunu yapınca, biz dedik ki temsil ıa 
lahiyetimi:ı: bitıniıtir. Miaakın bu ve 
bu maddeleri vardı. Geldik. Halbuki 
bunlar reyimize ahnmadan değiftİrif
mİ§tİ.r. Biz çıkınca onlar, karakollar 
arası·ndaki vaziyeti, hudut yapb.la.1· ve 
mandayı 25 seneye iblağ ettiler. 

lngilizler, Hakkilriyi de istiyorlnr
dı. Fakat olmıo.dı. Çünkü bu takdirde 
harp çıkacaktı. Kimsede tecavüzi har 
be oeaaret yoktu. Neticede, ne biz Mu
ıula gittik, ne İngilizler Hakkariye 
geldiler. 

Meselenin beynelmilel safhası 

Muıul meseleııinin beynelmilel saf 
hasına gelelim: IJk Cemiyeti Akvam 
içtimaında, Eyliil 925. Avrupanın va
ziyeti fU idi: lngilteredeki amele hü
kll.meti dü~Ü§, Muhafa.zakirJar mev 
kie gelmitti. Sosyalist hükümeti, düş 
meden evvel, Cemiyeti Akvama dahil 
bükümetlerle bir protokol imzalamış· 
tı: Ceneve protokolü. Cemiyeti Akva
ma dahil memleketler, biribirleı·ine 
kuvvetle yardımı taahhüt ediyorlar -
dı. Cemiyeti Akvam isterse, kendire 
mensup devletlerin millellah kuv•elle 
rini de kullanabilecekti. Bu protokol
den bu mana çıkabilirdi. Muhnfaz" • 
karlar, buna muarızdı. Meseli. lngi .. 
liz donanması başka bir devletin em 
rine verileme;di. -Bu prpotokol, bil -
hassa Fransaca matluptu. Çünkü Al
manyadan çekiniyordu. Romanya, 
Bulgaristant Rusyadan çekinirdi. 

Cemiyeti Akvamın dağınık olan hi
mayesinin aağlamla:pnasıoı istemele ... 
ri bundandı. Eylül içtimaında lngilte. 
re Fransa arasında ihtili.f vardr. Fraln 
sa, İngiliz yardIDUnı temin etmeği İ!l .. 
tiyor, lngiltere buna razı olmuyordu. 
Fransızlar, Jngilte,re ile kendi aralıı • 
rındaki dava halledilmedi. Musul me 
selesiııde bizim rical ebneınizi istemi 
yor, bizi teşvik ediyordu. Laheyden ce 
vap alan Cemyeti Akvama gidildiği 
zaman 25 Kanunuevvel 925 • Lokaı-no 
muahedesi imza edilınişli. Bu muahe 
det Fransanın Şark hudutlarını az çok 
ta,..in ediyordu. Binaenaleyh, lngiliz
lerin Muaulu almasında Fransızlar i
çin mahzur kalmamııtr. Muıul isini 
hülasa edersek: İşgal, mütareke mu • 
kavelesiani çiğnemek auretile olmuı • 
tur. 

Şehirden maada vililyetin bir kıs -
nurun ifgali de Lausanne muahedeıin 
mugayirdi. Vilayetin ahden İngilizle 
re verilmesi de Cemiyeti Akvam miaa 
kına aykırıdır. Fakat imkansızlık, em 
rivakileri kabule bizi mecbur etmiş -
ti.,, 

lngilizlerin taleplerine gelince: in 
gilizler harp edecek halde değillerdi. 
Biz de Hakki.riyi venneğe ahden mec 
bur değildik. 

Yalnız iki vaziyet vardı: frak bu
~udu vaziyeti. Avnıoa beynelmilel va 
ziyeti. Bunu kabul etmezsek her iki 
tarafa da hayli pahalıya mal olacaktı. 
Hududun iki tarafına tanı rahatlık ol 
mıycaktı. Bizden çeteler girecek, ora· 
dan bize çeteler ıı:elecekti. Demiryol
larına sarfettiğimiz parayı bu çet~lere 
sarfed~ktik. 

Sonra da )ngiltere gibi büyük bir 
devletle anımızda her an harp.vaziye 
ti oldukça bi:ııe dost olmak ısteyen 
devletler tereddüde düıüyordu. Bu ha 
li idame ettirmekte faide yoktu. 

Binaenaleyh anlaşmak, en muvafı
kı idi. Bu suretle anlafma husule gel
mİ§tir. 

Anlaşmanın hususiyetleri 
5 Haziran 1926 da Ankarada Mu· 

sul itilafına ait m.uabede imza edil • 
di. Muahedenin bariz hususiyetleri şu 
idi. iki taraf, hudutta asayiıi muha • 
faza edecek, bir taraftan bir tarafa 
çete geçmesine mani olacaklardı. Böy 
le vak'aları, yekdiğerine haber vere-

t -· 
BREVET 1 

Belçikanın Almanlar taralındah 
~fgali sırasında casus olarak bir çok 
hizmetler ila etmiş olan hasta ba
kıcı, matmazel (Kuokaert)e Bel
çika Kralının İradesi mucibince ve
rilmiş olan (Viktorya) rl!şammn 
beratı suretidir. 

it kı.dmın arasında almancayı layı. 
kile vakıf bir ben bulunduğumdan 
annemden ve hemşerilerimden ay. 
rılmak istememistim. Yortu yaklaş. 
tıkça muharebe ~ephesinde ateş te 
hemen hemen kesilmişti. Hastaha
ne hemen hemen boşalmış olduğun 
dan doktorla merkez kumandanı 
bu fırsattan istifade ederek yortu 
miinasebetile bir iki gün izin ko
paydılar ve ~u. yüzden hastahane

.. stacel ışı olmıyan mütead-

ceklerdi. Petr01lerden Irak hüküme -
tinin alacağı hiuenin yÜzde onu bi -
ziın olacaktı. Bu me.sele, Lauaanne mu 
ahedenamesiııin inkıtaa uğramaı11n1 in 
taç etmiıti. Tehlikeli mesele idi. in • 
S'İltere, çok ehemmiyet veriyordu. Fa 
lııat bu devlet Iraktan büyii]ı: istifade -
ler temin ede:memittir. 

İngi)tere yalnız tayyare kuvveti 
bırakarak lraktan çıkmağa mecbur 
olmuıtur. Sebepler: Avrupada meı -
gul olması. Hindistan vaziyeti. lrakta 
ki galeyan ve saire •. Iraktaki ıaleya
nı, en mühim amildi. yalnız tayyare 
kuvveti bırakmağa mecbur oldu. in -
gilterede kuvvetli cereyanlar vardı. 
fngiltere, uzak kıt'alarda kuvvetli bir 
devletle hemhudut değildir. Meıela 
Kanadayı ele alırsanız bir müstemle
ke değildir. Kralı İngiltere kralı olan 
bir milltakil devlettir. lngiltere, yal • 
nız lrakta ukeri bir devletle hemhu
dut idi. Bunu birçok askeri münekkit
ler tenkit etmi,lerdi. Bütün bu amil · 
lerin tesirile, İngiltere Iraktan sıyrıl
mak meeburiyetinde kalmıttır. 

Yeni devir 

Biraz da yeni &On devirden bahse • 
deceğlnı: Lausannemuadeai de onu 
takip eden seneler, kapanmıı bir de
virdir. Fakat şimdiki devre son be, al 
tı senelik devir, yaıanılan, inkipıf ha 
)inde bir devirdir. Kuaca bahsedelim: 
Yeni devrin vufı mümeyyizi tudur: 
Bütün devletler, Türkiyenin impera -

torluğun devam.ından ibaret olmadı -
ğını anladıktan ba,ka , yepyeni bir 
devlet olduğunu kabul ettikleri de • 
virdir .. Tül'k devleti, laalettayin bir 
devlet gibidir. istiklali vardır. Taksi
mi için görüşmeler yoktur. Müstakil 
milletler ailesine dahildir. Bunun tes
liın edilişi yeni devirdedir. Her de':'· 
let bunu ayni zamanda teslim etmış 
değildir. Mesela Rusya 1921 de bunu 
kabul etti. Bu vaziyeti, diğer de-vlet· 
lerin tannnaıı kendi takdirlerinin de 
recesine göre muhtelif tarihlerde ol
muıtur. Devletleri, dört büyük z~~
reye ayırabiliriz: 1 - ~ovy2eGtlerı· ıtltı
hadı. Baılıhaıına aleındır. a .. •P er 
zümreai. İngiltere, Fransa ve mutte • 
fikleri yani galipler zümersi. Sonra 
ga~emnun mağlUplar zümresi var 
dır: Almanya, Avusturya, Macaristan 
Bulgaristan. Buna ltalya da, galip ol
makla beraber inzimam eder. Dördün 
cü zümre d~ bitaraflar ve payından 
memnun olanlar vardır. Türkiye ise, 
bir defa. mağllip, fakat sonra . g~lip 
gelmittir. Yunanistan v&kıa m.agluıı .. 

tur amma makul olarak her ıeyi al • 
nuıbr. Ga'yrimemnun olmak için Sf' • 

üep pyoktur. Sovyetl.':.r ittih~dının ~u 
auaiyetleri vardır. Dıger zumrelerın 
hiç birisile emniyet içinde bulunma • 
nu9tır. Bazı defa sarih diifmanlık ol· 
mu§tur. Türk.iyenin en büyük mari· 
feti her iki zümre ile iyi geçinmeai ol 
mutlur. Sovyet Rusya ile ve diğer züm 
re ile. Hepsi de bize itimat etmi9ler
dir. 

Diğer devletler için biribirinden 
ş:iphe vardır. Türkiyenin kuvvetini. tef 
kil eden bir vaziyeti de budur. Bı • 
zdn. de birAvrupa devleti ol~umuzun 
kıabulü muhtelif tarihlerdedir. 

Bize Lausanne'dan eonra kat'i iti• 
mat yoktu. Acaba ne yapacaklar de
:rJyordu. Bizim inkişafanız ıörüldük. 
çe, it değiıti. La~sanne bize, ıi~dl 
veriyoruz, sonra sızden alacafız d1ye 
nçıkça söyleniyordu. 

ihtilaller çıkacak deniyordu. Bw 
Şeyh Sait ç•ktı, tepelendi. lktuaden 
ezileceksiniz deniyordu. Halbuki her 
tarafla fabrikalar kapanırken bizde 
r,çılıyor. Biz ilerileyen bir milletiz. 
YaJ!!'ya.bilec"k bir milletiz. Bunu her 
devlet ne vakit o.nlam.ışlarsa, biz imle 
muahede imzalamı,la1'dır. Evvela in· 
ıı;ilıere ile 5 Haziran 1926 da muahe
de imzaladık. Fraıuaya 3 Şubat 1930 
muahedesi ile bağalndık. ltalya ile 
30 Mayıs 1928 de muahedemiz İmza
landı. Cemiyeti Akvama ginnemlz 
de 18 Temmuz 1933 te <>lmuşhıı·. 
!t-,nra, bizimle anlaşmalar, yaklaşma· 
1...-, ittifaklar haılamııtır. 

Hikmet Bey diinkü derıinln ınn 
derıi olduğunu ~öyliyerek küraÜyÜ ter 
ketti ve tiddetle alkıılandı. 

tuyu diledikleri gibi geçirecekler· 
di. Yortunun arifesi bizim muha
fız (Smitten) çavu~ bizleri yani 
en dört kadını bir grup halinde 
mahzende topladı ve su emri ver-
di: ' 

"Merkez kumandanından emir 
aldım sizleri müteaddit gruplara a· 
yıraca.ğım. Çünkü on dört kişi bu 
mıığara gibi dar bir delikte bir a
rada Y8'amayacak olursanız mu
hakkak hastalık çıkacak; tifoya ya 
kalanacaksınız. Doktor efendilerin 
şimdi bir de kıtaat arasına tifo si
rayet ettireceğini tifo ile uğraşma
ya ne vakitleri ne de niyetleri var .•• 
Bir müddet durdu sonra sesını 
yükselterek ilave etti: 

- Sekiz kişi burada kalacak. Siz 
ve siz - orta yaşlı dört kadını 
göstererk - (Murrer)larin mahze
nine gideceksiniz o mahzen de bu 
mahzenden farksız bir yerdir. 

Sonra siz ve si,z - Bu sefer be
ni ve (Veronika)yı gösteriyordu -
(Vrie)lerin köşkünde oturacaksı
nız. Bu aksamdan itibaren herkes 
kendi melc'eine çekilsin .... 

(Veronika) nın endişeli gözleri 
benimkileri arıyordu. Annem de 
yanımda idi kendisinin bütün mev
cudiyetile bu emre ısyan ettiğini 
hissedi or um 

Vapurculuk şirketinin 
yeni vapuru 

Vapurculuk firketinin yeni al • 
dığı T adla vapuru bugün limanı
mız_a gel_ece1rtir. Vapurculuk fir -
ketı yenı vapuruna emniyet ma -
nasına gelen (Tarı) ismini ver • 
mittir. 

.................. .-ı!! 

VAPURCULUK 
TURK ANONiM ŞiRKETi 

lST ANBUL ACENT ALICI 
Liman Han, Teulon: 22925. 

Trabzon yolu 
SADIKZADE ı;·p:~P• 

PAZAR ırünü saat 20 de Galata 
rbıtımmdan kalkacak. Gidişte Zon
guldak, lnebolu, Ayacık, Samıun, 
Ünye, Ordu, Giresun, Tirebolu, Gö
rele, Trabzon ve Rizeye. Dönüşte 

bunlara iliveten Of ve Sürmene uğ .. 
rayl\caktır. 

Devredilecek ihtira ilanı 
« Bilhasa raylar üzerinde hareket e .. 

den vesaiti nakliyede miJ yatağı için 
bağlama usulü• hakındaki ihtira için i., 
tihsal edilmiş olan 8 Nisan 1930 tarih 
ve 1111 nuamralı ihtira beratının ihtİ· 

va ettiği hukuk bu kere baııkasına devir 
veyahut icara verileceği teklif edilmek
te olmakla bu bapta fazla maliıınat e· 
dinmek isteyen zevatın lıtıuıbul'da, 

Bahçekapu'da Taı Hamnda 43-48 nu· 
maı alı idarehaneye müracaat eylemele· 
ri ilan olunur. (16571) 

2711 

İstanbul Mr. Kumandanlığı 
Satmalrna kom. ilanları 

Maltepe Piyade Atış Mek· 
tehi ihtiyacı için 30.000 kilo 
Koyun, 35,000 kilo Sığır et· 
lerinin 2-6-934 cumartesi gÜ· 
nü saat 14 de kapalı zarfla mü
nakasası yapılacaktır. Talip 
]erin belli saatten evvel teklif 
nıektuplarını Merkez K. Satın 
alma Komisyonuna vermeleri. 
(1105) ,(2149) 

2608 
* * * 

İstanbul Merkez Kuman
hğma bağlı kıt'a ve müease
eeler ihtiyacı için 5.250,000 
kilo Odun 9-6-934 cumartesi 
günü saat 14 de kapalı zarfla 
satın alınacaktır. Şartnamesi 
her gün Komisyonda görüle· 
bilir. Taliplerin belli saatten 
evvel teklif mektuplarını Mer· 
kez Kumandanlığı Satınalrna 
Komisyonuna vermeleri. 
(1128) (2348) 

t LAN 
Konkordato aktetmek için lııanbul ic• 

ra hakimliğinden 8-3-934 IArihinde al· 
dığı iki ay mühlet bu kerre 30 gün ll"" 

zatılmı§ olan lstanbulda Bağçekapıda 
Y•n; Volt<> hanında 5 No. da dişçili/< ve 

diş alat ve edevati ticaretile müş:t~k;\ 
Rafael faraji efendinin 26-4.934 oarihin· 

de vaki olacak iken bir ba!ka güne 

tehir edilmiş olan alacaklılar toplanın•· 
sı 26-5-934 tarihine müsadif cumartesi 

ı:ünü saat 15 de lstanbulda Basiret ha· 
nında 24 numaralı yazıhanede vuku bu· 
lacağından alacaklarını kaytettirmit ol•tt' 
alacaklıların bu itçiınaa gelmeleri ilin 

olunur. 
Konkordato Komiseri Kemal 

rekette bulundu. Ben kolunu dürte' 
rek bir şey söylememegıni ihsas et· 
tim. Zavallı kadın sesini kesti. O 
aralık bir şey söylenmİf, itiraz ed~ 
miş olsa bu hareket aleyhimize dö· 
necekti halbuki ben kararımı ver· 
miş çavuşa yapılacak mukabeleyi 
tasarlamııtım. Aceleye lüzum yol<· 
tu çavuş efendinin ba~vurduğu bi: 
leyi hemen anlamıfhm: Kendiı• 
merkez kumandanı ile b8' dokto• 
run mezuniyetlerinden ve köyde 
bulunmamalarından iatifade edt"' 
rek bizim biribirimizden ayrılııı'' 
mız hakkındaki kararnameyi nıef' 
kez kumandanlığının yazıcı onb'' 
şısına mühürletmitti. Şayet bu e~: 
re itiraz edip te diğer zabitlere JJ'~I' 
racaat etmis olsaydık (Smitten) ç 
vuş bir hey~la gibi onlara tifo Jııı:~ 
talığından bahsedecek onlar da 

9 
hastalık intişarı korkusu altında seıı 
!erini çıkaramıyacakla.rdı. ÇaVUş~fe 
göz koymuş olduğu (Veronika).\. 
beni göndereceği (Vriet) !erin lı)ı 
küne gelince bu, köyden bir h~Y 
uzak, ormanlar dahilinde bir bıfll' 
idi. Muhasematın daha ba~Jaıııı 1• 
cmda sahipleri tarafından ter~e; 
dilmiş ve uzaklığına binaen içıilıı 
-0sker bile yerlettirilememi•~!· ~~ııJ 
merkez kumandanlığının muhrıı 

81 
taşıdığı halde kendisinin im:tll 

• 
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Türk-Roinen dostluğu 
(Bası l inci sahifede) 

temas ettiğimizdenberi gördüğü 
müz harart-tli kabulün bende tev
lit ettiği derin intiba zatı devlet
lerinin Türk milletine, büyük şe • 
fime ve şahsıma karşı kullandı • 
ğınız bu kadar dostane, cemile -
karane ve sanatkarane sözlerle da 
ha ziyade kuvvet bulmu~tur. 

Türkiye ile Romanya arasın • 
daki resmi münasebatın istinat et
ti ği e~as prensiplerden biri olan 
temayüllerden mülhem olmasını bil 
mi~ olmak memleketlerimiz zi • 
mamdaı·ları için az bir meziyet teş
kil <;tmez. 

Türkiye Cümhuriyetinin harici münasc 
bat sahasındcl<i daimi endiıesi her ta
rafta ve bila istisna bütün dünya millet
lerine kar~ı bir P1tlaşma ve ha!isane itilaf 
siyaseti takip etmektir. Haklı bir mem· 
nuniyetle görüyorum ki, benim bu pren· 
sibe sadakatla merbutiyetim herkes ta
ı·afından kabul ve l:ıkdir edilmektedir. 
BundaR iki sene evvel milletler cemiyeti
ne girdiği ""akıt memleketim hakkında 
yapılan muhabbet tezahürlerini davet e
den bilhassa bu muslihane hareket de-
ğil midir? 

Bu vesile ile, zatı devletinizin o zaman 
memleketim hakkında söyleınd, lütCun
da bulunmuş olduğunuz çok samimi söz
leri burada memnuniyetle ananm. 

Bugün beşeriyet, ihtiyar dünyamı
za çöken iktısad i durgunluktan dah& 
vahim olan manevi bir buhranla kar· 
; ılaşmı< J}llunmaktadırlar. Milletr şim 
di yakin bir istikbalde kendileri için 
neler hazırlandığını endişe ile sormak 
tadırlar. Maamafih biz şu ın'jtaleada 
Y•z ki hi.disat her ne olursa olsun ve 
daha ziyade hadisat b;Jbassa .böy~e 
olduğu için en mütrem vazifemız dın 
lenmeden, katiyen aksamadan ve tam 
bir huhiau niyetle aulhün muhafazası 
na çalışmak olmalıdır. Bu suretle sulh 
daha iyi temin edilmiş olacaktır. 

Aziz dostum, Bükrete yaptığım se .. 
yahatin benim için hususi bir ehem .. 
miyet arzetmekte olduğunu burada 
söylemek isterim. 

Bu dostluk, kendisinden pe!< az ev· 
vel vuku bulan ve tarihe geçecek. olan 
bir hadise ile çok kolaylaşmış oldu. 
Filhakika, geçen ıene hemen hemen 
bu tarihlerde ~ühim bir müzakere i · 
çirı Londrada toplanmış bulunuyorduk 
ki malum olduğu üzere müşterek bir 
b:yanna·me i.le. ifade ve teyit ettiği
n1iz mütecavızın tarifi işte bu müza ... 
kereden doğmuştur. Çok aziz ve müm 
taz dostum olan bü:ı:ük devlet ada -
mı M. Litvinofun ahcenao ve kiya -
setli teşebbüaünd".n ~~ğan bu sulh ve 
,;kası büyük muşkulat ç.Janaksızm 
aktedilebilmit ioe bu netice, itiraf et
mek lazımdır ki bilhassa zatı devle
tinizin uzlapna '.nhniyeti ~e Y.iik~ek. ki 
yaseti sayeainde elde. edıl.ebılmı!tır. 
Eczümle Sovyet sosyalıst cumhunyet· 
Jeri ittihadını Romanyayı ve Türkiye
yi, hiç fÜphesiz sulh .dava11 için e!' 
kuvvetli brr znnan teşkıl eden tek hır 
mefhum etrafında birleJtİren bu •İya
si vesika, Avrupanın cenub~. şa.rkiain 
de bir emniyet ve itimat reJt~ı ~ur
maktadır. Mezkur beyanata ıştı_rak 
etmiyen yeg&ne Kar.ade':"~~ d~':let~ de 
samimiyetle temennı ettıgı gıbı nıha
}et günün birinde iltihak edecek .. ol~r 
!'la, denizciler için tabi3tın çok ınuthış 
kıldığı bu denizin mütecaviz devle~ler 
için dünyanın en sakin denizi halıne 
inkıli.p ettiğini göreceğiz v! b0dan 
nıuhik memnuniyeti duyacagız.. • va: 
kit Karadeniz için (sakin} ~enız ısmı 
ni talep etmezsek bati. etmı~ ~.luruz. 

Hükumetim Romanya ile buyuk kom
şumuz Sovyet' Sosyalist Cümhuriyet it
tihadı arasında mütekabil itimat ve an
laıma hialerinin büküm sürdüğünü gör
mekle bahtiyar olacaktır. Hepimiz için 
çok kıymetli olan ·~~h davası ise bundan 
ancak istifade edebılır. 

5·· 1 . . bitirmeden evel, Romanya-
d ~ erunı ı· d · afirperver

a 8'Ördu··g~ ümüz fevka a e mıs k tiyet 
l'k l . . ve r• 1 ten dolayi zatrdev etınu:.d ·· etmek h .. k. h retıle te,e u.ı.r 
U umctine ard" eısur ve çalışkan Ro-

v . :za~n a ,c 1 H 
e ayn~lltinin baımtli ikinci Karo az• 
m~n rnı ' • • .ı •• 
retlerinin münevver ıdaresı altınua ve gu 
zel memleketinizin büyük adamları ve 
güzide şeflerinin devamlı ve mü~sir .m~ .. 
=hereti sayesinde, tahakkuk . etb~~hildı
ii"i kalkınma eıeri hakkınd3kl yuks"k 
takdirlerimi ifade eylemek için müsaa
denizi rica ederim. 

Bu derin sevinç iledir ki, haşmetli i
kinci Karo! Hazretlerinin ve bütün Kra· 
liyet ailesinin terefine kadehimi kaldırı
Yor ve zatı devlelıinizin, Madam Titü
leskonun, Bqvekil Hazretlerinin ve 
rnümtaz meaai arkadatlarının sıhhat ve 
saadetine iç~orum. Ve Romen milletinin 
refahı ve büyüklüğü ve Türk-Romen 
do•tluğunun istikbali için hararetli te
nıennilerde bulunuyorum. 

M. TitUleskonun nutku 
BUKREŞ, ı2. A.A. - Dün aktam 

hariciye nazareti binasında Türkiye Ha
ıiciye Vekili Tevfik Rüştü Bey ıerefi
ne verdiği ziyafette R.~man.~~ hariciye 
nazırı M. Titulesko soyledıgı nutukta 
demiştir ki : . 

Vekil Hazretlerı, 
Aramızda bulunmanızı Romanya Kral· 

hğ, hükümeti namına hususi bir sevinç
le selimlarım. 

Romanya ve Türkiyenin faal ~e s~
rnimi bir do•tluk takip etmelen ~u
kadderdir. Biz bunu buluşmamızın ılk 
tününden itibaren anlamıştık. . 

ı 1 teşrinievvel 1933 mu:-hede•ı!e ~e
cavüzü mahkUm edebilir hır vazıyette 
İdik. Döı·t ay sonra da Yunan~s~an v_e 
Y ugos11.'vyanın kıymettar teş,·ıkı ınesaı· 
!erile, takip ettiğimiz gayeye v:ısıl ol; 
dıık: Balk~n hudut'arım ızın emruyetlen
ni zıman altına aldık ... Çünkü bu teşri~ 
ki nıeı ai esnasında mütecavizin gayet 
ala,,tiki ınefhumunu tarife muvaffak ol· 
Jn;.mşluk. 

T ecavüzün tarifit bir kerre kurulduk~ 
lan r.onr .ı bir kııvvet olaralt haı-eketle 
hizi meı1aim:zin ikinci me,·hale-.ine sev-
l t'lm~aeyda, t ndisine atfetti~imiz ehem
\niyetı 'upht.:i2 haiz o?n:nazdı. 

Bu ikinc; merhale ,udur: 

J ' Fenalığı tahdit et l~kten sonra ona 
mani olmak çaresini bulmak!' 

Balkan anlaşma misakı, Londra mu
kavelelel'İnizin doğrudan doğruya bir 
neticesidir. 

Tarih artık menfur bir mazinin inki . 
tasız lf'kerrürü o~mamak için ne yap
mahdn i! 

Bu ~ua lc- tek bir cevap vardır: 
Birle~ınek, harbe müracaat etmek İı· 

t eyen, bütün diğerlerinin müşterek ınu-
1cavcıne tife çaı·pış zı cağını bilmelidir. A
kibet korkusu ,kiyasetin başlangıcı ola
caktır. istediğimiz de bundan ibaret tir. 
Binaenaleyh Balkan mi~akım İmza eder
ken ~ulha tahsis edilmiı bir eser ıniUetin 
en c~aılı menfaatlerine hasrinefs etmi' 
o!duk. 

Mütecaviz hakkında Londrada kabul 
edilen -tariften vazgeçemediğimizin, bu 
devletle.ti ıebepıiz olarak bir mesuliy~ 
te sevkeden bir tuzak tetkil etmediiiıı
den ile>i geldiğine bütün alakadarlar• 
ikna için uzun münakaşalara ihtiyaç ol
m1yAcagı kanaatindeyim. 

Bu suretle birincisine inzimam eden .. 
ve ınuhtı?lir zihniyetler arasında köprü 
k.urarak bunları sulh uğrunda yekdiğe
rıle hemalıenk kılan, ikinci Lir Balkan 
miıa~ınrn imzasının temaşasını yakında 
bütün dlinyaya göıterebiliriz. 

O gün, Türkiye ve Romanya, meıai· 
)erinden ve doıtlannrn tetriki meaaiıin· 
den dolnya müftehir olabileceklerdir. 
Türkiy~nin Yunaniıtanla Sovyet Rus

yarun hususi bir muhabbetine mazhar 
olduğunu biliyoruz. Siz de biliyorsunuz 
ki, Romanya Lehistanın ve küçük iti
lafın müttefikidir. Ve milli tarihimizin 
her kati devresinde bilhassa faal gözük
müş olı.n büyük bir milletin de derin 
dostluğuna mazhardır. Fransayi söyle
mek İliteyorum, 

rfürkiyf' ve Romanyanın dostluğunun 
parlak bir itatikbali vardır bundan e-. . ' 
mınım. 

l\lemlekctinizin büyük zimamdarları 
bunda l?.yik oldukları hayranlık ve tak· 
diri bulmaktadırlar. Vekil Beyfendi bu
rada •İ.7~ i.hata c~e? hava. h~nun en' gü
zel delılıdır, tetnki mesaunızin gittikçe 
ı:cnişleyeceğine kani olarak, Türkiye 
t:üınhuriyetinin Ulu Reisi Gazi Mustafa 
K Emnl Hazretlerinin sıhhatlerine., zatı .. 
devlet•!erinin, Mrtdam Tevfik Rüttü Be
y iu, ve Madam Fatin Beyin ıihhatleri. 
ne ve yeni Türkiyenin refahına içiyo .. 
rum. 

Gazetelerin nesriyatı 
BUKREŞ, 12. A.A. :_ Gazeteler 

Tevfik Riittü Beyin ziyareti münuebe
tiyle müteaddit make.leler neşretmekle· 
dirler. 

Dimineatza gazetesi, Türkiye harici
ye VekiJinin mümtaz ,ahsiyetini kay· 
dettikten sonra diyor ki : 

'' Harici siyasetimizin esas hedefi 
muahedelerin tadiline aleyhtıar olan 
memleketler sınıfını daha geniş ve da
ha devamlı bir hale getirmek olduğun
dan, Türkiye Haridye Vekilinin tahlfn· 
da ıinıdiki hudutları teminat, altına al
mak hususundaki faaliyetin devamı için 
hakiki bir dost ve mesai arkadaşını se
lamlamakla memnun ve mesruruz. Tev
Jik Rüttü Bey kendisini temyiz eden 
•empati tuaatı neşretmİf ve tam realist 
bir devlet adamı enınuzici olmasaydı da .. 
hi, muvaıali.tından dolayi sevinmek i
cin yine kafi sebeplerimiz olacaktı. Tev .. 
fil< Rüştü Bey ve M. Titülesco küçük 
itili.f ve Türkiyeyi ayni zamanda ali.
kador eden meseleler hakkında malumat 
teatiıi fırsatım bulacaklardır. 

Univerıul gazetesi yazıyor: 
" Türk devlet adamı, Romanya mille

tinin g~nç Türk.iye Cümhuriyetine kar
i' olan hissiyatının ne kadar samimi ol
duğunu müşahade ve tespit edebilecek· 
tir. Hadiselerin tarihi inkişafında iki 
ınemleket arasındaki dostluk münaseba
tını iıntihana çeken vakalar olmu§tur. 
Dostluk müna•ebatı bu vekayie muka· 
vemet etrni' ve ~ug~n, Türk siyaseti
ni idare ~d':.n~e~ın kıyaseti, Türk haya· 
tının Y~nı gıdışı muhakkak Tevfik Rüş· 
tU. Beyın yorulmaz faaliyeti sayesinde, 
Turk - Romen doatluğu bütün Balkan
larda sulhun t·~•iai siyasetini t 1. . 

1 ., k ., n eme ını 
teş n . etme te ..... ·. Bu siyas~t Türk H _ 
riciye Vekilinin samimi ve yorulmaz ı:,_ 
riki meo;aisinde yalnız kuvvetli bir mü .. 
zaharet değil ayni zamanda milletler ara
•ında ayni sulh ve anlaşma ülküsünü 
güden heyecanlı ve ıadılc müttefik bul
mu~hır. Sulh ve emniyet fikrine sağlam, 
hakiki ve kati bir temel vermek için 
müteuvizin tarihine çalışıldığını gün, 
M. Titülesco Türk nazırında pek ziya· 
de kıymetli bir refiki mesai bulmuştur. 
Tevfik Rüştü Bey, Türkiye harici siyase
tini fuıl ii11z idare ettiği 10 seneden be· 
ri, n1eınlcketine hassatan mühim hizmet
ler ifa ctmittir. Sağlam bir milli hissin 
teyidi suretiyle ve gen.iş bir civanmert
lik ruhu içinde Tevfik Rü,tü Bey bey 
nelmaeı siyasete bütün dünyanın tak .. 
dir ettiği bir hizmette bulunmuı ve bü. 
tün dünya Türkiyeyi hakikaten sulhper
ver Avrupa devletleri arasında tasnif et
miştir. Türkiye • Romanya dostluğu 
Türkiye haı· iciye nazırının bugün yap
tığı ziya<elten her halde daha kuvvetli 
olarak çikacaktır ve, dost ve müttefik 
iki memleket tarafından ayni heyecan 
ve azimle l•kibedilmekte olan Balkanlar 
•ulhu bu Silmİmi ve halisane dostluk te · 
7.ahürüııden istifade edecektir. 

Kurcnlul gazetesi de şu satırları ya .. 
ZI) Ol' : 

" Tevfik Rüştü Beyin Romanyaya 
yaptığı ziynretin hedefi Balk.an misakı
nın ameli hi:Jkümlerinin Romanya ve 
T urkiye arasında tatbik mevki ine ko~ 
nulmaaıdır. Keza, Cenevrede silihsrzlan· 
m'l Ye muahedelerin tadili meselelerin· 
de ov~elden tespit edilmiş bir nokt&.i. na
zarla i.ıbatı v~cut edebilmek için, Bal
lc:an mısal<tnı ımza etmi, olan devletler. 
le hirlikle alınacak tedbirleri tayin etmek 
mevzuu bahjstir. 

Bükreşteki siyasi laaliyetler 
HUKREŞ, 12. A.A. - Mayıs ve ha

ziı·an nylnrı içinde Bükreş çok mühim 
siyasi mük&lemclere sahne olacaktır. 
Kendi memleketlerinde, beynelmilel faa
Ji)·eti idare eden müteaddit cnebi şahsi~ 
yctler, buız-ünlcrde Bükreş'i ziyaret ede. 
r.eklerdir. Şehı imizde içtima eden küçük 
iti.li\f devlct'trjnin ikti adi konferans ite 
Pol1.>nya )ıaririye nazırı M. Bek'in ziya-
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Bırakıldı 
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(Başı l ınc i sahifede) 
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l ikinci Türk 
ı Dili kurultayı 

kiye Cümhuriyeti ile Bulgaristan 
Krallığı arasında aktedilen bitaraf
lık mukavelesinin ~asdiki liyihası, ika· 
.met mukavelenamesi aktedilen devletler
le yapılacak muvakkat mukavelename 
hakkındaki kanuna müzeyyel kanun la
yihaları kabul edilmiştir. 

Bundan sonra münakasa ve ınüzaye
de kanunu 18.yıhasının müzakeresi Mali
ye Vekilinin Mecliste bulunmaması Ü· 
zerine tehir edibniştir. 

(Başı 1 inci sahifede) 
lis bankcır lnsullün avukatları, mer 
kumun Yunan toprağından ka -
nun hilafına ihraç edildiğini ileri 
sürerek mahkemenin ademi sala -
hiyetini iddia etmislerdir, 

Mahkeme bu husustaki kararı
nı salı günü veı·ecektir. 

ik Beye, Esnaf Bankası hakkında 
birçok sualler sormuftur. Faik Be
yin isticvabı saat 17,30 a kadar de
vam etmiştir. Kendi· i bugün de d ;n 
lenecektir. Banka müdürü Faik Be 
yin müddeiumumilikte tayanı dik 
kat izahat verdiği kuvvetle tah -
min edilmektedir. 

ANKARA, 12 (A.A.) - T. D. 
C. umumi kitipliğinden: 

lkma Türk dili kurultayı 18 ağu 
tos 1934 cumarteoi günü •?Planacak 
tır. 

Kurultaya bir'.-<ıl Türk dili im 
rulta.yınrn azaları ile cemiyetin çalış 
ma kollanna ve bölükl~rine ve mer 
kez ve dı~arı teşkili.tına $CÇ.ilmi~ ol 
cemiyet azalan iştirak edecektir. B 
lar arasında ikinci dil kurultayına fi 
len iıtirak arzu ve imkanına malik 
)anlar, niluıyet ıs temmu-z 1934 tan 
hine kadar cemiyetin umumi kiıtipli 
ğine y~ı ile müra.caat ederek i ·m 
adreslerini bildirmelidirler. 

8 milyon dolarlık kredi 
Türkiye Cümhuriyeti ile Sosyalist Sov

yet Cümhuriyetleri ittihadı hükumeti a
rasında 8 milyon Amerikan dolarlık kre
dinin tahakkukuna dair akl·~lunan pro
to~olun ta•diki layihasının heyeti umu 
mıyeainin miizclcereainde lzmir mebuıu 
Halil Bey IÖz alarak dedi ki: 

Eskiden Türk ve Rus hükıİmetleri hu
~umet hava11 içinde yaşarlardı. Bu defa 
ıse bunun aksine olarak büyük bir dost· 
lukla el ele vermiı bulunuyorlar. Ve hiç 
şüphesizdir lıci bu, iki millet menfaatleri
ne en uyg'1n olan bir siyasettin, bu pro
tokolde bu siyasetin güzel bir eıeridir. 
Yalnız bendenizin bir noktadan endişem 
var, Eğer bu cndiıem tahsıma münhesir 
kalsaydı hususi surette bcrtJ~raf eder 
küsüye nakli kelam eylemezdim. Fakat 
bir çok vatandaılarda da böyle bir endi· 
şe müşahede ettiğim için burada hüku
met namına tatmin edici izahat verilme
sini tahrik için söz almıı bulunuyorum. 

Tıbiyeliler bayramı 
(Bav ı inci sahifede) 

saat evvelden bütün salon dolmut 
tu. Birçok davetliler merasimi a -
yakta takip etmeğe mecbur kaldı
lar. Evvela Şehir bandosu tarafın
dan lstikli.l martı çalındı. Müte -
akıben Oniverıite rektörü Neşet 
Ömer Bey tarafından söylenen bir 
nutukla içtima merasimi yapıldı. 

Faik Bey çok müteessir görün
mektedir. Dün müddeiumumilik -
ten çıktıktan sonra bir muharriri -
miz Faik Beyle görü,müttür. Faik 
Bey, memur olduğunu, izahatta bu 
lunmağa salahiyeti bulunmadığını 
söyliyerek muharririmizle hasbü 
hal etmittir. 

Faik Bey ne diyor? 

Sovyetlerin son kongresinde verilmiı 
olan rapor, ecnebi gazetelerde neşredil
miştir. Bu raporun sanayie ait olan kıı· 
mında yüzde 75 konstrüksiyon, yüzde 
ZS le istihlakat sanayii olarak tefrik e
dilmiştir. Dedikten sonra ıunları söyle
mİ§tİr : 

''istihlak fabrikalarımızın çıkardı
ğı eşya keyfiyeten küçüktür. Bu fab
rikalar fazla zayiat verdiği için mali
yet fiyatları yüksektir. Onun için bu 
ciheti lktııat vekili Beyefendinin na
zan dikkatine arzediyorum ve cevap 
farına intizar ediyorum dedi. 

l ktısat vekilinin Cevabı 
lktısat Vekili Celal Bey, Halil Beye 

verdiği cevapta demitşir ki: 
- Yapacağımız her itin faydalı 

ve kirlı olmasını e&as bir prensip ula· 
rak k' bul ettik. Herhangi hir işi m~m 
leketimizde sade«e vücude gelsin diye 
Yaptırmak niyetinde değiliz. Açtığı • 
mız işin rasyonel olması ~as preneip 
bimizdir. Ve bu frrkaınızın progra • 
ın1nda da mevcuttur. Rentablite hesap 
ları tutulmayan herhangi bir sanat 
'ubesini memleketimizde kuracak o -
luraak il&nihaye müstehlikeleri buna 
bağlan'..ış ve harçgüzar yapmıı olu -
ruz. Bövle bir niyetimiz yoktur. Sov -
yellerle yaptığımız bu mukabelede ac 
kiz milyon dolarlık bize mal kredisi 
açılm&ktadır. ilk münasebetimiz, ken 
dileriyle vücude getirdiğimiz textil 
fabrikalarının makineleri üzerinde -
dedir. Kendileriyle bu mukavelenin 
telkiki esnasında esa•lı bir surette ko· 
nu,ıuğunuz gibi makinelerin tesellü -
münde bizim için ne şekilde rasyonel 
olacağını da görüşmekteyiz:. 

Bu noktaya hilhaua dikkat ediyo -
ruz. Yaptığun.ız mukavelenamede gö-
rülüyor ki biz mutlaka mal almak mec 
buriyetinde değiliz. işimize ve hesabı 
mız~ elverdiği takdirde alacağız. Bu 
mukavelenin esas mahiyeti bir dost · 
luk nişanesi olduğuna P"Öre dostlal'ı· 
mrzın da bize yaTamaya~ak mah ve .. 
receklerinl asla düıünmüyoruz. 

Fakat buna rağmen, bir darbı mc
aelimiz vardır: ''dostluk kantarla, alıt 
veriş miska!ledir,. dedi ve alkışlandı. 

Sırrı Beyin sözleri 
Bundan sonra aöz alan Kocaeli me 

busu Sırrı Bey, layihanın esbabı m~
cibesinde bükıİmetin bu protokolun 
siyasi sahadaki sıkı dostluğun iktmı · 
di aahada inkişaf edeceğinden bahset 
miıı bulunduğunu, bu mevzuun gayet 
samimi bir şekilde cereyan ettiğini ve 
Sovyet hükumetinin bize 20 sen.,de 
ödenmek Üzere faizsiz sekiz milyon 
dolarlık kredi açtığını, buna rnuka • 
biJ,. makine, malzeme, alit ve ede"\ at 
geti~eceğimizi, bu makinelerin getiı· il 
mesınden doğacak aanayi inkıli.bının 
vereceği faydalafın nihayeti olmadı -
ğını kaydettikten sonra, bunun hüsnü 
niyetle dolu alakaya bir misal oldu -
ğunu, binaenaleyh mütehııuıs olmn11 
icap ettiğini söyliyerek son zaman • 
larda Moskovada Kremlin •arayında 
askeri heyetimize ve tayyarecileriınize 
göıterilen hüsnü kabul ve büyiik alP -
kadan memnuniyetle bahsetmiştir. 

Meclis pazartesi günü saat 1S te 
toplanacaktır. 

retinden sonra, Türkiye Hariciye Vekili 
Tevfik Rüstü Beyefendi halihazırda mİ· 
••.firimiz bulunuyor. 

Yunan hariciye nuırı M. Maksimos 
da Biıl..re,'e geleceği gibi yakında yine 
küçük jtilAlrn siyasi konferansı buradl\ 
toplanaC'ak Ye hazjranda Fransa hariciye 
nazırı M. Rartu şehrimizi ziyaret edecek· 
tir. 

Hüliıa, ~n kırk gün içerisinde, M, Ti· 
tülesko, Av.-upada sulhun temin v~ istik-
1·at'ı İ<:İn Romanya ile beraber aynı gaye· 
ıi tak.ip eden dost ve müttefik devletle· 
rin siyasi ıicallerini, birkaç gün ara ile 
dalın gôrüı> kendileriyle konuşınağa fır
sat bulaoaktır. 

Evvelki günkü ziyaretler 
BUKREŞ, 12. A.A.- Hariciye Ve

kilimiz ve refikalan Hanımefendi Bük
ı-eş istasyonundan Madam ve M. Titü
leskonun ıefakatlerinde olarak Romanya 
1 ükümcti tarafından misafir edildikleri 
Atene Pn1P-~ p:araya giderek defteri mah~ 
susu imza etmiş. ve sonra da kendile.r:ni 
hususi bir iığle yemeğine davet eden 
M. Titüle&konun şosedeki villasına git· 
mişlerdir. 

Ogle yemeği dörde kadar devam ve 
r.rayet !.amimi bir bava içinde cereyan 
ctnıiştiı-. 

Saat dörtte Tevfik Rüttü Bey otele 
gelİj...ı hiı· ıniiddet istirahett~n. sonra saat 
be~te M. TitüJeıkoyu harıcıye nezare .. 
tinde 7jya,ret ve yarım saat ~o.ora M. 
Titüleı:.ko Atene Palasta Harıcıye Ve. 
kiljmi;.:c :riyaretlerini iade etınittir. 

s~at nltıda Tevfik Rüştü Bey, bafve-

Ne,et Ômer Beyin hitabesi 
Ne,et Ömer Bey nutkunda ez • 

cümle dedi ki: 
"Bügün Tıp fakültesi talebe ce -

miyetinin isabetli bir dütünütle 
muntazaman kutluladığı Tıbbiye· 
liler bayramı merasimini açmakla 
bahtiyarım. Ayni hissi duyan, ayni 
yolda yürüyen in:•anların mÜflerek 
duygularının ifade ve izharına ve
sile teşkil eden bu gibi bayramla -
rın mi.nevi kıymet ve ehemmiyeti 
hepinizce maliimdur. 

Tarihte Türk zekasının, Türk 
kuvvetinin yarattığı hatıralar pek 
çoktur. Orta Asya prakisefallerinin 
yüksek ve yaratıcı kabiliyeti ne -
silden nesle int ikal edegelmiş. 
Muhtelif devirlerde tarihe ün ver
mİf kahramanlar yeti,tirmi, olan 
aziz milletimizin bu yüksek vasfı 
Büyük Şefimiz Büyük Gazinin de
hasında en yükıek eserini dünyaya 
göstermi• ve millet kendi evladı -
nın baha biçilmez eserinden isti -
fade edebilmek bahtiyarlığını id • 
rak etmittir. Milli tarihimizin te -
ref ve kudret timsalini, enerji kay 
nağını hürmetle, tazimle selamla -
rtllL,, 

Netet Ömer Bey sözlerini şöyle 
bitirmi,tir: 

"Türk tababetinin bu devirde 
en yük:ıek kemal devresine erişe -
ceğine inanım vardır.Türk hekim
lerinin, büyük kurtarıcı , ve yaratı
cımızın açtığı kültür savaşında da 
ön safta yer aldığını bu sevimli gü 
nümüzde bir kere daha ilan ede • 
rek bayramınızı candan kutlula -
rım. 

Netet Ömer Beyin bu sözleri sü
rekli alkıtlarla karşılanmıthr. 

T evlik Salim Pasanın hitabesi 
Bundan sonra Tıp fakültesi de· 

kanı Tevfik S&lim Paşa kürsüye 
gelerek, Tıbbiyelilerin bayramını 
kutluladıktan sonra ezcümle dedi 
ki: 

Türkiye cümhuriyeti Türkü ge • 
riye bağlayan bütün bağları kırdık 
tan, ilerlemesine mani olan bütün 
engelleri ortadan kaldırdıktan son 
ra, Türk ilmine yeni devrin kapr • 
!arını açtı. ülkümüz ilmin a~kasın 
da gitmek değil, b~ında ~~tmek
tir. ilmi yalnız öğretmek degıl, onu 
yaratmaktır. Bu clevir evlatlarının 
parulası budur. Bu parula Büyuk 
Gazinindir. Onun için doğrudur ve 
mümkündür. 

Büyük işleıe de muvaffak ola· 
cağımıza delil göstermek için u • 
zaklara gitmeğe hacet yok. Musta
fa Kemali yetiştiren bu büyük mil
let elbet bunu da yapacaktır. 

Paşanın bu sözleri dakikalarca 
alkışlanmıştır. Bundan sonra de • 
niz orkertrası tarafından muallim 
Ihsan Beyin idaresinde müntehap 
parpçalar çalındı. Bu ~a ~i~tikte~ 
sonra Dr. Nurettin Alı, fızıyoloJı 
doçenti Sadi Beyler tarafından nu 
tuklar irat edildi. Bundan sonra 
T rp Talebe c-emiyeti reisi İlhami 
ve talebeden Zeki Namık Beyler ta 
rafından birer nutuk irat edile~ek 
bu suretle bayrama nihayet veni • 

di. 
Aktam gene Talebe cemiyeti ~a

rafından bu münasebetle Maxım 
salonlarında güzel bir balo tertip 
edilmiştir. 

kil M. 1 abre•koyu başvekalet dairesin
de ziyaret "e biraz sonra Roman başve
kili Hariciye Vekilimize Atene Palasta 
ziyaretini irıde etmitti.r. 

Bu gece M. Titülesko tarafından ha· 
riciye nezaretinde Hariciye V ~kiJ_i~iz 
şerefine mükellef bir ziyafet ":'e~dmı,tır. 
Ve ziyafetinin sonunda M. Tıtulesko ve 
Tevfik Rü~tü Bey tar:-fınd~n _Romanya 
ve 1 ürkiyP araıındakı samımı ~~laım .. a 
ve •ulh havasını bilhassa tebaruz .ct~ı
rcn ehemmiyetli nutuklar sôyle?a;'1 !tır. 

Diğf'r tnraftan Hariciye Vekdımızle 
ırerek ha•vekil M. Ta ... re•k~ .. ve gerek 
Roıncn hariciye nazlrt M. T.ı.tul~s~o 2:ra~ 
Sfnda cereyan eden bugünku mulakatlar 
hc!cktnda ahnan. mevsuk malUmat, ya· 
pılan teına ve görüsmelerin f~vkalil._d~ 
m;jsait neticeler verdiğini ve her ıkı 
menılr.ketin do&tluk, muhabbet ve sami
mi ~ut etle sulha hizmet arzularını iyi
den iyiye inkitaf ettirdiğini göstermi~tir. I 

Faik Bey diyor ki: 
- Şahsıma atfen yapılan ne,ri

yattan ço.k müteessirim. Üç sene • 
lik meısaim heyeti umumiyece tak
dir edilmi,ıir. Ve heyeti umumiye 
kararile bana tefekkür edildi ve 
beş yüz lira da nakdi mükafat 
verildi. Ve bu, kongre kararile, şir 
ketler komiseri ·Bahri Beyin imza
sile sicil ticaret gazetesinde tescil. 
edilmiştir. Battığı mevzuu bahso • 
lan 400 bin liranın ancak 70 bin li
ra•ı belediyenin emrile su ve süt tir 
kellerine verilmittir ve orada bat
mıttır. Mütebaki batan para diğer 
hissedarlara aittir. Ve banka he • 
yeti umumiyesinde, hissedarlar , bu 
zararın makul e sbaba müstenit ol
duğunu görerek bankayı ibra elti
ler. Binaenaleyh ortada yeniden 
mevzuu bahsedilecek bir safha kal 
mamıttır. 3,5 sene sonra bu itin ne 
den mevzuu bahsedildiğini anlaya 
madım. insanın hayatta büyük mu 
vaffakıyetler gösterebileceğini, fa 
kat herhangi bir i,in de muvaffa
kıyetsizlik.le neticelenmesinin hiç 
te fevk&li.de bir hadise olmadığı -
nı kabul etmek lazımdır. Ben ban
kanın icra amiri idim. Kararları 
ittihaz edecek mecliti idaredir. Ve 
meclisi idareyi de kontrol eden mü 
rakı.plerdir. Meclisi idare kararlar 
verdi. mürakıpler de buna mutta· 
li oldu ise o kararı icradan dola
yı bana n~ mertebe mesuliyet le • 
veccüh eder, kestiremiyorum.,, 

Faik Bey bugün tle dinlenecek. 
Faik Bey bugün tekrar muddeı

umumiliğe giderek izahatta bulu
nacaktır. Faik Beyden ba~ka Ala
iyeli Mahmut Beyin de malumatı
na müracaat edi,"'lesi lüzumu gö -
rülmüttür. Ali.iyeli Mahmul Bey 
bir gün müddeiumumiliğe gide -
rek izahat verecektir. Banka mü -
rakıbı Abdürrahman Naci Bey de 
dün müddeiumumilikte izahat ver 

miştir. 
Banka tahkikatı ile meşgul olan 

başmüfettiş Tevfik T ali.t ve Cemal 
Ziya Beyler dün de tahkikata de -
vam etmi,lerdir. Öğrendiğimize 
göre tahkikat mümkün olduğu ka
dar seri bir ııekilde intaç edilecek
tir .. 
Banka mevduat kabul ediyor mu? 

Dün Esnaf Bankası hakkında bir 
sayia çıkmı•tı. Bankanın mevduat 
İcabul etmediği söyleniyordu. Bu 
vaziyette müessesenin mali ve hu
kuki vaziyeti mucibi münaka•a gö 
rülüyordu. Dün meseleyi tahkik et 
tik. Banka mevduat kabul ediyor. 
Bu şayia şuradan çıkmıştır: 

Yeni mevduatı koruma kanu 
nu haziranın beşinden itibaren 
mevkii meriyete girmektedir. Bu 
kanunun beşinci maddesinde de -
niyor ki: 

"Nüfu•u iki yüz elli binden faz
la olan sehirlerde bankaların en 
az bir ~ilyon lira sermayesi ol • 
ması şarttır.,, . . .. . 

latanbulun nüfusu ıkı yuz ellı 
binden fazla olduğuna göre, şeh -
rimizdeki bütün Anonim şirketle • 
rin bankaların sermayesi Haziran 
be~ten itibaren asgari bir milyon 
lira olması lazımdır. 

Fakat banka mevduat ka • 
bul etmiyebilir mi? Bu nok
ta, ali.kadar ve salahiyettar ze -
vat tarafından halledilecek huku • 
ki ve mali bir mesele addedilmek
tedir. Gene bu takdirde (Banka) İs 
minin kalıp kalmıyacağı da gene 
hukuki bir mesele telaküi edilmek 
tedir. 

Ernaf Bankasının mevduat k": • 
buletmediği hakkında çıkan •al'.ıa 
buradan galattır. Banka, 5 Hazı. • 
randan sonra mevduat ka~ul ~tmı· 
yerek sermayesini asgari bır mıl:ı:'.on 
liraya çrkarmıyabilir. Fakat, du!' 
yaptığımız tetkikata göre, ~u ş.e~ıl 
için, banka heyeti umumıyesının 
bir karar vermesi lazımdır. Esnaf• 
Bankasının bugünkü gidi,ine na • 
zararı heyeti umumiye hazirana 
kada; toplanarak, mevduat ~abu! 
edilmemesine karar verecektır. 
Şehir Meclisi yarın toplanıyor 
İstanbul umumi meclisi yarın sa 

at 14 te fevkalade içtimaına de • 
vam edecektir. Yarınki toplantıda 
Esnaf Bankası itinin tekrar mev -
~"" ı--_i.·ol~rı muhtemeldir. 

ikinci dil lcurultaymda bir tez ir 
etmek istiyenler tezierini yazarak ni 
hayet ıs temmuz 1934 aktamma kad 
cemiyetin vmumi ki.tipliğine gönde 
rebilir<ler. 

Tezlerin.in bir lıülasa11 basılı ola 
rak azalara te•zi edilmesini arzu e 
denler, tezin dörtte binni atmamak ' 
tile bö~ bİı· hül'-yi da umumi ki 
tipliğe gönd..,.ebilirler. 

15 temmuz ı934 akfa.mından ııon 
,.a gerek kunıltaya iıtirak ve gere 
tez için yapılaak mürecaatlar hiç ol 
mamıı ırihi tutulacaktrr. 

Kuıvltayın sürdüğü müddette din 
leyici olarak gelmek istiyenler de 
temmuz 1934 50nuna .kadar umumi 
kitipli~ miir-acaatla iıim \"e adreıle 
r.ini kaydettirmelidirler. 

Kurultay müzakereleri ayni ı.a 
manda rad,.,larla memleketin her ye 
rinden dMJenebilecelotir. 

Kunıltayıo ruznan1esi ayrıca il3:n 
edtlecek t;,.. 

Samsunda Gazi giinii 
SAMSUN, 12 (A.A.) - Gazi Ha 

retlerinin Samsunda ilk ayak bastık 
ları 19 Mayıs Gazi günü olarak kut 
lulama.k için yapılan hazırlıklara b ·· 
yük bir faaliyet:e devam edilmekte .. 
dir. 

-o-· 

Anadolu ajansı 
ANKARA, 12 (Telefonla) 

1 mart 935 tarihinden itibaren 
10 sene müddetle Anadolu ajansı 
ile taahhüt icrası için Hariciye v 
kıiletine salahiyet verilmesi hak • 
kında hükilmet meclise bir kanun 
layihası vermiştir. 

Kadın hekimlerinin 
toplantısı 

Memleketim izin güzide kadın 
hekimleri tarafından tesis edilen 
T ürk Jinekolcji cemiyeti mayıs 
toplantısını, çarşamba günü Etıb
ba odasının içtima salonunda prof 
Kenan Tevfik beyin reisliği altın
da yapmıştır. 

Bu toplantıda prof. Kenan Te 
fik Bey, Dr. Ahmet Asım Bey, 
prof. Ali Esat Bey, Dr. Şerif B. 
prof. Kenan Tevfik Bey tebligat • 
ta bulunmuşlardır. 

Bu mevzular etrafında yapılım 
ilmi münakaşalara Refik Münir 
Paşa ile Kenan Tevfik, Ali f:~at , 
Ahmet Asım, Hadi İhsan, Ş~k : 
rü, Şerif ve Muzaffer Beyler ıştı 
rak etmiştir. 

Bulgaristan 
Bir kabine buhranı arife

sinde mi bulunuyor? 
SOFYA, 12 (Milliyet) - Scb

ranyede demiryolları nazırı ı_,ın 
verilen ademi itimat kararından 
sonra kabinenin vaziyeti çok sar. 
sılmıstır. 

M. Y evtiçin ziyareti müna -
sebetile biraz geciken kabine bu'.1. 
ranının bugünlerde patlak ver~ • 
ceği anlaşılmaktadır. 

Çiftçi fırkası erkanı dördün 
cü bir nezaret iıtemekte ısrar et
mektedir. Demokratlar bir yan -
dan ıiddetle buna muhalefet eder· 
ken diğer taraftan meclisin fes -
hi icin çalışmaktadırlar. 

o .. mokrıı.t fırkaoı şefi ve mec -
!is reisi Mösyö Y anof kabine me
şalesinde •her günün sürprizleri O· 

labileceğini söylemiştir. 

Sitahsızlanma 

Konferans 29 mayısta 
içtimalarına başlı1acak 

PARIS, 12 (A.A.) - Bartu -
Henderıon mülakatı neticesinde 
silahsızlanma konferansının 29 
mayısta toplanması fikri teyit edil 
mi, tir. 

LONDRA, 12 (A.A.) - Al · 
manyanın silahları azaltma mü • 
şaviri M. Yon Ribbevtropoc Reu· 
ter ajansına a!ağıdaki beyanatta 
bulunmuttur: 

"Almanya hükümetinin silah -
ları azaltma me•elesindeki meta -
libatında hiç bir değişiklik hasıl 
olmamıştır. Ve bu metalibat as 
garidir. 

Eğer bütün milletler ve bun • 
ları temsil eden zevat hüsnü ni
yetle hareket ederlerse çok yakın 
bir zamanda bir silahları azaltma 
mukavefesi üzerinde mutabık ka • 
lınabilir. Çünkü arada fazla mü • 
him farklar olmasa ııerektir . ., 
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Sahibinin Sesi, Beyoğlu 

Sabş mahalli: A. Vetter ve Şürekası, t~m:r 
Nurettin ve Şürekası, Ankara 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

Istanbul Sıhhi Müesseselerinin 1934 mali senesi için 
aşağıda yazılı ihtiyaçları kapalı zarf usulile münakasaya kon 
muştur. Bunlardan, Et, Ekmek, Sadeyağı, Tereyağı 29 Ma
yıs 934 Salı günü saat 14 te ve alel'umum erzak ile mekfila
tı hayvanİye 31 Mayu; 934 Perşembe gü
nü saat 14 te ve yaş sebzelerin 2 Haziran 934 Cumartesi gÜ
nü saat 14 te ve Süt, Yoğurt ve yakacık suyunun 5 Haziran 
934 Salı ünü saat 14 te ve alel'umum mahrukat ile Gaz, 
Benzin. ve vakom yağının da 12 Haziran 934 salı günü saat 
14 te ihaleleri yapılacaktır. Şartnameleri görmek isteyenle
rin Cağaloğlunda Sıhhat Müdü~lüğünd~ Komi~yon .. Katibi 
Tahsin Beye ve münakasaya gıreceklerın de beUı gun ve 
saatlerde Komisvona müracaatları. (2221) 

Kilo 
171,162 
660,500 

15,200 
56,000 
52,300 
29,600 
42,600 
79,400 
41,000 
12,500 
19,100 
10,000 
2,500 

10,800 
33,500 

6,750 
3,350 

99,500 
34,300 
16,800 
13,800 
17,500 
1,350 

36,950 
1,230 
1,010 

4,460 
15,000 
15,150 

1,000 
1,400 
1,950 
2,000 

Et 
Ekmek 
Fırancela 
Pirinç 
Makarna 
Sadeyağı 
Kuru soğan 
Süt 
Kase yoğurt 
Silivri yoğurdu 
Sabun 
Toz Sabun 
Piriniç unu 
Şehriye 
Şeker 
Kuru üzüm 
Kuru kayıu 
Patates ' 
Kuru fasulye 
Barbunya fasulye 
Nohut 
Un 
Nişasta 
Mangal kömürü 
Ton kok kömürü 

,, Kriple maden 
kömürü 
Çeki odun 
Kilo gaz yağı 
,, Benzin 
,, Vakumyağı 
,, Tereyağı 
,, Salça 

Damacana Yaka
cık suyu : 

225, 700 adet Yumurta 
87 ,000 adet giinlük yumurta 

9,600 kilo Beyaz peynİr 
1,000 , Kaşer ,, 

13,100 ,, Soda 
1,450 ,, lrmik 

20, 700 ,, Zeytin ya.itı 
9,650 ,, Zeytin 

11 ,550 ,, Mercimek 
5,000 , Kuskus 

32,200 ,, Arpa · 
8,400 ,, Saman 
8,300 ,, Ot 
8,800 ,, Kepek 
3,000 ,, Yulaf 
3,000 ,, Mısır kırması 

12,000 adet Enginar 
29,500 kilo Taze Bakla 

3,900 ,, Çalı fasulye 
35,000 ,, Ayşekadın 

3,200 ,, Barbunya 
1 ,350 ,, Bezelye 

25,500 ,, lspu'.ıak 
13,700 ,, Semizotu 
31,500 ,, Kabak 

9,500 ,, Pırasa 
12,050 ,, Bamya 
43,3.00 ,, Patlıcan 

23,000 ,, Domates 
4,850 ,, Lahana 
2,900 ,, Kereviz 
4,000 ,, Pancar 

Gayrimübadiller Takdiri 
Kıymet Komisyonundan: 

. .. K~rar. num:ı-r~ları (177) de~ (244) e kadar olan Gay
rın1ubadıllerın ıstihkaklarının yuzde 25 i nishetinde bono

larını almak üzere Mayısın 13 tlncü Pazar günü Komisyo
na. müracaatları. (2448) 

Istanbul C. Müddeiumumiliğinden: 
Yeni postahane binasında Adliye dairesinin İşgal ettiği 

mahalde istintak dairelri için şartname ve keşifnamesi muci
bince yapılacak tadilat pazarlık suretile icra edileceğinden 
taliplerin şartname ve keşifnaıncsini görmek Üzere her gür 
Adliye Levazım Dairesine ve pazarlığa İştirak edecekleriı , 
J 6-5-931 Carsamba gÜnÜ saat 14 de lstanbul C. Müddeiu
mumiliğinde t~planacak Konıİsyona müracaatları ilan olu-
nur. (2449) / -' L / 

İstanbul Mıntakası Varidat Tahakkuk M~dürlüğünden: .. ---------Deniz yol arı 
Sıra Mükellefin Ticareti Mensup oldu- Ticaret 
No. . . maliye mahalli ısını gu 

Şubesi 
1 Fahri Kemal Hareket Hı;ı!:apaşa. Ankara 

ve Suat Halil gazetesi. Caddesi. 
B. ler 

2 Kangal zade Marufa- Aşir Ef. 
'' Hacı Mustafa turacı. 20/ 1 

ve mahdum-
ları. 

3 Vahram Sandalcı K. M. Paşa. Samatya 
iskelesi. 

4 
" " " " 5 
" " " " 

Tarh 
olunan Senesi 
vergisi 

L. K. 
422 40 1)30 

825 04 " 

8 50 •• 

8 50 931 
10 20 932 

lhbarna· 
me, Cilt 

varak No. 

36-85-86 

35-38 

8-100 

9-49 
9-50 

1 

lŞLETMESl 
Acenteleri: Karaköy Köprübaşı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürd rzade 

ljııı .. m.:. Han Tel. 22740 <--
iz mir sür'at 

f skenderiye yo!u 
EGE vapuru 15 Mayıa SALI 
11 de Galata rıhtımından kal
kacak doğru İzmir, Pire, ls
kenderiye'ye gidecek ve döne
cektir. (2400) 

Bu posta badema her Salı ya
pılacaktır. 

2745 

Yukarıda isim, ticaret ve san'atları ve ticarefğahlarile vergi seneleri ve vergileri gösteri-
len kazanç vergisi mükellefinin kanuni ikame ğahlari malfun olmadığından tebliğ makamı- Bartın yolu 
na kaim olmak üzere Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 141 ve 142 inci maddeleri NİLÜFER vapuru 14 Mayıs 

PAZARTESİ 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. (2446) hükümlerine tevfikan ilan ve tebliğ olun ur. (2411) 

HiLALiAHMER 
Merkezi Umumisinden: 

Her tarafı dövme yeni bakırdan 120 kalınlığında 0,85 kutrunda ve 
0,20 derinliğinde 30 adet ve yine ayru kalınlıkta bertarafı .dövme yeni 
bakırdan 0,80 kutrunda ve 0,20 derinliğinde 27 adet çamafır liğeni ile 100 
kilo ıu istiap edebilecek hacimde 2 milim kalınlığında iıtivani tekilde 0,50 
kutrunda ve 0,60 derinliğinde 20 adet yemek kazanı ve yine 2 milim ka· 
lınlığında dövme yeni bakırdan ve takriben 75 kilo su iıtiap edebilecek 
hacimde 0,45 kutrunda ve 0,50 derinliğinde 20 adet yemek kazanı 30 
Mayıs 1934 tarihine müsadif Çarıamba günü saat 15 de münakasaya ko· 
nacaktır. Şartnameyi görmek isteyenler hergün eıki Zaptiye caddesinde 
Aksaraylılar hanında Hiliıliahmer Satıf depoıu müdiriyetine müracaat 

edebilirler. - (16557) - 2714 

1 DEVLET DEMIRYOI.LARI iDARESi iLANLARI 1 
Yüzde seksen tenzilatlı ücretlerle Sapancaya 

tenezzüh trenleri işletilecektir 
Memleketin en giizel ve zümrüt gibi yeşil bir ınınta

takası olan ve tabiatın bütün güzelliklerini toplamı§ bulu
nan Kocaeli havalisini görmek ve Sapanca gölünün kenarın
daki kiraz ağaçlarının gölgelerinde bir kır gezintisi yapmak 
isteyenlere yaz mevsimine munhasır olmak üzere Cuma ve
sair tatil günlerinde Haydarp11şadan Sapancaya kadar gidip 
dönecek olan hususi tenezzüh trenlerine Gebze, Hereke, İz· 
mit istasyonları için yüzde seksene yakın tenzilatlı gidiş
dönü~ tenezzüh biletleri satıla.-aktır. 

Gidiş - dönüşe mahsus tenezzüh 
biletlerinin fiatı 

Büyük yolcular Çocuklar için . . 
ıçın 

Haydarpaşa - Pendik kısmı 1 il 111 1 il 111 
isasyonlarından ve 
Pendikten Gebze ye 100 75 50 60 40 30 
Haydarpaşa - Penilik kısmı 
istasyonlarından ve 
Pendikten Harekeye 150 110 70 80 60 40 

lzmite 
Sapancaya 

kuruştur. 
Dört yaşından "Dört Hariç" On iki yaşına ka<lar "On 

iki dahil" Çocuklardan Çocuklara mahsus ücretler alınır. 
Jlk Tenezzuh tireni 18 Mayıs 934 cuma günü Hay

darpaşadan Hareket edecektir. 

Tirenin Hareket ve dönüt saatleri 
Haydarpaşadan kalkış Sapancadan kalkış 

Saat 
Vapur köprüden ,kalkış 7 ,35 Sapancadan Kalkış 
Tren Haydarpaşadan ,, 8,30 İzmit ,, 
Pendik ,, 9,01 Hereke ,, 
Gebze ,, 9,34 Gebze ,, 
Hereke ,, 10,11 Pendik ,, 
lzmit ,, 11,03 Haydarpaşaya varış 
Sapancaya varış 11,50 Vapur Haydarpaşadan 

Saat 
18,04 
18,54 
19,44 
20,10 
20,44 
21,20 

kalkış 21,25 
Köprüye varış 21 40 

Kızıltoprak - Kartal arasındaki istasyonlardan bilet a
Jacak yolcular Haydarpaşadan saat (8) de kalkan 20 numa
ralı banlıyö trenile başka ücret vermeksizin Pendiğe gide
cekler ve bu İstasyondan tenezzüh trenine bineceklerdir. 
Biletlerin avdet kısmı günün her hanği bir banliyö kata
rında muteberdir. Daha fazla tafsilat için istasyonlara müra
caat edilmesi rica olunur. (2406) 

1 lST ANBUL BELEDiYESi iLANLARI 1 
Kadıköy Belediye Şubesi Müdürlüğünden : Kadıköy 

hal binasında memurinin İşgal ettiği kıumdaki bozukluklarla 
itfaiyenİn bulunduğu kısının saçaklarındaki kırık camlar 
164 lira 68 kuruşluk keşifnamesi mucibince pazarlıkla tamir 
ettirilecektir. Taliplerin 19 Mayıs 934 cumartesi günü saat 

o n dörU.e Daire Encümenine gelmeleri. (2442) 

Akay işletme müdürlüğünden: 
Köprüde -Kadıköy - Haydarpaşa iskeleleri dahilindeki 

büfe ile vapurlarla iskelelere asılacak ilan ve reklamlar için 
teklif edilen fiatlar haddi layıkında görülmediğinden müzaye
deleri 16 Mayıs 1934 Çarşamba gÜnÜ saat 14 de. 

Bahçekapıdaki dükkan ile Haliçte cami altındaki ant
repoların müzayedeleri 20 Mayıs 934 Pazar günü saat 14 
de talik edilmiştir. Taliplerin mezkur gün ve saatlerde lda 
re Encümenine gelmeleri. (2436) 

• Armutlu Kaplıcaları 
ller derde devadır. Bilenlere sorunuz, 

Rehberini gazete müvczzilerinden 
arayınız. 

ZA Yl - 1118 No. lu arabacılık ehli
yetnamemi kayıp ettim yeniıini alaca
iımdan hükmü yoktur. Arabacı lbrahim. 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Büyükdere de Kirkor ve Selvi sokaklan köşesinde 

kain 2, 24 No. b ahşap ev bedeli iki sene ve iki müsavi taksit
te nakten ödenmek şartile ve açık arttırma usulile satılacaktır. 
isteklilerin 27-5-934 Pazar günü saat 12 buçukta 2404 li
radan ibaret muhammen bedelin yüzde 7 ,5 nisbetinde pey ak 
çelerile müracaatları. (R) (2098) 

Liseler alım satım komisyonundan: 
Komisyonumuza merbut Galatasaray Lisesinde yapı

lacak inşaat ve tamirat 6-6-934 tarihine müsadif Çarşamba 
günü saat 15 de ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile mü 
nakasaya konulmuştur. Talipl<'rİn üç adet keşif ve şartname
yi görmek üzere lstanbul Erkek Lisesindeki Komisyon Ka
lemine ve münakasaya iştirak edeceklerin de ihale günü te
minatı muvakkate makbuzlarile birlikte Komisyonumuza mü 
racaatları. (2425) 

lstanbul Sanayi müdürlüğünden: 
13193 sayılı kararname He kabul edilen cetvelde yazılı 

olup 2-153 sayılı kararnameye ekli cetvelde yer alamayan 
iptidai maddeler için 19-2-934 tarihinden itibaren alınması 
lazımgelen gümrük resminin müteber bir bankanın teminat 
mektubu mukabilinde üç tak11itte tahsil edilmek üzere 1499 
sayılı kanunun 13 cü maddesine göre tecili gümrük ve inhi
sarlar vekilliğinİn 18-3-934 tarihli ve 1438-295 sayılı tez
keresi ve maliye vekilliğinin 19-4-934 tarih ve 7463-39 sayı
lı mütalianemesi üzerine icra vekilleri heyetince 22-4-934 
de kabul olunduğu iktisat vekaletinden bildirilmiş olmakla 
keyfiyet ilan olunur. (2423) 

Zonguldak Vfliyetl 
Defterdarlığındanı 

Zonguldak ile Kozlu arasındaki hattı havaiyeye ait ve 
her birisi vasati olarak bir buçuk ton sikletinde tahminen 
kırk adet varağele pilonları sökmek ve nakil etmek gibi bilu 
mum masrafi müşteriye ait olmak şartiyle 7-5-934 tarihin-

den itibaren otuz g\in müddetle müzayedeye çıkarılmış ve 6 
Haziran 934 Çarşamba günü saat on dörtte ihalesi mukarrer 
bulunmuştur. Talip olanların satış komisyonuna müracaat-
ları. (2419) ,(2419) 

Tahlisiye Umum müdürlüğünden: 
Hopada Peronit burnunda 12 deniz milinden görülecek 

karakteri haiz şimşekli bir fen er tesisi kapalı zarf ~sulile ve 
iki ay müddetle münakasaya konulmuştur. 14 Hazıran 934 
tarihine müıadif Perşembe günü saat 14 de ihalesi icra kılma 
cağından taliplerin şartnameleri görmek üzere Galata' da Çi
nili Rıhtım hanındaki ldarei Merkeziyeye müracaatları. 

.(1624) 

Mustafa Kemal Paşa 
Belediyesinden: 

10 Mayıs 934 ihale edileceği ilan olunan kasabamız e
lektrik tesisatına kapalı zarf usulile talip zuhur etmediğin· 
den Mayısın 31 inci Perşembe günü saat on yediye kadar pa
zarlıkla ihalesine karar verilıniş olduğundan talip olanla
rın Mustafa Kemal Paşa Belediye Encümenine müracaat ey 
lemeleri il3.n olunur. (2424) 

inhisarlar lstanbul 
Başmüdürlüğünden: 

Birinci taksitleri alınarak müskirat bey'iye ruhsatiye
lerinin Haziran İptidaı:ında değiştirilmesi kanun iktizasın 
dandır. Kolaylık olmak üzere bu muameleye 15 Mayıs 934 
tarihinden itibaren başlanacaktır. Eski tezkerelerin nüfus 
ve esnaf cüzdanlarının ve ikişer adet fotoğrafın beraber geti
rilmesi icabeder. Dar vakte tesadüf ederek kimsenİn zarar 
~örmemesi için bu muamele Haziranın Beşinci gününe ka· 
rlar devam ettirilecektir. lsbu ı{iinün saat 24 dünden sonra 
·ıapılacak yoklamada tezk~resiz içki sattığı görü~enler hak· 
!unda kanuni muamele yapılaeaktır. (2200) 2613 

Umumi Neşriyat ve Yazı işleri Müdürü ETEM iZZET 

yafiyeti umumiye, iştihasızlık 
ve kuvvetsizlik halatında bü
zük afide ve tesiri görülen Fosfatlı Sark Malt Hulasa 

' 

Kullanınız.~ 

1 Her eczane~ 
de satıJır.ı::. 


