
Hükômet kontrolundan be 
saplarını kaçıran şehrimizde 
ki bir sigorta ıriketi ticaret 
müdürlüğünce mahkemeye 
verildi. 
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Avrupa siyasetinde 
Kararsızlık 

Balkanlarda siyasi /aaliyet f 

T. Rüştü Bey bugün Bük
reşten Belgrada gidiyor 
Belgradda bir gün kalacak ve M. 

Hilliıet 
Dün Maarif 
Vekili ile görüştü 

Kararsızlık, dünya siyasetini tebarüz 1 
ettittn belli batlı bir hususiyet old .ı. 
Bu kararsızlığın ve karanlığın nihayeti 
ırelmiyecek mi? Hali belli değil ••• 

Büyük harpten sonra beynelmilel va· 
:l!İyetlerin tanzimi için iki yoldan gidil
ıniıti: 

l - Milletler CemiyeÜ yolu. • • Bir 
Milletler Parlimentoau kurulacak; bu 
beynelmilel müessese milletler arum • 
daki münaaebetleri tanzim, devletler •~.a
sında aıkı bir teıriki mesai ve tesanut 
temin edecekti. • • • • 

2 - Büyük b.rptea evvelki 11ya11 ıt· 
tifak ve itiW kom'* a=•n. · • 

Tecrübe yolundeı ber iki sistemin de 
çıkmaza gittiii ıimdi anlatılıyor. 

Milletler Cemiyeti yolu, zaten zayıf 
baılamıştı. Cemiyetin e.ıı kuvvetli deni, 
Almanyn'nın bu cemiyete iıtiraki sırala• 
n oldu. Fakat sonraları Almanya, bu 
iıtirakten umduğu faydayı göremiyece
ğini anlad ı. Çünkü Milletler Cemiyeti• 
nin yolu; statükoyu muhafazadan, har• 
bin doğurduğu muahedelere riayetten 
batka bir ıey değildi. Böyle bir gay~; 
Almanya'nın idealine uyamazdı. Cemı • 
yelten çekildi. _ 

Akvam Cemiyetinin beynelmilel. m';' • 
naıebetlerin tanzimi bakımından hiçe ın· 

. · • ç· 'de ibdaı rneıı, en zıyade Japonya nm ın 
ettiği emri vakiden sonra başlar. Uzak 
Şark macerasının tafıilitı mal~md';'~· 

ittifak ve kuvvet muvazenesı polıtı~a; 
ıile beynelmilel münasebetlerin tanzımı 
yoluna en evvel Franıa girmiıti. fr3:n
ıa •, teşkil ettiği bir ittifak t~bekesı!e 
Avrupadaki hegemonyasını temın et~nış 
bulunuyordu. Fransa'nın vücuda gebr .. 
el"• i bu aiyaıi zümrelere karı•; bazı le
§et<küller doimaJı: iatidadı zaman zamaft 
kendini göateriyordu. Avrupada bakı...
niyel ve adalete dayanmaaa bile, biç ol• 
mazsa niabi bir istikrar tem.İn eden bu 
sisloem de çok dayanmadı, çöktü. Bu yı• 
kılmaya belli başlı iki ıcbep gösterile· 
bilir: 

J - Fransa'nın, bu yoldan aynlarak, 
büyük devletlerin tesanüdünü temin po
litikasına gitmek istemeai. Yani Muuo
lini'nin Dörtler misakmı kabul etmeıi .•• 

2 _ Rusya ve Almanya münasebetle
rinin bozulması •• • 

Dörtler misakı, on dokuzuncu aınn 
mukaddes ittifakını ihya mahiyetinde 
bir hareket olacaktı. Dörtı büyük dev • 
lelin mÜfterek diktatörlüğü kurulacak ve 
bu devletler; bütün dünya itlerine ba • 
kim olacaklardı. Fransa'nın, statükoyu 
muhafaza aiyaaetinden ayrılarak Dört • 
!er misakına taraftar görünmesi; müt .. 
tefiklerini1 lkinci derecedeki devletleri 
gücendirdi. Fransa'ya kar§ ı itimatları 
sarsılan bu devletlerin bazısı bizzat 
batlannın çaresine bakmak, müs .. 
!akil bir ıiyaset takip etmek yoluna gir
diler. Bu yeni politikanın bazı tezahür
lerini görmekteyiz. 

Harpten sonra Rusya ve Almanya'nın 
münasebetleri; birçok istihaleler geçir • 
miştir. Fakat bu iki büyük devletin 
birleştiği bir ana hat vardı ki, o da ıta
tükonun bozulması idi. Statükonun bo
zulmasını; Almanya ve Rusya ayrı ayrı 
sebeplerle i ıtiyorlardı. Rusya'nın gaye
si; Avrnpada yeni bir iktısadi nizam 
kurmaktı. Almanya'nın maksadı İse, 
h~rpte kaybettiklerini tekrar kazanmak· 
tan ibarelt.İ. Fakat Hi!ler Almanya'sı, 
Rusya'ya kar,, - be• ..,.eden beri ta• 
kip edilen politikanın teraine yürüdü. 
ltitler'in bu yeni politikası Almanya•
ı...:::_-· .. -· oldu zaı·anna mı? •. a-n is-tik~ ... . arilıi ba
l<•·""" töaterecektir. Yal~ ıu~tan 
'""ti hatırlamıık ~~~-~ Rua

Oonrak· ~ ..,.ı.t ----
y , •.. g 11Jrrinin zararı; ancak 
ayı su• . --~·1 . ·ı 

yinııl - _.. hiaoeuı mıfti •.• 
Baırün tebellür eden hakiki vaziyet, 

kararsızlıktır. Denilebilir ki, Avrupa bir 
nevi intikal devresi geçiriyor, batta ye
niden yeni bir muvazene politikasına gi
diyor. Bu yeni muvazene<le hangi dev
letlerin hangi zümrede bulunacağını tes. 
bit etmek güçtür. Belli olan vaziyet; 
Franaa ile Almanya ara11ndaki rekabe • 
tin bütün şiddetile devam etmesidir. Bu 
balomdan harpten evvelki dünya ile, 
harp sonrası dünyası arasında bir fark 
olmadığı söylenebilir. 

Acaba yeni muvazene politikasının li
derliklerini hangi devletler yapacak? .. 
Bakılınca ilk safta gene Fransa ve Al · 
manya'yı görüyoruz. Vakıa Mussolini 
l~lya'aında da böyle ıiyasi bir zümre • 
Dın liderliğini yapmak hevesi seziliyor. 
Fakat 1 tal yan harici siyasetinin devam. 
lı, müatakar bir iatikameti yoktur. Ba • 
2an Franaa ile anla111111k yohınu tutuyor, 
hazan Al11111nya tarafını ;;· am ediyor. 
Devamlı bir iatikamet ~\P etmiyen, 
her gün değiıen böyle politikaya 
kartı iıe küçük devletlerin itimadı ol
!nuyor. Italya'nın siyasi faaliyetine dai .. 
ma §Üphe ve tereddütle bakıyorlar. 

lngiltere'ye gelince: O, eski muvaze
ne siyasetine dönmüş sayılabilir. lngilte
re harpten evvel, Avrupa siyasetine li
kayı kalamıyordu. Bu zaruret, harpten 
•onra kalmadı. Çünkü Avrupa işlerinde 
onun alakasını tahrik eden sebepler ve 
lıuvvetler ortadan kalkmıştır! lngiliz 
luu-ici siyasetinin sıklet merkezi, Avru
Pa harici işlerdedir. Deniz kuvvetleri 
fterede iıe lngiltere'nin harici siyas~ti de 
0 rada dönüyor. Demek istiyoruz ki, in -
tiltere şimdi Amerika ile, Japonya ile, 
Büyük Britanya itlerile, Bahri Muhiti 
l<ebir ile me41uldür. Hatta onun Avru
l>a siyaseti bile burada bir muvazene te .. 
ltıini hedefine 'matuftur. 
, .. iddia ediliyordu ki, dünyay'. harb~ sÜ· 
\lkleyen, evvelki muvazene sıyasetı ol-

lııuştur. Onun için bu siyasetten kaçın· 
~ lazımdır. Anlaşılıyor ki bütün iddi; 
.._., kaçınmalara rağmen gene aynı 

Y evtiçle Balkan siyasetini 
alakadar eden işleri görüşecek 

nu izhar etmesi üzeri • 
ne M. Y evtiç, Tevfik 
RÜflÜ Beyi Cenevreye 
gitmek için Yugoslav• 
yadan geçerken Belg -
.rad'da kendisinin misa 
'firi olarak bir gün kal 
mağa davet etmittir. 
Tevfik Riittü Bey Ro • 
manya-Yugoslavya hu
dudunda Yugoslavya 
lıükUmeti tarafından 
•mrine amade tutulan 

'ıususi bir trenle yarın 
;ğ)e ürıtü Belgrada mu 
vasalat edecektir. Tür
<İye Hariciye vekili 
'{omanya - Yugoslavya 
hududunda protokol 
müdür muavini M. Pro 

Tevfik Rüıtü Bey RomcnJ!• H"7ici;ye Vekili M. 
iç tarafından kartıla • 

nacakbr. Belgrada mu 
vaaalatından sonra T ev Titulexo ile Hr•ber 

BOKREŞ, 13 (A.A.) - Harici. 
ye Vekili Tevfik Rüştü Beyin, Yu
goslavya Hariciye nazırı M. Yev • 
tiçle beynelmilel vaziyet hakkında 
fikir teatisi için görütmek arzusu-

fik Rüttü Bey Yugos -
lavya Hariciye nezaretinde M. Y ev 
tiç tarafından terefi- verilecek 
öğle ziyafetinde hazır bulunacak • 
tır. Yarın aktam hassa alayı zabi. 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Yeni yapılacak Adliye 
binası hakkında kanun 
ANKARA, 13 (Telefonla) - Hükumet İstanbulda yniden yapı

lacak adliye binası hakkında meclise bir layiha vermiştir. Layihaya 
göre Maliye Yeki.Jeti icra daireleri emrinde mevcut olup alakadarları 
tarafından şimdiye kadar aranmıyan paralardan 500 bin ı;rayı faizs:z 
olarak almıya mezun kılınmakta ve vekaletin bu para ile inşa edilecek 
binaya masraf yapmasına ve gelecek senelere sari taahhütlerde bulun
masına salahiyet verilmektedir. 

Adiley binasının intasından artan paralar hapishaneler i8'ası tah
sisatına ilave olunacaktır. Maliye Vekaleti 500 bin lirayı 5 eylul 935 
tarihine kadar sahipleri tarafından aranılmıyarak hazineye intikal e
decek paralardan fazlasını da her sene adliye bütçesine konulacak tah 
sisatla ödeyecektir. 

Kurtuluf'ta yanan ve yıltılcın evlnilen • •• 

Kurtuluşta bir yangın 
oldu, dört ev yandı 

Evlerin hepsi de 
yangında kast 

sigortalıdır; 
var mı? 

Evvelki akpm saat 22 de Kur
tulut'ta bir yangın çıkmış, üç ev ta-ı 
mamen, bir ev de kısmen yanmıs
tır. Yanan evler Kurtulut'ta Kilise 
mahallesinde Alçakdam sokağında 
Madam Malama ve Agabidis, Di
mitri Efendilirin evleridir. Yangı-

politikaya gidiliyo~: -Maatteessüf dün
ya itlerinin ve beynelmilel mün~sebet
lerin tanzimi için baıka bir yol batka 
bir formül bulunmamaktadır. ' Acaba 
dünyanın aitliği muvazene politikaıı
mn tabii neticeıi; gene bir harp hailesi 
mi olacak?.. Lüzumundan fazla bedbin 
olmak ne kadar fena iae. çok nikbin ol
mak ta ayni derecede zararlıdır. Haki. 
kat ıu ki, dünyanın bugünkü kararsız
lığı, devam eden siyasi ve iktuadi buh
ranları, devletlerin politikasındaki tered
dütleri karıısında, harpten evvelki mü· 
tebellir, kat'i ve kuvvetli muvazene va. 
ziyetini arayanlara, hak vermek lftzım 
geliyor. 

Siirt Mrb'usu 
MAHMUT 

mn bu üç evden hangisinden çıktı. 
ğı henüz tesbit edilememittir. Po
lis tahkikatı tamik etmektedir. Di
mitri Ef. nin evi boştur, yalnız i • 
çinde efyaları vardır. Yapılan tah
kikatta yan yana olan bu evlerin 
her üçünün de sigortalı olduğu an
latrlmıttır. Madam Malamanın e- ' 
vi 1500, Agabidis Efendinin evi 
1000, Dimitri Efendinin evi de 3 
bin liraya sigortalıdır. 

Yangının, Madam Malama'nın e 
vinden çıktığı söylenmekte iıe de 
bu cihet tevsik edilememittir. 

Bu evlerin kiracıları dün poliı ta 
rafından isticvap edilmiftİr. Ve, 
dün, Dimitri Efendinin bot evine 
kiracı getiren Leonida isminde bir 
genç polisçe nezaret altına alın -
mıttır. Yangında kast olup olmadı 
ğı noktası bilhassa tahkik edilmek
tedir. 

Lise, Orta mektepler 
ıslahatının son saf. 

hası nedir? 
Maarif Vekilni Hikmet Bey dün 

aksam Ankaraya dönmüştür. Ve • 
kil B. tehrimizde 
bulunduğu müd • 
det zarfında orta 
tedrisat ıalahatı 
meseleleri hak • 
kında tetkikatta 
bulumnuttur. Ve
kil Bey dün Hay
darp&f&' da eııki 
Tıp fakültesi bi -
nasında tetkikat 
yapmıftır. Bura -
da iki bin talebe
lik büyük bir lise 

açılacaktır. Bu li 

se programların • 
da ecnebi lisana 
bilhassa ehemmi-

Hilımet Bey yet verilecektir. 
Haydap .. a liae • 

sinde, Galatasaray lisesinde oldu
(Devamı 7 inci sahifede) 

•• 
Universite 
Bütçesi bitti 
Yeniden bir çok teşeb

büslere geçiliyor 

Dün sabah Vekilin 

riyasetinde bir İçtima yapıldı 
üniversitede dün öğleden sonra 

Maarif Vekili Hikme~ Be yin riya
setinde bir iç~ i • 
ma yapılmıthr. 
Bu içtirnaa Oni • 
verı.ite Rektö -
rü Netet Ömer 
Bey ve Fakülte 
Dekanları isti • 
rak etmi,le;dir. 
Bu toplantıda ü
niversitenin 935 
senesi bütçesi 
konu!ulmu~ ve 
bütçe kati tek - Neşet Cmcr B . 
!ini almıştır. Ye-
ni bütçe bir milyon lirayı biraz te
cavüz etmektedir. 

Yen'i bir rasathane 
Üniversite Fen Fakültesinde tedris 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Mahmut Esat Bey 
Bugün geliyor 

-o---

Oç gün inkılap kürsü
sünde ders verecek 

ANKARA, 13 (A. A.) - lzmir 
Meb'usu Mahmut Esat Bey bugün
kü trenle İstan • 
bula hareket et. 
mittir. Mahmut 
Esat B. pazarte · 
si, salı ve çar • 
9amba günleri 
inkılap kürsü -
aünde son ders • 
!erini verecek 
ve bu derslerde 
milli hakimiye -
tin ve hilafetin 
teessünü, cüm - Mahmur Eaat B. 
huriyetin ilanını, 
saltanatın ve hilafetin ilgalarını, 
iatiklal mahkemelerinin mesaisini 
mütalea edecek ve inkılabın huku
lruamme kısmını bitirecektir. 

Bugün 
2 inci sahifede -

Ecnebi matbuatında görJülrlerimls 
3 üncü sahifede 

Banka mı, değil mi? 
FelelC 

4 üncü sahifede 

'.Aşk hlsımı 

Resimli hikaye 
5 inci sahifede 

G. A. 

1.-~.a-ro_P __ ,.~.ristan, Y oguılavyanuı 
~ tta yaptığı harekattan do 

layı Milletler cemiyetine mü
racaatla bir tahkikat komisyo 
nu vücude getirilmesini istedi. 

Tel. J Müdür : 24318, Y u.ı itleri müdüı-ü : 24~19. 
• \ Jdare 'Te Matb•a : 24310. 

\ 
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~ C>rı bir ayda 

1 '::~}.~,~A~.)y~~~~ .. ~ .. ~~!~ı:? .. I 
~ de bulunduğumuz mali senenin a11ağıda bildiriyoruz. Bu sene • ~ 
E nisan ayı nihayetine kadar muh- nin on bir aylık tahsilat yekunu= 
E telil .verBilerren taha,•aül eden geçen senenin on bir ayına na -§ 
5 on bır ay/ık varidat yekiinile ge zcıran bir milyo:ı J."iz bin kiiıur:= 
~ çen mali senenin ayni aylarına lira lcız.ladır. § 
= -
~ E 
:: 1932 1933 Muhtelif vergiler E 

-= Arazi vergisi ~== 4.474.600 4.313.956 
:;;; 3.710.108 3.651.147 Bina vergisi ::; = 11.017.405 10.556.497 1--l,ıiyvanlar vergisi :::;: - -!! 10.695.044 10.923.508 Kazanç ver·gisi = = 493.433 399.002 Veraset vergisi _: 

35.277.384 33.866.577 G ü mr ükler varidatı = 
10.637.420 12.666.406 Muamele vergisi 

- 2. 725.651 4.347.896 D ahili istihlak vergisi 
= 327.005 287.807 A v vergisi 

703.292 592.690 Nakliyat ve rgisi 
4.560.445 S.059.098 Damga vergisi 
1.215.660 1.041.379 Tapu harçları. = 920. 776 799.823 Mahkeme harçları 

:: 559.782 552.668 Pasaport vesair 
170.893 35.113 Mülga vergilerden tabrili 

c 27.612.730 25.775.000 İnhisarlar varidatı. 

---
---

§ 1.258.726 1.847.584 Devlet ormanları = l.471.295 1.195.399 Satılan emlakten • 
5 607.529 629.998 Fenerler haaılitl. 

-
~ 1.260.329 1.153.682 Askerlik mükellefiyeti 

975.665 1.028.612 Cezalardan tal»ilAt. 

-
=- 1.128.575 1.176.131 Müteferrik hasılat 

632.024 788.924 Fevkalade varidat. = 5.920.796 6.291.771 Sair varidat. 

=~
= 9.004.906 9.270.144 Buhran vergisi 

1 
12. 754. 752 J3.487. 779 Mü,·azene ver11isi. 

150.385.186 151.529.591 YEKON 

~ ıııııııııııııııııııııııııııuıııı1111ıuH11111111uıııııııuıııııııııııHHlllllllllllllllllllRHmımını, 
Gene Esnaf Bankası 

-. ------= ----

Alaiyeli Mahmut Bey 
Volf işin~ izah ediyor 

§ 1933 Motosiklet yarı,larının ktymetli f'UJIPİyonu lstinye sırtla • E 
5 nnıla keskin bir virajı dönerken = 
İ! Y arıtlarrmızın yapılacağı 25 !erinde Şitli • lstinye yolu üze • 55 
S Mayıs cuma sabahına 12 gün kal rinden geçenler yarış arabaları- 3j! 
~ mıfbr. Bu münasebetle kotuya run viraj talimleri yapmakta ol - : 
=: hazırlananlar çalıtmalarını art. duklarını görmüşlerdir. Bu ta - E 
§ tırmıtlardır. Sabahın erken saat· • (Devamı 5 inci sahifede) ;:;: 

l.mnlHDIHllllNllllllllllllllHllHHtlRltllllllltllllllllllllllllllllllll, 



TARiHi TEFRiKA: 40 

ittihat ve Te.-akki! 
• (BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN B}RAKTIGI VESiKALARA GORE) 

Saraya Jurnal ... yagmµru 
Sultan tahttan indirilip Yusuf lzettin Hamit 

Efendi mi geçirilecekti .. 
O devirde Abdülhamide ya • 1 

lan , yanlış jumallar yağıp duru • 
yordu. Bir aralık genç Türklerin 
Abdülhamidi taıhtmdan indirecek • 
leri ve yerine Yusuf izzettin E • 
fendiyi geçirecekleri şayiası or • 
taya çıkarılmıştı. lstanbulda yük
sek sınıfa mensup bir hanımefen • 
di genç Türklerin atfedilen bu fi. 
kir etrafında malumat toplamakla 
meşgul oluyordu. 

Bu malumat mfü:ea4lit kanal
lardan geçerek Abdülhaınide bii -
diriliyordu. Yusuf İzzettin Efen
dinin tahta iclası hakkında Yıl -
dız erkanından birisine verilen bir 
jurnalda deniliyordu ki: 

"Tunuslu Mahmut Paşanın ke
rimesi Emine Hanım cariyeleri ta
rafı kemteriye göndermiş olduğu 
ufak bir puslada Galatada avukat 
.... nin yazıhıınesinde bir mülakat 
istemişti. Tayin edilen saatte o • 
raya gittim. 

Beş dakika sonra hanım cariye
leri, fazıl Beyin haremi Hayriye 
hanım cariyeleri de refak;ı.tinde o
larak geldiler. Odada bizden ba,. 
ka hiç bir kimse yoktu. 

Emine hanım evvelemirde zatı
dev let'.eri hakkında bazı 'eyler 
sc·rdu. Kendisini temin etmek için 
zatıdevletlerinin hazreti şelhriyari 
az'.mmüşşanımıza olan fartl sada
katinizi ve başka hiç bir ümit besle 
medığinizi delail katia İle tspat 
eyledim. 

Bunun üzerine Emine hanım, ga
yet gizli tutulmak şartile, Yusuf lz
zettin efendinin tahta iclası mese
lesinde ibrazı hizmet ve sadakat 
eyliyeceğini beyan etti, Emine ha
nım bir buçuk sene evvel Kurena
::lan faik Beye ve dördüncü dairei 
belediye müdürü Mustafa efendiye 
meseleyi ihbar eyliyerek evrakları 
da verdiği halde onların arzı atebe· 
i ülya edilmemesine elan taaccüp 
etmektedir. Dördüncü daire müdü
ni olan Mustafa efendinin Şehza
de Yu3uf İzzettin efendinin has 
bendesinden olduğunu gerek ye
minle, gerekse kat'i ve kevi delil
lerle İspata hazır olduğunu Emine 
hanım cariyeniz iddia eylemekte
dir. 

yeceğini hasbessadaka beyan eyle
lemektedir. 

Emine hanını cariyelerinin mü
him ifadelerinden ve elde ettiği 
kavi delillerden bu sırada Yusuf 
İz=ttin efendinin tahta iclası mese 
lesinin pek ziyade ehemmiyet kes
bettiği anlaşılmaktadır. Günden 
güne elimize geçen evrak ile bu me 
sele gittikçe tenevvür ediyor. 

Emine hanımın zevci Hüseyin 
Bey, serhafiye Ahmet Celıilettin 
Paşanın devlete sadık olduğunu 
her laf açıldıkça beyan ettiği hal
de hanım bilakis Ahmet Celalettin 
pasamn başka bir ümit beslediğini 
ve hatta Yusuf izzettin efendinin 
tahta iclasmın hususi noktaların· 
dan olmak üzere Ahmet Celıilettin 
pa,anın maiyeti seniyedeki Arna
vut askerlerini elde ettiğine dair 
imzasile kağıt gördüğünü, bukağı
dın bir frenk kadınında bulundu
ğunu ve bu kadının da doktor Ba
hattin Şakirin metresi olduğunu 
söylemektedir. Emine hanım bu kıi 
ğıdr o frenk kadınından bir türlü al 
mağa muvaffak olamadığına çok 
teessüf etmektedir. 

Şurasını kat'i olarak arzedeyim 
ki Emine hanım cidden hizmet et
me!C ve sadakat göstermek istiyor 
ve hizmetini de bilfiil ispat ediyor. 
Yusuf İzzettin efendinin taraftar
ları hanımın hanesine devam et
mektedirler. Hanımın bendenizi 
daima yanında bulundurmak iste· 
mesi sadakatine ve hizmetine en 
büyük bir delildir. 

İşte bugünden itibaren bendeniz 
hanımla daima her yerde beraber 
bulunacağım. Gideceği o hanenin 
halkıle de ülfet peyda ettiğim tak. 

dirde daha mühim neticeler elde 
edeceğime şüphe yoktur. Şurası 
~ayanı kayıttır ki sebebi refah üm
meti Muhammet olan Şehriyarı a
li~ammız efendimiz hazretlerinin, 
mesele bütün teferriiatile anlaşılın
caya kadar hiçbir kimseyi tevkif et 
tirmemeleri ve bu ailenin sadakati. 

ne veya sadakatsizliğine dair veri
lecek raporlara da şimdilik ehem
miyet atfetmeleri iktizayi halden
dir. Çünkü kulunuz emri devleti
nizle hunların haneleriue gidiyo-

YET PAZARTES 14 MA S 1934 

HARİCİ HABERLER 
Radikaller konJ!resi 

Şimdiki hükumete müza
heret etmeğe karar verdi 
Doumergue 

suretle çok 
hükumetinin mevkii bu 
sağlamlaşmış oluyor 

Fransada Radikal Sosyalistler bundan tahminen iki ay evvel yapa
cakları kongreyi, Doumergue hükümetinin vaziyetini daha iyi tetkik 
etmek ve ona göre bir karar ittihaz eylemek maksadile tehir etmi§ler· 
di. Bunlann yeni hükümette dahil bulunan Herriot ile dört me&ai ar
kada§ı haklı.mda verecekleri karar Doumergue hülıômetinin i•tilı.rarın« 
yardrm edip etmemesi itibarile çok mühimdi. Gerek FranSGda ve gerek 
bütün Avrupa siyaset aleminde alaka ile b,,k/enen bu kongre nihayet 
toplanmı§ ve M. Herri.ot'nan zaferile neticelenmiıtir. M. He-rri.ot'ya knr 
şı verilen itimat reyi Doumergue hükümetinin mevkiini daha sağlam .. 
laştıracaktır. Bu husu•ta dün şu telgrafları aldzk' 

M. Herriot'ga itimat reyi verildi 
CLERMONT FERRAND 13 .\.A. 1 

- Radikal kongresinde M. Chau -
temps, Stavioki rezaletinden beri pek 
çok manevi iztıraplar çekmiş olduğu
nu ~:.atırlatmıt, tahkikat komisyonu -
na vermiş olduğu ifadeleri tekrarla • 
ını~ ve Staviskiyi ancak iş meydana 
çıktıktan sonra tanımı~ olduğunu ye
niden teyit etmiıtir. 

Mumaileyh, hükumetinin kanunu· 
sani ayında asa.yi§i muhafazaya mu -
vaffak olmuı olduğunu beyan ve ne. 
tice olarak fırkadan vahdetini kat'i 
surette muhafaza ve programını mü -
dafaa etmesini talep etmiştir. 

Bunun Üzerine 10 muhalif reye mu 
kabil kongrenin ittifakı ile M. Herri
ot'ya itimat beyan edilmiştir. Kongre 
bugün fırkada yapılacak temizliği tel 
kike memur edilmiş olan komisyonun 
raporunu müzakere edecektir. 

Radikal sosyalist kongresinde umu 
ı:ni siyaset hakkındaki müzakerat M. 
Herriot'ya itimat reyi verilmek sure
tiyle nih.,.yet bulınuttur. 

Bu suretle genç radikallerin, fırka 
n1n istikametini tayinden mesul şef ... 
!ere karşı açtıkları mücadele M. Her. 
riot'nun lehine olarak hitm.iştir. Bu 
vaziyett~ M. Herriot be§ radikal arka 
daşı ile birlikte Doumergue kabinesine 
i,tirake devam edebilecektir. 

M. Daladier'nin izahatı 
CLERMOND FERRAND, 13 (A.· 

A.) - Radikal sosyalist kongresinde 
beyanatta bulunan M. Daladier, halkı 
ifsada matuf teşekküllerin ilguı lüzu 
ı:nundan bahsetmittir. Fran.sa ve Al • 
manyanın miisellah kuvvetlerinden 
bahseden mwnaileyh Fransarun as -
kerlik noktai nazarından Almanya -
dan dun olduğuna inaı:ı.mak doğru ol 
madığını ve bl!Ddan dolayı iki seneljlc 
hizmet kanununa muhalif bulundui(u 
nu söylemit§İr. 

M .. Daladier, Avrupa siyasetinin !ki 
yol ka.rııaında bulunduğunu ve kDr
şılıklı ve kontrollü bir silahları azalt
ma ile nihayet bir harbe ve medeniye 
tin ölümüne müncer olması muhale ~ 
kak olan müsellah sulhtan birini tn-

cih etmek lazım geldiğini biJdirmi§ ve 
Radikal sosyalistlerin harbin sonun -
dan beri harici siy'1seti daima sulha 
doğru yürüttüklerini söyliyerek •Ö>iı
ne nihayet vermiştir. 

M. Herriot Radikallerin yaphğc 
isleri anlatıyor 

M. Herri~t, Radikal sosyalistler i • 
çin Fransamn bütçe açığı 10 milyarı 
geçtiği bir zamanda '°"yalistlerin 
progra:ınmı tatbik etmek kabil olma • 
dığmı izah etmiş ve Radikal fırkanın 
istikli.linde ısrar eylemiştir. 

M. Herriot dezn.iştir ki: 
"Radikal soı.yalistlerin hiç bir i~ 

yapmadıklarını söylemek h.'.'tadır, 
çünkü radikal sosyalistlı:r. aşag~ yı1 
kan bütçenin müvazenesını temın et -
mişlerdir. b' . 

M. Herriot nutkunu -'" suretle ılır 
miştir: E-

''Hükümette kalacağan. ger ver ~ 

diğim izahat kafi değilse fırk.~n.'~ ~a .. 
şında kalıp kalmıyacağrmı bıldırınız. 

Kongrenin manası 
PARlS, 13 (A. A.) - Hnvas Ajansı i 

bildiriyor: 
Clermond F erreand' de toplanan Radi ... 

kal So;yalist kongresinin hükumetin va· 
ziyetinde hiç bir değiş!.klik hasıl. e~m~ye.ce 
ği ve kongrede buluna"!arı?. nullı. bırlık ı 
hükiimetile teşr:ki ~esaı edılıp edılmeme 
si sualine müabet hır surette cevap vere
ceği esasen ümit edi'imekte icii. . . 

Bütün gazeteler, Doumergue k.bınesı 
tarafınd.cın ~· ;msil olunan fırkalar müta -
rekesi siyasetine müzaheret kararının 
kongrede ittifaka çok yalıın bir ekseri · 
yetle verilmiş olmasındaki ehemmiyet ü
zerinde ısrar etmekte ve kongreden sür
priz ümit eden hükıimet muha!ifJerinin 
emellerine rağmen kongrenin hükiimeti 
daha ziyade kuvvetlendirdiğini kaydet
mektedirler. 52.ğ cenah, merkez ve sola 
meyyal merkez fırka ve gruplarına men
sup mathua'tı, M. Herriot'nun teklifi Üze
rine Radikal • Sosyalistlerin milli birli-

' ğe sadakatlerini gö,ternıelerinden dolayı 
memnuniyetlerini ızhar etmektedirler. 

. . . ...... - ........... 

·.;c.;:,/_ ·. · .... - .. t:, ' . "'" 

Tevfik Rüştü Beyle M. Titülesko 
Bükreşe gittiler. Tebliğ neşredildi 
BVKREŞ, 14 (A. A.) - "Rador Ajansından" 
Tevfik Rüştü Beyle M. Titülesko'nun Belgrada hareketlerinden 

evvel aşağıdal.Ji resmi tebliğ neşredilmiştir: 
"Türkiye Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Beyefendi ile Romanya 

Hariciye Nazırı M. 11'tülesko günün meseleleri hakkında müteaddit 
mülakatlarda bulunmuşlardır. Her iki nazcr memleketlerini alakadar 
eden bililmum mesai[ hakkında tam bir itilaf haı.Vnde olduklarını bü
yük bir haz ile tesbit etmeği bir va;<İfe addederler. 

"Bükre1 mülakatlarc Türk - Romen dostluğunu takviye etmi1tir.,, 

Haziranda fren yolu Elazize va raca~ 
ELAZIZ, 13 ( A. A.) - Toprak tesviyesi tamamlanan F evzipa -

· sa. Elaziz hattının ray dösenmesi ameliyatına başlanmcştcr. Haziran 
içerisinde tren Elazize gilr~iş olacaktcr. 

lbnissuut, harekatı tatile razı oldu 
KAHiRE, 13 (A. A.) - Elehram gazetesinin yazdığına göre, 

sulh ŞaTtlarcnın imam Yahya tarafından ifa olunacağcna dair verile • 
cek tem;nata intizaren, lbnissüut, harekatı askeı~yeyi şimdilik tatile 
razı olmuştur. 

Tramvay şirketile müzakereler 
ANKARA, 13 (Telefonla) - lstanbul Tramvay Şirketile Nafıa 

Vekaleti arasında müzakere devam ediyor. Tarife zammı dolayısile 
sirket.n almıs olduğu paraların miktarını tespit etmeğe yarayacak o
lan ves:ikalar. lstanbal'dan celbettirifo.~"ğinden bunlar üzerinde karşı -
lıklı tetkikai yapılmaktadır. Bu bir iki gün zarfında müzakerenin müs
bet net:celerinin elde olunmasına intizar edilmektedir. 

Tanzim edilecek yeni tarlife üzerinde dahi ayrcca tetkikler yapcl • 
mıya başlanmıştcr. Yeni tarifenin daha şümullü olacağı ve halkın 
menfaatlerine uygun bulunacağı tahmin olunmaktadır. 

• 
lzmir - Kasaba hattı 

'ANKARA, 13 (Telefonla) - lzmir ·Kasaba hattının mübayaası 
için cereyan etmekte olan müzakerat ~on slflhasındadır. Bugünlerde 
miisbet ueya menfi bir ne !'ceye uan!acaktcr. 

Bütçe yakında Mecliste görüşülecek 
ANKARA, 13 (Tele/o_ la)-· Bütçe Encümeni bugün Maliye Ve

hili Fuat Beyin huzuru ile bütçe üzerindeki tetkiklerine devam etm~ 
ve Düyunu unıurr '"ye kcsmım müzakere ve hükumetin teklifi veçhile 
kabul etmiştir. 

Encümen yarın onda toplanara/, var:dat bütçesini müzakereye baş 
lıyacaktır. Bütçe Encümeninin perşembe akşamına kadar bütçe ü
zerinde tetki!ıleı':ni ikmal ederek 1934 mali senesi bütçesini meclis u
mumi heyetine vermesi mukarrerdir. 

Türkiye-Almanya ticaret itilafı 
ANKARA, 13 (Telefonla) - Almanya ile hükumetimiz arasında 

19 nisan 934 taıl;hinde Ankarada imzalanan ve 22 mayıs 930 tarihli 
ticaret ve seyri sela:n mukavelenıı mes:ine müzeyyel itilaf namenin tas

. diki ta,,•:hasını hiikıimet Meclise ve ı·miştir. 

Açı/ita kalan müderr.isler.. 

Hanımın zevci Hüseyin Beyin 
her bildiğini söyliyen bir adam 
o!duğunu anladığım için zati dev
letlerine bundan iki ay evvel tak
dim etmiş olduğum raporda bunla
rın kötklerine sık sık devam eder
s m vazifei mahsusama dair bir cok 
istifadeler temin edeceğime ü~it 
v:>.r olduğumu arzeylemiştim. Şim
dilik Hüseyin Beyin bitaraf ve ken. 
di. halinde görüyorum, zevcesi E
nıı~e hanım ise, Hüseyin Beyin ha
berı olmamak şartile, ibrazı sada
katten, vaadi mucibince geri dur
mamaktadır. Hanım, gayet hafi tu
tulması lıizimeden o!an bu mesele

runı. Onların sadakatle hizmet et- Almanya Silahsızlanma 
melerine yardımım dokunuyor. 

ANKARA, 13 (Tele/onla) - lstanbuL Darülfünununun liiğvile 
açıkta kalan ve ihtcsaslcrrı dahilinde orta tedrisat muallimliklerinde 
is ıl"hdamlan kararlaştcrclan 21 müderris ve muallim/erden de 10 zatın 
darüllünundaki maaşlarmın bir de rece noksanile orta tedrisatta iııtih
damlarc için mektep kadrolanna ait kanuna bağlc bir numaralı cetve
i'.:n tesbit edilmiş yekununu <lJmamak şartile beşinci dereceden olan 
memurların 26 ya ve altıncı dereceden olan memurlarm (59) a çıkarcl
ması ve buna makabil kadroda münhal bulunan 11 inci dereceden mu· 
allimlerin 30 noksanile (370) e indirilmesi sure,\'le tadil edilmesi hak· 
kında hükümet Meclise bir kanun layihası vermiştir. 

i, bendegıindan bildiği kimselere 
e haber verdiği halde şimdiye ka
ar hiç aldıran olmamıştır. Bunun 

izerine mezkilr yazıhanede mesele 
i bendenize açtL Kulunuz da der
al zatr devletlerine bir rapor tak· 
im eyledim. 

Emridevletleri mucibince Emine 
anım ikametgahı alinize gelerek 
ahaddinin bir mektubile Ahmet 
Plıilettin Paşanın 66 numaralı bir 
ektubunu v.e o mufassal projeyi 
kdim eyledi. Fakat şu şartla ki 
kdim ettiği ve edeceği bütün ev
kın Hazreti Halifei Resulü Kib
yaca nazarı aliden geçirdikten 
nra gene maha!1~rine iade edile

ek ve p<>staya verilecek yerlerine 
önderilecekti. Yani posta ile ge
nlerde ayni suretle muamele gö
cekti. 

Bundan başka kulunu • 
un da her yerde ve bü • 
· n girecegı yerlerde ken -
isile beraber bulunmaklığımı za
devletinize arz ve müsaadei mah-
sanızı istihsal eylemişti. Bu bap
şeref:r-.ıdur buyrulan iradei mek

met adei şehriyariyi kulunuza 
bliğ buyurduğunuz saatte kemter
i hanımın Tophaneli oğlundaki 

· şküne gittim ve iradei seniyeyi 
nclisine tebliğ ettim. 
Bunun üzerine hanım yeni elde 
niş olduğu evrakı verdi. Bende-

de derhal evrakı mezkureyi 
dim ettim. Zatı devletiniz onla

Huzuru Padi,ahiye arz ve tak
ı etmek üzere mabeyni hüma

na teşrif buyurdunuz. Şimdi E-
ne hanım bu kağıtlar geri veril
tE'n sonra yeni elde elmiş o~du
daha mühim evrakı takdim eyli-

K- ~ ti Boyuna Amcrikadan tay- Fransa şimdi de silahla-agr arın ve evrakın elde edi!-
di~e peyderpey takdim kılına • yare motörü alıyor nnı çogaltmak istiyor İstimlak layihası Mecliste cağını arz ile ... ,, VAŞiNGTON, 13 (A.A.) - T.ica- PARIS, 13 (A.A.) - M. Hender • 

Abdülhamit devrindeki casusla- ret nezaretinin n~etmiş olduğu ista- son ile M. Bartu arırsmda cereyan eden ANKARA, 13 (Telefonla) - lstanbulda ve vilayetlerde belediye 
daireleri namına is~imlıik olunacak mahallerin istimlak sureti h?kkın
daki kanunun bazı maddelerinin deği,.tirilme•!'ne dair olan liiyıha a
lakadar encümenlerden geçerek ru zn...;,eye alınmıstır. 

d tistikler, Almanyanın Ameıı:ı.adan ted . mükaleme!..- alakadar nınhaiilde silalı-rın ~e tarz a çalı~tıklannı göste- . b" "s.b 1 ıa· rı b-akma'mesel~-,· h·'-'-:nda hüküm 
yuk rıcen artan ır m ette tayyare eva ... u ~ C:UVA~ 

ren arıdaki curnalda bahsedi- zrrm satın almakta devanı eylediğini gös süren bedbinliği arttrrm2.lıııan başka bir 
len Şehzade Yusuf İzzettin efendi- termektedir. işe yaramamrfbr. . . 

MaaJmafih , konferans her bang! hır 
nin tahta iclıisı meselesi doktor Ba- Son mart ayi zarfında Almanya, A- muvaffe.kcy>ebsizliğe uğrauLğı takdır. · 

Bu layihanın bir hususiyeti de istimlak edilecek mahaller için para 
yerine bono uııalüniin ~karnesidir. Adliye Encümeni azalarcndan Re -
lik ue Trabzon Meb'usu Raif Beyler bu usulün teşkilatc esasiye kanu
nuna muhalif ole/uğuna zikrederek bu esasa muhalif kalmışlardcr: 

hattin Şakir Beyein bir taraftan Pa- mer:kadan bu suretle 249,480 dolar mu· <le, bunun vebali M. Hend~na aııt 
riste ittihat ve Terakki ile muhabe- kabilinde 47 tane tayyare matörü satın olnuyacağt teslim edilmektedır. . 

almıştır. Diğer taraftan, Almanyanm harbi-
re ederken ve Genç Türklerden 1934 sene•inin ilk üç ayı içez>sinde ye bütçesindeki tahsôsat fazlalığı bu dev 
olduğu iddia edilirken diğer taraf- Alınan rnübayaatmuı yekunu 122 mo - Jetin yeniden sil<;lılandığma delil ol -

Bundan da anlaşclıyor ki layihanın umumi heyette müzakeresc sı -
rasında hararet~! münakaşalar olacaktcr. 

tan kendisinin, Yusuf izzetin efen- töre baliğ olmuftur. duğundan Fransa, emniy.ıt meselesini 
di tarafmdan gösterilen arzu üze- Gene Almanyarun yüzlerce tayya • başka zaviyeden gönneğe ve keneli mü- An karanın nü/ usu: 100,000 
rine onun hususi doktorlugu-na ta- reyi teclllze kafi gelecek ka-dar, bu ay- <lafaa sila.ldaruıı eımniye!lini ı.afi ola • 

ni müddet zarfında vukubulan tayya • .. 1. bi _, .... _t · •'-;r.,. me_,_··ri yin edilmesinden ilerı' gelı"yordu. c.... r """"' e enı~•~D- wu • 
ANKARA, 13 (Telefonla) - Ankara' da yapılan niifuı tahriri ik

mal edilmiştir. Tahrir neticesi bug iinler~e.anla~~~caktcr. ~l~ neticeler 
hükiimet merkezindeki nüfusun 100 bırJı geçtcsn kanaatını vermek· 

ı-e aıksamı mübay,...tı 907,840 dol11ra ba- y- L,---~-'~-dir. 
!iğdir. ç' ""'"'''"'"""" 

Doktor Bahattin Şakir Beyin hu- Almanya fİmdil<i halde Amerikan olup, iliracahn üçte biri bu memlekete 
susi tabip sıfatile daima (Bibnedi) tayyare fabr'Jcalamun en iyi mÜ§ter.isi vaki olmaktadH·. tedir. 

c:~N:~o~v~o~-v".:-r~e~m~-e~'~d-E:-e~n~:~B~~~i~~~~~JM~~~~u.:·-~~ .. ~m~e;.".:t~:.:.:::-y:.:B:a~.d~ı~~~iı~.,~~~c:r:t..:.;..p~,~~d:~-i:,.:.~~.~~~0:1~-.:E~~(m~:a_ı~iy~e~c;;;;.-;ı~e-r~>~d~i-r-.~v~.-.-y-~-n~a~d~~~.~:~UU-d_·~-P~"~~~~~d-,:"u~:~h-A.,"~"-.:c-.:.~~e~a~t'"'~7.1m~'.:~:.~.,.~,~ı~~~.~iy~e~e~ı= • .? , .. _ .Y_u_g_:"""':"'ı"":-.;""iy"'s"':"'a"'d"""'a""n---~ 
• b b" d h '-k teveşunlarıilô.veetmektedir. Ş"k" t d" 

Sof yada çıkan Nova Vreme gaze
tesi (Yevtiçin misaleretinden sonra) 
baflığı! altındaki başmakalesinde M. 
Y cııtiçle M. Mouşanol arasında yapı 
lan müzakerelerden sonra neşredilen 
resmi tebliği aynen alıp §U mütalea -
larcla bulunuyor: 

.."Bu. tebliğ ef kan urmzmiyede bü • 
yuk ~·~ ~emnuniyet hasıl etmiştir. U 
mumı ıntıba, çok söz yanında az; va .. 
kıa bulunduğu merkezindedir. Efkan 
u_mumiye, ~u ziyaretin daha büyük ne 
tıcelere muncer olmasını bekliyordu. 
Tebliğ bunun aluini isbat ediyor. Bel 
ki bu umumi arzu haddinden fazla 
büyük olma.flndandır. Mahafilde bu
nu takip edecek olan neticelerden bah 
sediliyor. En mühim netice, iki mem
leket için emniyeti te&U edecek ve iki 
millet arasındaki umumi meseleleritJ 
bilahara hali için şeralit hazıraya • 
cak olan Bulgaristanla Yugoslavya a
rasında bir ademi tecavüz. misakının 
İmzalanma&ı olacakml.f. Yapılan müza 
kereler. misakın şekli ve mônası üz.e
rinde ileri sürülen noktai nazarların 
yaklapıuuı için , faydalı olmuştur. Ce 
riye mütearrı2m tarifinin daha şah .. 
si olarak tesbiti kalıyor. Londra misa
kında M. Politls tarafından yapılan ta 
riften ayrı olmak ve huduttaki çete 
tecavüzlerini hariç bulundurmak üze 
re taarruz hakkmda .veni bir tarif 
araşlınlacaktır. Böyle bir tecavüzün, 

mayıp hudut[ardaki emniyeti ihlal et tede Veya "§ka tr yer e OK anın ı aye e ıyor 
· "k p · t k l y Kemirici kurtları meyvenin içine mek maksadile yapıldığı hesaba ka • altına gıttı ten sonra arıs e o a • 

b·1 k d 1 b l k sokmamak lazımdır' CENEVRE 13 (AA) H tılmalıdır. M. Mulj<lnof, hükümet kuv• ca aldatıla ı ece a am ar u ac~ : , . . - avaı a• 
ketlerinin men ve takibine rağmen ya tarını ümit ederler. Bunlar tehlıkelı L 'Ere N ouvelle' el.en: , , jansı bildiriyor: 
pılan bu tecavüzler hakkında bazı ve kuvvetli bir ( corporation) vücude Macaristan hükumeti milletler ce • 
ihtiyati kayıtlar ileri sürmu"'ştür. Bu ı"h getirmi§lerdir. Çünkü her yerde se • 1. • mİyeti mecli~ine müracaat ederek son 

ki · · · b [ 'l l b ·· ""k Radikal mebusların hükumet po ıtı- .__ y tiyati kayıtların manası •udur: Eg-er yahat etti erı ıçın eyne mı e uyu .. ı · k d" sene..,.. zarfmda Macar• ugoslav hu-
• d l d l ·ı l... kasını tas1Jip ettikler.n.i soy ıyeı·e ı.. d du misak mucibince çeteler mütearrız o- maliyenin bütün o an ırıcı arı e o: a u nda v~u bulan ve bu ana kadar 

la,.ak telakki edilirse, M. MulJ<lnol kadardırlar. Bunlal1!n milliyetleri ne· yor ki: 15 Macann ölümü ile neticelenen bazı 
bu formülü kabul etmiyecektir. Bun • dir Bu asla bilinmez, Çünkü birçok "Cümhuriyet memleketinin Dou- hudut hadiselerinin esasmı ve mesu • 
dan başka tecavüze maruz kalan ta • milliyetleri vardır. mergue kabinesine itimadı her gün bi- Jiyeıioi lıahkik e'lmek üzere beyne! • 
raf, hiç bir veçhile istila teşebbüsün - Başkalarının para:rırıa kuv_vet.~". .~a _ raz daha kendini gösteriyor ue lıer milel bir komisyon tejkilini İstemiş • 
de bulunamıyacağı gibi diğer muka - yanarah, polisin kar§ılanna ord.u?u ag gün başar!lan İşten memnuniyet cös- tir. 
bil tedbirler de alamıyacaktır. Tebliğ dan kolayca kurtu!u~ ı;e g'.'çe_bılır~e_r. teren ve bunun devamını ve tamamlan Mesele meclisin en yai<in içtima • 
den anlafılıyor ki, diğer bütün mese .. Kendilerinden adlı şıcıllerı ıstenılır. masını arzu eden sesler çooğo.lıyor. mda kanufu~.mak üzere ıuuval't:kat ruzma 
leler bu misakın akdinden sonraya bı Bunlar ancak kendilerinin vaitlerine • '™'Ye geçirilmittir. 
rakılmışt!r.,, kapılarak ilk senedi en aşağı yilıJ., Fakat §ura&mı tasrih. '.'delim: B_a Macaristan hi>kı1mctinm hrç bdc • 

Le Matin'den: 25 getirecek olan mesela Himalaya şekildee tezahür eden ıtımat ne kor- lenilmiyen bu müracaatmm sebeplerini 

Matin gazetesinde Charles Richel 
"/stenilmiyen adamlar,, (Les indesi -
rables) serlevhasile yazdığı bir maka 
lede bu kelimenin lransı=a olmadı • 
ğını ve İngilizce ( undesirable) keli • 
mesinden r:eldiğini ve ancak yirminci 
asırda kullanıldığn anlaıtıktan sonra 
sonra diyor ki: 

iki cins ''istenilmiyen adam,, var .. 
dır: 

Bunlardan birincileri çok zariftirler, 
son modaya muvafık giyinirler büyük 
bir lüks içinde ya$arlar, en yüksek 
oteller arasında mükellef otomobiller 
le mekik dokurlar. Nôzırlara '"a.z.iz 
dostum" diye hitap ederler ... Bunlar 

Petrotlerı'nı'n e•hamını alan abdallar d"" d h' "d" Akl·· l"me '··tı'nat milletler meclisi mahafili anlıyamamak• • ur ne e ıssı .,., ~e ı ~ 

ı'çı"n telı"kelidir. ' O · . Do tadırlu. Meselede doğrudan doğruya 
r" etmektedir. nan ıçın umergue PO- alakadM" olan Yugoslavlar bu müra • 

ikinci nevi "istenilmiyen '!d"."!la. litikasr.nrn ilk neticelerini kaydeden c:aatı büyUk bir soğuk kanlılııkla kartıla· 
tamamile başkadır: Bunlar ıhtılalcı • ve bunun kıymetini ölçen,ehemmiydini mı§lar ve Macaristarun bu müracaat -
ferdir, bol1eviklerin dostu veya me • anlayan radikaller ilk neticeleri diğer la, Yugoslavyaya, şimdiye kadar sü • 
rnuru olan adamlardır. Bunlar Fransa lerinin takip etmesini, başlanan +ı!scr kiitu tercih ettiği daha cok mühim ha-
ya (veyahut müstemlekelerimize). iç· ikmal edilinceye kadar, bu kadargii- diseleri efkarı umumiye Ününde izah i-
timi karışıklığı öğretmek için gelırler. zel bi ryolda durulmamasını isterl<'r. çin fırsat verdiğini söylemişlerdir. 
Çalı,smak kabiliyetlerinden mah~~m Zira radikal/ar 1932 intihabatından 
oldukları için, e/fer Avrupayi §arkı ıh 

evvel kendi şefleri tarafından tayin tilôlcileri knedileirne para vermese 
k b l 1 edilen politika ile şimdi tahakkuk eden yiyecek ekme u amaz ar., 

d b ı politika araınndaki ahengi görmüşler-
Muharrir makalesin e un ann dir. Pek tabii olarak ta kendi şefle-

Fransa'-·a, Fransı~ efkiirı umumiyesi .. 
~ ( l b nin kabinede mevcudiyetlerini bu a~ ne karşı :vaptık arı zarar arı uzun oy 

lu anlatt<ktan sonra bütün bu nevi hengi husule gettiren &ir sebeı> telakki 
''istenilmeyen adamları,, derhal hu .. ediyorlar~ 

--o--
F ransada milli tas ar rufa 

yardım 
PARIS, 13 (A. A.) - Ayan ve Meb'· 

usan reisleri, milli tasarrufa yardınt ol • 
mak üzere, kendi tahsisatlarının yü:zde 
15 inı bilihtiyar terl<etmişlerdir. 
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Banka mı, değil mi? 
Ha! iş şimdi çatalla1tı. Bakalım 

na.ıl içinaen çıkacaklar? 
Elendim; mühim bir mesele kar 

fısında bulunuluyor: Esnaf banka· 
sı, banka mıdır, değil midHr? •. 

Hemen gözlerinizi laltaşı gibi a· 
çıp: 

- Alay etme! 
Demeyiniz. Çünkü Esnaf ban

kası İ.fi ala,.lı çağını çoktan geçir-
di. Bakınız. mesele ned!ir?. 

Hükumet bir kanun yaparak 
mevduat kabul etlen banka
ların sermayesını bir milyon 
liraya çıkarm&rya karar ver • 
di. Bunun yakında bitecek 
bir mühleti var. Onun sonunda ban 
kalar sermayelerini! ar a,ağı bir 
mil)IOn lira yapacaklardır. 

Bizim muharrirlerden biri de 
'dünyada banka kalmamış gibi, gi
dip.Esnaf bankasına ıK>rmUF 

- Beyler! Kanun mucihı;nce ser
mayenizi b:r milyon liraya çıkar
manız lazım. Çünkü mevduat ka • 
bul ediyorsunuz.. 

Cevap vermişler: 
- O mecburiyet bize ·,it değil .. 
-Neden? 
- Bize mevduatta bulunan yok.-

ki! İkraz. da etm!yoruz. .• 
- Şu halde?. 
- Şu halde sermayemizi arttır-

maya hacet görmüyoruz. .• 
- E bu nasıl banka böyle? .• 

Esnafa ikrazatta bulunacak de· 
ğil mid iniz? 

•· - Evet ama biz. banka değiliz. •• 
- Nesiniz?. 
- Müessesei maliye .•• 

- ?!?! 

Şimdi düşünüyorlar ... Esnaf ~ 
h.Uı hakikaten banka mıdır? degııl 
midir? .. 

V aktile paralan alırkaı, verir • 
ken: hi .. e senetlerini satarken, te
mettü tevzi ederken banka idi . .şlin: 
eli sermaye meselesi ortaya çıkınca 
banka değil ..• 

Arkadaşlardan bu hikôyeyi dinli 
Yen h!1iisi Jedi ki: 

- Tam devekuşu gibi ••• "Uç!,, 
'eleyince "ben deveyim,, diyor •• 
"Y ' d . "k ' d" ük tQf•·,, eyınce uşum.,, ı-

Jlo ·. 
Ve diğer birisi ilave etti ... 
- Uçtuğuna bakılırsa demek 

huşluğu tercih etti... · 
Bir üçüncüsü dedi ki: 
- Uçtuğuna bakmayın! Son 

rıırıilyatlardan sonra lnqluğu ber
taraf edip deve yaptılar. 

FELEK 

Salih Paşa geliyor 
Erzurumda rahatsızlandığını ev

'l>elce teessürle yazdığımız kolordu 
lnımandam Salih Paşa tamamen i
)ile,mittir. 

Salih Pata, yakında fdırimize 
telecek ve bir müddet istirahat e
,decektir. Salih Paşaya ileride apan 
disitten ameliyat yapılması muhte· 
laıeldir. 

Adaya gelecek 
seyyahlar için . 

.. . . ti 
"'daları güzelle,tırme cemı:; 

fa:llfınclan lstanbula se'-":. • 
l'İatlere bir kolaylık dolmakdakuz~r.e 
.llüyü)uu:la i.kele mey anın ı ı· 
lin kulübesinde bir istihbara! bü
l'Osu açılmıttır. Memurluğa Osman 
Nuri Bey isminde bir zat tayin e • 
'dilmitt!r. 
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IKONOMI 

Madenlerimizde 
lstihsalat 
Bu sene madenlerimiz

den ne çıkardık? 
Elde ettiğimiz itimada tıı.Yan İs· 

tatistildere göre bu seneki maden 
istihaa.latnnızın muhtelif kalemler 
üzerinde miktarı tudur: 

Kömür geçen seneden fazla ola
rak 1,323,222 ton, linit geçen sene
den fazla olarak 29,561,457 ton, 
krom kezalik geçen seneden fazla 
olarak 75,379 ton, zımpara geçen 
seneden fazla olarak 7,016,500 ton, 
manganez 7,700 tim, borasit 7 mil· 
yon 553,466 ton, antimvan 667,600 
bm, arsenik 1,906 ton, civa 23 •İ~, 
kükürt 150 ton, çinko 6,943 ton, 
1<urtun 3,036 ton, amyant 120 ton, 
liileta,ı 241 sandık, magnezit 951 
bin 500 ton, kil 4,925 ton. 

Soğuk hava depoları tarifeleri 
Ticaret Odası idare heyeti bu -

gün bir içtima yaparak soğuk hava 
clepolarının konulan e•yadan ge -
çen seneye nazaran fazla ücret al
dıkları hakkında yapılan tikayeti 
tetkike devam edecektir. 

Ticaret odasında içtima 
Ticaret Odası Meclisi Çal'f'lmba 

günü bir içtima yapacaktır. Bu iç
timaın en mühim görütülecek me
seleleri kömürlerin tolerıı.na mesele 
sile yeni kazanç kanununa göre ya
pılan kıyaslardır. 

Patates çok ucuz 
Piyasada en ucuz yiyecek mad

clesi yalnız yumurta değildir. Çok 
ucuz olarak satılan bir madde de 
patatestir. Ticaret odası piyasa 
cetvellerine göre, orta derecede 
bir kilo patates toptan kuk paraya 
satılmaktadır. Perakende olarak 
5ezdirici satıcılar bu patatesin üç 
kilosunu bet kurup satıyorlar. 

Maamafih toptan, kilosu 7 bu • 
çak kurtJ!a olan patates bile var • 
Jrr. Bütün bu mallar Adapazann
dan ve Boludan karıtık olarak 
gelmektedir. Toptan muamele ya
pan patates tacirleri, iri, orta, 
ufak diye patatesi yeniden bir tas
fiyeye tabi tutmaktadırlar. 

Elektrik Ücreti 
Yeniden 50 para 

tenzilat yapıldı 
Elektrik ücretleri nisan 1 den iti

baren ( 50) para tenzil edilmi•tir. 
'farife komisyonunun kararını Na· 
fia Vekaleti tasdik etmİf ve keyfi
yet firkete bildirilmiftir. Bu tarife 
3 ay için muteberdir. Temınuz ba
sında vaziyet tekrar tetkik olun- • 
.;..., luıiHJ ol~ !eni ~enzilit ya -. 
J,acaktır. Bugunku vazıyete göre e
lelrtrik ücreti .kilovat bllfına 15 5 
kul"Uf olmu,tur. ' 

Rornanyadaıı gelecek 
talebe 

500 Romanyalı talebeden mü -
~ep bir grup önümüzdeki salı 
günü şehrimize geleceklerdir. Ro
manyalı talebe, Üniversite gnçleri
mizle tanışacak, dıört beş gün kadar 
kaldıktan sonra Köstence tarikile 
memleketlerine döneceklerdir. 

M. T. T. Birliği umumi katipli
ğindn: 15 Mayııı salı günü Romen 
Türklerinden mürekkep bir kafile 
latanbulu ziyaret edecektir. Mez • 
kiir günde aaat 16 da bütün talebe 
arkadqJarm· rıhtımda hazır bulun 
maları rica olunur. 

Ziraat vekaleti teşkilatı 
Ziraat vekaleti yeni ve mühim 

bir ~ili.t kanunu hazırlığına baş 
lamı,tır. Bu kanunla vekaletin fa. 
aliyet sahaları geni,letilmekte, 
memleketimizin bütün ihtiyaçları· 
nı temin edecek easlar tKbit olun 
maktadır. Kanun layihası Büyük 
Millet Meclisinin önümüzdeki iç -
tima devresine tevdi edilecek ve o 
devrede çıkanlacaktır. 

lngHiz seyyahlan 
Bugün Orantes ismindeki vapur 

la 350 İngiliz sayyahı §ehrimize 
gelecektir. 

Paris Belediye meclisi 
. reisi geliyor 

Paris belediye meclisi reisi M. 
Ficquet bugün ,ehrimize gelecek
tir. M. Ficpuet lıtanbul belediyesi 
hakkında hUtıusi surette tetkikat • 
ta bulunacak ve tehrimizin ta:raru 
t-.a mahallerini cezecektir. _ 

• 
HABERLERi Dünya, uyanan bir milletle 

yüz yüze! 

• 

• 

Tan vapuru limanımız.da 

· Y.e?i. vapu.rlardan leir sigorta şirketi 
Bırısı geldı Takip ediliyor 
Tarı'nıu ad konma mera

simi yapılacak 
VapurcuJuk şirketinin yeni 

al.lığı Pake kunıpanyaaının (T ad
la) yeni ismile 
Tarı vapuru dün 
limanımıza gel -
miştir. Yeni va -
purun evvelki ge
ce Çanakkale • 
den geçtöği ma • 
!um olduğun -
dan vapurculuk 
şirketi hissedar -
lan ve sair ze -
vat dün sabah 

1 Sadullah Bey Bartın vapurile 
yeni vapuru kar

tılamak üzere Marmaraya doğru 
gitmiı'1erdi. Saat 11 e doğru yeni 
vapurla Y etilköy açıklarında kar
ıılaııldı. 

İki vapur yekdiğerini ~k • 
lerle ıelimladılar ve limana doğ • 
ru gelinmeğe başladı. 

Liman idaresi yeni vapura 
Kabata§ önünde yer gösterdiğin • 
den buraya gidildi ve heyet bu -
rada vapura sıktı. Tan, Türk de -
niz ticaret fi'losunun en lüks ve en 
büyük vapurlanndan biri bulun • 
maktadır. Vapur alındıktan son • 
ra Marsilyada yeniden havuzlan
mıf ve iki yeni salon ilive edil • 
mittir. Vapuru Manilyadan A
ziz kaptan getinniştir. 

Yeni vapura isim koyma mera
simi çartamba veya perteıııi>e gü
nü davetlilerin huzurile yapıla • 
caktır. Deniz ve Hava yallan IDÜ6· 
teıtarı Sadutlah Bey deniz tica • 
retWnizin yeni aldığr şekilden 
sonra alınan bu yeni vapura isim 
konma merasimine i§otirak için ls
tanbula gelecektir. 

Yeni vapur Karadeniz hattı • 
na tahsis edilmittir ve pazar gü • 
nü ilk postasını yapacaktır. 

Şirketin yeni aldığı Danimika 
vapuruna Aksu ve Mudanya için 
alınacak vapura da Güneyııu İs -
mi verilecektir. 

Muamelatını hükumet 
kontrolundan kaçırmış! 

Ticaret müdürlüğü bir ecnebi 
sigorta şirketi hakkında takibat 
yapılması için diın 
müddeiumumiliğe 
müracaat ebn:İftİr. 
Bu sigorta şirketi
nin ismi Danüptür 
T~card müdüı1ü -
ğü Danüp sigorta 
şirketini muamela· 
tını defterlere 
kaydetmeden gizli 
şekilde yapmak ve 
mükerrer sigor -
taya ait olan his. Muhsin B. 
seyi vermemekle 
itham etmekte ve hakkında ta • 
kibat yapıhnasmı istemektedir. 

Bu husU$ta Ticaret müdür • 
lüğünün yaptığı tetkikata göre bu 
sigorta şirketi uzun müddetten • 
beri yaptığı sigorta muamelele

0

• 

rinden mühim bir kısmını defter • 
!erine kaydetmemiştir. Banka bu 
muamelelere ait paraları bir ec • 
nebi bankada ~ığı hesaba n:üte. 
madiyen yatırmıştır. 

Bu şekilde mükerrer sigorta • 
ya ait olması lizım gelen hisse 
verilmemiy ve yapılan muamele 
mütemadiyen hükUmetin kon • 
trolundan kaçırılmıştır. Şimdiye 

ı,adar yapılan teftişlerde, deEter • 
lcre bu muameleler geçmedi • 
ğinden, bir türlü bu i!'n farkına 

varılamaınıttır. 
• • • 

ISTANBUL, 13 (A. A.) - Da· 
nüp sigorta ,irketi, gizli muamele 
yaptığı için müddeiumumiliğe ve • 
rilmiftir .. Şirketin kaçak olarak 
yaptığı muamelenin mühim bir ye
kun tuttuğu anla,ılmıfbr. 

Halkan sigorta şirketi 
Memleketimizde uzun zaman· 

danberi faaliyette bulunan Bal • 
kan sigorta tirketi tatili faali • 
yet etmittir. 

Biz böyle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

Dili.,.;- biiyük bir telalike kar
fmndo bulunduiunun bilmem lor
lrrndo mı""""? Bir -1..,. o gü
:selim türkçe;yi tomamile parça par 
ça lekeleyen arapca Ve acenıce ke
limelerin esareti altında idi. Onun . . ,, 
ıçın onnaıtlıca., tcımomile anloııl
mo.s bir hale 11elmif w ba Arap, 
Acem istila., altında eailmifti. Hat 
ta o kadar ki ilollelerin böyle tum
turaklı cümleler, biribirine kenet • 
lenmİf izaletler lıollanmayanlann 
yazıları ve konuıuılan iidi sayılı • 
yor, "hôkipo;yi ôlini:ı; bend.,ni:s elen 
dim,, ciler (urtacı ibtilıoç) oluyor• 
du. 

Bandon mün-betai:ı; feY yoktu. 
Onun için iter lrölute itikolla, tea
müle olduğu gibi l>a ( omumlıca) 
ya karfil. Ja fiddetli bir müccufele 
açddı. Ve dilimiz; temi:ı;lendi. Şim
di de anzi ve lu-li bir f"kilde 
kolan bir takım telr tülr aropço ve 
...,.,,,.,., kelimelerin de lıC1Tfılıkları 

bulunuyor ve Türk dili ôdeto yeni. 
den dünyaya geliyor. 

Fakat böyle istihale oe neıwne· 
ma devreleri gayet naziktir. Bu vo· 
:ıiyette bulunan bir bünye daima 
ecnebi mikToplann taarn.rzuna ma
ruzdur. /fte yeni tiirlıçemiz.de de va 
:siyet böyle olmuı ve belôdan kur • 
tulurlıen boıko bir dert üzerimi:ı;e 
çullanmııtır: O da lrenlıçe lıelim«
lerdir ... 

Bir zamanlar "Mon cher" i alay 
mevzuu telakki ederken, Şimdi ba-

1 
ftmu:a koç tane Moncher çıkıyor .. 
Bu kelimeleri hiç lıinıseye donırna
dan ve hatta bir tırnak İfOl'eti içi -
ne koymadan ~sekmehüuelcim,, 

almakta, kullanmakta hiç mahzur 
ırörmüyoru:ı;. Me•ela: ( organisoti • 
on", .. rende,,..,nt", (Equipe) ve -
~ w saire ..•. Hatta bo-.. hınları 
türlıçe ve orapço lıelimelerle ter • 
lıip etmelıtaı bile çelıinmiyoru:ı; . 
Netelıim ıreçenlerde bir g~tede 
.,ırayriledere lılüpler!,, diye bir u • 
cube gördük. Dilimizi bu lıeıme • 
lıeften kurtarmalı için ocaho yeni
daı "&latandGf türlrçe komqr• leu
..,lorıını her tarolo osmoğo mı ilati
.>ıaç vardır? Dil, bütün bir cemiye
,,etin malıdır. Ona her ideyen her 
nutgelen kelime ıU>kamo:ı;. Buırün 
lranıız.co bilenler bu kelimelai ıo 
lta70rlaT. Yann almanca bilenler, 
öbtlr gÜn nıaça bilenler de ayni 
ıe//tilde lıarelıet ederlerse ne yapa· 
ro? Herkuin, bütün bunları bil • 
maine imkôn var mıdır? .. 

Mesela bide ciıui c:a:ıibe Jiye 
t<n'CÜme edilen ingili:ıoce "Sex app
cal" kelimesinin lranın:ıocayo ithali 
aam uzan rnünakopları mucip ol
muf, F ruuıvr.lar t07n bu kelimeye 
tekabül etmeu bile bunan için 
''charme" kelimesini lıulhaHı6ili -
ri;ı, diye ınan malıaleler ya:untf~r 
dı. Bunu ulalı bir miısal olarak zılı
recliyorrız. Lisanımızın bu iatihale 
devresinde bizim de cok hauaa ol-
manv.z: lôzımJır. 

Biz böyle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

POLiSTE 

Kadın yüzünden 
1 Bir cinayet 
Nişantaşında gene bir genç 

öldü, öbürü yaralandı 
E\'velki gece Nitanıa.ında bir 

cinayet olmuf, Kunduracı Kemal, 
Taksim'de lnhi -
sarlar idaresinde 
çalı~ Necibi öl
dürmüt ve Hava
gazı tirketinde 
müstahdem Ab -
dullahı da yara -
lamıştır. Vak'a ttı 
dur: Nif&D~ın -
da oturan Abdül
lahın yeğeni Ki -
mil ile Kemal bi
ribirlerini bilme -
den o civarda bir 

Abdullah 

apaprtımanda çalıfan Cemile is -
minde bir kızı revmektedirler. Ge
çenle de bir gün 
Kimi!, Kemal'in 
dükkanı önünden 
geçerken bir arka 
daşına şapkasını 
çıkararak t e' · 'll 
vermi,, bu sırada 
... pkası içinden 
bir kart dütmü' -
tür. Bunu gören 
Kemal derhal Ka 
milin üzerine ab
)ıp bunu nere • 
den bulduğunu 

d• 
Necip 

sormtq ve Kamile epeyce de da • 
yak abnıştır. K&nıil bu dayağı ye
dikten sonra doğruca dayısı Arna
vut Abdullaha mese1eyi anlatnııt, 
Abdullah ta Kemale deh~tli kız
Dllftır. Evvelki akşam saat yirmi 
üç buçuk raddelerinde Kemal, Ne 
cip isminde bir arkada.tiyle Met • 
rutiyet mahallesinde kahvehanede 
tavla oyununa oturnı .... Biraz ron
ra Abdullah birden bire içeri gire
rek doğruca Kemalin üzerine hiı • 
cum ebnİf ve bir tokat atarak: 
(Bu mahallenin kabadayısı sen -
sen dı,arı çık ulan .. ) diye sc1·ağa 
çağırmıştır. Kemalin Necip iır~n -
deki ar.ka-dıqı ilk önce dıtarı fır • 
!ayarak Abdullah ile gntlak gırt
lağa aıelmittir. Bu .,._da Kemal 
de elinde bıçak olduğu halde kah 
veden dışarı çdmuf ve her iki kav
gacının arasına girip boğuflllağa 
başlamıttır. Necip kavgada K~: 
male çekil demit, Kemal kendısı
ne kabada,yılık satan Necibin bu 
sözlerine fena halde kızmı,, ken • 
disini dıf&rJ çağrran Abdullahı ya 
ralıyacağına evvela Necibi sonra 
da Abdullahı kasığından ağırca bı 
çak.la yaralamıftır. 

Katil elinde bıçağı olduğu hal • 
de kalabalığın arasından kaçmak 
isterken polis Basri Efendi tara • 
fından yakalanmı,tır. 

Cinayete müddeiumumi mua • 
vinlerinden Salim Bey vaz'ıyet et • 
m~tir. Kemal cinayeti inkir et -
mektedir. Necip hastahaneye kal • 
dırılmışsa da ölmüttür. Abdullah 
hutahanededir. 

MAHKEMELERDE 

Ovey babasını öldüren çocuk 
Üvey babası Refeti öld~rmek • 

ten 1UÇlu llllD&il isminde bır adam 
e'"'eke bu auçundan dolayı ı~..,.. 
ne hapse mahkiim ohnuf, bu cına: 
yelle ittiraki olmaktan wçlu A.lı 
Ekber de beraet ebnitti. T emyız 
mahkemesi bu karan nakzetmiş, 
muayeneye yeniden batlamlmqtı~. 
Müzahereti adliye suretile lunaıl 
vekil tayin edilen Mustafa Nail B. 
lunailin bir batiyi adliye kurban 
giUiğini, onun katil olmadığını id
dia etmekte ve katilin beraetine 
karar verilen Ali Ekber olduğunu 
söylemektedir. Mustafa Nail Bey 
lsmailin 19 yaşında olduğunu iddia 
etmektedir. Mahkemenin t;u bap -
taki istil&ınına cevap gelmediği İ · 
çin mahkeme bafka güne bırakıl • 
mış.tır. 

Arifin muhakemesi 

Memlekette sükranlara ve mem
nuniyetlere üiy;k bir sanayi kay
naşması görüyoruz: 

Bir taraftan malüm bir labıEka
mız. en son sistem makinelerle tec
hiz. olunurken diğer tarafla bir kô· 
ğıt fabrikasının temel atme mera
aim; yapılryor, beride bir cam fab. 
rikaaının era:.l sı gezilerek yeri tes
pit olunuyor, btıfka bir mahalde bil 
mem ne fabrikası harıl hani hiim· 
malı bir gayretle İnfa olunyor. 

Bu hareketlerle bundan takriben 
ya lm asır evvelki /aponyanın sil
kinme harehetleri araflnda kuvvet
li l) r müsabehet bulmamalı kabil 
dağildir. 'Japonya da asırl•k uyku· 
sundan bir harika ile uyandı. Ve o
rada da gözle kaş orasında denile· 
cek kadar kısa bir zamanda adım 
baırıno fabrika bina/an sanayi mü· 
es;eaeleri yükselc.f'. O derece ki, 
sanki hali bir el Japon topraklarına 
avuç avuç fabrika tohumu ekmİf, 
kuvvetli bir yağmur ve güneften 
sonra bu tohumlar çatlayıp filizle
nerek bir bir mucizevi bir kudret
le meythına fışkırmışlardı. işte bu· 
gün bütün dünyayı tehcf"t eden Ja
pon sanayiinin ilk temelleri o va
kit atılnustır. 

istikbal hakkında iddialı bir ke
hanette bulunmak niyetinde deği
(ı"m. Yalnız bugün uz.un ve derin 
uykusundan uyanmış bir millet
le dünyanın yüz.yüze bulunduğu ka 
natindeyim. Bir millet ki, yalnız 
harp sahasında temayüz; etmekle 
iktifa etmemiş, sanat sahaaında da 
kalkınıp silkiruneğe başlamıştır. 
Hatta buna ıNkirunek demektense 
bir hamle bir dev hamleai demek 
daha yerindedir. 

Memleketin ihtiyacı olan ve her 
sene milyonlarca Türk ~asının 
harice gitmeaine sebep t.,,kil eden 
belni btqlı ithalat Cfyasına karşı 
miJııtaini olacağımız günler elle tu 
tulacalı kadar yakındır. Gerçi itha
lat Cf)'mlmn aurlıfı, bir bakıma 
devletin gümrük varidatına mües
sir görünürse de hakikat, hiç te öy
le değil~"r. Çünkü memlekette ta
addüt edecek fabrikaların vücudu, 
halkın kazancını arttıracaktır ki 
bu kaz.ancın artması, halk kadar 
devletin de kazancı demektir. O 
takdirde devlet, gümrük varidatı
nın eluilmeainden mütevellit z.ara
nnı kn~ veaaireden elde edece· 
;; lıôrlarla telôli etmek lim.loômnı 
kazanacalttır. Ve nilıay.t lrallnn 
zenginliği, kolaylıkla verlfİ teJiye· 
ıine muktedir bir millete isıl"nat 
etmek gibi devlete hususi ve müı
teına bir kuvvet verecektir. 

Bir iddiaya göre Türkiye, iptidai 

maddeler memleketidir. Türki;ıe
nin iptidai maddeler memleketi ol· 
ma., demek, onun sanayi sahasın· 
da ayaklarını uzatıp oturması de· 
melr deği/Jfir. Ecnebilerin i,Iiyerek 
gene bize pahalı avrette aürdükle
ri iptidai maJdelerimiz.i istihsal et· 
mek gibi Wr de i,lemenin memle
ket için mazaal bir kazanç olduğun 
da kimin şüpheai vardır.? Sonra 
memlekette sanayi sahasına ehem
miyet vermemiz, bi:zı: iptidai mad
delerimizin ıslah~ tekamülüne 
ne sebeple menedebilir? .. 

Memleketin bellibaşlı ihtiyaçlan 
na cevap veren selı!:z on fabrika
nın açılıpnı, diğerlerinin takip eJe
ceği pelr %arllrİ ve tabiidir. Çünkii 
bu yüz.den memlekette kalacak o
lan para, ölü aermaye halinde kal
mayarak memlekette kendisine ye
ni \:ş sahaları arayıp bulmak mec
buriyetindedir. Ve bunıın pek tabii 
neticeai olarak bugünkü fabrika
lan, diğer fabrikaların açılı;rı ta· 
k:p edecektir. Blillıaaaa banan müs
pet verimli olmaaı, ve kaıdiaine 
memlekette istihlak sahası ve im
kanı bulmaı, se...-yenİn kolay· 
lıklo ve emniyetle bu İfe konulma· 
sını kolayl~tıracaktır. 

Salahattin ENiS 

Gazi Hazretleri 
Büyükderede Bristol otelinde 

sevgilisi Mehlika Han~ _öldür · 
mekten suçlu Arif Efendımn mu • 
hakemesine dün Ağır ceza ınaJ:ıke.~ 
metinde devam edilmi,tir. Dün_k~ 
muhakemede bir müdafaa tahıdı 
dinlenmİf, bqka müdafaa tahit -
leri getirilmesi için muhakeme bat 
ka güne bırakılmıftır. 

--<>-- • 

Mütekaidini askeriye cemı-

-o---

Ceneral Kondilisle beraber 
Yunan. Harbiye Nazırı Ceneral 

Kondilis'le birlikte tehrimize ıe • 
len Kaymak•m Sterghiopuloa, Bin· 
.ba,ı Tcakalotas, Dr. Mıaırlaoğl~ 
Principeaaa Maria yapurile dün Pı· 
re 'ye avdet etmitlerdir • 

yetine imzalı bir fotografi
lerini hediye ettiler 
ISTANBUL. 13 (A.A.) - Re

iıicümhur Haz.retleri, mütekaidıni 
askeriye cemiyetine imzalı bir fo
toğrafilerini hediye buyurmutlar • 
dır. Ordumuzun eski askerleri, bü 
yük kumandan ve tefin arınaga -
omdan fevkalade mütehassis ve 
memnun olmutlardır.Fotoğrafi önü 
müzdeki cuma günü, merasimle ce 
miyetin merkez binaaında ihtiram 
mevkiine konulacaktır. 



-
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( Aş~tılsımı 9J' 
Dünkü gazetelerden biri yazıyordu: 

Istanbulun bir semtinde büyücülük ya· 
pan bir adam gÖrülmü1. Ba~ına tuhaf bir 
külah giymi~, etrafına kadınları toplamış, 
onlara aşk büyüsü, daha doğru tabirle 
aşk tılsımı yapıyormuş ... ZAM 

Tılsınu yapan adam için bizim bir di
yeceğim.iz yok: Alıcısı olan bir mahn 
satıcısı daima bulunur ... Fakat aşk tıhr· 
mı yaptıran hanımlara ne demeli? insan-
lık fikrinin o kadar ilerlediğini sandığı
mız bu yirminci asırda, kadınların ken· 
dilerini beğendirmeleri için, bu kadar 
güzellik çareleri bulunduğu bir zaman 
her kadının kendisini bir aşk perisi gibi 
göstermek kendi elinde olduğu halde, 
kendini sevdirmek için büyücünün tılsı· 
mrna muhtaç olan hanımlara şaşmak ta
zım değil mi? 

Galiba değil...Bir tesadüf eseri olarak 
gene dün lstanbula gelen bir Pariı gaze
tesi, fikirce bizden ileri sandığımız, Fran .. 
sanın köylerinde büyücüler ve onlann 
yaptıkları tılsımlar, muskalar hakkında 
uzun bir makale yazmış. Orada da bun· 
!ara hala inananlar çokmuş ... 

Belki, bunlar için de köylüdürler, fik· 
ren ilerlemiş bir memleketLe geri kalmrı 
olabilirler, demek mümkündür. Halbuki 
Parisin en ziyade asri sayılan adamları
nrn toplandığı at koşuıu meydanlarında 
da tılsımlara, muskalara inanmak moda 
imiş. Bir kaç sene evvel, Polonya orma
nındaki koşuya iştirak eden meıhur bir 
atı Hintli bir büyücü muskalarla donat
mış. Bunun üzerine halkın pek çoğu o 
atın üstüne bahs tutmuş. Bu meıhur at, 
boynundaki muskalar rağmen koşuda 
kaybettiği halde, muskalara inanmak mo
dası geçmemiş. Pariste en meıhur co
keyler koıuya girerken Üzerlerinde Msım 
taşırlarmış: Ford Archer'nin bir Hart'ın 
trlıımlan bir kömür parçası Boonun tılıı· 
mı ağzında sakladığı küçük bir taş, Col· 
berinki koluna taktığı mavi bir kordeli. 
imiş ... 

Zaten tılsımlara inananları görmek için 
at koşusu yerlerine gitmeğe de hacet 
yoktur. Pariste insan bir kaldırım üzerin· 
de durup ta, önünden geçen yüzlerce 
otomobilin arkalarındaki pencet"elerine 
bakarsa, pek çoğunun, hemen hepsinin 
önünde bebek gibi bir şey oallandığını 
görüı·. Bunlar da o~omobil kazalarından 
ltorunmak için birer tılınndır. Gene Pa
riı kuyumcu dükki.nlarında en çok sa .. 
tılan süs vasıtalarından biri, t:ski Mııırlı· 
l 1rın en makbul tılsıÖtlarından biri olan, 
lıamam böceği takılını§, boyun zincirleri 
ve göğüs iğneleridir. Bunlan da Pariı 
hanımları aşk tılsımı, saadet tılsım.•. ~İye 
severek inanarak boyunlarında, gogusle· 

' rinde taşıyorlar. .. .. 
Şu halde, lstanbulun Karagumru~ 

semtinde, kafes arkasından daha yeru 
çıkmış hanımlann külahlı büyücüden aşk 
tdıımı istemelerine hiç şaşmamalıdır. 
Tılsıma inanmakta bir kabahat varsa bu 
kabahat o hanımlarda değil, htanbulun 
kuyumculanndadrr. Onlar da Parioteki 
meslek arkadaşları gibi, insanlarda hiç 
sönrniyen fikirleri asra göre yenileştir
mek usulünü öğrenmiı olsalardı, Kara
gümrük hanımları da a1k trlımıınr biiyÜ• 
c.ülerden değil, kuyumcu dükki.nlar1ndan 
alırlardı. 

Bizim şimdi batıl itikatlar dediğimiz, 
böyle tı\ıımlara, muıkalara inanmak in
sanlar arasında eski ol<'uğu kadar derin 
olarak yerleşrruıtir. Tarihçilere sorarsa
nız, kimi bu itikadı eski Iran ahalisi, 
kimi eski Mısır ahalisi, kimi de eski 
Hintliler çrkarmııtrr derler. Herhalde 
hangi kavmin en eski ve en yeni tarihi
ne bakarsanız onu hemen hemen ayni 
kuvvette bulursunuz. 

V aktile her şeyi bir niz.am alı.na alma· 
ğı merak etmiş olan eski Romalıların 
imparatoru tı:lıım veya muska lafıyan
\arr ölüm cezasile tehdit etmiıfıi. Hatta 
bir imparator, ııhna hastalığına muska 
yazan bir ihtiyar kadını asbnnıf, karnı
nın ağrısını dindirmek için elinde bir mer 
mer tutarak alfabe okuyan zavallı bir 
çocuğun kafasını kestirmitti. Fakat 0 ka
dar tiddete rağmen batıl itikat kaybolma
mıştı. 

Hristiyanlık dini, kendisini Y abudiler 
arasında muska ile, nefes ile hastaları 
İyi etmek iıtiyen bir tarikatten çıktığı 
halde, Avrupalılar hrist•iyan olduklan va
kit batıl itikatlara kartı hükümdarlar, 
Papalar çok şiddet gösterdiler. muska 
veya tılsım taşıyanları feytana uymuş di
ye ateşte yaktırırlardı. Halbuki feyt:ana 
uymuı diye sanmak ta gene batıl bir iti
kat olduğu hatrrlanna gelmemişti. Her
halde ş;ddetleri kar etmedi. Hristiyanlı
ğı düzeltmek fikrile ortaya çıkan Luter 

'Ahmet Lütfü nefesini tuttu, a
yaklarının ucuna basarak müdür 
Sermet Beyin odasının kapısını çal· 
dı. 

- Gir, denildi, girdi. 
Sermet Bey kafasını dosyaların 

içine sokmu,tu. Aradan bir ka9 da
kika geçtikten sonra, odada bir a· 
damın beklediğini hiase~erek ba
tını kaldırdı karşısında memurla· 
rından birini görünce: 

- Ne var? diye sordu. 
Ahmet Lütfü ilikli düğmelerini 

bir daha ilikliyerek evvelce hazır· 
ladığı nutkuna başladı: 

- Müdür Beyefendi, dedi, zatı
i.linizi bir saniye için rahatsız ede
ceğim. On senedir hizmetinizde 
bulunuyorum. Şeflerimin hepsi si
yimden memnundur. Halbuki sim. 
diye kadar hiç maa.tıma bir ~am 
görmedim. Biliyorsunuz, hayat ne 
kadar pahalılaştı. Arkadatlanmın 
çoğu zam gördükleri halde ..• 

Nutkunu bu kadar iyi hazırla
yan Ahmet Lütfü buraya gelince, 
kızardı, bozardı. Müdür odasının 
azameti haleti ruhiyesine tesir et
memi• değildi. 

Müdür Bey sözünü kesti: 
- Anladım, dedi, maaşınıza 

zam mı istiyorsunuz? 
- Evet, müdür beyefendi. 
- Şimdi ne alıyorsunuz? 
- Doksan lira efendim. 
- Evli misiniz? 
- Hayır, müdür beyefendi. 
Müdür beyin çehreııindeki sert 

hatlar gev,edi: 
-· Çocuğum, dedi, evlenmemek

te 4üyük isabet ediyorsunuz. Bu za
ınanda evlenmek pek akıl karı de
ğil. Bak, ben de evli değilim. Bu 
sayede bir çok i,lere girittim, hep
sinde muvaffak oldum. Sonra be
karlık insanı hiç bir zevkten mah
rum etmez ki. Ben ba)ı:ınız, altmış 
yaşına girdim, hala bekarım, sizi 

---umumu--uıw••ınıın_ınn, ___ _ 

de, ıeytana uymu§ sandığı İnsanlara kar
t• çok tidde~ göotermiıti. Bir gün, ne ka· 
dar yemek yese doymıyan bir çocuğun 
hamur' teknesi içinde öldürülmesine ka· 
rar vermişti. 

Yalnız büyük hekim Paraçelhuı batıl 
itikatların insanlar arasından büsbütün 
kaybolmıyacağıru iyice anlamı§ olduğun· 
dan hekimliğe getirdiği kimya inkılabını, 
belki bililtizam, batıl itikatlarla karııtır
nuı ve kendinin ilmi fikirlerinin yayıl
masına o batıl itikatlan bir vasıta olarak 
kullanrmftl. 

Şimdiki hekimlere sorarsanız, batıl iti· 
kat bir nevi akıl hastalığıdır, batıl şeylere 
İnananlara akıl haıtası diye bakmalı, on~ 
ları iyi oluncaya kadar akıl hastahaneleri 
ne göndermeli, derler. Doğru bir fi.kir a .. 
ına .•• 

Batıl itikatların hepsini alabilecek ka· 
dar akıl hastahanesi yapmak mümkün o
labilse, oraya ginneğe muhtaç olmıyacak, 
dııarıda kalabilecek, acaba bütün dünya
da kaç kiti bulunabilir? 

G. A. 

Milliyet'in edebi tefrikası: 76 

KANLI SIR 
- Bana, hepsini, her 1eyi söyfot 1 

mek mi istiyorsun? 
- Sabırsızlıkla bekliyorum. 
- Öyle ite, dinle... Sırrı Ncv • 

res, kumarbazdır ve kağıt çıılar, 
hile yapar. Müthiş bir dalavereci, 
dir. 

Neşidenin yüzü solmuştu: 
- Ciddi mi söylüyorsun? 
- Ma ... Iesef, pek ciddi, Neşide .. 

işin ,aka götürür tarafı yok.Devam 
ediyorum, beni dinle ... Sırrı Nev -
res, çapkındır. 

Nesi de, bir an titredi: 
- Her bekar genç, çapkın ola • 

bili•. Bu bir kusur sayılmaz kı ..• 
Miskin, pısırık olsaydı, daha mı 
iyidi? 

Artık tahammülüm taşıyordu: 
- Öyle çapkın değil ... Bir ma

sum aile kızının, bir genç kadmın 
baslarını ate5e yakmıştır. 

Neside, düşüı:ür r,ibi oldu 7e der 
h.11 b~sını silkerek doğruldu: 

- Yanmıyaydıli\r ! 

Yazan: Ma.'ımut YESARi 

Sesi dik ve hınçla doluydu. Ye • 
rimden sıçradım: 

- Ne diyorsun? 
- Yanmıyaydılar!.. 
- Yanan mı suçlu oluyol'. 
Ne,ide, elile dizime vuruyordu: 
- Sana bir •ey soracagım, cici 

amca! Pervane mi yanar, aleş mi 
yakar? 

Titredim, belkemiğime "bir mil 
~aplandı, kaskatı oldum. 

- Cevap ver, cici amca •.. Bir ai
le kızının, bir genç kadının başla
rını ateşlere yakmış öyle mi ? Bu 
kadar katiyetle söylediğine göıe, 
yakından bildiğin anlaşılıyor. rcki, 
bu, yalnız Sırrıya mahsus bir gü • 
nah mı? Acaba, senin hayatında, 
hiç bir günahın olmadı mı? 

Belkemiğime saplıınan mili, 
sanki birden ateşlediler. 

- Cevap ver, cici amca ... Hrm 
ne olur sanki? lntihabımda, ısıı • 
bet ettiğimi ~imdi anlıyorum. 
Boğuk bir sesle sordum: 

tebrik ederim. 
Ahmet Lütfü bu sözlerde bir 

zam vaadi sezdi: 
- O halde müdür beyefendi, de· 

di, kabul buyruluyor değil mi? 
O zaman müdür beyin ten edası 

birdenbire kesildi: 
- Kabul mü? ne kabulü? Dok

san lira senin gibi bekar adamın 
nesine yetitmez? Ne ev derdi var, 
ne aile kaygusu .. Haydi vazifenin 
ba§ma git. 

Bu söz Ahmet Lütfüye pek de • 
rin tesir etti. Müdürün bu ,ekilde 
odadan kovu.unu bir türlü hazme
demiyorc';ı. Aradan altı ay geçtiği 
halde fikri hep oradaydı. Bu za
man zarfında arkadaşlarından ba· 
zılarının maatlarına z,-n yapıldığı. 
nı öğrenince kabına sığamıyor, bo
yuna masasını yumruklıyordu: 

- r;eden onlara zam yapılıyor 
da bana yapılmıyor? 

Bir gün tirketin ihtiyar muhase
becisi ile ayni mevzuu konutuyor
lardı. Muhasebeci dedi ki: 

- Yavrum, sen çok toysun. Bu 
firkette bekar adama zam yapıl
maz: Evli olmalısın ki, eh o zaman. 

Bu söz ağır bir sözdü ama, çok 
manalı idi. Ahmet Lütfünün o za. 
man kafasına danketti. 

Bir gün kendi tefine müracaatta 
bulundu: 

~ 

- Sizden bir hafta izin istiyo-
rum. 

- Bir hafta izin mi? neye? 
- Evleneceğim de ondan .• 
- Maşallah, maşallah, tebrik 

ederim. Yalnız ifleri yoluna koy_ 

da bir hafta git, zararı yok. 
Ahmet Lütfü işlerini yoluna koy

du. Giderken arkadaslarma dedi-
ki: , 

- Alacağım kız lzmitte oturu
yor. Onun için maalesef sizleri o· 
raya kadar davet edemiyeceğim. 
Fakat düğünden sonra gene kendi 
aramızda bir alem yaparız. 

Ahmet Lütfü gitti. Bir hafta or
talıkta görünmedi. Hafta bitince 
yeni evli tekrar masasının ba,ına 
geçti. Şen, ,atır görünüyordu. Ha
yat eskisi gibi, muayyen, muttarit 
İstikametini aldı. 

Müdür bey gene soiı derece met
guldü. Hizmetçi haber verdi: 

- Efendim, bir hanım geldi, gö-
rüşmek istiyor. 

Müdür bey doğruldu: 
- Bir hanını mı? 
- Evet efendim, zannederim, 

Ahmet Lütfü efendinin refikası ha. 
nım. 

- Ha, Ahmet Lütfü, hatırla
dım .. Geçenlerde evlenmitti değil. 
mi? Tetrif etsinler. 

Müdür bey derhal dosyaların 
arasında sakladığı el aynasını al
dr, saçını, kravatını ıtöyle bir dü-

-Neden? 
N~ide, gözlerini açmıştı: 
- Eğer, kadınların ho,Iaııma -

dıği, kimsenin beğenip aldınş et • 
mediği silik, sönük, sünepe ve se • 
vimsiz birini sevmit obaydını, da • 
ha mı isabet etmif olacaktım. Bu, 
bana, biraz da gurur veriyor. 

Neşidenin azmi, kararı, ateşi be 
ni külçe haline getirmitti: 

- Neler &ayıklıyorsun? 
- Hayır, cici amca, sayıklamı -

yorum. Kendisi için yanan ve ya • 
kılan iki kadına beni tercih etti, 
demek ... Bu, insana gurur vermez 
mi? 

-Peki, kıskanıyor musun? 
-Krskançlık, kalpteki afk atefİ· 

ni alevlendiren bir yelpazedir. Her 
dakika, her an, his ve heyecan için· 
de yaşamak, az zevk midir? 

Neşidenin mantiki, bütün hayati. 
yetimi öldürmüstü. Artık devam et 
mek lüzumsu, faydasızdı. 

Ellerimle yere tutunarak adeta 
emekler gib ayağa kalktım: 

- Sen, bu sevdadan vazgeç, kı
zım. 

- Beni ikna et, sonra .•. 
Omuzlarım düşük, kollarını sar

kık, dizlerim titriyordu: 
- Kabahatin büyüğü bende ne 

oldu? Kotra sefalarında, bu fela-
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Bugünkü program 
1 S TAN B U L' 

18.30: Fra.naızca dera. 19: Suat Jamail Bey ta
rafından dit hakkmda konferaoa ve aja_na ha
berleri. 19,30: Alaturka musiki neıriyab Ek
rem Bey ve a.rka.datları. 21,15: Ajana ye 

borsa haberleri. 21,25: Orkeatra. tarafından 
muhtelif eserler. 

V A R Ş O V A, 1415 m. 
16,55: Keman konseri, - Musahabe. 17,35: 

Orke•lra ve piyano. 18,30: Muhtelif. 19,10: 
Caz virtüozu. 19,50: Musahabe. 21,05: Senfo
nik konser. - Muıahabe, 22,15: Senfonik or
keatra (taıannili.) 23: Dana plakları. 23,30: 
Dana musikisi. 24: Musahabe. - Dana mu•İ· 
kisi. 

B 0 K R E Ş • 364 m. 
13: Borsa. - Plik. - Haberler.- Pli.le.. 

18: Sarvaa kuarteti tarafından oda muaikiıi. 
19: Haberler. - Flüt konseri. 19,45: Plıik. -
Univeraite dersi 20,.20: Plik. 20,45: Konferans 
21: Radyo orkeıtraıı. - Konferanı. 22, 15: 
Rad10 orkeıtraıı. -Haberler. 23,15: Kah
vehane mU*ikiıi. 

M O SK O V A, 1724 m. 
19,30: Muıikili netriyat. (sriea) 21: Tasan· 

nili konıer. 22: Aalmanca neıriyat. - Frı. 
Flamca, 

B U D A P E Ş T E, SSO "'· 
18,30: Hafif musiki 19.JO: Almanca ders. 

20: Musahabe, 20,15: Popüler ha•alar. 21,30: 
Muıahabe. 22,30 Macar opera parçaları, ye 
muıiki bahisleri. 24: Danı muailır:isi. 

V 1 Y A N A, 507 m. 
20,10: Ami. beateki.rların eserlerinden. 20,50 

Musahabe. 21,30: Düetler, hafif ha ... a1ar. 23: 
Haberler. - Konferans. 23,25: Dana muıiki
ai. -·--------------zeltti. O sırada da Ahmet Lütfü 
efendinin refikası hanım içeriyi tef 
rif buyurdular. Kadının gayet kor
kak ve çekingen bir hali vardı. 
Fakat bu korkakhk ve çekingenlik 
kendisine ne kadar da yarafıyor
du. Gençti, güzeldi, siyah gözleri 
vardı. 

Müdür Bey ayağa kalktı. Koltu. 
ğu göstererek: 

- Buyurunuz, oturunuz, hanıme 
fendi, dedi. 

Kadın koltuğa mahcubane ilit
tikten sonra dedi ki: 

- Affedersiniz müdür bey, sizi 
rahatsız ettim, ben maiyetiniz de 
çalışan Ahmet Lütfü beyin hare
miyim. Geçenlerde söylemişti. Za
tıalinizden maatına zam istemiş. 
Fakat zabaliniz bekar olduğu için 
zam kabul etmemişsiniz. Halbuki 
biz şimdi evlendik. Kendisi de be
nim buraya gelip sizi rahatsız etti
ğimi bilmez. Doğrusu beyefendi, 
kazandığı do!ı:san.lira hakikaten 
bir aileyi geçindirecek kadar para 
değildir. Siz de bunu kabul buyu
rursunuz zannederim. 

Müdür beyefendinin ilikleri gev
sedi: 
' - Hanımefendi, gelip beni ziya
ret ettiğinizden dolayı bilhana te
tekküı: ederim. Sizin gibi güzel bir 
kadının hotuna gitmek isterim. Ko
canıza istediği zammı bu aydan i
tibaren derhal vereceğim, yalnız 
sizden bazı teferruat hakkında ma
IUınat almak isterim. Şöyle kana· 
peye rahat oturmaz mısınız? 

Ahmet Lütfü aktam saat albda 
yazıhaneden çıkınca, Mualla ile 
sözlettiği pastahaneye ~oş~u. Mu
alla daha evvelde!' ge\mı,tı. Sütlü 
çikolata içiyordu. Ahmet Lütfü kı
zı görür görmez sordu: 

- Aman anlat Allah Afkına ne 
old ı? 

- Ne olacak? beyimizin matma 
zammoldu. Şimdi çık on papeli .. 
Eğer gelecek sene gene lazım olur
sa, bana haber ver ha .... 

-SEM-

ket, benim içime doğmuftu. 
Y umruklarmıı sıktım, kııık kısık 

bağırdım: 
- Kotrayı satacağım! 
N~ide oturduğu yerde beni bi

raz hayret, biraz da korku ile sey
rediyordu. 

- Ne yapayım, sat! O da umu
rumda mı? 

Bunu, beni süzen gözlerinde oku 
yordum. 

O, bu tehdide kulak asacak hal
de değildi. Onu, böyle tehditlerle 
korkutamazdım. 

Kotraya ihtiyacı yoktu. Çünkü o, 
pupa yelken gidiyordu! 

-20-
Genç yaşında ölen Mesturenin 

ihtiyarlığı! Bu ne akıl durdurucu 
manzara, yarabbi! Françoise, Mes
turenin ihtiyarı •imdi ... 

Aradan geçen seneler, onu pek 
az değiştirebilmiş ... Ak saçları, ba. 
şında beyaz ipek çilesini andırıyor. 

Yüzüme öyle reftü sefkatle ba. 
kıyor ki bir çocuk gibi hüngür hün
gür ağlamamak için dişlerimi sıkı
yorum. 

Ferhunde, hayatından memnun .. 
Yüzümü, ellerimi öpüyor. 

Kalbim, o kadar yumuşadı, si
nirlerim o kadar gevşedi ki metane 
timi kaybetmekten korktum. Halbu 
ki metin olmalıyım. Bir granit 2ibi 

ayrımu a ı er a ırı ıyme 

Komisyonundan: 
Karar numaraları 244 ile 280 arasında bulunan gayrimü

badillerin istihkaklarının yüzde "25" i hesabiyle bonolarını 
almak üzere 14 Mayıs Pazartesi günü Komisyona müracaat 
etmeleri. (2477) 

lstanbul Adliye Levazımındanı 
İstanbul Asliye Ceza Mahkemeleri için pazarlıkla müba -

yaa edilecek yazıhane vesairenin pazarlığının 16. 5. 934 Çar· 
şamba günü saat 14 de olduğu ilan olunur. (2478) 

Ecnebi lisanlarla yazılmış konişmentoların 
Türkçeye tercümesi .hakkında Oda 

umumi kararı 
Kabul tarihi 2 - Mayıs - 934 

Ticaret ve Sanayi Odasındanı 
22 - Nisan - 341 tarih ve 655 numaralı Ticaret ve Sanayi 

Odaları kanununun ikinci maddesine istinaden tanzim ve 
kabul edilmiş olan Ticaret ve Sanayi Odaları nizamnamesi • 
nin Oda meclisinin vazifelerini tayin eden 49 uncu maddesi -
nin 23 üncü fıkrasında musarrah selahiyete binaen oda mec
lisinin 2 - 5 - 934 tarihli 4 üncü içtimaında berveçhi ati mu. 
karrerah umumiye ittihaz olunmuştur. 
M. 1- Ecnebi lisanile yazılmış konşimentoların muhteviyatı 

Türk tüccarmca anlaşılamamakta olmasına binaen O
da mmtakasmda icrayı faliyet eden bil'umwn vapur 
kumpanya ve acenteleri ecnebi lisanile yazılmış olan 
konşimentolarını ve bu konşimentolardaki her türlü 
tebeddülat ve tadilatı türkçeye terceme ve bu terce -
meleri noterlere lastik ettireceklerdir. 

M. 2- Konşimento tercemelerinin noterlikçe tasdikli bir su -
reti İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasına tevdi oluna • 
caktır. 

M. 3 - Konşimento tercemelerinin noterlikçe tasdikli kafi 
mıktarda müteaddit nushaları kumpanya ve acentelik 
binalarında erbabı ticarin görebileceği yerlere talik.o • 
lunacağı gibi isteyen ticaret erbabına acenteler ve kum
panyalarca verilmek Üzere ayrıca teksir edilecektir. 

M. 4 - Yukardaki 1, 2, 3 üne :i maddelerae beyan olunan hu
suslar bil'umum acente ve kumpanyalarca işbu oda u
mumi kararının ilanından itibaren "bir ay" zarfında 
ifa ve ikmal olunacaktır. 

M. 5 - işbu oda umumi kararma riayet etmiyenler ha.klanda 
ticaret ve sanayi odaları kanununun 5 inci maddesi hük
müne tevfikan Odaca 5 liradan 100 liraya kadar cezayı 
nakdi hükmolunacaktır. (2414) 

htanbul Dördüncü icra Memurluğun• 
dan: 

Teşekkür 
Sevgili annemizin ölümünden 

ril!:.::t::;~~':rı~:ah:~::r~ i:· duy<luğumuz büyük elemlerimize 
kıymetinde iki kasa 19 _ 5 • 934 tarihine ittirak etmek lütfünde bulunan ze· 

vata derin tükranlarmıızı ve saygı· müsadif C...-rteıi günü saat onda Sirke-
larımızı sunarız. 

cide Ralli ham önünde ikinci açık arttır- Muslihid<J,[n Adil 
ma suretile satılacağından toiliplerin mez-

M ümtaıı: 
Osman T evlik 

Süha kur günde mahallinde buluna.,.ı. memu-

!.ru•na•9•34•/•2•6•d•os•y•a•n11u•mallllra•ı•il•e •m!'ü~.,.~caa~t- ( ~w • ları ilan olunur. (16696) ~JlllJ-

~ E!i2~!j~~l!,~I 
,] 

yanında• (16513)• 2693 

Bu aktam saat 21 de -
FRANSlZ TIY A TROSUNDA 

ATTIK KABARE ve MUZIK HOL 
heyetinin yeni programı münuebetile 

Büyük gala 
Y arrnki sair gÜnÜtenzilaılr fiatla 

Halk matinesi 

sert, yalçın ve duygusuz olmalıyım. 
Sırrı Nevresle çetin bir mücade

leye girişeceğiz. Netideyi sözle, na
sihatle değil, hatta vakalar, delil
ler, tahitlerle dahi yola getiremiye
ceğiın. Onu, Ferhunde ile, Germa
İne'le karştlaştırırsam, acaba bir 
faydası olacak mı? 

Hayır! Büsbütün aksi bir tesir 
yapması ihtimali var. Ferhunde, 
Nefideden daha güzel, daha alımlı. 
Gennaine, geçkinliğine rağmen, 
hi.la oynak, kıvrak, şen ve kadın! 
Neşide, onlara tercih edildiğini gö
rünce, Sırrı Nevrese daha ziyade 
bağlanacaktır. 

Kıskançlığı, bir zevk, bir haz ta
nıyan bir genç kız, bu vaziyet kar
fıaında yeni heyecanlarla sarsıla
cak ve bu heyecanlar, onu, büsbü
tün sarhof edecek. 

Fakat facianın bu kısmını Sırrı 
Nevres bilmemeli. Onu, Ferhunde
yi, Germaine'i öne sürerek tehdide 
devam etmeli .. 

Germaine'den akıl danı~mağı 
faydalı görüyorum. Germaine Trof. 
le, Sırrı Nevresin zayıf taraflarını 
benden iyi biliyor. 

Germaine, beni görünce, her za
manki gibi gülerek beni kucakla
dı, yüzüme merakla bakıyor: 

- Renginiz ne kadar soluk.. 
Kendimi bir kanapeye attım: 

Aan., urndeai "MiLLiYET" tir· 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Türkiye ici• Hari~ içiıı 

L. K. L. K. 
3 aylıiı , • • • ı ı ı • ~ - 8 -
6 .. • ••• 1 • • • -, so 14 -

12 " •••••••• 14 - 28 -

Gelen r•rak geri yerilmez.- Mii.ddeti 
reçen nüshalar 10 kuruıtur.- C..:ute ye 
matbaa1a ait itler için müdirİJ'ele müra• 
c .. t edilir. Gazetemiz il&nlann mes'uliye• 
tini kabul etmez. 

-Yavrum, korktuğumuz bap• 
mıza geliyor. . 

Germaine, yayvan bir tabure çel< 
ti, yanıma oturdu: 

- Ne var, Hüsrev Bey? 
- Sırrı Nevres, akrabam olan 

kızla evleniyor. 
Germaine, titriyerek dizlerirııİ 

tutmuttu: 
- Siz, önüne geçemiyor musu· 

nuz? l 
Batımı geriye ittim: 
- Kabil değil ..• Kız, onu, ıe-vi• 

yor. 
Germaine, tiddetle ayağa lcall<• 

tı: 

- Onun da kanma girdi, öyle 
mi? Peyi, biz, kollarımızı kavuştıJ' 
rup seyir mi edeceğiz. 

- Hiddetin, şiddetin sırası de
ğil. Ne yapacağız, onu düşüneliııl• 
Sırrıyı nasıl, yere vurabiliriz. 

Germaine, bir cigara yaktı, ağı•· 
nın sol köfeaine sıkıştırdı, eski 'fe
rine oturdu: 

- Sırrının bu kızı, sevdiği, se
veceği şüphelidir. O, kendindetl• 
kendi menfaatinden ba,ka bir şe'f• 
ne sever, ne dü,ünür. 

- Orası malum! .1 

- Bu kızın parası var, değil ırı•• 
- Çok zen2in sayılmazsa d~· 

parası var. 
(BitmeJi) 



Milasta eski eserler 
Halk evi tarih ve müze şubesi mevcut 

eserleri tesbit ve tasnif etmektedir 

Milaaın güzel e•erlerinden 

MiLAS (Milliyet) - Buranın 
her ne tarafına bakarsanız en es· 
ki zamanlara ait tarihi abideler gö 
rürsünüz. Dört yanımız, b~tan ba 
şa gömülü bir tarihtir. Neresi ka • 
zılsa muhakak bir itlenmiş mer • 
ıner, bir heykel parçası meydana 
çıkıyor. Köylü tarlasını sürerken 
daima kıymetli eserler meydana 
çıkarır. Burada evlerin bir çoğu, 1 

t 1 1 

Mila. civannıla Gümü,kesende 
K.arya büyüklerine ait üç bin ae • 

nelik mezar 
eski tarihi abideler üzerine kurul
lııuştur. Şimdiye kadar çok ihmal 
edilen bu kıymetli eserler, şimdi 
lialkevinin tarih ve müze şubeleri 
tarafından tetkik ve iyi saklanma 
•• için tesbit edilmektedir. Gön -
derdiğim resimlerde de görülece
ği veçhile, bu eserler eli.n canlı bi 
ter abide, şeklinde durmaktadır -
lar. 
I Bura Halkevi Tarih şubesinden 
~an Mili.s müftüsü Mehmet Sadık 
ı:.fendi, Milas tarihi hakkında se • 
~t!lerden beri devam eden bir gay 
ç~ ~fetıniştir. Hatta bu hususta 
f "'Ynıetli bir de eser vücude •e 
•rıııiftir ki yakında Halkevi tara 
fından net~edilecektir. Müftü Ef. 
geçenlerde orta mektepte buna da 
ir bir de konferans verınistir. 

Milas bundan 4000 se~e evvel 
Karyanın merkezi bulunmakta idi. 
l(endisile beraber on iki kasaba 
' 1 ve 300,000 nüfusu vardı. Eski 
~aınanlar<la köy teşkilatı olmadı -
lıtndan ve halk, ani hücumlara ve 
~a?şi hayvanlara karşı kendi~iİni 
aıına müdafaaya hazır bulundur· 

iak mecburiyetinde bulunduğun
t an kasabalarda kalabalık olarak 
0 Plu bir halde otururdu. 

l Bu kasabaların meşhurları şun 
~rdı: Peleza, Kdsas, Olymbos, 
... ~ika.tor, Milet, Yasas, Labrando, 
b ıranus ve saire. Bu kasabaların 
ıdundufi'u yerlerde fimdi muaz -
~ anfiteatr harabelerine ve muh 
tefeın saray ve mi.bet harabeleri • 

Kurfunlu camii , • 

ne tesadüf edilmektedir. 
Bilhassa, Karyalılar zamanın • 

da müstakilen idare edilmekte o • 
lan fimdiki ismile Eskihisar ve es 
ki namı ile Kiriaon kaEabasındaki 
eserler ve anfiteatr cidden görül
meğe değer. Milasın şimaline dü • 
şen Labrando kasabasında Jüpiter 
mabedi vardır. Bunun harabesi e • 
lan mevcuttur. Sidya, Misya ve 
ICarya halkı fevç fevç gelir bu ma 
bedi ziyret ederlerdi. Gene Mila
aın şimalinde, bu mabede giden 
yolda, Karya kırallarından Aralis 
tarafından muazam bir kapı yap
tırılmıt ve üzerine Hergülün iki 
yüzlü baltası konulmu,tur. Bu ka 
pı ismile anılmaktadır. 

M. E. 700 de Faraun Zelüstris 
Mili.sı istila etmiştir. 3SOO sene 
evvel F enikelilerde ticaret mak -
sadı ile buralarda bulunmuşlar • 
dır. Sidya imperatoruu Giges za -
manında burası da Sidyaya ilhak 
olunmuş sonra Kresus devrinde 
Pres hükumdarı Kurus'un eline 
geçmittir. Bu M. E. SSO tarihleri
ne tesadüf eder. Büyük İskender
den sonra gene bir müddet isken
der ümerasından Eilifkos'uıı idare 
ııinde kaldıktan sonra Şarki Roma 
hakimiyetine geçmiş ve hicretin 
49S inci yılında müslüman Selçuk 
!arın memleketlerinden olmuştur. 
Hicretin 699 tarihinde müstakil 
Menteşe oğullarına geçmiştir. 792 
de Yıldırım Beyazıt tarafından Os 
manlılara ilhak edilmitken, Anka 
ra mağlubiyetinden sonra gene 
Mentete oğullarına geçmiştir. Res 
mini gönderdiğim Kurşunlu Cami 
de Osmanlı mimarisinin, iftihara 
değer kıymetli bir abideEidir. İ • 
~inde ve dışındaki mermer oyma 
lar, ııözleri kamaştıracak kadar 
.-hanedir. Bu camiin etrafı med
reseler ile veçrilmiştir. Mezarla • 
nnd':' çok eski zamanlar• ait kıy 
metlı taşlar mevcutur Alt 
d . h M · ıncı pa 

ifa urat zamanında t kr O 
1 h •k" . . e ar a man ı a ımıyetıne giren bu ka 

b . k" -a ve cıvarı, es ı eserleri maatte 
essüf timdiye kadar pek ihmale 
uğramışken, Halkevinin teessüsü 
üzerine bu hususta alakadar olun 
mağa başlanmıttır. 

Adapazar · Kara su yolu 
KARASU, (Milliyet) - Ada

pazarı • Karasu yolunun Sinanoğ -
lu • Karasu krsmmda inşaat baş • 
lamıştır. 

Yakın bir zamanda kaza teş • 
kili.tını alan Karasu bithassa yol
larına fa:da bir alaka ile itina et • 
me'ktedir. Yol inşaat tahaiatının 
azlığı dolayısile, mükellefiyet usu-· 
lü üzere ve Adapazarı lııöylülerin • 
den istifade edilmektedir. Yolun 
30 kilometrelik kısmı hemen ik -
mal olunmus bir haldedir. 

Milas civarında Ayaklı denilen Karyalılara ait bir mlibet 
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Havzalıların haklı ı 
Bir isteği 

Siirtte geniş 
Caddeler 

Üçüncü kata kadar çıka
rılmı1şkbt ir mhektep bakım- \, 
sız ı an arap olacak 

1 Bu seneki yol açma faa
liyeti geçen seneden fazla 

SHRT, (Milliyet) - Bu sene Si
irtte cadde açım faaliyeti geçen se
neden fazladır. Bir kaç gündeoberi 
iki caddede faailyet başlamıftır. 
Cümhuriyet meydanından Sütüte 
kadar olan sahada 20 metre geni~
likte yeniden bir cadde açılmağa 
b~landı. Bu cadde yeni yapılmak
ta bulunan Siirt • Bitlis yolunun 
başlangıcıdır. Cümhuriyet meyda
nının diğer ucundan batlanan Di
yarbekir caddesi de ayni vaziyet· 
te genitlettirilecek ve Holani mahal 
lesinden geçen teref caddesile bir
le~tirilmesi de çok muhtemeldir. 
Diğer cadde de Cümhuriyet cadde- : 
sinden eski ortamektep binasına 
ve oradan Hükumet konağı önün
den geçmek auretile Fırka kararga
hına. kadar imtidat eden Lütfü 
paşa caddesinin genişletilmesi için 
karar verildiğinden Belediyece is
timl~k edilen ev ve dükkanların 
yıktırılmasına başlanmıttır. 

Havza - (37000) lira sarfile 
vücuda getirilmi, kıymetli. bir eser 
bakımsızlık ve alakasızlık yüzün
den heba olup gidiyor. Havza eşra
fından Mahmut ağa zade Bayram 
efendi 340 senesinde merkezi kaza 
ya 12 kilometre mesafede Gamlık 
köyünde asrın bütün ihtiyaçlarını 
cami üç katta yirmi büyük oda ve 
muhtelif salonları havi kagir mek
tep temellerini attırmış, birinci ve 
ikinci katlarını ikmal ettirdikten 
sonra vefat etmittir. Bayram efen
dinin vefatından sonra biraderi 
M~stafa efendi inşaata devam et
mıf ve üçüncü katı da ikmal ettir
dikten sonra buhran dolayısile in
şaatı ikmale muvaffak olamamış
tır. Maarif perver iki kardetin bu 
bina için sarfettikleri paıanın ye
kılmı (37000) liraya baliğ olmakta 
dır. Maarif Veki.letile cereyan e
den uzun muhaberelerden sonra 
Mahmut ağa zade Mustafa efendi 
binayı Samsun idarei hususiyeye 
temlik etmittir. _ 

Mektep binası Celil, Beley, Der
köy, Ilıca, Salariç, Hurdaz, Şerbe
lek, Şeh Ali, Kale, Karameşe, 

Güvercinlik, Beyköy, Kara Halil, 
Sivri kese, Tekke, Lerdüve köyle
rinin vasatınadndır. Bu on altı kö- 1 
Yün nüfusu 6, 7000 raddesinde olup 
her biri mektebe bir çeyrek • bir 
saat mesafededir. Hiç şüphe yokki 
bu 16 köyün her birinde bir mek
' ep ve bir de muallime ihtiyaç var
c.'.ır. Köylerin her birine ayn ayrı 
- -ıasraf edileceğine bu muhteşem 
İ ı inanın az bir masrafla inşaatını 
· "rmal ederek mahdut bir muallim 
· · ;ıdrosile leyli bir köy mektebi ha
::ne getirmek büyük masraflara 
-ıütevakkıf değildir. Maarif Vekil-
-~tinin iti ehemmiyetle nazarı dik-
':ate alıp yok olmağa mahkU.m bu 
laymetli eseri ihya için icabeden 
~~dbiri alması Havzalıların belli 
:,a,lı ve haklı dileklerinden birini 
tetkil ediyor. 

Aydın şehir bUtçesi 
'AYDIN, (Milliyet) - Şehir 

meclisi nisan devtesi toplantısını 
bitirdi. Şehir bütçesini gelir ve 
masraf 106,550 lira olarak kabul 
etti. Bütçe çeçen seneden 12,S2S 
lira fazladır. Bunun 7000 lirası 
mevaddı müsteille istihlak vergi
sinden 400 li~ası satılacak elektrik 
cereyanından temin edilmittir. Mas 
raf bütçesine tehrin elektrik tesi· 
satı için 20,000, bataklık kurutul
mak İçin 1,000, spor sahası tribün
leri için 500, spor tetekkülleri ve 
hayır cemiyetleri için 2800 lira 
~ahsi-t konulmuş ve itfaiye ~ara
Jın~ tamamlamak kemer dere · ··• 
zerıne k .. .. sı u 

o~ru yapmak üzere de büt-
çede tahsısat ayrılmıftır .. 

Otomobil yarışı 
. (Başı linci sahifede) 
lımle: •den birinde hazır bulunan 
v~ bilfiil tecrübeye iştirak eden 
bır arkadaşımız ihtisaslarını şu 
suretle hülasa etmiştir: 

- Sabah erkenden, henüz gü 
neş doğmadan lstinyeye gittik. 
Yanşa girecek arkadaşım bütün 
gece deliksiz bir uyku uyumuş, 
Üzerine giydiği beyaz bir spor 
suveteri ile "Michelin" in kavu
çuk adamını andırıyordu. T ecrü
beye girİfmeden, virajlarda ala
cağım vaziyetleri uzun uzadıye 
izah ettikten sonra, gaz pedalini 
yokladı. Ekzost borusu ayrılmış 
motör, sabahın ıssızlığında vah
şi bir hayvan gibi homurdandı ... 
derken, koşucu arkadaşımın a • 
yakları oynadı, kolu hareket et • 
ti ve araba ok gibi yerinden fır
ladı. Motörün boğuk sesi gittik· 
çe bulutları yırtan yıldırım tara
kalarını andırmağa başladı. O • 
lanca hızımızla yokusu tırmanı • 
yorduk .. Virajlarda Patinaj ya • 
pan tekerlekler acaip sesler çı • 
karıyoııdu.. Daimi bir heyecan 
içinde sürat müşiresine bakıyor
dum: 50 .. 60 .. 70 .. 80 .. 90 .... He
defe yaklaşırken ibre 140 ile 150 
arasında oynuyor ve mütemadi
yen aşağıya eleği[, yukarıya çık • 
maiiı istivordu. 

Zonguldak fı.,JCa Vilayet İdare lieyeti reisi Mitliat Akif Bey kı. 
sa bir hastalıktan sonra apansız vefat etmiştir. Muhitinde kendisini 
çok sevdirıni' olan merhuma büyük bir cenaze merasimi yapılmıt ve 
hastahane yanındaki kabrine yirmi akı çelenk konmUfhlr. Bütün Zon· 
guldaklılar bu kayıptan dolayı çok müteeuirdirler. HaJkevi bu hafta 
içinde bir Mitbat Akif gecesi tertip etmiştir. 

An tal va kazalarının bayram günü var 

Ellziz orta mekte~ inds 
talebe konfaransları 

ELAZIZ, (Milliyet) - Orta 
mektep talebeleri son Zll'lllanlarda 
büyük c;alıtmalar göstermekte • 
dirler. Her perşembe günü tale • 
beler arkadaşlarına içtimai, t...- • 
biyevi, iktısadi, zirıH esaslar üze • 
rinde konferanslar ve~ktedirler. 
Bu konferanslardan talebe çok İıs· 
tifade etmektedir. 

Manavgat ırmağı ii:z.e rinde yeni clemir köprü 

Mektebin her sınrfı şimdiden 
nebat yetiştirmeye alışmak ve 
mektebi . güzelleştirmek için kendi 
bahçelerınde yer ayırarak ve park
lar yaparak çalışmaya başlamış . 
!ardır. Mektep talebesi mektepte 
bulunan ve bir çok eserleri ihtiva 
eden zengin kütüphaneden de li • 
yiki derece istifade etmektedir. 

ANTALYA, (Milliyet) - Kıy. tiklal m&Jlile bafladı. Bunu mütea
metli valimizin tensibile her kaza- kip nutuklar söylendi. Pehlivan gü
nın bir bayram günü yapılmakta- retleri yapıldı. Öğleden sonra mu
dır. Bugünlerde vilayet merkezin- allimler tarafından bir de müsame

Perşembe günü akşamı şeh -
rimiz orta mektep talebesi tara • 
frndan saat 19 da halkevinde u • 
"?"~ ':?ahsua çok rnuvaffakıyet
lı bil" musamere vermıittir. 

den bir çok münevver ve halk küt
lesi kaza merkezine giderek civar
'dan gelen binlerce köylüler ve ka
za halkile tanıpnakta ve köylüle
rimizle t~hirlilerimiz arasında bir 
yakınlık ve kaynatma olmaktadır. 

Şimdiye kadar (Serik) ve ge
çen cumada Manavgat günleri tesit 
edilmiftir. Manavgat gününde da
ha bir gün evvelden kasabaya bin· 
lerce köylü ve tehirli halk akın et
ti. Gece bir çok eğlenceler yapıldı. 
Kaza merkezinden adeta yatacak 
yer bulunmadı. Her evde beş on ki· 
ti misafir edildi. 

Ertesi gün merasim saat onda İs· 

ZA YI. - Süleymaniye nüfus memur· \ 
luğundan almıt olduğwn nüfus cüzdanı· 
mı zayi ettim. Yen.isini çrkartaca.ğnndan 
eskisinin hükmü yoktur. 

Abdurrahman HALiL 

Deniz yolları 
lŞLETMESf 

Acenteleri: Karaköy Köprübafı 
Tel. 42362 - Sirlıeci Mühürdarzade 

Han Tel. 22740 

iz mir sür' at 
lskenderiye yolu 

EGE vapuru ıs Mayıı SALI 
11 de Galata rıhtıınından kal
kacak doğru İzmir, Pire, ls
kenderiye'ye gidecek ve döne
cektir. (2400) 

Bu posta badema her Salı ya
pılacaktır. 

2745 

Bartın yolu 
NİLÜFER vapuru 14 Mayıs 
PAZARTESİ 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. (2446) 

2759 ----- --- -
Trabzon yolu 
VAT AN vapuru ıs Mayıs 

SALI 20 DE Galata rıhtımın · 
dan kalkacak. Gidişte Zongul · 
dak, lnebolu, Sinop, Samsun, 
Fatsa, Gireson, Vakfıkebir, Trab 
zon, Rize'ye. Dönüşte bunlara i
laveten Sürmene, Ordu'ya uğra- ı 
yacaktır: (2447) .................... 

re verildi. 

Misafirler otomobillerle akın a
kın Manavgatın müstena bir güzel

likte olan meşhur telaleıini ve sa· 

hilde Romalılar zamanından kal
ma "eski Antalya,, denilen tehir 
harabesini gezdiler. Eski Antalya
run 15 • 20 bin kitilik muazzam 
anfiteatn vardır. Bundan bafka 
mermer sütunlu saray ve mabet ha 
mbeleri yeraltı zindanlan cidden 
görülmeğe layık tarihi kıymetleri 
pek fazla ve pek eski harabelerdir. 

Tiyatro binası harap olmasına 

rağmen elan güzelliğini muhafaza 
etmektedir. 

Tuzla köprusu 
A YV AClK, (Mili\ yet) - Kaza

mıza merbut 30 köy halkının ve 
vesaitinin kıtın gellp geçmekte pek 
nıiifkülit çekmekte olduğu tuzla 
köprüsünün yeniden yapılacağını 
Yaznuftmı. 

Bundan bir ay evvel lntaata baş 
lanılmıftır. Köprünün ayaklan be
ton üst krsmı ahşap olarak yapıla
caktır. Ayaklar ilana! edilmif üst 
kısmmın irtfasına da batlanılmıttır 
İn.._at bir aya kadar hitam bulacak
tır. 

İmtihanlara hazırlık -
ÇABUK, iYi ve EHVEN - ASRI LiSANLAR! 

BE R L İT Z'de 
•• v • • 

ogrenınız 

Yeai kurslar açılıyor - Kayda başlamıştır 

BiR MECCANi TECROBE dersi alınız. 
l.tanbul: 873, istiklal caddesi 

[19364] -

Sirkeci Gümrük Müdürlüğünden: 
Kilo 

3 
Gram Çift 
970 95 f pek Kadın Çorabı. 
820 2 Kutu Düzğün. 

Yukarda cins ve evsafı yaz ılı eşyanın 19 Mayıs 1934 Cu
martesi günü saat 14 tle Sirkeci Gümrük Müdüriyetindeki sa
tış komisyonunca bilmüzayede satılacağından alıcıların pey 
akçelerile birlikte müracaatları ilan olunur. (2459) 

Türk Gayri Mübadiller Cemiyetinden: 
Jstanbul haricinde Gayri mübadillere ait emvalr zahire çikarmak üzere teıkil o

lunacak Tarama heyetine Gayri mübadil obnak f'U"tile talip olanların Perıembe gÜ• 

nüne kadar Cemiyet heyeti idaresine müracaat eylemeleri ilaa olunur. 

Büyükada Yat Kulübü İdare 
Meclisinden: 

(16662) 

- Yat kulübünde kayıtli olup devam ed emiyen eski azaların azalık hukukunu mu
hafaza etmek için 1934 senesinden itibar en senede iki lira vermeleri ve yahut 
mazeretlerini l•;?mmuzun birine kadar b ildimliyenler istifa etmiı sayılacakları nİ· 
zamname ahkamından bulunduğu cihetle adresleri bilinmiyen azalara keyfiyeti 

gazete ile ilan ediyoruz. ( 16621) ) 
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( MÜTEFERRİK HABERLER j"' 
'~------------------BELEDiYEDE 

Şehir meclisi 
-·-

Bugün mecliste neler 
görüşülecek? 

Bugün İstanbul Şehir meclisi 
fevkalade içtimaına devam ede • 
cektir. Meclis s•at ikide ba~lıya
caktır. tik celsede Esnaf banka • 
sı işi müzakere edilmiş ve onu ta
kip eden. celsede de ilk celsenin 
zabıtları tashih emim iş ti. 

Bu seferki içtima ruzname • 
ye nazaran 931 senesi hesabı kati. 
sinin tasdik edilmiyen madde • 
!erinin tasdikine aittir. 

Bu celsede Esnaf bankası mev· 
zuuna avdet edilmesi ihtimali pek 
azdır. Esnaf bankuına ait ge • 
çen celseler zabıtları belediye t•· 
rafından Ankaraya gönderilmiş • 
tir. 

Hasta otomobili alınacak 
Belediyenin elimle mevcut bu

lunan hasta nakliye otomobilleri 
bugünkü ihti) aca kifayet etmedi
ğinden bu sene yeniden bir kaç 
ctomoıbil daha alınacak ve bun -
dan sonra bu eski sistem sediye -
ler tamarnile kaldırılacağı gibi a
lelade taksilerle ağır ve sari bas -
talıklarla malul haataların nakli 
de kat'i surette menedilecektir. 

Gaz de~oları mukaveleleri 
Boğaz!çinddci yeni gaz deı»

lan ve tanklar inşası ~çin Neft 
Sendikat gaz şirl<eti ile belediye 
arasında bir mukavele yapılmış • 
tı. 

Şirket eskisi kadar fazla iş ol
madığını düşünerek bu depoların 
daha mahdut bir sahada yapıl -
masını buna mukabil belediyeye 
vereceği aidatı arttrrmağı teklif 
etmi1tir. 

Belediye bu teklifi esas itiba
rile muvafrk görmüş ve muaddel 
mukavelenameyi tasdik edilmek 
üzere şehir meclisi fevk.iade 
toplantısı devam ederken bu tale
bi de müzakere edecektir. 

Türk heyetinin Buda
peşte seyahati 

"Turkiye Turing ve Otomobil klöbü ta
rafından tertip edilen Budape§te seyaha· 
b büyük bir muvaffakıyetle bitmiıtir. 

Seyahate iştirak edenlerin adedi tah -
minlcrin fetkinde olmuıtur. 160 Türl. 
seyyahı Budapeftede kaldıkları müddet 
zarfında Mıı.,.,rlardan büyük bir misafir
perverlik gönnüşler ve birçok iı vet ve 
eğlencelere iştirak etmişlerdir. 

Macar hududunda "KELEBIA" da 
seyyahlar karşılannuı ve Mac.arlar "'Ya
ta~m Gazi!.. Yaıaaın Türkiye!..,, diye ba
ğırmıı.J.ardır. Burada seyyahlara şanı .. 
panyalar ;kranı edilmiı ve Büyük Millet 
Meclisi ikinci Reisi Hasan Bey yapılan 
bu te7'ahÜrata te,ekkür etmiıtir. Peştede 
seyyahlar birinci sınıf otellere naldedi). 
mitlerdir. 

Birinci akşam "St. GELERT otelin
de Pe§te Belediyesi tarafından ,;;uazzam 
~'.r ziyafe:ı ".erilıniştir. Ertesi gününden 
ıtı~en ~ehir, Parlamento, Saray, muh· 
t~lıf _f";'>rilm~ar ve ıarap mahzenleri ge • 
zılmııtır. Bır gece tiyatroda yapılan bir 
müsamerede milli Macar oyunları göste
rilmiıtir. 

Seyahat idaresinin mes'uliyeti:ni Üzeri
ne alan NATIA Milli Türk Seyahat a
centalığı ıe~ati büyük b;r muvaffakı
yetle idare etmiştir. 

Türkiye Turing ve OtQmobil klöbünün 
daima böyle ucuz ve eğlenceli seyahatler 
tertip edeceğini ümit eder ve memleket 
haricinde yapılacak bu ıibi propaganda 
seyahatlerinin devamını temenni ederiz. 

!Tütün alma 
Kanunu· 
Hükumet yeni kanun la
yihasını Meclise verdi 

ANKARA, 13 (TelJuıla) - Hü
kümet elcimden tütün alma kanun la -
)'Ôb&smı meclise venniıtir. Liyihay• gö
re, di.D, denk, kalıp veya ber '-ıgi 
~de olun. ol""'1 deni< haline konu!
IDMnl§ tütünlerin alım ve s.at11JU me
nedilecek ve denk yapıhnca tütün eG. 
cili yat*, çıiirük, yefil, hastalıklı tü • 
tünleri ayınndı: med:ıuriyetine hıtula
caldardır. Bu tütünler inhİMlt' memur
ları tanlmdan imha edilecektir. 

'{ütün emci. ve alıcıları arasmda a
lan sabin liyihaya merbut konlonlto 
suretiıle yapılacak, hususi f"'J"tlar umu• 
mi hükümlere aytan olmmnak üzere 
kontoratoya eklenecektir. 

Ekici ve alıcı ..,,..mda çıkacak bü
tün ihtilaflar müracaat tariiı1n.ckn 10 
ıün içinde o yerin ticaret odası, olmı
YM> melıallerde bdediyeler tarafından 
halledilecektir. 

Kanun hilaina '-'ei<~ edecekler • 
den 5 löradan yüz liraya kadar ağır pa
ra cezası almacak tekerrüründe bu ce
za iki mİ1Üne çb.rılacalmr. Tütün 
dmperlerinin yetiftirilmesi vazife ve 
görme ve mesuliyetlerini bir yıl içinde 
hazrrlanacak bir talimatname ile tes • 
b<t ohmacaktır. 

Ankaranın imarı için 
ANKARA, 13 (Telefonla) - Hü -

lc.Umet merkezinde Mukaddem yolile 
Mukaddem • Hamamönü k.rsmmm hir -
leŞ111esi ve Bahriye caddesinin halke -
vftıe kadar açılabilm,,U için bu krsım • 
dal<i e'vlenn istimlak eılilmesine kar -
ııılık olmak üzere Nafia bütçesindet. 
(50) bia liranın Aııbra ~ri imar mü
dürlüğüne miinakak suretile verilme -
si hakkında hükümet meclise bör la -
~ vermİfttr. 

Bahriye caddeAle haıkevine olan kı
ıumda istimlak vuku buldukça, istim
lil< bedelleri Cümhuriyet Me.kez ban
lauınca bu paradan tediye olunacak • 
tır. 

Urfa valisi 
ANKARA, 13 (Telttonla} - Ur • 

la yalisi Nizamettin Bey vilayetine ait 
itler halıianda velmletlede temas et -
mdı: üzere tehr.İmıİze ~. 

Nalbantlar 
Iiakkında kanun 

ANKARA, 13 (Telefonla) - Hüku
met nalbant mektepleri ve nalbantlık sa
r.ati baklanda hezarladığı bir layihayı 
Meclise tevdi etmiıtir. Liyihaya göre 
Ziraat Vekaleti memleketin lüzum gör
düğü yerlerinde nalbant mektebi açacak 
ve mektepli olmıyan nalbantlar tekamül 
kursuna tabi olacaklardır. Kanunun neş 
rinden 10 ıene sonra kursa devam ebne .. 
miı bulunanlar icrayi sanatten menolu
nL\Caklardır. 

Nal Unaliıthaneleri itlebnek, nalbant 
dükkanı açmak istiyenler nizamname ile 
t.'yin olunacak vasıf ve tartlara riayet e
deceldeı dir. Nalbantlar hayvan tedavi 
demiyecekler, tedavi edenler üç ay müd 
detle sanat1en men' ve 50 lira ağır para 
cezası vereceklerdir. 

Tesçil edilmemiı nalbantlar sanaıten 
menolunacaklar ve 50 lira para cezasına 
t~bi olacaklardır. 

Adana va1i1iği 
ADANA, 12 - Belediyeler Ban

kası umum müdürlüğüne tayini te
karrür eden Valimiz Mümtaz Be
yin tekaütlüğü hakkındaki emir 
kendisine tebliğ edilmittir. fakat 
Banka Müdürlüğü için henüz tebli
gat ~oktur. 

Vilayetimiz valiliğine Emniyet 
l~eri Umum Müdürü Tevfik Hadi 
Beyin tayin edileceği söylenmekte
dir. 

Milliyet'in tefrikası: 8 

Tanıdığım Casuslar 
( Meli. Knokaert'in hatıraları) 

Tercüme eden: AHMET CEMALEDDIN 
bulunmayan emirnameyi görünce 1 
dala vereyi anlamıt lakin sesimi çı- 1 
karmaını.ttım. 

Çavus mahzenden ayrılınca doğ 
ru hastahaneye giderek asistan 
(Evandan) ı buldum bu adamın 
babacan ve cidden iyi yürekli bir 
adam olduğunu bilmünuebe bun
dan evvel söylemİftİın. Kendisini 
görür görmez: 

- Mösyö Evandan dedim siz 
evlisiniz değil mi? 

Böyle damdan dütmecesine sor· 
muş olduğum bu sual adamcağızı 
faşırtmıf olmalı ki hayretle yüzü
me bakarak: 

- Evet matmazel, dedi, ve cebin 
den bir resim çıkararak bana uzat
tı. F otoP.raf etrafını dört sevimli 
kızın sa:mıf olduğu bir kadını gös· 
teriyordu. Yüzünde tatlı ve şefkat
li bir tebessümle: 

- Zevcem ve kızlarım dedi. 
- Yavrularınız çok güzel. Allah 

bağıtlasın. Demek ki siz bir aile 

babasınız; evlat muhabbeti nedir 
bilirsiniz. Burada Belçikalı kadın
lar arasında genç bir kız var: Bel
ki hatırlarsınız (Veronika) ... A· 
sistan batını eğerek hatırladığını 
söyledi. 

- Mösyö (Evaudav) bu yavru
cak bundan iki ay evvel bir bom
bardıman esnasında hem anasını 
hem de babasını kaybetti ... Ve ça
Vllf (Şmitten)in bu kıza göz koy
muf olduğunu; on dört kadını bi
ribirinden ayırmak iç.in sabahleyin 
vermİf olduğu emri ber tafsil an. 
!attım ve bu emirnamede merkez 
kumandanının tahsi imzası olmadı 
ğmı da ilave ettim. 

Asistan (Evaudav) büyük bir te
essürle anlattıklarımı dinledi. Son
ra büyük ecza kutularından birisin
den bir tabanca çıkarıp cebine yer
J~tirdi: 

Matmazel, dedi, timdi gidip bu 
meseleden zabitlere bahsetmiş ol
sam tifo korkusu altında cavusa 

1 Kağıthane 
Safasındayken .•. 
Bir kızı kaçırmak istedi

ler amma o]madı 
Kağıthane çayırında da bir kız 

kaçınna vakası olmuttur. Osman 
isminde birisi bundan bir müd -
det evvel Kasımpaşa cİVaJ'ıncla o
turan Hayriye l{anım isminde bir 
genç kızla sevitmiş ve e'Vlenmek 
istemittir. 

Hayriye hanım bu işe muvafa -
kat ederek Osmanla evlenmeye ra
zı olmuf, fakat genç kızın ailesi 
kızlarını Osmana vermeye bir tür
lü razı olmamıtlardır. Bunun üze • 
rine Osman Hayriyeyi kaçırmaya 
karar vermiş ve kızı takibe başla
mıftır. Bunlardan haberdar olını -
yan Hayriyenin ailesi cuma günü 
Kağıthane eğlencesine karar ver -
mişler ve kuzu pişirerek Kağıtha
neye gitmişlerdir. Osman bu gezin 
tiyi haber alınca fınatı kaçınna -
mak için derhal yanına Süleyman 
ve Memiş isimlerinde diğer iki ar
kadaşını da alarak bir otomobile 
binip Kağıthaneye gitmiştir. Eğ -
lence esnasında Hayriye bir aralık 
ailesinden ayrılarak ötede bulu -
nan diğer bir tanıdığının yanına 
giderken OMJianla arakdaşları bir
den bire kızın üzerine atılıp yaka
lamışlar ve deıhal otomobile koy
mutlardır. iş bitince otomobil o -
!anca hızile Kemerburgaza doğru 
yol almağa başlamıttır. Vaziyeti 
gören Hayriyenin ailesi bağırıp ça 
ğınnışlarsa da kızlarını kurtara -
nııyacaklarını anlayınca jandarma 
ya müracaat etmişlerdir. Hadiseyi 
haber alan zabıta derhal süvari 
jandarmaları otomobilin arkasın -
dan kottunnuştur. Kemerburgaz 
yolu bozuk olduğundan otomobil 
burada yava, gitmek mecburiyetin 
de kalmıştır. Bu esnada süratle git 
mekte olan atlı ajndannalar biraz 
sonra otomobile yetişmişlerdir. Bu. 
suretle yakalanan otomobil geriye 
çevrilmiş ve Hayriye kurtarılarak 
ailesine teslim edilmiştir. Osman -
la Süleyman ve Memit haklarında 
kanuni muameleye başlamnıştır. 

Yeni mali yıl için hazırlık 
934 mali senesi için maliye teş

kilatında hazırlıklara başlanmıştır. 
Kasaların sayılması ile metgul ola
cak heyetler tetkil edilmektedir. 

Bu münasebetle vergilerin de be
kaya kalmaması için lüzum görü
len tedbirler alınmıştır. 

-o--

Cevdet Kerim B. geliyor 
Cümhuriyet Halk Fırkası lstanbul i

dare heyeti reisi Cevdet Kerim Bey çar
tamba günü Ankara'dan gelecektir. 

1 Küçük haberler 1 -----Marsilya Başşehbenderi geldi. -
Marsilya Ba .. ehbenderi Kudret B. 
iki ay mezuniyetle tehrimize gel -
miştir. 

" Bugünkü konferans. - Türk 
Fiziki ve Tabii ilimler cemiyetin -
den: Bugün saat 18,45 te Fen Fa
kültesi büyük konferans salonunda 
Uniyersik ' eoloji ve tabii coğraf
ya profesi: . w Mösyö Chaput tara
fından "Avnıpanın jeoloji ve coğ
rafi bünyesinde Türkiye" mevzulu 
umuma mahsus mühim bir konfe
ran verilecektir. 

belki de hak verirler. Binaenaleyh 
ben gelip sizinle beraber bulunaca
ğım batka çare yok. Hastaha.kıcı 
neferlere de nerede bulunduğumu 
haber vereyim ki icabında gelip 
beni bulsunlar. 

Kartımdaki bu adam da bir Al
mandı, bir düşmandı. Fakat ünifor
masının altında bir baba kalbi car
pıyor ve !;>eni tamamile anlıyordu. 
Bu adamla düşman mevkiinde bu
lunınaklığımıza kalben teessüfler 
ederek kendisinden ayrıldım ve ta
mamile müsterih oldum. Asistan 
(Evaudav) kendisine itimat edile
bilir mert bir adamdı ve icabında 
(Veronika)yı, bu biçare yetimeyi 
müdafaa edebilirdi. Biz mahzeni
mizde kendimize göre hazırlamış 
olduğum yortu sofrası batma he
nüz otur.1u~tuk ki iyi kalpli asistan 
da bize iltihak etti. Kendisine gös
terdiğimiz yerde otururken: 

- Buraya gelmeden evvel, dedi, 
köyü bir dolaştım. (Şmitten) çavus 
dört numaralı manga zabit vekili 
ile adam akıllı kafayı çekiyor. Bir 
de mükemmel noel ağacı yapmış
lar. Herhalde sofra başından kal
kıp ta burada sizi rahatsız etdece
ğe pek benzemiyor ..... 

Henüz yemeğe ba,lamıttık ki 
mülhit bir infilaJc oldu. Aiır çap. 
lı top mermileri sanki mahzenin 

1 Demiryolları 
Tekaüt sandığı 

-o--

Tekaüt kanunu projesi 
dün Meclise veriJdi 

ANKARA, 13 (Telefonla) - Na -
fia vekaleti tıwafından haızıTlananık ic
ra vekilleri heyetin<:e tasdik olunan Dev 
!et Demiı-yollan ve limaınları işlebne u
mum idaresi m..,,urlanrun tekaüt kaou 
nu pn>jesi mecfue verilıni§ıir. 

Bu layihanın esaslarına ıöre ida -
renin daimi ve sicilline kayıtlı memur
larmdan Türk vatandaşı olanlara mah
sus bir tekaüt sandığı teşkil edilecek
tir. Sandık hüloni şahsiyeti ha.iz ola -
caAc ve Nafia velrilinm miirakabe.; al -
tmda umum müdür ve ~e an.öfte -
rinden müte§ekkil bir meclis tarıofın -
dan idare olunacaktır. 

Bu sandığın getirim munu~arm tah
.,;5 aylıklarından mecburi olarak ke
silecek yüzdooini ve memurlara de -
miryolları büt~si verilen aylddanrun 
senelik mil<twmın yüzdesini, ilk hiz -
mele alınacak ~larm birinci tam 
a~ık maa§lumm dörtte biri ile terfi 
eden memurların kazandıfdan maaş 
farkmm hİT aylığa mahsuıs miktarın -
dan ve sandığa art paralann g-etİtteeğİ 
faiz ve tenettü ve müteferrik ha11ıla -
b ile inzibati mahiyette memurlardan 
alman pare cezalarından sandığa tefrik 
edilecek miktardan ibaret olacaktır. 

Aylıklar vtcrildiği s.....la sandığa 
ait primleri tevtcif etıniyen veya tev
kif edip te on gün zarfında sandığa 

teslim etmiyen icra arnirlerile muha -
Mİ mesuller geçen günler için yüzde 
on ile beraber tevkif ve tıeslim ebne • 
dikleri paraları tamarneoı ödeyecekler • 
dH. 

V rızSe b.qında ölenlerle malül kalan 
lara bu kanunla haiz oldukları hak -
ların fevkinde olmak üz..-e verilec"'k 
tazminırtları karşılamak içıi:n memu.- • 
)ara demiryollan bütçesinden verilen 
aylıkların senelik milrtarmın yüzcf<, ya
rwnı nıiSetinde bir yardnn •erma • 
yeu tesis olunacal<ıtır. 

926 senesirnle te~I edifrniş bulu • 
nan tasanuf sandığı tdcaüt sandığına 
devrolunacakbr. 

Ormanlarımız 

Ziraat vekaleti yeni 
tedbir~er alıyor 

Türkiye.le mevcut onnanlann daha zi
yade istifade edilecek bir hale getirilme
sini ve onnan sabiplerile devlet arasın
daki hudut ve dönüm ihtiliıfının hallini 
temin edecek olan "Orman kanunu liyi
hasının., B. M . Meclisinde ala.karlar en
cümence müzakeresine devam olunmakta 
dır. 

Encümen bilhassa onnan kanununun 
üçüncü maddesindeki: "Aksi sabit olun
cıya kadar ormanların devletin olmuı a
sıldır., kaydi üzerinde me!jgul olmakta
dır. 

Bu geni§ orman kanununun hazırLğı 
yinni, yinni iki sene evvel baş:lamış ve 
bu sene kanun bazı tadilatla son şeklini 
alarak B. M. Meclisine te,,di edilmi,ti. 
Tahmin edildiğine göre layiha önümüz
deki içtima devresinde behemehal ka • 
nuniyet kesbedecektir. 

Ziraat V eki\leti orman İ§ine son dere· 
ce ehemmiyet venniştir. Bu kanun çı • 
krncıya kadar Türkiye omıanları battan 
B§Bğı bir tıetkikten geçirilecek ve ıslahı 
için tedbirler alınacakür. V ekiıletçe bu iş 
için Almanya'dan bir mütehassıs celbine 
karar verilmi§tir. Profeoör yakında ge
lecektir. 

Gazi Hz. nin Anadoluya 
ayak baıhğı gün 

A YDıN, 13 (A. A.) - Gazi Hazretie
rinin Samsun'a ayak bastıklarının on be .. 
şinci yıldönümü ,erefine Halkevinde ya
pılacak büyük merasim hazırlıkları ikmal 
edilmi§tir. 

kapısında patlıyorlarmış gibi hepi
mizi ayağa fırlattı. Bir kaç gündür 
nisbi bir sükuna alıfDlJf olduğumuz 
dan bu ani infilaklar sanki beyin· 
!erimizde ötmüştü. Korkumuzdan, 
bir mahzende bulunduğumuzu ve 
binaenaleyh ışığın hariçten görül
mesinin iınkan ve ihtimali olmadı
ğını unutarak, mumları üfledik; ko 
yu karanlık içinde kaldık. Asistan 
bir kibrit çaktı ve o aralık mahze· 
nin merdiveninde ayak sesleri du
yuldu. Acaba (Şmitten) çavuş mu 
geliyordu? 
Asistan elini beline atarak taban
casını çıkardı. Li.kin gelenin hasta
hane hademesinden birisi olduğu. 
nu görünce silahın tekrar yerine 
koydu. Hademe amirini selamlıya
rak: 

- Asistan efendi, dedi, yaralı
lar var. 

Top sesleri ani olarak b .. lamış
larsa gene o kadar ini olarak ke
şiJmişti. Asistan kendisini takip et
mekliğimi itaret ederek dışarıya 
fırladı. Ne olmuştu? Birdenbire 
başlıyan ve gene birdenbire susan 
bu top sesleri fena halde sinirleri· 
mi bozmuftu. Hastahaneye doğru 
yürürken bir çoy sediyelerin 
hastahaneye doğru t8'ındıklarını 
gördüm. Demek ki bir haylı yaralı 
vardı. Hastahaneye gelince bade-

B. .k. .. d.. ' ır, · ı ı, uç, ort ...• 
Mıntaka umumi katibi neden istifa etti? 

Galatasaray futbolcularından 
Muslih cezasının tasdiki üze -
rine İstanbul mıntakası umwni 
katipliğinden istifa eden Naim 
Cemil Bey, istifasının sebebini 
"spor efkin umumiyesine., bil • 
dinnek üzere bir refikimize bir 
mektup göndermiş. "Spor efkarı 
umumiyesi., hunu fevkalade me -
rak ettiği için, bu mektubun in -
tiışerı çok iyi olmuıtur. Bir çok 
ltakikatlerin meydana vurulma -
sma yardım ettiği için de sabık 
umumi katibe teşekkür etmek la
zımdır. 

Naim Cemil Beyin mektubun· 
dan ve kendi sözlerinden mey -
dana çıkan hakikatler şunlardır: 

Or tada 1 7 futbolcuya birden 
ceza verildiği sırada "!klüpler ara
sında çıkan fütilafların mümkün 
olduğu takdirde ve nizamnamele • 
rin müsaadesi dairesinde dosta -
ne bir sı;.rette ham., hiç düşünül
memiş iken ,-e bunu söyliyenler 
en şiddetli kararların verilmesi • 
ne iştirak etmiş bulunurken Mus
liıhin cezası işi çıkınca mıntaka U· 

mumi katibi derhal faaliyete geç
miştir; bu bir .. 

Bu işi halledebilmek üzere 
"ç.ok muhterem bir zata., müra • 
caat edilmiştir; bu iki.. . 

Bu müracaatı yapan bızzat 
mıntaka umumi katibidir, bu üç .• 

Naiın Cemil Bey için "çok 
muhterem., olduğuna göre mm • 
taka reis vekili Fethi ve hakem 
Sait Salihattin Beyler için de 
"çok mu<hterem., olması lazım ge
len zat bu işin halline laV'llssut et 
miştir; bu dört .• 

Şimdi bu dört hakikat üze • 
rinde düşündüklerimizi yazalım: 

Mıntaka umumi katibi, her 
hangi bir futbolcünün veya her 
hangi bir klübün vekili değildir. 
Muslihane yollar bulmak için tek 
başına faaliyete geçemez. Eğer 
iki kliip arasırrda mevcut bir ih • 
ti·lifı dostane halletmdc istiyor • 
sa bunu mmtaka heyetinde orta • 
ya atar ve mıntaka heyeti, yahut 
E.eyet namına reis bu emri hay • 
ra delalet eder, ne Sait Salahat· 
tin ve ne de Muslih Beyler mm -
takanın yabancısı değil, . biliki~ 
mıntaka içinde vazifeleri bulu • 
nan kimselerdir. 

Sait Salahattin Beyin de o • 
nun uzvunu istilzam edeceği şüp • 
!ıesizdir. Eğer ınıntaka heyetinin 
veya reisinin bu delaleti bir n" • 
tice venniyecekse esasen diğer 
şekildeki "tarziye., nin ve "af 
ın da hiç bir kıymti yoktur. Zir~ 
futbolcünün "tarziye,. si ve ha • 
kemin "aff., ı &ırf "çok rnuhte • 
rem zatın hatırını kıramadıkla • .. k . 
rından ileri gelmiş deme tır; bu 
bir ..• 

Bu itı halledebilmek üzere mü· 
racaat edilen "çok muhterem., 
.ıat kimdir? Spor teşkilnlında bir 
vazifesi var mıdır? Yoksa spor 
teşkilatı dışmda bir kimse mi
dir? Bu zatın spor teşkilatında 
vazifedar olmadığını :ı:annediyo • 
ruz. Çünkü İstanbul mıntakası 
İstanbulun en yüksek spor ma • 
Lamıdır. Böyle bir makamın rei • 
sinin umumi katibinin, hakeminin 

' 

melerin yaralılarla meşgul olduk
larını gördüm. Nihayet bir sediye 
içinde bizim (Şmitten) çavuş ta 
çıka gelmez mi? Zavallı ümitsiz 
bir halde idi. Sediyecilerden vaka
yı tahkik ettim. Meğer çavuf ve ar
kadaşı zabit vekili karanlık basın
ca noel ağacının mumlarıı:ıı ~.ak
mıflar. Binaı:ıın pencerele~ı mu~~ 
fik.in cephesıne nazır oldugunu soy 
Iemittim. Çavuş efendi ve arkadaş
ları içki keyfi ve acele ile perdeyi 
ve panjurları kapatınayı unutmuş
lar. Pencereden bir çok mum ışık
ları kanıdaki İngiliz topçusunun 
İftiha v~ merakını celbetmit olma
lı ki bu mükemmel hedefe ni•an 
alarak bir kaç menni savurmuş. 
Tahii noel ağacı, ziyafet sofrası ve 
sofranın başındaki çavuş efendi ve 
manga efradı da f.llak bullak ol
muflar. Zabit vekili ile yedi nefer 
maktul düşmüş. Çavuşla bir kaç 
kişi de ağır surette yaralanmışlar. 
Yaralıların hemen (Roulers) hasta
hanesine nakli icap ettiğinden mec 
ruhların yaralarını sarmaya başla
dık. Çavutun yaralarını timar eder
lı:en zannedersem kendisi beni ta
nıdı. Müdafaadan mahrum kadıa 
olmaklığımıza rağmen bize elinden 
gelen eziyeti esirgemiyen bu ada
mın gözleri sımki benden af dile
niyorlarmıt gibi gözlerimi aradı. 

futbolcüsünün sözünü pek kır.: · 
mıyacakları kimse olsa dsa umu· 
mi merkez reisleri olabilir. Hııl -
bcl<i merkezi umumi birinci rei -
si Ankarada, ikinci reisi Peşte -
eledir. Şu halde bu zat spor teş -
kilatında vazifedar değildir. Böy
le olunca bu zatın bu işte dela -
Jeti istenmemek lazım gelir. Çün
kü merkezi umuminin son karar -
lan arasında "spor işlerinde ha • 
rici teşebbüs ve tavassutlarda bu
lunmağı katiyet ve §iddetle mene 
den., bir karar vardır; bu iki .. 

Böyle bir müracaatı merkezi 
umumi kararına rağmen, ceza gö· 
ren futbolcünün klübü yapsa belki 
bir dereceye kadar mazur görü -
lebilir. Fakat bu müracaatı ya -
pan, futbokünün klübüne men • 
sup olsa dahi nihayet, İstanbul 
sporunda en yüksek bir heyetin 
umumi katibidir. Umumi katip bu 
hareketi-le, içinde vazifedar bu -
lunduğu teşkilatın en son mer -
cii tarafından verilmiş kararı çiğ
nemiş demektir; bu üç .• 

Umumi merkez yukarıda mev· 
zuu bahsettiğimiz karan veri r -
ken, hiç şüphesiz spor işlerini ha· 
rici tavassut, delalet ve tesirler • 
den korumak istem~ti. Mıntaka 
içtimaından bahsederken "yal • 
nız kaldım,. diyen umumi katip 
müracaatile, içinde bulunduğu 
heyet üzerine harici bir tavassut, 
delalet ve tesir celbetmj.ş olmaz 
mı? 

İçinde bulunduğu teşkilatın 
kararlan üstüne çıkan bir teşki • 
lat adamı için }stifa etmekten da· 
ha doğru, daha tabii bir hareket 
düşünülebilir mi? 1 stifası ile en 
doğru hareketi yapmış olan umu· 
mi katip beyi bu cihetten takdir 
etmek lazımdır. 

Sadun GALİP 

İbrahim Tali Beyin 
tetkikleri 

ViZE, 13 (A. A.) - lbralıim Tali B. 
bu sabah maiyeti erkanı ve Kırklareli va• 
lisi ile beraber lğneada'ya gibniş ve ge{ 
vakit buraya gelmi~tir. Umumi Müfettİl 
geçtiği yollardaki bütün köylere uğramıl 
köylerin mektep ihtiyaçlarile, köy kanu• 
nunun tatbikatile yakından alakadar ol • 
muştur. 

Her geçlıiği yerde lbrahim Tali Bey 
halk tarafından hararetle karıılanmıştır. 

Bir tefsir talebi 
ANKARA, 13 (Telefonla) - Ba· 

zı icra daireleri Ziraat bankasınm ke • 
faleti müteselsileli il<razmdan müt..,d· 
Ait matliibatmı ve zıİni kredi koopera " 
tffien alacaldilamun tahsili emval ka· 
nunu hükümleri dairesinde tasfiye sala• 
tıiyetleri olmadığına ve bu yoldn kulla• 
rulaeak baciz!erin ffthedilrncMne karar 
....,...ı;ğmden ziraat ı..~ı ~--.nuıı 
25 inci •e :Dl'aat lrooperatiilen k • 

ddel . . . ·~ nun onuncu ma . ennın ~cra. ,,Jıil-
~-...unun 47 incı macldesalıe ilga 1>ııl• 
mıt olup, olmadığnıuı tekiT yolile '· 
)edilmesini hölı:ümoet ıneclisten istoıte"" 
redir. 

Kidem ıammı alacak 
muallimler 

Bu sene !adem zanwnı alacak nnıal
linıier l<stanbui maarif müdürlüğü ta • 
nfmdan 1702 numaralı kanun ahka • 
mı dahilinde tefıW edihnifier ve .liıste: 
leri ,,......Jete takdim olunmuştur. Bu lif 
teye 400 muallim dahil bulunmakta • 
dır. 

Yaralı ve ölmek üzere bulunan bir 
adamdan hiç bir kadın affını esir· 
giyemezdi. Gözlerinin yalvarıtına 
ben de gözlerimin affedici ve ,ef· 
katli bakıtlarile nnıkabele ettiııt· 
Çavutun simasını ölümün korkunç 
urılığı kaplarken o affımı eldet et• 
miş olduğunu düşünerek belki de 
müslerihane teslimi nefsetmistir. 

Çok yorgun ve bitkin bir halde 
mahzene dönerken köydeki nefer· 
ler hep bir ağızdan ,arkı söyleme· 
ğe başlamışlardı. Demek ki saıı.1 
on iki olmu~ idi. Yarabbi bu ne acı 
ve felaketli bir yortu idi. insanlar~ 
kardeslik ve s~un tavsiye ed~JI 
Hazre.ti Mesih böyle top gürültii!e' 
ri; yaralı ah ve eninleri arasınd• 
mı dünyaya gelec;ekti? 

Ertesi sabah geç yatı:ıı~ olma~ 
dolayısile yorgun olmaklığıma r•~ 
men mahzenden erkenden çıktıı11 
ve eve geldim son günlerde top ,·e 
mt.•harebe gürültülerinin kesilrııc· 
si biz kadınlara bir çok ümitler vet' 
mi~ti. Denize düşen yılana urıfı'. 
derler bizler de en küçük, en ehe~1 
miyetsiz şeylerden kendimize üJl1' 
hi~eleri çıkarıyorduk. Y enideıı~ 
canlarımızdan emin olmak, herh' !"' 
gi bir saniye zarfında kör bir "'~· 
mi ile parça parça oluvermek tc e 
likesinin uzakla'1JlıŞ olması bizle' 

- Bitmedi --
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AJaiyeli MahmutB. Volf işini anlatıyor Milliget: Maarif Üniversite 
(Başı ı inci sahifede) ı !erden Kli. O -falrite göre fiatı ehven • v k"J" "} •• •• ı- B •• t • b"tt" 

nü Alaiyeli Mahmut Bey dinlene • di. Hükümet devairi için Maliye veka • C J J 1 C gorUŞ U U ÇCSJ l 1 
cek, gelı'rse hugu·· n de mürakıpler· leti büyi.ik miktarda ınaıkiııe satın ala- · h'f d ) caktı. Sunun münakas31sına qıirak edi. (Başı 1 incı sa ı e e 
den Emin Zeki Beyin ifadesi alına- lecek ve muvaffak olunduğu takdirde ğu gibi, bir kısım derslerin İngiliz· 
caktır. Müddeiumumilik idari tah her külfeti Volfun olan bu satışlardan ce olarak tedrisi mukarrerdir. Bu 
kikat komisyonundan vesaike müs banka sadece iyi bir komisyon alacak • mektep, önümüzdeki t~rinievvel • 
tenit malümatın ve tahkikatın bir tı. de tedrisata b""l"'acaktır .. Haydar 

l 
Bir de lstanbul belediyesine ve da • ....,. ., 

suretinin de kendisine gönderi me ha resmi, hususi bir çok müessesata ve Paşa lisesi kadrosunda yalnız bir 
fİni istemiştir. herkese satılmak üzere Volfa banka bir lise değil, üç ayrı müessese kurula 

A!Aiye\İ Mahmlıt Bey milttar makine ısmarlamıttw· Şartları caktır. Bunlardan biri tam devreli 
;yi idi lci banka si?ariş edeceği makine· bir lise, biri muallim mektebi, di-

l'zahaf V8rl
0

JOr •ler İ..;n avans falan hir bir seY vermi- - · 
'" " - gerı de bir orta mekteptı"r. Haydar yecek·ti. Makinelerin İstanbul-da te • 

Esnaf Bankasına 90 hin lira ho: ç seiiümü mukabilimle bedelini ödeye • paş"; mektepleri müdürlüğüne Oni 
lu gösterilen Volf'ün geçenlerde İs cekti. Asıl mesele malcinelerin ~abuk versıte ecnebi dil mektebi müdürü 
tanbuldaki tahkik heyetine bir mek getir.ilmesinde idi. Hakikaten bir mik • Saf~e~ Bey tayin edilmi,tir. Bina 
tup gönderdiğini yazmıştık. Volf tar makina pek az zamanda lstanbula dahılınde bazı tadilat yapılmag"a 

"Al · I' M h geldi. Derhal bedelinin tediyeııi muka· h I 
bu mektubunda fuye ı a mut bil.inde makinelerin tesellümü laznndı. aş anmıştır. Önümüzdeki ders se-
Beyin mahirane manevrasile .. ., O günlerde bankada para yokmuş . Ban nesi başında orta ted; isat müesse-
kaydile Esnaf Bankasındaki hisse ka müdürü Volfım nakit mukabilinde f ıelerinde tatbik edilecek ıslahat 
senetlerinin satışından ve Mahmut emre mu.'ıarrer bankanın senedini ka · programı han kararlara doğru git-
B bah d • d B ·· bul edeceğini söyledi. Bu husus mec • k 

eyden se ıyor u. u munase füi idare kararma iktiran ettoi'1ildi. Se • me tedir. Mevsukan öğrendiğimi-
betle Alaiyeli Mahmut Bey gaze • nedin ancalc makinelerin teseUiiımü mu- ze göre liselerin 12 sınıfa çrkarıl -
temize bir mektup göndermiştir. •kabilinde Volfa verilmesi hwusunun ması tasavvuru şimdilik kalmıştır. 
Bu mektubu aynen ne~rediyoruz: iorasmı maa~lı murahhas azadan lril • hlahat etrafında verilmiş bazı ka· 

Esnaf Bankası işlerine ait Volfon fı_assa rica ettim. Ve o sıralarda ben io- rarlar olmakla hera.her henüz te • 
gazetelerde İıntİ§ar ed"." mektubund_a t if": ettiğimden makinele..ün alrnıp be • 
'.Yalan olduğu gene aynı mektubun mun- Ied<yeye ve başkalarına satıldrğmı son- ferrüat tamamile tesbit edilmemiş-
dericatrndan kolayhkla anlaşılan ve ha- ~adan işittim. işte ben Volfu bu maki- tir. Muhakkak birşey var~a Önü • 
na taall(k eden mesele hakkında efkarı na işi müna~et...tile ilk defa bank.anın müzdelü ders ssenesi başında bazı 
umumiyeyi tenvir ederken bu banka İş· meclisi idaresi huzurunda gördüm. lise ve orta mektepler kananacak .. 
ferine dair hafızamda olan vekayie de Bir de bilô.hara medi:si idare ı-..ioi tır. Fakat kapanacak mektepleri 
mücmel 5urette teznas etmek isterim. ~or-~dimük. _Rna Beyle beraber Ankarada mekteplerin adedi hakkında deve-
Taf&ilata geçoneden evvel §UDU hüla • o 

saten efkan umumiye müvacebesinde Voli Ankara' da ran eden şayilar asılsızdır. Kat' i 
tebarüz ettinudt isterim ki, benim ta· Ank.arada görüşüm şöyledir: rakam henüz malfun değildir. 
vassut um , ..:~!aletim veya muvafakatim· Maliyeye satılacak makineler işini Vekil Beyin beyanatı 
le verilmış de alınmamış Esnaf ban • Anl<a~ada bir za:tla birlikte takip et • Maarif Vekili Hikmet Bey dün 
kasının on para5! hiç bir yerde yoktur. mek uzere Volfla banka müdürü An • bir muharririmize hu meseleler hak 
Gerek doğnıdan doğruya, gerekse do- kara!~ ~i~i~l..-di. Bir kaç gün sonra 
lay,sile benim yüzümden ba~ • ~n şa_lı•~ ışıın 1çın ben de Anıkaraya git • kında şu beyanatta bulunmuştur: 
parası ziyea uğı·aımş değildir. Bıla~ nnştim. Bımka müdürü reis Hakim R,. "- Islahat tetkikatı henüz bit • 
bankada tu1!turduğuın yol devam eth • za Beyi~ beni gördü Volfla müzake- memistir. Yaz tatUinde taı · avvurlar 
Tilmiş olsaydı müessese katiyen bu lha- ~b..:ı:l~cek bir cihet vaıııllJ§. karar:ı rapteJ:lecektir. ls!ahat ya. 
le gelme:ııdi. . . · yın val1dığun Ankara • pılırken bazı lise ve orta mektep -

Esnaf bankasında 928 senesı nı • •dan o güniin akııamma ayrıl - • 
·sanında meclisi idare ikinci relsliğine ~n otelde od~ buluw.nadığ:ı:~:!7" H:. lerin kapanması zarureti hasıl ola 
intihap edildim. Ve 929 senesi şuba · k•m_ Rrza Beym tr~us arkad~ı Sü • caktır. Bu vaziyet, şuradan ileri 
tmda da istifa rle çdcildim. Bu iki ta · ~~y.ya Paşanın Taşhımdaki odaS1Da ı:Qt- gelmektedir: Orta tedı''sat kadro· 
rih arasmdaı.i müddet içinde memleket ...,. sunda 18{)0 kadar muallim vardır. 
dahilinde vaki •>k seyahatlerim, Avru· Volf'a satılan senetler Fakat bu muallimlerden 306 sı ve-
pada da uzun süren bir seyahatim se · Orada müzakere esnasında Volfa kil 
heplerile lstanbulda bulunmadıg·an za· J ldnn 5· · ı etim k _J,_ kildir. Kanuna nazaran, ve mu-... an . ınır en e • .W.ine acı 'f b' 
manlar çok oldu. Gazetelerde gördüğü • oSözler söyledim. işte bundıın sonra hu- allim ancak altı ay vazı e göre ı -
me göre bankanın parasının başlıcası güne kadar V-0lfu bir daha gÖl"'lnedJn. lir. Biz, bir layiha hazırlıyarak, bu 
süt ve "' şitcketlerinde, Volfta, Kenan Son,adan Volf benim hisse senetleri • vekil muallimlerin tedrisata sekte 
-Beyde ve bir lnnlıda ve Ticaret ve Sa· mi alacak olmuş. Fakat kendisi görün. verilmemesi için, ders senesi sonu-
nayi bankasında zayi olmu~tu,., Benim metli başka vasıta ile aldı-rdı. Sıotış j. J k l l 
Su .. t ve su •irketlerinde •tı"car~ ve sana- na kadar vazife başın a ama a · 

' ~· çin bana vaki olan müıracaatla satışın k " d 
Yı. ba~kasında L:. bir ala"kam ve bu 1 11nı temin ettik. Fa at önümuz e· · ~· .. ~ yapı ması arasında bir kaç güalel" ger. .. 
şirketleTle ve o banka ile hiç b;r mü • ti. Çünkü ben aksiyonları satm ahr • ki eyliilde 306 muallim vekili Va · 
nasebetim y<rktur. ken büyiiık ortak olaı belediye namına zilelerinden affedilecektir. Bina • 

Kenan Beyi ve İranlı zatı tannnam. reis beyin muvafa!ıatini. aldığ:ırrı gibi enaleyh kadromuzda bu kadar mu 
Bu müessese ve şahlllara veya banka- satarken de gene belediye reisi beye mt. all l ak B ' 'b 
nın Paras' batan diirer e•hasa verilen b ' im noksan o ac tır. u ıtı ar • 

~ ::.:· tim. ATZu ederse belediyen.İn almasını b d f' 
paralarda delaletim ve yahut muvafa • teklif ettim. Reis Bey oıksiyonlarunm la, yeni ders senesi asın a, e ı-
katim de geçmemiştir. Bunlardan yal- belediyece alınmasmı istiyordu. Fakat mizde mevcut asli muallim adedi 
nrz süt şirketine mutebeT bir zatm ci- para ve tahsisat olmadı"'r.>dan mi>ın • nisbetinde mektep ve dershane ih· 
rosile beş bin lira beııim mah1mabm i- kün olamıyacağını ve başkasına sat • tiyacını temin edebileceğiz. Bu za 
le verildi. O muteber zat ta bu parayi mak_ lığmıda da bir beis olmadığını söy- d l l b l' 
O·· dedı·. J di ruret o ayısi e azı ıse ve orta 

e ondan sonradır ki bana vaki mü • .. ı. 
Avrupa seyahatime kadar süt şir . racaatlan kabul ederek hisse senetleri- mekteplerin kapanması mÜmRÜn · 

ketine ba~a p~ra verilmesine mani ol- mi sattmı. dür. Fakat tam kadro ders senesi 
dum. Fakat Avrupa seyahatim esna • Volf gezetel.,..ddci me.ktu'buncla ır.a- başında belli olur. Binaenaleyh ka 
smda süt şiricetine daha paralar veril • ılıirane bir hara!ketle kendisine aks.iyon panacak mektep adedi de o vakit 
,nı., ve aıu ş.irketine de ikırazat yaprl .. •sathğnnı ve bu alcsiyonlan makjne pa • d k • 
mı•. Avdetiund• her iki •irketteki pa· · tcuıyyün e ece tir.,, 

l" • · " ırası yerme verdiğimi söyJüyor. Halıbu-
ralar için tıdci.bata başlathm. Mecfüi İ· ki ben belediyeden gayri kimseye rık _ imtihanlar yeni bir şekilde 
daresine g-irdiğimden İL.haren bankayi siyon satmak için teklifte hulunmadrm. yapılıyor 
siyanet için bir 90k tedbirler al<lır Ve aluıiyonlarunı satacağımı dahi k im- Şehrimizde bulunan orta tedri-
dım. nye söylemedim. Bana bir Türk mü- d H 1 B 

Mahmut B. bankada iken .. acaat etti. Ak•İyonlarmu satın alaca- sat umumi mü ürü asan A i ey 
ğm'. söyledi. Fakat parasının çoğunu daha b irkaç gün şehrimizde kala --Bu cümleden olarak daha evvelden 

yaprlan mkrazattan tahsil olunmamış ve 
vadesi gelmiş, tahsili için kanuni te • 
şehbü•ler alınmamı§ olanlara da kanu
ni tazylklere baş.lattrrdnn. Ve . ondan 
sonra vadeai gelenlern borçlu kim o • 
!ursa olsun giinü geçmeksizin tak:lıat 
"Yapılnıasını kat'i usul itL·haa: e~tirdiım. 
Ban~aya dürüst ve muktet'.ir bir r.ıu • 
hasebcci tayin ettirdim. O muhasebe • 
ti şimdj BuNa Ziraat bar.kası müdü -
tü olan Etem Beydir. Bir kont.-olörlük 
ihdas ettirdim. Bu vazifeye d;kkatli "'e 
~~\iyetli dürüst bB· adam o~an hal~n 
s,.tıı~ Bankın B1?y-koz fa!ltrukal~· .. . 
Cari ınüdürü lbt"aıhin> Haldu Bel" ge • 
titd" 

lfn. ··dürünün tek imzası 
Bankaıun mu . 

esaaen ı.ankayİ ilzam edemezdı. Ekse • 
riya maaşlı murahhas aza ile lriri'.tk • 
t e ve bazen reislerden birisile beraber 
;mza ederdi. Avrupadan avdetimi mü • 
teakip müdürün hanl.ada dahili işle.. • 
de dahi kendi batma hareket edeme • 
mesini temin için muhasebeci Etem Be
Yin mütterek imza-sı olmadıkça hiç btr 
nıuamele yaprlmaması hakkında tek • 
lifunie mecli&i !darede karaı· verildi. 
Ve banka içıi.nde servisi ere tebliğat ya
Prldı. Ondan dolayıdır ki o sırada mu
ıha&ebeciye müdür muavini ünvanmı ver 
<lirdim. Maa~lı murahhas azanın ban • 
kada muamelatla daha sıkı alakadar ol-
tnasını teminledirn. 

Muhasebeci ve kontı-olör Beylerin 
bankaya çok faydaları dGkunmuş il<en 
tnaatteessüf benim istifamı talribeden iKc 
günlerde bankanın ilk icraatı; kontrol
luk meımtrjyetinin ilgası, muhasebe • 
ci Etem Beyin uhtesinden muavinl~k 
iinvanmıo ve imza salilhiyetinin alın • 
tnası sureti!e kendisinin istifasının te 
tnin~ ohnuştur. 

Kenan B. ve lranlı borçlu 
Kenan Beye ve İranlı zata para ik

razından haberdar değilim. Bu zev .. ıa 
'Vaki, il(razat ve ıtıicaret , sanayi banka .. 
sına mevduat benim bankadan çekil • 
diğimden sonra olsa eerekti-r. 

Volfa ge:ince; istifam~ ~adar bu a
dama para ikraz edilmenuştır. Ve be -
niın bildiğime eöre istifam zam.anın • 
da Volfun bahkaya hiç borcu yoktu. 

Volf hiç bir zaman abbabKD ~ima~ 
d'.ğı gibi, kendisi selamlaştığnn bile hır 
lmııse değildir. lstanbulda bulunma • 
dıii:un bir zamanda Volf ile banka ara· 
"nda lrir yazı makineleri işi mi 
medjsi idan-de tasvip ettik. l • 
!i idare emlse bankaya krh bir 
ış olurdu. Makine i~i şu şekildedir: 

Voli işi ned!;r? 
Türk h fleri yeni başladı. Az za • 

manda Tüı·lcıycde çele yazı makinesi 
•atışı olacaktr. Nitd<İm o srrala~da çok 
tnakine s"toldı. Volfiun ADLER mar • 
kalı m..ı.inel.ri maruf ve iy< makine • 

peşı.rı vereceğini bi.-az krsımmın vere • rak muhtelif mektepleri gezecek 
~ye k~lac~ğnu ve bunun için de Şiş . ve tetkikatta bulunacaktır. Bu se· 
tide mı, Nışantaş1nda mı bir evi vaı- - ne lise ve orta mektep pbakalorya 
mış onu ipotek yapacağmı söyledi. Mu· İmtihanları yeni bir şekilde yapıla 
vafaka:t ebnedim. Sonra:lan banka mü- k l l h ' · d ·· 
d~rü Faik Bey geldi. (),,dan anladnn ca tır. mtihan ar, şe rımız e uç 
kı müşteri Volf im.iş. Paranrn ıreşin mıntakada icı a olunacaktır. İm ti • 
kısınmı getirdiler, veresiye kalan fu • hanları teshit edilen üç mümeyyiz 
51m için de Volfun iki senedini ver • heyet idare edecektir. Bu heyetle· 
diler. Hi .. e •enetlerimi aldılar f · ' 

Volf bu senetle~ ·ık · re birer vkalet umumi mü ettışı 
• ·· ded' llcin . . . n ı vadesi gele- b 

hlr:.•m'·öd~dicıs~t·~-abva~':'•! . geJ.diğinde riyaset etmektedir. Heyetler u -
- • "ril ~· mu "" ısı ~ın t d gün içtima ederek yeni imtihan gtfti w. Sont- .. d -~ sene e-
...,n senet tecd;t V: ,'::,,":"'di .. ~ükerre- talimatnamesi etrafında bazı ka • 
şonra da ikamei d t eddd.i. Ve en rarlar ittı'haz edecekleridr. Lise ve n__ . avaya rnec:ibur ol<lu.n 
oazt lfimseler geldiler. Şafaat•ı oldu! · orta mektepple:-de imtihanlara 31 
Vo~n elinde çok malları va,.;,,, ~ta ar_· Mayısta b~lanacak ve 16 Haziran 
madı~ı?dan srkıntıya düşm~ imiş. Sa- da ikmal edilecektir. Liselerde ta· 
tıp bızmı pa..ayi verecekmiş. BöyleEk • hiiye, orta meldeplerde türkçe im-
le benden de!aatle mühletler aldılar. U
zun zamanlar geçti. Daha sonra da if. tihanları tahriri olacak ve sualler 
ias et!Uısek masaya girecek bir şey yok- kapalı zarfla vekaletten gelecek -
muş. Elindeki eşyay.i ticanye kendi nar.:ı tir. İmtihana tabi olmayan sınıf • 
ve emrinde değil. larda, tedrisata 28 Mayısta niha • 

Voffun tesis ettiği bir aıınnim şir • yet verilecekt'r. İlk mektepler-de 
ket nanuna imiş. Yani ifla-s ettinnek • derslerperşemhe günü kesilecek ve 

l~ ==~e ~~k":ı ~'.ıif'E~;ekmişta1alı- talebeye karneleri tevzi olunacak-
için yapd~cak. ına-.raf: daa>sın;azrkt:. tır. Son sınıfların imtihanlarına cu 
'".?lfun nıuonnr olacak bir tManı teşeb- martesi günü başlanacaktır. 
~uaatı varmış. Para ka.,anacaJmı E Köy ilk mekteplerinde dersler 
Jnnden başka bir şey gelın d · ~': de • l · h ·· · · 

bu b _._, . " ıgın n bugu··n kesi ecek, yarın ve o ur gun 
mec "'"'. e>aeclim. !Jen Esnaf ban • 
kasmın hisse senetlenni tam ihrar kı cıon sınıflarda imtihanlar yapıla -

·ı " y • metı e satın aldnn. Ve sattığını zaman caktır. 
da banka batakta değildi. Süt ve su şir- ...;:.;;:;:;.;,;;.:_ ____ ,.... ______ ...,. 
!<etlenndeki alacakları için de çok mu • alacağı Vo)f ta ben çekildikten so=a 
tı:t>er ~e m~teaddjt kefilleri vaı·dı. Ta- yapmış olacaktır. 
kıp edılseyd, o paralar şi.mdiye kadar Niçin girdi, niçin çıktı? 
<!ah.il olunurdu. Aksiyonlar alışındaki maksadnn ted-

~·ukarda söy !ediğim gibi diğer ha • ricen bankanın sermayesini yükselt<>-
~ak ışler benim aksiyonlanını sattı • rek f stanbufda yüksek sermayeli mun • 
gnndan ve bankadan çekildiğimden son- tazaın btr Esnaf bankası vücuda getir· 
ra yapılmış işlerdendir. Ben çekilmez- mekti. Bu sıralarda ılıı.ha dünya buh-
den ~vel bankanın aksiyonları da kıy. ranı mevzuu bahis olmadığmdan mües· 
;net&ızfeli'biş değıiı.li. Çünlrii aksiyon • ses ve Belediyeden himayeli Takipsiz Es-
.ı"':"' . ga a yüzde OOksan ikisi Bele • naf banka.sına yüksek sermaye ve eh • 
y;'"nc ;~:~mı:limde, idi, S~tılrk aksi • ven faizli yüksek kredi bulmak müş • 
ı bir b yrnetsızlenmış olsun. He kül değildi. Ancak bankadaki zevatı 
e ı an.kanın büyük miktarda aksi.. ve müdürü, nizamnamesini, hatta binayon arını satın alabil-~'- . . V 

ban k' '"""' ıçın olfun smı, usuM.,,,;ni değiştirmek lazımdı. Bun 
du, Ha':b.:t::nı;::! ti}e pek makul olur • lan da başarmağı tasavvuruma almış-

ld arsn: ve zararla sat ıtnn. O strada bir küçük vak'a beni İ· 
mış o u~, . Ben .. aksiyonlaruru satar : 
ken bedelınm l::uyük kısmını pe . 1 icaz etti. 
.ı K'" "'· kr şın a • Bankada bir memur yolsuz bir hare-nn. uç,... mıı iç;n de senetl 1 kı 
d~. Yok. sa Volfun yazdıg"ı ,,.erbi ama-- ketinden dolayi meclisi idarece sı ş • 
ki bed ü k oa - trrılmış ve istifaya mecbur edilmiş ~ · 
-~ e ne arşı aksiyon Vermiş de- ti. Bankadan bir ilci gün sonra o me • 
g B • murun yan1rş haberler vermesi1c Is -

. enim ~si?"'on sahşile Volfun ban • hnbul gazetele'1inin bazılarmda gay-
i<a .. ıle :phg-ı kış arasında hiç bir guna ri varit neşriyat yapıldı. Böy!e _ol~n • 
munas et yo tur. ca ya tasavvur ettiğim umumı ısJahat 

Ben Volfun hiç l•'.r senedini Esnaf yapılırken demek pek çok de_dikodu-
bankasrna CJro etmiş değilim, Volfun !ar meydana gelebilirdi. Bu dedikodulnı· 
bankaya gazete!erde gö~düğüıne göre. arastnda ise pek hassas ola2:* sermaye 
doksan bin lira borcu varmış banka b~ banka k3pısJnın eşiğine bıle gelmi~ 

{Başı 1 ind salıifeae 
edilen astronomi t\ersi tatbikatı i
çin, Üniversite bahçesinde bir ra
sathane tesisi tekarrür etmiştir. Ra· 
sathane için bütçeye lazrmgelen 
tahsisat konmustur. Bu rasathane· 
de istifade edil~cek aletler Avru
paya sipariş edilmi~tir. 

Rasathaneyi Fen Fakültesi tale
?.ıesi idare edecektir. 

Yeni Enstitüler 
Üniversite binasının sağındaki 

meydanda yeni bir fizik ve kimya 
enstitüsü yapılması tekarrür etmiş
tir. Bundan başka eski Şeyhislam 
kapısı arsasınaa da nebatat ve hay
vanat enstitülerinden mürekkep 
bir biyoloji enstitüsü infası tekar
rür etmiştir. 

Rontken Profesörlüğü 
Frankfurt radyoloji enstitüsü mü 

dürü biyofizik mütehassısı Profe
sör Dessaver yapılan davet üzerine 
şehrimize gelmi,tir. Profesör Üni
versitenin dermeyan ettiği feraiti 
tetkik etmektedir. Muvafakat e • 
derse , kendisile, rontken profesör 
lüğü için bir mukavelename imza 
edilecektir. 

Diğer iki profesör 
Dahili hastalıkları seririyah için 

Profesör E. Franck, kulak, boğaz, 
burun hastalıkları profesörlüğü i • 
çin de Profesör Ruttin ile mukave
le yapılmıştır. Bu zevat eylôlde 
memleketimize gelerek derslerine 
haşlıyacaklarclır. 

Doçentlerin askerliği 
Üniversiteye yeni alman genç 

doçentler askerlik hizmetlerini ifa
ya çağırılmışlardr. Maarif Veka
letinin teşebbüsü üzerine, tedrisata 
sekte vermemek için, doçentlerin 
yaz tatilinde askerliklerini yapma
ları tekarrür etmiştir. Doçentler 
imtihanlarda da hazır bulunacak
lardır. Eylulde tekrar dersler bas
ladığı vakit doçentlerin askerlik 
vaziyetleri ayrıca bir karar altına 
alınacaktır. 

inkılap Enstitüsü 
Maarif Vekili Hikmet Bey inkı

lap tarihi enstitüsün<W derslerini 
bitirmiştir. Diğer profesörler de 
mayısın 28 ine kadar derslerini biti 
receklerdir. 

Enstitüde hu sene imtihan yapıl
mıyacağı hakkındaki şayialar asıl· 
sızdır. İmtihanlar, fakülte imtihan 
!arından sonra yapılacaktır. İnkı
lfıp tarihi İmtihanları ile birlikte 
Ede~iyat Fakültesinde tedris edil
m ekte olan Tür k inkılap dersleri 
imtihanları da yapılacaktır. Türk 
inkılabı tarihi dersleri de 20 mayıs 
ta nihayet bulacaktır. 

Fakültelerde imtihanlar 
Fakültelerde imtihan talimatna

meleri tesbit edilmiştir. imtihanla
ra 20 mayısta başlanacaktır. Ve 
bir ay sürecektir. Bu sene imtihan 
!arın bir kısmı da tahriri olacaktır. 
Tıp Fakültesinde her sınıf imtiha
na tıibi değildir. Tıpta imtihanlar 
üçüncü sömestr, altıncı sömestr, se
kizinci sömestr, onuncu sömestr ni
hayetinde olmak üzere dört tane -
dir. 

Ecnebi dil mektebi 
Ecnebi dil mektebinde derslere 

5 mayısta nihayet verilmiştir. Bu 
sene dil mektebinde imtihan yapıl
mıyacaktır. Ancak, mektebe yüz· 
de 60 ni~hetinde devam elmiyen ta 
lehe, mensup oldukları fakülteler· 
de imtihanlara girmek hakkını kay 
hetmişlerdir. Bu şekilde Üniversi
tede şimdiden 6000 tale~e sınıfta 
ipka kalmıştır. Bunun 300 ü Hukuk 
Fakültesindedir. Bu suretle sınıfta 
ka!·mıya mahküın olan talebe, Ma
arif V ekıiletine müracaat ederek, 
kendilerine hu sene için imtihana 
girmek hakkının bahşedilmesini İs· 
temiye karar vermişlerdir. 

ikmale kalan talebe 
Geçen sene Üniversiteye muvak

kat talebe olarak kaydedilen lise 
son sınıflarda bir gruptan ikmali o
lan talebeler, haziranda kendi li
selerinde imtihan olacaklardır. Li· 
seler üniversite Rektörlüğüne mü· 
racaat ederek bu gibi talebenin bil
dirilmesini istemislerdir. Bu gibi 
talebe ancak eyliiİde Üniversite bi
rinci sınıf imtihanlarına girebile -
ceklerdir. Haziranda ikmal imtiha 
nında lisede muvaffak olamazlarsa 
Üniversiteden muvakkat kayıtları 
da silinecektir. 

Büyük bir radyo 
Oniversite'deki inkılap tarihi 

derslerini ve diğer mühim konfe • 
ransları herkese dinletebilmek için 
Üniversitede büyük bir radyo alıcı 
ve verici makinesi kurulmu~tur. 

Makine faaliyete geçmiştir. Av
rupa' daki mühim ilmi konferansla
rr da hu makine alarak evınde rad
yos11 olanlara verebilecektir. Maki
ne İstanbul radyo merkezi vasıtasi· 
le hu işi yapmaktadır. 

ol•a içeriye gİnneden geri giderdi. 
işte o sn·ada bunu düşündüm. Tasav -
vurwndan sarfı nazar ettim. 

Balkanlarda siyasi faaliyet 
(Baş ı 1 inci sahifede) 

tan mahfelinde bir ziyafet verilecek • 
tir. Politika gazetesine nazaran ya
rın öğleden sonra ve salı günü f ev -
fik Rüştü Bey ile M. Y evtiç, beyne( -
milel vaziyetle münasebattar olarak 
Balkanları ve her iki memleketi ala
kadar eden bütün meseleler Üzerinde 
müzakeratta bulunacaklardır. 
Tevfik Rüştü Beyin Bükreşte mesaisi 
BÜKREŞ, 13 (A.A.) - Rador A. 

jansı bildiriyor: Tevfik Rüştü Bey dün 
Kralrn daveti Ü.zerine kitap .ıergisini 
ziyaret etmifler ve milli barain bu gü 
zel eserinden pek iyi bir intlba elde 
ederek tebriklerini bildirmişlerdir. 
Tevfik Rüştü Bey bundan sonra sara
ya gitmiş ve orada muhafaza kıtasrna 
mensup silahlı bir müfreze tarafın -
dan selamlanmqtır. Muzika Türk mil 
li marşını çalmıtşır. Sarayda verilen 
Öğle yemeğinde Kral ile M . Tataresko 
M. Titule•ko, M. Savel Radülesko, 
Hamdullah Suphi Bey ve diğer bazı 
zevat hazır bulunmuşlardır. Vekil ye 
nıekten sonra meçhul kahramanın me 
zarını ziyaret ebniş ve orada da sa -
ı:-ayda olduğu gibi bir müfreze ve Türk 
m_illi .. mal"liyle karşılanmıştır. Tevfik 
Ruş.tu Bey meçhul askerin mezarına. 
rneras~le bir çelenk koymuttur. Bu 
meraeim.de Harbiye nazırı Jeneral Uni 
ka, HaHriciye müsteşan M. Savel Ra 
dulesko, Türk elçisi Hamdullah Sup· 
hi Bey, kolordu kumandanı Jeneral 
lonnesko, Garnizon kllmandanı ve di 
ğer birçok yüksek zabitler hazır bu
lunmuşlardır. 

Btllvekilin nutku 
BOKREŞ, 13 (A.A.) - Rador A • 

jansı bi!dirjyor.: Ba~vekil M. Tatares
ko, dün akşam askeri mahfelde Tev. 
fik Rüttü Bey şerefine büyük bir zi
yafet vermiştir. M. Tataresko atağıda 
ki nutku söylemitşir: 

Vekil Beyefendi, 
HüA.iimetin ve milletimi;ı;in hissiya 

tını, bir kerre de benim ifade etmek
liğime müsaade buyurunuz. Bu güzel 
vazifeyi ila ederken, ayni gayret ve 
ayni ~ll~ü ih~i~ciyle yaklaşmış mil· 
letlerımu.e hakım olan hissiyatı dün 
~kşam herkesten daha fazla yaşatma 
l!a muııalfak olan M. Titüleskonun 
ıblôğ ettiği ihtiram ve tazim tekrar 
etmekle bahtiyarım . Bütün memleke
timin hissiyatına tercüman olarak za 
tı devletlerinde,JJ mümtaz devlet ada -
mrnı ile ayni zamanda sulhün büyük 
yapıcılarından birini selômlıJlorum. 
Bütün elemler Ve kararsızlıklarla sar 
sılan bu anda, bir milletin Javarr'.na 
hizmet etmekle beraber, kendini sulh 
davası hiunetine hasretmi§ olan gü -
zide!erden miirekkep bir ekalliyetin 
müme&sillerinden birini tesit edeb;f • 
mek bit" teselli ue8ilesidir. Memleke
timizi terkederken, asker ve mürfit bir 
şefin idaresi altınd tıelde ettiği terak 
kiyat, tarihin büyük mucizelerinden 
biri olarak kalacak olan büyük mil -
letiniz için, hepimizin beslediğimiz bo 
zu/maz dostluğun ve hudutsuz takdi
ratın nakili olmanızı ricaederim. 

Kadehimi Gaz; M ustafa Kemal 
Hazretlerinin sıhhatlerine, z<ıtı dev . 
letlerinin ve ailelerinin sıhhatlerine 
ve ınil~tlerimizin t:.ıe be~eriyetı'n hU:.
metine tahsis ettiğiıniz ntüştereh gay 
retlermi:zin muvaflakıyeti.ne kaldırı -
yorum. 

Tevfik Rüştü Bey cevaben aşağıda
ki nutku irat etmi~tir: 

Baş11ekil Hazret/eri, 
İşittiğim aamimi dostluk sö.z'eri, 

Romanyada gördüğümüz unutulmaz 
hüsnü kabulün ııe derin muhabbetin 
haklı bir tetevvüciinü teşkil etmekte ... 
dir. Bundan dolayı size te~ekkür eder 
hen bı.t suretle bu umumi tezahüratın 
kalplerimizi dolduran minnettarl1k 
hissiyatını tekrar ifade için de bana 
gÜzel bir fırsat vermiş olduğunur.dan 
dolayı aynca minnettarlığımı arzede 

rim.İlu se:vahate tevessül ederken. dost 
bir memleket ve misafirperverliği e -
sas mez.iyetelrinden biri olan bir mil
let nezdine gi.decqindcn emin idi. Bu 
hissiyatım Romanya hükumet ve mil • 
letinin bu samimiyet ve ülüvvü cenap 
havası içinde haklumızda fasılasız; bir 
surette ibzalen gösterdiği hüsnü ka
bul önünde teeyyüt etmiştir. Bu hüs • 
nü kabulde, müphem ile şuursuz bir 
sempati eserini de~il, dµşünce ve '!~
zularınııu. içinde bırleştıren ile en yuk 
sen .ülküden mülhem mütekabil 11e 
tanı bir anlaşmanın haklı netic;esi o.· 
lan fUUTla d-!lu_iun 1'.arlak bır. delı
lini görmekliğun.ı~ musaade edılme -
sini rica eclerUn. Bu ülkü sulh ülkü -
südür. 

Bap>ekil Hazretleri, büyük dava • 
lar behemahal en cok hadimi olan 
davalar değildir. Dünva halen Öyle 
bir nıanuıra ar:ı:etmektedir ki, bun· 
dan ne11mit olmamak için şayanı kayıt 
bir ruh ku11veti 11e adalete ve binaen
aleyh hizmet edilen sulh davasını.n 
nihai muvallakıyetine sarsılmaz bır 
ima"'n mevcut olmak icap eder •. ~o.· 
manya hükiimeti ve memlehetmı.zın 
harici siy<netini idare eden ve kendi
sine burada bir kere daha takdir ve 
hayranlığımı ifade etmekten zevk duy 
duğum de11let adamı, bu esas mezi • 
yet/erin en yüksek dereceQİne erişmiş 
olduklarınr şimdiye kadar göstermiş· 
ferdir. Memleketinizden götürdüğüm 
intiba çok kuvvetli ve çok güzeldir. 
Romanya milletinin seve:ili kral! haş
metlci ikinci Karol Hazretlerinin mü
nevver sevk ve idaresi altında elde et 
tiği şeyİ, en büyük takd~r ve hayran • 
lıkla ka•·şılanmağa ııe zımamdarları • 
nın kalbini haklı bir gururla doldur-
maiia lôyiktir. l 

Kadehi.mi Haşmetli Kral Hazre! e -
rinin ve ailei kralinin sılıhatlerın~, 
Romanya hükUm~tini kiyaset ve bası
retle idare eden devlet adamının saa
detine M. Titüleskonun saadetine kal 
drrıyo; ve asil Romanya milletinin re 
fahına içiyorum. 

Gazetelerin neşriyatı 
BÜKREŞ, 13 (A.A.) - Rador A • 

jansı bildiriyor: Tevfik Rüştü Beyin 
ziyareti bütün gazeteler tarafı~dan 
husu.si bir memnuniyetle kaydedılmek 
tedir. Yarı resnıi lndepandance Rou
maine gazetesi diyor ki: 

~ ·Türkiye Hariciye vekilinin ziya.rc:
ti Balkan misakının faydalarını takvı-

1 
ye edecektir. Misafirimizin bu misakın 
akdinde oynadığı mühim rol ve Türk 
diplomasiı;inin Avrupanın bu kısmın
da elde ettiği büyük nüfuz malumdur. 
Romanya ile Türkiye, mütek&.bil tak. 
dir ve hürmete ve tarihi hi.diselerin, 
bir gün tahlili enteresan olacak olaıa 
pisik-0loji bir yürü~le inkişaf ettir • 
diği bir sentpatiye istinat eden eski 
ve sağlam bir dostlukla biri.birine bağ 
lıdırlar. Romanyalılar, Türk milleti • 
nin açık ve halisane seciyesini daima 
takdir etmişler ve ihtilaf vecidaller 
araJannda hiç bir zaman buuz ve ki ... 
ne inkılap etınemişt<r. Tevfik Rii•tü 
Bey bize yaptığı her ziyarette gerek 
şahsi ve gerek temsilettiP.i millet için 
samimi muhabbetle dolu bir kabul 
göreceğinden emindir.,, 

V.iitrul gazetesi diyor ki: 
"Balkan misakının sulhü Avrupa -

nın bu kummda teşkil için mesut bir 
mukaddeme olduğu muhakkaktır. Bu 
misak Balkan devletleri arasında da
ha mükemmel ve daha derin bir an • 
!atma iınkiinrnı vennetkedir .. Cenubu 
ıarki Avrupa camiasını tetkil eden 
devletler arasındaki İyi münasebatın 
bu suretle ikmali emrinde Türkiye • 
nin muaveneti şüphesiz 18.z[mdır. Bu 
c;hetten anlatD'lamazlık olamaz, zira 
Tevfik Rüttü Bey bu fikirlerin taraf· 
tarıdır ve faaliyeti bu fikirlerin teyi
dine matuftur. M. T•tüleskoya Anka
rada yapılan hararetli kabul, Re>man
yanın bu meml-;ekt~e ma~haı: ~ldu~o 
.sempatiyi ve asıl Turk mılletının bı • 
ze k~ı beslediği dostluğu genis bir 
.surette üıbat etmiştir. Blze aelince 
Türkiye için hi.asettiğinıiz dostluk bu 
memleketle olan samimi miina::.ehat 4 

la ve onun Hariciye vekiline kar~t o
lan hayranlık ve takdirler imizle d aha 
ziyade kuvvet bulmaktadır . ., 

Lupta ıı:azetesi şu 6atırları yazıyor: 
•·Tevfik Rüştü Sev memleket;n., 

kıymetli dostluk ve ittifaklar temin 
ve Avrupa diplomHİsi icinde gerek 
memleketinin ehemmiyetli ve gerek 
kendi tahsi meziyetleriyle mütenasip 
bir mevki ihdas ,,ımeğe muvtaffa~ ?l 
muftur. Aramızda buMlunuşu ~.smının 
devamlı bir surette baglı oldugu s•Jlh 
~ine karJı olan takdi':' ~ ha~~n · 
lığımızı kendisine ifade ıçın en guzel 
vesiledir.,. 

Argus e-azetesi, Türkiye - Romanya 
. "k" · • Sovvet Rus ara~ındaki tesn ı mesaıyı . 

•• .L t ktaı naz"rın va ile olan muna..,eua no T" - R ya ve 11r• 
dan tetkik ed-;rek . oman n olan bu 
kiyenin müttefikleı:-ı~e uy~u e etr.ı"'k -
d 1 • ta.k-viyesım tavsıy · -ost ugun 

ted~:. .. d"ğer gazeteler Tevfik Rüs
.. 8 "~.,;~areti bakkında fevk alade 

tu evı • b I k bir alaka ile tefs.ıratta u unına ta • 
dırlar. 

Bulgarist an da 

Fırkalar nezaretleri 
Paylaşamıyorlar 

SOFY A, 13 (A.A.) - Bulgar. ş~' · 
memliferler nazm M. Kostın'kof •• tı . a 
etmiş ve halefi hiila tayin olanama · 
mrştl'r. M. Koaturl<of rıtdJ<al [akasma 
mensup bulunmakta i-di. 

Kahineye demokratların üç. l'·':leıaJ
Jer.İn iki na.zwfl'kJarıı-. muiı:abiJ ,a.,..ui -
ye kada.r yalnız üç nazırJ!kla iştir-'~ et~ 
mekte olan çiftçi fıırfnuınn dördun -

.. b. . nezaret ve hassaten rad~kaHeı- : 
cdu 1~ Li!' 1 eden •imendilerler nezar ~tı-

en ınu a ' . 1 di 
. :....: ece "gi wnnedılme•<le r . 

nı uuy 'her \1 • de halen 0- • ta.-aftan lı a erın ,.' 
eli · '~ bulunan maarif ve ad,.ye ne· 

erıln-~- > daha milhi.m nezaretler • :;
zaflet erJ.IM1en B · t 
tiyecckleri .öylenmel<te:!.ir. u vazıye · 
te demdkratlar, çifıtoçiler, l;beraller ve 
ı·a,ı::ı:aıı....ıen mürek.~ep hükumet bbku
nun, dört frka arasnda bu mesele -~
..,,,;mıe hadis olan anla~lık yu • 
zünden haleldar olması muhtemel .... 
dir. 

Gazeteler, pek yakında kal>'İnenin 
uınumi jstifası: ihti·malindcn dahi bah -
s.ebnektedirler. Maaınafih ayni gaze ~
te!er yeni hükUmeti tefk:t ede'>ifecek 
yegane şahsiyetin gefte Başvekil M. 
Muşanof olduğunu da söylemektedir • 
ler. 

Belediyeler bankası 
ANKARA, 13 (Telefonla) - ~ .

lediyeleT bankası müdürlüğüne taymı 
mukarrer Adana valisi Mümtaz Bey 
to:lebile tekaüde sevkohmmuştur. 

yeni kaza isimleri 
ANKARA, 13 (Telefonla) - M111 

vilaJl"tİ dahilinde Bayazit _ve _Er~u. • 
ruın vilayeti dahilinde Çat ısmile ıki ka 
za teşkili ve Bayazit vilayeti dahi • 
!inde lğdir ve Tuzluca, kazala~mtn. 
•K.aN vili.yetine bağlanması, Me!'sın vı
layetine tabi Mazcit kaza&lnın da Ba
yarit vilayetine raptedilmesi hakkrnda 
hükiiımet meclise bit- kanun layihası veT
miştiı-. 

Gedikli küçük zabitler 
ANKARA 13 (Telefonla) - Hü • 

lcUmet Gedikli küçül< zab:tler hakkın . • 
da 2001 nırmaralı gedikli küçü~ _zabıt 
kanununa müzeyyit bir kanun layı~asını 

meclise venniştir · 
Eğer ve semer 

ANKARA, 13 (Telefonla) - Hü • 
kUmet eğer, semer ve hayv~ koş.um -
larmm tevhidi hakkında meclı.., br ka
mrn layihası tevdi etmiştir. Layihaya 
göre eğeı- semer ve hayvan koşumlan 
yapan ve kullaTianlar muayyen müddet 
zarfıında fenni şartlara uygun eğer, ... se
mer ve hayvan koşumları yapmaga 
mecbur tutulacaklar, riayet etmi;.""enler .. 
elen birinci defasında eğer, semer, hay• 
van koşumlan rnüs.ade.-e o!u~aca!'l, ikin
ci defasında 10 liradan 200 !ıraya ka • 
dar hafif para cezası alınacaktır • 

Verenıe karşı ilaç 
ATINA 13 (Miniyet) - Bu•ga;;chn 

verilen tel~raf h~·berh.:ri.ne güre Dr. Vo
os veı·eme karşı biı- ilaç keşfctmi:tl;t. Bu 
ilac•n neticelerini tetk'.k eden doktoı lnt 
hakikaten veremi t~da'"l ettiğine lı.Uk
met~\iler. l\.'1ösyö V oos ila.c?nt tıp ınectisi 
nin nazarı tetkikine arzetmek için yakıll"" 
da Atina'ya gelecektir. 



' 

As!p ·rol Necatj·grip, nezle, baş ve diş ağrılannın kat'i ilacıdır. Deposu: ~=~~J~ Salih t. . '43) eca eczanesı. (ıo051 

KEMİRİRLER 
\ . 

/ .... onları FLiT ile öldOronoz. 
Her sene güvelerin ika ettikler• 
zararlar mUdhiş,tlr. Onlardan ko• 
runmak mümkUndür. 'Valnıa elbl. 
ae do labınızı muntazamen FLiT lle 
tem izlerseniz güveler size hiçbir 
Earar lraı etmtyecektir. Fakat 
idi ha,arat öldürücü mayiler te
elrsi zd lrler. Bunun l9ln FLiT dört 

~,..fi e!!;;i~ harfli F·L·İ· T tedarik ediniz. Siyah 
Y.:; kuşaklı ve asker resimli sarı 

teneke tere dikkat -.·e onla rı mu .. 
s irren talep ed in iz. .,.ı 

~muml Depm : JÜl KREPEN, lsıanbuı, Galatı , Yoıvodı Hu llo. ı 

Mustafa Kemal Paşa 
Belediyesindenı 

l O Mayıs 934 ihale edileceği ilan olunan kasabamız e· 
leldrik 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· 
rm Mustafa Kemal Paşa Belediye Encümenine müracaat ey 
lemeleri ilan olunur. (2424) 2755 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

10.000 kilo Süt Aleni münakasa ile 16/Mayıs/934 
Çarşamba gÜnü saat 14 te. 

5.000 kilo Süt 15 t 
" " " e. 1.250 kilo Yoğurt 15 te 

10.000 kilo Süt " " " 16 30° da '' '' '' . . 18.000 kilo Yaş sebze Aleni münaka&ası 17/Mayıs/934. 
Perşembe günü saat 14 de. 

45.000 kilo Yaş sebze. ,, ,, ,, 15 te. 
Yukarıda cins ve miktarı yazılı mevaddı iaşe hizalarında 

yazılı günlerde açık ~altma ile satın alınacaktır. Şartname· 
sini görmek isteyenlerın her gün münakasasına iştirak ede • 
ceklerin de hizalarmdaki gün ve saatte Kasımpasada kain 
Komisyona müracaatları. (l839) ~ 2507 

A. NA~DO 
• • 

4 Cneil 
ııro --Vakı! fatanbul 

Haydarpa{a • Pendik kısmı 
için 

1 il ili 1 il III 
isasyonlarmdan ve 
Pendikten Gebze ye 100 75 50 60 40 30 
Haydarpaşa - Pendik kısmı 
istasyonlarından ve 
Pendikten Harekeye 150 110 70 , 80 60 40 

Izmite 
Sapancaya 

kuruştur. 
Dört yaşından "Dört Hariç" On iki yaşına kaC:lar "On 

iki dahil" Çocuklardan Çocuklara mahsus ücretler alınır. 
ilk 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 lzmit ,, 
Pendik ,, 9,01 Hereke ,, 
Gebze ,, 9,34 Gebze ,, 
Hereke ,, 10,l 1 Pendik ,, 
lzmit ,, 11,03 Haydarpaşaya varış 
Sapancaya varıt v 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· 
lacak yolcular Haydarpaşadan saat (8) de kalkan 20 numa· 
ralı banlıyö trenile başka ücret vermeksizin Pendiğe gide
cekler ve bu istasyondan tenezzüh trenine bineceklerdir. 
Biletlerin avdet kısmı günün her hanği bir banliyö kata
rında müteberdir. Daha fazla tafsilat İçin istasyonlara müra
caat edilmesi rica olunur. (2406) 2751 

latanbul Sanayi müdürlüğünden: 
13193 sayılı kararname ile kabul edilen cetvelde yazılı 

olup 2- l 53 sayılı kararnameye ekli cetvelde yer alamayan 
İptidai maddeler için 19-2-934 tarihinden itibaren alınması 
lazınıgelen gümrük resminin müteber bir bankanın teminat 
mektubu mukabilinde Üç taksitte tahsil edilmek üzere 1499 
sayılı kanunun 13 cü maddesine göre tecili gümrük ve inhi
sarlar vekilliğinin 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) 2754 

- 1 Asker! fabrikalar il&nları 1 

ihtiyat ve Sermayesi: (1 .000.000) Türk Lirasıdır. 

Zeytinburnu fabrikası hu
dudu dahilinde yetişen otlar 
satılacaktır. Talip olanların şe 
raitini görmek üzere Pazarte
si, Perşembe giinleri ve mü
zayedeye girmek için de l 7 
Mayıs 934 Perşembe gijnü 
saal: 14 de Bakırköy Barut 
fabrikalarında ıatınalma Ko
misyonuna müracaatları. Nama muharrer hisse senetlerinin { % 60) ı Türkler elindedir. 

Türkiye fı Bankası tarafından teıkil oiunmuıtur, idara meclisi ve müdürler 
heyeti ve memurları kamilen Türklerden mürekkep yegane Türk Sigorta Şirke· 
tidir. Türkiyenin her tarafında (200) il geçe:ıı acentalannııı bepal Türktü'l'. Tiir· 
kiyenin en mühim müesseselerinin vebankalarının sigortalarını icra etmektedir, 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
sigortalarını en iyi şeraitle 3 apar. Haaar vukuunda urarları ıllr'aı ve kolaylıkl:i öder. 

Telgrafı iMTiYAZ - Telefon: fst. 20531 

(2031) 2509 

Dr. Zekai Muamme~I 
BAKTERiYOLOJi 

LABORATUVARI 
Her nevi kan muaycn,elcrl ( Wasser 
man, kahn ili ) balgam, cerahat, idrar 
ve sair bakteriyoloji tahlilAı ve arzu 
edilen hususi aşılar yapılır. Çembcrlitaş, 

1111 
Güzel aparıman No. 4 Tel; 22037 

,- (16433) 2646 -illi 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra Semti Mahallesi Sokağ; Cinsi Hissesi Emlak. Hlsteye gllre mu-
No.ıu No. sı bammın kıymeti 
494 Heybeliada Yalı BLivadkyab ~e Küçükbey Ahıap iki hane 1/5 1-3-2 800 T. L. 
846 Yedikule Emine hatun uca agı ,. hanı 112 26 350 
750 Bllyllkada Cami Kiişadiye ,, ,, 113 9 

6
10 :: 

737 Kadıklly Osmanağa Hamam Kigir hane 9ı42 35 2250 ., 
872 Eyllp Cezri Kasım Çömlekçiler ,, dükkan ve oda Tamımı 23 800 ,, 
894 Samatya imrahor Cingıraklı bostan Hanı ,, 21 300 ,, 
78() Arnavutklly Arnavutköy Haremeyn Ahşap dllkkin ue arsa 1/6 1-1 334 ,, 
739 Yeniklly Ayanikola Bahçe Hane ve bahçe 1/2 4 500 ,, 
740 ., ,. Ayanikola Ahşap hane 1/4 59 100 ,, 
744 Boğaziçi Büyllkdere Bayır eski mektep yeni Arsa Tamamı 2 800 ., 
773 Yeniköy Panıya istefa:os ,. 1ı8 4 eski 100 

Yüzde yedi buçuk pey akçelerile ibele_ bedelleri nakten veya gayrimühadil lonosu ile ödeıımek llzere yukarıda yazılı gayrımenkuııe'; 
pazarlıkla • satı7a çıkarılmıştır. Ihalelerı 19/5/934 Cumartesi günü saat on beştedir. Müzayedeye iştirak' edeceklerin mezkür günde saat 
on dört buçuğa kadar pey akçelerini yatırmaları laz mdır. Sc~.ei haliye ve':rgisile belediye resimleri müıteriye aittir. Şartname bankam;z 
kapısına asılmıştır. (.408) 

SOÖUKHAVA 
DOLAPLAR iNi 

SN ESKi MARKASI 

FAIKIYETI 
D0NYACA TANINMJITIR 

Sahibinin Seıi, Beyoğlu 
Satıf mahalli: A. Vetter ve Şürekası, İzmir 

Nurettin ve Şürekasl, Ankara 

75 Kr. KUŞ T 0 Y Ü YAS T 1 K 
btanbul Çakmakçılarda Balizade KuşıüyU fabrikasında: ICuştüyönün kilosu 7~ 
kuruştan b•flar. Şilte, yorgan 1 '1 şer liradır. Salon yastıkları ve kuştiiyü kumaş

luınm her roul bulunur. T•l•faa: 23027 

---
Hoıantse ... 
ean~OnlfN.Vi 

l•tant>ul Şut>esl 

~aaıata K~aköv Pa~~ 
M•ydancık Alalemcı Han 

Her türlü Banka muame .... • ..... 
ıerı. Kasalar icarı t -{ 

UMUMl-MODDRLD-Ki"AMSTERDAM 
-~,JI""· - ............. ~ 

Oubelerı· ı Amst•rdam, Buenos Alres., 
.... -~~~"'""'iP".:: 

lstanbul, Alo de .Janelro, Santos, sao Pauıo. 

2480 

'--~E--V_K~A"""F~M~U_D_l-:R"':"lY"":"'E"":T"':"l_lL-:A:-:-N"":"'L_A."."".R:-1-~~' 
Bahçekapıda Dördüncü Vakıf hanın birinci katında 25 

No. lu oda 935 Senesi Mayıs Nihayetine kadar pazarlıkla ki
raya verileceğinden talipler M ayısm On dokuzuncu Cumarte• 
si günü saat On beşe kadar Evkaf Müdüriyetinde vakıf akar-
lar kalemine müracaatları. (2454) 

Nafia ekaleti en: 
Fevzi paşa • Diyarbekir haltı Km. ~7 + 300 ila 506 ara· . 

amda bulunan Yirmi dokuzun cu kısım ınşaatı kapalı zarf u• , 
sulile münakasaya konulınuşt ur. Münakasa 7 • 6 • 934 tarihi
ne müsadif Perşenbe gÜnü saat 15 de Ankara' da Nafıa Veka
leti müsteşarlık makamında icra. edilecektir .. Taliplerin cari \ 
seneye mahsus ticaret odası v eııkası v~ temınatı muvakkate· 
}eriyle birlikte aynı gÜn ve saa !te komısyo~da . bul~nmaları 
lazımdır. Talipler bu husustak ı ıartnamelerı ellişer lira mu· , 
kabilinde Ankara'da Nafıa Vekaleti Levazım dairesinden te • 
darik edebilirler. (2385) 1 

Nafia Vekaletinden: 
F evzipaşa • Diyarbekir hattı Km. 435,6 ila Km. 455 arasın • 
da bulunan Yirmi yedinci kısım İnşaatı kapalı zarf usulile mü 
nakasaya konulmuştur. Münakasa 5 · 6 • 934 tarihine müsa· 
dif Salı gÜnÜ saat 15 de Ank~ra'da ~afı~ Ve~aleti Müsteşar• 
Iık makamında icra edilecektır. Tahplerın carı seneye mah • 

1 
sus Ticaret odası vesikası ve.teminatı muvakkateleri!le bir • 
Jikte aynı gün Te saatte komısyonda bulunmaları lazımdır. 
Talipler bu husustaki şartnameleri Otuzar lira mukabilinde 
Ankara' da Nafıa Vekaleti Levazını dairesinden tedarik ede· 
bilirler. (2386) 

Nafia Vekaletinden: 
Fevzipaşa. Diyarbekir hattı Km. 455 ila 48~ ! 300 ar~

sında bulunan Yirmi sekizinci kısmı inşaatı kapali zarf u~u.lı
lc münakasaya konulmuştur. Münakasa 6 · 6 • 934 tarıh1,?e 
•nüsadif Çarşanba günü saat 15 de ~nkar~'da N~fıa yeka: 
' eti Müsteşarlık makamında ic~a edilecektı_r. Taliplerın carı 
eneye mahsus Ticaret odası v esıkası ~e temınatı muvakkate· 

ı eriyle birlikte aynı gÜn ve saa l~e komııyond~ bulu~aları 
azımdır. Talipler bu hususta~ şa~tnamelerı O~uz3:r lıra mu· 

H:abilinde Ankara'da Nafıa Vekaletı Levazım daıresınden te -
( 'arik edebilirler. (2387) 

Umumi Nqriyat ve Yazı lfleri Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 


