
Umur yerindeki gaz depola
rında yangın kasten çıkarıldı .. 
ğı anlaşıldı. Dün ameleden üç 
kişi tevkif edildi. 

Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'usu MAHMUT 

FlATl 5 KURUŞTUR 

Türkiyenin emniyet 
Politikası, milli 
Müdafaa vazifesi 

ANKARA, 17. (Telefonla) -
Ba,muharririmizclen : 

Bizce bü:'.in siyasi kombinezon
ların tek bir gayesi vardır. Aziz 
Türkiyenin emniyetini her dütün
ceden üstün tutmağa mecburuz. 
Bize bu mecburiyeti emreden teY, 
ne harp arzusudur, ne fütuhat he
vesidir ne de herhangi bir mace
raya atılmak düşüncesidir. Bu .~o
litikadan beklediğimiz tey, T urk 
Çocuklarının kanı pahasına kaza
nı'an istiklalin, başarılan inkılabın 
nıuhafazasıdır, müdafaasıdır. 

Yeni Türk, realist olmağa mec
burdur. Biribirine zıt dahili ve ha
rici beynelmilel bir çok siyasi se
bep ve zaruretler altında teessüs e
den bugünkü sulh nizamını ebedi 
farzedemeyiz. Zahiri görünütlere 
güvenerek kayıtsız, tasasız dur
nıak kendimizi aldatmak olur. Bi
ze emniyet verecek olan sulh poli
tikası yalnız ve yalnız emn.iyet 
politikamıza ve müdafaa tedbır -
!erimize dayanan politikadır. Son 
günlerde Ankarada başlıyarak 
nıem!eketin her tarafını saran mil
li müdafaa heyecanının manasını 
Kemalist Türkiyenin bu telakki -
ainde aramalıdır. 

Bize diyorlar ki : " Ne telaş e
diyorsunuz ? Türkiyeyi tehdit e
den yakın bir tehlike mi var? 
Hiç bir devlet mantıkını, idrakini 
kaybetmedikçe, daha ileri giderek 
intihara karar vermedikçe Tür
kiyeye taarruz cesaretini nefsinde 
bulabilir mi? Bu cesaret nasıl ol
sun ki memleketinizde nizam ve 
aaayit var. Şuurlu bir heyecan bü
tün halkınızı sarmış. Başınızda en 
zengin ve büyük milletlerin gıpta 
ile aradıkları kudretli, milli bir tef 
duruyor. Onun etrafında da ken
disine yar~an yardımcı hatlar 
Var. Askeri kabiliyetiniz, maddi 
vasıtalannız, coğrafi vaziyetiniz, 
hasılı yakın ve uzak tarihiniz de 
lehinizde ayrı ayrı birer kuvvet 
İfade ediyor. Gazi Türkiyesi hele 
Gazinin devrinde hiç bir teyden 
ürkmez. Türk dostlarının temenni
ai şu olmalıdır: Eğer Türkiye ha
riçten herhangi bir devlet tarafın
dan taarruza uğrayacaksa, eğer 
tarihi mukadderat bu memlekete 
yeni bir harp ve felaket takdir et
nıit ise varsın bu harpler ve fela
ketler Gazi devrinde gelsin ve 
Çatsın. Memleketinizde siyasi ve 
içtimai nizamların değişmesi mi 
nıukadder, dahili ve harici herhan
gi bir ihtilal ve ihtilat mı muhte
llıel temenni ediniz ki bütün bun· 
lar Gazinin devrinde vuku bulsun. 
liiç birinizin .. yü~~ği .. hopl~m~sı~, 
titremesin. Çunku T urk mılletının 
tarihini, kudretini, iradesini, nef
•inde taşıyan Mustafa K".mal, ha: 
•ırıızdadır. Onun kudreti dehası 
her zorluğu yener . ., 

Dostlarımızın hakkı var. Biz de 
böyle düşünüyoruz. Yalnız biz 
başka bir hakikati ve mecburiye
ti de düşünmeğe mecburuz. Eğer 
biz Mustafa Kemal nesli vatandas
lar, yalnız kendi nefislerini dü§ü'
lıen birer egoist olsaydık, endişe
ye mahal kalmazdı. Çünkü Gazi i
le b~a çıkılmaz. Fakat bizim ül
kümüz, yalnız bizim i!.e yaşıyacak, 
bizim kadar yaşayacak olan bir 
l'ürkiye değil, mazisi kadar istik
bali de engin ve namütenahi olan 
ebedi bir Türkiye ya§atmaktır. 
l'ürkiyeye sataşmanın zorluğu mey 
dandadır, fakat şu da var ki, ta
rihi dolduran bunca harpler, ihti
liiler, delilikler hemen daima bir 
hesap ve mantık mahsulü değildir. 
Bu hareketlerde hesap ve muhake
llıeden ziyade hisler ve ihtiraslar ha 
kinı olmuştur. Bizi son günlerde 
llıilli müdafaa tedbirlerini kuvvet
lendirmeğe, emniyet politikası et· 
tafında daha sıkı ve hassas toplan
llıağa, hasılı her vakitten fazla u
Yanık bulunmağa sevkeden sebep 
budur. Ett fena ihtimalleri göz ö
lıiinde bulundurarak tedbirlerimi
~i alıyoruz. Çünkü her milletten 
daha çok iyi biliyoruz ki bu
ırün katlanacağımız küçük mah-
~ıniyetler, yarın doğacak 
l>ir felaket ve · mağlubiyet 
lıeticesinde çekeceğimiz maddi 
"Ve manevi ıstıraplar, uğrayacağı -
l'rıız mahrumiyet ve hakaretlere 
tıisbetle denizden bir katre gibi -
dir. 

Siirt Mebusu 
MAHMUT 
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Yeni vergi layihalarının= Meselesi._ 
- J h J = Fırka müesessesine kar 
= esas arı azır anıyor = şı yapılan itham karşı-

.. • • • .. • - sında fırka vilayet reisi 
- Mukeyyefat vergısı sıgara, muskırat - c d t K-. - 8- K d 

k h d ı 5 
ev e erım ey a ın-

- çay VC a Ve en a ınacaktır :: Ia~ı çalıştırma yurdu mese-

l. Afyon antalya hattı - Mevduatı ~ lesini izah ediyor 
5 ı İstanbul vali ve belediye reisi 

koruma kanununda tadilat = Muhittin Bey tehir meclisinin fev= ANKARA, 17 (Telefonla) - 1 nacaktır. Bu verginin kahve ve - kalade içtimaında Esnaf bankası = Bugün Maliye vekili Fuat Beyin çayın beher kilosuna 10 ila 15 _ 
_ reisliği altında müstetar Faik kurut olarak tesbiti çok muhte - := 
:: ve teftit heyeti reisi ezmi Bey - meldir. Müskirat ve sigaradan i- = 
§ !erin ittira~ ettiği bir toplantıda se kilo başına muayyen bir ver := 
E hükUmetin Millet meclisine tevdi gi alınacaktır. E 
:= edeceği yeni vergi layihaları e - Verimli sanayiden alınacak 5 
- sasları üzerinde son tetkikler istihlak reıminin istinat edeceği ~ = yapılmıthr. esaslar da hazırlanmaktadır. Ve§ 
_ .. ~~ğ~r t~ra.~tan varidat umum rimli sanayii lktısat Vekaleti tes İS 
:: muduru Ruftü Bey şube müdür bit edecektir. Bu verginin nis - e = elrile beraber geç vakte kadar betleri siklete istinat ederek mad= 
_ makam.ında ve layihaların hazır delere göre mütenevvi olacaktır. E = lanm~sıle me~~l ~~~oftur. Harice gideceklerin alacakları S 
§!! Dun de bıldırdıgım gibi mü dövizlerden ise yüzde iki ila üç -
= keyyefat vergisi sigara, müski- nisbetinde bir vergi alınacaktır. = 
- rat, çay, ve kahve üzerinden alı. (Devamı 7 inci sahifede) -
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ff itler di!lor l<i: 
Yeni Almanya kendiliğin

den teslim olmıyacaktır 
Harp tehlikesi kar
şısında Almanya 

Biz muslihane inkişaf. 
tan başka bir şey ta-

• 
nımıyoruz, gayemız 

daima milleti mes'ut 
kılmaktır. 

BERL1N, 17 (A.A.) - ikinci 
mesai kongresi dün eski Prusya 
diyet meclisi binasında açılmış -
tır. 

Başvekil M. Hitler, bu müna • 
se!betle söylediği büyük nutukta 
marksistliği tenkit ederek demiş • 
tir ki: 

Dünyada her şey ferdi mülki -
yete ve hususi te§ebbüse bağlı -
dır. Devlet münhasıran umumi 
menfaatin hususi menfaatlere ta • 
kaddümünü temine çalı§malıdır. 
Devlet müessese sahiplerile itçi • 1 
!er arasında hakim olmalı ve bun
ların arasında adalete, hukuka ve 

M. Hitler 

mantığa uygun bir tarzda birlik 
temin eylemelidir . ., 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Telefon şirketinin merkez binasına bir bakış .• 

Ankaradaki rüşvet meselesi 

Metr Salem, isticvap edi
lirken baygınlıklar geçirdi 
Rüştü B. le Metr Salem ve F araci muva
cehe edildiler. Rüştü B. taltif edilecek 

Telefon ~irk eti Metr Sal~mi memur etmemiş mi? 
ANKARA, 17 (Telefonla) - hah şehrimize gelmiştir. 

Ankara adliyesi dün gece sabaha Metr Salem bugün isticvap es
kadar Metr Salem ve Leon Faraci nasında müteaddit defalar baygın
işile meşgul olmuş ve tahkikata lık geçiı·miştir. Metr Salem ve Fa
bugün de devam etmiştir. M. Le- raci rüşvet teklifini inkar ve te-
on Faracinin kayın valdesi bu sa- (Devamı 7 inci sahifede) 

CevJet Kerim Bey 
'hadisesi münasebetile müdafaat ve 
izahatını yaparken Cüm'huriyet 
Halk Fırkası tarafından tesis ve 
idare edilen kadınları çalıştırma 
yurduna da temas etmiş ve bele -

(Devamı 7 inci sahifede) 

Bulgaristanda 

M. Muşanof yeni 
Kabineye memur 

SOFY A, 17 (A.A.) - Kral, 
bu sabah saat onda Mu§r.nofu ka
bul ve endisi:r.: 
yeni kabinenin teş
kiline memur et· 
miştir. M. Mu
şanof yeni kabi -
nenin teşkili va
zifesini kabul et
miş tir. 

SOF YA, 17 
(Milliyet) - Müs 
takbel kabinede 
hangi fırkaların 
ne nisbette mev- M. Muşanof 
ki alacakları he-
nüz malum değildir. Fakat mec -
liste en büyük ekseriyete malik 
olan çiftçi fırkasının kabinede 
mü'him bir yer alacağına muhak -
kak nazarile bakılıyor. 

Mesut bir 
Nişanlanma 

ANKARA, 17 (Telefonla) -
Türk Tayyare Cemiyeti reisi ve 
Rize mebusu Fuat Beyin kızı Tür
kan Hanımefendi ile mülazım Nüz
het Beyin nişanları bugün Mar -
mara köşkünde yapılmıştır. 

Merasimde Reisicümhur Haz -
retleri, Büyük Millet Meclisi rei
si, Başvekil, vekiller, mei>ualar, 
Tayyare Cemiyeti erkan ve memur 
larile aile dostları bulunmuşlar • 
dır. 

Marmara köşkünün zarif sa • 
!onunda ve parkta kurulan büfe -
lerde davetliler izaz ve ikram olun
muşlardır. Güzide nişanlılara aaa
detler dileriz. 

Bugün 
2 inci sahifesindıs 

Ecnebi matbuatında gördükter;miz 
3 üncü sahifede 

Hanımelencli! pek mütevazıaınız! 
Felek 

Rüşvet alan •ark 
Mümtaz Faik 

4 üncü sahifede 

11 al talık siyasi icmal 
Ahmet Şükril 

HiKAYE 
5 inci sahifedı. 

SiNEMA 
6 ıncı sahifede 

Meclis müzakereleri 

Bulgaristanda kabine buhra
nı nihayet bulacağa benziyo:. 

ral yeni kab:nenin teşkiline 
M. Muşanof'u memur etmiştir. 

Tel: { M üdür ı 243180 'Ya ı. ı it leri m üdü rü : 21:.19. 
Jdar~ ve M atbaa t 243\0. 

Recep Bey Erkônı Harbiye ffkaJemisi kumanclanı Ali Fuat Paşa, Cev-
' det Kerim Bey Un.versite bahçesincle •• J 

inkılap Enstitüsünde 

Son meclisi mebusan 
Recep B. Erzurum kongresinden ilk B. 

. Meclisine kadar geçen vakayii anlattı 
Cümhuriyet Halk fırkası umu • 

mi ktaibi Recep Bey dün sabah An / 
karadan tehrimize gelmiş ve istas
yonda Vilayet fırka erkanı ve sair 
zevat tarafından kartılanmıştır. 

Recep Bey, dün akşam saat 17,3(] 
da üniversite konferans salonun -
da derslerine devam etmitşir. Re -
cep Beyin, dünkü dersinde afdığı • 
mız notları yazıyoruz; 

"Devletin istiladen kurtulufuna f 
diğer devletin yeni esaslarda kurul 
masına temel olan mevzular, Erzu
rum kongresinde temin edilmitti. 

Sivas kongresi bu mefhumları 
wnumilettirdi. Mondros mütareke
namesinde tesbit edilen esaslara 
zıt mahiyette yeni bir Anadolu dev 
!eti, tam kurtuluş esaslarına göre 

(Devamı S inci sahifede) Recep Bey kürsüde 

Gaz depoları yangınında 
kast olduğu anlaşıldı 

Dün !!meleden Üç 
kişi Usküdar sulh 
icra hakimliğince 

tevkif edildiler 
JSTANBUL, 17 (A.A.) -

Beykozda Umuryerinde Neft Sen
dikat tirketine ait' benzin ve gaz 
depolarından mühim bir kısmının 
yanmasile neticelenen yangın tah
kikatına Üsküdar müddeiumumi • 
si Haydar Naki ve muavini llha • 
mi Ömer Beyler tarafından ev -
ve iki gece yarısına yakın bir za -
mana kadar hadise mahallinde ya-

(Devamr 7 inci sahifede) Hayclar Naki Bey 

7 gilrı kc.Iclı 

----------------------------------------
25 Mayıs cuma sabahını unutmayınız! 

OTO .. -MOTO .. -VELO .. 
Yarış/arımız o gün yapılacaktır 
Milliyet'in Türkiye ,Turing 

ve Otomobil klöbü ile tertip 
ettiği Otomobil - Motosiklet -
Bisiklet yarışlarına ait bütün 
hazırlıklar ikmal edilmittir. 

Yol üzerinde koşu için tehli
keli görülmü' bazı yerler tamir 
ettirilmi,, bir telgraf direğinin 
yerini tepdil için tetebbüsata 
giritilmif, İstinye ile Zincirli
kuyu arasıro:ı çift hatlı bir tele
fon çekilmit, resmi davetlilerin 
ve seyircilerin esbabı istirahat
ları için gölgelik ve oturacak 
yerler yapılmıt ve umuma mah
sus ucuz büfeler hazırlanması 
kararla,mı,tır. 

Turing Klöb bürolarında ya
pılmakta olan kaydi kabul mua-

Yarış mecmuası 

OTO 
Bir kaç güne kadar çıkıyor. BÜ· 

tün bayilerden istiyebi!irsiniz. 1-ler 
sene yarış münasebetile neıredilen 

ve yarıı talimatı ve yarış. cetveli ile 
mesleki bir çok yazıları ihtiva eden 
"OTO'' yarış mecmuası bu sene de 
ne,redilmek üzere hazırlarunıı tır. Ay
ni zamanda yanş mahaUine girebil
mek için dühuliye vcrakası mckamın
da istimal edilecek olan bu güzel 
mecmuayi karilerimize tavsiye ede-

ril'. 

melelerine devam edilmekte
dir. 

(Devamı 7 inci sahifede) 
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İttihat ve· Terakki! 
(BAHAEDDlN ŞAKlR BEYlN BIRAKTIGI VESiKALARA CORE) 

Sonu gelmigen emniyet tertibatı 
Sultan Hamidin Hırkai Şerifi ziyaret 

Yıldızdaki emniyet tertibatı 
alayı -

Abdülhamidin korkusu, Genç 
T urklerin Avrupadaki ve memle
ket dahilindeki faaliyetlerinin art
ması nisbetinde tezayüt ediyordu. 
Yıldız etrafında alınan emniyet ter 
tibatının arkası kesilmiyordu. Za
lim hükümdarın cuma selamlığına 
rıkacağı zaman yapılan takyidat 
artık pek gü:ünç bir tekil alıyor
du. Hele her ramazanın on b~inde 
P,\(litahın Topkapısarayındaki Hır 
kaişerifi ziyaret edeceği gün yak
laşınca bütün casuslar gürühu, Zap 
tiye Nazırı, zabıta ve jandarma tef
kilatı günlerce evvel ayaklanıyor
du. 

Jstanbuldan Paristeki Terakki 
ve ittihat cemiyetine yazılan bir 
mektupta böyle bir Hırkai~rif zİ· 
yareti aşağıdaki surette anlatılı
yordu: 

"Geçen pazar günü ramazanın 
on be~i idi. her sene olduğu gibi 
bu sene dahi zalim Padişah Hırkai 
risaletpenahiyi ziyaret için deniz 
tar:kini tercih ey!eüi. Hünkarın ge
çeceği esnada limanda bulunan bü
tün ticaret gemileri ile diğer va
purlar Harem iskelesi açıklarında 
bulunuyorlardı. Marmara ve Boğa
ziçinden gelen vapurlar da liman 
haricinde demir atmağa mecbur tu
tuluyorlardı. 

Kanlı su!tan o derece ihtiyatka
rane hareket etti ki vücudü yezida
r.esini hamil olan "Söğütlü" vapu
ru Dolmabahçe sarayından. Toplca
pı sarayına vasıl oluncaya kadar 
limanda polis ve jandarma sandal
larından ba,ka hiç bir kayık bile 
göriilmüyordu. 

Söylendiğine göre Abdülhamit 
bu Türk katili olan kanlı hüküm
dar, yolda son derecede heyecan 
içinde bulunuyormu,. Bu sene ilk 
defa olarak Top ta atılmadı. Çünkü 
Abdülhamit "Söğütlü" nün kasten 
lopa tutulmasından korknıu~ ... 

Abdülhamit hayatını korumak 
için böyle bin türlü tedbirlere ha.
vururken diğer taraftan binlerce, 
yüz binlerce insan ya onun vücudu
nu cebren ortadan kaldınnağa ça
lı,ıyor veyahut gece, gündüz biran 
evvel ôlnıeai için dua ediyordu. Bu· 
nunla beraber, milyonlarca Müslü
man da onun memleketine yaptığı 
fenalıkları müdrik olmadığından 
gece gündüz Abdülhamide dua e'. 
diyor, hatta ekseriyetle ismini ab
de!tsiz iken ağzına almağı bile ce
saret edemiyordu. Telıikkilerde, dü 
şüncelerde ve hislerdeki bu müthiş 
tezat daha ne kadar devam edecek
lı? Avrupadaki Genç Türkler bu 
muddeti kısaltmak için bütün kuv. 
vetlerile çalı,ıyorlardı. Memleket 
dahilindeki arkadasları da 0 1 
b h · nara 

u usuıta çok yardım ediyo 1 d 
F k t . . d d r ar ı. a a ıstıp a r yıkmak · · 

1 k t d h ·ı. d ıcın mem 
. e .he a ı ın eki bütün ~nasırın 
ıttı at etmesi lazımdı G T·· k 1 b · ene ur -
er unu ~ildikleri için t~kilitta 

en kuvvetlı gördükleri Ermenilerle 
sık sık temas ediyorlardı. Ahmet Rı 
za ermeni komitelerile müzakere
ler yapıyor ve bu müzakerelerin 
netic:e!erini arkU...lanna bildiri
yordu. 

Maamafih bu müzakerelerden 
kat'i _bir netice hasıl olmryordu. 
Komıteler yalnız bir noktada pek 
tabii olarak birletiyorlardı. O nok
ta da "şimdiki emelimizin önümüz. 
deki istipdatı yıkmak tan ibaret 
olmasında idi. Sair hu~uslar bak. 
kında deniliyordu ki: 

1 tında kendi kendimizi boğduğu
muz mel'anet kabusuna bir lahza 
daha teslimi nefsedecek olursak, o 
büyük tarihimizle, o büyük milliye
timizle, namusumuzla beraber 
mahv ve münkariz olmak asla fÜp
he görürmiyecek derecede mukar
rerdir. 

Bunca seneden beri tahammül 
ettiğimiz, zulümlerine göz yumdu
ğumuz bu mülevves idareye, bu 
kardeti karde,ten, evladı anadan, 
insanı mukaddes vatan hisisnden 
mehcür eden ve biçare ahaliyi ac 
ve sefil bırakan memleketimiz( 
müthi! bir zindan haline koyan, 
velhasıl ettiği Cengizane mezali
min tarihte bir misline daha tesa
düf eylemek muhal hükmünde olan 
bu rezil hükümetten yakamızı kur
tarmak ve adil bir idareye kavu,. 
vak için ne yapmak lazımgelirse 
'imdiden, hemen biç durmıyarak 
çalıfmak hamiyet hissile mütehas
sis olan her Osmanlıya ait bir va
zifedir. 

Vatandllflar! Malümunuzdur ki 
millet umumi bir aile demektir. E
ğer bu ailenin efradı ve eczası ara .. 
aındaki irtibat ve iatirak teessüs 
etmiyecek ve cins ve mezhep ayır
maksızın Türk, Arnavut, ermeni, 
Rum ve Arap bütün Osmanlı!arın 
hepsi birden vatanın selameti için 
kavi bir itimatla bağlanmıyacak o
lurlana, önümüzdeki maksada 
memleketimizi hür ve azat ederek 
terakki etmek maksadı mukaddesi 
ne vusulün Onk&nı yoktur . ., 
Beyennamed~ bütün Osman'ı un

surları bu suretle ittihada davet e
dildikten sonra Abdülhamit idare
sinin memlekete yaptığı fenalıklar 
birer birer sayılarak ve zalim hü
kümdarın müstebit idaresini ne su
ret!~ idameye muvafafk olduğu an
latılarak deniliyordu ki: 

"Rumu Bulgarla, Bulgari Rum
Ia, Kürdü Ermenile, Ermeniyi 
Türiilerle, veHıasıl bütün Osmanlı 
milletini kudurmu~ına biribirile 
bo~rmak politikası altında kan 
it bir nifak içine eokan Abdülha
mit idaresi bunca sene!erden beri 
neye yaradı? iyice düşünelim ve 
vicdanen mülahaza edelim. 
Vatanımızda bununla adalet ;;:;f te
essüs etti? Rahat ve hürriyet mi 
kazandık? Milli istiklalimize kuv
vet mi geldi? Ecnebilerin taarru
zundan ve tasallutundan mı kurtul
duk? lnsani cihan nazarında rnak 
bul ve muteber mi, yoksa merdut 
ve menfur mu olduk? Umumi tica
ret ve servetimiz ileri mi gitti? 

Bunların hiç birisi varit değildir, 
yalnız ileri giden bir şey varsa o 
da yakan, yıkan, hanümanlar sön
düren bu müstebit hükümetin zul
mü, istibdadı ve rnerhametsizliği
dir. Biz de körü körüne böyle bir 
hükumete alet oluyoruz. 

Namuskarane itiraf edelim: Bu 
mezalim •ecereıini biz gafilane bir 
hareketle ve kendi elimizle besle
dik ve büyütttük. Hürriye. adalet 
ve aevdayi metrutiyet ümitleri etra 
fında ittihat ve içtima eden otuz 
milyonluk bir milletin karşısında 
Abdülhamit bütün zalimane vası
lalarile, kanlı kuvvetlerile beraber 
gene bir gölgeden başka bir şey 
değildi! ftte biz bunca seneden be. 
ri o kızıl gölgeden, meyus ve peri
•an kaçıyoruz ! 

-Bitmedi-

MiLLiYET CUMA 18 MAYIS 1934 

HARİCİ HABERLE 
Silahsızlanma konuşulurken 

Fransa yeniden müdafaa 
kuvvetlerini arttırıyor 

CENEVRE, 17 .A.A. - Havas ajan- I 
sı bildiriyor : 

Silahları bırakma bakında Fransız po
litikaıının görüşlerini bildiren M. Bar· 
tu~ lngiliz ve Amerika matbuat mümes· 
silkrine, 6-4 tarihinde yapılıp henüz 
neşredilmemiş olan Fransız notasını izah 
etmi~lir, Bu notanın pazartesi günü çıka· 
cak o!an 'sayaıi kitap" da neıredilmesi 
ınuhtemeldir. 

Franıa'ya, sili.hl.arı bırakma meselesi 
hdlJ<ında Alm.anyanın kontrollu ve mah
dut bir şekilde tekrar silahla:unaaı esa
rına göre rruntakavi bir hal çaresi tek
lif eden lngili:derin 29-1 tarihli şifahi 
notAıına verilen cevapta, 17-3 tarihli no
tanın metnine sadık kalan Fransız nota .. 
sı şoyle diyordu: 

~'Müzakerelerin bugünki vaziyetine 
D3Zaran Fransa yeni İcra zamanlannın 
dahil olacağı bir muahede esası ir ·, i
lave edilen tadilatı ile 29-1 tariH: in
e-iliz muhtırasını kabul ettiğine dair bir 
c•!vap veremez.'' 

L' NDRA, 17. A.A. - M. Hender
•on, silahları bırakma konferansı reisli
ğinden istifa ettiğine dair olan haberleri 
bugün tekzip etmittir. 

Mümaileyh, ayın 29 unda vaki olacak 
İçtima için hazır~dığmı ve konferansın, 
asli vazifesini te.mamen ifa eylemesi i .. 
çin elinden geldiği kadar çalışmağa az
n1ettiğini söylemiş.tir. 

LONDRA. 17. A.A. - Belçika h'ari
ciye nazırı M. Himaıu, bu. sabah M. 
Makdonald ve Sir Con Simon ile 3yrı ay
rı görüşmüştür. Bu mülakatların, silah
ları bırakma konferansına mütedir oldu-

Casusluk mu? 

Ruslar Amur 

ğu zannediliyor. Müteakiben, M. Mac 
Donald, Lossimaus'da birkaç gün din
lenmeğc gitmiştir. 

Framanın müdafaası ... 
PARIS, 17. A.A. - Maliye nazrrı dün 

harbiye nazırı Mareşal Pctain, hava na
zırı ceneral Denajn ve bahriye nazırı M. 
Pietri ile uzun bir mülakatta bulun
muıtur. Bu mülakat esnasında milli mü
dafaa için 28 ıubatta meclise verilen la
yiha tetkik edilmiıtir Bu layiha muci
bince, hudut müdafaasını ikmal için bir 
milyar 1 IS milyon, hava ordusunun si.
lalı velevazoru planını tahakkuk ettir
mek iicn 980 milyon ve mayi mahrukat 
dcpola;ı ve deniz tayyare~eri tetkiliı.tmı 
ltuvvetlendirmek için de 828 milyon 
franklık tahsisat verilmektedir. 

Amerikanın bahri programı 
VAŞiNGTON, 17. A.A. - Bahriye 

na2m meclisten istenen bir milyar 322 
milyon dolarlık kredi alırır alınmaz, iki 
klavuz torpido muhribi .lle 12 torpido 
muhribi, altı denizaltı gem.isi olmak Ü· 
zere 26 geminin derhal inşasına başla
nacağını bi 1 dirmiştir. 

Jç baspeskoposlara mı kaldı? 
LONDRA, 17. A.A. - Canterdbury 

ve Y ork baş peskoposları ile kilise er
kanından bir çoklan bir beyanname neş
rederek hükumPtten silahları bırakma 
meselesinde herhalde bir itilaf elde etme· 
ğe çahımaıını rica etmİJ1erdir. Beyan
nameyi neıreden zevat, Versayda Al
manyaya yapılmış olan vadın yerine ge
tirilmemesi mümkün olmadığını ili.ve 
ctınişlcrdir. 

Le ton yada --
Belediye meclisleri 

Nehrinde bir Faşist sosyalist 
Vapura ateş açtılar Gazeteler kapatıldı 

MOSKOVA, 17. A.A. - Kabarovsk
den bildirildiğine göre, 12 Mayıs tari
hinde Diçen ismindeki Mançuri vap~ru 
Amur nehrinde seyrisefer ederken Sov
yet sahillerine yaklaımış ve içindeki a
damlar Sovyet sahil karakollarının bu
lunduğu yerin resimlerini almaya başla
mışlardır. ~1uhafızlar vapura durması 
için i,aret eimişlerse de vapur durmadı
ğından üç el kurusıkı top atılrnıştrr. Bu
na rağmen vapur yine So ... -yet sahilleri 
boyunca yoluna devam etmek istemiştir. 
Mevzu kaideler mücibince sahil posta· 
ları ateı ederek vapuru durdur'mak hak
kını haiz olmakla beraber Sovyet pos
tası vapurun bacası Üzerine bir kaç d 
tüfek atmakla iktifa etmiştir. Bunun ü
zerine Mançuri vapuru Çin sahilleri is .. 
tikametinde uzaldaımış t;r. 

Japon rekabeti --
Londradaki Japon sefirinin 

bir müracaati 
LONDRA, 17. A.A. - Japon sefiri, 

lngilterenin koyduğ-u kontenjanlar hak
kında ticaret nazareti nezdinde teşeb
büste bulunması için hükumetinden ta
limat almışhr. Japon sefiri bu konten
janların en ziyade mazharı müsaade mit .. 
Jet ahkamına mugayir o!duğu hususunda 
israr edecektri. 

LONDRA, ı7. A.A. - 40 ıaatlık haf
ta meıaisi hakkında avaın k..amarsmda 
beyanatta bulunan Lord Strabolgi de
nü,tir ki : 

~üklıme~ mesai aaatlerinin çok fazla 
ve ucretlerın de çok düşük olduğu 
memleketlerden idhalat yapılmasının 
men'i için beynelınilel bir mukavele ak
c!ine ~al~şmı! olsaydı bugün Japonyaya 
karşı ıktuadı harp açmak mecburiyetin
de kalmazdı. Ayni derecede tehlikede bu-
lunan Amerika, Almanya, ltalya ve 
FrAnsanın teşriki mesaisi olmaksızrn hü
kumetin Japonyaya meydan okuması 
~ilginliktir. 

RIGA, 17. A.A. - Leta ajansından: 
" Ahvali fevkalide" nin ili.nı n.!tice

sinde dahiliye nazJrı belediye meclisle .. 
rini tatil etmiş ve Faşist , sosyalist bazı 
gazeteleri kapattırmıştır. B~vekil M. 
Ulm .-·s memleketin ber tarafından, ik
tisadi ve halk teşekküllerinden, ve bil
hasa köylü mabafilinden hükumetin al
mış olduğu tedbirlerden derin bir suret
te memnuniyetlerini bildiren tebrik telğ
raflan a!mıştır. 

Riga'da ve vilayet şehirlerinde bütün 
binalar milli bayraklarla donatılmııtır. 
fler tarafta büyük bir memnuniyet ve 
heyecan hüküm sürmektedir. 

Ecnebi sefirler, dün hariciye nazırını 
ziyaret ederek halihazır hakkında malu
mat istemiılerdir. 

Müthiş fırtına 
Ağaçları yerinden söktü 
dolu 20 kişiyi ö!dürdü 
VARŞOVA t{, 17. A.A. - Lehistanın 

tark mıntakası üzerinden dolu ile ka
rışık bir frrtına :ı:uhur etnıi,tir. Fırtına
nın mahsulata büyük zararı dokunmuş
tur. lki kilise kulesi ve bir çok ev yıkıl· 
rruş, ağaçlar ve telgraf direkleri yerinden 
çıkmıştır. Yumurta büyüklüğünde olan 
dolu 20 kuzunun telef olmasına sebep 
olrnustur. 

Mösyö Göring 
Adliye nazırı ile beraber 

Belgrada geldi 
BELGRAD, 17. A.A. -Almanya ha

va nazırı M. Göring ve adliye nazın M. 
Kerl dün tayyare ile buraya gelmiş ve 
doğruca Alman sefaretine ııitmiılerdir. 
Geceleyin sefarette şereflerine bir resmi 
kabul yapılmıştır. Nazırların Belgrada 
muvasaletlerinde ~bir garip bir tesa
düf eseri olarak Fransız belediye mec
lisleri heyeti murahhasıuı terefine Fran
sız h,yraklarıla donatılrnıı bulunuyordu. "Vereceğimiz kararların yarın 

~~~ekkül edecek olan Millet Mec. 
.ısınde kabul edilip edilmiyeceğ" 
rne,küktür.,. 1 

( 
\., 

E EBi MATBUATINDA OKUDUK 
Bu vaziyet kartısında Terakki 

ve İttihat cemiyeti Osmanlı vatan
daşlarını ittihada davet etmek için 
güzel bir beyennama ile ortaya crk
mağı ve bütün OsmanlıJan icr~ta 
sevketmeği muvafık görmüştü. Bu 
beyennamede deniliyordu ki: 

"Vatandaşlar, 
Bunca seneden beri menhus öm

rü azaldıkça zulmü artan ve ahali
nin fakirliği ve sefaleti çoğaldıkça 
zulüm hançerini İslam ve Hristiyan 
bilaistisna bütün ahalinin sinei 
sefaletine saplayan Abdülhamit ve 
hükümetinin takip ettiği bu mur
dar ve murdar olduğu kadar hun
har idaresinden kurtulmak ve İs
lamiyetin emrettiği meşveret kai
desi üzerine müesses bir hüküme 
ti meşrute tesis eylemek için yalnız 
boş sözler etrafında dolanmak de
ğil, icap ederse cemiyeti Osmaniye. 
ye yakışan bir mertlikle can ver
mek zamanı geldi. 

Bu mukaddes yolda yürümekte 
bir parça daha gaflet edecek, al-

Paris - Soir'dan: 

Pari• • Soir'de Jacques Chatillon 
"~esleyici illôs" serlevha.sile yazdığı 
bır mekaleJe Almanyanın malı ı..-.:ız-ı -
yetini ve alacaklılarla olan ınüna.se -
betini izah ettikten sonra bunun ci.de
ta ~~ruin büyiik caddeforind .. hale 
tacınle yapılan pa~rlığa ben~ediği -
ni söylemekte ııe herhalde Almanya
nrn bir şey vereceği •ıi beyan etmek -
tedir. Muharrir bundan •onra harici 
borçlann vaziyetini fU suretle anlat -
maktadır : 

- Altın esası üezrinde olan bu ha
rici borçları Berlinde ıimcli tetkik o
lunan ''Devalation,, un tatbllı edilme· 
•İne karar verildiği gün, hiç tıiphe yok 
ki haddi ô:ıami•İne indi1 ilecektiı-. 

. . Bu 'Devaluation" un tchlike~i 
gÜnden güne tebarüz etınehtedır. 
Reichsmark müstear bir altın para • 
dır. Karfılığı ıula yüzde be1fen fazla 
değildir. 

Bununla beraber diktatörlüğun pa 
raya çok ihtiyacı vard•r. lşsiıliğP. 11.ar· 
fi mücadele faaliyetini tefdit elmch 
için kullantlacak olan 3,8 mil;ı-ar 
markın (yani 23 milyar franfl<n) 2 mil 

yan mıırl ayı zarfında şarfolunmUf -
tur. Fakat bu para nereden geliyor?. 
Hiç ,üphe iz inllııtion'dan ... 

..•• Altın yok. Ona mukabil faz
lalU§an kii.ğıt para var .. Alman)"a in
llation'u ittiham ediyor. Fakat bunu 
yapıyor. Mü•takbel iflô.•ının müsmer 
olması için markı müdafaa ediyor. 
Bizim kanaatimiu:e Maliye Nôzrrı 
Schwerin Kro:tig'in ahiren tediye ka • 
biliyetinde olacağına kani olmadığı .. 
mrz; müddetçe Devaluation yoktur. 
mealindeki beyaantını bu manada al -
ntamız lôumJır. 

. Bu gün için tediye etmemekle hiç 
b~r. fey kaybedilmiyor. Eğer günıin 
bırınde bunun tediyeyi temin edeceği 
ne itminan getirilir&e deııoluation yapı 
lacaktır. Yalnız ıekil bulmak lô.zım • 
dır. Bertin bunu dü1ünmektedir. O 
.zaman birçok sıkıcı arzalarile Alman 
paras·nı düşürdüğünden dolayı bey -
nelmilel nıaliveyi itham edecekler .. 
dir. M. Gaebbeus ;ı;aten eğer nasyo -
nal sosyalistlerin iktuadi faaliyeti su 
ya düşecek olursa, tecavüze uğrayan 
halk, yahudilerden intikam alacaktır. 
Yahudileri, Alman say' ini, diktatörlü 
ğün halhınma faaliyetini yağma et .. 
mekle itham edecektir. demitıir. 

Dün Hitler, amele muhitinde ıöh
retini temin etmek için Goethe'nin res 
mini orak ııe çekiçle çerçeııelemiıtir. 
Yarın köylülerin reyini almak için, 
geçen gün nôzır Dorre'in söylediği gi 
ara:Unin tekrar köylülere tevziinden 
bahsedecektir. 

Hitler'i iflas mevkii iktidara getir
miftir. Yeni bir iflas, lafİ'"!"İ1! tabii ~ir 
şekilde içtimai inkılabı~ı ınkışal ettır 
mesine yardım edecektır. 

Journal des Debats'dan : · 

Joumal des Debats gezete•İ, Ma
cari.stanın hudut hıidiseleri nws<-lesi
ni ileri sürerek Yugoslavyayı Millet .. 
fer Cemiyetine fİkciyef etmesinı nıev· 
zau bah•etmekte ııe bu hususta §U mii 
taleaları yürütmektedir: 

Macaristan bu ıekilde tamamen '."" 
ahecfelerin yeniden araziye muteallıh 
cihetini ara1T1aktadır. Burada sullıün 
tehlikeye maruz bulunduğunu ve mu 
ahedenin gayri kabili tatbik bir hale 
geldiğini ve binaenaleyh Milletler ce
miyeti misakrnln 19 uncu madJesire 
müracaat etmelı icap ettiğini iddia et 
tirecelı bir manevra mevcuttur. Şüp .. 
he yok ki bunlar tamamile açıkça ifa 

Telefon şirketinin iade edeceği 
para 200000 liradan fazladır 
ANKARA, 17 (Telefon:a) - Altın sermaye esası üzerinden mü 

teri/erinden aldıkları fazla parayı iadeye davet edilen /stanbul TelelÔ 
,iıketi Nafia vekaletinin bu kararı üzerine Devlet Şürasıan müracaat 
derek dava açmıştı. Devlet Şurası ahiren Nafia vekaletinin kararını t 
vip ederek sermayenin lngiliz kağıt parası oi'duğuna hükmetmiştir. 

Hükümet şirketin müşterilerine iade edeceği paranın mikda ını t 
bit ettirmektedir. Bugüne kadar tahakkuk eden mikdar 200,()()() lira 
dan fazladır. Bu hmtustaki muamelenin tesrii icin Nafia Vekôleti alci 
kadar makamlara kat'i emir vermiştir. 

Kayseri fabrikası kuruluyor 
ANKARA, 17 (Telefonla) - Ba,vekil l!met Paşa ile ve diğer d 

vetlileıı Kayseri fabrikasının temelatma merasiminde bulunmak üze 
cumartesi akf'lmı Kayseriye hareket edeceklerdir. Merasim pazar gü 
nu sabahı icra edilecektir. 

Gayrimübadillere tevziat 
'ANKARA, 17 (Telefonla) - Maliye vekaleti Gayrimübadill 

nakdi tevziatın nisbetini henüz tes bit etmemistir. Haziranda tevzi 
nisbeti be:ii oalcaktır. Vekalet gayrimübadil b~nolarının Borsada kot 
edilmesi için vaki teklifi tetkik etmektedir. 

Sıhhiye vekili Af yona gitti 
ANKARA, 17 (Telefonla) - Hilôliahmer cemiyeti reisi Sıhhi 

vekili Refik B. refakatinde merkezi umumi mürakibi Hüseyin Hüsn 
Bey olduğu halde dün Afyon Kara hisarına hareket etmişlerdir. Ve 
Bey Afyonda maden suyu membaı ndaki tesitalı tetkik edecektir. 

Hitciliahmer Cemiyeti Afyon K rahisar maden suyunun görmekte 
duğu rağbet üze ·ine umumi sıhhat le alakadar olan bu işte su fiyatl 
yarı yarıya indirmiş ve fennin en son terakkiyatına göre memba sula 
n tesüatını tekemmül ettirmek üzere beynelmilel şöhreti ha.iz su müh 
disi M. Şerer'i ce!bedcrek bu !şe m.-..-nur etmişti. M. Serer Afyon Kara 
sarında çalışmasına devam etmektedir. 

• 
iki kadına yıldırım isabet etti 

IZMIR, 17 (Miı~İyet) - Tire köylerinden birine düşen yıldırı 
neticesinde Mısır tarlasında çalışan köylülerden Fatma"" 41.u kısme 
yanmıslardır. 

9 Eglul sergisine hazırlık 
/Z/11/R, 17 (Milliyet) - 9 Eylül panayırı için Ba1vekaletten 2 

bin ~ıralık döviz müsaade i talep edilmiştir. Panayıra beşer kişilik gru 
lar halinde gelecek ecnebilerden adam başına yarım lira vize harcı alı 
ması Hariciye vekaletinden komoloslanmıza bildirilmiştir. Belediye 
isi Behçet Beyle Ticaret odan reisi Hakkı Bey de lzmir vapurile lstan 
bula hareket etmişle·dir. Behçet Bey lstanbulda 9 Eylıll panayırı hak 
kında sanayicilerimizle görüşecek, Ankara ve Bursaya da gidecektir. 

Maaş kanununda tadilat 
ANKARA, 17 (Telefonla) - Maliye vekôleti maas kanununu ta 

dil için tetkikatta bulunmaktadır. Bu huuuta maliye ·erkanından bi 
zat dedi ki 

- Böyle bir tasavvurumuz vardır. Ücretli memurların maaslı me 
muıılarla ayni derece olması ve ücret:erin barem esasına göre t~rfi et 
meleri ve maaş zammı görmeleri İçin hazırlık yapmaktayız. 

Pasaport kanununda değişiklik 
ANKARA, 17 (Telefonla) - Dahiliye encümeni p<aaport kanunu 

nun 16 ıncı maddesinin tadili layihasını kabul etmistir. Encümen la 
hada bir pasaportla seyahat edenlerin 7 yaşına kada; olan çocukların 
harçtan müste&na tutmuş, devlet vazifesini havi olmak üzere gidip g 
me pasaport almak isteyenlerden her seyahat için be'i lira harç alınma 
sını ve münh~ıran tahsil ve talebe nlatile seyahat edecekle1inden Ma 
arif müdürlerınce verilecek vesikayı hamil olmasını layihaya ilave et 
miştir. 

Vagon alımı meselesi yok 
_AN_K.AR~, 17 (Telefonla) - lstanbul gazetelerinden biri . Nal" 

vekiiletının bır vagon alımı meıeleaini tetkik ettirdiğini yazmaktadır 
Bu haberin bir otomotris siparliş işinin tetkikinden galat olduğu anla•ı 
maktadır. 

Şimali Yunanistanda amele grevi 
AT/NA, 17 (Milliyet) - Kalamatada sekiz amelenin katledil-

mesini protesto etmek için fİmalL YunanistandaAi umum amele yirmi 
dört saat grev ilan ettiler. 

- Cenupta yakalanan kaçakçılar 
ANKARA, 17. A.A. - Bu ayın birinci ve ikinci halta/an içi 

de cenup hududunda yedi•i müsa demeli 3S kaçakçı vakur olmu.tar. 
Bu vaknlarJa biri yaralı üçü ölü 63 kaçakçı ile 1700 kilo tcümriilr 
kaçağı, 1500 kilo inhisar kaçağı, 6900 delter sigara kağıdı, 110 çak

mak, 7000 çakmak tuşı, bir otomobil bir tüfek, bir tabanca, 43 kaçak
çı ho:yı>anı tutulmuştur. 

ARIMIZ ) 
de edilememiflir. Fakat üurindeki 
dik~ artımdadır. Bunu kalen.u; a_lan 
M. de Kanya'nın böyle tecaııu~-~ya: 

·L-L'/ı" red bir salı. .ıyetı 
setle gaym•u"' . . d h · 
vard.~r. Çün•ü kendısı bun an ta ntı -
nen yirmi sene evvel Avu~turya . ~a
caristan - Sı,.-bi.stan aleyhıne, ve bına 
enaleyh umumi sulh ayaptıiı ( com • 
plot) yu icra edenlerden biridir. Maca 
ristan mecli8incle Maayarsag gazete .. 
sinin direktörü ve ayni :zamanda 
küçük çiftçiler fırkaSI. a%asından bulu 
nan M. Milotoy: ''Her ne bahaırına o
lursa olaun tarihi Macaristanın yt;ni· 
den fe$İ3i için muahedelerin yeniden 
tetkiki [ô:z;ımdır. Bu neticeyi elde et· 
mek içi nmuhakkak bir harp la:ım -
dır, çünkü bu nevi tebeddülatın tidde 
tind•n gayri bir vasıta ile yapılacağı· 
na ş~phe yoktur demişti. Sonunda 11'1n 
cariatanın , müstakbel mücadeleler i
çin kendi ine müttefikler bulmasr ıa .. 
zımgeldiğini beyan etmişti. 

.... Hiç fÜphe yok ki muahede
lcrin yeniden tetkikini ideyen herkes 
bila İstİslUI harbi hazırlamaktadır. 
V • arzularının ne ıerait clahi.lind4! ta -
hakkuk edebileceğine dair hi~ bir şüp 
heleri yoktur. 

Venizelosa karşı 
Suikast teşebbüsü 

Mürettipler yakalandı ve 
kefaletle serbest bırakıldı 

ATINA, 17 (Milliyet) Ayan me 
liıi Reisi Mösyö Fonatas, Hıris 
ve V oderi isminde iki kimseni 

M. Venizelos 

M. V enizeloaa ka 
şı suikast tertip e 
tiklerini ve libe 
raller lideri Mi 
lilliden buraya a 
det ettiğı zaman 

kendisini öldüre
cekle;ini emniye
ti umumiye müdi 
riyetine bildrmiş
ti. Zabıtanın sıkı 

bir takibatından 
sonra mürettipleı 

yakalanmış, lakin hüviyetlerinin 
tes.bitinde nsonra kefaletle serbeıl 
bırakılmışlardır. 



• 

[fELE~ 
Hanımefendi! Pek 

mütevazısınız! 
Size bir hoş hikaye anlatayım. 
Malüm ya bugünlerJe gazete 

•inirine dokunanlar pek çok ... He
le memur, sınıfının üıt tabakaaın -
da bulunanlar gazeteleri umacı gi
bi görürler. Bir gazeteci bir mü -
dur odasında, arzu edilmiyen bir 
nıahlüktur. Çok müdürler, muavin
ler, reisler tanınm ki; bir gazete
ci ile görüşmektense apandisit ol
':1ayı tercih ederler. Bu neden böy
fedir? Vallahi pek kestiremiyorum. 
'Amma galiba hoşa gitmiyen ya
zılar yazdıkları için böyle sinire do 
lııınuyorlar. 

Gazeteciler sinire dokundukla -
'nndan dolayı müteessir değildir. 
Birçok iyi şeyler vardır ki; doku
nur. Me11elii ben balık yumurtası, 

'.hara havyar yiyemem.Mideme do
lıunur. 

Ba:zıılan piypauı bayılırlar, doğ
ıuııu ben de severim. Fakat beni 
ralıataı:r. eder, yiyemem. Baklava 
ne iilii •eydir. O da ima halde mi
İlemi ,,;,zar. 

Şehir M ecli•ind en birisini tanı
'nm, haflamaya bayılır. Fakat yi -
Yemez dokunur. Şampanya doku • 
nan pek çokları vardır. 

Şimdi bundan dolayı karrı hav· 
)'cır, piyaz, haşlama ve şampanya 
kederknecek veya kıymetten dü -
fecek değildirler ya!. Gazeteciler 
de böyledir. Kiminnin sinirine do 
kunur, kimsinin dokunmaz. Lôlı U· 

z'atmıyayım. iki gün evvel bir tram 
vayda şöyle bir ltôdise geçiyor: 

'Arkadaşlarımdan bir muallim 
hanım elinde gazetesi .. okuyor ..• 
Ve pek haklı olarak (mühim bir 
havadis) arıyor. Mühim havadis 
deni:en mahliik ta gazetelerde he
le bizim gazetelerde tümen tümen 
değildir. Tam, iç sahifede bir sey 
bulur gibi olurken, bir el bir ha • 
rtım eli amma kokusuz bir hanım
eli gazeteyi (hart) diye çekip yırtı 
Yor ve arkasından: 

- Amaaan hanım. Kapatın şu 
gazeteyi! Ben sinirliyim. Gazete 
hışır hsı sinirime dokunur. 

Bu söze muhatap olan arkada • 
ftm şaşırıp kalır amma hemen ken 
ilini toplar ve hanıma der: 

- Hanımefendi! Nekadar mü
tevazısınız! 

-Neden? 
- Çünkü zır deli olduğunuz 

'lıalde kendinize yalnız (sinirli) ._.. 
uıyorsunuz .• 

Bu vak'a hakikattir. Uydurma 
~nmamanızı rica eder, gözleriniz
Clen öperim. Baki afiyet. 

FELEK 

Telef on hastanesi 
Telefon ücretlerinden alınan 

fazla paralann iadesi hakkında a
bonelerin verecekleri mektuplar 
J>eyderpey belediyeye gelmektedir. 
Şimdiye kadar 6 kazadaki abone • 
lerden, haklarını yapılacak şehir 
hastahanesine terkettiklerine dair 
feragat mektubu gelmiştir. işin so 
~ iki haftaya kadar alınacaktır. 

Şirketler komiserliği 
Belediye hukuk i şleri kalemi mü 

~eyyizi lsmail Hakkı Bey belediye 
tııicetler komiaer-liğine tayin edil
:ıniştir. Eski komiser Muzaffer B 
fıt;l~iye müfettişliğine nakledil : 
llııftır. 

( BORSA 1 
<lı Bankasından alınan cetveldir) 

17 Mayıs 934 
AKŞAM FlYATLARI 

I ~STIKRAZLAR l TAHViLAT 
•tilıı.ra.zı dahili 96.50 Rıl.tını .. 

1933 lstikras..ı 93 17,ıS 
lJbitürk 32.10 Mümessil 58.30 

., il 31 ,70 " il 49 

.. 111 31,45 .. ili 47,10 

ESHAM 
t, BaqJıı.ası Nama 8.60 ! Şir. HayrİJ'• 
h .. Hamiline 8 60 Reji 

' Telefon 
" ., Müeıa ia 98 Terkoa 

T• • , • b" 1 Ç;m•nlo \lr1eıye Cum U• o Jttihat dey. 
rl)'et Bankası Su Şark dey. 
l' "•m•ay 40,75 Balya 
At:a•dolu Hiıae 28,20 Şark m. ccıı:a 

ı6 

4,15 
11.90 
19,40 
12,65 
16,75 

1,25 
1,55 

4 

ÇEK FJYATLARI 
Londra 640,S 19,09 Prai 
l>aris 12106 
>-1ila.iı.no 93,75 
Cene\'re 2.45,25 
Atlna 83,58,15 
llrükacl 3,40,25 
Afftatcrdam 1. 17 ,43 
Nli1ork 796,75 
Sof ya 65,6360 

8t"rlin 2.01,54 
Madrit 5,82,45 
BcJ,.rat 35,07 
Zloti 4,20 
Pcngo 2,69 
Bükrcş 79,33 
Viyana 4,22 
Mo"alı::o•• 11,00,SO 

,VUKUT (Satıı) 
Kurat Kurut 

20 J:", Franeı:r; 169 20 l. Je"İçr• 808 
l Dolar J 17 1 Pezeta 16 

l Mark 49 
1 Zeloti 20,50 

20 Le-y 19 
20 Dinar 63 

1 leterlin 642 
20 Liret 214 
20 J:", Belçika JJS 
20 Drahmi. 24 

1 Çerno•İ' 
Ahın 9,25 

1 Mecidiye 35 1.2 
Bank•ot 237 

1 Flo,.i.n 83 
1 ş;ıe A•. 22 

20 ı.... 23 
2t Kur , ç.ı.. 106 
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ŞEHİR HABERLERİ 

EJ.:ONOMI 

Fransız heyeti 
Bugün geliyor 

-<>-'-

Heyet ihraç eşyamızın ha
z;rlanmasını tetkik edecek 

Memleketimizde ilıracat tacir • 
lerimizle temas etmek ve ihraç eş
raınızın hazırlanmasını mahallin -
de tetkik ehnek üzere bugün bir 
Fransız ticaret heyeti şehrimize 
gelmektedir. 

Marsilya ticaret odası reisi M. 
Felix Prax'in riyaseti ahında bu
lwıan bu heyet başta Fransız sefi
ri M. Kammerer bulunduğu halde 
F ı-ansız kolonisi ve İstanbul tica
ret odası erkaııı tarafından karşı
lanacaktır. 

Heyet şehrimizde iki üç gün 
kaldıktan sonra Ankaraya gide -
cektir. Aldığımız malumata göre 
heyet Ankarada çok eski olan 
Türk - Fransız ticaretinin inkişa
fını temin iç.in temaslarda buluna
caktır. 

Bugün heyet §e!'efine telıri -
mizaeki Fransız Ticaret Odası ce
miyeti tarafmda.n Union Fran -
çaise'de bir ziyafet verilecektir. 
Y ann da Ticaret odası bir öğle zi
yafeti verecektir. Pazar günü mi -
safirler şerefine Fransız sefaretin
ı: e bir öğle ziyafeti verilecek sa • 
lıya misafirler Y alovaya gid~k
tir. 

Yalovada ticaret odası tara • 
fından misafirler şerefine ziyafet 
verilecektir. 

ANKARA, 17 (A.A.) - He -
yet Marsilyadan hareket ederken 
Tfö·k ofise JU telgraf gelmiştir 

"lstanbul ve Ankaraya uğramak 
ve bu mahaller ticaret odalariyle 
temasta bulunmak için Marsilya • 
yı 1.erkettiğimiz sırada cümhuriyet 
hükfunetine hissiyatı hürmetkara -
nemizin ve bu seyahatimizden do
layı duyduğumuz meserretin arzı

nı bildirdik.,, • 

Türk ofisi reisliği lstanhul Türk 
ofisi vasıtasile misafirlere \IU ceva
bı '· ermiştir ; "Telgrafınızdan dola 
yı teşekkür eder beyanı hopmedi 
eykriz.,, 

Yumurtacıların toplantısı 
Yumurta tacirleri dün ticaret 

edasının daveti üzerine odada bir 
içfana yaptılar. Bu içtimada Al
manyaya yumurta ihracatımız et
rafında görüşüldü. 

Benzin fiatları tahkikatı 
hala bitmııdi 

Ticaret müdürlüğünün bundan 
u·un bir müddet evvel yaptığımız 
nqriyat üzerine benzin fiatlarmın 
pahalılaşması sebebini araştırmak 
için başladığı tetkikat bir türlü 
h:tınek bilmedi. 

Müdüriyetin bu hususta ticaret 
odasından istediği malumata oda 
ceva~ ve~~ilmek için komisyonla .. 
t~kil edıldı. Meclisler toplandı ve 
;:.y lardanberi ancak benzinin ls • 
tımhulda satışa çıkarılması için ya
pılan masraflar hesap edilebilmiş -
tir. 

Şimdi oda bir de kumpanya -
luın büro masraflarını hesap ede
cektir. Bunun neticesi maliyet fi. 
atlarını gösterecek ve ondan son
ra da ihtikar olup olmadığı anla
şılacaktır. 

Tramvay ücretle
rinde tenzilat 
Yeni tarifede yüzde 10 

tenzilat tespit edildi 
Her üç ayda bir toplanmakta 

olan tramvay ücretlerini tesbit e -
den komisyon son toplantısını ya
parak üç aylık tarifeyi teshil et -
mittir. Komisyonun yeni tarifesi 
tasdik edilmek üzere Nafia vekal<:
tine gönderilmi,tr. Öğrendğimize 
göre komisyon ücretler üzerinde 
yüzde on kadar bir tenzilat 'Yap • 
~ıttır. ~~fia v-:kaleti bu tarifeyi tas 
dık ettıgı takdırde haziran birin • 
den itibaren tatbika başlanacaktır. --
Bükreş filarmonikası 

geliyor 
Maruf Musikitinas George Ge

orgesco'nun idaresindeki 75 kişi • 
lik Bükreş filannonika heyeti şeh
rimizde iki konser vermek üzere 
gelecektir. Heyet Berlin, Paris ve 
Viyanada da verdiği konserlerin • 
de büyük bir rağbet ve muvaffa • 
kıy et kazanmıştır. 

l"OLISTE 

Kapı altından 
Kaçan hırsız 
Mahkum olan bir hırsız 

dün Adliyeden kaçtı 
Dün adliyede kapıaltı nezaret

hanesinden bir mahkiiın kaçmış -
tır. Bu ma'hküm sirkatten suçlu 
İbrahim İsminde bir adamdır. Dün 
tevl;ci*.lJıa?eden adliyeye getirilmiş 
ve ıkıncı ceza mahkemesi buzu -
runa çıkarılmak üzere kapıaltı ka
rakoluna konulmuştur. 

İkinci cezada muhakemesi ne
ticesinde de cürmü sabit görül -
müş, 4 sene, 9 ay hapge mahkfım 
edilmiştir. 

Mahkemeden sonra İbrahim tev 
kifhaneye iade edilmek üzere tek
rar kapıaltı nezarethanesine gö -
türülmüştür. 

İbrahim nezarethanede tek ba
şına kalınca usul usul nezaretha -
nenin koridora nazır olan pence -
ıesindeki dar camın macunlarını 
a.:ikmeye başlamış, macunlardan 
~onra çivileri sölonüş, sonra da 
camı indirmiş ve sanki camların 
tamiri ile meşgul bir camcı imiş 
gibi bir iki dakika meşgul olduk
tan ve bu suretle karidorda ken -
disini gözleyen ashabı mesalibiıı 
nazarı dikkatini keooi üzerinden 
giderdikten S-Onra elini kolunu sal
laya sallaya yürüyüp gitmiştir. 

20 dakika sonra jandarmalar 
lbrahimi tevkifhaneye götürmek ü 
zere nezarethanenin kapısını aç -
tıkları zaman buzlu camı duvar da 
yalı ve nezarethaneyi bom boş gör
müşler ve bittabi dtrhal işi anla -
nuşlardır. 

Firari mahkumun yakalanma -
sı için icap eden tedbirler alınmış 
ve alakadar yerlere telefonla ma -
lümat verilmiştir. 

Firar hadisesi etrafında da müd 
deiumumi muavinlerinden Ekrem 
Bey tarafından tahkikata başlanıl-

Arabaya asılan çocuk 
İçerenköyünde sucu Muslihit -

tin efendi boş su arabasını arsaya 
çekmekte iken Nuri efendinin 7 
yaşındaki oğlu Bahaettin arabaya 
asılmış ve bu sırada arabadan dü
şerek başından, ayağından ve kal
çasından yaralanmıştır. 

Vatman tevkif edildi 
Saraçhanebaşında bir kadının 

ölümü ve dört erkeğin yaralanma
sı tle neticelenen tramvay - oto -
mcıbil müsademesi tahkikatı birin
ci istintak bakimi Ramazan Be
ye intikal etmiştir. 

Ramazan Bey dün vatman 
Mehmet efendiyi isticvap etmiş ve 
hakkında tevkif kararı vermiştir. 
Kegam hakkında sulh hakimince 
kesilmiş olan tevkif müzekkere -
sinin hükmü devam etmektedir. 

Kegam hastahanede olduğu i-

Şehir meclisi 

ViLAYETTE 

İstanbul 
t"'üfus işleri 
Bütün hareketler munta
zam takip edilmektedir 

lstanbul Nüfus müdürlüğü, ıon 
<f kanunundan istifade suretile kü 
tüğe kaydedilen gizli nüfus için 
yeni defterler açmı,tır. Bundan 
haJka kanun müddeti mucibince 
ukerden dönmeyip te sağlık veya 
ö!Jmlerinden malumat almamı -
yanJarın da kayıtlarını, zevceleri -
ınin müracaatları üzerine, silmek
tedir. 

Bundan ba;Jca nüfus hareketle
ri de gayet muntazam tekilde ta -
kip edilmektedir. lst:anbul mülk: 
t~latından sonra tamam tekil -
de nahiyelere kadar teıis edilen 
ıriifu!' memurluklarından matlup 
neticeler elde edilmeğe başlan -
rn"br. 

Bir çiftlik ihtilafı 
Jaooarma kumandanı izzet Bey 

Şamlılar kariyesine giderek bir çift 
lik yüzünden köylülerle Omıan B. 
arasında on seneden beri devam e
dip gibnekte olan meseleyi tetkik 
etmittir. 

Polis komiserlik imtihanları 
Polis birinci ve ikinci ve üçün

cü komiserlikler imtihanları 1 ha
r.ir.,JK!a vilayet içtima salonunda 
ı'aJlılacaktır. 

Kadastro teşkilatı 
tevsi ediliyor 

Hazirandan itibaren Jst<1nbul 
loa.dastro teşkilatı tevsi edilecek _ 
t' r. Mevcut iki merkez komis
yc;ıuna bir komisyon daha ilavesi
le komisyonlar üçe çıkarılacak ve 
postalar yediye iblağ edilecektir. 

Tayyare filomuz bugün 
geliyor 

Dün Romanyadan avdeti bekle 
n<>n tayyare fiolmuz, hareketini bir 
r,ün tehir ettiği için bugün gele -
cpl..l:ir. Filomuz, lstanbulda durma 
uall Eı.kişehire geçecektir. Filo, 
l.tu.nbula gelirken tayyarelirimiz 
tarafından ka ... ılanacak ve lstan -
bul üzerinde bir uçuş yaptrktan son 
ra Eski~hire gidecektir. 

ç.İn dün isticvap edilememiştir. Ya
rın hastahanede hem Kegam istic
vap edilecek, hem de diğer yara -
lrlann ifadeleri alınacaktır. 

Çarpan otomobil 
Zeytinburnu küçük zabit mek

tebi önünden geçmekte olan ve 
Üsküdar Hamza sokağında 14 nu
maralr evde oturan 17 yatlarında 
Abdül efendiye şoför Ömer oğlu 
Mehmet efendinin idaresindeki o
robüs çarpmış muhtelif yerlerin -
den yaralamıştır. 

Neft sindikatla yapılan mu 
kavele gözden geçirilecek 

Pazar günü bu iş görüşülecek 
lstanbul umumi mec 

)isi dün öğleden son · 
ra fevkalade toplantı· 
!arma devam etmiş • 
tir. Dünkü içtimada 
1931 senesi kat'i he -
sap raporu müzakere 
ve kabul edilmiştir. 
Hesabı kat'i raporu • 
nun müzakeresinden 
sonra Süyüz Neft şir -
keti ile yapılan muka 
velenamenin tadiline 
dair olan lktısat ve 
Kavanin encümenleri
nin mazbataları okun
muştur. Bu mazbata • 
!arda mukavelenin ta
dilinin muvafık olduğu beyan edi
liyordu. Belediye Rei smuavini Ha 
mit Bey söz alarak mukavelenin ta 
diline niçin lüzum görüldüğü hak
kında izahat verdi. Hamit Bey, es
ki mukaveleye nazaran şirketin 
8500 tonluk tank yapılacağını, fa
kat bu kadar geniş inpat için mü
sait arazi bulunamadığını, bizza -
rure tankların daha küçük olarak 
İnşasına lüzum görüldüğünü, yeni 
şekle göre tankların 5 - 6bin ton -
luk olacağını söyledi. Şirke~ infA -
at için 200 bin lira kadar hır para 
sarfedecek, ayrıca, 2 bin tonluk ta 

belediyeye bir tank yapacaktır. Ge 
ne mukaveleye nazaran gaz tank -
)arı :02 sene sonra belediyeye inti
kal edecektir. 

Hamit Beyden sonra lsmail Şev 
ket ve Manyasi zade Feridun Bey
ler izahat verdiler .. Neticede mu -
kavelenin tadili teklifinin kavanin, 
mülkiye ve · iktısat encümenlerin
de yeniden tetkiki ve · ondan son
ra mecliste müzakeresi kararla•tı • 
rıldı. Eski mukavelenin tabedile -
rek azaya tevzii muvafık görüldü. 
Meclis, pazar günü tekrar toplan -
mak üzere içtimaına nihayet verdi. 

MAHKEMELERDE 

Bir katilin 
İdamı istendi 
Müdafaadan sonra bugün 
karar verilmesi muhtemel 

Fatihte bir ev kirası yüzünden 
Rüstemle Osmaııı öldürmekten suç 
lu Aziz oğlu Mabmedin muhake -
mesi dün neti.::.o)e,.ıı.i~lir. lddıa ma 
kamı tarafından Mebmedin idamı 
istenilmistir. Muhakeme müdafaa 
safhasındddır. Kararın bugi;n tef
hmıi muhtemeldir. 

Emniyeti suiistimal 
Emniyeti suiistimal e<tmekten 

suçlu Y ervant iaminde bir adam 
dün birinci ceza mahkemesinde ya
pılan muhakemesi neticesinde bir 
sene hapse mahkum olmuştur. 

Zabıtaya hakaret 
Polisle adliye arasında mekik 

dokuyan ve mütemadiyen tevkn -
haneden mahkemeye, mahkeme -
den tevkifhaneye gidip gelen İs -
tidacı Hayri dün gene zabıtaya ha
karetten suçlu olarak beşinci istin
tak hakimi tarafından tevkif edil
miştir. 

Bir katil on sene yatacak 
• Tuzlada Osman isminde birini 

öldürmekten suçlu Dramalı Ah -
met evvelce 15 sene hapse mah -
kôm edilmİ§tİ. Temyiz mahkeme
si bu kararaı bozmuştur. 

Yeniden yapılan muhakeme 
neticesinde Dramalı Alımet gene 
15 sene h~ps.e mahkum olmuş, fa
kat aftan ıstifade ettiğinden ceza
sının beş senesi affolunmuş, 10 se
ne hapse konulmasına karar veril
miştir. 

Koska cinayeti 
Koskada cüınhuriyet bayramı 

gecesi Orhanı öldürmekten suçlu 
Arnavut Hasan evvelce 11 sene 8 
ay :hapse , 2200 lira da tazminat 
vermeğe mahkfun olmuştu. 

Temyiz bu kararı bozmuş, dün 
d vaya yeniden bakılmıştır. Mi~
deiumumi eski cezada ısrar edh
mesini istemiş , ve suçlunun sabı
k11sı olduğu için aftan istifade ede
miyeceğini söyleınittir. Muhake -
me karara kalmıştır. 

Katil hastanede 
Beykozda Şabanı öldüren ko -

nıcu Ali dün ağır cezada muha -
keme edilecekti. Fakat hasta oldu
ğundan tevkifhaneden mahkeme
ye gönderilememiş, bunun için mu
hakemesi başka güne bırakılmış -
tır. 

Kara Ali takrar muhakeme 
edilecek 

Gebze civarında halka dehşet 
salmaktan suçlu ve Kara Ali çe -
tesi namile maruf çetenin elebaşı
sı Kara Ali evvelce ağır cezada 30 
sene hapse mahkum olmuştu. 

Alinin arkadaşlarından Kara 
Ahmet 12 sene 7 ay, Halil de 3 se
ne hapse mahkiim olmuşlardı. 

Temyiz ma'hkemesi bu cezayi 
ır aznunların Dleyhinde olarak boz
muştur. Düil bu meraklı davaya 
yeniden başlanacaktı. Fakat maz
nunlardan mahkumiyet müddetini 
bitirip çıkmış olan Halil gelmedi
ğinden muhakeme başka güne bı
rakıldı. Ve Kara Alinin tahliye 
talebi de reddedildi. 

Bir zimmet davası 
Dün Üsküdar ağır ceza mahke

mesinde Zeynep Kamil hastane
nesi idare memuru iken zimmeti -
ne 677 kuruş geçirmekle maznun 
İsmail Hakkı Efendinin muhake -
mesine devam edilmi~, neticede, 
cürüm sabit olduğundan bir sene 
hapsine ve bir sene de memuriyet
ten mahrumiyetine karar verilmiş
tir. 

Cumhuriyet refikimiz 
Cumhuriyet refikimiz 11 yaşı

na girmiştir. Refikimize muvaffa
kıyet ve uzun seneler dileriz. 

-~ 

Mukdim Osman Bey 
Cemiyeti akvamın beynelmilel 

mesai bürosunda bir vazifeye ta
yin edilmiş olan muhtelit mübade
le komisyonu umumi katibi Muk
dim Osman Bey Cenevreye git -
miştir. 

Mukdim Osman Bey Türkiye 
cemiyeti akvama girdikten sonra 
cemiyeti akvam kadrosuna dahil o
lan ikinci Türktür. Burulan evvel 
gene muhtelit mübadele komisyo
nu müşavirlerinden Kerim Bey, 
cemiyeti akvam katibi umumilik 
bürosunda bir vazifeye tayin edil
mişti. 
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Rüşvet alan şark 
Avl"llpanın ne tarafını dolaşır • 

sanız dola,ın, Şarktan bahsettiniz 
mi nze dudaklarını bükecekler: 

- Evet, biliriz, diyecekler, ora
da iş yaptırmak için muhakkak 
"Bahsis" lazımdır! iste maalesef 
Şark;n· böy~z bir su~ihreti vardır. 
Bunun sebebi ne?. Garp/ilerde san 
ki bu adet yok mudur? Bütün Şark 
lıla>'l mı bahşiş rüşvet ve saire alır
lar? .• 

Hayır, bunun sebebi Avrupada 
hakkımızda yapılan fena propa • 
ganJadır. Şimdiye kaJar her ne -
dense memleretimizin Garpla yap 
hğı ticaretin kısmı azamında, garp 
le olan ikhsadi temaslarının ekse -
risinde bir takım levantenler, cos
mopolite'ler rol oynamıştır, 

Kendilerine ıoraraanız bunlar 
beynelmilel tüccarlarclır. Beyne/ • 
milel kombinezonlar yaparlar .. Be) 
nelmilel bankalar tesis ederler .. 
Cihanılaki sermaye hareketlerini 
düzeltirler. Bir paranın nereye git
mesi liizrmgeltliği hakkında müta
lealarda bulunurlar ... 

Her tlevirtle, her zamanda her 
mekanda daima kalbur üstüdürler. 
Fıansaya giderler, nazırları evle -
rine davet edert'er. lngiltereye gi -
derler, en büyük banka direktörle
rine telefonla hatır sorarlar ... Alt
larında daima 4-0 beygirlik bir oto
mobil vaı'Clır. Beynelmilel hatlar -
da Sleeping'ler bunların konfuru • 
na tanzim eylemekle mükelleftir. 
Pariste Klariç, Brük;elde Astor -
ya, Viyanatla Metropole otelleri 
bunlar için yapılmıştır. M illiyetlc
ri yoktur. Hangi memlekette isle -
rini yürütüyo>laTSa orasının milli
yetine girerler. Kendileri sermaye
dar değildirler .. Başkasının serma
yesi baskasının zararına ba,kaları 
vasıtasÜe ve fakat kentlilerinin 
menfaatlerine isletirler .. 

Öyle ra•tgele adamla konu ma -
ğa tenezzül etmezler ... 

Eh ne olur ne olmaz, dünya bu!. 
Onun için paralarım muhtelif ban
kalara, bir harbe girmesine imkan 
olmıyan, kendilerine karf• bir vazi 
yet almala ·ına ihtimal bulunmıyan 
memleketlerin bankalarına y:.tırır 
le.;... Q 

Onun için bun;arın Şa kta is'eri
ni tanzim ederken bittabi Ş~rkın 
ismini TÜfVetçi diye çıkarmaların -
da menfaatleri vardır. Çünkü o za· 
nıan ellerinde her türlu kôrlardcn 
ba.,l.a bir ele masarifi me=ture he . 
saplan mev~ultur. Belki bundan 
birkaç zayıf memura be11 on kuruı 
verdikleri vakidir. Fakat bunun 
hesabını ait olduğu yere, beş on 
bin lira, hatta daha fazla o -
!arak gösterdikleri de çoktur. 

- Ne yapalım derler, filiir.cai.şi 
mizi gördürmek için, bunu yapalıi
lecek olan lilôn zata fU kadar pa ~ 
r~ _ve:clik. Yoksa bu iş olmaz. Tek 
lıfımızi kabul ettiremeyiz! 

J,~:' ~rkın ismini "rürv1et c:!an 
f<rTk clıye çıkaran bunla dır. 

Böylelerinin kentli tab:rlcrile ,,. ,, k' • 
ış yaptı .:ırı memleketin miine -

viyetine vurdukları darbe ora
da daima üç perdelik bir facia do
ğurmaktadır: 

1 - O memleketin ahlakiyctını 
ifsat etmeğe çalışırlar • 

2 - O memleketin ikıısadiy:r!ı
nı baltalarlar .. 

3 - Arslan paylarını kendileri
ne ayırdık:.ırı halele o memleketi 
bütün bir cihana karfı bah işçi, 
rüşvetçi diye teşhir ederler ••• 

Böylelerine karfl her memleket
te olduğu gibi bizde de mücadele 
etmek zamanı çoktan gelmiştir. 

Artık yetişir! 
Mümtaz FAiK 

-------o-- - - - - -
Otomobilli seyyah ar 
Otomobille seyahat etmekte o· 

lan Baron Ludwig Kummer ve re
fikası Baron Michel von Raurh 
ve Baron Clemens Baillau dun ~eh
rimize gelmi~lerdir. 

Buradan İran Vf" Afganistana 
gideceklerdir. Seyyahların bindik -
)eri otomobil tank ~eklinde ve bil
hassa bu seyahat için yapılmış al
tr tekerlekli bir arabadır. 

Bu otomobil bin litre emırns ve 
bir su deposunu havidir. Arabanın 
içi bir yataklı vagon gibidir. 

Esnaf Bankası tahkikatı 
Esnaf Bankası tahkikatına mıid 

deiumumilikte dün de devam edil 
miştir. Bu i~le meşgul olan Ahmet 
Muhlis Bey dün Emin Zeki Beyle 
murahhass aza Sezai Beyi dinle -
mis tir. Yarın da belediye iktısal 
i,l~ri müdürü A!ım Süreyya Bey 
dinlenilecektir. 

Diğer taraftan muhtelit heyet 
bugün de cuma olmasına rağmen 
çalı,acaktı,. Heyet bugünlerde me 
saisini ikmal decektir. 



,_--____________ H_a_f_ta_ı_ık __ s_iy_a_s_i_i_cm __ a_ı ____________ ı 
Meclisin 79 uncu içtimaı: 

Milletler Cemiyeti Mecli•İnin 79 uncu 
içtimaı pazartesi günü Cenevre' de top -
landı. Meclisin müzakere edeceği ruzna• 
me arasında ehemmiyetli meseleler ıun
lardı: 1 - Gelecek sene Saar havzasın
da yapılacak olan reyii.m için hazırlık. 
2 - Liberya Cümburiyetine yardım me
ıeleıi.3 - Boliviya ile Paraguay arasın
daki ihtilaf. 4 - Çin'e yapılacak olan 
teknik yardım. 

Bu dört mesele arasında en ehemmi • 
yetlisi Fransa ile Almanya arasında 
ehemmiyetli bir ihtilaf halinde tebarüz 
eden Saar meselesi olduğuna şÜphe yok
tur. Milletler Cemiyeti Meclisindeki mü-
7akerenin arifesinde Alman Propaganda 
Nazın Goebels hududun öteki tarafından 
bir nutuk söyliyerek Saar'ın Almanya' -
dan asla ayrılamıyacağını bir defa daha 
dünyaya ilan etmişti. 

Cenevre mehafili Meclis içtimaının a
rifesinde Macariıtan'ın bir sürprizi ile 
karşılaştı. Macar bükümeti Yugoslavya 
hududundaki baZl hadiselerden ,ikayet 
e-derek bu meselenin Meclis ruznamesine 
alınmasını teklif etti. Macar hükümeti
nin iddiasına göre Yuıoılav hududun· 
da muhtelif zamanlarda 15 Macar köylü
sü katledilmiştir. Macaristarun 'ika.yeti 
Mecliı: ruı;nameıine alınmıttır. Ancak 
bu içtimada bir şey yapılması beklene -
mez. Mesele bermutat bir komisyona 
bava!P. edilecek ve belki de Meclisin de
mirbaş meseleleri arasına girecektir. Son 
haberlere göre, Meclis Saar meselesini 
müzak~re ettikten sonra dünkü perfem
be ı: ününe kadar faaliyetini tatil ehnişti. 

"" "" "" 
Silahsızlanma ve süôhlanma: 

Milletler Cemiyeti Meclisi içtimaın -
dan ziyade ehemmiyeti haiz içtima ay ıo
nu toplanacak olan sililhıızlanma konfe
ransının bürosudur. Bu içtimaa iki haf
tadan daha az bir zaman kaldığı halde 
hiılii. silahsızlanma meselesi etrafında 
biı- miızak2re zemini bulurunuş değildir. 

Almanya geçen sonbaharda konferansı 
lerketti. Fransa da geçen nisanda husu-
5i müzakereleri terketti.. Binaenaleyh 
ne konferans yolu, ne de hususi müza
k ere yolu ç kar bir yol görünmüyor. 

Hafta arası konferans Reisi Henderson 
biı takım temaslar yaph. Alman HükU
meti de Londra"ya Ribbernthorp namın
da bir fevkalade sefir gönderdi. 1 ngilzi 
gazetelerinin yazdığına ~?re ~-u .. sefir!n 
ziyaretindeki hedef, lngıliz Hukumetı -
nin silahsızlanma hakkındaki noktai na
zarını ô~renmekten ibaretmiş. H er h a_J· 
de şu muhakkaktır ki eğer vaziyette bır 
tebeddül olmazsa, Almanya ay sonu top
lanacak olan içtimada bulunmıyacakbr. 
Bu tartlar altında içtimaın tekrar tehiri 
icap ediyor ki bundan sonra toplanması 
belki de mümkün olmıyacak. Esasen 
devletler silahsızlanma teıebbüsünden 
bir netice ç:kmıyacağını hesaba katarak 
ona göre hazırlığa başlamışlıı=Jır. Al -
manyanın ıilihlandığını gizlemeie f-;#. 
zum bil<? görmüyor. lngilterede Baldrr-1in 
g'tbi bir adamın aalahiyettar ağzite ln
B•lterc'nin en kuvvetli bava devleti ol .. 
malt için bir program hazırladığını dün· 
ynya ilan ~tmiştir. Son sene zarfında si
lahla nma yarışı harpten evvelki silih ya
rışına benziyor. 

* * * Rusya, Lehistan ve Baltık: 

Garbi Avrupa' da vaziyet çok gergin 
bir tekle cireı-ken Şark Avrupa'aında sa
li.ba doğru bir gidi, vardır. Geçen ay 
Sovyet Ruıya'nın teklifile Rusya ile Üç 
küçük Baltık memleketi arasında ademi 
t.ecavüz misakları 1945 senesine kadar 
temdit edilm!ıti: Şimdi Lehistan'la Rus
ya ar~sındakı mısak ta ayni şekilde 1945 
sencsıne kadar temdit edilmi•t" M" 
k d"d' , ır. ısa
ın tem ı '. Avrupa'nın §İmali 'arkisin-

de _bey?elmılel müna•ebetler üzerins 'u 
tesırlen yapmıştır: 

1 .- _Lehistan'la Sovyet Rusya arasın
dalu munasebetler düzeliyor. 

2 - Alman - Lehistan misakı imza -
landrktan sonra bu miıakın Rusya'ya 
karşı bir Alman - Leh taarruzu manasını 
tazammun ettiği söylenmişti. Böyle bir 
tehlike olmadığı aniaşılıyor. 

3 - Litvanya ile Lehistan araaındaki 
Vilna ihtilafının halline yardım ediyor. 

4 - Uç küçük Baltık memleketi ara
sındaki münasebetlerin samimi bir tekil 
almasını kolaylaşllnyor. 

Görülüyor ki biribirine bağlı olan bu 
meseleler Sovyet Ru•ya'run önayaklığı 
ile birer birer çözülüyor. Avrupa'nın 
§İmali ıarkisi sulh ve müsalemet nokta
sından en tehlikeli bir mıntaka idi. Son 
bir kaç ay zarfında sarfedilen mesainin 
bu tehlikeli mıntakada sulhün takviye
sine büyük mikyas.ta yardımı olmuıtur. 

* * * lngiltere, Japonya: 

lngiltere ile Japonya arasındaki tica
ret harbi ingiltere'nin bombardımanı ile 
batladı. lngilizler 1931 senesindenberi 
Japon ticaretinin bütün piyualan ialili 
etmesini endiıe ile seyrediyorlardı. ln
gilizlere ait olan Uzak Şark, Yakın Şark, 
bir çok Avrupa memleketleri ve hatta 
lngiliz müotemlekelerinin piyasaları bi
rer birer Japonların iıtilii.sına uğradı. 

lngiliz sanayii ve lngiliz tüccarlan 
Japonya ile serbest ticaret sahasında re
kabet edemiyeceklerini anlayınca piya -
ıalann aralarında takıimi için Japon'Ja .. 
ra teklifte bulundular. Bu zemin üstün
de bir anlaıma temin edilemeyince; ln
gilizler ağır bir darbe indirdiler: lngil
tere'ye ve lngiliz müıtemlekelerine gire
cek Japon emtiaaını kontenjana tabi tut
mağa karar verdiler. Filhakika bu ilk 
adııiıla Japonya çok mutazarnr olmuyor. 
Fakat bu, Japon' lan yola getirmek için 
bir ilk adım tedbiridir. Yola gelmezler
se bunu daha kat'i tedbirler takip ede
cektir. 

Vaziyet bu merkezae olmakla bera -
ber, 1 ngiltere tarafından alman bu ted -
birin ümitoizlik içinde çırpınan bir dev
let tedbiri olduğuna ıüphe yoktur. Gerçi 
bir devletin ithalatı kontenjana tabi tut
masında bugün artık aykırı bir cihet yok
tur. Fakat f ngiliz imparatorluğu milli 
bir devlet değildir. Hatta inee elenir, uk 
dokunursa, bir devlet bile olmadığı mey
dana çıkar. lngiliz müstemleke lmpara· 
torluğu dağınık, cüzüleri biribirine pa· 
muk ipliği ile bağlı bir te§ekküldür. 
Müstemlekelerin ayrı bütçeleri var. ida
re ve maliye noktasından bir çokları müs
takildir. Bu vaziyette bunların gümrük 
kapılarını ve binnetice iktısadi hayatla-

. rını Londra'dan idare etmek lngiliz 
müstemleke ıiyaaetinin an'anesine uygun 
bir hareket değildir. lngiltere'yi an'ane
den ayrılmıya sevkeden sebepler çok 
mücbir olmalıdır. 

Diğer taraftan Japonya'nın mukabil 
tedbirlerinden henüz bir haber yoktur. 
Anlaıılıyor ki Japon'lar çok teenni ile 
hareket ediyorlar. Ticaret rekabeti bü
yük aanayi memleketleri için en tehlikeli 
ve en müıkül ihtilaflardır. Harpten ev
vel Almanya ile lngiltere arasındaki ib
t;Jaf gibi. lngiltere bir rakibini boğar
ken, daha tehlikeli rakiplerle karıılaş -
ıruttır. 

* * * Radikal Sosyalist Kongresi: 

Hafta arası toplanan Radikal Soıya
list fırkası kongreıinde Fransız bükU.me· 
tinin mukadderatı müzakere edildi. Dou· 
mergue hükiimetine bu fırka menıupla
nndan yedi nazır iıtirak elmİftİr. Topla
nan Radikal Sosyalist kongresinde bu 
nazırların hükümette kalıp kalmamalan 
müzakere edildi. Eğer kongre nazırların 
hükUmetten çekilmesine karar verseydi, 
Doumergue hükümeti sukut edebilirdi. 
Bundan sonra da artık Fransa'da neler 
olacağını tahmin etmek kolay değildjr. 

Radikal Sosyali.at fırkasının bir züm
resi soayaliatler ile birleıerek bir hükU
met teıJ<ilini iltizam ediyorlar. Diğer 
bir zümre sosyalistlerin müsamabasile 
1932 intihabatmdan Doumergue hükü
metine kadar t<!kil edilen hükümetlere 
benzer kabine teşkili mümkün olduğuna 
inanıyorlar. Sağ ile bir koalisyon yapıl
masını istiyenler de vardır. Her halde 
Radikal Sosyalistler için intihabatta ka
zanıp ta hükümet teşkil edememek ağır 
geliyor. Bilhassa Doumergue hüküme
tinin emirnamelerle F ransa'yı idare et• 
meıi fırka arasında büyük bir iğbirar 
Ye infial uyandırmıştır. 

Bununla beraber, nazırlarrn çekilme .. 
melerine karar verildi ve Fransa'da aü .. 
kU.n ve İstikrarın devamı namrna bunun 
iyi ve yerinde bir karar olduğuna ,üpbe 
yoktur. ...... 

Arap harbinin sonu mu? 

Arabistan'daki harbin sonu göründü. 
lbnisüut Hüdeyde'yi ko!ayca işgal ettik-
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KAN L I SI R 
- Yeter, beyefendi .• Kafi artık. 1 

Benim menfaatimle neye bu kadar 
metgul oluyorsunuz. Beni, aadece 
paraya tapar, kuru bir adam mı ıa 
nıyoraunuz? 

Sırrı Nevres, adeta hücuma geç
mişti. Temkinimi kaybetmekten 
korkuyordum: 

- Son defa soruyorum. Teklifi
mi kabul ediyor musunuz? 

Sırrı Nevres, ba~ını geriye İt -

mişti: 
- Hayır! 
Şahadet parmağımı tehdit e -

der gibi salladım: 
- Size, düşününüz, diyorum. 
- Neyi dütüneceğim? 

- Fakat sonra hakkımızda fena 
olacak. 

Sırrı Nevres kollarını kavuştur -
du: 

- Beni tehdit mi ediyorsunuz? 
Şiddetle ayağa kalkmıştım: 
- Orasını bilmiyorum. Sizinle 

he. halde tekrar konuşa.:ağız. 
Sırrı Nevre~ le ayaga k.1lkmış - ı 

Yazan: Ma.'ımut YESARi 

tı; dudak büktü: 
- Konutalım. 
Yüzümü yüzüne yakla,tırdım: 
- Unutmayınız ki elimde Fer. 

hunde gibi, Germaine gibi iki koz 
var. 

Sırrı Nevres, sinirli bir kahka -
ha attı: 

- Bu tehdidi savuracağınızı da 
biliyordum. 

- Korkmıyor musunuz? 
- Neden korkayım? 
- Demek, kendinize o kadar gü 

veniyorsunuz ! 
Sırrı Nevres, cevap vermedi, ka 

pıya doğru yürüdü. Arkasından 
bağırdım: 

- Sirrı Bey, son defa olarak 
söylüyorum. 

Sırrı Nevres, yarı döndü, beni te 
peden tırnağa kadar sürdü ve se
sini çıkarmadı, yürüdü. 

Benim için yapacak it kalmamış 
tı. Kahveden çıktım. Tekrar Cer -
maine'i bulmak, onunla konuşup 
bir karar vermek istiyordum. 

MLL 

Kari mektuplan 

Bir tavzih 
Bir buçuk ay evvel yen.i çıkacak <>

lan ciddi bir haftalık gazete için ben 
den bir talebem bir ilmi makale İ•te
di. Ben de me&leğim olan Koopera -
tifçiliğe dair bir makale verdim. 

Meğerse o ıazetenin ismi Savaş i
mi!. Fakat ilk nüshada makalem neş
redilmedi. İkinci sayıoında makale • 
min bir kll&Dlı geçti. Bugün iki sayı -
falrk ve efkan umumiyeyi telaıa ve -
rici bir gazeten.İn sokaklarda ıatıldı
ğını görüp bir tane aldnn. Siyasi, 
kavgacı, gürültücü bir gazete içinde 
yalnız ben.im bir buçuk ay evvel yen.i 
çıkacak olan ciddi bir haftalık gazele 
için yazdığım bir kooperatifçilik ma
kalesi. Ha;rret ettim. 

Ben aiyaai gazetecilik etmiyorum. 
Gazetelerin kavgalarmS kanımıyo • 
rum. Hayatanı ilme haarettim. Benim 
eski makelelerimi parça parça ve ta
bii arzum hilafına neıredenlerden da 
vacıyım. Tekrar ediyorum, ne Savaş .. 
la, ne de siya.si gazetecilikle alakam 
yoktur. 

Suphi NURi 

ten sonra San'a üzerine yürürken müı
külata maruz kalacağı ıöyleruniıti. Bu 
mü,külatın iki sebepten ileri geldiği an· 
laıılıyor: Evvela arazi dağlıktır. Sonra 
bu nuntaka ahalisi Şi'idir. Son Yemen 
Valisi Mahmut Nedim Paşanın yazdığı 
birkaç makalede izah ettiği gibi bu mez
hep meaelesi imam Y ahya'nın sukutuna 
ve lbniısüud'un galebesine yardon et
miştir. San'a İşgal edilirken mezhep 
meselesi imam Y ahya'ya yardım ediyor. 
Bununla beraber, lbnisıüut her ne pa
hasına olursa olsun, San'ayı alnııya az
metseydi, ~elki de muvaffak olurdu. Fa
kat Hicaz Kralının harp yapmasını bil
diği gibi, vakıt ve zamanında ıulh yap
masını da bilen bir devlet adamı olduğu 
anlaşıhyor. imam Yahya da istediği 
,artları kabul ettiğinden mütareke imza .. 
lanm.ııtır. Ancak şimdi acaba lbnissüut 
Hüdeyde'yi geri vermeğe razı olacak mı? 
Malümdur ki bu liman Ü•manlı impara
torluğunun elinden çıktıktan sonra bir 
çok seneler A•İrlilerin elinde kaldı ve 
imam Y ahya'nın eline sonradan geçti. 
Şimdi lbnissüut burayı ele geçirdikten 
ve oğlunu da Hüdeyde Emiri ilan ettik
ten .onra geri vermek iatiyeceği şüphe
lidir. Arabistan'da mütareke imzalandı 
amma, sulh daha uzaktadır. 

* * * 
Ebedi ve ezeli borçlar meselesi: 

15 haziran yaklatıyor ya. . • Borçlar 
mesel, si tekrar tazelendi. Ma1Umdur ki 
Avru 1 > devletlerinin Amerika'ya olan 
zorçlannın vadeleri her senenin 15 ha
ziran ve 15 kinunuevvelinde gelir. Fa -
kat 1932 kanunuevvelindenberi Fransa 
ve bir kısım devletler bu borçlan biç 
vermiyorlar. 1933 baziranındanberi de 
lngiltere v~ bir kısım devletler " sanki 
verdim,, namı altında ufak bir meblağ 
tediye ediyorlar. 

Amerika ayanı geçen ay bir kanun 
yaparak Amerika'ya borçları ı tediye et
miyen devletler hakkında bir takım mali 
tedbirler almıya karar vermiştir. Bu 
devletlerin hazine bonoları Amerika'da 
satılmıyacaktır. Bu memnuiyetin 1 ngil
tere gibi ''Sanki verdim,, ~linde tedi -
yatta bulunan memleketlere de şamil o
lup olmadığı mevzuubahi• olunca, Adli
ye Nezareti kanunu lngiltere lehine tef
sir etti. Fakat bundan böyle ''sanki. ver
diın,, şeklinde tediyeler yapılına kanu
nun hükmü içine gireceği bildirildi. Bi
naenaleyh şimdi lngiltere 15 haziranda 
ya tam tediye yapmıya mecbur kalacak, 
yahut ta Fransa gibi acze düıecektir. 
Amerika'nın bu borçlardan vazgeçmiye
ceği anlaşılıyor. lngiltere de tam olarak 
tediye etrniyeceğine göre, acze dütüle.. 
cek demektir. Bir zamanlar bir devletin 
bu ş.ekilde acze düşmesi gayriahlaki te
lakki edilirdi. Fakat bu, lngiltere ve 
Fransa'nın alacaklı olduklan zamanlar 
vazedilmit bir ablak kaidesi idi. Şimdi 
Fransa başta olmak üzere her devlet ac
ze düşmüştür. lngilizler şimdi tediye 
etmemenin ahli.ka uygun olduğunu ispa
ta hazırlanıyorlar. Uzerinde işlenen 
mantık ailsileai şudur: Borçları tediye et· 
mek buhranı derinleştirebilir. Bu da 
dünya için bir felakettir. Binaenaleyh 
lngiltere dünyayı bu felaketten kurtar -
mak İ\'.İn borçlarını tediye etmiyeceklir. 
Parayr vermemeğe karar verdikten sonra 
tevil mi bulunmaz? 

Ahmet ŞUKRU 

Ben, apartımanın kapısından gİ 
rerken Germaine, halimden vazi -
yeti anlamıfh, mahzun mahzl!Il 
güldü: 

- Muvaffak olamadınız, de~il 
mi? 

Bir koltuğa yığıldım: 
- Neye bu kadar inat etti, hala 

anlıyamıyorum. 
Germaine, yanıma oturmuttu: 
- Acaba, hakikaten kızı sevi -

yor mu? Nihayet, o da insan!. 
Başbata vermİf, dütünüyorluk: 
- Ne yapalım? 
-Hiç! 
Çaresizlik, ikimizin de belini 

bükmü,tü. 
Bafınıı ağır ağı:r kaldırdım Ger· 

maine'in yüzüne baktım: ' 
- Bu aktam, içelim mi kızım? 
Germaine, ditlerini gıcırdatarak 

ayağa kalkh: 
- Ve hem çok içelim. 
Batını sallıyarak ilave etti: 
- Dütünmeğe muhtacım! 
Zavallı kadının sinirleri o kadar 

ıı-erilmit ve kafası o kadar isyan ba 
!inde idi ki korkmıya başladım: 

- Metanetini kaybediyorsun, 
yavrum.! 

O, gözlerini açtı, elini alnından 
geçirdi ve bir kahkaha kopardı: 

- Gerınaine T refle metanetini 
kaybetmez. Sen, dah; beni, iyi ta-

CEREYAN 
Natık, uykU<lan gözlerini açtı

ğı halde yataktan kalkmıyor, e • 
nine boyuna uzanarak sabah key
fi yapıyordu. Kulak verdi. Dııar • 
da konuşmalar oluyordu. Biraz 
sonra karısı Ulviye oda kapısını 
hızla açarak içeri girdi: 

- Daha yuıyor musun, haydi 
kalk memurlar geldi. 

Adam hayretle gözlerini aç • 
tı: 

- Ne memurları? 
- Elektrik kumpanyasından. 
- Ey, ne ol2.Cak? 
- Eve elektrik 1<ıoyacaklar. 
- Ne münasebet, benim öyle 

bir niyetim yok .• 
- Haydi, haydi .• Geçıen gün 

de geldiler, ben senin evcfo oldu • 
ğun bir zaman gelmelerini söyle -
dim, ayıp olur kalk, konuş.. • 

Gazyağı parasını zar zor yetış
tiren adamın lüks elektrik mas • 
rafı hiç işine gelmedi: 

- Ben babamın evinde gaz ya
kıyordum, sen ne yakıyordun? 

Öteki hiç istifini bozmadan 
cevap verdi: 

- Elektrik. 
- Ben seni aldığrm zaman 

daha tramvaylar işlemiyo'fdu. E • 
dirnekapıda elektriği nereden bul
dunuz? 

- Aman Natık, zirzopluğu bı
rak, heriflere rezil olacağız. 

Adam, karısının , fikrini 7l0rla 
kabul ettirmek inadında olduğu -
nu bildiğinden naçar yataktan çrk
tı. Çıplak ayaklarına bir terlik ge
çirerek gecelik entarisile sokak 
kapısına geldi: 

- Ne haber beyim? 
- Efendim , devlethaneye e -

lektrik koyacağız. 
- Peki amma, masraf ne ka • 

dar? 
- Kırk lira efendim. 
- Geç, birader. 
- Amma beyefendi bunu bir bu 

çuk senede ödeyecekıiniz, ç<;>k tes 
hilat var, ayda iki lira kadar bir 
şey vereceksiniz, o da cereyan gel
dikten iki ay sonra. 

İçeriden kansı: 
- Alalım Natık, reddetme, 

diyordu. 
Arkasını döndü: 
- Ben istemiyorum, paran var

sa buyur al •• 
Ulviyerrin kafası kızmıştı: 
- Canım, sen ne lif anlamaz 

adamım, nasıl olsa ayda bir küçük 
teneke gaz yakıyoruz, düşünıe • 
ne tesisat masrafı ödendikten son
ra ber ay yarım liraya gelecek. 
Bunda kar var alalım, iktıaadi o
lur. 

Natık, bir çok mazeretler gös -
terdiyse de karısının ısrarı yan;ııda 
hiç tesir etmedi. Ulviye senedi ken 
disi İmzalamıştı. 

Memurlar depozito akçesi ola
rak üç lira istedilerse de paraları ol
madığı için veremediler. Bunu baş 
ka bir güne bıraktılar. 

Ertesi gün iki memur geldi, o -
dalara sofalara lambalan taktı -
lar. A;adan on gün geçtiği halde 
depozito akçesini hala verememiş
lerdi. Bir sa!>ah gene memurlar ka 
pıya dikildiler. Ulviye, kocasını 
sıkıştırdı. Ay başına kadar idare 
edecekleri üç liray1 depozito ola
rak memurlara teslim ettiler. 

Günler geçti, eve cereyan ıı-el -
miyordu. Paraları da bittiği için ak 

nımıyorsun. Ben, kolay kolay yı
kılmam. 

Fakat inkarına rağmen kendini 
yeise kapbrdığı atikardı. Onun, 
nefsine olan emniyetini kırmak is
temedim: 

-- Peki, yavrum, nerede içelim? 
· Germaine, kolunu, ümibıizliğe 

de benziyen, hovardalığı da andı
ran bir tavırla savurdu: 

- Nerede olursa olsun ••• Fa -
kat ~r kere evden çıkalrm. 

- Ya, Sırrı'ya rastgelirsek? 
GerD}&İne, gülüyordu ve güler· 

ken saçları diken dikendi: 
- Daha iy1. • • Ben, onunla ko

zumu paylatmayı bilirim. Fakat o, 
bugünlerde, bize tesadüf etmemek 
için tedbirler alacaktır. 

- Tahminlerin yanlış çıkıyor, 
kızım! 

Germaine, izzetinefsine dokunul 
mut bir insan gururile göğsünü ka
bartmıftı: 

- Hayat, beni aldath. Arasıra 
tahminlerimde yanılır, aldanırsam 
ne olur? Fakat sen, Sırrının kafa 
tutusuna bakma. O, •imdi müthit 
bir korku içindedir. Buna emin ol.. 

Apartrmandan çıktık. T enba kıt 
bahçelerinden birine girdik. Ger -
main cigaranın birini söndürüp bi 
rini ;akıyor ve biribiri arkasına bi 
ra, konya ısmarlıyordu. Hemen he 

şamları lambaların diplerindeki 
gazyağını biribirine boşaltara!< ev
lerini aydınlatıyorlardı. B•ı hal, a
dıı:nm dehşetli surette canını sık -
mıştı. 

Halbuki, kan, koca ne hülya -
Iar kurmuşlardı: Duvarlardaki diığ 
meleri (çat) açacaklar, (çut) ka -
payacaklar, ne kolaylık.. Ulviye de 
tenekeden şişeye, şişeden huniyle 
lambalara gaz boşaltmak, lamba
ların tiselerini silmek gibi zahmet
lerden kurtulacaktı. Gazyağının ay 
dın\attığı edaları elektrik güneş gi
bi nurlarla yıkayacaktı. Belki de 
yattıkları odaya bir de kırmızı am
pul koyarlardı. 

Natık , bir kaç defa şirkete git
ti, şikayet etti; fakat bu işten şiı· 
keti::ı h~beri yoktu. Bunu müteah
lıitltr yapmışlardı. Bunun!• bera
ber şirket tarafından müteahhit -
lere telefon edilerek cereyan gel
mesi temin edileckti. Bu vaüle bek 
!<.>diler, mümkün değil, cereyan gel 
miyor, karı koca tavanla...dan beyaz 
kordonlarla sarkan ampullere ke • 
di ciyere bakar gibi bakıyorlar • 
dı. 

Ulviyenin sinirli günlerinden bi
riydi. ihtimal ki bu asabiyetine bi
raz da elektrik lambalarının yan
maması sebep olmuştu. Tavan sü -
pürgesile odaların örümceklerini a
lırken ampulün bir tanesini kır • 
dı. O, gün ay başıydı, nasıl olsl\ 
kocası bugün maaş alacaktı. Ak • 
şama da her halde bir teneke gaz 
yağı getirirdi. 

Bunu düşünerek biraz içi ferı..h
ladı. "Akşam olunca gaz olmadığı 
için ışık yakamadı. Kocası gelin • 
ceye kadar karanlıkta oturdu. Ak
si gibi Natık, yatsıya doğru geldi. 
Sarhoştu da .• Karısı, elinde gaz te
nekesi görmeyince ağzını açtı: 

- Rakı İçmeği biliyorsun, bak 
karanlıkta oturuyorum. 

- Elektrik yak! 
- Niye gaz getirmedin? 
Bugün maaş alamadım, bor • 

cum için tezkere geldi, icraya kes
tiler. 

- Bugün zaten ben ampulün 
birini kırdım. 

- lyi halt yedin. 
Kan, koca kavgaya tutuştu • 

lar. Bu esnada Natığın içtiği rakı 
beynine çarpmı§, evdeki elektrik 
tesisatını kopannış, ampulleri kes
tane fişengi gibi patlatmış.ti. O ge
ce bakkaldan tedarik et~eri iki 
mumla dertlerine yandılar. 

Ertesi gün eve cereyan vermek 
için şirketten memurlar gelip te
sisatın tahrip edilmiş olduğunu gö
rünce hayret ettiler. (Gece, gizli 
bir cereyan gelip müsbet, menfi tel 
Ie...de bozukluk olduğundan kon -
tak hasıl oldu~nu) söyliyerek ge-
ri dönmüşlerd1! O. N. 

!l\ill if~t"' 
Aınn urndesi "MiLLiYET" ti,. 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Tüt"kiye içi.a Hariç için 

L. K. L. K. 
3 aylağı .•••• , • • 4 - 8 -
6 " • • • • • • . . 1 50 14 -

12 ,, • •.•.••• 14 - 28 -

Gelen e•rak seri verilmez.- Müddeti 
ıeçen nÜ•ha.lar 10 kuruıtur .- Gazete ve 
matbaaya ait itler için müdiriyete müra
caat edilir. Gazetemiz ili.n1arıa mes'uliye
tini kabul etmez. 

men hiç konutmuyordu. Yalnız al
nının kırıtmasından kaşlarının oy
namasından dimağının müthit bir 
faaliyette olduğu anlatılıyordu. 

Sarhot oluP. sızmasından korku
yordµm. Lakin beyni, öyle humma 
içinde İfliyordu ki alkolü hemen 
yakıverdiği muhakkaktı. 

Germaine, bir rüyadan uyanmış 
gibi kirpiklerini oynatarak bana ba 
kryordu, elife kolumu tuttu: 

- Sırrı'dan para isterim. Mem
leketime döneceğimi söylerim. 

- Verir mi? Hem bakalım para
• Si var mı? 

- Madem ki evlenmiye karar 
vemıİf. Sağı solu dolandırmıf, para 
bulmuttur. O, istediği zaman, pa· 
rayi icat eder. 

Germaine her halde bu tahminin 
de yanılmıyordu. Sırı Nevres, kırat
ta bir adam, her zaman para bula
bilirdi. Lakin cebine giren parayı, 
kumardan batka yere vereceği bir 
az füpheli idi. Germaine, acaba 
neye güveniyordu? Sırrı Nevres, is 
kandal korkusu ile parayı verir mi 
idi? 

Biraz da merak ediyordum: 
- Parayı aldın, diyelim. Sonra 

ne yapacaksın? Hemen Paris' e mi 
gideceksin? 

- Paris' e gitmek, sonraki İş .•• 
Sırrı'yr mü~kül vaziyete sokmalı • 

Bugünkü program 
ISTANBUL : 

12,30 Alaturka plik neıriyah . 18,30 Pli.k 
neıriyab, 19,20 Ajans haberleri. 19,30 
Alaturka musiki neıriyab. (Eli:ı.a, inci. 01· 
kü, Se•İm Hanımlar). 21,15 Aj.ans •e borıa 
haberleri. 21.25 Madam Mali •e Mösyö Mali· 
nin ittirakile mubtelii Siıan musikiıi. 

V A R Ş O V A, 1415 m. 
19,10: Koro konseri. - Muhtelif halıialer. 

21,15: a Vrto•a filbarmonik heyeti larafındıuı 
•enfonik konser. 23,40: Dans n1usiki•i. - Mu · 
•alıabe. 24,05: Dans musikisinin de•am.ı 

B 0 K R E Ş, 364 m. 
13: Borıa. - Plik. - Haberle.., - Plik. 

18: Radyo orlı:e.tra11. - aHMrler. 19,15: 
Radyo orkeıtra.sı. - Oni•erıite dersi. 20,20: 
Pli.k. - Konferans. 21: Chopİllİn eserlerinden , 
ta.ca•nili piyano konseri. - Musahabe. 21,45: 
Taıa.nnili konser. 22015: So1r.ıofon· -.olo. -
HaQerler. 

MOSKOVA,1724m. 
19,30: Musikili netriyat, - .Konferans. 21: 

Taıannili İtonser. 
V l Y A N A, 507 m. 

20,15: Konser. 21: Radyo popuriai (taıan• 
ni.li.) 22,30: Şarkılar. 23,30: Ha.herler. -· 
Konferans. 23,SS: pl&lı:. 

B E L G R A T, 437 m. 
18: Popüler ha.Yalar (pl.ıc.) - M•ıa'lıabe. 

21: Z.ırepten nakil 23: Haberler. - Pli.k. 
23,30: Dans musikisi. 

KONIGVUSTERHAUSEN. 1571 
18,SO: Pl&k. - Muhtelif balıi•ler. 21,15: 

Piyano • keman taıanni triyosu.. 22: Skeç. -
Musahabe. 22,30: Torinodan nalden lt.alyan 
halk tarkıları. 23: Siyasi haberler. 23,30: Ati· 
nadan spor tenlikleri, 

P R A C, 470 m . 
18: Kuartet konseri. - Musahabe. 20,10: 

Pli.k. - Musahabe. - Pl&.k. 23,45: Hafif mu· 
ıiki konıeri. • iRTiHAL 

Şoförler Cemiyetinden : 
İdare Heyeti Azasından ve Buik Ga

rajı müdiri Supbi Mahir Bey vefat et
miıti&·. Ziyaı, gerek cemiyet ailesini ve 
gerekse bütün meslekdaılarını derin bir 
teessüre garkeden güzide arkadatımızın 
cenazesi, bugün öğle namazı T eıvikiye 
camiinde badeleda F eriköy mezarlığına 
nakledilecektir. Arkad-.lanmızın mesle
ğe bir çok hizmetler ifa etmiş oaln Sup
bi Beyin ebedi medfenine teıyi merasi
minde hazır bulunmaları rica olunur. 

lRTIHAL 
Otomobilcilik alemimizin kıymetli 

uzuvlarından ve müeııeıemizi.n tamirha· 
no müdürü SUPHI MAHiR Beyi pek 
kısa süren bir hastalıkdan sonra dün ge 
ce kaybettik. 

Bu kıymetli arkadatımıza son vazi
f elrini ifa etmek isteyen dostlarının, bu
gün öğle namazının eda edileceği Teı
vikiye camiinde hazır bulunmalan rica 
olunur. 

OTOMIBIL TICARETl T.A.Ş. 
MUDIRIYETl 

Ölüm 
Mülga babı seraskeri reisi merhum 

Serafettin Beyin refikası Ulfet hanım 
dün vefat etmiıtir. Cenazesi bugün öğ
le vıddi. Kalamıştaki köıJ<ünden kaldın· 
!arak Karacaahmetteki aile mezarlığma 
defnolunacaktır. Merhum kendisini ta
nıyan bütün aileler ve muhitJer nezdinde 
hürmet kazanmıı çok meziyetli hanım
larımızdan idi. Ailesine ve torunlarına 
taziyetlerimizi arzederiz. Allib rahmet 
eyliye. 

VAPURCULUK 
TORK ANONİM Ş1RKET1 

1ST ANBUL ACENT ALIGI 
Liman Han, Telefon: 22925. 

Trabzon yolu 
Dumlupnar npnru 20 

Mayıs 

p AZAR günü saat 20 de Galata 
rıhtımından kalkacak. Gidiıte: Zon
guldak, İnebolu, Ayancık, Samsun, 
Ünye, Ordu, Gireson, Tirebolu, Gö
rele, Trabzon ve Rizeye. Dönütte 
bunlara ilaveten Of ve Sürmeneye 
uğrayacaktır. 

yız. Biraz bocalasın. • • Sen de bu 
suretle vakit kazanmıt olursun. Kı
zın fikrini çelmeğe uğraşının. Ar
tık küçücük bir kızı da yola getire
mezsen, yazık sana, Hüsrev! Hat· 
ta senin yapacağın bir teY var ve 
hem en mükemmeli .•• 

- Nedir? 
- Kızı alı:r, Avrupa'ya ıider-

ain. Sırrı, sizi takip edemez. 
Ben, iki küçük kadeh bira içmİf 

olmaklığıma rağmen Germaine' • 
den daha sersemdim; beynim uğul 
duyordu: 

- Bunu da dütündüm. Fakat 
kız hiç oralı değil ••• 

Gennaine, derin derin içini çek
ti: 

- Demek fena tutulmuş!. Bu, te 
davisi imkansız bir .fey. • • Zavallı 
yavrucak! 

Ben de göğüs geçirdim: 
- Evet • • • zavallı yavrucak! 
Gernıaine, dJzlerimi tutmuf, be-

ni sarsıyordu: 
- Bu kızla ben, konuşsam! 
Batımı eğdim: 
- Onu da dütündüm. . • Seni, 

kendine bir rakip telakki edeceği 
icin sözlerin, büsbütün menfi tesir
ler yapacalchr. 

Gennaine, hıçkırır gibi güldü: 

-Bitmedi-



Haftanın filmleri 11 
Sinemalar bu haftadan itibaren 
. ık tamamen yaz mevsimine gir-
1! olduklarından hep evvelce gös 
tılınit filmleri geçinneğe h,..Ia-
1,lar ve içinde bir kısmı fiyatla - . 

.. 1ndirmit olduğu gibi çifte film 
0ıtermeğe h,..Iamıtlardır. 
ipek - Ar.Lan Adam ve Bonny 
fılelek - Garsonlar Şahı ve Ya
lı kalple~ 

, E:lluımra - Ben ve lmperatori • 
,e Ve Balayı. 

"f;;rk - Merkez Tayyare Filoıu 
Saray - Sartfln Kukla 

Rekorlar 
~ Baby Le Roy mukavelesinin do
. ~Uncu ayında befinci filmini çe
İıtıyor. 

l lloyd Hamlton son sene zarfın • 
t hepsi de bacağından olmak Ü -
~re yirmi yedi defa yaralanmış -
t, 

Greta Garho pulu 
Şimdiye kadar pullara kralla -

ıı, büyük hükumet adamlarının, 
hdi b' k ·ı· . . 1 . k r ır aç a ımın resım erı on-
akta idi, yahut ta o memleketin 

~ııza:aları .• 
. Söylendiğine göre bveç, milli 
it kahraman gibi baktığı Grela 

tbo'nun resmini ta,ıyan yeni bir 
ııt ihdas edecekmif. 

Tevcih 
. Joan Harlov bir müddetten be
. l<aliforniyada Passadena fehri ·• 
1

11 polis şefi buh:nmaktadır. Ma
" afih haydutlar korkmasınlar, 
ııkü bu ünvan polislerin bir ba
&una iftirakinden dolayı kendisi-
fahriyen verilmi,tir. 

Viyanada sinema haftası 
16 Hazirandan 2 Temmuza ka

t sinema aleminin maruf aktör. 
ti Ve rejisörleri "beynelmilel film 
Ftaaı., na iftirak etmek üzere Vi-

~ııaya geleceklerdir. Avusturya.da 
:!'le bir toplantı ilk defa olmak -
dır. 

4.vurturya Cümhurreisi M. Mik
. film bayramının fahri reisliği • 

kabul etmiftir. Bu hafta zarfın
! muhtelif film müsabakaları ya-

1 acaktır. 

Gusto 
Oliver Hardy nafile tıklatma • 

arnı bilmiyor. Geçenlerde bir ter -
ziye gitmi,, kumatlara uzun uza • 
dıya baktıktan sonra nihayet bir 
tanesinde karar kılmıt· 

Dükkandan çıktıktan sonra ter • 
zi küçük Douglas Fairbanks'a de· 
mit ki: 

- Amma da zevki vannıt ha •• 
Ayol bu kuma,ı, müfterilerim atla 
rına örtü diye kullanıyorlar, 

Hollyvoot'lu 
Joseph Schildkrant tam Holli • 

voodlu bir artist .. Babası Türk, a -
nası Yahudi, Yiyanada doğmuş • 
tur, hayatı Romanya.da geçmittir. 
Fransızca, almanca, İngilizce, is. -
panyolca ve macarcayı mükemmel 
kıonuşur. Latince ve yunancayı da 
okur. 

ihtiyat 
Muzikal komedilerde tanınmış 

artistlerden olan frene Dunne'in 
gayet güzel sesi vardır. Onun için 
artist sesini bir buçuk milyona si • 
ızo"'İll. ettirmiftir. 

Meşhur boksör Karneranın Amerika· 
da film çevirirken kucağında iki ka

dınla aldırdığı resim 

1 l 

Greta Garbo Kraliçe Kristin rolünde 

Karışık ismi fail Bir sesin kıymeti 
Joseph SChildkrant garip bir a

damdır. Ebeveyni itibarile Türk 
ve İspanyol aslındandır. Viyana.
da doğmu, ve Romanyada büyü
·.nüştür. Fransızca, İngilizce, al • 
111.nca, İspanyolca ve macarcayı 

•;ol aylıkla görü,ür ve latince ile 
•umcayı da anlar .•. Bu adam dün
aya yalnız dil öğrenmiye mi gel

. .:ıit der9iniz? 

Yeni rekorlar 
Dokuz aylık mukavele müddeti 

~arfında beş film çeviren Baby Le 
Roy, film rökorunu ve son sene zar 
fında 27 yara alan Lloyd Hamilton 
da kaza rökorunu kırmıtlardır. 

Maruf Amerikan artisti lrene 
Dunne'ün sesi çok güzeldir ve ken
disi Brodway'in en aranan şantö:z. 
lerindendir. Bu kadın sesini bir bu
çuk milyona sigorta ettirmiştir. 

Hüsnütabiat 
Komik Oliver Hardy'yi tanırsı

nız. Geçende bir terziye gitmiş ve 
uzun uzadıya uğrattıktan sonra 
kendisine bir kostümlük teçmif. O 
dül.landan çıktan sonra terziye ge. 
len küçük Douglas'a terzi bu ku
m,..ın beygir örtüsü yapmıya ınaıh 
sus bir teY olduğunu söylemiştir. 
Artist olmak hüsnütabiat sahibi ol
mıya kafü gelmiyor. 

"' Jean Weber sinemayı ve 
Komedi - F1:1ansez'i bırakmıttır • 
Kendisi timdi Belçika.da bir turne 
yapmaktadır. 

"' Harold Loit elyevm (Kedi a
yağı) iaminde bir film çevirmekte
dir. 

"' Emile Zola'nın varisleri "Na
na" romanının filme alınıt tarzın
dan memnun değildir. Filmin ro
mandan bam ba,ka bir kalı:ba dö
küldüğünü iddia ebnekte ve protes 
toda bulunmaktadırlar. Hatta İn
gilizler bile bu filme "Nana" ismi
nin konulmasını kabul etmemişler
dir. Dava açacaklar mı? 

"' Lilian Harvey'in çevireceği 
son film: "Hollyvvodun 365 gece-.,, 
Si • 

"' Grace Moore "Karmen,, opera 
komiğinin haf rolünü alacaktır. 

"' Marie Beli attan dütmüştür. 
Bazı yerleri zedelenmi9tir. R'!gine 
Parrs bir otomobil kaza•ında yara
lanm.ı,tır. 

* Colwnbia tirketi blançosuna 
göre altı milyondan fazla temettü 
hasıl etmiftir. 

"' Son hafta içinde Hollyvood sü
tüdyoları 4944 figürana iş vermiş
lerdir. 

"' Romanya.da on sekiz yaşından 
aşağı gençler, hatta akrabaları ile 
de birlikte olsa sinemaya gidemi
yeceklerdir. 

FRANSADA: 

"' Gaby Morlay, maruf Fransız 
muharriri Henri Duvemoia'nın 
Jeanne ismnideki eserini çevire -
cektir. 

"' Andre Roanne, Berthomien'in 
Aristo ismindeki eserini çevirmek
tedir. 

"' Marel Pagnol, Angele filminin 
harici manzaralarını bitirmittir. 

"'Leon Matot maruf Fransız ko
miği Milton ile birlikte Comte Ob
ligado ismindeki operetin bir sah
nesini çevirmiftr . 

ALMANYADA: 

"' Yataklı vagon kuzuları İsmin
deki eserin filme çekilmesi düşü -
nülmektedir. 

"' (istediğini bilen kadın) filmi
nin yıldızı olan Lil Dagover seçil
mi,tir. 

"' (Erkekler ve bir kadın) filmi 
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Marlen Dietrich'in son resmi 

santör tarafından yasak edilınittir. 
"' Mozart filmini Gustav Frölich 

çevirecektir. 

"' F rankenstein ismindeki kor -
kunç film hükumetin emrile piya• 
sadan çekilmittir. 

"' Emile Jannings Kopenhaır'a 
gitmittir. . . 

"' Victor de Kowia, Poppıyı çtı 
virmelctedir. 

,. Methur Alman yıldızl!'r~ndan 
Aenne Goerling vefat etmıttır. 

,,. Hitlerciler, kendi p: ~ ;aganda 
filmlerini siyasi hasımlarının mev
kuf bulundukları (Toplanma 
kampları) nda göstermektedirler. 

RUSYA'DA: 

"' Pievtzoff'un riyaseti altında 
bir heyet Pomir yaylasında. bir film 
çevirmeğe çıkmışlardır. 

"' Kutup seyyahlarının hayatları
nı tasvir etmek üzere (Buz eriten
ler) isminde bir film cevrill'::ektir. 

ecep B. Erzurum kongresinden ilk B. M. Meclisine kadar geçen vakayii anlattı 
(Başı 1 inci sahifede) ı 

el tutmuf sayıbalirdi. 

1 
Anadoluda milli bir birlik ku • 
ıııu, demekti. Sivas kongresi, bu 

\! laria kendi mevcudiyetini latan 
· l hükumetine ve itilaf devletle • 
d ~e tanıtmıf sayılabilirdi. itilaf 
~~~etlerine alet olan Ferit hüku • 
!\ tı ınevkiini bıraktı, Ali Rıza Pa-

l'erine geçti. 
/) ~u, milli bakımdan memnum • 
~I tn . . 

ucıptı. 

.Salih Pa,a Amasyada •• 
~ .. s,"aa kongreainin topland_ı.ğı .~sna
~ ~e aonra maruz kaldığı gu~_lu~le • 
~lllatırken Ali Rıza ~aşa _hukum~ • 

~ kuvayi milliye erkJnı ile Salih 
')'ı tema• için gönderdiğini anla.t-
11tım. 

;~.Salih Paıa, Ali Rıza Paşa hükfune 
•t'". Bahriye nazırı olarak Amasyaya 
; ·~'.· Milli temsil heyetinin reisi Ga
d 1• 20 Teşrinievvelde mülakat baı 
41~'. 3 günlük konuşmada, milli teıek 
ı-: tenıail eden iki zat araaında bir 

Ji~j'I imzalandı. 
l .. asa edeyim: 

i 1 ...._ lstanbuldaki hükumet, bu mil
~fi·~"büsteri, kaynaımaları,, kongre· 
, temsil heyetini, milli teşkilatı tanı
c,.ı.ı, ili: 

1
...._ Siva. ve Erzurum kongreleri -

· e&bit ettiği esasları kabul edecek 

~"ı' o demekti ki, ~~ir iıgalini ı. 
İi u dil tanıyor ve 1113.hla mukabele ;;.,ru görüyordu. • 
>,~ •ı-tatiyanlara hikimiyet ve tmti -
ı ... _. lanıımamak esası da kabul edili
~, ' 

\;~ '< •ni kurulacak Mebusan Meclisi • ~ 
it.~ "'1adoluda toplanmasını Salih Pa 

S ahul etmiıti. 
ltr-~lih Paıa bunları J&bsen kabul 
\,~tın; imzas:nı koyarken söyledi. v_e 
ı,, ~~ ettiremezse vazifesinden çeki-
ttıne aöz verdi. . . 

~.11 ""•.t stanbula dönünce! ::'azıfe•ın 
il\, Çekılmedi. Zaten kendısınden bu 
~ak ta doğru değildi.. . , 

~. ' u Pl'Otokolün maddelerınden hırı 
"'ıı ~dur: Salih Paıa, Meclisi mebusa 
"ı;M. nadoluda toplanmasını kabul et 
~ l;.Bu ana fikir, tazeliğini kaybet
~ita.ı, •r mevzu sayılamaz. İstanbul, pa 
< l'·t Vasfını çoktan beri kaybetmit· 

i ~ O~anlı Rus seferinin akıbet.· 
ıı- a.afıye edilirken, lstanbul enıın 
'•ıı""Yitaht olmak vaziyetinden çık· 

ı. 

)~?undan altmış sene evvelki hika· 
~~· A.vastafanos muahedesi Rumeli 
lıh ll>de büyük bir kat'i uzuv ameliyesi 
~ıştı, 
~anlı imperatorluğunun vaziye-

yeti Merice kadar uzanmıt§ı. Hele Bal ı 
kan harbinden sonra lstanbul merkez 
olmak vaziyetinden çıkmıtlı. 

Bunu düşünmek gerektı. 
lstanbulun umumi harpten sonra

ki devreainde, fili işgal varken impe • 
ratorluk çökerken yeni Türk devleti
nin merkezi olarak kalmaaına imkin 
kalmamıştı. 

lstanbuldaki meclis 
Mesul dütman aili.hlarının teıiri 

altında .milli bir meclis. kurulması ise 
kabil değildi. Salih Paıanın tahıi ka
bulüne rağmen, meclisin Anadoluda 
toplanrnaıına karar verileceği umula _ 
mazdı. 

Temsil heyeti, bu imkilnaızlıktan Jo 
layı, vaziyeti toplanacak mebualarl.a 
konuşmağa karar verdi. 

Mebuslardan bir çoğu, meclisin A
nadoluda toplanmasına taraftar değil 
di. Temsil heyeti, dahi ciddi kararı ... 
ra varmak Üzere, yeni mecliıin lstan
bul olarak kalmasını çarınaçar kabul 
etti. Yeni meclis 1919 kanunuevvelinin 
21 inci günü lstanbulda toplandı. Hal 
buki bundan evvelki meclisi mebusan 
1919 aenesi Teırinievvelinde, bir dar
bei hükumetle Vahdettin tarafından 
kapatılmıttı. Eirer Anadoludaki milli 
toplanıt faaliyete geçip te mevcudiye
tini ihsas etmeseydi, latanbul kendili 
ğinden bir sulh y.apacak, en 'fena bir 
aulhü emri vaki yapıp İmzalayacak -
tı. 

İstanbuldaki meclis toplanınca, 
mebuslardan bir çoğu Ankaraya uğra 
dılar. Erzurum ve Sivas kongresinin 
mukarreratı üzerinde kendileri ten • 
vir edildi. Misakı Milli vesikasına e -
sao olacak fikirler, nıdıualara not et • 
tirilmitti. 

Meclis, çok ömürlü olmadı. Bir la 
kon münakata mevzulan ile uğrattık 
tan sonra, inkılip tarihimizde yer ala 

·cak bir tek it yaptı. 
Milli misakı, Oamanlı meclisi mebu 

sanına kabul ettirdi. Bir fırka gTUpu 
yaptpı, adına F ela!ıı vatan dedi. 
. !}~ grup, Anadolu ve Rumelinin iı 
t~lalı gay.,..ile hareket ediyor, ve mil 
lı kurtuluı hareketlerinin tesiri altın
da bulunuyordu. 

Milli fefin 1918 teşrinisanisi ilk h f 
tası sonunda Suriyeden yukarı ha ~ 
ket eden lngiliz ordularının lsken~=
ronun terki talebini reddettiğini "e 
yazdığı bir f-İfrede, vatanın istili.sına 
karşı hiç bir müsamaha kabul edemi
yeceğini ve buna ateıle mukabele edi 
lecei(ini bildirdiği maliimdur. 

Bunu bir kumandan sıfatile yaptı
ramıyan zat, Anadoluya geçerek, bir 
SP.neden fazla zaman zarfında bu i1i 

milli bir dava h!\line getirmişti. 
lstanbuldaki Mebusan meclisinin 

kabul ettiği milli misak, vatanın muay 
yen çizgiler içindeki kısımlarının türki 

y..ye ait kalması fikrinden ibaretti. 
Ana çizgileri ıudur: Mütareke hu 

dudu içinde bulunan halk bir kül • 
dür. 

Şarktaki üç vilayetle Garbi Trak 
ya mukadderatı, halkın serbest reyle 
rile halledilecektir. 

lıtanbul ve Mannara, vatanın ayrıl 
maz parçasıdır. Boğazların serbeıt 
tisi ayrıca konuıulacaktır. 

Ekalliyetlerin hakların bir takım 
esaslara bağlanacaktır. Memleket, mil 
li, iktısadi, mali, adli, bir takon kayıt 
)ardan kurtarılacaktır. 

Osırada, gazeteler ve bilhassa Si
vastaki idarei milliye, diğer taraftRn 
mebua]r mahafili ve hükUm.et ricali a 
raaında memleketin kurtu]u§U için he 
yecanlı müdafaalar yapıyorlardı. Sa -
ray bu vaziyetin böylece devam et -
meainden endi~ edi.r.ordu. 

Kabine değişiyor. 
. Nih~yet, müttefikler, ilk darbeyi in 

dınnege karar veriyorlar. Ve Babıali 
ye bi~ not vererek erkanı harbiyei u • 
mumıye reiainin istifasını istiyorlar~ 

(Recep Bey burada Gazi Hazretle 
rinin bir tifrelerini okudu) 

Hiç bir müatakil devlet kaıdedile 
mez ki herhangi bir memurun, en kü
çüğü de olsa, ona bir batka devlet ta 
rafından vazifesinden aynlması hak • 
kında yapılan bir teklifi kabul et -
ain. 

Bu iatiklale açık bir darbe idi. Bu 
nu reddetımeai lazımdı. Anadolu, bu 
fikri latani>u&a telkin etti. Fakat mü • 
eaair olarnadr. Bili.kia tema.il heyetinin 
lata.,buldaki kuvvet ve nüfuzunu kır
rıcı vaziyetler ihclaa edildi. 

Sadrazam Ali Rıza Pa,a, Harbiye 
nazırını feda etmekle kurtulmadı, ken 
di de çok geçmeden iatifaya mecbur 
kaldı. Ve Salih Paşa, yeni hükiimetin 
batına geçti. Bu valca 8 Martta olu 
yor. 

16 Mart 
Bu arada lstanbul 16 Mart İşgali • 

ne uğruyor. Bu facialı aahneyi, hepi
nizin bildiğinizi tahmin ediyorum. 

Fakat 16 Mart hadisesine İfgal mi 
diyeceğiz. lstanbul zaten İşgal edil -
miş değil miydi? 

Cevap vereyim: latanbul, İfgal al 
tında idi. Fakat bu ordular, memleket 
te olmakla beraber, Padiıah, hüku
met giiya İş batında idiler. Hatta , mec
lis b_ile faaliyette idi. 

Fakat 16 Mart işgali, bütün mem· 
leket mukadderatına müttefiklerin ha 
kim olması demekti. I 

Bildi~iniz gibi Şehzadebatı vaka • 
sı oldu. Türk ordusunun kahramanlık 
timsali birkaç neferimizin üstüne vah -
§et timsali birkaç kişi, yüklendiler ve 
onları boğdular. 

Bu an~ak İptidai vahşet devirlerin 
de yapılabilirdi. Bu aahnelerin adet· 

)erini söylemenin ehemmiypeti yok -
tur. 

lstanbulda örfi idare ilan edildi. 
Bir beyannamede her ıeyin iıgal ordu 
aunun emrine tabi olduğu bildirjli;.or -
du. Bu Taziyette, her İ•tediklerini ya
pacaklan tabii idi. Nazırından mahal 
le bekçiaine kadar her Türk vatanda 
fi hakkında istedikleri muameleyi tat • 
bik ebnek ellerinde idi. 

Nihayet facia tamamlandı: Mebu
san dairesi basıldL İsimleri not edi • 
len zevatı, istedikleri yere kap~ttdar. 
il N iaanda bu müthi§ cenazenın tet· 
fini merasimini Vahdettin yaptı. Ka· 
patma ordusunu resmen imzaladı. ~" 
ten Mecliai mebusan kalmamı,tı. Bır 
çok mebuslar Anadoluya kaçtılar. Ba 
zıları, gayri faal vaziyette kaldılar. 
Anadolu, bu hareketin Meclisin latan
bulda toplanınumdan ileri geldigini 
biliyordu. 

Yeni Mttlise hazırlık 
Siva.sa dönelim: Sivaataki temsil he 

yeti, kanunuevvelde Ankara.ya yer • 
leımiıti. l&tanbulda.ki hadiseler, An
karadan takip ediliyordu. Fel.lhı Va
tan grupunda, ön ve baş olanlara düf 
ı~an eline geçmemek için tedbir al"';": 
ları tavaiYe edilmiıti. lstanbul meclm 
bu darbeye uğradıktan sonra Anado
lnu kat'i kara"ll\I aldı. Yeni bir mec
liain toplanm~ı, Ana.doluda devletleı 
:uek fikrini yerine getirmek kararını 
verdi. Demek Anadolu mukabil dar • 
beyi hazırlanıyordu. Yeni meclisin Bü 
yük Millet Mecliai namile, davet edil
meııi bu suretle temellqiyordu. E•kİ 
tehirde, Afyonda, İngiliz itgal lruVYet 
ler ivardı. 17 - 19 Mart ar~ında bu 
bavalidek.i lnıriliz krt' alan tardedili • 
yor. O kadar aeri yapılıyor ki, düt • 
man esir olmamak için bütün süratleri 
le lstanbula dönüyorlar. 

Bunun yalnız minevi değil. fili mü 
dafaayı idare vazifesinde mühim ro • 
lü olan deıniryollanna sahip olmak gi 
bi maddi aebel>i de vardı. 

Yeni Meclisin intihabı vazifesi, in
tihap teklinin üstünde bir ehemmi -

yette idi. Memleket mevcudiyetinde 
halk rolünü temsil eden zevat. seçile
ceklerdi. Toplanma yeri Ankaradır. 
Meclis, •ali.hiyeti fevkalideyi haiz -
di. Bu meclis Sultanın kapattığı mec .. 
tisin mabadi değil, içinde bulunduğu 
şartlara uygun olarak kararlar vere -
bilecek bir mecli.ti. 

Her sancaktan müsavi ola1"'ak bet 
aza seçilecek, Anadoluya geçecek, Is 
tanbuldaki meclis azaları da bunlara 
iltihak edeceklerdi. Nihayet IJU meclis 
toplandı. 

Fena düşünenler, ıztırap duydular. 
lstanbulda kurtuluşun son ümidini 
meclisi mebusanda bulanlar Anadolu 
meclisinden veni bir kurtuıu; Lmidi a• 
larak aevindiler. 

23 Nisana geliyonız. Meclis, mera 
simle açılıyor. İkinci toplantıda Gazi 
Mustafa Kemal bir takrırie bazr eıaa 
lan teıbit etti. . _ 

Milli irade meclıste temerkuz eder. 
Meclia vatanın. mıı!'ad~eratına hilk?n 
d . Tecrii ve ~raa salahıyet, meclıı-

ır. ' M l' k - ~· b' t toplanınıttır. ec ıa, eBClıne ır 
e · çer bu zat vekiller heyetinin de 
reıs ae ' M'll M I' . . 
reisidir. Türkiye ı e!f dec ıadını~ e -
saa vasıflannı kıaaca ı a e e eyım: 

1 - Vaian mukadderntına yalnız 
mcclia hakimdir demek, o giınden sal
tanatı yıkmak demektir. 

Bu, aynı zamanda Arultioludaki ye 
ni d»vletin bir cümhuriyet olduğunu 
söylemek demekti. , 

~ecli•, fevkalade salahiv.,tle, mil
let mu~arreratına hakimdir. Kendi 
seçtiği reise~. milletin .de ~eisi ~enıi~- 1 
tir. Bu adı soyleıunemış cumhurıyetten 
başka bir şey değildi. 

hilô.let ordus<1 
Meclsin Ankarada toplanıtı İstan 

bul \ıilif mahafilinde fe,.rkali.de teair 
etti. Bir takım tedbirler al :lıl11.r. Jstan 
bul da bir Hilifet ordll.MI t ~§kiline ka
rar verdiler. Bu sifihlı ve fili mücadele 
idi. Tarihin nefretle kaydettiği, 11 
N iıan tarihli, zamane feyhislimının 
imz"sını taııyan vesika neıredildi. Bir 
takım beyannameler hazırlanarak at 
mak için ecnebi tayyareler'nden isti· 
fade olundu. 

Harbi umumide Afrikada Cavada 
Hilafetin nüfuzu yayılmak istenmis · 
ti. l\letice almamamıftı. ş;mdi de, pa· 
ditah namına ıeref apoleti taşıyan bir 
taknn adamlar, hilafetin bu köhne nü 
fuz•_ınu gii.ya kurmak için vatanı kur· 
tarınağa çallfll.n öz evlatlarını h•nki
le ç<ılıfıyorlardı. 

Gazi Mustafa Kemal, idama ntah. 
kum oldu. Vazifeden azlettiler. Bun
ları biliyorsunuz. Nihayet idam · kara 
nn ıda verdiler. 8 aydan beri miliı hat 
tında duran Yunanlılara taarruz em 
ri verildi. Marmara §Arkında, Bolu, 
Düzce Adapazar, halkına emirler ve 
rerek bu havali halkı isyana tetvik e· 
dildi. 

Büyiik Meclis hükiimeti, buna kar 
ır tedbirler aldı. Fransızlar, Pozanti 
den püskürtüldüler. 

Anadoludaki ülema da İstanbul a• 
leyhinde fetvalar nefrettiler. 29 Nisan 
da hiyaneti vataniye kanunu çıktı. Hü 
ki:":nete kartı koyanlann hain addedi 
lecekleri ilan edildi. istiklal mahke • 
meleri kuruldu. Hülasa milli mukave
metin enerjisini gösteren hareketler 
tamamlandı. 

Ankarada bu işler olurken, bir ta 
raftan da padişaha padişahımız efen 
dimiz denilmekte devam ediliyordu. 

Çünkii tarihin bazı seyirleri vardır 
Karşısındaki müşkülatı hep birden kal 
dırmağa çalışanı aruızın kafasını ıu.. 

yaya çarpar. 
Büyük Reis, nutkunda 

iyi i:zah etmiıtir. 

1 

bunu, çok J 

(Recep Bey, burada Gazi Hazret• 
terinin nutuklarından bazı parçalan 
okudu) 1 

Ma.lıı-da en kna yoldan olmaaa bi 
le en ~ni~etli yoldan gitmek liznn 
d~. _Vazıyet ıdare ediliyordu. Makamr 
hılafet ve saltanatın muhafaza ed' -
l~eği kaydı unuhılmuyordu. Halk~; 
bır taraftan: 

- PadiJah1111rza kalaa, o fena feY 
)erin hiç birini ya.prnaz. Ne yaparn... 
Düımanlar anısında kaldı. Deniliyor -
~. 1 

isyanlar .•• 
Recep Bey bundan sonra Türk in· 

kı\&bının ve Türk istiklal harbinin 
bazı safhalarını anlatmak istediğini 
.öyliyerek, memlekette taraf taraf ia 
y.anlann çoğaldığını, menfi unaurla -
rm tahrikatından kuvvet almıt ioyan
fardan biri olan Anzavur barekit1na 
ı-eçmif ve: 

- Anzavur, .efil kafasını Lu uğur 
da verdi ve cezaND.ı buldu. denUttir. 

Recep Bey, iayan dalgalarının bir 
aralık Ankar~ya kadar yakla§lıiını, 
Ankarada tahsis edilen bir taburda ia • 
yan alimetleri belirdiğini, güçlükle 
önü alındığını, muhtelif iayan hareke~ 
!erin pek çok zayiata uğrandılını, peh 
çok kan aıkbğıru ve neticede hüklime 
tin bunlann hepsini baatırarak akıbet 
muzaffer olduğu anlattı ve Punto.tan 
bahsederek, Rumların hiyanetlerile 
Punto.& bazı Yunan askerlerinin çıka 
nldığını, Şark ordulanndan tefrik e
dilen kuvvetlerin Punto. uilerile çar 
pıttırmak mecburiyeti ha.ıl olduianu 
izah etti. ve gelecek konferansta Is. -
tiklal harplerinin k ... da olta, bütün 
anahatlarile bir büli..aasrnı yapacağını 
aöyledi. Recep Bey, nutkunu bitinr • 
ken tiddede alkıtlanmıttır. 

f Küçük haberler 1 
"' Bııdapeşteden şehrimize gel

miş olan Trabzon mebusu Hasan 
Bey dün akşamki trenle Ankaı-a• 
ya gitmiştir. 

"' Türk Kadınlar Birliğinin se
nelik kongresi haziran 15 te tou -
!anacaktır. 

Şube ücretleri 
Orta tedrisat muallimleri üç ay 

danberi şube dersleri ücretlerini al
mamaktadırlar. Birikmiş olan ücret 
!erin tatile kadar verileceği ümit 
edilmektedir. 
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HerJ!Ün bir gazı ' 

Marul mevsimi geldi ..• 
Sorarsanız, hepsinin cinsi yedikule, 

hepsi de göbekli ..• 
Tabiat, her sene mayıs girince 

insanlara yeşil bir ziyafet çeker. 
Çoluk çocuk, genç ihtiyar, hatta 
zengin fakir, bu ziyafetten hissesi
ni alrı. 

Bugünler, ayıptır söylemesi, ça
yıra salınan ineklere döndük. 

Adına marul diyoruz ama, mü
bareğin ottan bir fariu yok. Yalnız 
kendine göre hususiyeti olan bir 
ot!.. 

Hıdrellez girdiktensonra, öyle 
bollandı, öyle bollandı ki, yemek
le bitecek gibi değil. 

Marulun kan yaptığını ve hiç ol
mazsa kanı tazelediğini söylerler. 
Buna benim de inanacağım geli
yor. Kır havasını koklıyarak, fÖY
le taze koparılmışından, göbekli 
bir marulu, yaprak yaprak kopa -
rıp tuza batırdıktan sonra hatırha• 
tır yemenin ayrı bir zevki var! .. 

lnsanların nihayet söz söyliyen 
birer hayvan olduklarım, marula 
dütkünlüklerile de anlıyabiliriz. 

Marul, her mevsimin mahsulü 
<f•ğildir. Yalnız bahe.rda yetişir. 
Ve yüzünü fÖyle bir gösterip der • 
hal tohuma kaçar. Çarçabuk kart
ı,.._.n bazı kadın tipleri gibi! .. 

Marulu, bizde kimler sever? He
men herkes !.. 

iyisini k imler ele geçirir? Pek az 
kiti .• 

Sorarsanız hepsinin cimi ) edı
l<ule. . . Hepsi göbekli ! .. 

Fakat elinizle töyle bir yokla
dınız mı, tüy kabası hindiler gibi, 
sade kabuk çıkar. 
Yetiştiği bostanda marulun iyi

sini ve hele ucuzunu bulacaklarırı 
umanların aklına şaşarım. Geçen 
gün ben de böyle boş bir. ümide ka
pıldığım için, siz de benım aklıma 
~abilirsiniz. 

Evet! .. Bostanda hiç olmazsa ta
zesini ve hele mutlaka göbeklisini 
bulacağımı düşünerek Hıdırellez'
den birkaç gün evvel, Y edikulede 
bir bostana gitmiştim. 

Bostan sahibini, araya araya fi-
deleri sularken elegeçirdim: . 

- Bana bir iki marul kopar! .. 
Herif aksi bir Bulgar' dı, ta§k:n 

ıa~ın yüzüme baktı: 
- Ne marul? 
Dedim ki: 
- Marul yok mu, marul. • • Hr

ni fU suladığın marullar ..• işte on 
!ardan istiyorum. 

Canını sıkacak bir şey söylemi-
~.im gibi yüzünü bu~turdu: 

- Yok hurda marul!.. 
- Bunlar marul değil mi? 
-Marul ama, yaramaz! •• 

- Niçin yaramaz? 
- Daha olmadı .• 
- Zarar yok. . Sen kopar! ... 
Gözlerinde para hırsı, 'öyle bir 

parlayıp söndü: 
- Ama vereceksin tanesine be~ 

guroş .. , 
- İyilerinden olsun da ne yapa

lım veririz .•• 
Bir kaç dakika sonra, elinde ü

çer be,er yapraklık marul yavrula
rile geltl;, Hepsinin kafasını, kes
kin pıçakla bir çırpıda uçurup ha
vuzun yosun tutmuş suyunda guyı:. 
yıkadıktan sonra uzattı: 

- Nah, al! 
Öyle b ir tavırla söyledi ki; bu

nun lligatçe manası : 

- Ye de patla. • • Zehir zıkkım 
olsun. . • demekti. 

Herife fena halde içerledim. E
lime tutu,turduğu marulda saysam 
on be, yaprak çıkmazdı: 

- Bunlar nasıl marul? diyecek 
oldum. 

Nasılsa gevrek gevrek güldü: 
- Yok zarar yok zarar .•• 
Sonra hafmı sallıyarak: 
- Ha büyük, ha küçük. • Hep 

bir ..• dedi. 
Hiç sesimi çıkarmadım: Marul

ları yiyip bitirdikten sonra bet ku
rut uzattım. Sordu: 

- Bu ne be yahu!.. 
- Ne olacak, para. •• 
- Sen vereceksin, iki marula on 

guro, .. 
Gülmek sırası hana geldi: 
- Ha bet kurut, ha on kuruş .• 

H b. d ··ı "? ep ır. • • egı mı. 

O günden beri kimi marul yer -
ken görsem Bulgar bahçivanla ara 
mızda geçen muhavere, aklıma ge
liyor. Kendi kendime gülüyorum. 

Dün Sultanahmet'teki manavın 
önünde tablasını marulla doldurmu, seyyar bir satıcı 'öyle bağırı
yordu: 

- İpekli fistan giymi.ler be! .. . 
Şunlara bakın be! .. Göbekli be! .. . 

Kartı kaldırımdan geçen ~ifman 
bir hanıma lafatıyor sandımdı. Me
ğerse marullarına medhiye söylü
yormu,. 
Şişman kadın, dönüp bakmadı 

bile. . . Bu sözü kendi üzerine al
mamakta hakkı yok mu? 

Göbekli diyince artık, hatıra 
kadın değil, yus yuvarlak, katmer 
katmer bir marul geliyor! 

Kim bilir, belki günün birinde 
marulun da göbeklisi aranmıya • 
cak ... 

O zaman sokaklarda, timdiki gi 
bi: 

- Göbeklidir. . . Yedikulenin 
göbeklileri. . . yerine: 

- Çiroz gibi marullar! .. Say E
fendi! On yapraktan fazla ise pa
ra yok! .. Naralarını dinliyeceğiz. 

. M. SALAHADDiN 

Bugün Yal ovada at 
koşuları yapılacak 

Halk fırkası Yalova kazası ida 
re heyeti tarafından bugün Y alo -
vada bir at ko,usu ve bir futbol ma 
çı tertip edilmi,tir. Müsabakalara 
bugün saat 12,30 da fırka sahasın 
da başlanacaktır. Müsabakalarda 

kazananlara fırka tarafından bir ku 
pa hediye edilecektir. Yazlık at ya 
rıtlarına 27 temmuzda Veilefendi 
de ba,lanacaktır. Bu seneki at ya
nşlarmın diğer senelere nazaran 
daha iyi olmasına çalı,ılac:ıktır. 
Ve bu referki yarı,lara yeni yarış 
atlarının girmesi koşulara bir fev
kaladelik verecektir. 

Bisiklet birincilikleri 
htanbul mıntakası Bisiklet heyetin· 

den: Mıntaka Bisiklet birincilikleri 
25·5· 1~134 c-uma günü yapılacaktır. Jı .. 
tir:.k ~decek klüp azaları 23-5-1934 ak
~amına kadrtr mıntaka kiWı~tine isim]e .. 
rini yazdırarak programı öğrenmeleri 
tebliğ olunur. 

Milliyet'in tefrikası: 12 

Tanıdığım Casuslar 
( Mell. Knokaert'in hatıraları ) 

Tercüme eden: AHMET CEMALEDDİN 
'.Agnes le arasıra yanlarına gelerek j 
kendilerine hizmet ediyor, fakat 
bit mütteri gelince ifinin ba,ına 
koşuyormuş. Agnes böyle odaya 
girip çıktıkça işitiiği birkaç cümle
den bu Prassek'in yeni vazifesinin 
Roulers havalisinde çalışan bizim 
casus tebekesinin emniyet ve sela
meti ile pek yakından alakadar bu
lunduğunu ititmi' ve iki misafiri
nin ne mal olduklarını ancak o za
m.ın anlıya bilmiş. Fakat hiç belli 
etmiyerek kendilerine hizmette de
vam etmiş. Bir aralık Volf kendi
sine hitaben: 

- Agnes, benim cici gülüm, de
miş, arkadaşım Prassek bizi terke
<lerek mühim bir vazife ifasına gi
tliyor. Kendisi muvaffak olup av
det ettiği zaman pek çok şerefle 
Jönmüş olacak haydi sen de kendi 
sinin muvaffakıyetine bir bardak 
~rap yuvarla bakalım!.. 

Arkadaşının bu mukaddimesi 
karşısında Prassek te tefahürden 

nefsini menedemiyerek azametfü
ruşane bir tavırla arkadaşına: 

- Azizim, demif, ben buradaki 
uçan yuvasını temizledikten sonra 
bir dah~ buraya döner miyim hiç
Allah gostermesin. Brüksel civa • 
rında cephe gerisinde bir vazife is
terim. Hiç olmazsa orada hayat 
var. Burada biz yaşamıyoruz sü
rünüyoruz. Bu netameli yerde' ya. 
tanır mı Allahatkına .. 
Diğer taraftan Agnes Alman me 

murunun vazifesinin neden ibaret 
olduğunu anlaınıya karar vermit 
ol~uğundan ikram edilen şarabı iç
mı;: ve yanlarından ayrılmış. iki 
arkad~ sonuncu 11iteyi devirirken, 
tabii şarabın buharı altında, bir 
hayli gevezelik etmişler ve kurnaz 
Agnes. bunları kapıdan dinlemiş ve 
fu netıceye varmış: İdam edilen bi 
:zim 63 numaralı casusun odasında 
elde ettiği malümatı Ekloo' daki 
müttefikin karargahına bildirmesi 
için talimat ve şifre bulunmuş. La 
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Millet Meclisinde 
Müzakereler 

Mülga aıiret alayı kuman
danlanndan 

Kahraman Beye maaş 
ANKARA, 17 (A.A.) - B. 

M. Meclrsi bugün reis vekili Esat 
Beyin riyasetinde toplanmıştır. Ma 
nisa mebusu Refik Şevket Beyin 
tat ocakları nizamnamesinin 13 ün
cü maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki kanuni teklifin ruzname -
ye alınmasına dair olan takriri o
kunarak kabul edildikten sonra be
lediye kanununun 159 uncu mad -
desinin tefsiri hakkında başveka -
let tezkeresi ve muvakkat encü • 
men mazbatası, devlet demiryol -
ları ve limanları idaresinin 1930 
senesi son hesabına ait mutaba • 
kat beyannamesinin takdim kılın
dığına dair divanı muhasebat tez
keresi ile devlet demiryolları ve 
limanları umum müdürlüğünün 
1930 senesi son hesabı hakkında 
kanun layiiıası müzakere ve kabul 
edilmi,tir. 

Zekai Beyin takriri 
Bunu müteakip Diyarıbekir me 

busu Zekai Beyin arzUhal encü -
meninin 4 - 3 - 934 tarih ve 116 
numaralı kararının umumi mahi • 
yette müzakeresine dair takriri ve 
encümen mazbatasının müzake -
resine başlandı. 

Arzuhal encümeni mazbatasın
da, mülga aşiret alayı kuman -
danlarından Ka:hraman Lutfi Be -
ye tekaüt maaşı tahsisi hakkında 
arzuhal encümenince ittihaz edi -
len kararın heyeti umumiyede mü
zakeresi için Diyarıbekir mebusu 
Zekii Bey ta~an verilen tak
ririn encümeı~e havale edildiği mü
zakere edilmek istenilen meselenin 
mülga aşiret alaylarında binbaşı 
olarak istihdam edilip bu alayların 
lağvından M>nra on seneden fazla 
orduda hizmet etmiş olan Kahra. 
man Lutfi Beyin gerek mülki ve 
gerek askeri hizmetlerinin müd -
deti 30 seneye baliğ olduğun-~ ıın 
babisle kanuni hakkına istinaden 
Milli Müdafaa vekaletine müra -
caat ederek tekaütlüğünü talep et
tiğ-l ve encümence yapılan tetki -
kat neticesinde mumaileyhin aşi -
ret alayları lağvedildikten sonra 
bütün ümera ve zabitanı terhis o
lundukları halde merbut olduğu 
kumandanlıkça takdir ve ehliyet ve 
liyakatine mebni istisnai bir suret
te orduda alrkonulduğu ve 12 se
ne muhtelif hizmetlerde ve cep -
helerde bilfiil istihdam edildiği ve 
binaenaleyh encümence maaşa is
tihkakı olduğu hakkında karar ve
rildiği kaydedilmekte idi. 

Mazbata okunduktan sonra 
Milli Müdafaa vekili ve Diyarı • 
bekir mebusu Zekai Bey söz ala • 
rak mazbatadaki yazılanları hü -
laaa ettikten sonra meselenin bir 
zatın tekaüt maa,ını alıp alamı -
yacağı olduğunu ve mevcut aşiret 
alayları nizamnamesinde tekaüt 
hakkı kazanabilmek için üç sene 
staj görüp imtihanda muvaffak ol
ması İcap ettiğini, mevzuu bahis 
Kahraman Lutfi Beyin ise bu şe
raiti haiz olmaması dolayısile dai
rei aidesince tekaütlüğüne imkan 
görülmediği~i ve heyeti celilenin 
vereceği kararın tabii olarak muta 
olacağını söylemiştir. 

Zeka: ~eyden sıonra arzuhal en
cümeni r .. ;lz,bata muharriri Ziya -
ettin Bey (İstanbul) söz alarak 
meseleyi izah etmiş, encümen ka· 
rarmın Kahraman Lutfi Bey lehi
ne tecelli etmesi üzerine mesele • 

kin hiç bir adres zikredilmiyormuf 
Bundan maada muhtelif numara -
!arla fifre olarak Lora ismini muh
tevi bir kağıt ta ele geçmiş. Hiç 
şüphe yok ki karilerim Lora'nın 
kendi müstear ismimi ve numara
ların da refikim diğer casusları gc;; 
terdiğini anlamışlardır. 

Tekirdağında 

lbrahi m Tali B. 
Şerefine ziyafet 

TEKIRDAG, 17 .A.A. - Dün akşam 
müfettİ§İmİz şerefine Halkevinde bir zi
yafet verildi. Bugün lbrabiın Tali Bey 
arkadaşlariyle fehri, hükümet dairele
ni, mektepleri gezmiıler, vilayet işleri· 
nin randunanı hakkında mühim izahat al
mışlardır. 

Yarın muallimler birliği tarafından 
saat 17 de Halkevinde müfettişimiz ıe
refine bir çay verilerek 47 senedenberi 
muallimlik eden Fatma hanımın için me
rı>ıim yapılacaktır. 

Yunan mebuslarının dev;tt 
demiryollarında seyahati 

ANKARA, 17 (Telefonla) -
Bütçe encümeni devlet demiryol -
larında Yunan mebuslarının mec
canen seyahatleri hakkında Mus -
tafa Şeref (Burdur} , Mükerrem 
(Isparta) Beylerin teklifini kabul 
et~ittir. 

Çarpışan tayyareler 
LONDRA, 17 .A.A. - Birer kitilik 

askeri tayyarelerden alb tanesi, manevra 
icra f'derken, bunlardan havada taklak 
alan ikisi ça.rpıııarak yere dütmüılerdir. 
Her ikisinin de pilotları paraJÜt sayesin· 
de salimen kurtulmutlardır. 

nin bir defa da milli müdafaa en -
cümenince tetkikini mu"Vafık gör
dükleri ve mezkur encümence ya
pılan tetkik neticesinde bir muha
life karşı milli müdafaa encüme
ninin de arzuhal encümeni kararı
nı tasvip ettiğini, milli müdafaa 
encümeninin velev biT muhalif rey 
ile karar vermesi üzerine selihiyet. 
li bir daire olan di'Vanı muhase
battan da bu hususun sorulması
nın tasvip edildiği ve divanca da 
lrahreman Lütfü Beyin tekaütlüğe 
istihkakı olduğu kabul edildiği an
la,rlmış ve tekaütlüğün ya hak ve
ya lutuf olarak kabulü takdirinde 
kahreman Lütfü Bey de her ikisi
nin de mevcut bulunduğunu kay
dederek encümen kararının tasıvip 
ve kabulünü rica etmi:ştir. 

Bunun üzerine muvafık sadala
riy le müzakerenin kafi olduğu ile
ri sürülmüş ve söz alan Yozgat me
busu Avni Bey de, meselenin huku
ki cepheden izah edilecek bir nok
tuı kalmadığını kaydettikten son
ra kahreman Lütfü Beyin hizmet
lerinden ve bilhassa lağvedilen a
şiret alayları içinde yegane Türk a
şireti kumandanı olduğundan ve 
mümaileyhin ailesinin eskiden be
ri bu millete büyük hizmetleri ol
duğundan bahsetmiştir. 

Müzakere kafi görülmüş ve m11z
bata reye konarak kabul edilmiş· 
tir. 

Divani muhasebat 
Bundan sonra <livanı muhasebat 

teşkilat ve vezaifine dair olan la
yihanı nencümenden gelen kumı
nın müzakeresine ba,Ianmıştır. 
Encümen mazbatası okunduktan 
sonra geçen içtimada kabul edilen 
Hakkı Taril< Beyin takririnin na· 
zarı dikkate alınmadığı anlaşılmış 
ve Hakkı Tarik Bey bir takrir ile, 
geçen içtimada verdiği takririn 
Meclisi alice kabul edilmiş oldu
ğunu ve encümenin o takrir müci
bince maddeyi tanzim etmesi icap 
ettiğini yazmakta ve encümenin 
ona göre hazırlanması için tekrar 
encümene havalesi istenmekte idi. 
Takrir kabul edilerek müzayede ve 
münakasa kanununun müzakeresi
ne geç.ilmiştir. 

Bu layihanın 17, 18 ve 19 uncu 
maddeleri de müzakere ve kabul e
dilerek cumartesi günü toplanmak 
üzere içtimaa nihayet verilmiştir. 

Faideli yağmurlar' 
-o-

Her tarafta 
Zürra memnun! 

AYDIN, 17 (A.A.) - Dün öğ
leden sonn ,e'hrimize kuvvetli bir 
yağmur yağdı . Bu yağmurun buğ 
day, afyon ve emsali mahsulat ile 
incir bahçelerine çok faydalı ola -
cağı tahmin ediliyor. 

SltRT, 17, (A.A.) - Şiddetli 
yağmur devam etmektedir. Şehre 
yakın hir yere yıldırım düşmüş -
tür. Hasar yoktur. Posta geleme
miştir. 

MARAŞ, 17 (A.A.) - Fay -
dalı yağmurlar devam etmekte -
dir. 

MUGLA, 17 (A.A.) - Dört 
gündenberi vilayetin her tarafına 
yağmakta olan yağmurlar tütün 
zürraını çıok memnun etmiştir. 

Tütün dikme işi bitmiş gibidir. 
Havalar iyi giderse bir kaç güne 
kadar çapaya batlanacakıtır. Ge -
çen ve evvelki senelere ait tütün
ler hemen tamamen satılmıştır. 

Bu sene fidanlarda katiyen has
ta·lık yoktur. 

MUGLA, 17 (A.A.) - Vila
yetin her tarafına faydalı yağ -
murlar yağmıştır. Kuraklık tehli
kesi kalmamı§tır. Bugün öğleden 
sonra muğlaya bol yağmur yağ • 
dı. 

Amerikadaki grev 
SAN FRANSISKO, 17. A..A. - Grev

ci rıhtım İfçilerine 7000 gemici de itti
rik eln>İftir. Yükleri bota1tılmamıf '!rl 
gemi Sitle'de abluka edilmittir. 

Sta viski tahkikatı 
PARIS, 17. A.A. - Stavisky itini 

tetkik.ı memur komiıyon dün mebus 
Bonnaureyi dinlenıiıtir. Mebus, kendisi .. 
nin mebusluğu için çalışan baıvekil M. 
Chautemps'e müteaddit defalar Staviıky 
aleyhinde yazılan makaleleri gösterdi
ğini ve başvekilin ise, "Staviıky ile gÖ· 
rüıüp görüşmiyeceğini ben sana haber 
veririm" dediğini ve binaleyh Stavisky 
ile olan itlerine buz·.ll'u gaiple devam et· 
tiğini söylemiştir. 

Çemberlayn bir kaza 
geçirdi 

LONDRA, 17. A.A. - M. Austen 
Şemberlayn bir otomobil kazası neticesi 
vücudunun muhtelif yerlerinden bere· 
lenmittir. Her iki taksi devrilınittir. Ya
pılan muayenede sabık hariciye nazınnın 
hiç bir yerinin kınlmadığı anlaıılmııtır. 

Yoldan çıkan tren 
HANOVRE, 17. A.A. - Hanovre • 

Breıne sürat katan tamir edilmetke o· 
lan bir yol üzerinden pek fazla bir si
ratle ıı$ken yoldan çıkmııtır. Tn.11 
memurhmndan üç kişi ölmüs ve dön!ü 
ağır olmak üzre dokuz yolcu ·yarahnnnt· 
br. 

Daily Ezpres'in Berlin 
muhabiri tevkif edildi 
BE~LlN, 17 A.A. - Deyli Expres· 

in Beı:lın tnuhabiri Filip Pembreko ile 
2evc~~ı, Anh~t'da tevkif edilıniştir. Bu 
levkıfın eebebı bildirilmemektedir. Mu
habir se~st hn-akılmış, fakat bugün 
öğle iizcrı Magdeburg z.abitesine mÜ· 
racat edeceği hakkında ıöz venniıtir. 

- o--

Londra Ji11ıan amelesi 
grev yaptı 

lONDRA, 17 .A.A. - Liman amelesi 
grev ilim etmiıtir. Bu grev Londranın 
ia~esini tehdit eanektedir. 

Tred müsademesi 
KARLSROHE, 17. A.A. - Pforz. 

hein istasyonunda manevra yapmakta o
lan bir lokomotif iıtasiyona giren bir 
trenle müsademe etmiıtir. Yolculardan 
Üç kiti ölmiiJ, bir çokları da aiır suret
te yaralanınıtbr. 

Şu suretle faaliyetimizden Al
manlar resmen haberdar bulunu -
yorlar demekti. Bereket versin ki 
ele geçen her şey (63) numaranın 
el yazısile idi. Artık Almanları11 
neden dolayı casus yakalamak ka
busu altında bunaldıklarını kafi de 
recede anlamı' bulunuyordum. Ay
nı zamanda düşmanın fazla bir şey 
öğrenememif olduğunu da görerc!c 
müsterih oluyordum. Alman mc -
m~larının Lora'nın ve ele geçir
mış oldukları rakamların kimler ol
duğunu hemen öğrenmelerine im
kan yoktu. Alfons tütüncü kızdan 
aldığı malfunatı bildirmeJde de -
vam ederek şu ciheti de l'.lave etti: 
yerli dillere iyice vakıf bulunan 
Prassek bizim ınıntakadan kaybo
larak sahte bir pasaportla ve mül
teci bir Belçikalı sıfatile diğer bir 
mıntakada meydana çıkacak ve 
kendisinin Holanda hududuna gö
türü~erek hududu geçmesini istiye
cektı. Aynı zamanda Belçika or
dusıJna iltihak etmek tasavvurun-

( Lille) şehri Alman işgalı altında iken ... 

da olduğunu da söyliyecekti. Bi • 
zim teskilat bu sahte mülteci vatan 
daşa ;..,.dım etmeğe ba,Iaymca Al
man istihbarat memuru da bizim
kilerı ele geçirmiş olacaktı. Belki 
bu suretle (Ekloo) hakkında bir 
çok şeyler öğrenebilecekti. Bina -
enaleyh bizim için Prassek'in faa· 
liyete geçmesine mümaneat etmek 
icap ediyordu. Şayet bu adam Ek
loo' daki teşkilatımızı ke,fedecek 

olursa bizim için felaketler biribi
rini takip eylyecekti. Alfons bütün 
bunları bana bir mumun titrek zi
yası altında bir ölü çehresi kadar 
sararmış simasını burutturmadan 
söyledi ve gözlerini gözlerimden 
ayırmıyarak dedi ki: 

- Hemşire, buraya gelmeden 
evvel zihnimde bir plan tasarla -
dım: Sayet bizim arkadaş Stefan 
alelac~le harekete geçecek olursa 

fzmiz - kasaba hattı 
ANKARA, 17 (T elefonlıl 

İzmir - Kasaba hattının müDIH 
sı müzakeratının bugünlerde 
maline intizar edilmektedir. 

-o--

Onuncu yıl pulları 
ANKARA, 17 (A.A.) -

huriyetimizin onuncu yıldöo' 
hatırası olarak P. T. T. ida 
ce üç gün için tedavüle çıkı 
posta pullarından kullanılma 
şelerde kalanları merkeze g . 
!erek kimilen yakılmıştır. 

Cümhuriyet bayramından 
ra tedavülden kaldırılan bu 
ra pullarımızın üç gün zarfı 
cak pek az bir kısmı kullanı 
mişti. 

Erzurumda hazırlık 
ERZURUM, 17 (A.A.) _., 

kında Erzurumdan geçecek 
İran şahı hazretlerini karşı! 
için büyük hazırlıklar yapılın 
dır. 

Askeri tebliğler 

ihtiyat zabiti yoklam 
Kartal Askerlik tubeıinden: 
1076 No. ihtiyat zabitan ve ask 

murlnr kanununa tevfikan her sen' 
tat olan yoklama dahi bu sene 1 
ill 30-6·934 dahilinde icra edilece • 
tubey~ mensup bilumum ihtiyat 
nırun muayyen ıünü bizzat şube:f' 
racaat ları ve tahriren müracat1arı 
de itide gösterilen malUmatın bir 
tupla bildi<ilmesi. 

Sınıfı: Rütbe ve naııp tarihi: is 
habasmm İsmi ve doğwn tarihi; 
tarihi; Memleketi; Sicil veya ka 
sı: Mütekait veya muıtafa nya ib 
olduğu; En son tekaüt veya terbi• 
diğ ktt'a veya müessese ve tarihi; 
hlemuriyet ve meşguliyeti; ikamet 
si; Şubede kaydi olmayipta hariç 
ler mıntıkasından gelmi,se hangi 
mıntakasından ve hangi tarihde g 
ve evvelki ıubedeki kayit No. ıu; 
li sıhhiyesinden müıteki" ise tubeY~ 
zat gelmesi değilıe bildirilmesi; IJ<ı 
vesika fotoğrafı; Hanği lisanlara "' 
olduğu ve derecesi; Sivil hekim, 
ve dİ!Çİ baytarların diploma No. ili 
nıflanna göre ihtisasları: 

ihtar: Müracaat ebn~yenlcr 1076 
kanıuıun 9-10-11-12-13 cü madde! 
göre cezalanırlar. 

Gümüş para 
Amerikada gümüşiiO 

luymetlendiril
meıi kabul ediliyor 
:VAŞiNGTON, 17 (A.A.) 

Ruzvelt ile bir konferanstan ~ 
ra, ayan güm~ş. bloku aza!'· ı 
gü'nıüş madenının kıymetlendı1: 
mesi hakkında yeni bir kanun l 
pılacağını haber 'Vermişlerdir. 

VAŞiNGTON, 17 (A.A.) 
Gümüş üzerinde bir anla}ma ?,I 
tur. Bu anlaşmaya göre, güın~ 
deni, kısmen para karşılığı olar 
kullanılacaktır. Anlaşma , gütıl1 
satın alınmasını M. Ruzveltin 
zusuna bırakmıştır. 

M. Maksimos Ccnevre1 
gidiyor 

'ATINA, 17 (Milliyet) - >~~ 
nan ınalumata göre Harici)'e \ş 
:zırı Mösyö Maksimos silahsıı ~ 
uıa konferanaın<la bulunmalı . 
Türkiye, Romanya.ve ~~g_osl•~ 
hariciye nazırları ıle goruflflerı 
:zere bu hafta sonunda Cene" 
ye gidecektir. Dört nazır ar•51 

da Ankarada cereyan edece!< 
la.katın tarihi de Cenevrede te 
edilecektir. 

bu tehlikeyi savu,turmuş ol 
Diğer taraftan miralayı bizi.~~ 
fan'ı fazla sever. Ben kendısı 
rürüm ve bir izin koparmıya ç' 
rım. Ben gidiyorum hemşire! · 
benden bir haber alıncıya 1'' 
hiç bir harekette bulunma>''. 
Ben ne yapıp yapacak bu izİJI~ 
parıp elde edeceğim ve Praı.e 
evvel o mıntakada bulunaC11 

Siz şayet Romany k~dını gör ıl 
olursanız kendisi icabı hal ııı 
netine müracaat edeceğim bit~ 
mı hazır bulundursun! Sizin · 
olduğunuzu hiç bir kimse bil~/ 
Allahaşkına telıişla kendiniı1 ~· 
dana çıkarmayın. . • Allah t11 
miz olsun. ı 

Derin bir nefes aldım. ŞaY~·ı 
fons Alman memuru Prasse~l 
evvel Eekloo mıntakasına yel' 
cek olursa Almanın bizim te , 
imha etmesine vakıt bırak1111Y 
muhakkaktı. . ,~ 

Alfons çekilip gitti. Ertesi f' 
Alfons'un bahsettiği arkail~e~ 
zıcı Stefan' a tesadüf ettim· ~el 
dam bizim esrarımıza vakıf / 
di. Kendisi beni görünce yıııı 
yaklaşarak: ~,ı 

- Bizim Alsaslı Alfons ~ ıJ 
bir arkadaşını görmek için ~il 
hah Geheut kasabasına gitll• 

-Bitmedi-
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~ esas arı azır anıyor 
55
::::5§ rışa(B~~r~=c~:ahi::::;or, ------------------

IS (Başı linci sahifede) ı leri itfaya tahsis olunacaktır. Otomobil - Motosiklet . Bisiklet yarışlarımızın kaydi kabul 1 EMLAK VE EYTAM BANKASI İLANLARI 1 
§ Bundan başka menkul kıyme~ Afyon • Antalya hattı !l muamelelerini yapan Teknik Komitemiz garip bir müracaat i!e 8 } d• k d k• k 
!i ler üzerinden de bir vergi alın - ANKARA, 17 (Telefonla)-~ k~r~ılaşmıştır. Bu müracaat telefon ile yapılmıştır. Telefonda is- e e tye &rŞISID 8 Se iZ ta • 

~
- masının Meclise teklifi mukarrer Milli Müdfaanm takviyesile be . § mını bildirmiyen bir zat otom obil koşularına girmek istediğini • 1 dir. raber temin edilecek olan elzem= ancak kayd ve kabul muamelatında i,mini ve arabasının firmr.sını sıt e satılık arsalar 

Devlet Surası nezdinde ika • - vermek İstemediğini söylemiştir. Komitemiz bu ~ekilde bir müra-
.... · şimendifer hatları hakkında Na =- c ti k b ı ' me olunan davalardan muayyen h 

1 
baa a a u ve _kal'.ı~ muamelatının yapı!amıyacağını söyleyince Esas No. 

~ bir harç alınacaktır. Maliye veka fia vekaleti programını azır a- = u meçhul zat şımdılık yazılmak ~an sarfınazar etmi•tir. 

Mevkii ve Nevi Teminaf 

mıştır. Bu progıama göre Af · :5 --·--••••••L'İ"'••••••ııl !eti yeni vergi projelerinden baş 

Lira 

f! k d k k d yon - Antalya demiryolunun in-:5 Gaz depoları a mev uatı oruma anunun a ~ ııasına b~lanacak ve Afyon - Ka'.:: 
"'" tadilat yapılmasını istihdaf e - k k = :ı: rakuyu nmının ısa bir zaman = y il den l:ıir proje hazırlamaktadır. zarfında ikmaline çalışılacaktır.= angını 
- Bu proje ile mezkfu kanunun ye -
~ dinci maddesi değiştirilmekte • lnşaata Afyondan başlana • =: 
::::: dir. Bu tadilata göre bankalar- cak ve yeni hat Aydın hattı şe · = 
~ daki mevduattan kanunen ban - bekesine iltisak peyda ettikten S 
:.: kalarca ayrılm:•ı icp eden nisbet sonra Karakuyu noktasına ka - = 
~ ) d b" k D I t b nkas dar olan 110 kilomelrelik kısmı = , - er en 1r ısmı ev e a ı- = 
:~ na yatırıalcak ve buna mukabil yapılacaktır. =: 
~= milli esham ve tahvilat alınacak Bundan başka Kilyostan Ça- =: 
~-= tır. Bu suretle devlet te filen banağzı n<>ktaısna kadr olan 15 = 
::: mevdutı koruma ameliyesine işti· kilometrelik kısmın da derhal E 
Si§ rak etmis oi:.:,.ktır. inşasına b~lanacaktır. Bu lnsım=: 
5: Diğer tıs.;-;;;~!'! öğrendiğime da iki büyük tünel bulunm..Jt • := 
S ::O:~ Merkez bankası kanunun - tadır. Hat bu su.;etle kömür hav = 
:;:: ~a Ya.rU>' :nk tadilat ile hükume zasma temas etmiş bulunacak . =: - -= tin her sene itfa akçesi ofarak tır. -
55: bankaya verdiği 2 milvon lira ile. lsveç grupun<lan bakiye kalan=: 
55: bnkanın yüzde beş daha fazla fa Diyarıbekir - Ergani hattı üzerin = 
55: iz getiren devlet eshamı müba • deki 70 bin kilometrelik kısmın := 
§§ yaa etmesine salahiyet verilecek da ihalesi derde:•t bulunmakta . § 
E: ve bu esham ve tahvillerin faiz- dır · -

~lllllllllllllllllllllllllllHHllHIWHllHllllHlltmRIUllllHIHtiWutHUlllllr,; • 
Ankaradaki rüşvet meselesi 

(Başı 1 inci sahifede) 
ıninat mektubu işini de ortada ve· 
sika olduğu halde tevil etmek cür
etinde hulunmuslardır. 

Bugün öğled~n sonra nakit iş
leri müdür muavini Rüştü Beyle 
Metr Salem ve M. Faracinin mü
vaceheleri yapılmıştır. Rüş.tü Be -
yin vazifesinde gösterdiği dürüst -
lük ve bir Türk memuruna yara -
şır hareket tarzı hükumet maha -
filinde derin bir takdir uyandır -
mıştır. Rüştü Beyin nakti müka • 
fatla taltif ve terfih· ettirilmesi 
mukarrerdir. 

Rüşvet teklifine esas teşkil e
den mesele hakkında bugün şu 
malumatı aldım: 

İstanbul telefon şirketi senna
yesinin altın veya. Türk lirası esa
sına müstenit olması meselesi or
taya atılınca hükumet bu işi ibir 
kc.misyona tetkik ettirmeğe karar 
vermiştir. 

Nafia vekaleti hukuk müşa -
viri Avni Beyin reisliği altında 
teşkil edilen bu komisyona Maliye 
vekaleti nakit işleri müdür mua
vini Rüştü Bey ve lktısat vekil • 
leti hukuk müşaviri Kemal Galip 
Bey memur edilmişlerdir. 

Komisyon meseleyi tetkik ede
rek şirket sermayesinin Türk li -
rası esasına müstenit olduğuna 
karar vermişti. Bu karar bir ra
porla Nafia vekaletine bildirile -
cekti. 

Metr Sa lem ile Leon F aracinin 
Rüştü Beye rüşvet teklifinde bu · 
lunmalarından maksat komisyon 
tarafından mevzuu bahis raporu 
yazmağa onun memur edilmiş ol
masıdır. 

Bunların Rüştü Beyi elde et-
mek istemelerindeki gaye rapo • 
ru tanzime memur olan bu zatı 
kendi arzularına göre kullanmak 
ve raporu tahrir tarzına amil ol -
mak idi. 

Anlaşılıyor ki Metr Salem ko
misyonun esas kararını bilahara 
mahkemede bozdurmak için ra -
porun tahririnde bu gibi sakatlık
lardan istifadeyi düşünmüş fakat 
muvaffak olamamıştır. 

Telefon şirketinde 
Ankara.da Telefon sirketine ta· 

allUk eden sermaye 'meselesinin 
müzakeresi esnasında nakit isleri 
müdür muavini Rü~tü Beye beş' bin 
lngiliz lirası rüşvet teklif ettiği ya
:zılan Metr alem ile refiki Leon Fe 
raci Efendinin tevkifi haberi seh
ı1mizde büyük bir alaka uyandır . 
nııstır. Bu ali.kanın sebebi Met.- Sa 
le~in çok tanınmış bir sima olma 
udır. Metr Salem eski bir avukat
tır. Evvelce ltalyan tabiiyetinde i
ken bilahara Türk tabiyetine geç· 
miştir. Selanik Musevilerindendir. 
Metr Salem Selanikte avukatlığa 
başlamıs ve ·bilahara yazıhanesi -
ni lstanbula nakletmiştir. Metr Sa
lem birçok ,iıketlerin mali müesse 
seler ve bankaların hukuk müşa • 
viri, meclisi idare azası veya mec· 
lisi idare reisi bulunmaktadır. 
Son zamanlarda idare ettiği şiı·ket 
lerin bir çoğunun merkezi Paris • 
te bulunduP,unclan kendisi de Pa -
rise nakletmiştir. Metr Salem arası 
ra şehrimize gelerek Ankaraya git 
mekl:e ve mensup olduğu 'irketle • 

rin işlerini takip etmektedir. Na • 
fia vekaleti ile Tramvay şirketi a
rasında cereyan etmekte olan mü
zakeratı, şirket idare mecli&i reisi 
Veil ve hukuk müşavir'İ sıfatile 
Metr Salem idare etmekte idi. An. 
karadan verilen habere göre Metr 
Salem Telefon şirketi için rüşvet 
teklifinde bulunmustur. Tramvay 
sirketi meselesi bun'da mevzuu ba
his değildir. Dün Telefon şiıketine 
müracaat ederek bu meEelenin esa
H hakkında malfimat istedik. Şir -
ketten bize verilen haber şudur: 

"Şirket, Ankarada Metr Salem 
ve Leon Feraci efendilerin tevkifi 
ile neticelenen rüşvevt hadisessin -
den haberdar değildir. Esasen Metr 
Salem, şiıket tarafından hükumet
le herhangi bir meselenin müzake
resine memur edilmiş değildir. Bu 
itibarla Ankarada şirktimizi tem • 
[il etmemektedir. Filhakika Anka
rada şirket sermayesinin lngiliz li 
rasına tahvili meselesi mevzuu ba
histir, fakat Metr Salem bu husus
ta müzakereye memur edilmemiş • 
tİra,, 

lstanbul Adiiyesine tebligat yok 
Ankarada rüşvet teklifi hadise

sinin henüz İstanbul adliyesine in
tikal etmiş bir safhası yoktur. Ma· 
ahaza bu tahkikattan bir safhası • 
nın da lstanbul adliyesinde görül
mesi muhtemeldir. Yarın bu husus 
ta Ankara adliyesinden lstanbul 
müddeiumumiliğine talimat gelme 
sine intizar edilmektedir. 

l•tanbul barosunun bir tavzihi 
lstanbul Barosu riya•etinde . 
Gazetenizin bu günkü 17.5~934 

tarihli nüshasının birinci sahifesin 
de "Ankarada bulunmakta olan ls 
tanbul avukatlarından Metr Salem 
efendinin bir rüşvet meselesinden 
dolayı tevkif olunduğuna,. dair bir 
havadis inti,ar etmi~tir. Mumai • 
leyh Metr Salem efendinin baromu 
za kayıtlı avukat olmadığım beyan 
eder ve hürmetlerimi takdim ede
rim ef. 

160 bin lira 
Meselesi 

( Başr 1 inci sahifede)' 

diye kasasından bu müesseseye de 
160 bin lira verildiğini, onun da 
Esnaf bankasının feci akihetine 
uğradıgını söylemiş ve beyanatile 
o ruüessee etrafında şüpheyi cel
beden bir hava uyandırır olmuştu. 

Dün Cümhuriyet Halk Fırka
sı İstanbul vilayeti idare heye· 
ti reisi Cevdet Kerim B. Anka • 
radan gelmiştir. Cevdet Kerim B. 
bu mesele hakkında bir muharri • 
rimize demiştir ki: 

"Şehir Mecili müzakereleri es
nasında Kadınları çalıştırma yıır • 
du meselesine temas edilmis old • • . u 
gunu soruyorsunuz. Bu müessese 
7 .sene evvel dul ve kimsesiz ve ;ıe
hıt kadındarına ve kıı:larına .ı.ar ~ 
dım tJe hizmet maksadile kurulmuş 
lıir hayır yuvasıdır. Bu meselede 
fırka için /ıusur sayılacak hiç bir 
mahiyet }'!Jktur. Hasbelvazile Aıı _ 
kar:ada bulunduğum sırada vakıf 
olduğum bu mesele hakkında bu • 
ra Üe temas ederek yeniden bir 
daha tetkikat yaptırdım. Vaziyetin 

(Başı l inci sahifede) 
pıla~ tetkik ve keşiflerle tahkika
trn ılk kısmı 1bttmiş ve ha·disenin 
mah.iyeti tesbit edilmiştir. 

U sküdar müddeiumumiliğinin 
şayanı kayıt bir süratle aldığı ilk 
mühim neticeye nazaran Neft Sen 
d1kat depolarındaki yangın tama
men kast neticesidir. 

Yangını ilk gören ve yetişen . 
!erin verdiği ifadeler kastin mev
cudiyetini kat'i suret'te tebarüz et
tirmektedir. Bu ifadeler, umı.;miyet 
le şu şekildedir: 

"Y angıga ilk yetiştiğimiz za
man, deponun ahşap aksamı ya -
nıyordu. Alevler henüz benzin ve 
gazların bulunduğu kısıınl.ara si
ı·ayet etmemişti. Fakat yanan tah 
tatarla beraber keskin bir yanan 
benzin kokusu da hissettik. Ayni 
zamanda ahşap kısmın alevleri a -
rasında, yanan benzinin mevcu • 
di·yetini aşikar surette gösteren si
yaıh dumanlar mevcuttu.,, 

Şahitlerin bu ifadesi üzerinde 
yürüyen müddeiumumilik tahki • 
katını o cepheden derinleştirmiş ve 
ahşap aksamın ll>"tuşturulması için 
benzin, yahut mümasili bir mad -
denin kuHanıldığını tesbit etmiş -
tir. 

Yapılan tahkikat ve şahitlerin i
fadeleri üzerine zannaltma alı • 
nan Osman, Y akup, Mustafa na . 
mındaki üç şahıs, dün Üsküdar 
sulh icra hakimliği tarafından sor
guya çekilmiş ve görülen lüzum 
üzerine tevkif edilmişlerdir. 

Bu üç şahıs, Neft Sendikal şir
keti amelesinden bulunmaktadır -
!ar. Maznunların kendi hesapları
na bir iş yapmış olmaktan ;:;yade 
bu makşadı teşvik neticesinde iş
lemiş oılduklarına dair delail ve e
mareler mevcut olduğu için hazır· 
lık tahkikatı o noktadan derinleş
tirilmektedir. 

Gerek bu üç maznunun ve -
recekleri ifadeler, gerekse H'.yle 
bir yangının ikaında menfaattar 
ola'bileceklerin tetkiki, hakiki fai
li ortaya kolaylıkla koyacağı icin 
Üsküdar müddeiumumiliği~ir. ~I . 
de ettiği ilk netice çok kıymetli • 
dir. 

Neft Sendikal şirketinin yanan 
depolarını evvelce hesabı cari usu-
14 ile sigorta ettirdiği de tt:!b;L e
dilmiştir. Bu usulle yapılan sigor
talar, münhasıran depolarda bu -
lunan emtia miktarına nazaran ya
pıldığı için yangının, bedelıne ta· 
maan çıkarılmış olması ihtimali 
pek zaif görülmektedir. Çünkü de
polara konan benzin hakiki mik • 
tarı üzerinden ai·gorta edilmekte 
ve ~al d~dan çıkarıld.ıkça sigor
ta nısbetı de tenzil edilmektedir. 

Zarar ve ziyanın kat'i miktarı 
~enüz tesbit edilmemiştir. Maama 
fih yekunun ilk tahmiıılerden pek 
aşağı olduğu da muhakkak $ay1l
maktadır. Hazırlık tahkikatının 
10 gün içinde nihayet'leneceği ü • 
mit 'Glunmaktadır. 

Yanan gaz d~lanna ait tah
kikatın gümrüğe ait olan cephesi • 
le gümrükler müfettiş heyeti e>aS· 
lı surette meşgul olmaktadır. 

Teftiş heyeti bilhassa depoda
ki gazların dışarı çıkarıldığı ve mü 
hürlerin bozulmuş olduğu hak • 
kındaki şayiayi tetkik etmekte • 
dir. 

1 iş ve İşçi 1 
Milliyet bu sütunda Üj ve işçi isti
yenlere tavassut ediyor. İş tle işçi 
istiyenler bir mektupla iş büro -
muza müracaat etmelidirler. 

iş aranıyor 
Polislikten mütekait rwnca ve arap

ça bilir bir efendi ehven şeraitle otel
lerde, yazıhanelerde kapıcılık odacılık 
arıyor. Milliyet Beşiktaş'a müracaatı. 

'fo 'fo ,. 

Fabrikalarda, bankalarda resmi mÜea· 
seselerde kapıcılık veya odacılık arıyo .. 
rum yedimde bonservisim var, kefil gös
terir taşraya giderim tahsilim iptidai
dir: Milliyet Aksaray rumuzu. 

temiz olan iç yüzünü hesaplarile ve 
bu meseleye temcu feklini bir ra • 
por~a mercii olıın makama arzet • 
tima,, 

Hitler diyor ki: 
(Başı 1 inci sahifede) 

Başvekil nutkunu şu sözlerle bi
tirmiştir: 

"Harbin ne olduğunu bilen biz. 
ler siyasetin gayesi harp yapmak 
()llduğunu da biliriz. Gayemiz dai
ma mil'leti mesut ve bahtiyar kıl
mak olacaktır. Muslihane inki • 
şaftan başka hiç bir siyaset tanı -
mıyoruz. Fakat bunun için de 
milletimizin esarete düşmesine as
la müsaade edemeyiz. Sulhu kati
yen bozmıyacağız. Fakat yeni Al
manya kendtliğinden teslim ol -
mıyacak, ıhukukunu feda etmiye -
cek ve topraklanndan hiç bir şey 
terkeylemiyecektir. Almanya dün
yada hayati menfaatlerini taassup 
la müdafaa edecek ve n!:lıayete ka
dar mücadele eyliyecektir. Bizim 
bila mukavemet teslim olacağımızı 
kimse düşünmemelidir.,, 

YENi NEŞRiYAT 

Hazrati Muhammed 
Ömer Rıza Bey tarafından yazılan 

ve i.san j[mjye kütiiphanesi tarafın .. 
dan forma forma neşredilen eserin i .. 
kinci forması çıkmıttır. Bu formada 
Hazreti Muhammetten evvel bütün 
dünyanın dini ve içtimai vaziyeti tet
kik ve izah olunmaktadır. _\rafat da 
ğ1run bir manzara:.sı da ilive olunmuş 
tur. 

Varlık 
Varlığın 21 inci nüshası İntişar ey .. 

]emiştir. Nahit Sırrı, Y"?r Nabi, Ö • 
mer Bedrettin, Elif Naci, Beylerin ve 
daha birçok muharrirlerin makale, 
hikiye ve sürlerini ihtiva evlemekte • 
dir. 

Hu' uk oazetesi 
Cevat Hakkı Bey tanfından türk 

çe ve fransızca neşredilmekte oian 
(Hukuk Gazetesinin) dördüncü sayı
sı çıkmıştır. Bu sayıda Üniversite pro 
fesörlei-jn.<1.en Saim Ali. Mustafa Rcşlt, 
beylerle Mons.ieur Cb. Crozafıo ve 
Haydar Rifat ve Cevat Hakkı Beyle 
rin bugünkü hukuk meselelerin ta· 

alluk eden etütleri makaleleri ve ka · 
nun ıerhleri vardır. Okuyucularımıza 
tavsiye ederiz. 

Hafta 
Hafta'nrn altıncı sayısı çıktı. iki 

renkli bir kapak içinde zengin mün
derecat ve nefis resimler: Siyasi ma· 
kaleler ve fıkralar, mektep tenısilkri, 
kadın doktorlarımız, heyecanlı tahtel 
bahir müharebesi, 4 senede 60 bin li
ra kazanan kadm: Hanende Fikriye 
Hanım Arap tarihinden bir .sahife, 
Afyonkeşler ittihat ve Terakki tef -
rika&ı, Rom;n, Ba;, İçki ve a~k (hiki 
ye) müsabaka, sınema ... 

'vurukler ve köylulerde 
hiklye\er - Masa\tar 

Konservatuvar mü-diri Demirci oğlu 
Yusuf Bey on bir yıldan ı,,,ri Anadolu
da Yörükler ve Köylüler arasında top• 
ladığı çok orijinal hikayeler ve masalla· 
rı böyle bir kitapla ortaya çıkarmıştır. 
Uç kısmı ihtiva eden bu eserin birinci 
kısmı Yörük hikayeleri, ikinci kısmı 
Hayvan hikl.yeleri, üçüncü kısmı da ma .. 
sallardır. Çok mülrim ve esa.slı bir emek 
ve ara!Jlınna mahsulü olan ve öz !ürk 
halkının ince zeki ve duygusunu goste .. 
ren bu kıymetli kitabı herkese tavsiye 
ederiz. Her kütüphanede. bulunur ... B.~~
lıca satış ve dağ"ıtma yerı ikbal kutup· 
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Yukarda yazılı arsalarşeraiti atiye dairesinde satrhnalr 

üzere açık artırmaya konulmuştur. 

1 - Talipler hizalarında gösterilen depozito ile Şube· 
mize müracaat edeceklerdir. 

2 - Ihale bedeli ilki Peı! in olmak Üzere 8 müsavi taksit· 

te tesviye edilecektir. 

3 - Müşteri uhtesine ih ıle edilen bedelin birinci taksiti 

depozitosundan mahsup edilecek mütebaki 7 müsavi taksit 

ferağ tarihini takip eden her s ?nenin ayni gününde ve binaen 

aleyh yedi senede tesviye edilecektir. 

4 - Bu taksitler bir gÜna faize tabi değildir. Binaen• 

aleyh satılan arsanın üzerinde borc miktarında Bankamız le· 
hine birinci derecede tesis edilecek.olan ipotek bila faiz ikrax 

adi mahiyetindedir. 

5 - Uhtesine ihale olunan arsa için müşteri tarafın
dan verilmiş depozitodan birinci taksit mahsup ve ferağ har 

cı tesviye edildikten sonra bakiye kalan ıniktar derhal müşte· 
riye iade edilecektir. 

6 - Ferağ harcı · ve delliiliye resın.İ müşteriye aittir. 

7 - ihale birdir ve kat'idir. Ve 3 Mayıs 934 Perşembe 
günü saat onda Şubemizde icra edilecektir. 

8 - Fazla tafsilat için Şubemize müracaat olunması 
(2560) 

lstan bul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüiünden: 

İstanbul Gümrükleri Baş Müdüriyetinde bulunan ka

löriferin ihtiyacı olan malzeme pazarlık suretile müstacelen 
··b dil "' den talip olanların 21 Mayıs 934 tarihi-

mu aya e ecegın l 1 h ı·t 
ne tesadüf eden Pazartesi günü saat 15 de lstanbu .t. a a 
gümrüğündeki Satmalma Komisyonuna müracaatları ı\an °· 
lunur. (2563) 

f,_l_n_h_iı_a_r_Ia_r_U_._M_ü_d_ü_r_liı...:. g~ .. _ii_n_d_e_n_~ _I 
(5) adet Su Filtiresi satın alınacaktır. Taliplerin pa

zarlığa iştirak etmek üzere (yüzde 7,5) teminatlariyle bera

ber 20-5-934 pazar günü saat 14 de Galatada Alon, satım ko
misyonuna müracaatları. ( 2417) 

~, __ .:,E:.,:V.::K;!!A!.F .,:M~O~D~l~R:.:lY:.:;E:.:,T,:..1 ..:l;:;,LAN;.::.;.;L;;.A;;.R;;.;.l ___ l 
Aleındağı Vakıf ormanlarının anber dudu mevkiindeki 

kestanelik ormanından kat ve imal ol~k üzere on metre 
mik'ap gayrı mamul kestane ~e~~s~~sı arttırmay~ çıkaı:ılınış
tır. ihalesi 21/5 934 Pazartesı gunu saat 15 .. d~r. 1:aüp o -
(anların yevmi mezkurda İstanbul Evkaf Mudurıyetınde I -
dare Encümenine müracaat eylemeleri. (2065) 

2500 

hanesidir. 
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AN ON l M ŞiRKET 

RESMl 
6

SERMA. YESI tamamen tediye edi1mi1 Lit. 700.000 .000 
iHTiYAT AKÇESi LiL H4.?.ı.4.493.35 

_.3erk .. i idare: MILANO. 

ıtalya Hazinesi Mümessili 

BEYOCLU ŞUBESi: l•tikhU caddesi, No. 247 - Telefon. oum;ıra1iı 41046. 

Hesabatın Vaziyeti 

PASİF 
28 ŞUBAT 1934 

AKTİF 

tarihindt:: 

Ream: Sermaye • • • 6 
• ~ • • • • -

Lit. 

Kaaa Cü.zd.an. ltalyan Hazine Bonola.n ye 
B~nkalAr .nezdi.ndıe n11kut 6 • • • • • • Lit. S.868.835.889,60 

ihtiyat akçe•İ • · a ••• • • • 

Hiaaedarlar • bisaei temettu ~e•abL 
Ta.aarruf aandıiı ve hesab1 cat""•. meydu.-.tf. 
Alaca.kil hesabı caTİ ve mub.abıTler • , • 
T"cari kabuller •e muhtelif alacaklılar 

. ' " 

700 OOJ.000.-
140.000.000.

\41.5.0.-
1.394.092.839,35 
6.165.551.079,65 

338.534.001,80 

Röporlar . , , ••. • •• , •... a • tı 183.417.234,SS 
Bank•:r• ait es.lıa.m ve ta.h.vi.li.t ,,.e Banka arıly••· 

- ' ·I 499.211.292.90 
yonJarına ittir-... er. • . • • • · • • • " 

Borçlu ben,bt cari •e muhabirler : • • • • ,. 2.158.167.098,9'.i 
Kabul dolayi•ile borçlular ve ınuhtehf borç.lula.r ,. 337.556.109,0S 
Aval •e kefalet dolayiaile borçlular • a • • • " 397.718.397,.SS 

kul 
• • 83.267.000.-

Emvali ı•1ri ınen e. · a • • • " t.-
M:efruıat ve ıne•arifi te•iaiye • ·_• -----

Lit. 9.328.173.023.90 

B . luf du Esham ve Tahvilat: 
erayı z mıe• 063113 

Berayi KEFALET Lit. 10. · ,-
Ber•yi TEMiNAT ,, l.092·044 ·

642
·-

SEltBES DEPO ola.rak " 7.2.82.863·
692

·- S.384.971.447,-

Lit.17 .713.144.470,90 

A.~a.I ve Kefalet dola.yi•İle alacaklrlar • 
Teda•Ulde çekler. • • • • 
Senei u.bıka nfi letnettü'ii • 
Seoei hali:re safi temettü'ü • 

Eslıanı ve Tahvila.t tevdi eden1~r ! 

Bcrayi KEFALET Lit. 10.063.113.-
Derayi TEMiNAT ,. 1.092.044.642.-
SEltBES DEPO olacak " 7.282.863.692,~ 

. .. 

. .. J97. 718.397 ,85 
142.400.007 .-
42. t44 933,25 

7.290.175.-. ._. ____ _ 
Lit. 9.328. 173.023,90 

8.381.971.447,-

Lit.17.713.144.470,tO 



, 
1 Gram of on Sahiplerinin 

Nazarı Dikkatine: 
İğne çeliğine matlup sertliii 
v!rmek çok müşkilldnr. Kn
çük bir fark plağı bozar ve 
eskitir. 

Plaklarımızı ca:ma yeni sak-

S AH BfNfNkiSEıSlız: 

İğnelerini kullanınız. 
Taklitlerinden sakınınız. 

Istanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

Istanbul Sıhhi Müesseselerinin 1934 mali senesi için 
aşağıda yazılı ihtiyaçları kapalı zarf usulile münakasaya kon 
muştur. Bunlardan Et, Ekmek, Sadeyağı, Tereyağı 29 Ma
yıs 934 Salı giinü saat 14 te ve alel'umum erzak ile meki'ıla
b hayvaniye 31 Mayıs 934 Perşembe gü
nü saat 14 te ve yaş sebzelerin 2 Haziran 934 Cumartesi gü
nü saat 14 te ve Süt, Yoğurt ve yakacık suyunun 5 Haziran 
934 Salı ünü saat 14 te ve alel'umum mahrukat ile Gaz, 
Benzin ve vakom yağının da 12 Haziran 934 salı günü saat 
1-t te ihale!eri yapılacaktır. Şartnameleri görmek isteyenle
riı- Cağaloğlunda Sıhhat Müdürlüğünde Komisyon Katibi 
Tahsin Beye ve münakasaya gireceklerin de belli gün ve 
saatlerde Komisyona müracaatları. (2221) 

Kilo 
171,162 
660,500 

15,200 
56,000 
52,300 
2S,600 
42,600 
7~,400 
41,000 
12,50C 
19,100 
10,000 
2 ,500 

10 ,800 
33,500 

6,750 
3,350 

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

36,950 
1,230 
1,010 

4,460 
15,000 
15,150 

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

Et 
Ekmek 
Fırance!a 
Pirinç 
Makarna 
Sadeyağı 
Kuru soğan 
Sü t 
Kase yoğurt 
Silivri yoğurdu 
Sabun 
Toz Sabun 
Piriniç unu 
Şehriye 
Şeker 
Kuru üzüm 
Kuru kayısı 
Patates 
Kuru fasulye 
Barbunya fasulye 
Nohut 
Un 
Nişasta 
Mangal kömürü 
Ton kok kömürü 

,, Kriple maden 
kömürü 
Çeki odun 
Kilo gaz yağı 

,, Benzin 
,, Vakuınyağı 
,, Tereyağı 
,, Salça 

Damacana Yaka· 
cık suyu : 

225, 700 adet Yumurta 
87,000 adet günlük yumurta 

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

13,100 ,, Soda 
1,450 ,, irmik 

20, 700 ,, Zeytin yağı 
9,650 ,, Zeytin 

11 ,550 ,, Mercimek 
5,000 , Kuskus 

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

12,000 adet Enginar 
29,500 kilo Taze Bakla 

3,900 ,, Çalı fasulye 
35,000 ,, Ayşekadın 
3,200 ,, Barbunya 
1,350 ,, Beze1ye 

25,500 ,, Ispanak 
13,700 ,, Semizotu 
31,500 ,, Kabak 

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

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

2661 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Kaathane'de imrahor köşkü müştemilatından 7 ahır 

ve 6 oda ile Çağlayan köşkü müştemilatından mutfak ve 
dört oda birer sene müddet ve senevi 250,270 lira bedel ü
zerinden açık arttırma usuliyle kiralanacaktır. isteklilerin 
20-5-934 Pazar günü saat 14 te pey akçeleriyle müracaatları. 

(M) (2087) 

1 DEVLET DEl'.11RYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 

Ankaraya Ucuz Seyahat: 
1 - Haziran 1934 ten itibaren her Perşembe akşamı 

Haydarpaşadan çıkan sür'at katariyle bu katarların hare· 
ket ettiği istasyonlardan Ank araya gidip ertesi Cuma günü 
Ankaradan avdet seyahatine başlıyacak olanlara yüzde 50 
tenzilat yapılır. Fazla tafsilat için istasyonlarımıza ve yataklı 
Vagon Acentalarına müracaa~ edilmelidir. (2556) 

. . . 9. num.aralı zahire tarife sinin, nakil ücretlerinden üçte 
bırının ıades~n.e ait asgari otu z bin ton nakledilmek şartı 
1 -6-934 tarıhınden itibaren tatbik edilmek üzere elli bin ton 
suretinde tadil edilmiştir. (2585) 

idaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan izalatör 
ambalaj sicimi, Vagon camı, takım çeliği, gibi ( 17) kaleı:ı 
muhtelif eşyanın 23-5.934 çarşamba günü saat 11 de pazar 
lığı yapılac ktır. lst~yenlerin mezkur saatte mağazaya mü- . 
racaatla tahriren teklıfte bulunmaları ve mağaza dahilinde a
sılı listede (X) işaretli malzeme için nümune getirilmesi ve 
nün:unesiz tekliflerin kabul edilmeyeceği ilan olunur. (2582) 

MiLLiYET CUMA 18 MAYIS 1934 

1 ------·-~ı- .. Deniz yolları 
- --·~ 

• 
ilkbaharda bir çay sohbetinin e iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy Köprübaşı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

• > Han Tel. 22740 ~ı-2!111! 

Mersin yolu 
ADANA vapuru 20 Mayıs 
PAZAR 10 da Sirkeci rıhtı
mından kalkacak. Gidişte Ça
nakkale, İzmir, Küllük, Bodrum. 
Rodos, Marmaris, Dalyan, Fet
hiye, Kalkan, Ka~, Finike, An
talya, Alanya, Mersin'e. Dönüş
te bunlara ilaveten Taşucu, A
namur, Kuşadası, Gelibolu'ya 
uğrayacaktır. (2580) -------
Ayvalık sürat yolu 
ANTALYA vapuru 19 Mayıs 
CUMARTESİ ıs de Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. (2581) 

Yağlı boya imalinde ihtisası 
olan bir usta aranıyor. Talip'e
rin bu ihtisaslarını isbat eder 
vesaiki hamilen idaremiz Leva
zır.ı Şefliğine müracaatları. 

(2511) 2824 

Elyevm haliçte eski Fabrika 
önünde duran, İdaremize ait 
Gelibolu, Ereğli ve Mahmut 
Şevket pata vapurları satıla
caktır. Alakadarların idaremiz 
Levazım Şefliğinden icabeden 
maliimatı almaları ve 1 Hazi
ran 1934 tarihine kadar tekli
fatta bulunmaları ilan olunur. 

··-----(.251::11ıiı2)--28iii2ii~ •• 

tabii en tatlı mevzuu 

~<~> Ye ı· llar 

SÜMER BANK 
Yerli Mallar P 

........ . . ' . 

Pazarının 
İpek çorapları 

f pek şantungları 

İpek pijamaları 

İpek kadın çamaşırları 

ipek çay örtüleri 

f pek gibi derilerle 

Yapılmış zarif 

Kunduralaridır 

• • 

-· -·· 
.. MiLLi REASORA~~ lı --ı-·-·--b-1-Z. B k d 
Tüşi~k~:!~°.!~am~:r~e!~~k~=i~i~. stan u ıraat an asın an: 

··-
lstanbul'da Yeni postahane arkasın- ı Sıra Semti Mahallesi Sokağı Cinsi Hissesi Emlak Hisseye göre mu· 
da Aı•r efendi caddesinde kain 'Tür- No. 

11 
kiv<' Hanı" na nakJetmİ} olduğu !- ı No.sı lıammen kıymeti 

1 

lan olunur. (16819) l 916 Büyükada Cami Küşadiye 
Karakol 
Küçük Langa 

:.\hşap hane 
Bahçe 

14/ 32 1 140 T.L. 
·--- -- ' 919 " a---• BEBEK te 1923 Aksaray 
Mobilyalı veya mobilyasız kiralık 11 

apartıman. Arslanlı konak 4 No. ya / 926 Kumkapı 
muracaat. Telefon : 36-86. ( 16701) 

.. - .. D.r. Nuri Fehmi 411-•ll 927 
" 

Karanfil 
Baklalı Kema-

lettin 
Muhsine hatun 

" 
Göz Hekimi 

Cmğaloğlu Süreyya Bey apart. 
sr<ıü 2 6ya kadar. Tebfon 23212 

2466-

996 Beyoğlu Tozkoparan 
l 998 Büyükada Yalı 

999 " 
,, 

Kilise 

" 
MezarlılC 
Mehmetçik v~ 
Isa Çelebi 
Kumsal 

Arsa metresi 138 

Muhterik hane 
arsası ve enkaz 

Kahve bahçesi 

Bugiin arsa 
,, 
tt 

1/63 25 
Tamam~ ı 

I' • 
36 

1 
16520 r si 

; 

86400 
"21 9492 

86400 
Tamamı 16 

1/ 3 3-19 1 

! 
480 11 

, 1920 

25 ,, 
1000 

" . 
-186 

" 
1 

218 
" 

400 
" 47 ,, 

167 
1 

" Bugün matine saat 18,30 da 
FRANSIZ TIY A TROSLJ'NDA -. 

1007 Beyoğlu Kamerhatun Şirket Hane 3 , 8 23 375 ,, ATTIK KABARE heyetiniı:ı l<0msille
ı İne devam olunacakbr. Bu akıam saat 

21 de YENi PROCRAM MUNASE
BETILE BÜYÜK GALA. ' 

1010 ,, ı~~- l ,, Karnavola Arsa Tamamı 64-66 _ 660 ,, 1 
Yüzde y'edi buçuk pey akçelerile iha le bedelleri nakten veya gayrimübadil honosile öden

mek üzere yukarda yazılı gayrimenkullerden 996 • 998- 999 • 1007 • 1010 sıra No. lılar temdiden 
diğerleri pazarlıkla satışa çıkarılmıştır. !haleleri 24-5-934 perşembe gÜnÜ saat on beştedir. 
Müzayedeye iştirak edeceklerin mezkUr gÜnde saat on dört buçuğa kadar pey akçelerini yatır
maları lazımdır. Senei haliye vergisile belediye resimleri müşteriye aittir. Şartname Banka-

_____ . __ ,_, _____ _ 
ZA YI : Sirkeci ithalat gümrüğünden 
alıkonulan (.Şyayi zatiye için almıt oldu -
ğum 7-S7 No. ve 14-3-934 tarihli müf
rez ordjnoyu kaybettim yenisini alaca .. 
ğımdan hiikmü olmadığı ilan olunur . mız kapısına asılmıştır. (2506) 

A. Gaillard 
................................................. 

Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyyahlara 

Banka Komerçiyale İtalyana 
Sennayesi: 700,000,000 (ihtiyat akçeıi : 580,000,000 Liret) 

Travellers (Seyya}ıin çekleri) salar 
Liret Frank lngiliz lirası veya Doları Frank olarak &atılan 
bu ç~kler sa;eainde nereye gitseniz paranızı kemali emn.iyetle ta
... ve her zaman igterseniz dünyanın her tarafında, şehırde otel
lerde vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük tediyat için 
nakit makamında kolayıhkla istimal edebilirsiniz. Travellers çek
leri hakiki sahibinden başka kimsenin kullanamayacağı bir 

Büyüt Tayyare Piyangosu 
17 incı tertip 2 incı keşide ı ı Haziran 1934 tedir. 

Büyük ikramiye 25.000 liradır 
Ayrıca: 10.000, 4.000, 3.000 

ikramiye ve . 20.000 liralık 
mükafat vardır. 

liralık 
bir 

.............. '.e.kı•'ld•e .. te•r•ti•p•v•e•i•ht•a•s•e•d•il•m•iş•t•ir ......... (5•9•9•9•)•4•7m3i2•1 
Umumi Nefriyat ve Yazı lfleri Müdürü ETEM iZZET 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra Semti Mahallesi 

No.su 
1070 Yedikule imrahor 
1071 Galata Kemankeş 
1072 Beşiktaş Sinanpaşa 

1 
1073 Kadıköy Osmaı:ağa 
1074 Ortaköy Ortaköy 
1075 Beyoğlu Yenişehir 

626 Y edikule Çırağı Hamza 
1O12 F eriköy Birinci kısım 
1014 Galata Bayazıt 
1027 Beyoğlu Hüseyİnağa 
1036 Galata , Bayazıt 
1 - Yukarda yazılı gayrımenkullerin 

nacaktır. 

Sokağı 

Son gara 
Şerbethane 
Beşikta~ Cad. 

Hane 
Odalar 

Cinsi 

Ka~ir dükkan ve üstü odalar 

' 
Hissesi Emlak Hiaseye göre 

No.su mubammen kıymeti 
3 . 5 13 1500 T. L. 
1 / 7 ... 13-15 100 " 

27 / 120 57 eski 451 ,, 
62 yeni 

Çilek Hane 2/ 3 51 400 ,, 
Oncu Dükkan ve üstü odalar 126/ 864 6 291 ,, 
Keresteci Ahşap hane 3 . 5 24 360 ,, 
}gridut ,, " 1 4 I 4 100 u 
Rus Kagir apartman 1/ 2 19 5000 ,, 
Yenişehir ve gümüı halkalı Kagir hane ve dükkan 19 / 24 2- 14 6334 ,, 
Sakızağacı ,, ,, ,, 1/ 4 2 5000 ,, 
Mumhane ,, iki mağaza ve Üstü odalar Tamamı 6-8 5000 ,, 

mülkiyeti satışa çıkarılmış olup ihaleleri 9-6-934 Cumartesi günü saat on ~şte icra o!u· 

2 - 1014 sıra No. lu kagir hane ve dükkanın satışı kapalı zarfla ve diğerlerininki açık arttırma suretile yapılacaktır. 
3 - Pey akçesi yüzde yedi buçuktur. 
4-Yalnız 1070 sıra No. lu malın pey akçesi ve ihale bedeli nakten ve diğerlerininki gayrimöbadil bonosile veya ·naklen 

ödenecektir. . . . . .. .. . ,;, . . . . / 
5- Pey akçelerile, şartnameye tevfıkan tanzım olunacak kapalı zarflarını ıhale gunu saat 14 buçuga .!cadar tevdiı muktezıdır. f 
6 - Şartname Bankamız kapı sına asılmıştır. Senei haliye vergisile belediye rüsumu müşteriye ai~tk. ~~2 . , 

Kullanınız.,_ 
M 

Her eczan eı;; 
V:J 

de satılır.:::-


