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Kulc.i dün Harbiyeye 250 me
zun verdi. Gayrimübadillere 
cumartesiden itibaren bono 
tevziatı muhtemel. 
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Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'uıu MAHMU'Il 

Berlindc müthiş b:r tır, ına o -
muş bütün ıokak1arı su bas
mıştır. itfaiye 600 yerden çağı 
nlmıştır. Hasarat mühimdir. 
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Verecek işleri ; Gazi Hz. şehrimizi ! 
Beynelmilel ticaret ve mübadele dar

iqbkça, milletler arasmdaki borçların 
tediyesi de o nispetle müıkülleıiyor. 
Harbin sonunu takip eden seneler içinde 
beynelmilel borçlar ıu kısımlara ayrılı· 
yordu: 

1 - Tamirat borçlan. 
2 - Harp borçlan. 
3 - Devletlerin hususi borçlan. 
Tamirat borçlan harp ~minat~ ma-

hiyetinde olan borçlardan ıbaretb. Bu 
borçlar mağlup devletlere galipler tara
fından sulh muahedelerile tahmil edil
mİJIİ. Tamirat borçlarmın milrtan sene
lerce tayin bile edilemedi ve nihayet ev
velki sene toplanan Lausanne konferan
ımda bunlar tasfiye edildi. Gen;i Lau· 
aanne' da vanlan karara göre, Almanya 
bir kaç sene sonra maktu bir meblağ vel'
mek mecburiyetindedir. Fakat bu karar 
benÜz Hitler Baıvekil olmazdan evvel 
Yerilmişti. O zaman muhalefette bulunan 
Nazi lideri, tamirat bedeli namı altlnda 
Almaayarun bir santim para ödemiyece
iini soylemiıti. Artık bunu bir hakikat 
olarak kabul etmek l&zımdır. 
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Şehir ·~~eclisİ 

Salı günü toplanacak 
Muhiddin Bey Ankarada gördüğü 

işleri izah ediyor 
Fazla tramvay parası geri alınıyor 

Muhtelit Türk-Fransız 1ıalem mahkemesi, Malımat Eaaı Bey, Şirketle
rin ve hlill eri ••• 

Hakikat ıudur ki harp sonrası dünya
aında borca, hatta mukavelelere karşı 
h~t. azalmııbr. Harpten evvel, bir 
~11 ııçın borç ne ifade ederse, devlet 
ıçrn de ayni feyi ifade ediyordu. Borcu
nu tediye etmek bir millet için ıeref me
selesi idi. Şimdi artık tediye etmek de

Hükiimetaleyhinedavalar 

il, etmemek tabii olmağa baıladı. Bu
nun bir takım sebepleri vaı-dır: 

1 - Evvela milletlere tamirat gibi 
borç telakki edilemiyec.:k bir talnm pa

ra mükellefiyetleri tahmil edilerek rnua
lıededen baıka hiç bir feye dayanmayan 
hu siyasi borçların hususi ve hukuki borç 
telitkki edilmesi. Bu, siyasi borçlara hu
ıuıi borç kuvvetini vereceği yerde bu

·~•i horçlara ıiyasi bo~ların zafrnı ver
dı. Bu, manevi sebebidir. 

2 - Borç para yermek ve borç 
Para almak lıberal bir iktısat dünyası· 
1Un lıusuıiye-t.i idi ve beynelmilel müba· 
•. 1enin genit mikyasta devamına bağlı 
ıdı. Mübadele darlaştıkça, memleketler 
7a8m•daki ı>ara muhacereti de müşkülleş 
'· u, maddi sebebidir. 

. Bu itibarla beynelmilel para tediyesi
nı t t'l' 
. n a 1 1 •ebeplerini bütün bir iktısat 

•ııtcminin yıKıJı,ında aramak lizımdır. 

Türk - Fransız mahkemesinde dün iki 
dava hakkında müdafaamızı yaptık 

Dün Türk - Fransız hakem mah 
kemesinde iki mühim dava rüyet 
edilmi9tir. Davalardan ik(si de hü 
kumetimiz aleyhine açılmış, iki da
vada da hükumetimizi sabık Adliye 
vekili Profesör Mahmut Esat Be • 
müdafaa etmiş ve Milli Müdafaa 
".ekaleti hukuk müşaviri Salahat -
tın Bey de kendisine rafakat eyle
miştir. 

lit olan bu davada tirket araya 
harp seneleri girdiği için Osmanlı 
hükiimeti Bahriye nazrrı ile yapı • 
lan mukavelenin tatbik edilemedi 

(Devanu 6 ıncı sahifede) 

Bugün 
2 inci sahifede 

Ecnebi matbuatında gördüklerimiz 
3 Üncü aalıifede 

Muhakeme tamamen Fransızca 
cereyan eylemiştir. Mahkemede 
Türk ajanlığı makamını bizzat u -
mumi ajan Emin Ali Bey, işgal et
mif, Fransız ajanlığını da M. Jean Hayat ucuzladı mı, ucuzlamaıılı mı? 
Chapopis yapmıtlır. ı .. _ . Felek 

Davanın biri Normand insaa-
4 uncu sahıfede 

tı bahriye ~irketi taraf;n. Maden kömürü ve ticaı eti 
dan ikame edilmiş, takriben Sadreddin Enver 
iki milyon liralık bir da- Res_im.li hi_kôye 
vadır. Umumi harpten evYel Bah • 5 ıncı sahıfedc 

SALI 1 MAYIS 1934 

)'"eni bonolar 

Cumartesinden itibaren 
tevziata başlanması 

muhtemel 
Gayrimübadillere istihkakları • 

na mahsuben yapılacak yüzde yir
mi bet bono tev • 
ziatı hazırlıkları 
bitmek üzeredir. 
Bonoların mühim 
kısmı damga mat 
baasında basıl • 
mıftır. Bunların 
bir kısmı dün tak 
diri kıymet komis 
yonu tarafından 
alınmıttır. Tevzi
at günlerinde tak 

Faik Nüzhet B. diri kıymet ko -
misyonunda faz -

la memur çalıttırılmasrna lüzum gö 
(Devamı 5 inci sahifede) 

Dün akşam 
Zelzele oldu 

• 
Dün akfam aaat yirmiyi 12 da

kika Bete cenuptan fİmale tehri -
mizde oldukça tiddetli bir zelzele 
olmUJ, sarsmb bilhassa e•lerde 
kuvvetle hi91edilmiştir. 

Kuleliden 
Harbigege 

Tel: ( Müdür: 24318, Yau itl•ri müdürü ı 24311. 
idare •• Matbaa : 24310. 

lktısat Vekili C'Jal Bey kü1at rearrlini yapıyor, k - Jelayi kesiyor 

Zeka ve iffetin 45 inci eseri 
İş bankası kurulurken Büyük Reis: 
''Zeka, iffet ve dikkat insanları 
behemehal muvaf /akı yete götürür,, 
demişti. Bu eser bu irşadın doğumudur 

Galata iş bankası dün merasimle 
Türkiye it Bankası 

Galata fUbesi dün sa. 
at 1 1 de parlak mera
simle açıldı. Bankan~ 
45 inci tubeainPı kü • 
tat resminde bulun • 
mak için davet edilen. 
ler daha muanıen •· 

ı atten çok evvel yeııi 
tubenin muamele ıa • 1 

Dün Kaleli liaeaine yeni bitirenler 
f'"elint! bir müsamere ver!ildi. Rea 
mimiz mektebi bitiren ve Harbiye
ye iltihak eden gencin aynlıJ nut -
im irtıt eJipini gösteriyor. Yazın 

iç aahilemizdedir. 

Tanıdığım Casuslar 
Matmazel (Knokaert) in 

Habralan . 
Birlraç ,üne katlar ,a:.etemı:ıı • 

Je telrilraya baılayacağımız. bu me 
raklı ca1tı• ""rırüze§tleri muhayyi
le mahsulü bir roman deiil; )'<ifan 
mıı, her dakilra.n birçok heyecan· 
1.ttra mal olmuı hakilri ookalardır. 
Cuus hilrayelcri bugün romancıla
nn pefinde koftulrlan bir merı.ııu 
halini altlı. lngiliz, Fran/ll:ıı, Al -
ınan edebiyatı hayali caııus tipleri 
meıherine döndü. Her muharrir fC1 
lalralem bir ctıırus yarahyor. Hal • 
bu ki 

Matmazel (Knokaert) 
Herhangi bir muharririn muhay 

yeleairwlen fışkınnış ismi var, cis -
mi yok bir kadın değil, yaşayan, 

Belçika ve lngiltere istihbarat da.· 
irelerinden reani takdirnamelerle 
te.ltif edilen va.tanperver bir Bel · 
çikah ka.dmdır. Buıün -•ut bir 
i..Iivaçtan _.... M..ıun (Mak 
Kenna) namı altmda &..de bir loa

yat geçiren 
Matmazel (Knokaert) 

ilk hatıralarıtu (Ben bir casusum) 
ünııanı altında nefTetti rıe bu ilk 
eaari sinemaya çekilf'rek bütün Jlin 
yaya tefhİr edilecek derecede ci • 
han§Ümul bir ıöhret ka:umtlı. /ffe 
muhterem okuyuculanmıııa lngiliz. 
ceden lisar:ı!mıza naklettirerek tak 
dim edeceğimiz.: 

Tanıdığım Casus1_a?" 
Bu ledakôr kadının ılk e•erın .. 

Jen tlaha meraklı rıe henüz intif'" 
etmiı olan yeni bir hôtıra silsi.lm· 
tlir. Marul /ngili:ıı nazın Mıüer 
(Churchill • Çörcill) bile bu katlı • 
nrn feragati nefsi, cesareti, maha
reti karıısında hürmetle eiilerelı 
harpteki hiz.metlerinden reşmen 

bah•etmittir. Birkaç güne kadar 
hakiki olduğu katlar heyecanlı aal 
halar iroe eden bu eseri (Milliyet) 
•Ütunlarında takip «!decelısiniz.. 

lonunu doldurmotl"1' 
dı. Salonda batta 1k • 
tısat Vekili Cel&I BeY, 
olmak üzere tebrimiz
"de bulunan bütı.:n me
buslar, re•mi ve iktı • _lof 
aadf dairelerin batın· Velril Bey ldtfat resminde davetli· 
'da bulunan zevaı. bü - 1erle konUfUyor ..• 
tün milli ve ecnebi bankalar, mali \ salonda kımıldanacak yer yoktu. 
n1ü~sseseler direktörleri ~ m~t~ua! Binanın önünde ve kartı kaldırıııı-
erkanı bulunuyordu. Denılebıhr kı (Devamı 6 mcı sahifede) 

• 
lstanbul )imanının inki-
şafı için yeni tedbirler 
Süngercilik şirketi de bu sene 

/aaligete geçiriliyor 
Celal Bey dün bir çok işler üzerinde 

emirler verdi, bugün gidiyor 
İktısat vekili dün de tetkiklerine devam etmişlerdir. Vekil B. sabah u 

at ıı de İş Bankası Galata şu besin in küşat reaminde buluduktan 
sonra doğruca Melek sinemasına p~mişlerdir. Vekil Bey sinem.da 
İpekfilm tarafından ,tütün kongres ının toplanışma '!'e • b~dan eonra 

(Devamı 7 ıncı sahıfede) 

İnkılap Enstitüsünde 

Türk parasının kıymeti 
~asıl mu haf aza edilmişti? 
Şimdiye kadar alınan bütün tedbirler 
ticaret müvazenemizi daima müsta-

kar bir halde tutmuştur 
E.ki Aclliye Vekili 

Yuauf Kemal B., dün 
de Oni•enite konfe • 
rana r.alonunda lnkı -
lap derslerine devam 
elti. Yusuf Kemal lle· 
yin, dunkü dersinden 
.. ldığımız notlar, şuıı 
! rdır: 

• 1929 da merı)ct 
mevkiine giren tarife 
kanununda kalmıtlık 
Tarife kanunu tanzim 
"!unurken bir takım 
f!Saslar na2arı itibl\r .. 
da tutuldu. Buııiaı, ela 
ha ziyade yeni Ti:rki. 
yeni harici ticare,te a
iacağı istikamet~•'" e • 

Yusuf Kemal Beyin Jenini Jinlcrkcn 

le herhalde kartı ka,..ıya geleceğiz. 
Tarife yapılırken ba,ka devlelkr -
le olan münasebetimiz, ahdi ıuı et
te taayyün edecektir. Bir anlatma 
olacaktır. Tarifenin birçok madde 
leri de böylece tekamüle tabidir. 
Tarifeler yapılırken bir taraftan riye nazırı Cemal P~,'.'~ın .ısmarl:' l Kadın, Moda, Ev. 

dığı 6 torpido muhrıbmın ı~sası ı-

Ahmel ŞUKRUı~~~ç~i:n~y:a~p:ı~l=an~m::u~k=a~v~e~le~d~e~n~m-u_t~e-v~e-l-~~..:::::::::::::::::~~~----------~~~~----~~~~.-..~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ..... ....,...ıliıiıiilo.~:ll: .... ;..ııllll:ı.::ll 

sası vardı. Yeni Türkiye doğruca 
himaye esasına giriyordu. Tedbir • 
ler alındı. Fakat tarife me~elesi, 
üzerinde çok durulacak mesele ol
dugundan gittikçe tekiımül etnıt'k 
tedir. Tarifelerde yeni yeni ıslahat 
yapmak zaruridir. Ergeç tarifeler, 
mallarına tatbik olunan devletler • (Devamı 7 inci sahifede) 
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İttihat ve Terakki! 

( BAHAEDDiN ŞAKlR BEYiN Bl_RAKTlCI 'VESiKALARA CORE) 

Bütün mesele 200 /rankta 
Ahmet Riza Bey kendisine teklif edileR 

düeUoyu kabul edecek miydi? 
18 haziran 1899 tarihli olan bu 

m ektup o esnada Terakki ve ittihat 
c emiyetinin içyüzünü gösteren ho, 
bir vesikadır. O günlerde Ahmet 
Riza ve doktor Nazım Beyler bir 
m üdde t Cenevrede kalmı' oradaki 
arkada,larla La Hey konferansı 
işini müzakere etmek için Paristen 
Cenevreye gitmek üzere bulunu
yordu. Fakat Ahmet Riza Beyin 
yol parası olmadığı için, Cenevre
deki arkada,lar bu parayı araların
da toplayıp Ahmet Riza Beye ver
mek üzere doktor Nazım Beye gön
dermek istiyorlardı. 

Ahmet Rıza ve doktor Nazım 
Beylerin Paristen Cenevreye kadar 
gidebilmeleri Ahmet Rıza Bey için 
Cenevre' den iki yüz frank tedarik 
edilerek Par is' e gönderilmesine 
mütevakkıf bulunuyordu. Çünkü 
doktor Nazım Bey seyahate çık -
mak için Ahmet Rıza Beye o kadar 
bir paranın gönderilmesi laznngel
diğini Cenevre'de bulunan doktor 
İshak Sükuti Beye yazmı,tı. Şimdi 
Rahmi, lahak Sükuti ve Nuri Ah
met Beyler bu iki yüz frangı teda
rik etmiye çalışıyorlardı. Süküti 
Bey diyordu ki: 

"Elimizde o kadar para yok. 
Bankaya gidip tahvilat sabnak la
zım. Bir iki gün zarfında tahvilatı 
satacak olursak onlann faizini de 
al mı' o' acağımız için bilmecburiye 
o güne kadar bekliyeceğiz. Ahmet 
Rıza Beyden de Paristen ne günü 
h a reket edeceğini bildirmesini sor
dum.,, 

Rahmi Bey i şin iki yüz franga 
mütevakkıf olduğunu haber alınca 
madem ki iş parada, iki yüz frank
la im:ş ve madem ki bir iki güne 
kadar tahvilat satılarak para teda
rik olunacakmıf. O halde Cenev
rede bulunan arkdatlardan Mithat 
S ükrü, Nuri Ahmet ve kendileri 
tarafından iki yüz frank toplanıp 
Ahmet Rıza Beye gönderilmit ola
cağını ve o arkadatların sonra bu 
paralarım geri alabileceklerini ıer 
zeni' ı:r,'l:kamında doktor İshak Sü-
1 ... üti Beye aöylüyordu. 

Nihayet doktor Abdullah Cev -
det Beyde bet yüz frank kadar pa
ra bulunduğu hatıra gelmişti. Ab. 
dullah Cevdet Bey cemiyete ait ol
mayıp bir fedakarlık uğurunda sar
f edilecek bu parayı yanında saklı. 
yordu. Bilahare tekrar yerine koy
mak fartile bu be, yüz frangın iki 
yüzü Ahmet Rıza Beye gönderil -
mişve Rıza ve Nazım Beyler de 
Cenev'reye gidebilmi9lerdi. 

Ahmet Rıza Beyin Cenevn:ye 
gitmesi Terakki ve İttihat Cemiye
ti azası için büyük bir hadise idi. 
Jön. - Türklerin elebıtfısı olan bu 
zat ıle konuşmak için bütün Türk 
g_ençleri. on~n oturduğu pansiyona 
fıtap edıyor.ardı. O aralık zuhur 
eden mühim bir vaka da ayrıca Ah 
met Rıza Beyin tahsile gençlerin 
daha ziyade alakadar olmalarını 
intaç ediyordu. Bu vaka Ahmet 
Rıza Beyin düelloya davet edilmi'> 
olmasıydı. 

Filhakika Abdülhamidin oku -
mak, yazmaktan mahrum bulunan 
pafalarından Abdullah PllJa na -
mında birisi Parise gelmifti. Ah
met Rıza Beyin "zatı hazreti padi
~ahi,. ye kartı tecavüzkarane bir li
san kullanmasına, "halifei nıyi ze
mini, hakanülberreyn velbahreyn,, 
i tahkir etmesine dayanamadığı i
çin, efendisi Abdülhamidin intika
mım almak hü~yasile Pariste Ah
met Rıza Beyi düelloya davet et
mi~ti. 

Ahmet Rıza Bey du düelloyu ka
bul etmemi~ti. Çünkü bu daveti 
kendisini susturmak için Abdülha. 
mit tarafından tertip edilmi• olan 
'içüncü bir tefebbüs telakki ediyor. 
du. Ahmet Celalettin P&f<l ve Mel
hame kandıramadıktan ve paralar, 
memuriyetler vadederek sustura -
madıktan sonra timdi Abdullah 
Paşa deli.letile ve silah lruvvetile 
ebediyen ağzını kapatmak istedi
ğini zannediyordu. 

Ahmet Rıza Beyin böyle dütün
mekte haklı olup olmadığı cayi su
aldi. Herkes Ahmet Rıza Beyin 
korkak bir adam olduğunu bildiği 
için düelloyu kabul etmemesini kor 
kaklığına hamlediyordu. Şayet Ah 
met Rıza Bey düelloyu kabul eder
se Abdullah Pasanın kendiliğin • ' . 
den vazgeçeceğine tüphe olmadı -
ğına Cenevredeki bütün gençler ka 
ni idiler. Fakat Ahmet Rıza Bey 
düellonun lakırdısını bile ettirmek 
istemiyordu. 

Ahmet Rıza Bey, Abdülhamide 
olan mücadelesinde cok ceıur 

ve çok inatçı görünmekle beraber, 
öyle silah ve bomba itlerine karı
tacak ve düellolara giritecek tabi
atte bir adam değildi. Onun mü
cadelesi diline ve kalemine inhisar 
ediyordu. Yoksa düelloyu kabul 
etmek fÖyle dursun, Mısırda veba 
çıktığını gazetelerde okuduğu za
man o günlerde Mısırdan gelen ga
zetelere, veba bulatacak diye, elini 
bile sürmek istemezdi. 

Bununla beraber Cenevredeki 
Türk gençleri Ahmet Rıza Beyin 
Abdullah Pa~a tarafından yapılan 
düello davetini behemehal kabul 
ehnesini istiyorlardı. Genç Türk -
ler, aralarında Abdülhamidin ca
hil adamlarından korkacak hiç bir 
kimse bulunmadığım bu suretle bü· 
tün müstebitlere anlatmak lazım -
geldiğini ileri sürüyorlardı. Cenev
rede bulunan Türk genç'eri kat'i o
larak biliyorlardı ki Ahmet Rıza 
Bey düelloyu kabul edecek olursa, 
Abdullah Pap hemen pılısını pır
tısını top\ıyarak Paristen kaçıp gi
decekti. 

Bu gençler arasında Ahmet Rrza 
Beyi en ziyade te•çi eden doktor 
ishak SükUti Beydi. O Ahmet Rı
za Beye diyordu ki: 

- "Burada Genç • Türk!üğün ve 
cemiyetimizin haysiyeti mevzuu -
bahsoluyor. Binaenaleyh düelloyu 
muhakkak surette kabul etmeniz 
lizımdır.,, 

Fa!tat ishak Süküti Bey beyhu -
de uğratıyordu. Ahmet Rıza Bey, 
düello bahsi açıldıkça kendisini 
Paris civarındaki Bulonya ormanı· 
nın kuytu bir yerinde, etrafı ağaç
larla çevrilmit bir çayırlık üzerin
de görüyor gibi oluyor, tabancala
rın muayene edildiğini tarafeyn 
fahitlerinin fısıldıyarak konustuk
larını ve bu esnada tabibin d~ ilk 
tedaviyi yapmak için sargıları ve 
ilaçları hazırlamakla meşgul oldu
ğunu gözünün önüne getirerek: 

- "Hayır, hayır. Nafile ısrar et
meyiniz, kabul edemem!., diye ba
ğırıyordu. 

Ahmet Rıza Beyin bu hareketi 
Cenevredeki bütün gençleri kızdır
Dllfb. Doktor ishak Sükuti Beyin 
sabır ve tehammülü kalmadığı için 
hemen o ortaya atılarak demi.ti 
ki: 

- "Ahmet Rıza Bey, madem ki 
siz bu düelloyu kabul etmiyorsu -
nuz, o halde sizin yerinize ben ka
bul edeceğim ve icap ederse Ab -
du!lah P~a ile vuru,acağmı.,, 

Ahmet Rıza Bey böyle bir tekli. 
fe itiraz edemezdi. O, ishak Süku
ti Beyin sözlerine sükutla kaı tıla
maktan batka bir şey yapmamı,tı. 
Fakat diğer gençler Sükuti'yi al
kıtlamışlar ve Abdullah Paşa ve o
nun gibilerine mükemmel bir ders 
vererek öy'e küstahlıkların teker -
rürüne kat'i surette mani olmasını 
Sükuti' den temenni etmişlerdi. 

Bunun üzerine doktor ishak Sü
küti Bey oturup Pariate bulunan 
Abdullah Pa~ya bir mektup yaz -
mıt ve teklif edilen düelloyu Ah
met Rıza Beyin kabul edemiyece
ğini, fakat onun yerine kendisinin 
her nerede isterse vuru,mıya hazır 
olduğunu, Genç Türklük, ittihat 
ve Terakki ve Abdülhamidin istib
dadına karşı mücade!e bahislerin
de Ahmet Rıza Beyle kendisi ara
arnda hiç bir fark olamıyacağın -
dan Ahmet Rıza Bey namına yapı
lan bu teklifi bilatereddüt kabul 
edeceğine emin bulunduğunu b'.1-
dirmi,ti. 

-Bitmedi-

" Journal des Finances "tan: 

Fransız. hükiimeti i~sizliii azalt .. 
mak Ve İflerin yeniclen başlama:unı 
teshil etmek maksadile büyük bir me 
sai porgramı hazırladığı malrimdur. 
Journal de• Finances gazete•inde 
Fransu profesörlerinden ve maliyeci 
ferinden M. Gaston Jeu bu ifi tenkit 
eltm!kte "kabiliyeti iftiraiye" nazari
yuini ve ıarliyatı teıci fikirlerini iyi -
ce bahrdıktan sonra ıunlan söyle -
mektedir: 

Büyük umumi nalia iıleri vücuJe 
getirmek buhrana karfı bir ilaç değil 
dir._ Bir. terakki kaydedebilmek için 
bu ıflerın mal olduğu para kadar kıy 
m_etli olmaı lô;ı;ımdır. Fakat hakikat 
hıç te öyle değildir. Sade para sar/et 
mek gayeıile buhran zamanlannda 
n'!lia hi:ı:metleri vücude l(etirmek hiç 
bır .zaman buhrıanci mô.ni olama:. 

Ekseriya vücude getirilen eserler is 
tikbalcle !bakım, İfe yaramıyacak bir 
hale gelen aletlerin terki ~bi) yeni bir 
masraf membaıdır. 

Fransada kısmi intihabat 

Faşist aleyhtarları kanlı 1 

bir hadise çıkardılar 
Milli ittihat namzedi, yani şimdiki hükumete 

taraftar bir namzet intihabatı kazandı 
• MANT, 30.A.A. - Havas ajansı bil. 1 

diriyor : 
Dün akşam f31ist aleyhtarı "Mür 

terek cephe" tarafından oldukça mühim 
karııılı.klar çıkarılmı!hr. Bu karıfıkl.k· 
lar, yapılan intihabatta M. Sarre'nin ka· 
zanmaıı ve M. Bcrjeri'nin kaybetmesi 
neticesidir. • 

Faşist aleyhtarları, M. Sarre ile dost· 
ı~rının oturdukları otelin pençerelerini 
kınnıılar, muhafızlar müdahale etmiş· 
!erdir. 

ıs muhafız ile 30 kadar kimse yara· 
lanmıştır. Saat birde sükun iade edilmiş· 
tir. 

Takviye kuvvetleri istene i 
MANT, 30.A.A. - Havas ajansı bil

dıtiyor : 
Dün aktamki karıııldıklar miiJı,aıebc

tiyle ?aris ve Versailles'dan "takviye 
kuvvetleri istenıniıtir. 

Sabahm ıaat ikisinde Paris'ten iki 
kamyon içinde polis kuvvetleri geJmi,. 
tir. 

Ayni saatte, Sen--e-V az valisi altı mül
re-.ı.e jandarma ve polisle hadise mahal~ 
linc gelmiştir. Sükün ancak sabahın i
kisinde iade edilebilmiıtir. 

Mant gazete idarehaneıini tahrip edil. 
miıtir. 

1 

Gazeteler ne diyor 
PARIS, 30 (A.A.) - Havu Ajan 

sından: Gazeteelr, dün mantende ic
ra edilen kısmi intihabatta Dumerg ue 
hükumetin.in kazandığı parlak zaferi 
alkıtlaınaktadırlar. Filhakika bu inti 
hahat laalettayin bir kısmi intihabat 
lan çok fazla ehemmiyeti haiz bulun 
makta idi. Zira karşılaşan iki rakip • 
ten biri milli ittihat namzed i M. Sar • 
re diğeri de F aşiat aleyhtarluı birliğ i 
namzedi yani bugiinkü hiıkümet a -
leyi.tarı M. Bergure ıdi. M. Sarre 
8489 reye karı• 8788 reyle intihabı 
kaaznmıştır. Bu intihap M. Bergurei'n 
şnhsiyeti dolayısile biıtün siyasi ma • 
hafilin alakasını celbetnıekte idi. Çün 
kü i&tifa eden M. Bcrgrure) yeniden 
namzetliğini koymakla intihap milli 
ittihat hükümeti leh veya aleyhinde 
tecelli edecek bir nevı reyii.me müra
caat vaziyetine koymak lıtemişti. 

Sol cenah gazeteleri her iki rakibin 
aşağı yukarı birbirine pek yakın reyler 
aldıklarım kaydetmektedir. Merkez ve 
sağ cenah gazeteleri ise 1932 de Sarre' 
i mağlup eden Bergreyin 1934 de ayni 
§&bsa mağlup olduğunu ~öyle~~~te. bu· 
müntabiplerin M. Dumegtn mılli ıttıhatı 
fikri elrafmda toplanmaları !anında 
tefsir ebnektedirler. 

Mösyö Bartu 
--o-

Avusturyada 

Parlmentarizm 
Resmen iflas etti 

1 Seyahatinden 

- o-

Meclis yeni kanunu esasi 
ile kendisini feshetmiştir 

VIY ANA, 30 (A. A.) - Bugün A· 
vusturya için parlimento hayatının son 
günü olması itibarile feci bir gündür4 
Mebuslar yeni kanunu esasi ile Dolfüs 
hilkumeti tarafından çıkarılan 470 emir
name ve kararnaıneyi tasdik için toplan 
mrştır. Böylece yeni kanunu e~s.iyi ka· 
bul etmekle milli meclis kendi kendisini 
feohebnektedir. Esasen 14 aydan beri 
Avusturyada parJarnentari-zm filen mev· 
kii tatbikte değildi. 

Celse açıldığı zaman 76 meb'uı mev
cut bulunuyordu. "Büyük Almanlar" 
grupu meb'uıları kanunu esas.iye muha
lif olan bu içtimaı protesto ~r, fa
kat reis Ramek bir kararname mefhumu
na tevfikan yapılan içlimaın kanuni oldu 
ğu cevabını verm.iıtir .Bunun üzerine"Bü 
-vük Almanlar" protesto mahiyetinde iç
tima aalonunu teri<etmişlerdir. Yeni ka· 
nunu esasi üçüncü kıraatinde mevcut 
74 reyin ittifakı ile kabul olunmuştur. 
Bunun üzerine celse, reisin "Allah A -
vusturya ile beraıber'' sözlerile kapan -
mıştır. 

içtimada buhınao Dolfus k.,'binesinin 
bütün azaları, bazit-un tarafından alkış· 
lanmışlard1r. 

B!'gün reamen netreclilen yeni kan:.mnu 
esa11 12 kı11m ve 182 maddeden ibaret· 
tir. 

Bir haydut idam edildi 
MARSILYA, 30.A.A. - Sen Bama. 

be poıtahaneıine yaptığı baıkın eınaıın· 
da, üç polis müfettiıioi öldüren haydut 
Makuer bu oabah idam eclilmittir. 

Müthiş fırtına 
Berlini su bastı, işsizler 
sırtlarında adam taşıdılar 

. BE~LIN, ~· ~A. - Pazartesi gece. 
oı Berlınde muthıt bir bora zuhur et
mit, sokaldan ve evleri ıu basmıttır.Et· 
faiye kıtaatı 600 kere müdahaleye mec
bur kalmıştır. Bazı sokaklarda su yanın 
metroya kadar çılunıı ve Kurfustendam 
caddesinde itsizler kadınları bir kaldı
rımdan diğer kaldınma sırtl.nnda ıte· 
çirerek oldukça para kazanmışlardtr. Şeb 
:rin merkezine bir kaç kere de yıldı .. 
rım düşmüştür. Hasarat mühimdir. 

Bir defa Fransadaki mektepler in. 
şaatı için yapılan iaraf.!, ve bunların 
istilzam ettiği büyük bakım masraf. 
larını düıünelim. Bu infaat mali bir 
r-:uılet, bugünkü demagojinin bariz 
bır tezahürü olarak kalacakhr. Fa -
kat b~lki mümıer nalia ifleri de var
dır. Dıyenler olur. Fakat bu gibi ifleri 
yapmak için bulıran zamanı beklen • 
me.z. Bunla,. ticari yoluna aokmak, bir 
buhrana mani olmak için yapıtrna:ı. 

"Völkischer Beobachter" den: 

Zahiren o lıaJ.ar muhkem ve mü• 
takar görünen lngiltere dahi Bolfe• 
vik tahrikôtına karı• şiddetli tedbir· 
ferle hareket etmek lü;ıı;umunu hisset
miftir. 

Kmünislerlrı bilhaasa ordu ve donan 
mada fitne ve le•at ikaına teıebbü• 
ettikleri anlaıılnı•ft.r. 

Komünutlerin otomobiller içinde 
Doebritz; ve Aldershot mıntaluuında 
Jol<J§arak askerlere tahrikamiz beyen
namfller dajıthklar. bir cok defalar 

Çok memnun 
"Küçük itilaf dostluklarına 

sadık kalmıştır,, diyor 
PARIS, 30 (A. A.) - Varşova ve 

Prag seyahatinden bu sabah dönen M. 
Barthou gazetecilere şu beyanatta bulun 
muştur: "Müttefikimiz jki bükilmet ri· 
caline iadei ziyaret ederken bu nezaket 
seyahatinin bu. derece siyasi bir müza
kere mabjyeti.oi alacağını zannebnyor~ 
dum. Vazifemin şümul ve ehemmiyetini 
intibalanmı toplaıi<en anlıyorum. Müla· 
katlarımız kat'iyen gölgesiz geçmiş ve 
biç bir auitefehbüm bunları kararatma· 
m1şbr. Franaanın mümeıa.ili h« tarafta 
sadık dostluklar gÖrmÜftiİr. Küçük iti
laf, bütün fırsattan istismar etmeğe 
ı;alışan propagandalardan kat'iyyen mü
teessir olmamış sağlam dostluklanna 
sadrk kalmııtır. Fran11Z siyasetini anla
mııtır. Ve iot~cliğimizi bildiğimiz ve bu
nu her cüreti kıracak ve bütün manev .. 
~alan ve riyakirlıölan ıaıortacak bir 
kuvvetJe söylediğimiz zaman bu .siyaıe 
ti tasvip etmektedir. Seyahatmıdan sul
ha itimat ve emniyetle ve huzuru kalp· 
le dönmü1 bulunuyorum*" ---T roçkiye benziyen adam! 

SEN MALO, 30. A.A. - Ogusten 
Levanzen isminde bir seyyah, Troçki 
zannedilerek Sen Malo poliıi !andından 
ıorğuya çekilmiştir. M. LeYanzen pa
saportunu, veıikalaruıı cöstenniıtir. 
Kendisi Troçkiye fevkalade benzemekte
dir ve rusçada dahil olduğu halde 
birçok lisan konutrnaktadır. 

Hindistan da 
Halk bir karakolu taşladı, 

üç polis yaralandı 
PESA VER, 30.A.A. - Pqaveri zi

yaret etmekte olan ba;ıı;ı tacirler ile sar
raflar arasmda vukua gelen bir kavga 
neticesinde polis balka atef açmaya mec
bur klmıştır. Bunlar yağmagerlikle 
maznun olarak karakola götürülmUıler
dir Hallc: karakol binası önünde toplan
mı; ve taı abnaya baflmıftır• Uç polis 
memuru ve bir hkjm yaralamnıısa da 
bilahara sükün ve intizamın temini müm 
kün olmuştur. · 

vaki olmuftur. /nvergordonda --vukua 
gelen askeri komplo dahi haddi zatın· 
da bir ücret metalebesindcn ibaret ol
makla beraber komünistlerin yardımı 
olmasaydı ııukua gelmedi. Elyevm 
mevcut olup i.&yana teşvik cürmünü 
cezalandıran kanun 1803 aene•inden 
kalmadır. Ve yalnız askerler arasında 
tahrik edici beyennameler dağıtanlar 
için ceza tayin eder, bu kabil beyen
nameleri lıazırlayıp basanlara yahut 
üz;erinde tapyanlara bu kanunda ce• 
za tayin etlilmemifti. Avam kamara~ 
ıında mü;ı;ııkereye konulan )'*Jni kanu
nun bu bOfluiu dolduracağı ümit edil· 
mektedir. 

Filhakika esiri kanunun kilayetsizli 
ği yüzünden bazı garip hadiseler ol
muştur. Bir müddet euvel Londra po
lis müdürü komüniatleri nezdinde dev
let aleyhinde tertip edilmiJ beyenna
meler müsadere etmiıti. Komünistler 
bir sivil mahkemeye müracaatla poli.s 
müdürünclen iikayet ettiler. Mahkeme 
polis müdürünü tazminata mahkUm 
etti. Artıll 'bu 1Iihi ahual yeni kanunun 

DAKi 
Polis teşkilat kanunu 

'ANKARA, 30 (Tele/onla) - Polis teşkilat kanununun bazı ,,ıaJ 
delerinin tadi~i hakkında Dahiliye Vekaletince bir layiha hazırlant1ıJıı 
tır. Layihanın e.,..lanna göre polis te,kilatının bazı şubelerine or ' 
jandarma mensuplarının da tayinlerine cevaz verilmekte, memuriyet 
ten iihraç kaydı, meılekten ihraç ~eklinde tadil edilerek gazetelerJJı 
usullere dair olan maddeler değiştirilmektedir. • 
700 lngiliz muharibi Çanakkale 

mezarlarını ziyaret ediyor! 
ÇANAKKALE, 30 ( A.A.) ·- Gelibolu yarımadaşı harp mezar!J 

!arını ziyaret etmek üzere gelmelerine intizar ed•len lngiliz muhar;:., 
/erinden müteşekkil 700 kişilik bfr seyyah kafilesi bu sabah fngiliz . 
dıralı bir vapurla gelm'1şlerdir. Heyet vali beyin riyasetinde beledJi~ 
reisi vekili ile vilayet halkından 10 zattan mürekkep heyet tarafın 
karfılanmtşhr. Seyyah kafilesi Kıl ya limanından doğruca harp f11

1 

zarlıklarını ziyarete gitmişlerdir. 

İbrahim Tali Bey hu hafta Trak 
yada tetkik seyahatine çıkıyor 

EDiRNE, 30 ( A.A.) - Edirnede tetkikatına deva meden lbraI" 
Tali Bey bu sabah belediyeyi ziyaret ederek koyuncular cemiyeti~ 
lariyle konufmuştur. lbrahim Tali Bey öğledaı 90nra, TekirJağılfl'.J 
gelen heyeti kabul etmiş ve bilôhara Gazi şehir yatı mektebi ~le Natt:'ıJ 
Kemal ilk mektebini ziyaret etmiftir. Umumi mülettif, buradaki t~ 
katını bitird'-1kten sonra halta sonunda relalratinde Trakya valileri~ 
lunduğu halde Trakya mıntakası dahilinde tetkik seyahatine çıkac:;, 

Pulluk kanununda 
Değişiklik 

Yeni bir kanun layi
hası hazırlandı 

ANKARA, 30 (Telefonla) - Pul 
luk kanunile pulluk iınalathanelerine 
10 senede ve ıo müsavi tabitte öden 
mek tartile ikraz olunan İmalathane· 
!erin uzun vadeli kredi ile zür. ~a pul 
luk satmalan ve bu yüzden ..,,-maye· 
!erinin kifayet etnıediği anlatılmış, 
iktıoadi buhrarun doğurduğu, mÜ•kül 
ler dolay11ile de eoki •ab§ı yapamadık 
)an ve evvelce vade ile sattıkları pul 
hık bedellerinin tahsil ed.ecn<'dikleri 
anlatılmıthr. 

Htikiımet, içinde bulunduğunıuz ma 
li müşküllere karşı, pulluk imPliıtha • 
nelerini korumak ve içinde bulunduk 
ları paranın teı\rİyeai.ni teahi! etmek 
zaruretini görerek ı O' senede 1 O mÜ· 
•avi taksiti ıs sene 15 mü.avi taksite 
çıkarmağı muvafık görmüıtür. 

Hüki'imet ayrıca, pulluk im•latha • 
nelerine senelik pulluk aatııırun tuta· 
rı üzerinden verilen primi hariçten 
gelen pulluklara konulan gümrük rea 
ınii" memlekette imal edilen pulluk • 
larli\ rekabet edeıniyecek bir derece 
ye geldiğine primin kaldmlmuına lü 
zum görm\Q ve mali kudret ve ima -
!atlan itibarile ön safta bu-
lunan bazı imali.thanelerin kendile -
rine ikraz olunan parayı ödemekle 
maruz kaldıktan nazan itibara ah -
narak daha küçük mikya•t& bulunan 
imalathanelere ikraz yapmak bugün
kü iktaadi tartlar atlmda pulluk 
imal edenleri içinden ç>kamay&cak
ları bir vaziyete 11<1 ka.tıla.bileceği dü 
ıünülerek pulluk imal eden müessese 
selere yapılan ikrazatm badem" ya -
pılmama.aı muvafıık ıöriilnıüı ve pul 
!uk kanpnunun tadili için bir kanun 
layihası hazırlanıruştır. 

Berlinde 1 mayıs bayramı 
BERLIN, 30.A.A. - 1 Mayıs bayra

mından bahseden Alman it cepbesinin 
naıiri efkarı Döyç gazetesi Alman mille
tinin dahilde sınıf mücadeleleriyle çw
pınmasuun bir delilik olduğunu yazmal<
tadn'. 

Vest Döyçer Beobahter ıazeteai di
yor ki : 

" Amele nasyonalist devleti bir cenet 
gibi görmivor. He.- ıey daha batlanc•ç: 
tacltt. Bundan dolayı hazan hata clahı 
ediliyor. Fakat amele Hitler'e,, sarulmaz 
bir iman vesechıkatle bağlıdır. 

Damda bomba! 
UNZ, 30.A.A. - Cece Avusturya 

emniyeti umumiye müdürü Baron Hanı 
Hammersten'in evinin danunda bir bom
ba patbmıt ve barı hasarab mücip ol
muştur. Bununla alakadar bazı tevkifat 
yapılmııbr. 

ne~rinden sonra mümkün olamıyacak~ 
tı,.. 

Sol taraf matbuatı, la§iıtlerin de 
müsellah kuvvetler gibi mensupları 

araaında localar tefhil etmif olmalan 
itibarile yeni kanunun l<J§ist harekatl 
aleyhine de çevrildiğini ya;ı;ıyor. "Bri
eish Union ol Fasciıtı,,lideri, Sir Os
wald Mosley ile muh«lazaluir Dahili· 
ye Naztrı Sir Jolm Gilmour ara•ında 
bir ihtilaf zuhur etmiftİr: Dahiliye na· 
;ı;ırı, Modey f<ıfİstlerin bir içtirnaından 
sonra sükün ve ni.zamı izlôl ue &ioillere 
suimuamele ettiklerini iddia etmİ§tİ .. 
Bunun üzerine Sir Oııwald M<Uley ken
diıinin ve maiyetindelıi zevatın iki zen
ci tarafından taarrıua uğradıklarını 
ve bu zencilerden biruinin bıçaklı ol
duğunu ve bu taarruz üzerine kendi 
aclamları,_,n bu iki mütecaııi:ı:i öldür
düklerini ııe kendisinin pek ala müda
faa hakkına malik olduğunu ve esa· 
sen bir lngili:ı; sokağında :ı:encil~rin 
taarruza manı:z bırakılmalarının fİm· 
diye kadar ifitiCmemİf müessif bir /,al 
olcluiunu SÖ) len1İtlİr .. 

Rusyaya giden 
Sıhhi heyetimiz 

Akil Muhtar B.in riyase~ 
deki heyet Moskovad• 
MOSKOVA, 30 (A. A.) - tdı# 

vada 3 mayısta açılacak dördüıtciİ ~ 
nelınilel romatizma ile mücadele lı"f· 
sine ittirik edecek olan İstanbııl -
Fakülteli profesörlerinden DrAı<iJJll" 
tar Bey riyasetindeki Türk doktor 
dan mürekkep beyet, dün Mosk0~ 
muvasalat ebniş ve istasyonda S,;: 
Elçi Raırıp Beyle elçilik erkanı, tl;,ı 
ye komiserliği mümeasil1eri ı.·e 1 
memleketlerde harici münasebetler ti 
yeti azalan tarafından karıılanJ111I 1 

MOSKOVA, 30 (A. A.) - f!~P 1 
hava filosu heyeti me1"eziye reı51 . .J. 
Unıliltt tarafından Türk askeri .rrıı;J 
ler şerefine bir kııl>ul reımi tertıP ,;; 
tniştir. Emin Pata riyasetindeki ~JI 
heyet azalarile Celal Bey riyase~ 
tayya..., zabitleri ve hariciye, ~.;,Ji! 
bahriye ve diğer lromiserlikler rı ";J 
iştirak ettiği bu kabul resminde V ı-' 
ile Türk misafirler arasmda nu 1' 
teati olunınuıtur. Evvelki akt"'° 4 
misafirler biiyük tiyatroda J<Arrnet' 
ra11 temsilinde bulunmuılardır. 

Emin Pata dün Knılordu merlı.af 
ni ziyaret etmiıtir. __./ 

Malmüdürl~ri arasın~ 
ANKARA, 30 ( MilliyetJ. 

Sivil malmüdürü Ragıp Bey f 
!et emrine alınını, ve yerıoe,( 
vas malmüdürü lsmail .Be}' 
olunmuftur. 

Bozdoğan malmüdürlügiill~ 
ki malmüdürlerinden su1edi 
1 ercan malmüdürlüğüne Ar 
sabık malmüdürü Mustafa, 
merkez malmüdürlüğüne Ç 
malmüdürü Rüstem, Suruç ,. 
dürlüğüne Yaylak malııı". 
Hamdi, Niksar malmüdurl 
Fatsa malmüdürü Mustafa, 
girt malmüdürlüğüne EJuiı 
dat katibi Haydar, lıkilip ııt Jl 
dürlüğüne Cide malmüdürÜ 
evine malmüdürlüğüne Pa,-f 
müdürü Kemal, Akseki ınal,. 
lüğüne Manavgat malmüdli;"...ı 
lil, Manavgat malmüdürlü~.ı 
Ak.neli malmüdürü Vahdi 
tayin edilmitler~ir. _,./ 

Yunanistandfl 

Vaziyeti siyasi~ 
Hali karışık 

ATNA, 30 (Milliyet) - ;'I. 
kil M. Çaldaris ve Hariciye "~ 
Maximoa devam eden vaziyet ı• 
da göriiFn~lerdir. Bu mülal<! 
halefetle hükiimet ar .. ındııl<' 
fın halli için çalıf&Jl M. l' . ,! 
yu da davet edilmit ve k....01

"' 

bitanın terfii layihuı mii!' 1~ hundan müteeaair olan zabıt 
takını tahrikatta bulundui"ılı' 
mit ve nazarı dikkatin c• ·pi 
tir. M. Papana..taayu, keııdi•;.,i 
lan bütün tavsiyeleri M. \f b' .. 
iblağ edecektir. M. Veniz~l~,ı 1 
gün öğleden sonra Milli ıtl• ,..~ 
!erini davet ederek vaziyet 
kendilerine görütecektir. ~~~ 

ATNA, 30 (Milliyet) -:;, ı• 1 
taraftan "Ellin&'on Mellon $•'~ 
nin neşrettiği bir habere "'it•'! 
Kondili.le M. Metaluas vıılJl'il 
miyeyi beraberce tetkik "ıfl 
Yunaniatandaki tarzı idııJ'" _,ı I~ 
nin cezri surette hallolu'\"" ,.Oı1: 
geldiği neticesine varın~!,~ ttl''" 
rar etrafında diktatörl~ır.ı.· al> 
ru bir adım teklinde tela 1 

tadır. " --o- ,,. 

Büyük bir ormarı ~.~• 
BU KREŞ, 30. A.A. - ~ .. .ı• il, 

rmda 15 hektarlık bi~ 0 .,..,., ~~ ... 
çıkmıfbr. Y anğınm SınaY• .,in• 
nan öteki ormanlara geÇJfl 
şeediliyor. , 



Hayat ucuzladı mı, 
ucuzlamadı mı? 

Kadıköyünde oturan bir okuyu • 
cwnuZ: bana fÖy/e yazıyor: 

"Felek Bey 
(Milliyet) te büyük harflerle 

(lıayat ucuzluyor) başlığı altında
ki yazıyı okudum. 

Ticaret odasında bu endektli 
yapanlar galiba hiç bir şey müba

' yaa etmiyorlar, yahut ticarete men 
nıbiyetleri dolayısile her şeyi ucuz 

! tedarik ediyorlar. Herşeyin gittt:k
çe pahalılaştığı herkesin ağzında 
iken bunun aksi nasıl ve hangi e
sasa müsteniden ilan ederler? Hay 
eli Tica;.et odası böyle bir endeks 
yaptı. Ya siz gazetediler bir iki sa 
tırla neden isin hakikatini yazmı • 
yorsunuz? İstanbul cihetini bil • 
mem amma, biz Kadıköylülerin 
esnaftan çektiğimfizi size nasıl i . 
%ah edelim? .. Galiba aralannda ha 

' fi anlaşma yapmış olacaklar ki hep
si bir ağız kullanıyor. Hele kilo -
nan mevkii tatblika vaz'ınclan beri 
adeta insanla alay eder glibi her 
feyi okka fiyatına, hatta daha faz 
laya satıyorlar. Size bir iki miıal 
ariedeyim: Fukara harcı olduğu 
İçin nazarı dikkati celbeder ümi
d!incl eyim : 

Eskiden Şimdi 
o it kan kilosu 

Zeytin 30 35 
Beyaz peynir 45 .. 60 
Trabum yağı 105 115 

B"f ağrıtmamak için fazla yaz 
mıyorum. Belediye kendi memur • 
~ için bir kooperatif yapapcaktı, 
bilmem yaptı mı? Fakat hakikat 
olan bir fey varsa 0 da baslıca va
:zJif~si olan halka ucuz hav~yici za
~ye satabilmek için bir koopera 

~ i! yapmamış olmasıdır. Evet azi -
- Zım fennen belki hayat ucuzluyor 

Gmma, maisel ucuzlamıyor. Bil • 
mem siz n~ düşünürsünüz?. Hür • 
metler: 

:aclıköy: Özdemiroğlu: Çelik. 
ı adeni bir imza ile gelmis olan 
tab';;ektı;p, ~ir ~ek KaclıköylÜ mek 

ı hi d telakkı edılemez. Çünkü se • 
1 ~- e kiminle görüşsem esnafı;, ,;h 

• arından bahsediyor ve bu balı-
.sın !'ek ele boş bir şey olmadığı 
Şehır Meclisinde de bu lakırclıla • 
rın edilişinden anlaşılıyor. 

E 
Şimdi; meseleyi ortaya atalım: 

. vvelen şunu ayırt etmek lazım • t ki: Ticaret odasının ta!! bir • 
; S' sene evveline nisbet için orta-
)'afkoyduğu endeksi ile bugu··n es 
naı "h"k lnı n 1 tı ô:r yapması arasında pek 

;vetli bir münasebet yoktur. F~
~ ~rda ihtikar olmasına rağmen 
:ıa ki bugiin hayat lalan seneye na 
Odran ucuzdur. Hem siz o Ticaret 

alarrnın rakamlarım altın ay" a • 
J'( "b. U gı ı pek dikkatli almayınız .• 
.~tmıyalım. Maddi ve umumi gö 

llşe':ek isek öyle endeks mendeks 
e ugraşmıyalım ela şöyle beraber· 

ce PDuıra girelim. 

• Evet! Ben de görüyorum ki; 
•Yatlar eskisine nazaran yani ok

zamanına nazaran yükse/mis • ( 
"r. Bu malların hepsi de birden pa 
lılanmadı ya! demek ki Esnal 

azla kar koyuyor. Bunun sebebi 
eclir? Bunu ahbapra bir esnafa 
rmalı beli..( bazı haklı şeyler söy 

er. Biz onun haklı söilerini na • 
f""' itibara alsak bile fiyatlar ge -

e fazladır. O halde ihtikar oldu -
'-"nu kabul etmeliyiz. Bunun fay • 
ılası nedi~?. Faydası şudur ki: Hiç 
-~~Z8a l:nsan keneli kendinin ena 

rl1ıgıne hükmetmez. (Bile bile la • 
ea!) der ve gerer ç·· k .. b"l ,. • :r • un u ı me .. 

: v~. ına'!malıyız ki; belediyenin 
-hl'k'} elıkncle mevcut olan vesaitle 

· ara arşı miicadele edile -
nez.. N ecl en ' Oraı b .1 b · ını ı mem am-
~acl ul •öziin delili, ihtikarın orta
ıa o a,masıclır. 

FELEK 
;:-~~~~~o·~~~~~~ 

roinciler 
ahkôm oldular 

~Dört suçlu bir seneden 
{, az olmamak üzere 

cezaya çarpıldılar 
ıilı Geçen senenin birinci te,rin a
nı.da Osmanlı Bankasının kasa -
~da yakalanan eroinler üzerine 

h~eıneye gönderilmi talan ma
~encı izzet Bey, ve Tahsin Bey, 

· 7nkı:r Davit Safra ve Davit Şilton 
eldılerle katibi Alber Kaldiron 

e lyanm muhakemeler dün do • 
~"Uzlncu ihtısas mahkemesinde ne

ce enıni, ve cürümleri sabit olan 
• nunlardan madenci İzzet Bey 

,/: sene dört ay hapis ve 4090 lira 
J gır para cezası, Tahsin Bey bir 
' 'ne 011 ay ha · 200 ı· -" pıs ıra agır pa-

cezası Alb K ld" b" · ' er a ıron ır sene 
J&P•s ve 4190 liu ~;; •• ~·-- __ _ _ 
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ŞEHiR HABERLERi 

!.IAARIFTE 

İlk mekteplerin 
Tatil günleri 

Günler tesbit edilerek 
Vilayete bildirildi 

Maarif müdürlüğü, İstanbul şe 1 
bir ve köy ilk mekteplerinin imti
han ve tatil günlerini te•ıbit ede • 
rek vilayete teklif etmiştir. Maarif 
Meclisi bunu tasdik edecektir. 

Maarifin kararma göre bu sene 
köy mekteplerinde 3 - 5 ıınıflı olan 
larda mayıaın on betine kadar der~ 
ler bitecek ve tatil edilecektir. 

Şehir mekteplerinde dördüncü 
smıfa kadar olanların sınıf cüz -
danları ayın sonuna kadar ikmal 
edilecektir. Beşinci sınıfın imti • 
hanları da haziranın 13 ne kadar 
bitirilerek mektepler kapanacak -
tır. 1 Teşrinievvel pazartesi günü 
ilk mektepler açılacaktır. 

ilk tedrisat 2 nci şube 
mUdUrlUğU 

İstanbul Maarif müdür muavi • 
ni ve İstanbul Erkek Muallim Mek 

tehi pedagoji mu 

ı 
allimi Hıfzırrah -
man Rllfit B. Ma 
arif veki.leti ilk 
tedri11at umum mü 

1 
dürlüğü ikinci şu 
be müdürlüğüne 
tayin edilıniftir. 
Hıfzırrahman Ra 
şit Bey dün lstan 
bul vilayet ve ma 

arif erkanına, mes 
lekt;qlarına veda etmiş ve akşam
ki trenle yeni vazifesine başlamak 
üzere Ankara.ya gitmiştir. 

Hıfzırrahman R<4it Bey kı~e~ 
li bir terbiyeci ve iyi bir maarıfç1 
diı•. yeni vazifesinde de muvaffa
kıyet dileriz. 

Tıbbiyelilerin bayramı 
Tıp talebe cemiyetinin her sene 

tertip ettiği tıbbiyeliler bayramı 
bu sene de 12 Mayısta Üniversite 
konferansı salonunda yapılacaktır. 
O gece de Makıimde sabaha ka • 
dar devam edecek bir .eğlenti veri· 
lecektir. 

Bir tramvay kamyonla çarpıştı 
Dün Sultanahrnet'te saat 2,45 te şoför Saidin kullarunakta olduğu 

belediye kamyonu vatman İsmailin idaresindeki Beşiktaş - Fatih araba
sına çarpnuş, kamyon hasara uğra mışur. Bu yüzden tramvaylar 45 da
kika .işlememiştir. Vatman ve şoför polise sevkedilmiştir. Resmimiz ka 
zarun vukuunu ve şoförün ifade verişini gösteriyor. 

ViLAYETTE 

Aylık 
Y oklama1arı 

--o-

Mayısın ikisinde yokla-
malara başlanıyor l 

Dul, yetim ve mütekaitlerin ma -1 
a, yoklamaları yarın bathyacak -
tır. Alakadar!,... nahiyelere, kaza
lara müracaat ederek birer yokla
ma ilmühaberleri alacaklar ve bun 
ları dolduracaklardır. Sonra hu il
mühaberleri nahiyelere götürerek 
tasdik ettireceklerdir. 

Bilahara mal müdürlerine götü
rerek yoklamalarını yaptıracaklar 
dır. 

Romanya konsolosu veda etti 
Papalık mümessilliğine tayin e

dilen Romanyanın lstanbul Cene -
ral konsolosu M. Anasta.syu dün 
vali ve belediye reui Muhittin va 
li muavini Ali Rıza Beyleri ziya -
retle veda ebnittir. 

1 Mayıs 
-·-

Anneler 
Birliğinde ..• 
Dün Birlikte yeni idare 

heyeti seçildi 
Dün saat 14 le Himayeietfal 

lstanbul merkezinde Anneler Birli 
ğjoin senelik kongreıi aktedildi. 

Peşte seyahati 
Başladı 

Bugün Alman konsolosha-

.ongrede rapor okundu ve kabul 
edildi. Birliğin bir buçuk !lC~(llik 
faaliyetini zamanında üçyüz yet -
mi, kundak verilmi,, üçyüz kadar 
lı:irnseai:ı. çocuğa yiyecek ve muh • 
telif etYa tevzi edilmittir. Bundan 
sonra yeni idare heyeti intihabı ya 
pılmı,, Naile, Refika Hulusi Beh -
çet Hanım, Lamia Refik, Dr. Semi 
ramis, Melek Fevzi, Sinare Nu
rettin Hanımefendiler seçilmi,ler
dir. Yedek aza olarak ta Faika Ta 
lat, Latife Bekir, Mahfuze ibra • 
him hanımlar ayrılmıtlardır. 

-·-
Meb'uslarımız ve ziyaretçi 

kafilesi gitti 

. 
Cümhunyetin 10 uncu yıldönü -

mu merasimine ittirak etmek üze

re Ankarayı ziyaret etmif olan Ma
car ayan ve mebuslarından mürek
kep olan heyete iadei ziyaret ede
cek olan mebuslarımızdan mürek 
kep heyet dün akşam, Buda.peşte -
ye hareket etıni~lerdir. Türkiye Tu 
ring ve Otomobil klöbün tertip et 
tiği Budapefte seyahatine i9tira.k 
eden heyet te dün akfam hareket et 
mitlerdir. Bu heyette Şükrü Ali 
Beyin riyaseti altında 150 kişiden 
mürekkeptir. Seyahat dokuz gün 
sürecektir. 

Tramvay şirketi heyeti 
umumi. i toplandı 
Bundan evvel nisabı ekseriyet 

olmadığından 30 Nisana tehir e . 
~ilmiş olan Tramvay 9irketi heye- 1 

tı unıumiyesi dün Tünel hanında 
toplanm19lır. Toplantıda hükumet 
namına imtiyazlı şirketler müdürü 
umumi vekili Etem, borsa namına 
Hasan T ahıin Beyler hazır bulun
muşlardır. Şirketin bir senelik he 
sabat ve plançocu tetkik ve tasdik 
edilmiş ve hissedarlara beher his
se senedi başına 5, 70 İsviçre fran 
gı yani yüzde 1,80 nisbetinde te . 
mettü tevziine karar verilmiştir. 

nesinde merasim yapılacak 
Alman Nanyonal Sosyaliatleri 

bugünü resmi bayram olarak ka -
bul ettiklerinden bugün Alman 
konsoloshanesinde resmi kabul ya 
pılacak ve Alman kolonisinin tebri 
katı kabul edilecektir. 

Öğleden sonra Hitlerist gençler 
tarafından Teutonia klübünde bir 
müsamere verilecektir. 

-~ 

Norveç sefiri gitti 
Norveç sefiri M. Bentzon, mezu 

nen Bükre' tarikile Orıtoya gitmiş 
tir. 

--o-

Zar o ağa iyileşiyor 
Birkaç günde- beri Şitli Etfal 

hastahanesinde tl.Javi edilmekte 
olan Zaro Ağanın sıhhati günden 
güne iyiletmektedir. Bu asırdide 
adamın bir iki güne kadar hasta.ha 
neden çıkacağı ümit edilmektedir. 

~--------------------, 
Biz hög/e düşünüyoruz, 

Siz acaba ne dersiniz? 
b. Ç'!!alca civarında bir genç 1 

11 gun tarlada kız kardeşini 
~katlam_ı:ş. Sonra bur.unla da ik 
· a etmıyerek bıçağını çekmis 

ve kızcağızı delik desik yarala: 
yara_k öldürmü~··· ' 
.~'".~etin sebeb; ne imi,? 

Çunkii kız karcle:şi annesile bir 
olup karısına eziyet, cela edi -
yormuş! 

Henüz yirmi blir yaşını dol -
durmayan bu gencin muhakeme 
si göriilürken, annesi Kaya Ha
nım da müddei mevkiinde yer 
alm'f ve kaya gibi sert clavra -
narak: 

- Kanıma kan istiyorum! eli 
ye haykırmış .. 

Bu cinayet hadııi zahnda çok 
feci bir şeydir. Fakat bir anne -
nin böyle iddiacı mevkiine geçe
rek ölen bir kızı için oğlunun 
başını isteme li ondan daha le • 
cidir. Hiç şüphe yok ki bu talep 
hakimlerin kanaati vicdaniye -
leri üzerinde Kaya Hanımın le
hinde bir teslir vücude getirme • 
mistir. 

Belki hatırlardadır, Fransada 
ela buna benzer bir hadise ol -
muş, ve babasını zehirliyerek 
öldüren Violette Moiiere ismin 
deki sokak şırlıntısı bir kız ya-

kalandığı zaman, annesi de müd 
dei mevkiini almış ve kızının ha 
fasını istemişti. 

Dünyadaki bütün şelakatle -
rin en yükıeği ve en temizi o -
lan anne ,elakat"nin böyle kin
ci bir mevkie düşmesi, bu feci 
ve emsali ender görünür cinayet 
karfısında bile katil kız lehine 
bir hissi merhamet u:Jl.-ındırmış, 
ve herkes anne!İNİ ittiham et • 
mifti ... 

Bir kardes katilini müdafaa 
etmek bi~ aklımızdan bile 
geçmez. Layik olduğu cezayı bu 
lacakhr. Ve bulmuftur. Fakat 
kızının leci akıbeti karpsında 
hiç ~itremed en ikinci bir facia -
yı, oğlunun ölümünü görmek İs
t*'yen annenin haleti ruhiyeaini 
tenih etmek istiyoruz. 
'Meşhur meseldir: 

Kabahat ölende mi ölclürencle 
mi? elerler ... Bütün bu facianın 
sebebli bizce ne katil erkek ve 
ne de maktul kızcağızdır. Kızı
nı oğlunun aleyhine vaziyet al · 
mağa sevkeden, kızını kendisi • 
ne uydurup, gelinine eziyet e -
den oğluna lazım gelen terbiye· 
yi v~rmeyen, evlatlarını i~m~l e 
den kaya gibi sert annenındır. 

böyle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

Kayseri 
Fabrikası 

Makinaların mayıstan 
itibaren tesellümüne 

başlanacak 
Kayseride yapılacak pamuk 

mensucat fabrikası hakkında Su • 
mer Bank ile müzakereye girişe -
cek olan Rus Sovyet Turkstroy 
Müdürü M. Zololayev ile berahe· 
rindeki mütdıassısların bugün 
Nevrosiski vapurile Odeıadan şeh· 
rimize gdmesi beklenmektedir. 

Ayni vapurla konser vermek Ü -
zere Rusyaya gitmiş olan Riyaseti 
cümhur orkestrası şefi Zeki Beyle 
Ekrem Beyin de gelmeleri muhte
meldir. 

M. Zolotayev Moı.lrovadan hare
ket ederken şunları söylemiştir; 

- Seyahatimizin hedefleri ıunlar • 
clır: 

Evvela, Kayoeri mensucat fabrika11-
nın inıaaı Tüdı:iye bükUmeti tar~ından 
kendisine tevdi edilmiı olan Sumer s..- ile fabrikanın projesi, malzeme
lerin teslimi, montajı ile fabrikanın ha
li faaliyete sevkine ait esa• mukavelena
menin teob>t ve imza edilmesidir. 

Saniyen, fabrika projesinin ta.dilci i~i 
ne ait birtakım teknik ve il<tıwdi meaili 
halletmek ve t"4<nik projenin mevkö 
tatbika va:z'ında mükenunel bir teşriki 
meaiyi temin edecek §erait ve münase
Lat tesis etmc~ir. 

Meaucat fııh.-ikumın inıası Türlutroy 
tarafından tanzim ve ôhzar edilen tek • 
d proje ve ....,...; planlarına istinaden 
ve Türkler tanılmdan yapılacaktır. Bu 
meıailin halli §Undan dolay1 da müata
celdir ki, fal>rikanın inşasına nisanın ilk 
günlerinde batlanılmı§br. 

Seyahatimizin diğer müOıim t,;,. gaye
li de fabrika için teslim edece.ğimiz ma· 
kinelerin tipleri meseleıi hakkında !.at'i 
olarak mutalnk kalmak ve montaj ame
Jiyesile makinelerin hali faaliyete sevki 
vadelerini tesbit etmektir. Fabrikanın 
meıııı.i planlan ikmal edilmiıtir ve tar•· 
fnnndan derfıal Tüd<iyeye gönder:ilmek 
tedir. Kayseri mensucat fabrikası için 
fııbrikalarmuzda yapılacak olan biitün 
makinelerin tekilleri tesbit edilmit ve ma 
kinelerjn imaline de baılanılmıfbr. M ... 
kine imal eden fabrikalannuzm kuvveı
leri Kayıeri fabrikasına verilecek maki
nelerin iyi E'vaaıfta olması için seleı\>er e-
dilmiftir. Makine sevkıyatı mayuta 
başlıyacaktır. 

Yazlık tayyare 
Seferleri 
Şirketler yeni tarif el erini 

tathika başlıyorlar 
Yaz mevaimi geldiğinden tay -

yare tirketleri, yazlık tarifelerini 
tanzim emtitlerdir. Aero Express 
tiıi<eti bir Mayıstan itibaren tal -
bik edilmek üzere Büyükdere ile 
Brendizi seferleri için yeni bir ta -
rife yapmı!frr. Tayyareler her haf 
ta pazartesi ve çarşamba günleri 
saat 4,45 le Büyükdereden hare -
ket edecektir. Tayyare, 10,45 Fa
lere muvualat edecek ve bir çey • 
rek tevakkuftan sonra saat 11 de 
Brendiziye hareket edecektir. Bu 

tayyare ayni gün saat 15 te Bren
cliziye varacaktır. Brendiziden Ro 
maya hareket edecek trenin tarife 
si de, Büyükdereden tayyare ile 
hareket eden bir yolcunun nihayet 
24 saat zarfında Romaya varabil -
meıi,ni temin edecek surette ter -
tip edilmittir. Her hafta ayni saat
lerde cumartesi ve pertembe gün • 
!eri Brendiziden bir tayyare lstan 
bula hareket edecektir. 

Cidna şirketi yerine kaim olan 
Air - France tayyare 'irketi de l 
May11tan itibaren faaliyete geçi • 
yor. Bu tirket lstanbul ile Paris ara 
ıında haftada iki tayyare i,letecek 
tir. Tayyareler salı ve çerşamba 
gün!eri sabah saat 3,15 te Yetilköy 
den hareketle Bükret, Belgrat, Bu 
dapep,te, Viyana, Prağ, V artova • 
ya uğrayarak ayni gün Par4se va • 
sıl olacaktır. 

Bu hattın Londra, Brüksel, 
Amaetrdam, Roma gibi mühim Av 
rupa hava hatlarile iltiıakı vardır. 
Bu !ene latanbul - Paris hattında 
sekiz ki9ilik tayyareler ifletilecek 
tir. 

-o--

Rumen filarmonik orkes
trası geliyor 

Bükre' radyosunun filarmonik 
orkestrasının M. Georgescu idare • 
sinde olarak yakında şehrimi~c 
geleceği haber verilmektedir. Ro • 
maııyanın Avrupadaki tanınmı~ O· 

lan bu musiki heyeti 75 kitiden 
mı.irekkeplir. Romen musikitiıııu · 
lan tehrimizde iki konser verecek
tir. lstanbul radyosunda da biı- kon 

-~ 
-

IFıKiit'J 
işportaya düşen iki 

asilzade! 
Hepimizin hatırladığımız yakın 

vakitlere kadar kübera ve ağniya 
çerezi idiler. Değme ortahallilc.· 
bile onları bol bol yiyemezle:di. 
Şimdi mahalle isportalarına kadar 
düştü. İşportal;,.da yıllarca hor ve 
hakir görülen leblebinin,Amerikan 
fıstığının ve kabak çekirdeğinin, 
yanına evvela biri, arkasından di· 
ğeri sokuldu. 

Kurtla,. kocayınca köpeklere 
maska.'a olurmuş. Devlet düfkünü 
denilen bir sınıf vardır ki b;zJe rik 
kat ve merhamet husule get:rir. 
Şimdi o iki ağniya ve kübera çere
zi de tıpkı kocayan kurt ve dedet 
düşkünü adam halindedir. Onu 
yüksek sınıldaki ailenin sımarık 
çocuğu şöyle dursun, bugü~ lostra
cı çırakları bile bol bol y;yebiliyor
lar. 

Seneleroee /stanbulun ancak mu· 
ayyen dükkanlarında satdabJmek 
gibi İı<tisnai bir mazhariyet ve va
ziyette bulunduktan, bol ve geniş 
bir izzet ve ikbal içinde yasaclık
tan aonra bu menkiibiyet, bu 'Jüşüş, 
ne hazin bir tecellidir. Allah kim
seyi gördüğünden diiretmesin, der· 
ler; ne oldum deme, ne olacağım 
de, tı:runda dilimizde bir mesel
den bahsederler. Düsmez kalkmaz 
bir Allah vardır. Sö~erirıi hepimiz 
biliriz. işte bütün bu sözleri, bugün 
bu iki hazin bahtlı çerez hakkında 
söyleyebiliriz. Onlarda bugün, ilk 
gördü/ileri ikbal günlerinden dur 
ve mehcur kalmıslarclır. Ne olaca· 
ğım demiyerek ,;e oldum diyen 
fımank mirasyedi çocuğu gibi on· 
lar da bir vakitler istihfaf ile bak
tıkları kaldırımlara düşmüşlerdir. 
Onlar da düsmez kalkmaz olduk
larını sanarak ikbal ve izzet içinde 
geçen günler:n ferdasınd-ı hazin 
bir nekbetin kendilerini bek emek
te olduklarından galil ve bihaber 
bulunuyorlardı. 

Lakin günün birinde iktattadi 
buhran ve kontenjan gibi b:r takım 
türedi~erin meydana çıkışları, on
ların ıkbal mevkilerini altüst etli. 
Ve aradaki sınıf farkını tepetakla 
getirdi. 

Onun içindir ki bugün halis ı•e 
Öz Türk malı olduğu halde kenJ;. 
sine Şamlı diye bühtan edilen muh 
terem fıstıkla güzel ilim olarak 
edebiyat dilimize haclar irrtikal e
tlen tuzlu bademi, dün fakir bir is
"?''~~nın i~portasınJa kabak çe
k1rJegıle leblebi arasında gördü
ğüm zaman, yüreğim bir Jev!eı 
düfkünü ile kar~ılafmı~ım gibi aız
ladı ve rikhate geldi. 

Salahattin ENiS 

Dünya maden cevherleri 
fiııtları 

Türlı:iye m•dt:nc.Her hirliijnden : 
27-4-1934 ta,-;hli f~t 

B (1:-~ndra lxıırsaaı fint) 
B •lor (clect..) 36.5/- ıla 36.10/-111111.1 ... lr-an 
k •kır 32.1&-JO 1-2 ili 33.4 4 1.2 ,,,_ 

alay 2.3&2 6 il;i 240.7 8 to !I 
K.urtun 11.7 8 .ilA 11.10 /_ •• 
Çınlco 14.17 '6 aa J4.!8/9 
Krom (Türl.iye ma- '' 

lı 48ef.) 72 ilK 74 insi. Ştllnl' 
Krom (TurL.i7I!" ma· 

lı ('"'( 52) 85 ili 87 .. 
(Behrr derece için 2 •ilin faz.la) 
Antimu•n (50 ı:lerecır-li beher 

derecıeıi) 2 9 illi 3 " 
Antimuan (60 dereceli beher 

d receıi) 3 E ili. 4 .. 
Maınezi (300 tonluk part 

'1er) 30 ili 
Kömiir (Fob Cardiff) 
Croı Admiraute 19/6 ilıl .. 

,
1 

Ordinaire J8 'J ıs 6 

' 

BOl<~A ' 
._ ____ _ 
(iş Bankıuından alınan cetveldir) 

30 Nisan 934 
AKŞAM FiYATLARI 

iSTiKRAZLAR ı TAHViLAT 
latikra:aı daJıili 99 T. aıkeriye 9,78 
1933 lahlcratı 93,50 .Elektrik -.-
Ku'lonaux Tram-..ay -.-
Onitürk 31,70 Tünel -.-

,1 il 31.30 Rıhbm 17,75 
,. ili 31,30 Müme•ıil 58,75 

Ş.rk D .Yolla.rı 2.60 " 11 49 
C•ımrükler 8 Kuponauz. 
Baidat 9,78 " ili •7,10 

ESHAM 
it Banka11 Nama 8.80 ~ Şir. Ha7ri1e 15 
JCuponnız İ R•ıi 3.90 
" ,. Hamiline 8.80 Tf!'lefon 10,75 
Xuponau:r. T f'rltoı 19,25 
., ., MGe11ıia 98 Ç•menlo J2,4D 

Kuponau• A I Jttihat de7. J8.SO 
Türki"• Cümhu· 
rl7el Bank•n 61,75 Şark dey. 1,25 
Trarn••7 42_5{) Balya J,~5 
Anadolo Hiaae 27 170 Şal'k m. ec:r.a 4 

ÇEK FiYATLARI 
Londra 642 1·2 Prai 19,09 
Paria ız.oo Berlin 20US 
Nüyork 80.07 1.2 Madrit S,82.45 
Milano 935.10 Brlwrat 35,07 
c ...... , .. r. 245.75 Zloti •.20 
Alina 83,69 Pf"ngo 2~9 
Brüksel 340 Bülcrır:t 79,33 
Amaterdam t.17.47 Viyana 4,22 

Sof ya. 65,6360 Moakova 11,C0,50 

NUKUT (Satı§) 
Kurut Kurut 

20 F. Franars 169 20 1 la .. içre A08 
l Dolar 117 1 PT-ıı:eta 16 
l ı.terlin 642 l M•rk 49 

20 Lirrt 214 1 Zt'loti 20,50 
20 F. Belı;ilca ı ıs 20 Lt!'y 19 
20 Drahnü 24 2.0 Dinar 53 

1 Florin 83 l Çernoviç 
ı .Şile" Av. 22 Ahın 9,2' 

20 Le-va 23 l Mf"cidi1• 35 1 z 
21 K1.1r. Çrk. IOG Baııltııol 237 



r L Maden işleri 1 HİKAY.E 
Maden kömürü 
Ve ticareti llJ Hayat değil, roman .. 

Maden kömürü istihsalatımtz Vuslat hanım, zaykısadırdan muzda- hastalığı belki de içlenmek ten ileri geli-
her sene biraz daha fazlalaşıyor; ripti. Biraz yorulsa, ufak tefek bir ev yordu. (Kocaya kavuşunca kederlerini 
dahildeki sarfı, hariçteki ticareti İşi görse hemen ıröğsü sıkışırdı. Odası unutur, avutur, gider.) fikrindeydiler. 
genişliyor. İtte son bir kaç senenin adeta evde küçük bir eczabaneye ben· Şevket efendi biraz hafifçe bir zattı. 
adetleri : zerdi, türlü türlü ecza kokularile dolu Kırsaçlı, esmer, ufak tefekti. Şöyle orta 

Sene lstihsalat Pazara çıkan idi. On beş yaşından beri bu hastalığı bir cihaz, l,asit bir düğünle Vuslatla, Şev 
1 ) çekiyordu. Babası, annesi bir tek kızla- keti batgöz ettiler. Adam, kızın evine (Tuvenan) (Tuvenan ve ave imi · · · · V ] 

rının üstüne titriyorlardı. Vuslat çirkin ge ş, ıç güveysi gırmıfti. us atın an-
1931 1,574,091 1,115,877 mi çirkindi: Kazma gibi dişleri, ince u- nesi Rüveyde hanıma (anne , ihtiyar 
1932 1,593,579 1,178,255 zun bir yüzü, deynek gibi bacakları, ka-
9333 1,852,107 1,323,222 lrnea bir makarnaya benziyen parmak

ları vardı. Onun yegine sevimli ciheti 
Yalnız fU cetvelde okuyucuları- munisliği, uysallığı, kimsenin hatırını 

mızın bir nokta dikkatini çekebi- kırmaması idi.Göğsü sıkqtiğı zaman dam 
liyor. istihsal edilen kısım ile pa- lalardan, gargaralardan bqka (tatula) 
zara çıkarılan arasında mühim bir yaprağım tütün gilti ufalıyarak sigara k8 
fark var gibi gözükmektedir. Hal- ğıdına sararak içerdi.Gezip,yürüyemiyen, 
buki hakikatte stok kalan kömü- göğsü tuttuğu zaman fazla konuıamı-

yan bu kızcağızın eazip bir meşguliyeti 
rümüz o kadar değildir. Çünkü tu- vardı: Roman okumak. Vuslatin tercü
venan - yani ocakta çıktığı hali - me, telif, hemen hemen okumadığı ro
(lave) yıkanmıt bir vaziyete gel- man kalmamıştı. Yaşı kırka gelmişti. 
mesi için kömür o/o30 a yakın bir Demek ki otuz senedir roman okuyordu. 
miktarını esasen kaybeder. Satı- Okudı.-jiunu o kadar benimserdi ki tatlı 

tatlı anlatmadan da duramazdL 
lan kömüı !erimizin mühim bir kıs- Kırk yatındaki bu ihtiyar kıza bir 
mı lave olduğundan 1933 senesi çok talipler çıkıyordu. Annesi, babası: 
nihayetinde ertesi seneye devredi- - Hastadır. o, kocaya bakamaz. Biz 
len stok miktarı ancak ( 11, 100) ona bakacak bir koca arıyoruz. Diyerek 
tondur. 1932 Sonunda ise bu mik- talipleri reddediyorlardı. Halbuki Vuslat 
tar 120,655 ton idi. Dünya kargı>.• ta aile hayatının içie girmek, o zevkten 

bo k mahrum kalmak istemiyordu. 
,alığına, iktısat alemindeki zu 

ı d Bir gün Fatihte bir akrabasına gitmiş. 
düzenliğe rağmen eski sene er en ti. Halasının kızı ona genç bir adam 
hem daha fazla kömür çıkartmışız, gösterdi: 
hem de daha çok satmışız. 1934 bi- - lıte Vualat bu seni istiyor, dedi. 
dayetinde de stok kömürümüz - A ... llahi Mebruke hanım, ben oğ-
2555 ton daha aznlmış. lstihsal et- lum yerindeki bu gence varır mıyım. 
tiğimiz taş kömürlerimizden Hah hah hah .. Naad olur, benim gibi 

kart kız .. iki günde ba§ıma kakar. "479,360., tonunu harice satmışız, 
mütebakisini de dahilde sarf ve is- Vuslat kendisinden yaşlıea bir adam 

anyordu. Taliplerin çoğaldığı bu sırada 
tihlak etmişiz. dişçiye giderek çarçabuk dişlerini çektir-

Bugünkü vaziyeti ile bile havza- meni, iğreti diş koydurmağı ihmal et-
nın verim kabiliyeti ihracatımızın medi. Göğsüde pek eskisi gibi rahatsızlık 
çok fevkinde olduğu ~üphesizdir. vermiyordu. Nihayet akrabaları, aradı-
Bu da tesisat ile tarzımızın tashihi- lar, taradılar, ona Şevket efendi isminde 

bir mütekait bir memur buldular. Kızın 
ne bağlı bir meseledir. Zaten ya- "'""'""'"""'"""'""'""'""'"""'"""'"""'"""''"'"''""""'"'"'""' 
vas olmakla beraber bu gaye yolun 
da' yürüyoruz. Bugünlük Zongul
dak civarındaki Havza diye tanıdı
ğımız 170 kilometrelik bir sahadır 
ki orada bedbin bir görilfle 5 - 6 
milyar ton saklı bir hazine tahmin 
ediyoruz. Fakat Havzanın tanıma
d.ğımız yerleri ile söğütözü dvan 
madenlerini etüt ve tespit edebil
sek bu milyarlar daha çok, ama 
pek daha çok yükselir. Şu kısa i
zah bize tabiat vergisinden şika
yete hakkımız olmadığını gösterir. 
Bu servetten kafi derece istifade 
edebilmek için sayimizi iki cephe
de 'kuvvet\end\rtnek icap eder. Bi
ri dahildeki istihlaki çoğaltmak, 
diğeri de hariç satıtını arttırmak. 
Memleketin sanayileşmesi, ayni 
zamanda da hükumetimizin orman 
ların yakılmasındaki kat'i vikayesi 
dahili sarfiyatı tabii bir 'ekilde 
fazlalaştıracaktır. Harici satış için 
de ümidiz kuvvetli olabilir. Mali
yet fiatlerimizi müsaade ettikçe 
Bahrisefit limanları bizim ihraç 
mintakamızdandır. Vakıa bugün 
i~i°: lngiliz._Al~~· Rus, Polonya 
g~bı ~u~telıf tabııyetli kömür ra
~ıplerımız var. Tabii bir iktısat re
Jimi dünyaya bakim olmağa başla
dıkça - İngiliz ve Rus kömürleri 
hariç - diğerlerinin rekabet tehli
kesi azalır. lngiliz kömürleri ile de 
- ara yerde bir fiat farkı bırak
madıkça - kömürlerimiz kendine 
mahsus mevkini alabilir. Fakat 
dostumuz Rusyanın kömür maden
lerine verdiği ehemmiyet, göster-

(1) 1933 senesi hakkında kömür 
havzası umum müdürlüğünün ilk 
ti efa neşrettiği eıaJı bir iııtatiııtik 
yıllığı cidden takdire değer. 

diği inkişaf kayda pyandır. ı,te 
kısaca komşumuzun vaziyetini de 
tetkik edelim. Yaptıkları resmi e
tüt ve netriyata nazaran Rusyada 
kömür madenlerindeki müdehher 
servet (1,115 milyar) tondur. Bu
nun yüzde 85 si iyi cins taş kömü
rü (yüzde 15) ti de linyittir. Don· 
bawa mıntakası Polonyaya geçme
den - yani harpten evvel - Ruı
yanın kömür istihsalatı 29 milyon 
ton raddesinde idi. İhtilallerden 
sonra 7 112 milyon tondan batlı
yan istihsalleri 1933 senesinde 72 
milyon tonu bulmuştur. Yani harp
ten evevlkinin iki buçuk misli! ... 
Fransa ihracatı 1933 senesinde t8f 
ve linzit kömürü !orak 47,941,000 
ton ile Rusyadan geride kalmıttır. 
Eğer bet senelik programları ta
hakkuk ederse Rusyanın 1937 sene 
sinde kömür istihsalii.tı 250 milyon 
tonu bulacaktır .. Müthit bir yekun! 
Demek oluyor ki, bir kaç sene son
ra Rusya dünya kömür piyasasında 
lngiltere ve Almanyayı da geçecek, 
hemen, hemen Amerika ile boy öl
çüşmeye b8fhyacaktır. Acaba nere
lerde sarf edecekler? Hiç 'üphesiz 
ilk akla gelen, en yakın satış pa
zarı Bahrisefit havzasıdır. Maa
mafih, pazar yerlerinde muayyen 
bir satıf nispeti kabul veya mena
tıkı taksim etmek gibi Rus kömür
leri ile anlaşmamızı aramızdaki 
mevcut dostluğumuz kolaylıkla te
min eder. 

Ma.denlerimizde çahtma tarzı
mız teknikle.ip maliyet fiatierimiz 
düttükçe Zonguldağın cı)ğrafi 
vaziyetinin hususiyeti de bize çok 
yar<lım edebilir. Evet, ümidin ha
kiat olabilmesi ancak emekledir. 

SılredJin ENVER 

Milliyet'in edebi tefrikası: 64 

KANLI SIR 
Eğer genç ve yafamaktan haz 

duysaydım, hayata ittiham olsay
dı, bu habere belki sevinirdim, bel
ki kalbim çarpardı. İnsanlar, sinir
lerile hareket ederler ve hisleri 
kalplerindedirler derler! Ben, bu
na inanmıyorum. Bende, sinir ve 
kalp denilen şeyler yok.. Ben, bir 
et ıe kemik külçesinden başka bir 
§ey değilim. Sır•ı Nevresi, bir ko
yun uysallığile takip ediyordum. 

Bir çok dar, geniı sokaklardan 
geçtik; inişlerden indik, yokuşları 
tırmandık. Sırrı Nevres, sabun ka
lıbına benziyen bir tas binanın ö • 
nünde duı·du: -

- Burası ... 
Ayni hissizlik ve kayıtsızlıkla i

çeri girdim. Kendi kendime kızı -
yordum. Mesture, kendisile birlik
te, benim kelbimi, sinirlerimi, ma
neviyetimi de mi gömmüştü? 

Semine, güzel bir kadın değil.. 
Fakat gözleri, gülüşü ve konuşuşu 
o kadar zeki, o kadar manalı, o ka
dar hareketli, canlı ve aşifte ki gü-

Yazan: Ma.'ımut YESARi 

zellik denilen ıey , manasını, kuv
vetini ve ehemmiyetini kaybedi -
yor. 

Ben, Sırrı Nevresin her hare
ketini takip ediyorum. Bu kadın
la aralarında gelmiş geçmiş bir a
laka olduğu muhakkak. Fakat bu
gün, münasebetleri, tamamile ölü .. 

O halde, niçin beni buraya ge
tirdi? Bu sırrı, nasıl keşfetmeli? 

Semine, kibar, nazlı, nazik bir 
ev hanımı halile bizi ağırlıyor. Ba
na, hürmetle yer gösterişi, benim
le gayet hürmetle konuşuşu var ki 
bunu, saçlarımın bayazlığına bir 
rüşvet telakki edemiyorum. Sırrı 
Nevres, zenginliğim hakkında, ka
dının kulağını bükmüş olacak? 

Bu, bir tehlike işareti .. Fakat 
beni korkut~uyor .. Çünkü ben, 
onların tertıbat almalanna lüzum 
göstermeden kesemin ağzını aç -
mağa karar verdim. 

Yalnız, bunu hissettirmemek te 
fena! O zaman, benden şüphelene
cekler ! Lakin fazla istiğna gös -

babauna (efendi baba) diyordu. Vuslata 
gün doğmuıtu. Evde yeni kocaya bu iz
zeti ikram çok sürmedi. Haftasında pat
lak verdi. Yeni güvey kuyudan su çek
meğe, bahçe çapalamağa yanaşmadı. it
ler hep kızla, annesinin üstünde kalma
ğa başlamışh. Rüveyde hanımın bu ife 
canı sıkılıruftL 

Bir gün damadını karşısına aldı: 
- Şevket efendi, sen sade bu evde 

boy mu göatereceksin, elini biç bir iıe 
sürmiyoraun. Ben kızımı sana rahat et
sin diye verdim, yoksa biz beslemekten 
aciz değiliz. 

Hokkabaz tabiatli olan adamın yüzü 
ektidi. 

- Hannn anne, ben de size yanaşma 
gelmedim yL .. mademki iktıdannız var, 
kızınızın rahatını iıterıeniz bahçenize 
bir bahçavan tutunuz. 

A, sen ne biçim adamsın. Utanmadan 
bir de pay veriyorsun, artık senin annen 
yok ... 

- Yoksa yok, ben de eşyamı alıp 
çıkarım! 

Bu ağız kavga11n1n ertesi günü Şev
ket efendi eşyasını alarak Haydapaşadan 
ağabeyiıinin evine nakletti. 

Şevket fendi, şimdiye kadar hiç evlen
memiıti. Vuslat, gözünü açıp ilk gördü
ğü kadın olduğundan onu sevırıiıti. Yir
mi gün yalnızlıktan ne yapacağım ıaşır
dı. Nihayet tekrar Göztepeye gitti. Ka
rısına haber gönderdi. Bir gece bot bir 
evde hırsızlar gibi, yahut roman atıklan 
gibi baluştular.Ve gece sabaha kadar bir 
battaniye ile kuru tahta üstünde yattı
lar. Bu buluımadan kızm annesile baba
srnm haberleri yoktu. Onlar: 

- Bu deli herifi, alık herifi nerden 
bulduk. Kızın başı nare yandı, a)'lrtaca
ğız, diyorlardı. 

Halbuki kız da Şevketi seviyordu. 
O geceden sonra bir daha anne.ile bab"' 
srrmı yanına dönmedi. Fakat Şevketin 
ağabeysinin yanında da dikit tutturama• 
dılar. 

Adamm, yirmi günlük yalnızlıktan, 
ıı\cıntıdan sinirleri bozu.lmu1, zaten hafif 
olan aklı büobütün zrvanadan çıkmıştı. 
Gır gır söyleniyor, mütemadiyen kayın 
validesile, kayın babaS1run aleyh.inde bu
lunuyor: 

- Baınna neler geldi, kanmm etya
sını da zaptettiler, kendimi demze ata
eağım, Şevketin bir günlük ömrü kaldı, 
hakkınızı hel&l edin. diyerek söyleniyor
du. 

Böyle olıruyaeakb. Düıünüp tıqındı -
lar: ucuzea yaıamak için Pendikte ev 
tutular; lakin ay ıonu olduğundan cep
lerinde beş paralan yoktu. Üç b""uk ku
rut tekaüt maaşına rağmen Şevket Efen
di Yenice cigaraıı içiyor,akp.mlan çilin .. 
gir ıofraııru kuruyorlar, göğsü tuttuğu 
zaman (Tatulo) için hasta vuslat, timdi 
Boğaziçi rakısile demleni··or fosur fosur • • • t 
cıgara ıçıyordu. Hastalığını unutmuştu. 
Kafasında yalnız bir noktanın hükmü 
vardı: ıevmdı: ••• 

Her nedense ihtiyar evlenenlerde aile 
muhabbeti daha fazla oluyordu. Maaş a
lıncıya kadar Oıküdarcla Karacaalımet -
t"!D l!°liı Nazifin evine gid;p birkaç gün 
nusafır kalmayı dütündüler. Nazif, VU..
lat'ın teyzesinin oğluydu. Bir aktam kol 

termek te doğru değil.. 
Semine, ikram ediyor ve elle

rini oğuşturarak özür diliyor: 
- Aman Beyefend1, pek mah • 

cubum .. hazırlıksızım, sizi memnun 
edemiyeceğim .. 

- Neden hanımefendi? 
- Görmüyor musunuz. Bir şey-

ler yok .. 
Sırrı Nevrese dönüyor: 

- Ah, bütün kabahat sizde ol
du .. Bir gün evvelinden haber ver
miş olsaydınız! 

Ben, gayet ciddi ve derin bir 
hayretle gözlerimi açıyorum: 

- Ne eksik hanımefendi? 
Semine , gülüyor: 
- Ne var ki Beyefendi? Alay 

etmeyiniz rica ederim. 
Genç kadının, yarısı yapmacık 

ta olsa, yarısı içten gelen bir neza 
ket ve hamaratlıkla misafir ağır -
lamasına hem acıyor, hem üzülü -
yordum. 

Bu çırpınmalar, bu içki ve meze 
hazırlıkları, faydasızdı! Çok botu 
na idi!.. Ben, içki içmiyordum. Me 
zelerin en nefisinden bile tiksini -
rim. karıfık abur cuburla midemi 
bozmaktan korkarım. Ne kadar ıs -
rar etseler, içeceğim bir, birbuçuk 
kadeh rakı veyahut bira idi. Meze 
!erden de iki çatal alacağım tüphe 
liydi. 

_.,-..,Bugün TÜRK ve SUJIAER sinemalarında ~ 
Her Türkün gllrmeıi 
eden inkılap filmi: 

İcab ANKARA Türkiyenin Kalbidir 
(TÜRKÇE SÖZLÜ) 

Onuncu Yıldönllall resmi geçidini ve Gazi ve İsmet Paşa Hazratlerinin 
ihtiva eden bu şaheseri herkes ıörmelic!ir. (16152) 

~SA1'1'A 
·aıemlnde ---- -- -. -

~-?~~;·~-w.ı•ft;if'1•1~;~·,,; 

Galatasaray talebesinin 
• • • res1m sergısı i 

Onlan geçen sene tanıdım. Mek
teplerinin bir ıalonunu inkılaba a
it resimlerle doldurmuşlardı. Yağ
lıboya, suluboya, pastel, füzen, kur ı 
şun kalem ellerine n.e geçmişse ça
lışm(flar. Ve f<!yanı hayret ifler 
meydana getirmişlerdi. Çizgilerin
de, lırçalannda öyle bir olgunluk 
görmüştüm ki kolay kolay elde e -
dilebilir blir netice değildi. "Vakit 
buldukça çalışıyoruz." demişlerdi. 
Vakit buldukça fakat "ne zaman 
vakit bulabilirler,, diye düşünmüp
tüm. Heııap, cebir, müsellesat, ta -
rih, kozmoğrafya, fizik, Nimya, 
coğrafya, tarihi tabii ve şüpheıiz 
daha birçok derslerin yükü omuz
larında. 

Bu seneki sergüerini gördüm. 
Ötekinden çok daha rıleri. Bazı tab 
lolardaki teknik muvallakıyetine 
adeta hayran oldwn. Mübalağasız 
diyorum ki - geçen sene gene söy
lemiptiııı - bunlar "üstat'' damgasi
le etiketlenmi~ birçok mefhurlar -
dan daha olgun ve sizi temin ede
ı!!m Galatasaray sergisindeki bazı 
acemilikler bu sergide hatta yok bi 
le. Cihat Şükrünüıı. natürmotları
nı, T alahn peyizajlannı, Orhan ve 
Hilminin karikatürlerini gidiniz 
görünüz bana hak vercektiiiniz. Bun 
lardan başka bu sene yeni bir im
za daha tanıdım: Avni. 

• 
ittihadı Mil A 

1 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleriz 

Sigortaları halle için müsait §eraiti havidir 
Merkezi idaresi : Galatada Onyon Hanında 

Acentası bulunmayan ıehirlerde acenta aranmaktadır. 

Tel. Beyoğlu: 4887. ~2469 

Asnn umdesi " MiLLiYET" tir. 

ABONE ÜCRETLER!: 
Türkiye için Hartç için 

L. K. L. K. 
3.,1.; .......... 4- 8-
6 ,, .. • • • • • • . . 7 50 14 -
ız " ......... t4 - 28 -

Cclen enak ıeri. verilmez.- Müddeti 
ceçen nüdular 10 kuru,tur.- Ga"Eele .... 
matbaaya ait itler için müdiriyet• müra• 
c:aat edilir. Gazetemiz ili.nları.n mea' uliye
tini kabul etmez. 

ler "ile. Halep orada ise arşın bu
rada. Bu çocuklar, sırtlanna yük
lenen bu kadar yorucu bir mesai 
içinde resim yapmak için vakit bu
labiliyorlar Ja resim yapmaktan 
ba,ka gayui ve vazifesi olmayan 
ressam geÇ<İnenlerimizin bir çoğu
nun elekleri ate/ye/erinin duvarla
rında asılı duruyor. Bu çocuklara, 
dahi demiyorum, artist demiyo -
rum. Onlar sadece birer kabiliyet 
tirler. Ben kabiliyeti yalancı de -
hanın levhlinde tutarsam buna mü . . ,. 
balağa denır mı. 

Keşke biz, hepimiz bu çocuk
lardan çalıfkanlık dersi alsak. 

Elil NACI 

Bugünkü progr 
ISTANBUL: 

18.30 Plak neıriyatı. 19 Mesııl 
mil Bey tarahndan çocuklara 
Ajans haberleri. 19,30 Alaturka 
neıriyatı, (Eltalya Sııdi H. 
Sadi B. Refik B.) 21 Ajanı ve 
berleri. 21,25 Oda muıikiıi kon 
mal Reşit B. Necip Y akup B. M• 
mil beyler tarafından). 

V A R Ş O V A, 1415 m . 
19.25: Branlenhurc muiaiıkiai pli.ki~ 

Muhtelif hahialer. 21,05: "Muzaff• 
onun mızraklı •Ü•arİ•İu isimli Paul an 
mın Üç perdelik operet temsili. 23ro7"'1 

musikisi. 24: Mü ... habe, 24,05: Dan• Ol 
nin devamr. 
BUREŞ,364m. I 

13: Borsa . - Haberler. - Plak. 
Joneaco orkestrası. 19: Muhtelif b• 
15: Orkestranın de•amı. 20: Radyo 
le, 20,20: Pli.k. 20,45: Konferans. 21ı 
peako tarafından taıanni. 21,20: Re.dt' 
tra•ı tarafından senfonik konser. 
maaya Üzerine almanca ... ,.. rran•S::. 
ferana. 22,15: Senfonik konserin dt-• 
Haberler. 

B U O A P E Ş T E, 550 m . -.J' 
18: Hafif musiki konseri. (F. Fr ıJt 

resinde.) 19: Franaıxca ders. 19,30: ~ 
tarafından Zimba1 konseri. 20: IC.o~ 
20,30: Bette operasından n.aklen P 'İ 
eserlerinden "LA BOHtME,. o~r;, 
23,35: Salon muaikiai. 24,20: Farket 
aiki•i. 

HAMBURG,332m. 
Pro.-ramın tamamı Raylı neıriya~ 

den ibarettir. 
M O S K O V A, 1714 m . ~ 

Avninin bu sergide bir portresi 
var. Tablo, Güzel Sanatlar Akade 
misinde konkura girse kazanır ki 
o üstatlar bu konkurlara giremez -_____ .,--. .. ..._.,..,,,...,.,.....,.., ..... ;hfl ___ ,;.., _______________ _ 

8,30: Ecnebi dillerde neıriyat. 14:.,l 
(hafif muaiki Ye martlar.) 16t Çac~ 
yatı. 18,30: Muhtelif. ı9,JO: Mü .. ;if1 
Musikili neıriyat. 22: Almanca n•f~ 
konser, 23,0S: Ayni neırirahn fr 
24,05: Holi.nda Ji.anile ay•i neıriyat. 

kola kapıyı çaldılar. Polisin karm Hadi
ye Hanım kapıyı açtı: 

- Oooo. • • Maşallah, sizi hangi rüz. 
garlar attı? 

Şevket alelacele izahat verdi: 
- Biz, efendim Pendik't ev tuttuk. 

Hanımı yanıma aldım, o cadaloz ımnesia 
den kurtardım. Şimdi nerde sabah, ora
da akşam .. Size ay başına kadar misafir 
l<alnııya geldik. Nazif nerede. . . Matal· 
lab aslan o. . . Haydi bakalan, ınisafirle
re rakı aldırın. Salata yçm, yumurtalı 
ol•un ama. . . Hadiye Hanım sen de ut 
çalarsın değil mi? Şöyle bir alem yapa
rız. Yabey .. Hannnıma bak, Hadiye 
Hannn gördün mü benim lıarummu! 

Ev sahôbeıi !atınnıştı. Saygılı bir ka
dındı, çocuklanm bakala gönderdi. Tan
n miıafirlerinin istediklerini aldrrdL Vüı 
]at ut çalmıya batlaııuıb. Hadiye: 

- Aman, yanımızdaki evde ağır hasta 
var. Diyecek oldu. 

Şed:et COfmUJlu: 
- Aman ... ihtiyar mı, ne olacak? 

Zat-en caddeyi tutacak demektir. Biz key 
fimize bakalım, vur patlasın, çal oyna -
ıın! 

Polisin çocuklan adamın bu haline gül 
meden <krrılıyorlarclı. 

Ezandan sonra Nazif geldi. Aşağıda 
kanıma sorup Şevket'in geldiğini öğre
nince: 

- Eyvah ... dedi. Bu herif, çamsaiozı 
gibidir. Meczubun biri, aman hanım fun 
lan sepetlemiye bak. 

Y ukan çıktı, onları rakı batında bul
du. Bu kadar •ygmzlık olur muydu? 
Kendisi cüz'i polis maaşile dört niifuı 
geçindiriyordu. Haydi Vuslat ablası ne 
ise; flllkat bu deli herif .•• 

Adam, içip samoı olmuıtu. Kalkıp 
çifte telli oynadı. Bir aralık tekrar yılan 
bikiyeıi açıldı: Kayın pederinin, kaym 
validesinin aleyhinde atıp tutmıya bat
ladL Küfürler ediyor, tiitrlü türlü teY· 
ler söylüyordu. 

Sırrı Nevres te içkiye dütkün de 
ğildi. Peki, genç kadın, ziyafeti, 
kendi için mi hazırlıyordu? 

- Yeter!.. Bunlar lüzumsuz ... 
beyhude yoruluyorsunuz! 

Diyecektim. Fakat masa-aftan ka 
çınıyor, hissini vermekten kork -
tum. 

Acaba, bafka davetliler de var 
m;ydı? Bunu, bana sormadan, Sır
rı Nevres yapamazdı!.. Bu, bir say 
gısızlık olurdu. 

Semine Hanım, sofranın üstün -
deki bardakları, kadehleri düzelti
yor; çiçekliklerin yerini değİftiri -
yor, odanın içinde cıvıl cıvıl konu
tarak, fıkır fıkır gülerek hizmet e
diyordu: 

- Rica ederim, beyefendi ... Ne
lerden, hangi mezelerden emredi -
yorsanız, söyleyiniz. Sırrı Bey, hep 
böyledir, pek vakitsiz haber verir. 

Hakikati itiraf etmenin sırası 
gelmişti: 

- Hanımefendi, neye bu ka -
dar üzülüyorsunuz? Bendenizin iç 
ki ile hiç te ba,ım hot değildir. 
Meze falan da yemem! 

Semine, kollarını kavufturarak 
karpmda durnıuttu; yüzüne aca • 
ip tirinlik veren bir hayretle bakı
yordu: 
_Nasıl, nasıl? Bir fey yemeden 

içmeden ıni oturacaksınız 1 

Nazif, ailesinin asaletine küfreden bu 
herifi hemen kaldmp sokağın orta•ma 
atacak kadar kızdı. Likin Vuslat'ın ha
brını sayıp kendini zaptetti. 

O gece, rahatsız, yoı•gunluğunu din -
lendirmeden yattı. Ertesi sabah uyanın
ca karısına: 

- Ben, ne dersem sen hiç bozma; ıun 
lan sepetliyelim. Mahalleye rezil olaea
tız, dedi. 

Masa baııncla çay İçiyorlardı: 
- Hadiye, haydi hazırlan. Seni Gül

hane hastahanesine muayeneye götüreoe 
ğim. Çocuklar siz de bugün öğle yeme
ğine büyük annenizin yanına gidin. Şev
ket Efendi siz gidecelniniz değil mi? 
Kusura bakmayın abla intallah gene bek 
!eriz. 

Şevket şaşalamııtı. Kan koca, çaydan 
sonra hazırlandılar. Zavallı Vuslat: 

- Bakalım bugün gidip hangi kap1yı 
çalacağız! diyordu. 
Diğer taraftan kocası fÖYle bir fikir 

denneyan ediyordu: 
- lstanbula ıidip birinden borç ala

lnn. Kendime bir ıapka, sana bir bere 
ala yon. 

Polis, ceplerinde yiyecek paralan ol • 
mıyan bu zavallılarm ppka, bere almak
tan bahsetmelerine şaııyordu. V ualat 
oordu: 

- N ıtzİf Bey, acııba berenin rengi na
ıd ohun? 

- KUT'funi. 
Senelerdir köte1inde çefİt çeıit roman 

okuyan ve kendisine (Romancı ahla) de
diği bu hasta krz, ,imdi dimağan da ha .. 
talanmıı bir zavallıydı. Bu zavallı ihti
yar kızın bayatı bundan oonra karmaka
nırk, feci bir romandan baıJ<a bir f"Y 
mi idi? Onlar, kan koca evden çıkıp so
kaktan lavnlırlarken Nazif bunlan dütü
nÜp: 

- Zavallı Vuslat, edenmek senin ne
yineidi. dedi. Her ıey vaktinde gerek.! 

O. N. 

Kırrk kırık gülmeğe başladı: 
- Maluus söylüyorsunuz.. Kat

iyen inanmam ... 
Genç kadının feytani kahkaha -

sı ve kendine güvenerek hüküm 
veriti, beni, korkuyu da andıran 
garip bir tatkınlrk içinde bırak -
mıttı: 

- Niçin, inanmıyorsunuz, Ha -
nımefendi? 

Semine, katılacak gibi kahka -
halarla gülüyordu: 

- Daima böyle söylenir de ... 
Acaba, Sırrı Nevres, beni, bu 

kadına yanlıt mı tanıtmıttı? Yok
sa, genç, kıvrak kadın, kendi kuv
vetine mi güveniyordu? Her şeye 
rağmen, beni mat mı edecekti? 

Eğer genç olsaydım, bu korkunç 
karara, belki sevinirdim. Lakin 
yaşlılıkta, insan, bunu ancak sui 
kast telakki ediyor. 

Bu macerayı, daha ba,larken bı
rakıp geri dönmek, daha akıllıca 
bir hareket mi olacaktı? Lakin ge
ri dönebilmek imkanını da göremi 
yordum. Kendi kuvvetinden bu ka 
dar emin olan, şeytani kahkahalar 
la yüzüme gülen bu kadının, pen
çesinden, güç kurtulurdum. lhti -
mal o, bunları da hesap etmitti? 
Dönmek isteyeceğim bütün yolla -
rın kesilmemit olduklarını nere -
den biliyordum? Acemice, sarsak 

P R A G, 470 m. pi, 
20,40: Duvarkin eserlerinden bir od' 

aili. 23,15: Çift piyano ile yeni Çek 
çalan. 23,45: Ecnebi liaanile lıaberleı'• 

B R E S L A U, 316 m. •.-J 
19,15: MaJ"I• 1913 - MaJJ• 1914,, 1 f 

riyat. 20: Mjlli netriyat. 20,15: P';ı 
auın Görn.i• tarafından koaferan•. ~ 
bayramı olmak münaıebetile Alınafl ·t.' 
yük fabrik~ından nakiller. Müteakl ~ 
le bayramı mÜD&Hbetile aaa.l 2,16 
4 de kadar daruı muıilıı:iıi. 

VIY ANA,507m. 
20,15: Avusturya halk m.uıi\Uıİ p ... 

Riedinser tarafından. haurlanan bir :1J 
21,30: "K.ırmru • beyaz: • lurmıxı,. ti' 
sancak ıarlu•ı. 23: Son haberler. 2~' 
diyede verilecek balk müaamereailll 

1 
] 

KONIGSVUSTERHAUSEN, 1g1 ..-;:' 
19,30: Hafif nıuaikiıi. 20: Ryah ""

"M•J'l• seldi" isimli muaiki.li akeç. ~I 
telif fal.r.i.kala1"dan naklen netriyat ... _Jf 
niz haberleri. 2,15 ten 4 de kadar _,
fine sece mu•ikiai. Ye dana parçala;;/, 

Yann FRANSIZ TiYATRO~ 
Teknisyen, muganniye ve göz lı:I"" 
rici mizansenile Salsbourır ~ .;ı 

KUKLALAR TlYA TRCP" 
icrayi lubiy.ta baılıyor. 

Programda : Mozart'in iki~ 
Pertembeden iti>aren bet' s~ 

18 dematine ve 21 ıuvare. .,A 
Cuma günü saat 16 da ilive ..._ 

Koltuklar: 100 ve 150 Balkon .,,,. 
teatre 50 kunıı. ~ 

lıtanbul üçüncü icn merıı~ 
dan: ,~, 

Mahcuz ve paraya çevrilme•• ":J 
rer demir kasa ve yaZJbane et,...-d 
Ma:rn 934 tarihinde saat 10 ~f. 
kadar yeni Postahane cinnn..ı. ,, 
banka11nda birinci açık ~ ' 
tılaeakhr. Taliplerin malıallindl 
nına müracaatları ilin olunur• 

bir ric'at, fÜpbesiz ki beııilll' 
hime idi. ,,,1 

Oturacakhm, vakayie i 
decektim. 

Ve ... Çok ta beklemedi"'; 
hafifçe gıcırdayarak açılcl~i,ı 
ye uzun boylu, sarı toz: ~ 
saçlı, gözleri yaprak yefılı 
kız girdi. ~ 

Semine Hanım, acaba 
mak istediği ağı, bu ya-1 
pek saçlariJe mi örecekt• • ~ 
Yan gözle Sırrı Nevreı'e ::/. 
O, hiç umursamayan bir ~ 
garasını içiyordu. GenÇfl';I 
doğru ilerlerken Semjne ~ı 
yaklattı ve takdim etti: f r 

H 
.. ,,e 

- Melda Hanım... il .) 

fendi... r f".ı 
Selamlaştık. Ben tek;:.-. 

oturmuttum. Semine H 
daya sordu: 

1 
- Ferhunde, nerede· kı.Jıl' 
Melda, garip bir ıutı:ı 

vap verdi: 1 
- Gelecek. .. Geliyor"~r "ıi 
Ferhunde ismini dı:ıY Jı'f, 

maz, Sırrı Nevres baf1111 
111 ':J 

mıttı; alnı kırıttı; katlarseıııi' 
tr ve gözlerini kısaralc ~ 
baktı. .. telı ~ı 

Seminenin yüzünı:ın . dilı 
oynamamıftr, yalnız ıe•• 
ti: 



e>j:~~:ı.İ 
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• 
~·.>•~eler Elbiselerimizi kendimiz yapalım 

H 

Güzel bir spor elbisesi 
modeli veriyoruz! ---Patrona göre hesap 

Edin ve bu elbiseyi 
Kendiniz yapın! 

E lbiselerimizi kendimiz 
dikelim: Bu o kadar 
zor bir it te değildir. 

Bakınız ıize bugün gayet kolay ya. 
pılır örme bir kostüm tayyör mo
deli veriyoruz. Bu toyyör mavi yü~ 
den yapılmıttır. Resimlerden bir 
!_an~ainde bunun bitmif teklini di· 
gennde patronunu görüyorsunuz. 
Bu patron 42 vücuda göre veril
miftir. Daha titman veya daha za- , 
yıf ol.anlar P~tr_onu kendilerine gö- f 
re duzeltmelıdırler. Bunun için 
evveleıırirde ne lazım? 1 

Evvela bir kilo kadar yün ve 3 
numara iki fit lazımdır. Örgü su 
suretle yapılır. ' 

Örgü bet fiti yüzden iki ti~i 
~.ers~ten yüzden alınan beş fişin 
uzenne beş fit tersten ve tersten 
alınan iki titin üzerine de iki yüz. 
den fit alınacak. 

Eteklik ayrı ayrı örülen ve son
ra dikifle birleftirilen döıt parça
dan. mürekkeptir. Bu parçalar hep 
a~nı uzunlukta ve ayni genişlikte
dır. 

Eteklik için 49 ilmik üzerine 8 

Yüzünüzü yıkamak için sıçak •u 
k.u!lanmayınız. Sıcak suyun tahh te
sı~ınde me.sameler çabuk açılır ve yü 
.ı:_un çabuk bozulmaıına aebcp olur. So 
guk .su bilcillia rne.samatın ~krımaaını 
mu~ıp olur. Fakat bau deriler soğuk 
~u !le yıkandılı zaman gerilir ve ao
guga tahammül edeme:ıı. Bun/ar ılık 
•u kullanmalıdır. 

• • • 
Kaılarınızc yoldunuz ... Bir intizam 

~ahtına koydunuz. /ncelttiniz. Çünkü 
ınce k'lf moda idi. Şimdi ; • ., moda bir 
az kalın kaıa dojru gidiyor. Tekrar 
çıkma•ıru i.tiy0raunu%, Fakat kendi 
~~/ine b•rakır.anı:z; ıert çıkar. Onun 
ıçın haılarrnızı hergün uazelinle uğu 
nuz. Hem çabuk çıkar, hem yumufak 
olur. 

• * • 
Ellerinizi ftit 8İbi beyaz mı yap • 

mak İ•tiyor$U11u.z? kolayı var. Şu malı 
lUfü lıuUanını.z: 25 gram aal antiprin, 
200 gram lcüuuyu, 50 gram gliıerin .• 
Bunu ellerini~n ününe .ürün. Ve 
kunımaia terkeclin. Elleriniz bembe
yaz olur. 

* • • 
Yaz geldi, Günef etrafı yakıp ka

vunıyor. Eier güneffen yanmamalı . . ' 
ıstıyoraanız veyahut yüzünüze maa -
zal/ah cil basması ihtimali ııarsa ue
ya hafifçe çili[ iıeniz fU m:ıhlü!J kul 
lanını.z:: 

Bir yumurta akını iyice köpürtii • 
nüz, içine bir kahue kafıii.• gliserin 
ilave ediniz, içine üç kahve kaşıiı 
kül suyu, bir kaflk hiyar &uyu ve bir 
büyükçe kadeh prinç suyu lıatrnız. 
Hep8'ni iyice karıf!tnnız ve yüzünü
zü bununla $İliniz. 

Fakat mahlülü kullanmadan evııe/ 
İyice çalkalamak ve fİşenin ağ:r.ını da 
ima kapalı bulundurmak lazımdır. 

• • * ıh.Sade insanlar fotojenik olmaz ya. Elbiselerin de fotojenik'i vardır. Tıpkı b · 1 'b' b' tak 
e ısele d f . . 'd 1 y ani d b . azı ınsan ar gı ı ır ım . r e otoğrafa çok ıyı gı er er. e son zam ar a azı artıstlerin 81·~ d b'lh b 't' 
ettıkl · d M I' 0 . . h d 'kr ·-ma a ı assa una ı ına 

Derinizin taravetini ve yumufOlılı· 
ğını muhafaza etmek için. bfroa T•rtt 
yi suda kaynatın bunu iyic~ 6Üıı8'C '" 
ten geçirin ve ba:nu tercilıan ılcA ofa .. 1 
rak kullanın. 

. er. meydana çıkmıştır. Bu meyan a ar ene ıetrıc e zı olunmaktad H k · d' "· b t' t 
sınem d dah k . . d . lb' l . . f . 'k lm ır. er esın sev ıgı u ar ıs 

F a ~ . a ~İp görünme ıç~n aıma e ıse. erının oto1enı o . asına dikkat etmektedir. 

t . . oto1enık elbısenin nasıl oldugunu merak edıyorsanız yukarıdaki resimlere bakın Bunla 'k' · d 
ısttır S "dak' M , . B lb' . 1 d .. d..... .. b k d . rın ı ısı e ar · ag ı ac West tır. u e ısenın atın a gor ugunuz u a nı, kim der ki elli y~ındadır. 

BDırünea MDDa<dlô Asoırd©ı 
k~doıril Na~oo G\Uı~eDODgıe 

flhrltümc§lm Ed<®ırdö? 

B ugün her kadını, genç, ve 
Y"llı kendi güzelliğinin e
ridir. Her zaman ona hi~ 
met etmeği onu itmam et

d ·· meği Jüfiiniir. Kadınlar 
b~ny<;!da ~evcut olJ~ğu gündenberi 
k loyledır. Zannedıyor mu•unuz ki 
~ ınların güzellik merakı yalnız son 
t "1anlarda daha fazla revaç bulmuı
cır. Hay:ır. 

b. ~İze bugün bir mişal olmak Üzere 
r ırınci asrı Milôclide Romalı kadınla
::: gÜ%ellik merakını anlatacağız. O 
t ntanlar Romalı kadınlar kıymetli 
aflara V" pahalı elbiHlerle iktifa .,t. 
~'>:or~r ve ayni zamanda güzellikle .. 
4'";" ıtmamı için bir çok esi.reler de 

u l~ıyorl~rdı. Bir kadının ihti14mc 
bu eaırelerın at/edile mütencuipti. Bir 
R.om~Lı lı.lının luualet oda.ar ôdeta 
hır labbratuuar nıan.aarcuı ar~İyor 
ve burada akla. lıauaalaya 6 inniyen 
fey(.,r bulunuyordu. 

temizlemekle mükellt!lti. O zamanki 
muharrirlerin yazdıklarına bakılırsa 
takma dil çok moda idi. Ve Romada 
yapılan hafriyatta biribirlerine altın 
tellerle kent!tlenmiı bir çok takma diı
ler bulunmuıtur. Bunlar cidden haki
ki bir mücevherat manzara.tını ar.zet .. 
mektedir. 

Şimdi gelelim Romalı hanımın diı 
tuvaletine: 

Esire bu diıleri eıasında çok miktar 
da dövülmüı mermer tozu bulunan bir 
di§ macunu ile temizliyordu. Bunu 
müteakip Romalı hanımefendi Chio 
ada.ından getirilmiı ıeffaf ve kokulu 
bir sakı~ alıyor ve onu çiiniyordu. Ve 
bunu aaatlerce çiinediği vak "d. T k 

f ... " " d' 1 ı. e ne e•ı IJ'I o •un ıye. 

Şimdi biraz Ja saç tuıı l . . 
talım: a etını onla-

r-
i Faideli malumat 

Hasır şapkalkrın 
Temizlenmesi 

ı 

Bir fincana su koyup içine bolca 
limon 11kmalr. Şapkanın da korde
lasını çıkarıp bir masanın üzerine 
koyduktan sonra bir parça pamuk 
almalı limonlu auya batırıp fapka
yı çok ıslatmamağa dikkat ederek 
onunla iyice silmeli. Sonra üzeri
ne az kükürt tozu ekmeli f&pkayı 
öylece b!rakma!ı. İyice kuruduktan 
sonra kükürt tozunu silkelemek 1• 

çin fırçalamalı. 

Şapka yeni gibi olur. 

Krepleri temizlemek 

I 
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santimetre kadar örünüz aonra her 
sekiz sırada bir iki taraftan patro
nun genitliğine göre artbrmağa 
batlayınız Yükseklik 60 santimetre 

olunca arttırmağr bırakıp örgünün 

boyu 78 eantimetre oluncaya kadar 
örünüz. Sonra fişleri çıkarıp bu
nun gibi üç parça daha örünüz. 
Bunları eklemeden evvel nemli bir 
bezle hafifçe ütüleyiniz. Dikerken 
~I ~arafta ~üğme yeri bırakınız. 
Dıkıt yerlermi ütüyü bıutırarak .. _ 
tüleyiniz. Eteğine bir ura aık iğn~ 
yapınız. Ceteke sağ tarafın atağı-
sından başlanır.60 ilmek üzerine 15 
ıantimetre ördükten sonra yan için 
her bir buçuk santimetrede bir de 8 
defa arthrrnız boy 32 santimetre 
olunca kol yeri bırakmağa batla
yınız: (Jlk aırada 8 fİf, ikincide 3 
~~ncüde 2, d~~d~ncüde 1 fit ekıiı 
tınız.) Sonra duz ormeğe devam e
diniz. Boy 44 santimetreyi bulunca 
ya.lca için bir defa 8 fit vebirer 11• 

ra aı:a ile üç defa ikiter fİf ve iki 
defa bfrer tit bırakınız. Koltuk 18 
aantimet~e yüksekliğine birer sıra 
ara ile yeo.i defa beter tif ekailti-

· önün kenarlarına 3 sıra sık 
~i~~ yapınız ve sağ taraftan üç ilik 
bırakınız. Birincisi etekten 12 san
timetre yukarıda olmalı. Ötekilerde 
dokuzar santimetre ara iledir. Ce
ketin diğer yarısını da birincisi 
gibi yapınız. Arkaya da ~ağıdan 
ha,lanır 110 ilmek yapınız ve ya
nını önün yanını yaptığınız gibi 
yapınız. 

Koltukta iki taraftan da 10 ~it 
eksiltiniz. Omuzu da önün omuzu 
gibi eksilttikten sonra önle arkayı 
biribirine yapıftırınız . 

Kollar llfafından batlanır. 52 il
mek yapına 8 aantimetre Ö4 ünüz 
Sonra iki tarafıtan da her iki cm 
de bir arttırmağa batlayınız. Hep.. 
si hepsi 92 ilmek ilave edilecek . 
Yükseklik 48 ııantimi bulunca iki 
taraftan da 12 defa her sırada bir 
ilmik bırakınız. Sonra dikiniz. 

Yaka için 25 ilmik yapınız ve 30 
santimetre örünüz fitleri çıkarıp 
Yakayı ikiye katlayınız ve c.ekete 
dikiniz. Cepler için 38 ilmek yapıp 
1 ~ aa.ntimetre örün üz bunun gibi 
hır tane daha yapınız ceplerin üıt 
kıamına bir kaç aıracık iğne ö. ü
nüz elbia" meydana çıkar. 

. Romalı ltadını yü~nün 6Ü:&elliii 
rçin ne yapıyarJu. Söyle•elt lıatılır••
nız gülmelt.taı: 

Sa_ç. tuualeti gayet .. . . 
nun ıçın kibar b · R mult.ımJır. Bu .. 
l • k 1 'k' . ır omalı ha f d' ao a 1 1 esıre k il nıme en 1 

tinJedir. Bir eair u anmalı mecburiye .. 
ltırıyor ıJe kıuınyeoruzd~~ u~n aoçlan 

Temizleyeceğimiz krapi çok 
gerıneksizin su buharına tutalım. 
Nemlendiği zaman yüz tarafı dı,a
rı olarak yuvarlak ve pürtüksüz bir 
sopaya hiç burufturmadan saralım. 
Sonra 11cak bir odaya bırakalım 
kurusun. 

Krep batka tür!ü de temizlene
bilir. 

Şehir meclisi salı günü toplanacak Yeni bonolar 
Kadını uykuya yatmadan evvel bir 

esire bunun yüzünü eıek ıütile karıf .. 
tırıla~a~ ha~ur haline getirilmif ek· 
mek ıçıle gu,..,/ce bir •ıJıyordu. Bu &ı
ua gece kuruyor ve mükemmelen çat
lıyordu. 

Sab hl · R • a ey.n omalı karlının uyandı-
gı ~n •cıratının halini bir taJaVaJur 
edın/ Kad d . . ını erhal tuvalet oda•ına 
gınyor ve minderine kuruluyordu. He
men Yanına elinde bir kocaman ta• 
erek riitü tOf•Yan b. . 

ır e•ıre yaklaııyor 
ve hanımının 0 ekmek . .1. .. .. .. t 

. . ıçı ı yuzunu e .. 
mızlıyordu. Bundan• b' k . onra ır ço na-
dır ruhlar ve kokularla 1 kt. d .1 . a ır e ı mıı 
ıular ,,., •abunlarla b 1 1 t . 
l 

.J u uva e ıtmam 
o unuyn.u:u. 

Bilahare b · 'd' u e•ıre R• ıyor, ve Romalı 
ha_nımın yanına nele.; güzel kokan bir 
esıre yaklaııyordu. Evet nele•i güzel 
kokan bir eaire ... Çünkü bunun va .1 . b . . . .%1 ... 
ıı unu ıcap eltirıyordu. 

Bu kadının iıi çok nazikti. Hanımı
nın suratına süreceği kremleri kırmr.zı 
lan eııvelemirde aizında tükürüğü ile 
ezmek, çiğnemek Ve onları çok yumu
tak bir hale getirmek mecburiyetinde 
iJi. 

. Bütün bu pomata/ar, kremler ekse
rıya nebati idi. Bu iı bittikten sonra 
bir baıka eıire elinde bir deniz hay
vanı kabuğu ile hanımın yanına yak
la!.'Yorılu. Bu kabuiun içinıle kurıun 
nturekkebatından yapılmıf bir halita 
"~rdı. Diğer bir esire ıle elinde ucu 
•wriltil · b• . "''f ır fırça tutuyordu. Bunun 
11azılea· h . 

L ' anımın kQf yerıne, ucu bur .. 
nun Hök" 
rnekt' Bunde~ baılayan bir kavi& çiz· 
fel"k~ . . ukavı• o zamanki güzellik 

a Rısınm eaQ.sı idi. 

Bir baıka esire hanımın diflerini 

l ıgerı ı.e bu 
ara tanruet v~ tazelik aaçıyorılu -;ç .. 
kın na•ıl: · a .. 

Bu esire ağzının içine bir avurt 
dolusu kokuıu bir mayi alıyor ve öteki 
kıvı~~ığı müddetçe bu da ağzile bu 
mayıı saçların üzerine püskürtüyordu! 

A_çı.k •arı renk •aç o zaman çok mo· 
da ıdı. Eamer kadınlar, wçlannı dai
ma bu renge bayanıyorlardı. Hcı.tta 
bazılan şaçlarını hakiki altın t•zu ile 
padralıy0rlardı. Bundan mada peru _ 
kal'!r da_.~on derece moda idi. l•tiyen 
de ı•ledıgı renkte peruka kul! Ju. anıyor-

O zamanda kokular bugün olduğu 
gibi dehıetli pahalı idi. Kocalar da 
bugünkü gibi kanlarına bunun için aer 
vetler sarlettiklerind.,n dolayı ıikayet 
ederlerdi. 

Hülasa olarak ıliyebiliriz ki 19 asır 
"'!""iki kadını da erkeklerin hofUna 
gıtmek · · il · · 
1 d . 1f 1'!_ - a edersınu yanlıf aöy-
e ık - guz•I .. .. L .. 

ld w ... gorunmeR ıçın bugün 
o ugu gib" ,. l -et .... . . . 1 sun ı vasıta ara muracaat 
İegı ıtıyat haline getinniıti. Kulla .. 

~•.ban .~a.sıtalor istisna edilir•e netice 
ı 1 arı e arada çok fark yoktur. 

Hiç bir kadının bugün tuvalet ma 
•asının üıtünu·· .. d .. .. .. , • gor unuz mu. 

Maazallah' H' .. . 
O "d . '. ıç gormeyın daha ,·y,· 

rvı e ı•m d k' b' .. 
mek . .•n e ı ır muharrir "seu-

me.zıyetı n d L. • 

h d . d " 0mın GRı kıtabında 
t!r evır e tatb·k d'I b' b f'k . .. 1 ı e ı e ılecek olan 
u ı rı fOY e hülô.sa ediyor: 
"Güzelliğin •aklı bulund • k .1. .. ugu utuyu 

sevgı ıne gostcreme çünku" h · t . 
. . .. ı ızme '1% 

mez gızlı oldugu zaman hoşa g'd 
Jl.er.!~yi güze/lii" yard,m eder. Fa:~t 
bıttıg_ı .zaman ho1umuza lfiden bir tu .. 
valetın haurlıklanr.ı görmeğe taham
mül edemeyiz!,, 

Ne kadar doğru! Ressamın tablow
nu zevkle .eyrederiz. Fakat Paletini 
gördüğümüz .zaman tiğsiniriz. 

Fatma CANAN 

KumA•ı b' "t" ah 
1. .. • -r ır u u t taama aerme-
ı uzerıne y b' b k 

cak b' .... ~ ır ez oyup çok sı-
ol ır utu ıle ütülemeli tertemiz ur. 

Et suyunun faideleri 
Doktorlar aürekli ağır hastala

ra et suyunu ta · . . vsıy., ederler. En i-
yısı bayat arğır etinden aJın dı 
K 'ki' anı r. 
emı 1 et gerdan etinden alınan 

etsuyu daha lezzetli olur. 

Bir litre etsuyunun 972 gramı ~u 
küsur 28 gramı sabit maddelerdir.' 
Bu 2B gramın 1 1 gramını madeni 
maddeler, 17 gramının da uzvi 
maddeler tetkil eder. 

Bu terkibe bakılınca etauyunun 
pek o kadar mugaddi olmadığı an
latılır. Bahusus vücutta zayiatı te
lafi edecek azoti maddeler etsuyun 
da azdır. Şu halde çok etsuyu içip
te kuvvetlenmek imkanı yoktur. 
Maaınafih içine iki taze yumurta 
kırılırsa kuvvetli ve mükemmel 
bir gıda olur. Hazim aletlerimiz 
etsuyunu kolaylıkla mas ve bel'e
?~rler. İttihayı da tahrik ettiği 
•çın hastalık sebebile ifrazata halel 
gelmiş olan usarei mideviyenin 
çokça ifrazına sebep olur. 

Pek .ağır hastalıklarda et suyu· 
nu hafıf olarak yaptırmalıdır. Sığır 
e~i yer.in~ tavuk ve koyun tercih e
dılmelıdır. Etsuyunun en iyisi ber
rak, kokusu ve lezzeti iyi olanıdır. 
Ancak etsuyu muhafaza edildikçe 
bozulur. Onun için her zaman taze 
hazırlanmalıdır, 

(Başı 1 inci sahifede) 
Bu fevkalade toplantının müzake • 
ratı efkarı umumiyeyi tenvir ede • 
cektir. 

Muhittin Bey muharririmize 
muhtelif ,ehi rİfleri hakkında ata 
ğıdaki izahatı vermittir: 

Bel..Jiyenin borçlan 
Periye Bankası hi.milleri ile o

lan müzakere bitmiftir. Yapılan iti 
lafname 1935 senesi batından iti • 
haren muteber olacaktır. Bu itilaf 
namenin esaıları tunlardır: 

1 - Borcun ödenmeıinde, re
sülmalde ve faizde altın mevzuu 
bahia değildir. 

2 - Bugünkü F ranaız kağıt fran 
kı tediyede esastır. 

3 - 1914 ten 1934 seneıi niha
yetine kadar geçmif olan ıenelerin 
faizi mevzuu bahis değildir. 

4 - Yirmi senelik 40 kuponun 
faizi imha edilecektir.Tediye müd
deti değitmiyecektir. 

5 - itfa müddeti temdit edilmi 
yecektir. Borç 30 senede ödenecek 
tir. 

6 - Yüzde bet altın faizi mik • 
darı, yüzde 6 ki.ğıt faize münkalip 
olmuttur. Şimdiye kadar resülmal 
den iki kupon yani bir t1enelik ö • 
denmittir. 

Her aene 125 bin lira ile 130 bin 
lira arasında bir taksit verilecek • 
tir. 

Eski senelerin reıülmalini, ev • 
velce Maretal Boer Bankasına mah 
suben yaptığımız tediyattan yapa-
.:ağız. 

Tramvaylar meıelui 
lstanbul tramvayları vaziyeti 

Nafia vekaletinde tetkik olunuyor. 
Nafia vekaletinin noktai nazarı 

1 
'irket tarafından kabul olunmuş • 
tur. Şehrin hukuku her ıuretle te • 

1 
min edilmiftİr. Tramvay ,irketinin 
fimdiye kadar muayyen bir hizmet 
yapmak mukablinde aldığı parala
rını iadesi kabul edilmittir.Bilet üc 
retlerinin tenzili hakkında henüz 
takarriir etmif bir vaziyet yoktur. 
Hali tetkiktedir. 

Y "11İ istimlak kanunu 
latimlak kanunu projesi encü • 

menden çıktı. Heyeti umumiyeye 
ıevkolundu. Yeni iıtimlak kanunu 
çok iyidir. Biz ic.timlak edilecek 
yerlere bedelini, kıymetinden yüz • 
de yirmi bet fazlaıile bankaya ya
tırıp istiml&k yapacağız. Mal
ıahibi tiki.yet ve itiraz ederse, ve 
muamele diğer taraftan devam e • 
decektir. Emval ve emlakin kıyme 
tini takdir için muayyen bir for • 
mü! teshil olunmu,tur. Bu formü • 
bazı •artlara göre değiteceldir. Ma 
amafih bu formüle de itiraz hakkı 
kabul edilmittir. 

Yeni belediye ,.,.imleri 
Yeni belediye resim ve vergileri 

hakkındaki kanun projeıi de ha • 
zırlandı. Tetkik olunuyor. Evvelcto 
bizim verdiğimiz bir layiha var. 
Bunun üzerinde itlendi, tadilat ya 
pıldı. Bizim de bazı tekliflerimiz 
vardır. Bu teklifler, İatanbulun hu 
suıiyeti gözönüne alarak yaptığı • 
mız huıuıi teklifler de var, bütün 
belediye resimlerine taalllık eden 
kısımlan da var. Bu layiha hak -
kında timdiden fazla bir fey ıöy • 
)emeği doğru bulmam. 

Belediye cezalan 
Belediye cezaları hakkında da 

bazı salahiyetler istedik. Bunu e • 
ıas itibarile hazırlattık. Layiha mec 

(Başı 1 inci sahifede) 

rüldüğünden yeniden ücretli ol • 
mak üzere birkaç memur iı tihdam 
edilecektir. Tevziata gelecek cu • 
marteıi günü ba,lanması çok muh
temeldir. Takdiri kıymet komisyo
nu dün Faik Nüzhet Beyin reisliği 
altında toplanarak timdiye kadar 
mallarının kıymeti takdir edilme • 
mit olan gayrimübadillerin dosya 
)arını tetkik etmittir. Gayrimüba • 
diller cemiyeti de merkez rıhtım 
hanındaki merkezini takdiri kıy • 
met komisyonunun Bahtiyar ha • 
nında kiraladığı daireye nakletmif 
tir. Cemiyet idare heyeti dün topla 
narak Gayrimübadillere yapıla • 
cak para tevziatı meselesini görüt
müt ve timdilik yüzde yarım niı • 
betinde para tevzii için yeniden Ma 
liyc vekaleti nezdinde tetebbüate 
bulunmağa karar verilmittir. Evvel 
c" de yazdığımız veçhile Maliye 
vekaleti mevcut para, ancak yüz • 
de yarım niıbetinde tevziat& kifa • 
yet ettiğinden fazla niıbette para 
tevziini temin için daha bir mik • 
dar paranın birikmeıine intzaren 
timdilik tevziatın tehirin terviç et
mekte idi. Gayrimübadiller cemi -
yeti, alakadarların ihtiyaçlarını na 
zan dikkate alarak para tevziinin 
tehir edilmeıini hükiimetten rica 
etmittir. 

liae arzedilmek üzeredir.,, 
Muhittin Bey bundan sonra ye • 

ni Terkoı projesinin tadil edildi -
ğini, Haliç tirketnn vazyetinin tet 
kik edildiğini Gazi köprüıü in,aa· 
h itinin de bir tetkik safhaaında ol
duğunu ıöylemittir. 



Kuleliden Harbiyeye 
•••••••• 

Kuleli Askeri Lisesini bi~iren gençler 
dün bir müsamere verdiler 

C:levrinin gençleri onun ülküsünün 
iymanlandır. 

Sevgili evlatlarım! 

MiLLiYET SALI ..,. MA YlS 1934 

Matbuat U. Mü
dürlüğü teşkilatı 

Yeni kadroda yarahcı un
surlar istihdam edilecek 

ANKARA, 30. A.A.- Dahiliye ve
kiletine merbutmatbuat umum müdür
lüğünün yeni teşkilit ve vazifelerine ait 
kanun layihası B. M. Meclisine tevdi e
dilmi§tiı·. Esbabı mücibesi ve ihtiva et
tiği ea<lsfan etrafında aldığımız maluma
ta göre ınatbuat umum müdürlüğünün 
vazifeleri, yerli ve yabancı neşriyatı 
gerek memleket dahilindeki ,gerekse ha
riçteki siyasi, iktiıadi, içtimai ve kül .. 
türel hareketler bakıyenin takib etmek, 
milli matbuatın inkilip prensiplerine 
devlet siyasetine ve millet ihtiyaçları· 
na uygun olmasını temin etmek, mat
buatın en mühim bir telkin ve terbiye 
vaaıtası olmak vasfım tebakkuk ettir
mek için tedbirler almak, gazeteciler 
kursu, matbuat birliği, matbuat kulübü 
tesisine rehberlik etmek, memleket ha
ricinde yeni Türkiyeyi tanıttırmak pro
paganda yapmak vemenli propaganda
larla mücadele etmek, matbuat kanunu
nun tatbikine nezaret eylemek, beynel
milel matbuat te,ekkölleriyle mesleki 
temas ve münasebetlerde bulunmak ve 
kendi sahaımda neıriyat yapmaktır. 

Hükumet aleyhine 
Davalar 

(Başı 1 inci sahifede) 
ğini, harp bittiği ve mani zail oldu
ğu için siparişlerin yapılabileceğini 
söylemekte, Türk hükfunet harp -
ten sonra bu torpido muhriplerini 
yaptırmadığı için tazminat istemek 
tedir. 

Davada bizzat tirketin müessisi 
Augustin Nonnand hazır bulun -
muş, davasını teşrih etmi,tir. 

Davacı mahkemenin eksper ola 
rak tayin ettiği Scott Hansin isim
li eksperin tayin ettiği meblağın 
bir mikdar daha yükse!tilnıeEini is 
temi,tir. 

Hükfunetmiz namına müdafaa ya 
pan profesör Mahmut Esat Bey bu 
torpidolan inşa ettirmemiz için ,ir 
ketin devlete torpidoların bedeli • 
ni 30 sene müddet ikraz etmesi mu 
kavele ahkamından olduğunu, tir
ketin bu taahhüdünü ifa etmediği
ni, evvelemirde tirketin 30 sene 
müddet torpido bedellerini hükii
metimize tediye etmesini İstemit· 
tir. 

Mecliste münakaşalar . ...... ' 
Divanı muhasebat kanunu görüşülür

ken hararetli müzakereler oldu 
ANKARA, 30. A.A. - B. M. 

Meclisi bugün reis vekili Esat 
Beyin reisliği altında toplanarak 
1933 bütçesinin muhtelif fasıl ve 
maddelerinden 976 bin 196 lira
nın tenzil edilerek 958 bin küsur 
liranın aynı sene bütçesi fasıl ve 
maddelerine ilavesi ve 17 bin lira
nın da yeni açılan tertiplere konul
ması hakkındaki kanunu müsta
celiyet karariyle tasvip etmi~tir. 

Bundan sonra ruznamede bulu
nan divanı muhasebat kanununun 
müzakeresine geçilmiştir. Maliye 
encümeni reisi Hasan Fehmi Bey 
heyeti uıhumiyenin tasvibine arze
dilen layihanın Millet Meclisi en
cümenlerinin her biri tarafından 
ayrı ayrı tetkik edilmit bulundu
duğuna İJ&ret ederek demittir ki: 

Ziya Gevher Bey ce..-ap vererek. .. 
tecrübeler demiıtir, eğer eski kanun .... 
göre iıe bııaün o kanunlar mevcut ~ 
ilildir. Yeni kanunlara ıöre ise buna '
kemalleri kafi değildir • Milli müca~ 
leye iıtirak etmek bir memleket ıne"' 
le•İ ve bir vazifedir. Bir hak meselefl 
değildir. 

Maliye encümeni reisi Hasan Feb"" 
Bey, teadül kanunu ile esasen bu h; 
kın mahfuz tutulduğundan ve bugiiııl" 
divanın teıkilinde azalannm Millet rl' 
lisi tarafından seçilmiı bulunduğund-' 
bahsederek bu zevatın ehliyet ve kofır 
liyetlerinin belli olduğu ve bugüne ~ 
dar Meclisin takdirlerini toplıyan hi' 
metler yaptıklarını ve bu müktesep lıİ 
lann kabulü lazım geldiğini ilave .,yır 
miştir. 

Madde aynen kabul edilmiştir. IJ 
Kanunun 13 üncü maddesne k• 

müukeresi yapıldıktan sonra per•~ 
günü toplanmak üzre içlimaa nibaJ"' 
verilmi~. 

Kuleli Askeri lisesinden me • 
zun olan 250 efendi terefine dün 
Çengelköyündeki mektepte bir ay 
nhk çayı verilmit ve bu münue • 
betle merasim yapılmıflır. 

Merasimde merkez kumandanı 
Fehmi, A.keri liseler müfettifı 11> 
rahim Paşalarla Halk fırkası Vi
layet idare heyeti resi Cevdet Ke
rim, vali muavini Ali Rıza, Beyoğ 
lu kıı.ynıakamı Sedat, Eminönü kay 
makamı Raif, Fatih kaymakamı 
Halük, Maltepe Askeri lisesi mü
'düriı Miralay Adil Beyler ve daha 

Sizden ayrılmak fU dakikada he 

----__,_~ . I 
Bundan batka radyo, film ve iyatro 

gibi efkirı umumiye müeaıeıelerini maa· 
rif vekaleti ve büyük erkinı harbiye i
le müıtereken mürakabe etmek memle
ket içinde ve clıpnda turizm p;.,pagan
dası yapmak vazifeleri de bu kanunla 
~tbuat umum müdürlüğüne verilmiı· 
br. Umum müdürlüğün yeni teıkila
tında istihbarat, De§riyat ve propagan
da, muhaberat, dcnya, arıiv ve kütüp
hane, turizm lnannl-.nru havi bet ser
viı vardır. Bundan baıka htanbul ve lz
m.irde de birer mümessilliği mevcuttur 

Bu arada Mahmut Esat BP.y Os
manlı hükümeti Bahriye nazırının 
imzaladığı muka•elenin meclisçe 
tasdik edilmedikçe muteber olamı 
yacağını mevzuu bahsetmit, bey -
nelmilel hukuk alimlerinin noktai 
nazarlarına ve nusu haline gelmit 
beynelmilel mahiyeti haiz m1'hke
me kararlarına istinat ederek Türk 
hükumeti aleyhine karar İtası hu • 
susunda ısrar eylemittir. 

" Divanı muhasebat B. M. Meclisi 
tarafından 11 sene evvel tetkil edildiği 
halde selihiyet ve vezaifine ait kanun 
liyihuı ancak buıün tasvibinize arze
dilmelıtedir. Divanı muhasebat bugüne 
kadar 95 de çılı.anlmq bir kararname ile 
ona zey 1 olarak Millet Meclisi tarafın
dan kabul edilen b.zı buıusatın tavzih 
ve tadiline ait bir kanun ile ifayi vazi
fe eylemekte idi. · 

İş bankası Galatı! 
Şubesi açıldı 

birçok tanınmış zevatla mezun o • 
lan efendilerin aileleri hazır bu • 
lunuyordu. Köprüden saat 6 da kal 
kan hususi bir vapur davetlileri 
Çengelköye bırak.mı, ve hazırun 
kapıdan kar,ılanarak .-.ref :alo • 
nurıda bir müddet istirahat etmiş • 
liı. 

Bundan sonra bahçede toplanan 
talebeyi pafalar teftit etmitler ve 
mektepte gördükleri intizam ve mü 
kemmeliyetıen dolayı mektep mü 
'dürü Erkanı harp kaymakamı Ma· 
Jik Beyi tebrik etmi~lerdir. 

Mektep kumandanı aynlık nutku 
irat eJiyor 

nim ve arkadatlanm için bir ıztı -
rapbr. F ~t bu bir zahiri ayrılık 
t ;r.,, dernıt ve talebeye yeni mek • 
kplerinde muvaffakıyetler dile • 
mittir. Bundan sonra iki mezun e
f;:;,di müdürün nutkuna cevap ve • 
rerek sınıflarının hissiyatına ter -
.. üman olmuşlardır. 

Bundan sonra mektep bandosu
nun çaldığı istiklal marşı ile mera 
ıime batlanmıt ve mektep müdiı -
rü Harbiyeye giden talebeye şu ay 
n1ık nutkunu söylemi~tir: 

"Bugün Kuleli askeri lisesi bü
yük bir teref tatıyor ve o 4erefi yük 
sek huzurunuz bir kat daha kıy • 
n>etlendiriyor. Uç aeneden beri ha 
rimin:le barındırdığı kıymetli yın·
rularını mektebimiz Harbiyeye gon 
'dermekle müfıehirdir. Gerek beii 

' gerek muallim ve mürebbi arka -
'datlarım bugün hayatımızın en me 
Jut dakikalarını yatıyoruz. 

lnkılabın tuurile yetiten Gazi 

lık konferans verildi 
r Türk fiziki ve tabii ilimler Cemiyeti 
Din. ilk ,koııieraım_ dün ıaat ıs,45 te 
Ü!"Yttsıte !">zmogralya profesörü Er
.wın Frendlieh tarafından verilmiıtir. 
~onf~st~ evvel cemiyet reisi p 

fesor yı.ıııe.,teın cemiyetin gayesi hak 
lıın~ izahat vermiıtir. Profesör cemi
yebn talıarriyatı ihniye yapma11 iç.in 
kurulduğunu, tetkikat yapan arkadaş
lar!a seri>est münakaJalarda bulunula
cagını Ye Üniversite ile halk arasında 
ilini fikir hareketleri canlandırılacağını 
'Ve cemiyetin faal ve yardımcı olarak iki 
nevi azatı olduğunu, faal azanın daimi 
tetkikatta bulunduğunu, yardımcı az.a
nın ise fen ve ilimle alakası olanlardan 
tetelc;kül edeceğini ve azanın cemiyete 
bir senede 3 lira vereceklerini söyledi. 

Bundan sonra profesör Frendlich ki 
inatın yaıı ve yıldızların enerji memba
Jan hakkında uzun bir konferans ver -

· tir. 

Nutuklardan oonra mükafat tev 
:L.il mera.aimi yapılmış ve umum ta
lebenin söylediği Kuleli marşı ile 
g~İt resmine b~lanmış ve mera. 
sim büyük bir İntizam içinde bit • 
Jnı,~ir. 

Davetliler hazırlanan büfede i -
zaz edilmi,lerdrr. Yeni Harbiyeli
lere muvaffakıyetler temenni ede -
rlZ. 

~ Akıl ve sinir doktorlarının 
toplantısı 

Tüıic Tababeti Akliye ve asabiye 
ceciyeti azalan Bakırköy emrazı akli
ye ve asabiye müessesesinde bir tvp
lan tı yapmışlardır. 

!.'lcmleketimizin bir çok tan!nm•ı 
nı:itelıa1111larının i-ftiral< ettikleri bu 
i.;..:imada 1934 seneainde yapılacak ":.-n 
emrazı akliye ve asabiye konferansı hn
zırlılclan yörüşülmüş mevzular ve rapor
törler İntihap edilınittir. 

1934 konferansında mevzul>aıhs ola
cak olan meselelerden en mü.hi:mm.ini 
cümlei asa.biye fre-n.gis.inde ateı teda .. 
'"isi te~kit etmektedir. 

.. Ra.portörltt ; Nazı~ Şal<ir, Ihsan 
Şui:-ru, Fahrettin Kerım, Hüseyin Ke
na ı, Neşat Halil beylerdir. 
~e-~st mevzu ~erinde. söz söyle-

mele ısteyenler hazıran bıdayetine ka
dar mevzularını cemiyet kitibi umumi
liğine göndermelidirler. 

r Bir Discinin Romanı .. 
Anlatan: Aka GÜNDÜZ 
2 

ıaucısaydı tımdiye kadar kırk ke- ' 
re ölürdü. O kadar çelimsiz bir 
feydi. 

Bana kibarca bat eğerek kendi-
sini tanıttı: 

- Şirürjiyen Dantist falan. 
- Ben de Aka Gündüz. 
- Aman efendim, söylemeğe 

ne hacet? Zatı8.1.inizi kim tanımaz. 
Şöhretinizi yakından biliyorum. 

- Y aaa ! Beni nereden tanıyor
ıunuz? 

- Kim tanımıyor ki? 
- Yazılarımı, romanlarımı mı 

okudunuz? 
-Yoooo! 
- Meb'usluğumu mu itittiniz? 
-Yoooo! 
- Otomobil aldığımı mı duydu-

nuz? 
-Yoooo! 
- Geçende Dikmen' deki çiftli-

ğimin traktör tamirhanesi kaza ile 
yanmı•tı, gazetelerde onu mu oku
dunuz? 

0000! 

nirlendim. 
- Ya neden tanıyorsunuz? 
.- ~izin otuz iki köpeğiniz, yet

~ıt dort ~ediniz varmıt. Onu işit
tım. Benım de kediye köpeğe me
rakım var da. Bir: 

- Y aaa ! daha bastırdım. 
- Şöhretinizin kedilerden, kö .. 
- Peki, peki. Teşekkür ederim. 

Hakikat her zaman hakikat değil
dir. Fakat bu sefer hakikat haki_ 
kattir, yani benim azı ditim beni 
öldürüyor. 

Profesör 
Bunu hemen çekiniz rica ederim 

profesör! 
Profesör deyitime sıska delikan

lı pek keyiflendi. O da bana sordu: 
- Aman, beni nerden tanıyorsu-

nuz? 
Şöhretinizi bilmiyen var mı? 
- Yaa! Nasıl? 
Kapınızdaki yaldızlı tabeladan ı 

• Ditiı_ni yokladı. Şu Haydal'])ata. 
ı~~e~~sı o~maıaydı, ben azı ın,imi 
so~!uremıyecektim ya, neyse. Pro-

Yeni kadroda muhtelif sahalardaki 
nqriyatı selab.iyetle idare edebilecek 
kabiliyet ve yetiıkenlikte, müstakil ça
lııabilecek yaratıcı unsurların intihap 
ve istihdam edilebilmesini temin iç.in 
maaılar, üçret usulü ile tespit edilmiı
tir. 

Muvaffakıyetli bir konser 
._.Şişli Halk fırkası Gençler Bir -
lıgı tarafından evvelki gece F ran
sız tiyatrosunda senfonik bir kon -
ser verilmiştir. 150 kİfİnin iştirak 
ettiği bu konrerde Beethoven'in 9 
uncu senfonisi muvaffakıyetle ça
lınmıf, bilhassa kuro heyetinin 
gösterdiği intizam her türlü tak -
dirin fevkindedir. Etüt ile kontral
to bilhassa nazarı dikkati celbedi
yorlardı. Bu konserdeki gösterilen 
muvaffakıyet konser heyetinin ne 
ka~!ar çalı,mıt olduğunu vazıhan 
gösteriyordu. Tiyatro hıncahınç de 
necek bir kalabalıkla dolu idi. 
Konser dinleyenler tarafından ha 
raretle alkıflanmıf ve heyete bu • 
ketler verilmiftir. Gerek bu genç _ 
lerin yetişmelerine gayret eden ve 
gerkse ekonseri tertip eden Şifli 
fırka nahiyesini tebrik ederiz. 

Fransız edibi bugün 
geliyor 

Şehrimze geleceğini yazdığımız 
F ~ansız muharrirlerinden M. Re
ne Be~jamin'in bugün Romanya 
Japurıle Köstenceden gelmesi bek 
';!nmektedir. Fransız muharriri T u 
tıng ve Otomobil klöbün Türk _ 
Fransız komitesi tarafından karf•
lanacak, akşamı Perapalas otelin • 
ele şerefine bir ziyafet verilecektir. 
M. Rene Benjamin Onyon Fransez 
de edebi bir konferans verecektir 

Yeni Japon ataşcmiJiteri 
geldi 

Ja~onyanın Ankara sefareti a
~aşemıliterliğine tayin edilen a _ 
gır topçu in- 1andanı W. Yoshina 
ka _şe~rimizc ı;;elmiftir. Ataşemili
t~~ımız Rü,tü Bey, Japonyada staj 
gormekte iken, imperatOt")uk mu • . 
hafız kıtaatında kumand bul 

Y h" ak ' an u. nan o:. m a nın maiyetinde bu _ 
lunmuştur. 

Ağrı hemen durdu. Kocaman bir 
azı kerpeteni aldı. Taktı. Ve asıl
dı. Şaak ! Kerpeten kurtuldu D' 
çık~adı. ~ir, bir daha, bir d~haı.: 
Nafıle. Dış olduğu yerde K 
s k d. . . k . anıız, 11 a tfÇının uvveti yetmiyordu. 
Utandırmamak için, ondan önce 
ben teklif ettim: 

- Küçük hanımla beraber ası
lınız ! 

P~of;s~r kerpeteni taktı. Ayağı
nı dıtçı ıskemJesine dayadı. Kü
ç~~ hanım da geldi, iki kolu ile dif
çının belinden kavradı. Habre ! 
Çek çekermisin? Nafile! Şaak ! 
Her seferinde kerpeten kurtuluyor 
Yahut difimde asılı kalıyorda pro-· 
fesörün eli kurbıluyor. Ben de on
lar .d_a kan ter içinde... Şırıng~nın 
tesırı de handiyse geçecek. Biraz 
nefes almak İçin pencerenin önüne 
gittim. Karşıdaki pos bıyıklı bak
kal mütterisine pastırma doğru
yordu. İzbandut gibi bir adamdr. 

:- Profesör! dedim. Şu bakkalı 
çagıralım. Bunda utanacak bir şey 
Y?k. ~uvv~t ~e.sel~_si. Reddetmeyi
nız. Sıze bır, ıkı, dort misli vizite 
parası vereceğim. Yeler ki diften 
kurtulayım. 

.. J?it~i;"in hastabakıcısı kız bunu 
ıtıtır 1• 1tmez efendisine sormadan 
odadan fırladı. iki dakika sonra 

Bundan sonra Fransız hakemi 
ile Mahmut Esat ve ajan Emin 
Ali Beyler arasında Osmanlı Bah
riye nazınnın imzaladığı muka -
vele mevzuu bahsolmuf, Mahmut 
Esat Bey bir nazırın imzaladığı 

mukavelenin Osmanlı hükılıneti es 
nasında da, Cüınhuriyet hüklımeti 
devrinde de millet meclisinin tas
dikına iktiran etmedikçe muteber 
olamıyacağını, bütün medeni dev
letlerce bunun usul olduğu Fransız 
hakemine izah •tmitlerdir. Osman 
lı kanunu esasisinin bu sarahati ih 
tiva eden 100 ve 101 inci maddele-

1 ri de tercüme edilerek mahkeme
ye verilmittir. !'vf ahkeme müzake • 
re safhasındadır. ikinci dav:ı Fran 
sız mühimmatı harbiye tirketi ile 
hükii.metimiz arasındadır. Sirket 
hükfunetimizden bef milyon· fişen 
gin bugünkü fiyat üzerinden ve be 
heri 7,5 kuruflan bedelini iatemek 
tedir. Bu davada şirketi Meler 
Reyyo temsil etmektedir. Meter 
Reyyo davasını teşrih etmİf, ayni 
davada da Mahmut Esat Bey hüku 
metimizi müdafaa etmiş ve mahke 
menin reddini istemiştir. Dava mü 
zakere safhasındadır. 

Topkapı fıkaraperver 
cemiyetinin içtiınaı 

Topkapı Faarapener lıayır ınüesse
sesinden: 

Nizamnrunemizin onuncu maddesi mu 
cibince heyeti umumiye mayısın on bi. .. 
rinci cuma günü saat on altıda alcli,de 
içtimaa davet olunmaktadır. Müesıs.s a
za ile taalıhüdatını muntazaman ifa ey .. 
lem.it ve müstemirren müessese ile ·-tı]i. .. 
kadar bulunmuş olan aza içtimaa davet
lidirler. Bu ilan davet mahiyetindedir. 
Azayi kiramın mezkUT' gün ve saatte 
T opkapı tramvay caddesind-'ci müesse
se binasına teırifleri müstercadır. 

Ruzname: 
1 - Murakıp raporunun kıra.ati: 
2 - Heyeti idarenin ibrası. 
3 - Yeni heyeti idare ve mürakıp in

tihabı. 
4 - Heye'li idare ve aza tarafından 

bütçe ve sair husustaki tekliflerin müıza-
1<.,...,.i. 

sündeki kirli önlükle ellerini, bur
nunu sildi, kartımızda durdu. Ben 
hemen pratildettim, iki kağıt lira 
uzattım: 

- Bunu al, doktor bey hangi 
ditime kerpeten takacaksa onu çek. 

Bakkal biraz tereddüt etti; bir 
lira daha uzattım. Elini kerpetene 
attı. Bu sefer bir lira daha kopar
mak istedi. Durdu. Dördüncü lira
yı da verdim. Kerpetene dokun 
ması ile çekmesi bir oldu. Gözle
rim dünyayı gördü. Pamuk, tentür
diyot, gargara filan, hiç bir şey kal 
madı. 

Doktor çok müteessir görünüyor 
du. 

Güzel kız pek memnundu. 
Pisikolog olmayıın romancı ola

maz. 
Dütündüm ki : 
Pastırma satan bakkal bet ünj. 

veraiteden çıkmış doktordan daha 
güçlü, kuvvetlidir. 

Genç ditçi müşterisizdir. Açtır. 
Açlıktan zayıftır. Kansızdır. Be
nim gibi bir ihtiyarın bile disini 
çekecek hali yoktur. · 

Genç kız memnundur. Çünkü 
tekrar tekrar söylemistim ki dört 
misli ücre.t ~ereceğim'. Üçer lira
dan on ikı lıra eder. Bu paradan 
üçünü dördünü alarak, alamadığı 

Hasan Fehmi. Bey lcanun Jayihasının 
1 haziran tarihinden itibaren meriyete 
girraeai icabetınekte bulunduiundan o 
tarihe kadar yeni esaslara göre bu tq
kilatın hazırlanabilmesi için kanunun 
müst.celiyetle müzakeresini istiyerd< sö
zünü bitiım.iıtir. 

Hasan Fehmi Beyi müteakip kürsüye 
gelen muhtelif hatipler kanunun müsta
celiyetle müzakeresinin leh ve aleyhin
de söz ıöylemiıler ve bu . meyanda 
Refik Şevket Bey demittir ki : 

" Bu kadar mühim bir kanunun İn
ceden inceye tetkik edilmesi lüzumlu ve 
zaruridir. 

Tekrar söz alan maliye encümeni 
reisi Haoan Fehmi Bey müstaceliyetle 
müzakere lüzumunda israr etm~r. 

Müzakereleri müteakip la;iharun 
müstaceliyetle müzakeresi reye konmuf 
ise de kabul edilmemiıtir. 

Kanunun birinci maddesine göre "Di ... 
vanı muhasebaltetkilatı eaasiye kanu
nunun 100 Üncü maddesi hükmüne gö
re B. M. Meclisine bağlı ve devletin 
bütün varidat ve masraflariyle malları
nı vehesaplarım onun namına bu ka
nun hükümlerine göre murakabe ve dev
let mallannı kabız ve sarf ve idare ve mu 
hafaza edenlerin hesaplarını tetkilı: ve 
muhakeme ile mükellef bir heyettir." 

Kanunun müteakip maddelerinin mü
zal. eresinde müddei umuminin ikame e
doceği davalarm Millet Meclisi namına 
nu yoksa maliye vekileti namına mı i
kame edileceği hak.kında sorulan bir 
su; .le maliye encümeni reisi demİflir ki: 

' Dh•anı muhasebat kararalan ile 
Me~liıten tefsiri istenen huauaat, her 
hangi bir sarfiyat üzerinde divım ile 
birinci derecede amiri ita olan makam .. 
lar ara11nda tehaddüs eden meselelere 
~ittir. Bunlar hakkında karar vermek 
B. M. Meclisine aittir. Müddei umumi
liğin aleyhlerinde dava ikame edeceği 
e,bas esasen doğrudan doğruya mesu
Jiyet deruhte etmek selahiyetleri olmı
ya ı makamlardır. 

Divanı muhasebat reis ve azalannın 
b"\İz bulunmalan liznn gelen evsafı ta
yin eden üçüncü maddenin müzakere
sinde söz alan Ziya Gevher Bey ( Ça
nakkale) bu madde hükıimlerinin meri
yelinden evvel yapılmıı intihaplara şü
mulu bulunmadığı hakkındaki fıkraya i
tiraz ve B. M. Meclisinin ve hükume
tin yüksek tahsile verdiği büyük ehem
mi •et ve kıymete işaret ederek bu gi
bi hakkı mükteseplere yer verilmemesi 
lazım geldiğini söylemiştir. 

Süleyman Sırn Bey mevcutteşkilata 
dahil bulunanların uzun seneler maliye 
mesleğinde çalıtmış, t...;riibe görmüş ve 
yüksek mevkilere çıkmıt ve ınilli müca
delede hizmetleri görülmüf zevat olduk
larını bunlann hakkı mükteaeplerine 
m&ilİ olmanın doğru olamryacağın1 5')y .. 
liyerek bunlan zaman tasfiye eder ace
leye lüzum yoktur demittir. 

--·--- -- -
memnundur. 

Hakikat, isterse her zaman ha
kikat olmasın. Fakat onu bir defa 
söylemek gerektir. Ben de öyle yap 
tım. Genç dişçinin kulağına: 

- Şu kızı biraz sav, dedim. 
- Emredersiniz efendim. 
Yalnız kalınca dütündüğüm ha

kikatleri bir bir anlattım. Ben an
lattıkça gözleri dolu dolu oluyor
du. Arada bir mırıldanıyordu: 

-Fakat aiz bir realist romancı 
gibi dütünüp konutuyorsunuz. 

- Hayır yavrum, Ben romancı 
değilim . .Ala cins kedi, köpek ye
tistiririm. 

- Bunları nasıl keşfediyorsu
nuz? 

- Neyine gerek. Sen sa.le dinle! 
İstanbul, Paris, Berlin, Kopen

hag, vesaire fakültelerinden dip
loma!. genç ditçi kartıma oturdu 
ve yüzüme bakmayarak söylemeğe 
basladı: 
-·-Hakkınız var. Hepsi doğıu, 

Müsaade ediniz de size hayatnnı 
anlatayım. 

Difçİnin hayatı: 

(Başı 1 inci sahifede) ıııı 
da biriken büyük bir kalabalık_., 
milli müeaaeseyi iftiharla tr.Jll"' 
ediyorlardı. Saat tam 1 1 de 1' fi 
kaaı meclisi idare reiai Siirt ~ 
busu Mahmut Bey davetlilere. ~ 
bir hitabe irat ederek beyanı tıDr 
ınedi eyledi ve kütat resmıııill f 
pılmasını lktııat Vekili Celiı JJ1 
den rica etti. Celal Bey Bank" 
alınır ve ödenir levhalarını tatıf 
giteleri önüne gelerek şu nutf<ıl 
rat etti: 

"Eleruliler, (1 
Çok iyi hatırlıyorum. Büyük 

zi ı, Bankasının kuruluşu ef!'/I 
bana ve arkada,larıma veı•rw 
"zeka, Jiklrat ve illet ins~ 
mutlak ve behemaluıl muvaff"'j 
yete götürür. Müsterih o/aralı~ 
ffnız,, buyurmuflardı. 

Bugün, dikkat ve ilfe""n bir I 
ri olan Galata ııubesini de açar 
B!iyük Gaziye,' her i~te ofduğd ,ı 
bı, Bankayı doğru ve güzel 'M 
•ev/reden bu emir ve irııatları1"' 
dolayı minnettarlık hisİerin_;ıİ 
rar ediyorum.,, 

Celal Bey nutkunun sonuııd~ 
ka:ıı alarak gi~nin önüne ge 
kordelayı kesti ve gi,enin k~ 
~ıldı. Bundan sonra davetlilel 
zı~lanan büfede ağırlandılar ~ 
na gezildi. j 

Yeni bina modern ba~r!İ 
tekniğine göre tertip edilmittir:I 
hassa kasalar dairesi asri ~ 
havidir. 

İş Bankası, Galata şu~ 
açılı,ı Galata mahafi liııde 
yük bir alaka uyandırııı'ı/ 
öteden beri ~ehrin mali~ 
kezi sayılan, hatta ;ıl, 
lar caddesi a-dını alan bu ce.~ 
zerinde evvelce bir ecnebi 1 

tirketinin binası olan bir ye 
milli müeıseıesinin yer.i bir jil. 
nin daha acılması un;ur.ıı e. 
celbetmittir: J. 

Dün, ilk gün olmasına r-J 
banka derhal muamele yııl'"J 
batlamı' ve 400 bin liraya 
mevduat kabul edilmi~tir . 

Dün ayni zamanda iş B. ~ 
r.ın Beyoğlu şubesi de yen•~ 
da ite b14lamıttır. Beyoğlu ~ 
nin yeni binası Mısır apB" 
altındadır ve modern bir 
tertip edilmittir. 

idi. Evlenip öldükten sa~ 
kızını ne diye genç ya~•~ 
bırakayım? derdi. Ben sul ~ 
se) tahsilimi bitirince ~ .... 
meslek seçmek günü gelıı>' 
na dedi ki: 

- Hangi fakülteye gir~ 
Karıtmam. Yalnız sana "~ 
bu memleket Babıali cadiılt ~ 
ibaret değildir. Kendiııe )111"' 
mesleği seç ki vatanın her 
da kendine yer bulahiltİll

- Ne seçeyim baba 1 _v'ı 
- Orasını bilmem. f ~ 

demki bana soruyonull· '-1 
benim seçeceğimi ka.b~I i-' 
anlaşılır. O halde a<;ylı1~ 
çi ol! Ne gülüyorsun? )~ 
yan yok. Sordun da aÖY ·ıır 
niçin ditçi ol diyoruııı. l>di~ 
Çünkü koca Anado!udıı 'I~ 
tur. Vardır ama heı>J_ ~r ~ 
büyük tehirlerdedir. Ege_,,... 

• . b" ıu·· ka" ma M ·,·t~··~f' U n ·~ ~ .... .., ...... , 
nindir. e.JPı9 :J 

Halit Şazi Bey _ba.1> 11'~ 
idi. Beni kolaycı. dıtç' dipl'ı 
yazdırdı. Birincilikle 

1 
c,aj.-ı 

dığım gün memnu.n o B ~ 
mı~tım. Dedi ki: 11.ıe"~ 

- Hayır, benim s 1f ~ 
kimsem yok. Birinci sn 

- Benim babam memurdu. ikin
ci sınıf maliye müfettifi idi. Çalıt
kan, doğru bir adam olduğunu 
başkaları söylerlerdi. Ben beş Ya
'ında iken anam öldü. Babam bir )iğe yükseldim. Kazancı 

edi. Çünkü kanserli -Bit 



inkılap enstitüsünde dünkü ders 
(Başı 1 incı >ahifcde) 

hariçteki münaseebtler dü~ün.il -
mek, diğer taraftan serbest kalın • 
mak lazımdır. 

Tarifeler eskisi gibi uzun devre
li muahedelere bağlı olamaz. Onun 
için, bugün kanunumuz bugünü dü 
,ünür, yarın ba~ka bir kanun <:• -
kar, yarını dü~ünür. Umumi tarife 
nin yanında ahdi tarife de vardır. 
Devletin akdettiği ticaret muahe -
delerile alacağı resimler. 

Umumi tarife kanunu yapıldık 
tan sonra, devlet ba~ka mukavde
ler yapıyordu. Bunlar kısa müddet 
!erle oluyor. Yeni yeni mevkiler ta 
vin edilmekte, tarifeler muhtevi -
;atı daha iyi öğrenilmektedir. 

Türkiye doğduğu günden beri müna
sebetler tahavvül ediyor. Kendisini bağ
lamak doğru değil. 

Ticaret muahedeleri 
Muhtelif dcvlctlede muhtelif tekilde 

ınuahedeler yapılır. Bunların ikinci bir 
vasfı daha var: Yeni Türkiycnin refa
hını harici ticaret yolu ile temin etmek 
maksadıdır. 

Yapılan muahedelerde, umumi tarife... 
len bir kısmını alıp biz sizden fU mal j. 
, in bu kadar alacağız denilebilir. 
· Bir uıül tutulmuştur. O devlet hangi 
maddeleri istiyorsa, tarif.,de zikredilen 
maddelerin resminden yüzde şu kadar 
tenzilat yapılacak denilmiıtir. 

Bu muahedel.,rin devamından, ıimdlki 
tahdit şekline celmeden ovvel 929 tari
fesinin meriyet lılMtL.iine konmasından 
sonro vuln ' ı;elen t>ir hadiseden bahse· 
deceğim. 

U sırada memlekette ehemmiyetli bir 
buhran vardı. Harici ticaretle k;unbiyo 
rneı~lesi alakadar. Batka memlekett~n 
aldıgunız malın bedelini o memleketın 
P•raaile öd<ıriz. itte böyle o memleke· 
t 1

•11• '_1Ukudunu alnuya veya değfıtinniye 
bılırız ki, kambiyo derler. Bir metadır. 
Alınır, ııatıhr. Kambiyo ne kadar ucuz 
j'lursa, tabii o kadar lehimizedir. Paha· 
1 0!urıa aleyhimizedir. 
Şımdi, harici ticaret yapılırlı:en bu 

::l~tt~" miilıim noktadır. Kambiyo, d~· 
1 

• c 1 Para de~erine tesir eder. Yanı 
netıce~e bütün rnuaınelelere tesir eder. 
Kaınl:u>:° rayici ile JJ&ra arasındaki mü .. 
nasebetın biribirine tesiri kat'idir. Bil
taua parası iıtikrar bulmamı§ memle· 
h etle~d~. Para değeri buralarda müte· 
.;~vvıl~ır. Tııbii kambiyo değerinin de· 
~'trneıınden mütee•sir olur. 

0 
Yükseldikçe yükseNyordu 

.1• zamanlar, lıtanbul borsasında, ln-
gı •z lir 1 8o asr, a tm esasından nyrılmanuştı • 

ı-ıada muamele İngiliz Hrasr üzerine 
cereva d' d E k b 1 ed·ı . n e ıyor u. sas olarak o a u j rnışti. 
90 llgiliz lirası yükselmiye baıladı. 
H O ~en 1000 - 1040 • 1100 Ü buldu. 

atta aştı. Gidiyor. Çok ehemmiyetli 
~ele. Neden acaba paramız dütüyor? 
Baray, düşüren sebepler iktisadi idi. 

unlann haricinde spe.külisyon da var-
dı. 

İster kazanç fikrile, iıterıe fikri mah
•uıla olsun. Spekülaıyon vardı. 

"Türkler askerlikte malı.irdirler, fa
kat • .ikhıat itlerine ai<ılları ennez,, di -
Yor ardı. Bizim için bu gibi fikirlerden 
korunma tedbiri almak ta elzemdi. itle 
••ni ihtimale bırakmamak Türlı:jyenin 
~·~~h Prenıipi idi. Bu memleket, para 

8~rışrneıinden çok ziyanlar görmüttü. 
•z aylıkla yatıyanlar, ay başında aldığı

~~~ Paranın kıymeti, yÜ'ı:de otuz, kırk 
Ufetse, ne yaparız? 

'{'··"'Çİn acaba lngiliz yükseliyordu, 
U~k parası düıüyordu? Tabii iktısadi 

teııtler vardı. Tarife kanunu çıkmıştı. 
Alınaaılr: reılmlerin eakiaine nazaran 
l'Ükıek olacağı tahmin ediliyordu. Bir 
takını açıkgöz.ler, piyaıaya ihtiyaçtan 
fa:zfa mal getirmi1lerdi. ithalat ihracat
tan çok 7Ülucılcti. 

.. Yüz mil~on ithaJit fazla olmuıtu. Ona 
gore kambıyo, yani o memleketin para
ıına ihtiyaç Yardı. Arayan çok, .. tan 
az olunca luymet tabii yükoeldi. Türk 
Paraaı ela düttü. 

Y egiıne acıllep bu dcıi'ildi. Buna kar
tı tedbir ithali.tin önünü almalcb. Sonra 
but aebepler daha vardı. Bizim para -
mız, o zamana kadar biç bir borsada a .. 
lınıp sabi"'* için yazılı değildi. 

Ka11t görünüyordu. Zaten h•içte 

1 
rihlerde arzettiği kıymetlere dair bazı 
rakamlar zikretti). 

"Fili istikrarın teessüsüne bazı şeyler 
daha yardnn etti. Kararnameler neşredil 
diği zaman bilfiil İşe giritildi. Devlet, 
sermaye koyarak bankalarla birleşti.Bir 
konsorsiyom teşkil edildi. Bir miktar 
lngiliz lirasr sermaye ile ite gihşildi. 
Borsadaki alrm sabmlara karşı altcı d:ı, 
•atıcı da vardı. (1025) e alır, (1030) a 
<atarım dedi. Nihayet bu İ§ Merkc• 
Bankasma intikal etti. 

lngitere de böyle, aynen bizim gibi 
yaptı. Evvela 150, sonra 300 milyon büt 
çeıinden para ayırdı. Böylece lngiliz 
paraJının değerini düşürmedi ve muay· 
yen miktardan yuk:ırı çıkartmadı. 

Yusuf Kemal Bey, burada borsa harİ.· 
cindeki a)tının muhtelif senelerde gôster 
diği temevvüçlere dair rakamlar zikret· 
tikten ıonra sözüne devam etti: 

- Altınla kağıt müna•ebeti 929 dan 
beri sabit bir haldedir. Bu bir ittir. Ar· 
l.:ada,lar. Para işlerin.in ne olduğunun 
bilinmediği zannedilen Türkiyede, bu, 
büyük bir iştir. 

Adeta memleketin şerait;_ iktısadiyesi 
bu fiati tutmağa müsait h;ı,)e gelmişti. 
Bir Türk kağıdının değeri şudur denil
di mi, fili iıtikrar olmut demekti. Ali 
Jktıııat Meclsinin tanzim ettiği tediye 

. muvazenelt:ri listelerinde vaziyetin lehi· 
mizde olduğunu görüyoruz. Kambiyo 
sarfeclecek yer görümne.zse, eskisi ka· 
dar kambiya arayıcısı olmayrz. Paramız 
da değerini tutar. 

ithalat tahdit edildi. 
Yeni Türkiyenin ikinci korunma ted. 

biri; ilhalatın tahdidine ıritmel< oldu. 
931 sen.,sinde bir kanun yapılmıştır. Bu 
kanunun bir maddesinde hükümetin 
memld<et ihtiyacına göre bazı qyanın 
ithalini ruhsat usulüne tabi tutmıya ve 
ya menctmiye saliıbiyettar olduğunu bil 
diriyor. Bir müddet aonra bu salahiyeti
ne iıtinaden ithalatı tahdit yoluna gitme 
ğe mecbur oldu. 

Bu tedbiri yalruz biz almıyorduk. Ba, 
kalan da alıyorlardı. 
Gümrük uıulü ithalatı tahdit etmez. 
Bu, ondan bafkaclır. Hükümet diyor iri: 
Bana alb ay içinde fU ıu mallardan ıu 
kadar lizım. Ost tarafım koyınuyot'um. 
Serbeat girebilenlerle gircmiyecekleri 
ayınyorum, diyor. Bir liste yapıyor. Bu 
listede l>ulunan maddelerden istediği ka 
dar gil'ebilecektir, diyor: . . .. .. 

Bu usul biraz gılm:ı bır tey gibı goru
nür. Fakat serbest bırakırsak kambiyo 
tedbirlerimiz kili gelmez. Kambiyo mü
rakabesini neye yaptık? Spekülasyonu 
menetmek kasıt varsa karı• gelmek için. 

Bunun ~!tından kall<amamak tehlike
si vardı. Ticaret muvazenesinin açığını 
kapatmak için senelerden beri hep veri
yorduk. Sonra karşıdakiler mallarımızı 
almıyorlardı. Almış ol•alardı da, bmm 
menfaatimiz, ihtiyacnruz nispetinde o
lanını kabul etmekti. Maksat, mernle
Ketin iktııadl muvazencıini temindir. 
Paranın değeri müstakar hale geldlği 
için rahat rahat bütçelerimizi temin ede
biliyortrz.. Tüccar, blinçosunu emniyet
le yap..,iliyor. 

biz kendi yağnnızla kavurulmak kai
desini takip ecliyonrz. Fakat mutlak <>
!arak değil. Beynelmilel ticarette mü -
temmim olarak çalııa<:.:>ğız. Bizim de 
payımız var. Fakat bütün allJ veritlerde 
korunmak ıartile, mal alının, akat o da 
benden mal aJıın. Getirsin ·malını, be .. 
nimi.ilerle değiıelim. Eıas budur. 

l ki taraflı anlafmalar 
Bu suretle kontenjantmanlı iktısadi 

vazietimiz korunuldu. Meclis, 14 hazi. 
ran 933 kanunu ile müstacel lüzum üze
rine, mer'i tarifedeki gümrük resimle .. 
rinde tadilat yapmak için hükumete sa
lahiyet verdi. 

Bu, çok mühimdi. Hükümet, buna 
mümasil daha birçok aaliıb.iyetler aldı. 
Malını aldığunrz her devletle tanleyn 
ihtiyıoçlannı telif eder ı.....,tte anlatma 
yolunu tutuk. 

Tediye ~uva.zeneıi esası mahfuz tu
lulmalıı ..,.tde anlafmak esa d'"' .. 1 dü. sı uıunu .. 

K eli " 1 ' en Yagnn a lcavurulu d" .. 
...-•"'i müfritti. Dab . Yorum, U'fUn 
di. a geıu, hareket edil • 

_Bu tedbirlerden, ne netice elde . 
Kir mı, zarar mı? ftfıaLitun 'hettik? 
l • ızı, ı raca. 
ı.uu"'J 60"'uen .,..,,._.___li T d' 

1 • . • ~·-= · e IJ'e ınu•aze 
ne ennı tedök ebneli. B-1ara ı..ı.aıca1c 
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Istanbul limanının inkişafı için 
(Başı 1 inci S'ahifede) 

Büyük Millet Meclisinin acılısı ve .Gaıi Hazretlerinin nutuklarına ait 
diğer bir filmi temaşa etffi:şıerdir. Vekil Bey bundan sonra İş Banka
sının Mısır apartımanı altında yeri eşen yeni şube binasını ziyaret ede
rek tetkikatta bulunmuşlardır. Celal Bey öğleden sonra tekrar İş Ban
kasının Galata şubesine gelmişler "e burada bir müddet meşgul ola - • 
rak bazı zevatı kabul etmişlerdir. Yeki! Bey buradan İş Bankasının 
İstanbul merkezine gelmi~ler ve gtç vakte kadar burada meşgul ol .. 
muşlardır. 

Vekil Bey bankanın İstanbul ::;u besinde bazı zevatı, bilhassa Tica· 
ret Odası Umumi Katibi Vehbi Beyi kabul ederek uzwı müddet görüş-
mülerdir. Dün İktısat Vekili Bey Lim; n Şirketi Umumi Müdürü 
Hamdi ve Uyuşturucu maddeler inhisarı müdürü Ali Sami Beylerle 
de görüşerek kendilerinden bir cck meseleler hakkında malümat almıs
tır. Vekil Bey bugün de bazı ziyaretler yapacaklar ve saat 15 te Here: 
keye müteveccihen hareket edeceklerdir. 

;ır. .y. ~ 

İktısat Vekili Celal Bey dün yeni teşekkül eden Süngercilik Şirke
tinin bir an evvel faaliyete geçmesi için alakadarlara ve Liman Şirketi 
müdürü Hamdi Beye emir ve direktif vermişlerdir. 

Türk sularındaki süngerleri istihsal ve gerek iç, gerek dış piyasa
larda satmak üzere teşekkijl etmiş olan Sünger Türk Ananim Şirketi
nin bu sene faaliyete geçmesi tekarrür etınitir. Şirket bir taraftan sün
ger istihsal edenlere yardnn ederken bir taraftan da bizzat istihsal ya
pacaktır. Mühim bir denizaltı servetimiz olan süngerlerimiz bugünkü 
metruk vaziyetten kurtarılacaktır. Şirket, Sümer ve İş Bankalarile İs
tanbul ve İzmir Liman Şirketi ve ~ünger müstahsillerinin i5tirakile 
teşekkül etmiştir. Şirketin bu seneki vaziyeti istihsal esas olmakla 
beraber daha ziyade etüt mahiyetini haiz olacaktır. 

• • * 
İktısat Vekfileti İstanbul limanının inkişafı yolunda bazı tertibat 

almaktadır. Bilhassa kömür işlerinin tanzimi, ve liman tarifelerinin 
asgari hadde indirilmesi bu meyanda bulwım.aktadır. İstanbulda bilhas
sa ecnebi vapurlara Akdeniz havzasmda rekabet edi.JemLyecek bir fiat
le köıro;,; verilmesi tekarrür etmiştir. Transit eşyalara azami kolaylık, 
vapurlara parasız su vermek ve havuzlanacak vapurların en ~uz ~ir 
fiatle havuzlanması esasları kabul edilmiştir. Yakında bu yenı şeklin 
tatbikine girişilecektir. 

Banka Komerçiyale ltalyana 
lstanbul Şube Merkezinden: 

31 KANUNUEVVEL 1933 TARiHLi 
SENELiK BiLANÇO 

AK T l F 
KASA 

Banknot. 
Altın. . 
Gümüt . 
Ufaklık. 
Çekler . , . . 
Ecnebi paraları • 
Senetler. . . 

Vadesi gelmit kuponlar . 
Dahili muhabir Bankal•r. 
Harici muhabir Bankalar. 
ReporllU'. 
Hazine Bonoları. . 
SENEDAT CUZDANI: 

Vadesine üç ay kalan . , 
Vadesine üç aydan fazla kalan . 

ESHAM VE TAHViLAT CUZDANI: 
Borsada kote olanlar . . 
Boraada kote olmryanlar . . 

AVANSLAR: 
EıhPlm Tahvili.t mukabili avanşlar • 

a) Borsada kote olanlar . 
Emtia ve vesaik üzerine avanslar . 
Sencdat . . . • . . 
Sair Mütenevi teminat avanslar 

BORÇLU HESABI CARiLER : 
Açık Kredi. . . • • 

BORÇLU HESABI CARiLER : 
Kefalet mukabili kredi . 
Teminatlı . . . . . . 

Kabullerimizden dolayi borçlular 
Sair muhtelif borçlular . 
ipotek mukabili avanslar • • • 
Iıtirakler • • • • • • • • • 
Menkuller . • • • . · • • • 
Gayri menkuller: Banka binaları 
ilk tesis masrafları. 
Nazım heoaplar . • 

SERMAYE . . • , • 
Fevkalade , 

iHTiYATLAR : 

p AS l F 

• • 

• 

J y 
• 

• 

.T.L 977.123 

3.171.96 
31.206.14 
8.239.45 

135.822.10 
3.318.44 

.698.144.82 
860.540.89 

400.000.-

912.851.57 
102.860.42 

ı.213.~6.-

. . 
225.800.

.. 211.800.-
103.300.-. . 

1.057.200.-

874.500.-

55.168.13 

200.000.-
21.720.33 

7.636.915.99 

l 7.7~.206.24 

. 1'. L 1.500.000.-

. . 
yazılan ynrlardan an~Jıyordu. Şu su
notle dedilderiııi kendilerine kabul ettir
miı . ~·? ~evletin kendilerine boyun eğ
meaını ııtıyorlardı. 

olu~s~k. 192~ ı.~ tiharen 1929 a kadar 
h~cı bcrehmızın yekunu ziyadeleŞmek 
tedır. 

Kanuni ve nizami • 
Muhabir Bankalar , , , . 
Mevduat • • • • • • 
Cari hesaplar 

TASARRUF TEVDİAT; • 

1.SOl.050.72 

4.753.830.91 

Paramızın kıymetini koruma 
kanunu 

Bugün, bor1a denilen yerler, ınemle • 
ket !'•yatın~ mühim mevkii olan yer • 
lerdır. lngıltcrenin, esham ve tahvili.t 
;~aıını huıuıi bir cemiyet idare eder. 
le! at bu "?nada, cereyan eden muame
rak:t !nırıltere BankRsmın tesiri, mii· 
d sı yoktur, derulemez. Fransada 
_:ı, Al.ma~yad~ da hepsinde de böyledir. 
~ıyo ı~lennin ahnrp ıatılrnası bizde 
~agl'!11' kaıde1ere bağlanmamııtı. Bunun 
uzerıne Türk parasının kıymetini koru
ma kan~n~ çıkan~d!. Yeni Türkiyenin 
J:alen butun meuıııı kendini koru a 

t fi D . ma~a 
ma. u ur.__ aıma koruma tedbirleri ala. 
cagız_ T urk paraaının lcryınetı' · k k k . nı oru-
ma an!'nu, ambıyo İtini devletin mü .. 
rakabt..-ı.ıne alryordu. Kanun: '.kambiyo, 
nukut, eaham ve t viJit alım ıa•• 
ha . ~nda _hükUınet kar"ilmameler neŞ:': 
debılır,, dıyordu" Bunlara muhalif hare
ket edenler cezalara çarpılırlar. diycrdu. 
<'nrlan ı>rıra bu kanunun s .. ra .. j,)'etinc 
=»t İnact<"rı hükUmtt kararı\.ımclE- ~ neşret~ 
ti. Ger~k kanun, rerrk kc.•·"l·nct.!'l"efc'"d.·n 
b.,ıko bir iyilik daha oldu. 

Devlet, büyük büyiık mtieHc•el.r~, 
Paraya hükmedenine, b,:nkc ·ıc. e kar,ı 
mürakabe hakkını ı.~ı::ınouya ba~ladı. 

Türk d•vletinin buna hakkı varc!ı. 
Çünkü onların itlcttilderi para, millelın 
kendi paraıı idi. 
b. .eı-:edifen kararnamelerin yanında 
cı;." ihtıyaç listesi de neşredildi. Bunlar• 
b'J~ &:aye, İıtiyen kambiyo alabilir, sata-

r •~; fakat ihtiyacı hakiki, ıab:t olmak 
tartıle K d b k · · 'dd l' cez J • n!'ln a an alar Jçın şı et ı 
h;;. ır tatbık "dilecekti, Sanının ki, 
nam ırl kn.ka ceza yemedi. Çünkü karar 

e et" tms .. . d • ı.. . çira . e uzerın e tesır yapmn ı ... 
(yneşredilınemiıtir. UıQf k " 

1a11 ii~ennd err.IT "Bey! burada, frank ~
•• urk lırasının muhtelif ta 

170 - 229 • 352 - 423 • 421 - 369 -
397 - 411 milyon ... 

Bunlar ithalatla ihracatın mecmuudur 
930 sen.,sine kadar al"ylümizde, ih

racat az, ithali.t fazla. 930 dan 1-0nra 
zait gitmiye baılıyor. Yani ithalat aza
lıyor. ihracat çoğalıyor. Miktar itibari
le. ~e ziya_dele,tiği görülüyor. Ticareti. 
mızın yekunu vakıa gittikçe azalmakta· 
dır. Doğru. Fakat bu, oade bi2im jşimiz 
değil. Dünyanın her tarafında böyle 
Miktar ~t~bar~le ihnw:at artıyor. Fal<~t 
kıymet ıtıbarıle dütüyor. Bildiğimiz se
beplerden. Bütün dünyadaki malların 
kıymeti üçte bir indi. 

Bazılan fet'di ferdi 11kıntıya maru< 
kalıyoruz, diyebilir. Fak at biz harici ti 
carette İstediğimiz n<>ktaya gidiyoruz. 

ihracatımız artıyor. Tediye nıuvaze .. 
nemiz, uit tarafına dönmüştür. 

Yapılan e~erin kıymeti vardır. Tedjye 
ınu~~zenesinin bu tekii umumi emniyet 
ve ıtunadı huıule cetirmit ve bu suretle 
~~~~ili iıtikran temin edilmiştir . ., 

Afyon-Antalya şimendiferi 
ISPAR'!'A, 30. A.A. -Afyon - An

talya demıryofu istiktaf heyeti dün ak
~km lap~rtaya gclmifler ve bugün tet

ata baılamıtlardır. 
--o-

Feci bir infilak 
LONDRA 30 A A . . • · · · - Lankatayır e-

yaletınde, Leyg'de kain bir kömür d 
'd kbl ... mae. nın e ':u u u an ınfılak neticesinde 16 

amderun telef olmuş olmalarından e 
dite ediliyor. Şimdiye kadar, yerin d~: 
binden bet c"set çıkarılmıttır. 1 nfilak 
esnasında maden ocağının içinde 300 a· 
mele bulunmakta idi. Y arahların ıayr!.ır 
henüz belli değildir. 

LONDRA, 30. A.A. - Resmi memba 
ılan bildiniciiğine göre Leyg maden ku
yusunda vuku bulan kazada topu 5 ki· 
şi telef olmuıtur. Yaralı yoktur, 

Vadeıiz . . . . 
Vadeli : bir aya loodar • 

bir aydan bir seneye 

T d
. bir •eneden fazla 

e ıye emirleri 
Sair muhtelif al~caİcııl~r : : 
Uzun vadeli iıtikrazlar . • 
Tahıiı edilmiş kartılıklar .• 
Kabullerimiz . • , • . • 
itfa rahıisatı . . . . . . 
Talep olunmamış temettüler ve kuponla 
Nazim he&aplar . 
Kir • • • • .. • • .. • • 

• • 

• 

• 

1.952.302.22 

101.772~ 

12.831.20 
676.441.89 

7.177.623.55 
57.348.75 

17.733.206.24 

31 KANUNUEVVEL 1933 TARiHLi 
KAR VE ZARAR TABLOSU 

ZiMMET 

MASRAFLAR: 
Maa,at ve ücretler . 
1 da re Maırafları . 
Vergi ve harçlar . 
Sair masraflar. 

Verilen faiz . . • • 
Verilen Komisyonlar . 
Muhtelif zararlar • 
Amortismanlar • • 
Muhtelif karıılıklar 
Senenin safi ki..r. • 

MAT LOP 

Alınan faiz ve kom.isyan . 
Muhtelif kirlar . . . . 
Bllnka hizmetleri mükabilinde · 
Alınan Ücret ve komisyonlar · 
Kambiyo kirı . . . • • • 
1 ştiraklardan kir . . · • · 
Geç~n seneden müdevver kir· 

. ; 

• 
• 

• • 

1. L. 

• 

• 

T. L. 

297.412.72 
59.814.37 
21.185.55 
41.409.14 

172.247.68 
14.189.74 
13.336.10 
9.148.37 

57.348.75 

686.092.42 

617.538.79 
9.869.12 

58.684.51 

686.o92.42 

i 

YENi NEŞRiYAT ı~--.... ~-----
Fen ve Sanat 1 VAPURCULUK 

lzmirde her ayın sonunda çıkan 
bu teknik ve endüstriyet mecmua
sınm 8 İnci sayısı çıkmıştır. 

--~ Uroloı • Operatör ---.. 

Dr. Reşit Sami 
İdrar yolları hastalıkları 

1\}ı.itt:hl"Sl.31 

H,·"ıtlu: Parmalbpı • J,ıikW codde>i 
.. _. No ı.ıı •(15849) 2482 • 

lstanbul Mr. Kumandanlığı 
Satmalma kom. ilanlan 

Merkez Kumandanlığına ' 
bağlı kıtaat vemüessesat ihti
yacı için 35000 kilo beyaz pey· 
nir 27 .5.934 pazar günü saat 
14 de kapalı zarfla alınacak 
tır. Şartnamesini göreceklerin 
her gün münakasaya iştirak 
edeceklerin belli saatten evvel 
teklif mektuplarını Merkez ı 
Kumandanlığı Satınalma Ko
misyonuna vermeleri. (1072) 

(1994) ~ 

CT üncü kolordu ilinları f / 
M. M. V. Satmalma Komis

yonundan: 
Hava Kıt'atı için lzmir Ga

zi Emirde inşa edilecek Çama
şırhane ve etü binalarının in • 
şası kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. ihalesi 10 5 934 
Perşembe günü saat 10,30 da· 
dır. Taliplerin şartnameleri 
görmek üzere her gün öğleden 
sonra ve münakasaya iştirak 
için de O gün ve vaktinden ev· 
vel teklif ve teminat mektup
lariyle Ankarada M. M. V. Sa
tmalma komisyonuna müraca-
atları. (3501) (1752) 

2503 

SATILIK BAC. VE BAHÇE 
Yeniköy ile Tara.:.ya ortasında 9-10 

dönüm miktarındar:ıi bağ ve ba~çe ma· 
halli satılıktır. içinde kuyu, tatlı ıu, tu
lumba, 200..250 kadar y~ ve ağaç çİ· 
Jegi vardır. D ha ziyade malümat: Ye· 
ni Postahane karşııında No. 20 sobacı 
Ohannes Papasyan efendiden alınabilir. 

Devredilecek ihtira beratı 
" Tutya kurıun "lektrik akümü!Atör

lerinin çalıflınJmasına mahsus uıul " 
hakkındaki iıfıtir• için iatiheaJ eclilınit o- / 

lan 5 Mayıs 1930 tarih ve 1276 numa• • 

ralı ihtira beratının ihtiva ettiği hukuk 

bu kere ba'1<anna devir veyahut icara 
v"rileceği teklif edilmekte olduğundan 
bu bapta fazla mallimat edinmek iste

yen ~evatın lıtanbul'da, Bahçekapu'da 

Tat hanında 43-48 numarah .idarehaneye 
müracut eylemeleri ilin olunur. 

(16258) 

lıtanbul dördüncü İcr• n»emurluiun· 
dan : 

Mahcuz ve- satıhnaınt• karar verilen 
mühtelif cinıi ev eıyaıı ve piyano 
7.s..934 taritıine mündif pazartesi günü 
ıaRt 14 de Maçlaıda Modern apartırna
nında 9 No. lu daire önünde açık arttır· 
ma ıuretile paraya çevrileceğinden talip
lerin mahallinde memlınına 934-412 doo
ya ile müracaattan ilan olunur. 

lstanbul asliye birinci hukuk mahke
mesinin ticaret kıamından : 

25 Temmuz 933 tarihinde malıkemeee 
ili.ru iflisına karar verilen Beyoilunda 
lııiklil caddeainde 354 No. lu mağırza
da mükim kunduracı tiiocanndan Koı· 
tantin Mibailidiı efendinin 32 lcadar a
lacaklıu ile akt eylmnit olduiu l<oalıur
datonun t:aatiki mütaliuını havı evrakı 
mütealbtuıaı mahkemeye tndi edilmit 
ve muhakemeıi 7-5~934 tarihine müaa .. 
dif pazartesi günü .saat 14 de talik kılm
mış olduğundan itbu konkurdatoya kar
ıı itirazı olanlann haklarını müdafaa 
için yevmi ve vakti mezkur mahkemede 
hazır bulunma1arı lüzumu ilin olunur. 

7.A Yl. - J.tanbul Ziraat Bankasında 
nwvtut 5213 numaralı hesabrma ait tat
bik mUhrümü zayj ettim. Y eni:tini yaptı
racagnnılan hükmii yoktur. 

HATiCE 

TORK ANONiM ŞiRKETi 
lSTANBUL ACENTALICI 

liman Han, Tele/on: 22925 T 
c 

lzmir sürat yolu 
SAKARYA vapuru HER 
PERŞEMBE günü saat 14 le 
Galata rıhtımından kalkacak doğru 
lzmire gidecektir. Bu vapur HER 
PAZAR günü saat15 te lzmirdcn 
l<allap doğru lstanbula gelecektir. 

• 

Deniz yolları 
iŞLETMESi 

A.,.,nteleri : Karaköy Köprübatı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühurdarzade 

Han 'f el. 227 40 .. _ .. 
Trabzon yolu 
EGE vapuru ı Mayıs SALI 

20 de Galata rıhtımından kalka
cak. Gidi9te Zonguldak, lnebolu 
Sinop, Sanuun, Fataa, Gireson, 
Vakfıkebir, Trabzon, Rize'ye. 
Dönütte bunlara ili.vet"n Sür -
mene Ordu'ya uğrayacaktır. 

(262) 2499 

Ayvalık yolu 
BANDIRMA vapuru 2 Mayıs 
ÇARŞAMBA 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. (2059) ,.. •• ı ... _____ _ 

iLAN 
Osmanlı Bankası giteleri 1934 

Mayısının l nci :;;.alı gününden iti
baren gelecek 15 Eylüle kadar zir
de muharrer saatlerde açık bu "u
nacaktır : 

1.- Galata merkezi idarui : 
Adi günlerde : Saat 9,30 d"n 

15 e kadar. 
Pazar günleri : Saat 9.30 d~ı: 

12 ye kadar. . 
2.-. y .,nicami ıubesı : 
Adi günlerde: saat 9,30 dan 15 

e kadar. 
Pazar günleri: Saat 9 ,30 dı>n 1 l 

ye kadar. 
3.- · Bt>yui:,lıı ~ııbesi : 
Adi günlerde : Saat 9,30 dan l J 

ye kadar. Saat 13,30 dan 15 ye 
kadar. Pazar günleri: Saat 9,.)ıJ 
dan 12 ye kadar. 

MÜHENDiS 
Anadoluda çahşmak Üzre genç bir 

turuku muablr mühendisine derhal ih 
tiyaç vardır. Şömendifer inp.atında 
tecrühe•i olup Franarzca hiJen ter
cih ofunyr. "'Mühendi•"' rwnuıile 
1 ıtanbul poata kutusu J 76 No. :r• 

tahriren müracaat. (16264) 

TASHiH 
lstanbul Üçüncü icra memurluğun· 

dan : 
Dair.,mizin 933-4625 numerolu dos

Yhile aatılmasına karar verilen Bey
o(rlunıla Bedrettin mahallesinde Kabriı· 
tan, Şimal, Orta ...., Mqrutiyet aokalda
rında ka\in maa mıi.İflemilit Korduva a

partımanı için 23-4-934 tarih ve 2944 nr 
tnerolu niNtııanızcla intİflU" eden .. ht i
linında birinci açdc artbnna cünü olan 

26-5-934 tarihinde takdir edilen kıyrne.. 
ti muhammineıinin yüUe yetmitbetini 
bulmadığı tat.dinle ikinci arttırmaaının 

10-6-934 pazar günü saat 14 ten 16 ya 

kadar icra edileceği tuh~"" ilan olu· 
nur. (16238) 

Devredilecek ihtira beratı 
" Nitrak Aıııııonik imaline ait ameli

ye" hakımlaki ihtira için İstihsal edil
mit olan 30 Mayıa 1931 tarih ve 1689 

numaralı ihtira beratının İl>tiva ettiği 

h..C.uk bu ı..,re baıkaaına devir veyahut 
icara vl!rileceği teklif edilmekte oldu· 

iundan bu buıusta fazla malümat edin

mek İsteyenlerin lstaıııbul'ıla Bahçeka

pu'da Taı Hanında 43-48 numaralı ida· 

rehaneye müracaat eylemeleri i~n olu· 
nur. ( 16259) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Müteahhidi vaktinde teslim etme~iği ~n bin kar gözlüğü 
ve dört bin yediyüz yedek gözlük camı yenıden p~a.~lıkla ı;a
trn alınacak ve pazarlığı 3 Mayıs 934 perşembe gunu aaat 11 
den 12 ye kadar yapılacaktır. Taliplerin pazarlığa iştiraki i
çin mezkUr günün muayyen saatinde Komisyonumuza gel
meleri. (2104) 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Satınalma Komisyonundan: 

Mektep Kütüphanesi için alınacak kitaf:>!~rın 28-4-.934 ta 
rihindeki münakaıaıına talip zuhur etmedıgınden eakı §art
name mucibince pazarlığı 2-5-934 tarihine müsadif çarşam· 
ba günü saat ( 14) te icra edileceği tekrar ilan olunur. 

(2103) 



-
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Sahibinin Sesi 
Satış i stik!~! caddesi 21 O 

Mahalli Havagazi Şirketi 

istiklal cabdesi 101 

DOşü•meden ıllı verilmez! 
Elektri.k soğuk hava dolabı 
almadan 

ELEKTRO-LÜX . 
üzerine malumat alınız 

• 
• 
• 

MotllrsDı ve kompreeör
süz işler 

Elektrik, havaıazı ve pet
rolle müteharriktir. 
Rekabetsiz fiat, 160 lira
dan itibaren 

e ı Veresiye ıabı 

Nurettin ve Şkl, Ankara 
A. V etter ve Şki, İımir 
Aliiiyeli Z. Haaan Eskitehlr 

Akay İşletmesi Müdürlüğünden: 
Istanbuldan - Anadolu ve Adalara yaz münasebetile göç 

etmek İsteyenlerin eşyaları için 3/Mayıs/934 Perşembe gü
nünden bilitibar yeni bir ilana kadar haftanın Cumartesi, Pa
zartesi ve Perşembe günleri Köprüden saat l 1,30 da ayrı bir 
vapur kaldınlacakhr. 

Bu vapurla Anadolu ve Adalara nakledilecek göç eşyasın
dan birinci Mıntaka yani (Köprüden - H. paşaya kadar olan) 
ücret almacaktır. (2086) 

Vapurun Hareket Tarifesi: 
Köprüden 
Kadıköy 
Kalamış 
C. Bostam 
Bostancı 
B. Ada 
Heybeli 
Bur gaz 
Kınalı 
Kadıköy 
Köprü 

----
--------- ---
------

11,30 
11,50 
12,15 
12,40 
12,50 
13,20 
13,40 
14,00 
14,20 
14,50 
15,15 

2502 

... Elektrik Mühendisi aranıyor~ 
Urfa Elektrik Türk ı 

Anonim Şirketinden: ~ 
Şirketimiz müvellit fabrikas ı için mütehaasıs bir elektrik 

· m üheıdiıioe ihtiyaç vardır. Talip olanların Urfa'da şirket 
• mlldürlüğüııe müracaatları lüt.umu illn olunur. •(16160) 2487 

Hariciye Vekaletinden: 
. H~~iciye Y ekiletine 4000 - 4500 kuruş asli maaş ile 

hır ~nıplizce, hır Almanca, bir ltalyanca ve bir Rumca mü
t~rcunı ~nacaktır. İşbu lisanlara hakkile vakıf olan taliple
nn Vekalet Zat işleri Dairesi Sefliğine müracaat eylemeleri 
ilan olunur. (2007) - 2496 

J lST ANBUL BELEDiYESi iLANLARI 1 
934 senesi nakdi yol mükellefiyeti şose ve köprüler ka

nununu tadil eden 1882 numaraları kanuna tevfikan umumi 
meclisce 6 lira ve taksit zaman ' arı da biri Haziran diğeri Teş
rinievvel ayları ve 934 senesi bedeni yol mükellefiyeti 6 lira
nın mukabili 8 ~ün olarak ve çalışma ayları da Eylül Teşri
nievvel, Teşrinisani, Nisan ve Mayıs ayları olmak Üzere tes
bit edilmiş olduğundan bu aylar zarfında nakdi ve bedeni mü 
keJlefiyetin ifası lüzumu ilan olunur. (21l6) 

1 EVKAF MODIRlYETl iLA NI AR T ' 

Galata'da Bektaş efendi cami'i imamet ve hitabeti. 
Beşiktaş'ta Muradiye Cami'i ln1amet ve hitabeti. 
Ortaköy' de Büyük Mecidiye cami'i ikinci imam talipliği. 

Balada münhal cihetler İçin 10-5-934 cumartesi günü 
saat 1 O da müsabaka imtihanı yapılacağından talip olanla
rın Nüfus teskeresi ve Askerlik vesikalariyle vazife ve tevcih 
kalemine müracaat eylemeleri. (2096) 

Akay işletmesi Müdürlüğünden: 
Akay vapurlarında ve iskelelerinde bir sene müddetle 

ilan asmak işini almak isteyenler 10 Mayıs 1934 tarihine ka
dar idare Levazım şubesinden şartları öğrendikten sonra 
10 Mayıs 1934 perşembe günü saat 15 de kapalı zarfla teklif
lerini Şefler Encümenine tevdi eylemeleri. (2041) 

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

Diyarbekir Şehri Elektrik tesi~at kısmı ve (37,323) otuz ye
di bin üçyüz yirmi üç lira bedeli keşifli İnşaat ve hafriyat kıs
mı şartname ve projesi mucibince 19 Nisan 934 tar.ihi~den i
tibaren altmış bir gün müddet le ayrı ayrı olarak ka!palı zarf 
usulile münakasaya konulmuştur. Taliplerin 19-6-934 salı 
günü saat on ikiye kadar teklif mektuplarını Belediye Encü
menine tevdi etmeleri ve daha fazla malfunat almak üzere şart 
name ve projelerin birer nüshasını yirmi lira bedel mukabi
linde lstanbul ve Diyarbekir Belediyesinden tedarik edebile
cekleri ilan olunur. ( 1941) 

MiLLiYET SALI 

Türkiye Hilaliahmer 
Cemiyeti Merkezi Umumisinden: 

Hililiabmtr Cemiyeti Merkezi Umumisi bir 

GAZ MASKE FABRiKASI 
YAPTIRACAKTIR 

Fabrikayı yapmak iıteyenlerin bu huıusta teabit olunaıı ıart
ları llğre•mek l!.zre Ankara'da Yenişebirde Hililiıı.bm~r merkezi 
umumisine veya İstanbul'da Eski Zabtiye caddesiede Hiliiliah
mer Oyun kağıtları ve Maden ıuları satış deposuna müracaat 

eylemeleri ilia olunur. • (15857) - 2483 

MESUT ZELLER 

Diflerlaizin temiı ve sağlam, diş etlerinizin kuvvetli ve ağzınızın aari 
mikroplardan mnhafazeııı için aabah ve akşam günde 2 defa 

• 

RAD Lİ.N 
Diş macuau kullaıımız. Radyolin ağızda çok köpDren tatlı bir 

le:ızetle ıınzel ıerinlik bırakan yegane macundur. 

l DEVLET DEMlRYOLLARI lDARESI iLANLARI 1 
lstanbul'dan Ankara'ya gidiş 
dönüş için gayet ucuz bir 

tenezzüh seyahati 
3 Mayıs Perşembe gÜnÜ akşamı Haydarpaşa'dan hare -

ketle Cuma günü sabahleyin Ankara'ya muvasalat ve aym 
günün akşaını Ankara'dan hareketle Cumartesi sabahı Hay
darpaşa'ya avdet edilmek üzere bir halk treni tertip edilmiş -
tir. Yolcularm katarda istirahatlerini temin için geniş ve nu
maralı yerler ayrılacaktır. 

Gidiş dönüş nakliye ücretleri o/0 50 tenzillidir. Yarım üc • 
rete tabi çocuklara da ayrıca %50 tenzilat yapılır. 

Katarda ucuz ve hususi bir tabldot yapılacaktır. Azimet 
ve avdette iki defa akşam yemeği ve iki sabah kahvaltısı, her 
türlü resim ve servis masrafiyle beraber 160 kuruştur. 10 ya
şına kadar olan çocuklardan bu masrafın yansı alınır. 

Bu katara; Haydarpaşa, Hereke, lzmit, Adapazarı, Arifi
ye, Sapanca, Geyve, Osmaneli, Bilecik, Karaköy, Bozöyük, 
Eskişehir, Satıköy, Polatlı, istasyonlarından yalnız Ankara'
ya gidiş dönüş için yolcu alınacaktır. Yolcuların, bilet alırken 
ve seyahat esnasında üzerlerinde fotoğraflı hüviyet cüzdanı 
veya hüviyet varakası bulundurmaları veyahut küçük bir ve
sika fotoğrafını bilet alacakları istasyonlara tevdi etmeleri 
lazımdır."Bu katar için 20 Nisan 1934 tarihinden itibaren ls
tanbul'da Haydarpaşa ltasyonu ile yataklı Vagon Şirketinin 
Beyoğlu ve Galata -Acentalarından ve Halk treninin yolcu a
lacağı istasyonlardan bilet verilmege başlanacaktır. 

Y olcularm trende yer bulmaları için biletlerini evvelden 
tedarik etmeleri menfaatleri icabıdır. · 

3 Mayıs 1934 Perşembe günü zevalden sonra bilet satışı
na nihayet verilir. Katarda yemek yiyecek yolculardan ye
mek ve kahvaltı parası da bilet parasile beraber alınarak bi
letlerine ayrıca yazıhr. 

Bu tren; 
Haydarpaşa' dan 3 Mayıs Perşembe gÜnÜ saat 18.20 de ha

reket 
4 Mayıs Cuma günü saat 9.23 de muAnkara'ya 

Ankara'dan 

Haydarpaşa'ya 

edecektir. 

4 Mayıs Cuma günü saat 
vasalat 

19,50 de Ha -
reket 

5 Mayıs Cumartesi günü saat 9,50 de Mu
vasalat 

Yolcular, Ankara'da Turing kulüp ve Devlet Demiryolla
rı memurları tarafından karşılanarak kendilerine Ankara'da 
rehberlik edilecektir. 

işbu tenezzüh katarına ait bilet hamilleri, Ankara banli • 
yö trenlerinde meccanen seyahat edeceklerdir. 

Fazla tafsilat ve diğer istasyonlara ait hareket ve muvasa
lat saatleri, alakadar istasyon VE: acentalaraaki ilanlarda yazı
lıdır. ( 2077) - 250 ı 

Gümrük Muhafaza . Umum 
Kumandanlığı lstanbul 

Satınalma Komisyonundan: 
1 - 87 : 120 adet yanğın söndürme aleti 5-5-934 cu

martesi günü saat on dörtte pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Şartnamesi her gün komisyondan alınabilir. 

3 - isteklilerin yüzde yedi buçuk teminat olan ikiyüz 
altmış yedi liralık vezne makbuzu veya teminat mektularivle 
zamanında komisyona gelmeleri. (2106) 

7,1
/ 2 LiRA YA 

HALiS 
iPEKTEN 
ISMARLA&t~ 

~GÖMLEK 

Bu fiata 
gömleğinize 
yaptıracağınız 
marka da dahildir. 
•• •• ti ,.. 1 

I 
Mağazalarında Ziyare.t Ediniz. 248!-

~ • ı:.. ı ı AM BANKASI iLANLARI J 
Belediye karşısında satılık arsalar: 

Esas No. Mevkii ve Nev'i 

624 lstanbul Belediyesi ka rşısında 236 ada 
l 1 parsel numaralı 206 metre arsa. 

625 İstanbul Belediyesi karşısında 236 ada 
18 parsel numaralı 231 metre arsa . 

626 İstanbul Belediyesi karşısında 236 ada 
19 parsel numaralı 229 metre arsa. 

627 İstanbul Belediyesi karşısında 236 ada 
20 parsel numaralı 297 metre arsa. 

628 İstanbul Belediyesi karşısında 236 ada 
21 parsel numaralı 345 metre arsa. 

630 İstanbul Belediyesi karşısında 236 ada 
23 parsel numaralı 308 metre arsa • 

631 İstanbul Belediyesi karşısında 236 ada 
24 parsel numaralı 302 metre arsa. 

632 İstanbul Belediyesi karşısında 236 ada 
3 parsel numaralı 150 metre arsa. 

633 İstanbul Belediyesi karşısında 236 ada 
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2 parsel numaralı 132 metre arsa. 
291 Beşiktaşta Kılıcali mahalesinde Tek Servi ıooO .ı 

sokağında cedit 18 numaralı 8214 metre murabb" 
bahçe 

Yukarda yazılı emlak 8 taksitle ve açık artırma ile satıll' ~ 
cağından taliplerin ihaleye müsadif 10/5/934 Perşembe~ aJ 

nü saat on birde Şubemize müracaatları. (2030.t, 
• 24".l 

Hariciye Vekaletinden: ti 

Elyevm Hariciye Vekaletinde (1 l) nci derec~ b' 
mevcut münhal memuriyetlere talimatnamesine tevfill' d 

müsabaka ile memur alınacaktır. Müsabaka imtihanı 1 r# ıe 
muz 934 de saat 1~ d.a H~i~iye V~kale~nde yapılacaktır· i A 

Mü~abakaya. ıştir~k ıçın, taliplerın .memurin kaııtl~ 
nun 4 ciı maddesındekilerden başka aşağıda yazılı e" 
haiz olmaları lazımdır: . ~ 

Hukuk, Mülkiye, Ulumu siyasiye, iktisadiye ve içt!1'~ 
ye ve fakülte derecesindeki Yüksek Ticaret mektepleri ~j r 

ya hariciye mesleki ile alakası bulunan mümasil yüksek ı'flV 
teplerden birinden mezun olmak. 

Müsabaka iıntihanı şöyle : .,I_ ! 
1 - Huku Medeniye, Hukuku Düvel, HukukG h- ...t n 

siyei Düvel, iktisat, Maliye ve tarihi siyasi, ( 1815 de ışf'' • 
nımıza kadar) hakkında tahriri ve şifahi sualler. ya 

2 - Türkçe ve FransızC'adan tahrir ve tercüme ~ ni 

3 - Müsabakada ussii mizahı doldurmak şartile ~~ 
fazla numara alanlar kazanmış olacaktır. .~ le 

Müsavat halinde Fransızcadan mada bir ecnebi lı ği 
na vukuf sebebi rüçhandır. ıı· d 

Taliplerin mektep şahadetnameleri, askerlik vesi1'~ı ell 

rı, Hüsnühal ve sıhhat şahadetnamelerile hüviyet cüıclJ111ııı ~ 
veya suretlerini istida ile her aber 25 Haziran 934 akş3 elet' 
kadar Vekalet Zat işleri Dairesi Şefliğine tevdi eyleı:fl 1~ • 
ve 1 Temmuz 934 da Ankara da Vekalette hazır bulunil1_::;~4" y 

ilan olunur. (1753) ~ d 
n 

Tayyare Piyanko Müdürlüğünde e~· ~~ 
Şartnamesi veçhile 5.000.000 toplu iğne mubaYj3 ,.o • 

Ieceğinden taliplerin 2-5-934 çarşamba gÜnü saat 15 eııı# " 
misyona müracaatları. (2039) 

Umumi Neşriyat ve Yazı işleri Müdürü ETEM ızzET 


