
fstanbuldaki münhal meb Cenubi Amerikaoa L o ıvya ile 
Paraguay arasında harp olan
ca şiddetile devanı etmek
tedir. 

u.;luk için cuma 
hap yapılması 
geldi. 

FlATt 5 KURUŞTUR 

Bulgaristandaki 
Hükumet darbesi 
Muşanof'un -istifasında kabine 

Luhranından daha şümullü bir ma
na görenlerin Bulgaristan'daki 
vaziyeti iyi takdir ettikleri anlaşıl
dı. Yeni bir hükilmet te,kiline 
mahal kalmadan yapılan bir darbe 
ile Bulgariatan'ın siyasi manza • 
raaı değitmittir. 

Yeni vaziyeti anlamak için Mu
fanof hükumetinin sukutuna sebep 
olan buhranı hatırlamak lazımdır. 
1931 senesi haziranından beri ikti
darda bulunan Muşanof hükumeti 
ÜÇ demokrat, üç çiftçi, iki liberal, 
bir radikal ve bir de müstakil na • 
zırdan tereloküp eden bir milli te
merküz kabinesi idi. Çiftçi Fırka -
sının hükUmete dalıil olan nazırla
rı üçten ibaret olmakla beraber, 
mecliste demokratların 42 ve libe
rallerin 30 meb'uslanna karşı bu 
fırkanın 59 meh'usu vardı. Bunun 
için Çiftçi Fırkası hükumette Sob
ranyadaki ekseriyeti ile mütenasip 
bir temsil hakkı istiyor ve nazırla
rının adedini dörde iblağ etmeğe 
çalrşıyordu. Çiftçilerin bu ıara~la~ı 
dolayısile Muşanof hükilmu~tı ~ır 
kaç defa tehlike atlattı. Kabınenın 
nihayet istifaama sebep olan hadi
se kabinede Radikal Fırkası mü -
mesaili olan Münakalat Nazırı 
Kusturof'un Çiftçi Fırkasını JÜ -
c:endirmesi ve bu nazırın kabineden 
atılarak yerine kendi fırkalarına 
lllensup birinin tayinini. temin için 
Yapılan teşebbüstü. Filhakika bu, 
hem Çiftçi Fırkasını memnun ede
ıniyen bir nazırın kabineden çık -
ınasım temin, hem de hükilmette
~i çiftçi nazırların adedini dörde 
ihlağ edeceğinden, Çiftçi Fırkasını 
tatmin edecekti. Muşanof bu te -
tebbüaün doğurduğu buhran içinde 
iatifa etti ve tekrar bir kabine teş
kiline çalışırken bir darbe ile va -
liyet büsbütün değişti. 

. Bulgaristan'ın dah:len elim bir 
1kt11adi buhranın zebunu olduğu, 
haricen de ıiyasi yalnızlık içinde 
bulunduğu bir zamanda fırkalar 
arasında bu sandalya kavgasını 
lıoı görmiyen bir faşist grupu or -
dunun yardımile bir hükumet dar
besi indirerek krala meclisi feahet
tirmit ve fırkalar haricinde hüku -
llıet teşkil etmittir. Binaenaleyh bu 
darbe her şeyden evvel, fırka hüku
~etine, daha doğrusu parlmante -
rızınin suiistimaline karşı bir gale
Yanın ifadesidir. 

. Yeni başvekilin Zveno grupu de. 
n~len ve Yugoslavya ile uzlaşma 
~Yaıeti takip eden bir zümreye 
~ensup olması, Bulgaristan harici 

k
1~Yasetinin yeni bir istikamet ta -

!P edeceğine delalet ettiği söyle
ıııyor. Bulgaristan'ın düne kadar 
Dası! bir harici siyaset takip ettiği 
llıalum olmak lazımdır ki timdi 
takip edilecek &iyasetin ine nokta -
!arda değiştiği anlatılsın. Esasen 
~uşanof hükUmeti hakkındaki 
llıemnuniyetaizlik amillerinin biri 
de harici siyasetindeki vüzuhıuz • 
lu• · Bu hükumetin her halde 
\' uguslavya ile bir anlaşmıya var -
!bak için her çareye baş vurduğu 
~kir edilemez. Şimdi Yugoslavya 
uoıtluğuna daha büyük kıymet ve 
h~eınıniyet verdiği bildirilen l'.e?i 
d iiki'ımet bu hedefine varmak ıçın 

aba bir takım teşebbüslerde bulu
~-lıilir ve belki de nihayet muvaf -
1 ak olur. Fakat Yugoslavya ile uz
rı:a'~ak baıka, Yugoslavya'yı Bul
aİrıstan'ın bir takım emellerine 
\'et etmek başkadır. Bulgaristan 

1 
llgoslavya'mn dostluğunu ister -

t~' Y ugoslavya'mn harici siyaae
Bne llYmalıdır. Yugoslavya'nın 
b~ll'aristan'a uyması asla mevzuu-

aolamaz. Çünkü buna ne Yu -
rı:oı.lavya'nın Balkanlardaki vazi -
Yetı, ne Küçük İtilaf ile olan mü -
:J':ebeti, ne de büyük devlet.teri.~ 

. n daha genit münasehetlerı rnu
•aıt değildir. 

~ulgaristan'ın yalnız Yugoslav
ıa ıle değil bütün Balkan memle
l etierile ar~sındaki ihtilafları hal
etınesi ~ok arzu edilecek bir vazi

Yettir ş· d' · I · ım ıye kadar buna manı 
!tıı ehemmiyetli bir amil Bulgar 
k ukuınetlerinin zafı idi. Filhaki-

a bir taraftan fırkalarla daimi pa
::.rlık, diğer taraftan da gizli ce -
el •Yellerle daimi mücadele halin -
k e bulunan bir hükumet harice 
karşı zayıf vaziyette idi. Şimdi 
::X'n'etli bir hükumet iş başına gef 'Yor demektir. llk adımda fırka
arın tahakkümünden kurtulmuşa 

•• •• gunu in ti· 
• • • 
ıçın emır 

Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'usu MAHMUT 
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Başvekilin Mev uab Koruma-Hakkında Bey nat 
Mali kanunlar bütç~den 
evvel müzakere ediliyor 
Layihalar Mecliste ihtısas encümen- 1 

leri tarafından tetkil: edilecek 
İstimlak Kanunu görüşüldü 

ANKARA, 21. A.A. - B. M. 
Meclisi bugün reis vekili Hasan 
Bey~n riyasetinde loplanmıttır. 
Celsenin açılmasını müteakip re· s. 
hükumetten verilmi~ bazı mali ka
nun layihalarının Meclise geldiği
ni, bunların bütçe müzakeresinden 
evvel tetkik edilmesi icabeylediği
ni bildinnif, tensip edildiği takdir
de mezkur layihaların ihtieas en
cümenleri tarafından mütterek
ten tetkik edilmelerini teklif et
mi~tir. 

Mecl'ı, gerek bu teklifi ve gerek 
bundan sonra her gün saat 14 de 
toplanılması hakkında gene riyaset 
makamınlan ileri sürülen teklifi 
taıvip etmiştir. 

Bundan sonra ruznameye ıeçi
lerek mücbir ve zaruri sebepler do. 

Relik Şevket ve H. Fehmi Beyle,. 

layisiyle takip ;~ tahsiline mahal 
veya imkan bulunamıyan 340.892 
liranın terkini hakkındaki bütçe 
encümeni mazbatası okunarak taa-

Şükrü Kaya Bey 

vip edilmittir. 
Tahl;ıiye umum müdürlüğü 

1934 bütçesi müzakeresinde söz 
alan Sırrı Bey (Kocaeli) tahlisiye 
idareainin maksat ve hedeflerine 
benziyen hizmetler için teessüs et
mi9 hayır müesseselerine yardım 
olmak üzre bütçesine tahsisat koy
duğu halde kendi idaresi için müs
takil dotor kullanmıyarak mahal
lerindeki hükilmet veya belediye 
doktorlarını İstihdam etmesinin 
doğru olmadığını söylemiş ve hu 
tahsisattan bir kısım ayınnak su
retiyle idaren'n müstakil doktor is
tihdam etmesini istemiştir. 

(Devamı 7 iıaci sahifede) 

I>ik-ta-törlilk 

Bulgaristandaki siyasi 
fırkalar lağvedilecek 

Bulgar Hükumeti Sovyet Rusya ile de 
hüsnü münasebet tesisi emelindedir 

SOFY A, 21 (Milli -
yet) - Müatakbel par 
lamentoda 274 mebus 
yerine 100 mebuı hu. 
lunacaktır. Bunlardan 
yetm' 9 beşi tayin, 25 
i intihap ile ayrılacak 
tır. Hükumet haliha • 
:urdaki bütün siyasi 
fırkaları da dağıtmak 
niyetindedir. Zaten hü 
kumet beyannamesin
den de bu sarahaten 
anlaşılmaktadır. 

Fırkacılar ne diyorlar? 
SOFYA, 21. A.A.

Bulgar ajansı bildöri
yor: 

Liyapçef demokrat 
antantı kabinesi sabık 
nazırlarından M. Pet
ko Staynof sabah ga
zeteleri muhabirleri 
tarafından yeni hükii
met hakkında kendi

Yeni Bulgar 8C1fvekill M. Gheorghiell 

sine sorulan &iiale cevap olarak de
miştir ki : 

" Siyasi fırkalarımızın şimdik\ 

tekilleri ve 9imdiki parlamento 
kuvvetli ve mfüıtekar bir hükilmet 

(Deval"II 7 inci sahifede) 
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;; ismet Paşa Hazretlerinin be_qanafı 1 
: Meclise teklifi kararlaştırılan Mev- i 
= duatı Koruma Layihasının metni 1 
= = = Başvekil, beyanatında:'' Efkarı umumigenin hu hu- ! 

susta tamamen mutmain olması lazımdır,, diyor ~ 
3 ANKARA, 21. A.A. - Batvekil ismet Pata 1 bur oldukları mevduat ka~~ılı~ı. ihtiyatın azami _ 

Hazretleri atideki beyanatlannm neşrine Anadolu yüzde 50 sini Marye Veki.letının. muvaffakatını ~ = Ajansını tavıit buyurmuşlardır: almak tartiy:e faiz getiren kıymetı menkul~ye tah- S 
Mevduatı koruma kanununda yapılacak ta- vil etmekte muhtardırlar. Bankaların kendı men- =: 

dilat üzerinde ıazetelerdeki bilir bilmez netr'ya- fa'!tlerine binaen ve isterlerse yapabilecekleri hu 
- tın tashihi için Maliye Vekili arkadatım beyanat muamele, mevduat sahiplerinin i cabında mevduat- -= yapmıJtır. Kezalik bu sebeple milli paranın kıymeti larını nakden geri almak haklarını hiçbir suretle = = üzerinde de hassasiyet uyandırılmak istendiğini tahdit etmez." _ 
_ hiasediyorum. Layiha budur. Bu layihayi bize hatırlatan, = Hükilmet, senelerdenberi milli paranın kıy- e~asen yerli ecnebi, yedi sekiz büyük bankanın kar- ::'.; 
- metini korumak ve mevduatın emniyetini muhafa- tılık ihtiyatı kam'len esham ve tahvilat olarak hu- =: 
;;;;; za etmek için d kkatle ve fikri takip ile hareket et- londurmayi hem banka menfaati_ hem tedavüldeki = = mit ve bir çok meııLeketlerin türlü sarsıntılarına j paranın darlığa dü.memeıi nokta_i nazarından vak- ;;;;; = rağmen muvaffak olmuttur. tile teklif etmit bulunmalarıdır. 3 = Hükiimet için, vatandaşın mevduatını Ki.milen tahvil yerine kanun layihasiyle aza- = = kati bir emniyet içinde tutmak ve milli para- mi yüzde 50 ,eklinde ve ancak Mal"ye Yeki.Jetinin =: 
§i nın kıymetini mutlaka muhafaza etmek, her ~uvafakat edebileceğ~ ci~sten.kıyem.i menk~le üze- il 
= d • d w 1 b•t b• tı rınde mevduatın emnıyetı lehıne bır tahdıt yapıl· i§ =: zaman an zıya e sag anı ve sa ı ır esas r. 1 · -= Ef'-" • • mıf o uyor. . iE!! := · Kari !°11umıye°,?1 bu hususta temamen Milli paranın kıymetine gelince, m~~lek.~t~? 5 
_ mutmaın olması lazımdır. ithalat ve ihracatını ve tediye müvazeneaını ~ozo- =: 
3 Mevduatı koruma kanununda büyük Meclise nünde tutan siyaseti dikkatle takip etmek tabıı ve ;;; = teklifi kararlattırılan kanun layihasını aynen efka- mukarrerdir. . . . . . .. • =: 
=: rı umumiyeye arzediyorum. Layi° •a tutlurt Bu beyanatım hıç bır tefsıre ıhtıyaç gosterını- E = " Bankalar, kasalarında b .luncL .naya mec- yecek kadar açıktır. ;:; 
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!Ankarad-ki "VerII serır gelcll 
Rüşvet hadises) Dost lrak'tan Türk 
Metr Salem'in ?~lu Anka- \ 

. raya gıttı, 
teeyyüt etmiycn bir şayia 

Metr Salemin oğlu istasyonda .• 

Rüşvet hadisesinden dolayı An
karada tevkif edilmit olan Metr 
Salemin oğlu M. Raphael Salem 

(Devamı 7 inci sahifede) 

İzmir'in imarı 
İçin hazırlık 

lxmir Belediye reisi panayır 
ve {Cbirde yapılacak işler 
hakkında izahat veriyor 

lzmir Bel~iye Reisi Behçet Sa 
lih Bey iki günden beri şehrimizde 

· - )ulunmaktadır • 

Mi etine selam 
Irak; Büyük Gazi'nin her safhadaki ya
ratıcı eserini hayranlıkla takip ediyor 

lrakın Ankara sefirliğine tayin 
edilmif olan Naci Şevket Bey şeh
rimize gelmif ve dün aktamki tren 
le Ankaraya gitmittir. Naci Şevket 
Bey memleketimizce tanınmış bir 
9imadır. Bundan üç dört sene ev • 

el de !rakın Ankara sefiri idi. 
K k dört yllfında olan Naci Şev
k;~ Bey 1913 te İstanbul Darülfü
nunu Hukuk fakültesinden m.~zun. 
olmuf ve lr~ta.~~r kazada mud~cı 
umumi muavınlıgınde bulundu.,u 
sırada umumi }\arp çıkmıf ve Naci 
Şevket Bey de ihtiyat zabiti. sıfat!
le Türk ordusile harp cephesıne gıt 
miştir. lrakta lngilizlerle vuku bu 
lan muharebede hizmet etmiş ve 
yaralanmıtşır. lrakın Osma~lı im • 
peratorluğundan ayrılması ıle Na 
ci Şevket Bey de kendi vatanında 
hizmet almıf, lrakta müteaddit li-

<Devamı 7 inci sahifede) Yeni Irak sefiri Naci Şevlıet Bey 

' 
Behçet Salih Bey 
tehrimizde hu se 
ne beynelmilel bir 
tekil almıf bulu -
nan lzmir dör -
düncü 9 Eylul pa 
nayirine ait itler
le meşgul olmak
tadır.Dün kendid 
le görüten bir mu 
harririmize Beh -

251"..ayıs 

OTO-MOTO 
1 

-VELO! ı 
benziyor. Şayanı temennidir ki 
ikinci bir adımda da gizli cemiyet
lerin kuvvetlerini kırsın ve gerek 
dahilde, gerek hariçte Bulgar mil
letinin refahını ve aynı zamanda da 
Balkanlarda sulbü ve müsalemeti 
temin edecek bir siyaset takibinde 
serbest olsun. 

Biz Bulgaristan'daki hadiselerin 
inkitaf ve tekemmül seyrini tetkik 
vaziyetindeyiz. Bu komşu milletin 
her mütkülü yenerek sulh ve müsa
lemet içinde refaha kavutmas! 
Türklerin kalbine yakın olan bır 
emeldir. 

:Ahmet ŞtJKRO 

Behçet Saiih Bey çet Salih Bey 9 
Eylfıl panayiri ve 

lzmir Şehir itleri hakkında şu ma 
lumatı vermittir: 

- lstanbula bu sene beynelmilel 
bir şekil almış olan 9 Eylul P.~a -
yiri işlerile metgul olmak uze~e 
geldim. Bugün de sergi itleri iç n 
lktısat Vekaletile ve Şehir işleri 
için de diğer vekaletlerle temas et 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Paris Belediye Meclisi Reisi ve arkada,Iarı Sirkeci istasyonunda 

Paris Belediye Meclisi re
isi geldi ve Ankara ya gitti 
Türkiye - Fransa arasındaki dostluk 

biraz daha kıymetini arttırıyor 
Şehrimizi ve Ankara'yı ziyaret 

edeceğini yazdığımız Pariı Beledi
ye Meclisi Reisi M. ~iquet ve refi-

kası, refakatinde bulunan zevat ile 
birlilrte dün sabahki ekspresle Pa

(Dcvamı 7 inci sahifede) 
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Alman.qada harp ·~ 
sanayıı 

Deyli Ekspres mu.hahiri 
mühim ifşaat yapıyor 

LONDRA, 21. A.A. - Havas ajan11 
muhabirinden : 

H Deyli Ekaprcs0 in A1manyaya gön
derdit":i huıu.i muhabiri Pcmbrok Ste
fens geçen ba.fta casuıluk ıuçu ile Al
manlar tarafından tevkif edilmi,ti. 

M, Stefens, Sclle'nin Hanovr ticari 
hava meydınından birkaç km. ötede ol
duğunu soflemektedir. Yer altİndahl ba
va m?ydaoı ormanlar araımda bir ara
zidedir. Ve ne yoldan, ne de tren yolun 
dan gÖrün.,,......ektedir. Hücum kıtalan
nın b.ıle buraya girmeleri yasaktır. Han
garlf'lrda tayy:ıre yoktur. 

Ahnan tayyareleri halihazırda, o civar 
fabrikalarm<b. p.,rça halinde bulunmak
tadır. ı~ap •ttiği taktirde derhal bu par
~alar birl~~tİı itip tayyareler yapılabile
cek lir. 

Şikago yangını -----
Zarar 1 O milyon; 
1200 yaralı var 
Amerikalılar zararın tamiri 

için faaliyete geçtiler 
ŞIKAGO, 21. A.A. - E .... elki ak

~"mki yangının sebep olduğu on milyon 
dolarl.k zarann tamirine derhal faali
yetle b.ı!lanm:ştır. 

On iki umumi bina ile yinni kadar 
hususi ev kamilen mahvolmuştur. 1200 
kZşi açıkta kalmışbr. Hastahanelerde 
1500 yaralı nrdrr. Bunlardan eks,risi 
ittaiye neferl.,..idir. Bu yangın 1877 
denberi Şikago'nun tarihinde görülen fa
cia 'arın en büyUğüdür. 

Mezbahada ba~lıyan yang:n, polişçe, 
işçiler tarafından çıkarılan karışıklıklara 
atiedilmektedir. Yangın, gece yansma 
doğru şiddetini kaybetm.~şti ... r akat. dün, 
62 itfaiye müfrezesi henuz so~memış kt
sımları söndürmekle meşguldu. 

Ruslar 
Niçin Akvam cemiyetine 

girmek istiyorlarmış 
LONDRA, 21. A.A. - Deyli Teleg· 

ti\f•ın siyaıi muhabiri, Sovyetlerin ilk
"""' C' rniyetine airmek hu•u•uncla gün
d n .gün~ &T'\tli• gÖTÜ\cn letnayüllerinden 
t.. hıederek diyor ki : 

" Bı• temayülün başlıca 3 saiki var
rlı•. Biı incİ•i, Sovy; tlerin, bir yandan 
Japonya. bir ya.ndan da Alman tecavü
zü rıden endişe etmeleridir. Ve akvam ce· 
miyetine dahil oldukları takdirde bu 
devletlerin her ikisine karıı manevi •e 
!ııİ\'i'si ınüzaheret bu]mak ümidindedir
ler. 

U Uncü saik ise_ Sovyetlerin akvam 
cemi1 elınc. daha olmakla. henüz kend.i
sirıı reııomen tanımamı• olan devletlerın 
onu ta ımasın1 tenıin etmek emelidir.'' 

Arnavutluk 
Fransadan bir istikraz 

yapmaya çalışıyor 
BELGRAT, 21. A.A. - Tiran'dan 

ırelrn ı<ayri re•mİ haberlere göre, Arna· 
vutJuk r.az.rlarından bir zat, Fransadan 
bir ı>tılmız akdetmek maksadiyle Pari•· 
te Lulun'l'laktadır .. Arnavutluk bükiimeti 
bu ıstilıtrnıın bir kıımı ile, Fransız tez .. 
gi.hb.rıudan denizaltı gemileri satın ala
-cütır. 

Yunanistanda Kraliyet 
lehinde tezahürat 

ATINA. 21. (Milliyet) - Müteveffa 
~e mahlu Kral Koıtantinin ruhu için 
yapılan iyini dini Kraliyet lehine büyük 
tezahürat yapılmauna vesile olmuştur. 
Ayin eınaıında ''kahrolıun Venizelos•• 
sesleri i1itilmiı, ve µ. Venizelosa kar,ı 
suiikaıttan maznun ve mevkuf bulunan 
sabık Atina Emniyeti Umumiye müdü
ru Pelikronos lehinde tezahürat yapıl
mıştır. Kraliyetçiler bili.hara miting ya
parak Atina tokaklanru dolaşmak iste
mişler fakat po iıi.n mümanaatile karşı
lasmıslardır. 

Ru.slann ateşine maruz 
kalan vapur 

TOKYO, 21. /\.A. - Sovyet ka'.ele
ı·inin a:lt-~inc m.~rw: kalan Ma.nçuri va
puru ·raheiho'y<~ muvasal~t etmi~t~r. Bu 
t ebep•İz taarruı.dan dolayı pek zıyade 
hiddetlenen tayfa Japon garnizon ku
mandanı tar.\lından teskin edilmitlerdir. 

Japonyada mali iskanda) 
TOKYO, 21. A.A. - Maliye nazın 

KurodaTiın ittiham edilmesi Uzerine na• 
~aret~ı üc mt:muru tevkif edihni,tir. Na· 
:t.H ın va.t:İ)' ... tİ fJf;k ziya.de müşkülle~mi,. 
tir. N:ızırın vaziyeti pek ziyade müıkül· 
lesmİştir. Bununla beraber, nazır, eğer 
rc~alct bu itrad:ı daha ziyade büyümez
se, istifadan rn·el bir k•ç ay tahki!ı:a.
tın netice~iru ~ liyccektir. 

Madritte bomba 
MAORlT, 21 .A.A. - Blasko lban· 

yu ı·adde•indc kuvvetli bir ~mb~ p~t
laınıştll". Bırçok kimseler tevkif edılmı;· 
lir. 

Fransız reisicümhuru 
PARIS, 2! . / ,. . - r.1. Löhrön bu sa· 

bah. Di n'.n. h:ıırck.-t C'tn i:ı;tİ.r. Birçok 
ş.\'ısiy<tlcr tar•fınd.~n tqyi edilen Cüm
htn r:i·.i. atada 55 inci jimrastik hayra· 
r.11nd' h Z.:U.' u\ıl!.Jnac:..k t .r. 

Bu cümleden olarak Hambarg'da, üç 
i,çi ekibi Sell .. 'deki tayyarelerin taıilo
rire tatbik f'dilecek Y"ni bir İnf&llt ıd· 
t~ini teıbit için eeceü aündüzlü çalıf
maktadır. Henüz ismi konu.I~ olan 
yeni bir maden dört Mat mütemadiyen 
kaynatılm..kta ve hamur baüne g-etiril
mektedir. Soğuyunca, bu maden alomin
yum ile kalay arasında bir cisim olmı.k
tadır. 

Kiel'de bir fabrika el bombalan için 
kapauUCT imil etmektedir. 
Glukstad'de, bir ki,iıt fabrikasında 700 

işçi i,tia! edici maddeler lmi.I etmek
tedir. 

ltçiler, imilatı g-izli tutaa.klanna dair 
yemin etmeğe mecbur tutulmaktadırlar. 
Herhanği bir <!Cnebiye bu sıradan b.ıhset 
ınenW cezası ölümdür. 

I Cenubi 
Amerika da 
Harp o'anca şiddetiyle 

devam ediyor 
NEVYORK, 21. A.A. - Mahallin

den gelen. haberlere göre, Bolivya ve Pa· 
raguay kuvvetleri arasında !!İmdiye ka .. 
du vukua gelen muharebelerin en 1id
detlisi 14 mayıst'anberi Fort Boliviyan 
civarında devam etmektedir. 20 mil u
zunluğundaki bir cephe üzerinde ça.r
:ıışmakta o'.an kuvvetler 80.000 kadar 
tahmin edilmektedir. 

--o---

Feci bir kaza 
ROMA, 2\. A.A. - Targa • Florio o· 

tomobil ya.n,ında Aillcota'nın olomohiJi 
ikinci devrede. Ka.rd~llino kapuıu ci
varında devrilmi-: ve dört metro yüksek
liiinden dü';mü,tür. Derhal hastahane
ye k1'1dıTı1an Ailleota'nın amudu fikarisi 
nin kırıldığı ı ôı ülmü,tür. Raşında d:ı 
yaralar vardır. Doktorlar bir aya kadar 
eyileşeceğini ıhnit etmektedirler. 

--- - -----<>•----- ---

Milli kalkınma 
Amerikada istenilen 
neticeyi vermedi mi? 
V/\ŞINGTON, 21. A.A. - Kanuna· 

damlanndan meşhur tl.1. Klarans Dar
t·o•lın Uç hukukçu, Üç tac'.r ve hi.r fahri
kalOrden mürekkep bir komisyo:ıun 

Milli lcalk;nma kanunlarını tetk'k etme· 
ğe memur edildiği malumdur. M. Darro• 
btt komisyonun hiç bir zaman raporunu 
~·enniyeceğini söylemesine rağmen, çok 
büyük olan bu rapor bugün ne,redil
mi~tir. Raporun Amerilu~da büyük bir 
akis uyandıracağı tahmin edilmektedir. 

Raporda, elektrik, sinema, ayakkal.1, 
l·örr.ür. buz gibi birçok senayide mono
pc;I temayül!eri görüldüğü bildirilmekte
dir. Rapor, Reisicümhura, kaoun~arı ta
dil etmeyi, k;ınunları tatbike memur o
lanları deği,tirmeyi ve yeniden- teşkilat 
yapmayi teklif etmektedir. 

Rapor, kanunlar:n 1933 nisanından 
1934 niıanına kadar, hayatı yüzde 19 
nisbettl!de bahalılaşfird : g!nı, ücretlerin 
ayni ni•beUe artmad:ğını kaydetmeke
dir. 

Rapor, Cümhurre.isinden, trii.aler a
l~ylıindeki kanunun tekrar tath:kiııi İs· 

teriı~t.tediı·. Bu kanun, N. R. A. kanunla
rı mÜ<"İbince, ticari şirketler yapılmaı:
na müsaade için ortad.ın ka.IJ1rılm1~tı. 

Dünya futbol şampiyonluğu 
ROMA, 21. A../\. - Futbol dünya 

oampiyonlu:i'unun ltalya tarafından ilk 
defa ku~nılnu~ olma•ıoı kutlulamak 
mak•adiyle, !'ti. Mousolini, yeni bir seri 
posta pulu ihda11nt emretmiştir. 

La Republique'den : 

La Republique gazetesi Arabis
tan vakayii hakkımla ya;ı;dıiı b;r ma· 
kalede diyor ki: 

lnteligeru aervisinin lbnissut ile te~ 
rilri me.f4i ettiği zannını tevlil edecek 
emareler vardır. Bu ı;idi kuvvet, 1916 
da Kral Hü•eyinin oğullo·ı ile yaptı • 
imı fİmdi tekrar etmek ister gibidir. 
lngilterenin maksacli lbnısJJuJa yar -
drrn eP:drek Yemen kıtu·;1.n1. tan1ame:n 
istila etmek ve lbniasnut ile .. tabii nak 
dı muavenet nıukabilir.de - hır do.st -
luk teaia eylemelıli;· lbnı..'8vdun bu •i 
}'OJeti takip etmesi ınulıtenıcldir. ,.·a
kal tu da muhakl,a::ı.r kı, Vehabile
rin reisi /ngilizlerin tuzağına kendini 
/.•nphrma:ı:. Ve lngil;~lerir. biı· gitn in
/libnra uğramaları i/Jttrral; de kuı••·et 
lilir .. Zira, son iatilıba~ ara naz.aran, 
; op, mitralyöz, tank ve hattü tayyare 
ile m~cehhe:ı:, mu~ıı;,., lıu· orduya ~a .. 
lıip bı.l,ınan ve mah:r /11r devlet ada
rtı olan Jbnissuut. i' ~menin istilô ını 
mült:ıık•p muhakkah Şimale te11eccuh 
~decektir. Yani, s;n.ı <"i>l~ne ı: e Mı~ı
, .• ı ~oğru dönecektir. Hatt1. kıın diye
(1ili,· kı daha yuhar•J a, Filisline, l1clhi 
..fr. ırah'a yürümiy:.t.:kt,r? 

/lczreti Muhamıneciiıı serdarlat·ınırı 
ı •ri1İ takiben • Mı~ır da dohil oldu~u 
fıaldt. · Yakın Şaıutakı bütün Ar'"'p 
111crnlckctler1.ni ayuf. ! 1.ındıracak bir 
ru•'.İl- l elıit Arap hiiküml tinin tccs-'-Ü""u .. 
n : ın !n~iltereye nr gib; Faydalar le .. 
nun edecef:i suale dl!Cc··· 

('.urta mukabil,~ t()'UfJtn f.:OZÜ Y (" .. 
•nen üzerindedir. Jırı.sı.:ut hen.fı lu· 

Yeni paralar 

16 milyon gümüş 
Para basılacak 

Meclise verilen kanun 
layihasının esasları 

ANKARA, 21 (Telefonla) - Ma
deni ufaklık paralar basılması hak • 
k1ndaki kanunun bazı maddelerinin 
tadili hakkındaki layihayı hükW..et 
Meclise vennittir. Layihada mezkfır 
kanunun birinci. maddesinin f(>yle ta
dil edilmesi teklif olunmaktadır: 

•·sekiz milyonu ,imdiden ve 8 mil
yonu lüzum görüldüğü zaman bash· 
nlmak Ü.Zere 16 milyon liralık gümüt 
para çıkannağa Maliye Vekili mnun 
dur.,, 

Kanunun ikinci ve dördüncü mad • 
delerinin ise 1öyle tadil olunması ıs

tenmektedir: 
Madae 2- Teabit edilen g ·:..nüt 

25, 50, 100 lrurutluklarrn ibare bınde 
.>ekiz yüz otuz olacaktır. 

M ıdde 4 - On paralık bronz pa
ralar için tesbit otunan ha1ita icabı · 
na göre Maliye Vekili tarafından ta
dil edilebilir. 

Layihadaki diğer hükümlere gore 
ufaklık madeni para basılması için 
masraf olarak itaya mezuniyet veri -
len 500 bin liranın bir milyon liraya 
çıkarılması i•tenmekteuir. 

Ufa.ktık paraları basacak olan Dam 
ga matbaa.at paraların siiratle bııl 
msı için tesisatını takviye ve tevsi e -
decektir. 

Paraların basılması esnasında me
sai ha.rici çalıştmlacak memurlara ay 
hk, maaş veya ücretlerinin muayyen 
bir nisbeti tecavüz etmemek üzere mun 
za.m bir ücret verilecektir. 

Meclis bugünden itibaren 
hergün toplanacak 

•••••••• 
Bütçe münasebetile Başvekil Mecliste 

mühim bir nutuk söyleyecek 
ANKARA, 21 (Telefonla) - Büyük Millet Meclin yarın

dan İ 'ibaren her gün toplanmağa karar verm~tir. Ba,ta bülfe 
olmak üzere elde mevcut müstacel isler bu devamlı toplanmayı 
zaruri kılmıştır. Maamalih Mecli'i,; yannki toplantıaının kısa 
sürmesi ve asıl ı-tiyele Çarşamba günü ba,lanmaaı muhtemel
dir. 

Zir", ya:1n Fırka •rupunun toplanarak hükUrrıetin bazı ;,. 
ler lıakkancla vereceği izahatı dinlemeai muhtemeldir. Banlmaaı 
ikmal edilen 934 bütçe projesi bugün Medis ııZa/anna tevzi 
c ,/ilmi,tir. Bu suretle bütçenin müzakeresine Perşembe günkü 
toplantıda b~lanabı~ecektir. 

Bütçe müncuebetile Başvekil Paşanın Meclisle mühim bir 
nutuk irat etme.ai ve nutukta bilhassa harici işlere temas etmesi
ne initzar eclifrr:ekıeclir. 

Hegefi Vekilede müzakereler 
ANKARA,,_21 (T.Jelonla) -icra Vekilleri Heyeti bu ak,am top

lanmıı;tır. Geç vak'e kadar devam eden bu toplantıda harici işlerin gö
rü7ülrlüğü zannolanmaktaJır. 

Orta tedrisat mektepleri müdür 
ve muallimlerinin maaşları 

Paraların baaılm.a İtinde fevkalade 
gayret ve hizmetleri görülenlere Ma
liye Vekileti nakdi müklıfat vcrece1t 
tir. 

ANKARA, 21 (Telefonla) - ilk Ve orta tedrisat muallimlerinin 
tc ı li ve tecziyeleri hakkındaki kanunun yedinci maddesinin tadili hak 
kındaki layihayı hükrimet Meclise vermiştir. Bu layiha ile orta tedrisat 
mek epleri müdür, bafmuavin Oe muavinlerine/en başka idari vazifeleri
ne mukabil talebenin azlık ve çokluğuna $lÖre Maarif Vekaletinin tes -
bit edeceği mikdarlar verilecektir. Mikda;: . .:ır şudur: Lise ve Muallim 
me.'ıtepleı·i müdürlerine ayda en az doksan en çok 150, orta mektep 

I n:üdürleri lise ve muallim mektepleri btıfmuavinlerine en az 5D, en çok 
doksan, muavinlere de en az 35, en çok 50 lira verilecektir. 

Şah Hazretlerini 
istikbal için 

--o--

ANKARA, 21 (Telefonla) - 10 ha
zinı>da memleketimizi tes,.,if edeı:d< o • 
lan lran Şahı Ha..'1'C'tlerinin rr.ihmandar
lığına intihap olunan zevat ay ~md~ 
hududa gitmek üzere Ar..kara'dan h.aıl"e
ket edeceklerdir. 

Mihmandarlar ordu müfetti\lerinden 
F ahrettm, Ali Sart Paşalarb Riyaseti · 
cümhur yaverler.nden Celal Bey, Hari
ciye V dcileti umum müdürlerinden Ke .. 
mal ve T~rifa umum miid\W muavini 
Şevlcati N~ri Beylerdir. 

Hariciye Vekili Tevfik Rü4tü Beyin 
Şah Hazretlerinin inikbalinde bulun -
mak üzere haziranda Cenevre' den tay
yaTe ile ~leketimize dönmesi çok 
muhtemeldir. 

Erzurum caddeleri 
ERZURUM, 21. A.A. - lran Şahı 

Pchh.vi Hazretlerinin buradan geçmes.i 
dolayisiyle şehrin bazı caddderi ve ge
çecekleri yollar düze~tilmektedir. Muh
terem misafirl'!rİn istirhatlerinin temini 
için yatacaklan mahaller şimdiden ha
zırlanmaktadır. 

Viyana elçiliği 
ANKARA, 21 (Telefonla) - Viya,... 

Maslahatgüzarlığına tayin edilen Cevat 
Beym Tiran Elçiliğine nakledileceği ve 
Tiran Elçisi Ruşen E"ıref Beyin Viyana 
ElçiliğÜte tayin oluna<:ağı h.a...r veril
mekte<hr. 

Hariciye tayinleri 
ANKARA, 21 (Telefonla) - Mün 

hal bulunan Hariciye Vekaleti U:num 
'?'i~ürlüklerine orta elçi Ali ve Şe.<J. Se
limi Beyler tayjn edilmişlerdir. 

P"l't• Elçiliğı lciıt1Li Behçet Beyin A
tina Elçiliği katipliğine, Viyana Elçiliji 
katibi Bedri Tahir Beyin Tiran Büyük 
Elçiliği katôpliğine naJdi kararlaımıt•ır. 

\ t .~utını ve orduların• teıtJiJ.. 1.Je lalim 
tt ın birkaç talyau zaf>;ri gt!tirntİ.flİ 

\ İtalyanın tarzı hareketini anlaınnk i ... 
~tn naritaya bir gor. gezdiıu,ek lıiJi · 
dır. \laai bir müste.mi.c/.: • iını,eratn,.. -
lu.srı..na ş.ahip olmak hevesinde bulu .. 
nan ltalya, bir tarafta Trablus Carbe 
ue Bingaziye ve diğer tarafta Somali 
memleketini ve daha yukanda Eritre 
müstemlekesine maliktir. T rablu.sun 
hudutlannı tevsi etmek /talya için im 
kansızdır. Habeıistan cihetinde kar • 
şısına Jngiltere ile Fransa ~ılıar ki, bu 
iki devlet 4C seneden beri buraya kuu 
vetle yerleşmişlerdir .. Roma için bu • 
ralarda kuvvetli bir müstemleke kur
mak imkanı yoktur. Geriye yakın 
Şark kalır. 

Birkaç ;ı;aman evvel, tlalyanın A -
nadolu Üzerinde emelleri vardı. Fa ... 
kat genç Türkiye kuvvetlidir ve ken· 
dini !'aydırmağa karar vermif bulu ... 
nuyor.t la/yanın Suriyede dahi bir ta
kım •melleri olmuştur. ve vardır. Fa
kat Fransanın bu memleketi terketme 
ğe hiç niyeti yoktur. lçimi;ı;de Gustave 
Herve'den maada Suriye manda.:;ının 
ltclyaya terlıcdilm.e!Jini ar;ı;u eden yok 

1 
tur. tlalyanın Fili:rtinde de gö:r.ü vardır 
' 'E vening Nevs" gaz;cte.ri J•i.listi.ndl'!kİ 
/ngiliz mandasının ltalyaya terkini 
tavaiye ediyor. Diğer taraftan Yemen 
deki siyaseti. sayesinde talya Cenubi 
Arabistanda tam môna&ile bir ltalyan 
himayesi tesis edebilae idi, Basra kör .. 
(c;ı;i. Bahri Sefit, Bahri Ahmer. Bah 
ri Muhiti Hin:li arasında Mussoliniye 
11Umütenahi bir siyaset me,,danı açı 
lırd• 

M. Kondilis Venizelosu itham ediyor 
ATINA, 21 (Milliye~) - Harbi.ve nazırı ve Mi~ Müfritler fırkası 

lideri M. Kondili.s Matbuat müm<?Ssillerine beyanatta bulunarak M. Ve 
nizelo ·un dünkü beyanatına ceuup uermiş ue muhalefet reisine karfl ha 
karettimiz lisan kullanmıştır. M. Kondili& bu beyanatında Yunan mil -
:eti 1917 - 1920 devresinde milli isini nasıl M. Venizelosun eline emni. 
yet ettiğini keneli kendine sormaktadll'. M. Kondilis beyana·ını şöyle -
ce bitirmiştir- Eğer muhalefet dalıili cidali istiyorsa, yapalım. Biz kal'sı 
gelmiye hazınz ve böy!e mücadelcl<.-ri yapmağı iyi biliriz. ' 

Milli Müdafaa bütçesinin 
takviyesi için tedbirler 

Yeni kanun layihasının bir !<ısmı dün 
akşam Meclise sevkedildi 

ANKARA, 21 (Telefonla) - Hükü
mct Milli Müclaiaa bütçesini takviye 
malnadile alrnma.;ı kararlaşan tedl>it'lere 
dair kanun li.yilralannm b.i:r 4usmtnı bu 
akşam MecSıe sev!tetmişt~. Bugün ve
rilen layihalar devlet tahvilleri hariç ol
malı: üzere diğer eııılıam ve tahvillt!T Üze· 
zerinden alınacak "·ergiye., ve Devlet Şü
rasında ikame olunacak dav.:rlaNtan alına 
cak harca ve damga kanununun b:ızı 
maddelerinin tad1ıine dairdir. 

Bu son Liyiha ile damga rnevzuumı 

teşkil eden eımıılı: •enedat, ve ilanat üze
rinden alınması hüküıme'tçe teklif edi • 
len kısunlar tunlardr: 

Kefalet akçesi olnuya.n imtiyaz l<arar
namel<!ri, beher bin kuruşluk kefalet ak
çe '-İ üzerinden alınan damga resmi, ihti
ra beratları işl•tilıı sine IDllbsus olarak 
verilen teııkere ve ruhNrl:iyeler, maden 
tahaıriyat ve taş ocakları nıbNıtnameleir 
ve muafiyet ruhsat.nameleri, aliıoıneti fa· 
r:ka ihn;;.baberlerile ünvan tezkere ve 
ruh ... lınameleri, f:ıbr'.ıka, ma1haa ve sair 

Son defa Muuolininin düfündüğü 
belki de bu .ahalar üli. 

Bütün bunların hül<ia<uı fUdur ki: 
Bugün bir t/alyan muvalfalıtyetsizli -
ğinden veyahut bir /ngili;ı; mm;afferi 
yetinden bahsettrn!k mevsimsi.zdir. Bun 
lor aadece zevvahirdir. Hakiki zafu 
yerli ahalinin, Araplann, yeni bir /3. 
lam serdarının muvallakıyetidir. Ve 
lnteligens servinnin bütün iddiasına 
rağmen Arabistanda bilhaasa 1926 dan 
beri ve hasıaten bu sene hezimete uğ 
ramış olan (Garbli) ddi.kleri kimse
dir. 
Le Populaire'den : 

Türkiyenin Avrupa işlerindeki ro .. 
lünün esaslı ehemmiyetini ~imdiye ka 
dar müteaddit vesilelerle izhar retmif 
bulunuyoru;ı;. Sovvetlerle sıkı rabıta -
lar idame ederek Türkiye bir sene -
den beri mühim bir faaliyet g&lermiş 
tir. O olmasa Uli, ne mütearrı.z:ın tav ... 
:cifi icin Londra konferansına tJe ne de 
Balkan misakına nafi olacaktı. Tür -
kiye Hariciye vekili Tevfik Rü•tÜ Be
vin bugünlerde Bül: reşe vaki ziyareti 
Ankara diploma.sisinin temayülillınc 
daha teb.-rü;ı; ettirmektedir. Tevfilı 
Rüıtü Bev ile Mr. Titulesco arası~'!°. 
teati ~dilen nutuklardan ancak b!rıbt 
rinr. mÜ•Jazi ve hemen tamamen mü
şabih iki f.-rkavı göstermekle iktila 
edcceii.~. Mr. Titulesco demistir ki: 
''Jler iki memleketimizi bazı diğer 
memleketlere bağlayan husu.si bir ta 
kım rabıtalar vardır. Biz.. Türk.iyenin 
Yunani&tanın ı.ıe Sovvet Ru3vanın hu .. 
su•i dostlui(una ma;ı;har olduijuna va 

ırnai müesseseler ihtası için ita olunan 
.ruhsatnameler, biT -inwtı:iyazın İ&tibsali 
zımnında reıımi dairelerden verilen mali 
itibar şehadetnameleri, resmi dairelerle 
i:ntiyaz sah.ipleri arasında teati olunan 
tnY:::yaz mukavele ve şartnamelerinden 
alınmakta olan resme iki mis.il. .. 

Anonim ş~.rketlerin serarneyeai.ni.n ta .. 
~nanu imza olunduğuna ve yüzde onu • 
nun veya daha ziyadesin.'n tediye kılın
dığına dair müess.esatı maliyeden veri
fen beyannameler, anoninı ~irketlerin da 
hili nizamnamelerinden kabul ve lastik 
edilmiJ alan nüshaları, ,iN<etlerce teda· 
vüle çıkarılacak bi»e senedatına ve tah
vilat.na ıahip olanlar tarafından talebi 
havi ita edilecek tahviller, anonim şir
ketlerin müessis bine senedatı ve itfa 
senedab, muayyen meblağı havi olmryan 
veya nnıayyen meblağı matuf bul111vm· 
yan taahhüdü mu'iazammın senedat ile 
ibraz edilecek evı-ak, a1e1Umum ordino .. 
lar veya ordino üzeftne bim irsal ve te
teseHüm emirleri, bahri vukuat raporla-

kıfız. Siz de biliyorounuz ki Roman • 
ya, Lehistan ve Küçük itilafın mütte
fikidir ve Fransanın dostluğu ile mü· 
bahidir. Binaenaleyh iki memleket a
raşında muhadenet tesisinin yarının 
:ıulhünün tanziminde mühim bir cimil 
olmamasına imktin yoktur.,, 

Türkiye Hariciye Vekili de bu be
yanatı teyi tetmiş ve cevabi nutkun
da bu m#lciha:z:ata iıtirak eylemiftir. 
'-'Muhterem Nazrr Cenaplaı·ı Türkiye ... 
yi Rusyayo ve Yunani&tana bağlıyan 
dostluğu ve diğer taraftan Romanya
.vı Lehistan ve Fransayo ve Küçük iti 
lôla rapteden münaaebatı meV%UU 

bahsetmiştir. V c haklı olarak bu un
surlarda beynelmilel emniyet ve isti -
rahatin müesair birer Wnilini görmü~ 
tür. Ba nohtai na.zarı kendi noktai na 
:z;arınulan hic bir vec;hile ayırmağa muk 
tedir değilim . ., 

Demek lıi Türkive bugün • Balhan 
itilıilı ile Küçük ltilafm icinde birlef 
tiği - bir siyaset man:umeainin mih .. 
verini teşkil etmektedir. /m;ı;a etmif 
devletlerin kaffesi tarafından tasdik 
edilmesi icin Balkan misakı lehinde 
Türk iye büyük bir gayret ve mesai sar 
fetmektedir. Başlıca •meli de Bu/ga· 
ristanı bu miıaka i~tirak ettirmektir. 
Sultanlar ve Çarlar devrindeki Türk
Rus :ucldiyeti yerine el.vevm Moskova 
oe Ankara cümhuriyetleri Balkanlar· 
da mii•lerelı bir hattı hareket takip 
ediyorlar. Bu si.-aset bugünfrü şek/in 
de kaldıkça muhakkaktır ki dünya 
sulhüne ve beynelmilel iştiraki me -
saiyc hadim ve nafi olacaktır 

Buğdayı koruma 

Layiha dün 
Meclise verildi ---
6 Milyon 400 bin lira va

ridat temin edilecek 
ANKARA, 21 (Telefonla) - Hü

kıimet Buğdayı Koruma Kanun layt. 
hasmı buaün Meclise vermiıtir. Hü -
kıimet laviharun esbabı mucibesinde 
buğday mahsulünü kıymetlendirme -
ğe matuf ... e Buğday Kanunu hüküm
lerine göre hazırlanan bu vere-inin ae 
nede 6 milyon 400 bin lira varidat te 
min edeceğini tahmin etmektedir. Li 
yihanın es.aaları tunlardır: 

Memleket dahilinck yapılan ve ha 
riçten g-etirilen un Ye undan yapılmıt 
maddeler Buğdayı Koruma vergiaine 
tabi olacaktır. Bu maddeler buğday, 
çavdar unları undan yapılmış diğer 
ma.dde1erle makarna, tehriye, irmik 
ve her nevi biaküit yel ve au ile i,le -
yen eteksiz ve vaMız değinnenlerde 
öj"üdüJmiiş unlar bu ver,.tden müa .. 
tesnadır. Yalnız bu değirm.enlerin ma 
muli.tı sa.tıta çıkanlırsa vergiye tibi 
tutulacaktır. Ve -.ergi müşteriye ait 
olacaktır. 

Kendi ununu öğüden değirmenci 
veya malmı fabrikada ve değirmende 
öğüttüren şahı&lar bu kanunun tatbi
katında. müşteri vaziyetinde olacak -
tır. Vergi değirmen ve fabrikaların 
bulundukları mahalli varidat dair.,.İn 
de tenıerküz ettirilecektir. 

Verginin tnatrah ve nisbeti müte -
amil olan 72 kilo gayrisafi aiklette her 
çuval un için 150 kuru" o'acakt~r. h • -

karna, irmik, ~hriye i1e her nevi pis 
lcüi için vergi verilmiş undan yapıl .. 
dığı takdirde beher .kiloda birbuçulc, 
vergi verilmemiş; undan mamul ise 3 ku 
nıttur. Vergi mükellefleri mal sandık 
ları.ndan yediaini vermek auretile ala 
caklan 3 parçalı makbuzun bir par -
çuını deği.nnenciye, diğer parçaaım 
kontrol memuruna verecekler, üçün -
cÜyÜ de hıfzedeceklerdir. Değirmen 
ve fa.brikalar ve kontrol memurlPrı 
bu makbuzlan hususi bir deftere kay 
ded.cekler, kontrol memuru çuvallan 
mühürlemeden değirmenden un çıka. 
rılma.sına müs.a.ade etıniyecektir. Çıı .. 
val ile sa.tılmıyan makarna, irmik, ,eh 
riyc ve pisküvi zunıfuna vergi pulu 
yapıştırılacaktır. 

Pullar kıu> ve zarfların açılauk ye 
yerlerine yapıttrrılacaktır. Yukarıda .. -
.ki hükümlere riayet etmeyenlerden , ... 
ki misli vergi alınacaktır. Defter tut 
tuğu halde bir kısım muamcmelerine 
kaydetmiyenler veyahut baxı mamı• • 
!at için makbuz veya pul kullanma.y~n 
ların vergisi o ay içinde en fazla tf 
gün ühasılatı tahakkuk ettirilerek yi•z 
de elli. cezasile tahsil olunacaktır 

Fabrika, değinııen, fın~ işl~ten.l~r 
ile zahire tüccarlan, fabrika, deı:ır 
tnen mağaza ve depolarında bulunan 
un ve undan aı:nmul olarak bu kanu
na giren maddeleri bir bcyannaıne ile 
kanunun neşrinden iti.haren 2-t ıaat 
zarfında varidat tahakkuk dairelerine 
bildirmeğe mecbur olacaklardır. ~il : 
dirmiyenlerden bu malların ver.ı;ılen 
iki mi.ali alınacaktır. Ba vergi k:tnu .. 
n11'1un tatbikına 1 Haziranda başta. • 
nı:tt"aktır. --
Adliye intihap encümeni 

ANKARA, 21 (Telefonla) - Adliye 
intihap encümeni haziranın i!~ ~?'"" 
da toplanacakbr. Maliye V ck•l~tı ınt.ı
hap "ncümeni de yann toplar.~caktır. 

rı, muvakıkat sigorla beyarmame!eri., si.. 
gorta zeyilleri, al.,\ümum tahkimnmne
ler sulhnameler, konkordato ve maha
ka:. ve devaire ibraz olunan blançolar, 
pasaportlar, silah taşmıak içOn v.eAJ~n 
teııkereler, ki.ğıt ve mukavva uzerJne 
yazılarak umumi mahallere asılan el w: 
duvar ilanlan kag· rt ve mukavvadan 

• h" bıqka maddeler üzerine tertip ve t"f ır 
edilen ilanlar, şiıi<etlcrin turuk ve mua
birde hafriyat ve o.mira! icrası için be
lediye dairelerine verilecek ihbarname -
lerden alınmakta olan reome bir ml--..il. 

Her türlü alun ve ıaUm ve -icar ve t.
ticara. müt-1lik ihale kararlan reaimlo
rine iki misil, tiıketlerin çıkaracağı laini 
tat resmine bir mKil. 

Bundan başka layihada imza ve mü
hürler hakkmda şehadet ve tasdiki havi 
şerhler, hancı ve otelciler tarafından za
bıtaya verilen ihbırruuneler, potta ha
valeleri ve buna müteallik makbuzlar, 
mtrvakkat teminat mektuplan ve depozi
to mukabili verile.i makbuzlar, icra dai
relerinin veNıikleri makbuzlar, hesap 
pusulalan, ilam havi olmıyan cep tak -
vimleri ve yalnız sanat ve mahalü ikame
ti mübeyyin kartlar, adresler, levhalar, 
lokanta ve otellerin yiyecek, içecok lis
teleri, duvar ve ehli hayvanlar sayım, 
yoklama, ifraz tezkeret....i, hükumete ait 
nıüze ve devairi belediye ile menafii u .. 
mwciycyc ait cemiyetlerin sergi biletle
ri resimlerinin iae kaldırılması tokUf o
lunmuştur. 

Diğer tat'aftan ka7.anç, veraset ve İn· 
·ti1cal vergileri kanunları mucibince mü .. 
kelleflerin verecelı:leri Vt!Tgİ beyannmrı• 
lerinin bir lira reırne tabi tutulması tek 
üf olunmuştur. Oamg kanununda tiya! 
ro ve konser ile sinema, sirk, stadyom bı 
!etlerinin tabi ola<akları resim fıkrasına 
plajlann da ithali aynı layiha ile isten -
mittir. Mun-zaın resimlerin i.tifuına 1 
haziranda. başlanacaktır. 

Müdafaa purarı 
ANKARA, 21 (T•lefonla) - Buğda· 

yı konıma vergisi için ihtas edilecek pul: 
!arla sigara ve içkilere yapı,tırılaoak mu 
dafaa pullarınrn nümuneleri Maliye Ve· 
k3.1etfnce tespit olunmuştur. PullarıJt 
ba51lmasına yakında daım:ıa matbaasın
da başlanacaktır. 



1 E ELıciJAlll 
Tamim hastalığı ... 
Resmi dairelerde isiniz varsa 

mutlaka görmüş, i~itmiş, öğren -
mişsinizdir. Bu dairelerde ka
nunlardan ziyade bir takım 
tamimleı· is göı·ür. Amma bu ta -
mimlerin lüzumu yok mudur?. El
bette lüzumu var ki yazıyorlar. Bir 
kanunun tatbikatına ait bes on ta
ne tamim mu 'laka vardır. ' Ve bu 
tamim~er büyük bir dosya teshil e
derler. Hcıngi Mcıliye şubesi11e, 
hangi nüfus dairesine, hangi polis 
merkezine, elhasıl hangi resmi ka
leme gitseniz içinden güçlükle çıkı 
lır bfr tamim dosyası görürsünüz. 

Bu tamimleri halk bilmez. Hal -
buki çok defa halkın isine al~kası 
~'!rdır. Geçenlerde bir 'İş için gitti
ı:ım bir Maliye şubesinde bancı bir 
tcıkım tamimlerden, tahriratı umu 
miyelerden bahsettiler .. Tabii buıı
lardan hiç haberim yoktu. Kimse 
de beni bu camim/eri bilmediğim -
den dolayı tayip edemezdi .. Ede _ 
mezdi amma o tamimle;i bilmedi -
'ğim için bazı zararlarcı, hatta mua 
hazelere uğradım. Bana öy~·e geli
yor ki bu tamim işinde biz biraz 
mübalağa ediyoruz. Bu meselede 
halk kadar memurlar dcı müskülat 
İçinde. Çünkü bir kanunun pefİn· 
deki elli tmnimin hangi birini ak
lındcı tutsun. Ya tatbikatta lalan 
numaralı tamime muhalif bir 4 ya 
P?rsa ..• Onun için işle,.. tamim tet
kıki yüzünden ağır/asır .• Hatta tat 
bikatta biraz tereddÜt hasıl olun -
ca aksine bir şey yapmamcık için iç 
•cıhibinin zararına da karar verile
bilir. Hele mesele Maliyeye ait ve 
fert ile hazine arasında İse onun 
İçinden hiç çıkılmaz. 

Gönül ister ki bütün devlet işle
rinde herıkesin bildiği kanunlar er;; 
b~sit şekillerde ve tamimlere bü -
rünmed en tatbik eı:lilsin ! . Olmaz 
rıu sanki?. 

Tıkız tekerlekler 

Bundan bilmem kaç sene evvel 
P<lTiste bir gün gezerken dıvarlar
da bir ilan gözüme ilişti.. Büyük 
harflerle: 

(Bir Rezalet) 

Yaklaşıp okudum. Aı~nda h:i -
lô.saten su yazılı idi: "domuzları 
İsi hava' dolu lastik tekerlekli kam 
Yanlarla tasırlarken Parisliler ! Si
zi tıkız tek;rlek:i o"obüslere bindi
riyorlar. Hakkınızı arayınız!,, 

Ozaman bana demislerdi ki bıı. 
ilanlar, bir lastik fabrikasının isi -
dir ... Onu bilmem, yalnız bildi;iim 
bir şey varsa lstanbul sokakların -
~a böyle tıkız tekerlekli kamyon -
"<lr geçerken bütün binalann is -
Pcrzmos tutmus gibi titremekte ol
duğudıur. Hatta karilerimden bir 
:tat bundan şikaye: eden mektubun 
da bu saıısıntılann hastaları, ço -
<:ııkları rahatsız etmekte ve Ter
kos, Havagazı gibi toprakaltı tesi -
•atını hırpalamakta olduğu için 
nakliye kamyonlarının havalı te -
kerlekli olmasını tek:ıl ediyordu. 
Doğrusu bu me~ele binaların sela
lrıeti ve halkın istirah~i namına 
belediyenin düşünmesi lazımgelen 
bir istir. 

' FELEK 

Bükreş filarmonikası 
bugün geliyor 

. Dünyanın ~ayılı şef dorkestrle· 
tınden Geo,rges Georgesco'nun ida 
te~indeki Rükreş filarmonikası bu
g.un, iki konser vermek üzere şeh
l'ı • 
tnıze gelecektir. 

t BORSA 1 
U, Be.nkaamdan alınan cetveldir) 
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4,15 
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ÇEi( FiYATLARI 
Londra 
Pnris 
"'11.,ho 
4n~vre 
Aıina 
llr\ikael 
~~'!it~rdam 
S

U:Jork 
of ya 

12,06 
9.;ı5,63 

2.45 
83,58,15 

3.40.40 
1,17,46 

79.82.50 
65,63ti0 

Prai 
Berlin 
M11.drit 
Belsrat 
Zloti 
Pengo 
Bük ret 
Viyana 
Moa1.ı:o:va 

19,09 
zot,96.

s,e2,4s 
35.07 

4,20 
2,69 

79,33 
4,22 

ıt,00,50 

N U K U T (Satıı) 
Kuruı Jtunıt 

~ F_ Fra,..auı 169 20 l. la-.içre 808 
1 Deılaır 117 1 Pezeta ıs 
l latıprlin 642 l Mark 49 

20 Liret 214 1 Zelati :ı.o.so 
~ F • Belciılta 115 20 Ley 19 n .... hmi 24 20 Dina.r li3 

1 Florin 113 1 ÇernoTİı; ~-

l Şile A•. Z2 Albn 9,25 
:ıo Le..-._ Z3 1 Me~idiya 35 1-2 '• -~ 

Milli 'l ET :, ı ı 

• ' 
ŞEHİ HABERLERi 

EKONOMi 

Marsilya sergisinde 
Türk malları 
Yarın ş~hir meclisi salo
nunda içtima yapılacak 

Alman maliimata göre mem1eke 
timize gefon F ransrz heyeti dün 
Ankarada temaslarda bulunmuş -
tur. Heyet bugün şehr'.ınize döne
cek ve Pendiık'te trenden inerek 
Yalova'ya -g-idec.ektir. Bugün Yala
vada Ticaret Odası tarafından he
yet azası şerefine bir ziyafet verile
cektir. 

Heyet İktısat V e.kaletile daha zi 
yade Türk tacirlerinin Fransa'da 
ihraç mallarını tanıttırması ~çin 
Türk iihraç mallarının Marsilya ser 
giısine resmen gönderilmesi ncı.kta~ 
smdan temaslarda bult:.nmuştur. 
He;;et Marsilya sergisinde Türk 
ihraç malları i-çin iyi bir paviyon 
bazırlanacağftll ve 150 metre mu -
rabbaı kadar tutacak olan bir pavi
yon projelerinin :hazırlanmış ol -
duğunu vekalete bildirmiş ve prı>
jeleri tevdi etmiştir. 

Yarın Şehir Mecl.i.ı.i salonunda 
ihracat tacirlerile heyetin yapa.ca
ğı temaslara eıhemmiyet verİ'lımek
tedir. Bu toplantıya Oda tarafın • 
dan Fransa'ya ihracat yapan 5() fir
ma davet edilmiştir. 

Almanyada sigıra fabrika.
tarı karteli 

Almanyada bir müddetten beri 
teşkili etrafında fabrikalarla lktı -
sat Nezareti arasında müzakerat 
cereyan eden s·igara fabrikaları kar 
ieli teşekkül etımiş ve faaliyete ge.;: 
miştir. 

Finlandiyalı Ticarat odası 
mümessili 

Finlandiya Tocaret Odalarından 
birinin başkatibi o~an M. Gadoline 
dün Ticaret Odasına gelerek Oda 
Umumi Katibi Vehbi Beyle görü~ 
müştür. M. Gadoline Türkiyede ya
pacağı iktısadi tetkika~ icir ndn
nın tavassutunu istemiştir. Yarın 
TA. Gadaline Ticaret Oadsı tetki
k.at şubesi müdürü Hakkı Nezihi 
Beyle beraber bazı iktısadi mües
geseleri ve faltrikaları gezecektir. 

Yerli çikletler 
lstanbul'da son zamanlarda çik

lat imalatı bir 'haylı ilerleıni:;tir. A
mer>kadan gelen bu sakız çiğneme 
adeti bütün dünyada c<lduğu gibi 
memleketimizde de ilerlemiştir.Ti
caret Odası memleketimizde çok 
sarfedilmiye başlıyan bu sakızlar 
hakkında tetkikat yapmış ve yerli 
çikletlerin hariçten gelenlerden 
daha İyi olduğu anlaşılmıştır. Çik
letçiler de O~aya müracaat ede -
rek, hükumetin kendilerini haı · -
ten gc;l~n. çikletlere karşı müd< a 
etmesı ıçın teşe!lıhüsatta bulunul • 
masını i"&temişl~rdfr. Bu talep Oda 
tarafından vekalete bildirilmiştir. 

Amerikaya göndsrilecek eşya 
Amerika Müttehit Devletleri 

Maliye Nezaretinin bir kararı muci 
bince bundan sonra Amerika'ya 
gönderilecek olan eşya ve paketi~ 
ı-in üzerine menşe olan memleketrn 
isminin sarahaten zikri icap eyle -
diği ve yalnız şehir veya vilayet i
simlerinin gö~terilmesinin badema 
kafi gelmiyeceği Amerika Sefare
tinden öğrenilmiştir. 

o-------

Esnaf bankası 

MAHKEMELERDE 

Adliyede 
Noksan kalmadı 

Hazirandan itibaren herkes 
resmi elbiselerini giyecek 

İstanbul Adliyesinde 1 Ha:ıi -
randan itrba~en bütün noksanlar 
ikmal edilmiş olacak'.\11'. Gene 1 
Hazirandan itibaren bütün mehke 
melerde hakimler mahkemeye res
mi elbirnlerini !abis olarclt çıka -
caklardır. Avukatlar da mahkeme
lere resmi kisv'eleri ile girecek!er
di:-. Müha:ıir:er de resmi elbisele
rini yap~ı~lardır. 

Yangına sababiyet vsran!er 
Balıkpazannda iki üç ay evvel 

bir yangın bMlangıcı olmu,, bir 
~~al dükkanı hrtufmu~, fakat ye 
tı,ılerek söndürühnü,ıü. Bu yangın 
hadice·inde dükkan sahipleri Jak 
ve Yuhaf Behıır efendilerle dük -
kan kiracısı Ahmet Efendi ihmal 
ve dikkatsizlikle yangına sebebi -
yetten muhakeme edilmektedirler. 
Dava ,ahit ge~irilmeıi ve keşif ra
po:unun okunması için başka güne 
bırakı!Nışt1r.;. 

aşrıyaf davafarr 
Talebe Birliği tarafından ne.re 

dilen Birlik Mecmuası aleyhine 
Matbuat Kanununun 30 uncu mad
desine muhalif hareket ettiğinden 
dolayı Müddeiumumilikçe dava · -
kame edilmiştir. 

Dali olduğu anlaşıldı 
Topkapıda Münire Hanımı öl -

dürmekten suçlu Leyla Hanımın 1 
deli olduğu anl~ılmı•, kendisinin 
miitahede altına alınmasına karar 
verilmi~tir. 

Hocapaşıı cinayeti 
Hocapaşada kahveci Halil Efendi 

yi yara~amalrtan suçlu Cemil Müd
deiumumiliğe teslim edilmi~tir. 
Halil Efendi aldığı yaranın tesi i
le hastahanede ölmüştür. Müddei
umumi! k Cemil Efendiyi Birinci 
istintak dairesine ııevketmiş, Is -
tintak Dairesi de hakkında tevkif · 
müzekkeresi vermi~tir. 

On seneden dört buçuk senaya 
Çatalcada Kehya Hüseyini öl -

<!üren lmam Hasan Efendi evvel -
ce 10 sene hapse mahkfun olm~ -
tu. Temyiz Mahkemesi bu kararı 
bozmus, yeniden yapılan muhake
me neticesinde lmam Hasan Efen 
dinin ceaztı dört buçuk seneye in
dirilmistir. 

· Yankesici 
Vapurda bir yolcunun cebini ka 

rı~tırırken cürmü m~hu'. halinde 
yakalanan yersiz yurtsuz gürühun
dan Rasim iıııninde bir yankesicı 
Sultanahmet Sulh Ceza mahkeme -
si tarafından tevkif edilmiştir. 

MahkOm edilenler 
Zekiye Hanımın evine girerek 

hırsızlık etmekten ve Zekiye Ha • 
nım.ın kiracısı Fatma Hanımın eş
yalarını çalarken yakalanmaktan 
suçlu Asafın mahkemesi dün ik -
mal edilmi\I, 3 ay hapse konulma
sına karar verilmiştir. Gene ayni 
mahkemede nüfus tezkeresini tah 
rif etmekt:,en suçlu Anna bir ay, 
Sultanahmet camiinin kul'\IUD bo -

ftfAARlFTE 

~akalorya 
fstiyenler 
Ecnebi ve akalliyet mek
teplerinden de talip çek 

Lise bakaloryasına bu sene ec -
nebi ve ekalliyet mekteplerinden 
de birçok talip vardır. Bunların ye 
kiinu 500 kadar tutmaktadır. Di.ııı, 
Maarif müdürlüğünde bir topl.ın -
tı yapılarak bakalorya isteyen bu 
talebenin vaziyetleri tetkik edıl -
mi!!h·i. Şeraiti haiz olan talebeye 
imtihana girmek hakkı verilecek • 
tir. 

Bu sana muallimler arasında 
nakil )'Ok 

Maarif Vekaleti, bu sene ilk 
mektep muallimleri arasındaki na
killere dair mühim bir tamim gön
dermi~ir. Tamime göre bu sene hiç 
bi:- vilayet muallimleri arasında 
nakil yapılamıyacaktır. Bilhas~a 
Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa gi
bi büyük merkezleroe kadrolar ta
mamen doludur. Şiddetli t·ıhhi se
beplerle çok mahdut bazı nakiller 
yapılabilecektir. 

Köy rr.ekteplerinde imtihanlar 
Köy mektepleri imtihanları de 

vam etmektedir. Az sınıflı ve lek 
muallimli köy mekteplerinde imti
hanların ay. ı ayrı yapılması muva 
fık görülmemiş, birkaç köy mek • 
tebinin imtihanlarının bir arada ya 
pılması kararlaştırılmı~tır. 

Daruşşııf !kanın yaz gezintisi 
Darüffafaka lisesi Beykoza bir 

gezinti yapmıtşrr. Orada talebe a -
Tasında muhtelif cyunlar ve musa
bakalar yapılmı,, kazananlara he
diyeler verilmi,tir. Ak,ama doğru 
her sene olduğu gibi Beykoz takı
mı ile Darüşşafaka fütbolcüleri kar 
'ıla.ı;mış ve Darüşşefakalılar ikiye 
karşı üç tayı ile galip gelmi,lerdir. 
Gidif, geliş'-e bir bando müntahap 
parçalar çalmıştır. 

:JELF.OlYEIJE 

Tepebaşı bahçesi 
-o-

Şehir Tiyatrosu artistleri 
Haziranda işletecekler 
Şehir Tiyatrosu artistlerinin vü

cude getirdikleri kooperatif Hazi -
ran başından itibaren T epeba~ı hah 
çesini i~lebneğe başlayacaktır. Bah 
çede çocuklar için ayrı bir kısım 
bulunacaktır. Operet arti~tlcri, 
muhtelif operetlerden bazı pars·a -
lar temsil edecekler, Şehir bando
su bahçede muntazaman çalacak -
tır. 

Ekmek narlıı 
Ekmek narhı bu hafta 1 O para 

zamla yedi kurllf otuz para olarak 
tesbit edilmi~tir. 

İstanbul Belediyesinden: 
Mayısın yirmi üçüncü çarşamba 

gününden itibaren ekmek yedi ku
ruş otuz para francala on iki ku
~tur. 

nılannı eğe ile keserken yakalanan 
Rifat ta 25 gün hapse mahkfun ol
mutlardır. 

ViLAYETTE 

Kazaların hepsinde 
Ağaç dikme 
Vilayet ve mülhakatında 

200 bine yakın ağaç dikildi 
İstanbul Vilayeti ve mülhaka -

tında ağaç dikme faaliyeti çoğal -
nuştır. Bu sene içinde 773 adet Sa
rıyer, Beyoğlu, Beşiktaş Kazala -
rmda; 4327 adet Üsküdar ve Ka -
dıköyönde, 1110 adet Beykozda, 
447 Şilede, 2500 Silivride, 1483 
Çatalca'da, 570 Kartal'da, 1025 
Bakırköyünde, 2300 Yal<ııva'da o-1-
mak üzere 19685 adet o.ı·man ağa
cı dikilmiştir. Fi.danların bir kıs -
mı Kağıthane ağaç fidanlığından, 
mütebakisi hariçten temin olun -
muştur. 

Meyve ağaçları 
Meyve ağaçları da dikilmekte

dir. 26550 Sarıyer, Beyoğlu, Beşik
taş Kazalarında, 840 Beykoz' da, 
6925 Üsküdar ve Kadıköyünde. 
2995 Şile'de 9162 SHivri'de, 982 
Çatalca' da, 16680 Kartal' da, 4414 
olmak üzere 148,869 adet yemış 
ağacı dikilmiştir. 

Münhal 
Mebusluk 

Cuma günü intihap 
yapılıyor 

-<>-

Mebus namzedi miralay 
mütekaidi Ali Beydir 
Trakya Umumi Müfettişliğine 

tayini dolayısile lsünbul Mebus • 
luğuncfun İstila eden lbrahim Tali 
Beyin Yerine mebus intihabı için 
Vilayete teb:,ğ gelmis ve Vilayet 
te ait oldukları yerle;e tamim et -
miştir: 

Belediyedeki intihap Heyeti Tef 
ti.siyesi tarafından is:ilızarata bas 
l~nmıtf!tı. intihap bu Cuma günÜ 
Oniversite büyük konlerans ~ !o -
nunda yapılacaktır . intihap sabah 
saat yedide başlıyacak ve saat on 
üçte bitecektir. 

Aldığınıız hususi malum«a gö -
re lstanbul için mebus namzedi o
larak Cümhurivet Halk Fırkasınca 
mü ıekait MirO:ay Ali Bey gösteri -
lecektir. Ali Bey Bekirağa Bölüğü 
Kumandanlığında bulunmuş, İstik 
lal Harbinde mühim hizmetler ifa 
etmistir. Tekaütlüğiinden sonra ls
tanb~l Liman Şirketinde Hareket 
ve Vesait Şubesi müdürlüğüne ta -
yin edilmişti. 

Kadın hekimleri bir 
birHk yaptılar 

Türk nisaiye ve viladiye müt 
hassrslan, Üniversite Kadın Klin 
!ji profesörleri 'llhm Dr. Lipman v 
Tevfik Remzı Bey !erin iştiraki! 

ir toplantı yapmışlardır. Bu içti
mada Türk kadın hekimlerinin hir 
ikte çalışmalarını ve ilmi yüksel-

elerini temin maksadile bir b irli 
tesisine karar verilmiştir. Birliğin 
nizamnamesi hazırlanarak resmen 
Jıükt'.imete müracaat edilmiştir. ld 
re heyet; intihabatı yapılmış ve ri 
yasete Prof. Lipman, umumi kiti 
)iğe Pr<>f. Tevfik Remzi Bey, ve 
nedar.Iığa da doçent Niyazi Mü~ 
tak Bey seçilmi~tir. Birlik her a 
muntazaman toplanarak ilmi çalı 
malar yapacaktır. 

-o--

unu · ı,::-- - - -, G ll ••• 

•r."ı,: ~I~.,g 
Pahalı ölüm 

Dünyada en pahalı ~ey nedir bi
liyor musunuz? Akla bir sürü şey
ler gelir: Şampanya, havyar, oto
~bil, altın, platin, radyüm ... ve -
saıre .•• 

Hayır, bunların hiç birisi deği: •• 
Dünyada en pahalı şey insanın ca
nulır .. 

Belki, bundan tabii ne olabilir 
canandan da aziz! Dünyada ona 
kıymet biçilmez •.. 

Fakat mesele sade bu değildir. 
insanın canı kıymetli olduğu p,:bi 
canını vermesi de pahalıdır. Vakıa 
hiç masraf etmeden gayet kolayca 
dünya yüzünden ç~ki'e., kimseler 
vardır. Ne sağa zarar,~rı dokunur, 
ne sola ... Çekerler arabayı ve gİ • 
elerler .. . 

Fakat ölümün bir şekli vardır 
ki dehşetli pahalıdır. Akla havsa -
laya nğmayccak derecede pahalı -
dır. O da harptir. 

Amerikada Umumi Harpte ölen 
insanları ve harp ;,.; n Y"P'l an mas
raf lan hesap etmi~~..<r .. Her ölen a
damın başına ne düşüyo~, bilyor 
musunuz? 25.000 dolar. 

Bu hesaba göre mesela lnsull'ün 
servetinin yapabileceği iş bir harp 
zamanında ancak dörc kişiyi öldü
rebilmektir. 

Diğer taraftan gene AmerikaJia 
Gongster'lerin öldürdüğü adamla -
rın kaça mal o!dukı'..ırı da hesap e· 
dilmistir. Buna naza ·ı:m Amerika
lı haydutlann ika ettikleri her ci
nayet için 100 dolar kafi gelmek. 
tedir. 

Demek ölüm mesai/inde - eğer 
tabir caizse - teşebbüsü şahsi ile u
mumi arasında . muazzam farklar 
mevcuttur. 

Bütün bu hakika'elere rağmen 
bütün dünya silah~.ınmakta de~am 
ediyor... Eğer dev!etler beynınde 
.1 "d b · harp rıkacak olursa 
ı e·ıı e ır ~ 

h "l" .. daha ziyade kıymet -er o umun . . 
1 c/iifi görülecektır. Peki bu ne -
Je",, böyle? Hem bu kadar para 
sarfetmenin hem in·an telef etme• 
nin manası nedir? 

Çünkü maatteessü f beserin ah -
lak seu':.ıesi bazı yerlerde henüz 
diğerlerinin malına göz dikmem<' -
ği icap ettirecek derec~de yiiksef: 
memiftir. Bir takım kımseler hala 
ucu sonu olmayan mace alar pe • 
sinde kasmak \adırlar •. Diğer ta -
'-raftan siİah fabrikalarının da bun 
da büyük rolleri olduğuna unutma 
,,.a/,yız. Çünkü mukatele, bunlann 
işidir. Siliilıı.'llar b11nların malı:lır ve 
hükiimetler bunların müşterileri -
dir. Yaptıkları silahları vatanda1-

l kaJar düsmanları da kullanu. 
an ' h · td Bu onlar icin hai:ıi e emmıye e-
ğildir. Hai~i ehemmiyet olan nok • 

ta sudur: b" 
C~phede bir obüs ıı,ctlayıp_ lT k 
damın beynine, kalbıne, bagtT"..a • • ' 
farına yerlestiği ;ı;aman bu 2~00~ 
doların mühim bir kısmı kendılen· 
nin cebine yerleşecektir. 

işte mesele bu raddededir. Ue · 
le bunlar bir de macera pe•ini!e 
tevessü peşinde koşan adamlarla 
Ja tesriki mesai etti mi artık geri 
yanın~ fiz hesao ed;n. O zanıan, 
lsviçredeki silahsızl?.':~a mur~h -
haslarına Lemaıı go,:.ınde kurck 
çekmek kalır ... Biz de burada de -
dikodusunu yaparak, h~ oluyordu, 
ha olacaktı diye çenP. yorarız ... _ 

Silahsızlanmak iç:n evvela sılah 
fab•ikalarından, ölüm oasıla!ı ı -
catlarından işe başlamak l~zım -
dır. O zaman hatleri vana bır ta -
kını kimse~er Çinimacin ha~kında 
hülyalar beslesin... Vallah• suyu 
çekilmis değirmene dönerler .. 

' Mümtaz FAiK 
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fr,,.----------,ı Yemen medeniyeti 1 Yaıan: Gaip AT A 

AK 
llılti .r..tıı..•••• 

3 metro boylu adam .. Hicaz kralı ile Yemen lmamr a
rasındaki muharebe b ir kaç hafta
dan beri her yerde gazeteleri çok 
meşgul ediyor. Bazı gazeteler bu 
muharebenin, Avrupalı iki devletin 
Arabistanda kurmak istedikleri 
nüfuz kavgasının b ir neticesinden
ibaret olduğunu ve muharebeyi ya
pan Arl;!pların o devletler elinde 
bir vasıta olduklarını rivayet edi
yorlar. 

Vehabiliğin tı ~ ' hine göre, bunun 
aksini iddia etmek te mümkündür. 
Vehabilik meydana çıktığından be
ri Necit emirleri ilkin ~ekkeyi al
mağı ve orada Arap birliğini hazır
lamağı kendilerine bir gaye yap
mı.lardır. Onların maksatlarını 
vaktile Napol.eon da anlamı' ve 
kendisi Mısıra girdiği zaman, Hin
distan yolunu hazırlamak üzere, 
kendisinin himayesinde fakat Ve
habilerin riyasetinde, birleşmiş b;r
Arap devleti tesis etıneğe t~ebbüs 
etmişti. 

Herhalde •imdiki muharebe ba
yaği b'r Arap gazvesine benzemi
yor. Necit emiri Mekkede yerlettik
ten sonra Yemene gözünü atınca 
Vehabiliğin çoktan beri malum o
lan maksadı insanın hatırına geli
yor. 

Fakat dünya!'ın •imdiki hal"ne 
göre Arap birliğini kurmak müm
kün olsa bile, Yemen o birliğe kati 
olarak, yani kendisi rıza göstere
rek girebilir mi? Herhangi bir 
memlekette hakiki birlik kurmak 
yalnız başta bulunanların isteğine 
bağlı olmasa gerekt'r. O topraklar 
Ü sti.inde yaıayan insanların arasın
l' a tarihçe, medeniyetçe de bir bağ
! lık bulunmak lazımdır. Halbuki 
l:u bakımdan bir taraftan Hicaz ve 
f\ ecit ile diğer taraftan Yemen ara
s1.1da büyük bir ayrılık vardır. 

Vakıa İslam inkılabı, daha h ic
ret' n onuncu senesinde Yemeni de 
ilhak etmiı ve inkılabın verdiği 
hızla ora,.ı da Arap birliğine sok
muştu. Fakat orada daha evvel bu
lunan medeniyetin eserlerini ve o 
eski meden ·yetin İnsanlar üzerinde 
bıraktığı tesirleri yok edememiştir. 
Bir medeniyet ne kadar eski oluna 
olsun, ona tiibi olmuş insanlar ü-
z. '"\nde onun iz.\erinl ai\me~-i kabil 
olamaz. Ayni lalam inkılabı eski 
lranı da ilhak etmi,, orayı da Arap 
birl iğine soktuğunu zannetmişti. 
Fakat esk: ·Jran medeniyeti her fır
sa tta kendisini tekrar meydana çı
karmı• ve lranlılar hiç bir vakit 
Arap olamamışlardır. Arap dilinin 
en kuvvetli devrinde bile İranlılar 
kendi m ili dillerinde ilim kitabı 
yazarak kendilerinin Araplıktan 
ayn bir medeniyetleri bulunduğu
nu göstermiılerdir. lranda cıkan 
mez.h':p ~arkı da işte yalnız y~han 
cdı' bıE ıkç~ıhl at farkından ibaret değil 

ır. s ı ran medeniyet 0 vak't _ 
~umi dine .gi~~ş, fı;J<at 0 ..;un i~e~İ
ıınde kend: mıllıyetıni gene muha
faza etmek İstemiştir. 

çeviren meşhur büyük bent Ad o
ğullarının medeniyeti eseri idi. On
lardan sonra Hymyerilerin medeni
yeti de Ad oğullarının kurdukları 
y~lda devam e'tmiş, Yemenlilere 
Hı~z ve Necitlilerden büsbütn ay
rr b r hayat vermi~ti. . 

Ad oğu'ları Sedillot'un yazdığı
na göre Kur'anda Şems süresinde 
ismi geçen Semut kevmidir. Ad o
ğulları reisleri olan Şedat ve Lok
man zamanlarında, yani milattan 
iki bin yıl önce Irak memleket'ni 
Hindistanı almışlar ve uzun zaman 
Babil'de hüküm sürınüşlerdir. Ora
da ilk Asuri hükümdarlarına mağ
lup olduktan sonra Arabistana ya
yılmışlar ve Mısıra da girmitlerdir. 

Eski Yunan tar'hçilerinin bırak
mış oldukları bu haberlere göre, 
Avrupalı fatihçiler Ad oğullarının, 
Mısırda daha ziyade töhret bulmut 
olan, İKESUS'lar olduklarına hük
metmişlerdi. 

Halbuki bizim tarihimize göre 
Mısıra ginn'• olan İKESUS kabile
sini "bir Türk ailesi olarak kabul 
etmek için deliller vardır.,, Tarih 
C. 1. S. 114) 1KESUS'leri eski Av
rupa tarihç'leri çobanlıktan başka 
bir şey bilmez, İptidai bir takım in
sanlar gibi gezerlerdi derler.Yakın 
zamanlarda Mısırda bulunan iki 
muhim Papirus bu fikri tamamile 
değiştirmi,tir.Biri riyaziyeye,öteki 
hekimliğe ait olan, Rr:nd ve Smith 
papirüsleri denilen, bu iki mühim 
eser Mısırda lkesus kralları 
zamanında yazılmıştır ve her ikisi 
de o zamanda ilmi bir fikir mevcut 
olduğuna delalet ederler. 

Abel Rey, Seience Orientale ete 
kitap ili · 

Zaten ilim tarihi Sumerlerden 
gelen i~i?l fikirleri~in Anadoluyu, 
Akdenızın ~rk sahillerini Mısırı 
g.eçerek Hindistana gittiği~i göste
rır. Yemen bu yolun ü~erinde oldu
ğu g ' bi Ad oğullarının orada yap
tıkları büyük bent te tüphesiz an
cak Uim fikrile kurulabilir. Şu hal
de Yemende, Arap medeniyetin
den, İslam medeniyetinden çok 
evvel mevcut olan, eski medeniyeti 
Sumer medeniyetine bağlamak ay
kırı bir fikir değildir. 

Eaki Yemen medeniyeti nereden 
gelmi• olursa olsun, İslam inkıla
bından sonraki Araplıktan ayrıdır 
ve onun için denilebilir ki Yemen 
Hicaz ve Necit Araplığmdan dai
ma ayrı kalacaktır .. 

-G.A.-

Mısırda, yerlilerden bir amele, 
çalıştığı binadan düşmüş. Kendisi
ne bir şey olmamış ama, aradan 
bir kaç gün geçince adamcağızın 
boyu, lastaik gibi uzamağa başla
mış. Hastahanede doktorlar, etra
fına üşüşmü11ler, enine boyuna mu
ayene etmi!'ler. Evet, ne fazla ne, 
eksik, Mısı•lı amele, her gün bir 

• santim uzamakla meşgul! .. 
• Herif, böyle uzaya uzaya boyu 
üç metreye yaklaşmış. Doktorlar 
kesip atmışlar: 

- Boyu üç metre olduğu gün ö
lür! .. 

Ded'kleri çok geçmeden çıkmıf. 
Mısırlı amele, dünya boy uzunluğu 
rekorunu kırdıktan sonra, kalıbı 
dinlendirmiş. 

Haberi gazetede okuyan arka
daşlardan birine sordum: 

-Ne dersin? inanılacak şey mi 
bu? ... 

Dedi ki: 
- Vak'a Mısırda olduğuna göre 

İnanırım! .. Nil toprağı bereketli 
topraktır ... 

M. 

Bugünkü program 
1 S TA N BUL, 

18,30: Pl&k ne,ri.yah. 19: Me•ut Cemil bey 
tarafından çocuiı:lara ma•al. 19,30: Alaturka 
mu•iki neıri7ah. Eftalya Sadl hanım •e ar· 
&cada,lar.ı . 21: Ajans haberler ve boraa, karı· 
fJk netrıyat. 21,25: Necip Yakup bey tarafın· 
d a n orkeıtra konaeri. 

224 Khz VARŞOVA, ı34S m. 
17,35: Taıannili konser. - Konferana. 19 10 

Hafif musiki. - Muhtelif. 21 ,15: Filharmo;ik 
konaer. 23,30: Danı muıikiıi. 24: Musahabe. 
- Da ns musikisi. 

823 Khz BOKREŞ, 364 m. 
13: Pli.k . - Haberler. - Plak. 18: Motoi 

operası. 19: aHherler, - Orkeatranın de•amı. 
20,.20: Pli.k . 20,45: Kooferana. 21: S enfon:k 
Kon aer. 22: Rornan1aya dajr franuzca veya 
alma nca konferans. 22,15: Senfonik konıer. 

546 Khz. BUDAPEŞTE, SSO m. 
18,30: Oda musikisi . 19: Franırzca ders 

19.JO: Polıarin idareainde orkeıtl'a. - Haber·· 
le r. 21: Piyano konseri. 22: Arpad Siıan tak!· 
"':'·. 23,0S: Musahabe. - Pli.it. 24: Danı muaİ· 
le ısı 

686, Khz BELCRA T, 437 m 
2~: Pli.k 20,30: Taıanni . 21,30: Keman kon· 

ıc rı . - R e kli.m. 22,10: Radyo orkestrau. -
H a ber ler. 23,15: Orkestra ile populer hava lar. 
23,45: Dana pfiklan. 

174 Khz. MOSKOV A, ı 724 m. 
19,30: M uaikili ne, riyat. 211 Operet musikil i. 

- Mütene•vİ netriyat. 
638 Kb.. PRAC, 470 m. 

18,45: Flüt konseri. 19,10: Musahabe. 20,10 
Operet mus ikisi . - Musahabe. 21,25: Şiir ve 
ıarkı. 22,25 : Koro konseri. 23,30: Cazband. 

713 Khıı: . ROMA, 420 m. 
18,15: Hafif musiki. - Musahabe, - Plak 

2.1 .~: Keman konseri. 22,15: "llpiu forte ,, isim 
lı p ıyes . - G e ce k onseri. 

ŞiMAL· ITALYAN CRUPU, 
18,10: Pld.k. - Musa hab.,. - Pllk, - Mu· 

aahabe . 21 ,55: Mozartın "DON GIOVANNI., 
operası. 

191 Khz. Deutaıchlendaender, 1571 m. 
21,15: Daclı'in eserleri. 22: Orkestra (War· 

ner.) 23,20: Musahabe. 24: Radyo orkes trası. 

~u a~şam v~ yarın akıam: SARAY (Eski Glorya) sinemasında ~ 

Cıhanıumul bır şöhre- GEORG[S GEORGESCO 'd . d ki 
ti haiz şef dorkestra _ 

1 
7Sek;~il;'k 

BÖKREŞ'in FiLARMONiK ORKESTRASI 
tarafından 2 BÜYÜK KONSER vı rilecekt:r. 

Mevıı'min en bllyük artistik hadiıesi 

Fiyatlar: 100-200 ve 300 ku~uş - (16912] 

Bunun gibi Yemende çıkan mez
hep farkı ve bahusus bu farkın l
randa çıkan mezhep farkına pek 
benzemesi de elbette bir tesadüf 
eseri değildir. Bu da Yemende, A
raplardan evvel, Ad oğullarının 

kurmuş oldukları eski medeniyefn 
orada yerleştirmi~ olduğu milliyeti 
muhafaza etmek istemesinin neti
cesi sayılabil' r. Önceden, Hicaz gi- ı 
bi kurak bir çölden ibaret olan, Ye
men ellerini bereketli topraklara • 

~ 

ittihadı illi 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesı· ı'cr 1 • 
S

. l • • a ey erız 
ıgorta arı halk ıçın müsait şeraiti havidir 

Merkezi idaresi : Galatada Onyon Hanında 
Acentası bulunmayan tehirlerde acenta aranm kt d ___ a a rr. 

~!ii-> Tel. Beyoğlu: 4887. ~2469'.ji 

Milliyel'in edebi tefrikası: 82 

KANLI SIR 
- Ne düşünüyorsun, kızım? 
- Seni, memnun edemeyişime 

üzülüyorum. 
Eğer ağlayabilsem, karşımdaki 

yaprak kadar hafif, zayıf kızcağız
dan utanınıyacağım. Ağlıyacağım. 
Fakat kalbim öyle yanıyor ki göz 
pınarlarımı kuruttu: 

- Sen, kendi saadetinden baş
ka bir şey düşünme, yavrum. 

Neşide, dargın dargın başını sal-
ladı: 

- Ben o kadar hodbin miyim? 
- Onu demek istemedim. Mak-

sadımı yan'ış anlama... Mesut ol
mak biraz da nefse telkin mesele-

, 1 -sidir. Mes'ut olduğuna, o acagına 
kPndini inandır. 

- Beni, sersem, budala yerme 
mi koyuyorsun? 

Ncsidenin sesi ve hali beni kor
kuttu; 

- Sen, bile bile bedbaht olnıa
ğımı tercih ediyorsun? 

- Bedbahtlık ta bir telkin mesE'
lesidir, Hu-rcv amca! 

Yazan: Ma.'ımut YESARi 

Netidenin cevabı, son kararımı . 
verdirtti. Germaine'yi hemen Pari
se göndermeli. F rançoise'la Fer
~undeye söylerim; Adapazarına ge 
lıp ~eleı;nemeyi kendi reylerine, 
keyıflerıne bırakırım. 

. - A~~ık biribirimizi hiç mi gör
mıyecegız? 

- Ben, sık sık gelirim kızım 
Neşide, boynuma sarıl~ıştı; gÜz. 

yaşları, yanaklarımı ıslatıyordu. 
Kalbimdeki ateş sönmüftü. 

.. Netideyi saçlarından öptüm ve 
koşkten kaçar gibi çıktım. 

Doktor Nüzhet Süleyman bası
nı sağ elinin fehadet parr:ıağÜe 
saçlarını karıştırıyordu: 

- Demek, Neşidenin Sırrı Nev-
resi sevdiği muhakkak? 

İçimi çekiyordum: 
- Maalesef doktorcuğum. 
- Ben, biraz sezinlemistim. Ev-

lenecek~er mi? ' 
-.Şüphesiz ... Neşide, kararını 

vermış, Halim Siret mi mani ola
cak? 

Doktor, elini ealhyordu: 
- Onu bırak ... Evin içinde bir 

müşahit gibi bulunuyor. ' 
Doğruldum, doktorun gözlerinin 

İçine baktım: 

- Azizim, bu if, zannettiğinden 
daha çok vahim ... Neşide Sırrı Nev 
resle evlenirse betbaht ol'acaktır. 

Doktor, merakla sordu: 
- Sırrı Nevres, çok mu fena? 
- Doktorcuğum, bunu ne kadar 

anlatsam, gene layıkile anlatınış ol
mam. Sen, iyi insansın. Fenalığın 
bu dercesini akim, hayalin almaz. 
Biz, pek gafil avlandık, zamanında 
a~lımızı bafımıza toplayıp gözümü 
zu açsaydık, önünü alabiiirdik.F a
k~t timdi ok yaydan çıkmıştır. Ta
bu mecrasına bırakmaktan başka 
çare yok! 

Doktor Nüzhet Süleyman saçla
rını karıştırıyordu: 

- Peki, böyle nazik zamanda 
senin Adapazarına gitmen doğr~ 
mu? 

Yumruklarımı koltuğun kenarı
na vuruyordum: 

- Ben, bu izdivaca taraftar de
ğilim .... Burada durursam kend:mi 
t~tamam, i:eri geri feyler söyle
rım. Hem sonra, herkesin neşesini 
kaç~rmakt~ ne mana var? Çıkar gi
derım, barı gözüm görmez. 

Doktor, dalgınlaşmıştı. Ayağa 
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'Kalem katiplerinden Ihsan efen
'di telıitla müdürün huzuruna girdi: 

- Affedersiniz müdür bey, dedi, 
Sizden dört gün i~n mezuniyet ri
ca edeceğim. Refika cariyeniz dün
yaya bir çocıık getirmek üzere .. 
Çok lütfetmiş olurdunuz .. 

Müdür bey İhsan efendinin evli 
olduğunu bili}~rdu. Binaenaleyh 
karısının dünyaya b;r çocuk getir
mesi kader, tabii bir şey olamazdı, 
dedi ki: 

- Hay hay, yalnız İ!leri yüzü11tü 
kalmıyacak şekilde tanzim et ... 
Dört gün git. 

İhsan efendi izin alacağına evvel 
den em'n imİf gibi: 

- Tanzim ettim efendim, tan
zim ettim, dedi. 

Aradan iki ay geçmişti. 
Müdür bey İhsan efendiyi tekrar 

karşısında gördü: 
- Ne var Ihsan efendi, bir fey 

mi söyliyecesiniz? 
- Affedersiniz müdür bey, siz

den bir hafta mezuniyet rica edece
ğim. Refika cariyeniz dünyaya bir 
çocuk getirmek üzere .. Çok lütfet
miş olurdunuz .. 

Müdür Bey şaşır.dı: 
- Allah Allah, bu tuhaf şey! 

dedi, ayol daha geçenlerde gal ha 
gene böyle .... yoksa siz değil midi
niz o? 

Müdür geçenlerde gene böyle i
zin isteyenin İhsan efendi olma
masını, hatırasında yanlış olduğu
nu düşünerek: 

- Peki Ihsan efendi, dedi, yal- . 
nız işler yüzüstü kalmasın, ona gö
re herşeyi tanzim et, bir hafta git .. 

Aradan iki ay daha geçmişti. 
İhsan efendi tekrar müdür beyin 

huzuruna çıktı. Müdür \ ey artık 
İhsan efendiyi iyiden iyiye tanıyor
du. Herhalde bu defa geliş.i mezu
niyet için değildi. Hele karısının 
dünyaya bir çocuk getireceğinden 
bahsedemezd;, Geçen defa hatıra
sında yanılıp yanılmaması meselesi 
de zihnim pireliyordu. 

- Gene ne var Ihsan efendi? 
diye sordu. 

- Affedersiniz müdür bey, efen 
dimize Allah ömürler versin, şey 
efendim'z, kulunuza on gün mezu
niyet bahş buyurmaz mısınız. Re
fika cariyeniz ... şey efendim, dün
yaya bir çocuk getirmek üzere de .. 

Müdür bu sefer afallamıştı. 
- Gene mi yahu? dedi, sen be

nimle alay mı ediyorsun? Sizin re
fika hanım her iki ayda bir çocuk 
mu do~ur? 

Ihsan efendi toplandı, büzüldü: 
- Vallahi yalan değil müdür B., 

dedi, iki gözüm kör olsun ki dün
yaya çocuk getiriyor. 

- Canım nasıl olur? 

kalktım ve doktorun ellerini tut
tum: 

- Azizim, burada sana düşen 
bir vazife var. 

- Emret. 
- Sen, Netideye dikkat etmeli-

sin. Onu, kendi haline bırakma ... 
Sözle, nasihatle gözünü aç. Neşide, 
seni sever ve sözünü de dinler. 

Doktor, dudak büke,~k güldü: 
- Seni dinlemedikten sonra be

ni mi dinliyecek? 
- Alacağın neticeye bakma, o

nunla meşgul ol . 
Doktora, günlerden beri i~imi 

kemiren korkuyu açtım: 
- Neşidenin evlenmsei hakkın

da konuştuklarımız, heınne hemen 
teferrüat sayılır. 

Nüzhet Süleyman, hayretle göz
lerini açmıştı: 

- Nasıl teferrüat sayılır? Peki, 
bunun esas noktası ne, nerede? 

Kelimeleri tane tane söyledin:: 
- Neşidenin sıhhatinde ... Sırrı 

Nevresle veyahut başka birisile ev 
lenmesi teferrüat sayılır. Asıl me -
sele, Neşide evlenebilir mi? İzdi -
vaç, onun sıhhati üzerinde tehli -
keli bir tesir yapar mı? Annesi 
Me<..ture Hanımı, düşün. 

Doktor, ellerini dizlerinde ki • 
litlemişti: 

_ Neşide, biraz zayıf;ıır. kansız-

-Çünkü efendim, refiI<a cariye
niz ebedir de .... 

Sporcu memur 
Stadyumda '.ıki meşhur takımın 

karşıl-..acaklan gün fevkalade inzı 
bat tedbirelri alınmıştı. Bu iki ta
kımın maçında nedense aeyin:ile
rin sinirlerine gene hakim olama
dıkları bittecrübe sabitt:. 

İki takım kendi kendilerine her
hangi bir sahaya gitseler, orada 
karşı karşıya geçrdrr, oynasalar, 
biri yense, biri yenilse ... hayır, öy
le olmıyor. Sey'ırci denilen bir mah
lUk vardır ki, oyunda hiç te rolü 
yoktur, fakat kendisi için hazırlan
mış tribünleri doldurur sahanın et
rafını kaplar. Bu mahlUk hırçın ol
duğu için ekseriya kabına sığamaz. 
Onun içindir ki fevkalade inzıbat 
tedbirleri alınır. 

Oyun tam hızını almıştı. Yürek
ler ağızlara geliyordu. Gözler top
ta, boyunlar uzanmuı, gol kaçırılın
ca hayıflanmalar, gol olunca bağ
rışmalar, alkışlar, yaşalar ... 
Yirıni iki oyuncunun arasına kısa 

pantalonlu, senin benim gibi sivil 
bir adam arız olmuştur. Hazan 
oyuncuların üzerine kotuyor, ham
le!er'ni tutuyor, taarruzları, müda
faaları gevşetiyor, hüliisa oyunun 
bütün tadını kaçırıyordu. 

O gün taşradan yeni gelmif bir 
polis te stadyumun inzıbatına me
mur edilmişti. Doğrusunu söyle
mek lazımgelirse bu boyuna düdük 
çalıp oyunun keyfini bozan adama 
hani pek te iyi bir gözle bakmıyor
du. Herkes bilir ki düdük çalmak 
ancak polisin ve bekçinin hakkı-
dır. _ 

Yeni polis bir sabretti, iki sab
retti. lstanbuldaki yeni vazifesine 
daha yeni başladığı için parla!c bir 
it görerek ıimirlerinin gözüne gir
meği, binaenaleyh mesleğinde te
rakkiye yol açmağı da aklına koy
muştu. Şöyle düşündü: 

- Bu adam şu oyunculardan ne 
ister? ikide bir g'der karışır. Biz 
mezun saatlerimizde kahvede tav
la, dama oynarken başkasının ka
rışmasına tahammül ediyor mu. 
yuz? Ben 6345 numaralı memur gi 
dip bu adamı çıkaracağım. 

O kararla bir hamlede sahaya 
fırladı. Hiç izahat mizahat dinle
meden adamcağızı bileğ'nden ya
kaladığı gibi sahanın dı,ına sürük
lemeğe başladı. Fakat adam sürük
lenmek istemiyordu. O zaman 
"sen misin kanuna karşı gelen?,, 
diye kafasına bir yumruk indirdi. 
Sersemleşen adamcağızı şimdi da
ha kolaylıkla sürüklerken, b'rden
bire üzerine abanan 22 oyuncu -
nun altında yere yuvarlandı. Ne ol-

dır. Fakat hasta değildir. Evlenme 
sinde .bir mahzur görmüyorum. Ma 
deın:kı ateş bacayı sarmıştır, evlen 
mesı, evlenmemesinden iyidir. 
Çünkü evlenmiyecek olursa, üzüle 
cek, hissi ve ruhi dalalete dütecck. 
O zaman tehlike bat gösterebilir. 

Doktorun hakkı vardı. Hangi u
cundan tutsak, Netide tehlikeden 
kurtulamıyordu. Mukadderatı I..a -
bul edip tevekküle dütmekten baş 
ka çare, yol yoktu: 

- Demek, Ne,ideyi taliine ter -
kedeceğiz. Öyle mi, doktorcuğum? 

Doktor, kollarını açtı: 
- Bütün insanlar gibi... 
Ben, kollarımı kavutturdum: 
- Ve biz de buna, seyirci kala-

cağız, değil mi? 
Doktor, gücenik gücenik b;ıkı -

yordu: 
- Sana göre ne var. Bu facia -

nın bir tek seyircisi kalıyor, o da 
benim! Sen, gidiyorsun. 

- Gözüm arkada gidiyorum, 
doktor. 

-- Ben, her gün göreceğim. 
- Bütün gördüklerini de bana 

yazacaksın. 
- Hatta his•ettiklerimi de ... 
- Mersi doki.orcuğum. 
- Fakat bir şaıtla ... Arasırd ls-

tanbula geleceksin ... 
- Saha vadediyorum, doktor 1 

' 

Kari mektupları 

Darülacezedeki p:ıralı kısım 
Bir okuyucumuz yazıyor: 
"Bugünkü (Milliyet) gazetesin

de belediyenin Darülacezede bir de 
paralı kısım tesis edeceğini ve Da
imi Encümenin bu hususta bir de 
talimatname hazırlıyacağını büyük 
bir meserretle okudum. Ne yüksek 
teşebbüs, çok takdire li.yık ve se -
vinçli bir eserdir. Ancak bu knım
da yalnız tekaüt maa,ı az veya va
ridatı küçük olanları ibate ve iaşe
ye hasretmek bilmem doğu o'.ur 
mu? Tekaüt maaş: veya varidatı 
çok olanları dahi ibate ve ia~ et -
mekle de beeriyete hizıınet edilmiş 
olmaz mı? Hiç kimsesi kalmamış 
ve her veçhile yardıma ~htiyacı o -
lan ve schhati de az çok muJ;.tel ana 
aş ve varidatı yolunda insanlar da 
var. Belediye tesis edeceği bu para
lı kısmı üç sınıf üzerine ayırmalı. 
Birinci, ikinci, uçuncü. • Mesela 
birinci için her ey dahil olduğu hal
de kırk beş, ikinci otuz yedi buçuk, 
üçüncü on iki buçuk Türk lirası 01-
mak üzere şehri ücrete tabi tutula
bilir ve birinci sınıfta olanlara yal
nız kendisine mahsus bir oda, ~kin
ci sınıfta olanlara her iki kii için 
bir oda, üçüncü srnıfta olanlara da 
her dört kişi için bir oda tahsis edi
lebilir ve sinleri artmıt kadınlBTı
mız da alınabilir. Bu müessese da
hilinde bir kütüphane ve her sınrf 
halka mahsus mütalea salonu bu
lundurmakla beraber sütçü mıdıal· 
lebici, simitçi, yaş ve kuru 'yemişçi 
satıcıları bulu.ndurmak ta pekili 
mümkündür zannediyorum.,, 

Hademei Hayaratın maaşları 
Bugün ayın 21 i olduğu halde 

Evkaf İdaresi hademei hayratın ni 
san maaşlarını daha vermemiştir. 
Ve ayın 26 sına kadar da veremi • 
yeceğini söylüyor. 

Ta Boğaziçinden gelip te maaş
larının bir kısmını yokla saıfettik· 
leri halde elan haklarını alamıyan 
memurlar var. Bu zavallıların hali 
ne olacak? 

M. İhsan ve Rauf 

on erans 
htanbul Universitesi Ordinaryüsle

rinden göz l•aslalıkları Profesörü M. 
lgersheimer tnrafından Beyoğlunda sa
ka çıkmaz>nda Türk Tıp cemiyeti aalo
nunda bugün san! !8,3C da Şebekiye 
infisallerine dair bir lıonferana verilece 
tir. .,--------· 
•ilJif~t 
Asrın umdeıi "MiLLiYET" tir. 

ABONE ÜCRETLERi: 
Türkiye İçin Hariç için 

L . K . L. K. 
3 aylıiı. • • • • • • • 4 - 8 -
6 '• • • • • • • • • 1 50 14 -

12 " •••.•••• 14 - 28 -

Gelen evrak geri verilmez.- Müddeti 
a""çen nüah.alar 10 kuruıtuı-.- Gazete ve 
matbaaya ait itler için müdirİyete müra· 
caat edilil" C.. t • ·ı· l , I ' t' . lıı: b 

1 
· ıe emız ı an arın mea u ı1e· 

ını a u etmez. 

mutlu, anlayamamı,tı? Nihayet 
kendisine gelip ayağa kalktığı za
man, en yakın tefi de vazifesini 
yaptığına kani bulunan biçare me
muru hatladı. 

Çünkü 6345 hakemi yumrukla· 
yıp sahadan çıkarmak ist'yordu. 

-SEM-

-22-

Germaine'i Parise gönderdim. 
Va!'u~a ayrılırken ikimizin de göz 
lerımızden yaş geldi. 

- Bana, sık sık mektup yaza • 
cak mısın, Hüsrev Bey? Parise gİ· 
dip bir yer bulur bulmaz, sana ad· 
resim yazarım. 

- Fakat benim adresim malum 
değil ... 

- Demek ki mektup yazmama
mı İstiyorsun? 

- Ben, belki bu kış Parise geli
rım. 

Germaine, ellerini çırpıyor: 
- Bu daha mükemmel... Paı·ise 

gelince, Otel Lüte:ya'ya uğr.;.rsın. 
Otelin garsonlarından Auguste be 
nira yeğenimdir. Adresimi ond<JII 
sorarsın. 

- Mersi, çocuğum, Pariste, ne • 
fis bir kı' geçiririz. 

Germaine, F ransovazla, F erhurı 
de ile vedalaşırkten hınçkıra hırıç
kıra ağlıyordu. Bu ağlama aağııa • 
ğı arasında bana döndü, dudaklrı 
titreye titreye: 

- Sırrı Nevre:e bir cihetten nıli 
teşekkir ve minnettrım, dedi. 

- Ne cihetten, kızım? 
- Bana, senin gibi, Ferhund.; 

gibi iki dost kazandırdı. Fakat o 
- BitmeJi-
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, Gece mantolarında lameler kullanılıyor 

Gece m©ln'ltoDaro 
Gece mantolan bu sene pek kanfıktır. Uzun da giyiyor 
lar, k- da giyiyorlar. Onun için lazola endiıeye 
m.ahal yok. Hangisi varsa biraz tadil edip giyebi -
lirsiniz;. Hele vaktile (Lame) den bir manto yaptır -
dcmua daha iyi .. Çünkü (Lame) gece mantoları da çok 

modadır. Kalın tafta manto giyenler de çoktur. Bunun 

İçin gece mantolarJnda modasızlık hüküm sürüyor der . 
•ek yalan söylememiı oluruz;. Tasavvur edin ki Pariste 

Japon kimonoları gibi bol yenli mantolar giyenler vardır. 

( IFaD©leDa maıDlOımaıt 
-------~ 
Yumurtaların yaşı 

.E.y ruhumun ruhu! demi,, bilir 
~ısın Hazreti Nuhu?. Piyasada öy
e Y\lnıurtalar var ki a'ağı yukarı 
~•ları çok ilerlemi,tir. Zaro Ağa 

dar ya,ldarına pek tesadüf edil
~ezse de geçen seneden beri pinek 
1!~nler de vardır. Kadının ya,lısı 
t•h~ yumurtanın ya,lısı da çekilir 

ela değildir, Hele günlük diye iç
ltıek için aldığınız bir yumurta ba
Y.a.t olursa fayda yerine zarar ve -
tır .. 

. Yumurtanın yafını öğrenmek i -
Çın iki usul vardır. 

1
. l - 125 gram kadar tuzu bir 

1
1tre suda eritin. içine yumurtayı a-
111·· Günlük yumurta hemen dibe 

Çöker .. Bir gün evvelki yumurta bir 
il.~ dibin Üstünde durur .. Üç günlük 
l'~ınurta suyun içinde Haceri Esvet 
lh i muallakta kalır. Eğer daha 
l'~şlı İseler - Yatlı insanlar gibi -
lr•~ikçe havalanırlar... Ruhumun 
~ u, Hazreti Nuhu bilen yumurta 
a suyun üzerinde yüzer .... 

i .2 - Yumurtaları alelade suyun 
~.•ne bırakın ... Günlük yumurta uf-
11 dllrur .. Bayat yumurtalar ise yaş 
)'atına göre azıcık yan yatarlar .. Su
~ ıın sathı ile 15 - 20 derecelik bir .. a. • 

vıye te,kil ederler .... 
d En dim dik duran aylık yumurta
lc 1l SuYlln içinde mıh gibi 'akuli 

a ır ••• 

d. F :ı-kat bu uıül biraz da mühen -
bı~lığe muhtaç değil mi? .. Kocanız 
ııhendisse yumurtayı suya ata• 

al tınaz hemen çağırın. Eline minga-
ev· .. · ı ı · ı . ı, gonyeyı a sın ge sın ... 

Soğan soymanın usulü 
'Yeni gelin mutbakta hüngür hün 

!l~r ağlıyor. Ne o aceba kocasile 
tııı kavga etmi'? Hayır, yeni gelin 
ıo-h gan soyuyor ... Fakat zavallı da-
1 j ınutbağa yeni girmif. Soğan na
b'a.ı;oyulur bilmiyor ki? Bakın mut
ii tan anlıyan bir hanım soğanı 
, &.ııı soyar. Soğanı evvela kaynar 
ii:ıı1k' atar sonra ondan çıkarır so
b 11 •uya atar ve derhal doğrar. Ve 
~~.il için de hüngür hüngür ağ'ııo 

Çiçekleri tazelemek 
Erkekler çiçekten ne anlar, iste 

küçük beyi kandırmıflar ve kendisi 
ne bayat çiçekleri verivermişler .... 
Küçük bey de bunu nİfanlısına ge
tirmiş ... Bir gün sonra güllerin yap
rakları ba,Ianıasın mı dökülmeye? 
Şimdi küçük bey gelecek ve yaprak 
ların döküldüğünü görünce rezil o
lacak .•. Aman ayıp olmann küçük 
hanım çiçekleri tazeleyin. Hem de 
çabucak tazeleyin. Vazodan çıka
rın ve saplarının üçte birini adeta 
kaynar kaynar suya batırın su so
ğumağa ba,Iadıkça yavaş yavaf ta
zelenir ve diklenir. O zaman çiçek
leri çıkarın ve sıcak suya batırdığı
nız parçayı kesin ve çiçekleri taze 
su dolu bir vazoya koyun. Sonba- 1 

harı iikbahara çevirmiş olursunuz. 

Fırçaları sertleştirme usulü f 
Esvap fırçası da pek yumu~ak ol 

muş ... Aman beyin saç fırçası da 
öyle ... Tozları bir türlü almıyor .. 
Beyin saçlarını iyice Jozefin Bake
rin saçları gibi yatı,tıramıyor, ko
layı var: Fırçanın tellerini amon
yağın içine batırın. On dakika ka
dar bırakın, sonra çıkarın gölge 
bir yere veyahut sıcak bir' odaya 
koyun öylece kurusun ... Bakın had
di varsa bir daha tozları süpürme
sin. 

iki katlı iplik 
Hanımefendi kocasının düğmesi 

ni dik"yor ... Tabii iki katlı iplikle 
dikecek ki sağlam olsun. Fakat iki 
ÜÇ dikit sonra iplikler biribir'nd 
ayrıldı. Birisi dikite dayandı: öt:ki 
havada kaldı ... 

Neden? Çünkü hanımefendi ma
alesef acemidir. iki ipliği biribiri
ne düğüm etmif .... Halbuki ipliğin 
iki ucunu ayrı ayrı düğüm etse idi, 
başına bu küçücük felaket gelmez
di. 

Tahta kurusuna 
seferberlik 

Yaz geldi ya... Tahtakuruları 
gene seferberliğe batladı ... Hepsi 
ma,allah dizim dizim!... Turna ka
tarı gibi •.•. Temizlemekle bat olmı
yor ki .•.• 

Komşu tavsiye etmişti: 
Odanın içine bir mangal koyun. 

Her tarafı sıkı sıkı kapayın. Bu 

mangalda bolca kırmızı biber ya
kın ... Kırmızı biber birebirdir.Bir 
daha çıkmaz ... Fakat odayı çok za

ı man kapalı bulundurmak lazım-
dır, ki mübarekler iyice tütsülen
sinler .... 

Bu gayet iyi bir usuldür. 
Fakat daha kolayı var .... Ne di-

k .. ., D yece sınız . ışanda eczahaneler-

( Kısa Sözler 

Bir sırrın ifşası, onu emniyet 
edenin h:ıtastdır. 

La Bruyer• 

"' '"'" 
irademizden çok kuvvetimiz 

vardır. Ve ekeeriya kendi kendi
mizi mazur göstermek için, ya
pılacak bir işin mü,kül olduğu
nu tas<ıvvur ederiz. 

La Rochefoucauld 

.. "'"' 
Çocuğun istikbali annenin ~İ

dir. 
I inci Napoleon 

~· Jt.:f. 

Paraya haiz olduğu kıymetten 
ne fazla ne eksik itibar et. Para 
İyi b:r hizmetçi fakat fena bir 
efendidir. 

Alcxandre Dumas fils 

Elbiseler ve endam! 

Bu sene düz biçimli el
biseler çok modadır 

Hiç fÜphe yok ki elbiselerin en
dam üzerinde büyük bir tesiri var
dır. Onun icin büyük moda halik
leri ortaya yeni biç·m elbiseler çı
kardıkları zaman daima bu nokta
ya itina ederler. . . Bu sene elbise
lerin endamı ne olacak biliyor mu
sunuz? 
Eğer geçen seneye kıyas edersek 

':ıu sene elbiselerin biçimi düzdür. 
Vücuda tamamile intibak etmemek 
tedir. Bel oldukça bol ve rahattır. 
Geçen sene vücudu bir kılıf gibi sa 
ran elbiGc!er bu sene pek görünmi
yecektir. Etekler de düzdür ve klo• 
değ:ldir. Yalnız aşağıda birkaç pli 
yapılmaktadır. 

Kollara gelince; bunlar için de 
fazla kumaş sarfedilmemektedir. 
Kollar bilhassa vücuda "carre,, bir 
manzara verebilecek şekilde yapıl
maktadır. 

iste kumaş tacirlerini telaşe dü
fÜr~bilecek b'r moda ... 

Fakat vaziyet hiçte böyle değil-

- G .... 

/ 

dir. Yazlık sokak elbiseleri böyle 
olmakla beraber, klot modası ifla
se sürüklenmekle beraber diğer ta
raftan "Plise,, ler dehşetli revaçta
dır. Hele frufrulan sormayın. E
teklerde, kollarda ve yakada bilhas 
~a böyle frufrular kullanılmakta _ 
dır. Bunların ne kadar kumat yedi
ğini bilir misini? .. 

Kitaptaki yağ lekesi 
Nişanlının yadigar verdiği kita

ba yağ damlamıf •. Görürse kepaze
lik, bunu bir tarafa atıp ha.kasını 
alsanız olmaz. Üzerinde İmzası 
var ... Onun için iki tane kurutma 
kağıdı alınız yağlı sayfayı ikisinin 
arasına koyunu sonra sıcak ütü ile 
kurutma kağıdının üstündekini ütü
lemeğe başlayınız. Ve yağ lekesi 
çıkıncaya kadar ütülemekte devam 
ediniz. Sabaha kadar durmaz ya 
elbette on dakika içinde çıkıverir. 
Kitap ta sararmaz. 

j 
·'( 

l 

-de veya bakkallarda satılan mayi
lerden alıp bu mayilere mahsus 
pompa ile yuvalara sıkmak mı?. 

Evet ama .. bütçe buna müsait de- 1 
ğil... Bu mayiler oldukça pahalı.... 1 

Küçük hanıma çeyiz düzüyorsanız işte ,fze güzel bir oda takımı .• 
Bu $ene her nedense moda biraz Çin işi Japon işidir. Fakat bunu yapan 
bir kişi değildir bir çok kiş'dir. Çiinkü efendim modadır. Avrııpan~n 
büyük mobilya mağazalarında böyle bir çok mobilyeler görmek kabıl
dir. Mobilye lakeden yapılmıştır. Yatak fampanya renginden yapılmış
tır. Vzeıı·nde fildişi renginde çinkari işlemeler vardır. Meydanda ayna 
yoktur. Aynalar dolabın kapakları içindedir. Yalnız kapının üstünıle 

Onun için siz yapın ... Biraz gaz 
alın, içine bir miktar benzin karıs
tırın. Sonra bir miktar da naftali~ 
ilave edin. Bırakın ki bu naftalin 
iyice mahlülün içinde erisin. Sonra 
pompa ile bunu yuvalarına sıkın ... 

; Bakalım bir daha ıkar mı? He 

Va~ modaso! 
Ekseriya yeni moda e•kinnin devamulır. Fakat bu un• 
biraz; deiifiklikler gö:u çarpmalrtadır. Evvela renkler, 
tamamile biribirinc zıt intihap edilmektedir. Meaelci .i: .. 
yah ü:ı:erine beyaz, beyaz; üstüne aiyah gibi ... Elbiselerin 
üzerinJelıi "1garnitür'' fere gelince bunlar da umumi ren .. 

gin. tamamile akıidir. Bu sote garnitürler için maefci 

kırmızı, yefil, mavi, beyaz gibi sade renkler çok moda -

dır. F ahat bunlonn biri birine zıt renklerle imtizaç etmiı 
olması lazımdır. 

Aşçnbaşı ) '-----Keıkülü fukara 1 
250 gram kadar fındık, bir mık- 1 

tar Şam fıstığı ve bademi ıalatınız. 
Sonra üst kabuklarını ovalıyarak 
çıkarınız vehepsini bir havanda dö 
vünüz. Sonra bunun yarısını iki lit
re kadar sütün içerisine atınız ve 
kafi miktarda şeker ilave ettikten 
sonra güzelce karıştırırız. Ate.in ü-
7erine koyduğunuz zaman içine iki 
fincan kadar nişasta ilave ediniz. 
Sonra karı~tıra karıttıra p ·tirin iz. 
Biraz sonra katılqır. O zaman ta
baklara dökersiniz. Soğuduktan 
sonra da elinizde kalan badem, fıs
tık ve fındık ezmesini üzerine eker
siniz .. t,te mahallebicilerde keşkü
lü fıkara diye yed· ğiniz nefis tatlı 
böyle yapılır •• 

Pandispanya 
Yirmi be, tane yumurta alınız, 

sarılarını bir tarafa, aklarını bafka 
bir tarafa koyunuz. Sarıların bulun 
duğu kaba 20 ka,ık kadar nişasta 

ve bir miktar da toz şekeri koyu -
nuz. Fakat toz şekerinin iyice dö
vülmüf ve elekten geç· rilmit olma
sı lazımdır. Bunlan mükemmel çal
kalayınız .. Çalkalayınız .. Diğer ta
raftan üç be' katık ni,asta ilave e
derek yumurtaların beyaz!arım da 
iyice dövünüz ve iki mahlütu yani 
beyazları ve sarıları biribirine ila
ve ediniz tekrar karıttırınız ve hep 
aini içine ince bir kağıt yayılmış 
kenarlı bir tepsiye dökerek fırına 

' 
verınız •. 

işte pandispanya oldu. 

Vişneli ekmek tatlısı 
Bir bayat francela alınız, kenar-

larını yani sert yerler:ni kesiniz. 
ince ince diliniz. Ve ıskara üstün
de pembeletinciye kadar kızartınız 

Bisküit 
Sekiz veya on tane yumurtanın 

beyazlarını bir tarafa ayırınz ve aa 
rılannı bir kapta iyice çalkalayı -
nız. Buna azıcık kuru ve toz haJine 
getirilmis portakal kabuğu ili ve e
dil irse d~ha iyi olur. Hepsinin üs: 
tüne 300'gram kadar da toz tekerı 
ilave ed:niz ve sonra diğer kapta 
bulunan yumurtaların beyazlarını 
ilave ederek tekrar çalkalayınız. 

Bu bitti mi? bitti. Diğer taraftan 
250 gram kadar has unun ıçine bir 
kahve fincanı kadar süt ilave ed;
niz. Ve karıştırınız. Nihayet her iki 
m-ıhhitu biribirine ilave ediniz. 

!'onra buna istediğiniz şekli ve
rerek tepsiye dizin. Üzerlerine bir 
az da toz şekeri ekin. Fırına salın 
Fakat dikkat edin ki fırın çok sı -
cak olmasın. Çünkü sonra kararır 
ve yanmıf kahve tadı verir ... . -
Silivri yoğurdunun hilesi 

Silivri yoğurdu, kaymaklı yo -
• ' K .. ·ı 1 gurt ... oyun sutı eeeennn .... 

Gene yoğurtçu geçiyor .. Fakat 

0 kamburun yoğurdu da deh~et ha

ni .• Pıçakla kes ... 
- Sahi S'livri yoğurdu mu, diye 

sorsanız müthi' kızar ... Bizde hile 
yok hanım der. . . Hem de safi ko
yun •ütüyle ... 

Yalandır. inanmayın ... Fakat~;;_ 
nahına da nasıl girersiniz ya safi 
koyun sütile ise? .. Fakat y~rken de 
tatlı. Güzel yoğurt ... 

içine kola koymadığı ne malüm? 
itte girdi mi içinize kurt? ... Ya 

yoğurt kola ise? .. 

Diğer taraftan batka kapta Vİfne 
tatlısı kaynatınız. Ekmek parça 'a
rını bu tatlının içine atınız. Ekır ~"· 
ler şurubu iyice içinciye kadar h--• 
·~yi.niz, sonra çıkarıp tabaklara dı- r 
zınız. , 

Hadi üzülmeyin ... Bir parça yo

ğurdu alın. Bir kahve tabağının üs

tüne koyun. Azıcık mangalda ısıtın 
ama dikkat edin. Tabak çatlama -
sın. Dimyata pirince giderken ev
deki bulgurdan olmıyasını:ı. Sonra 
üzerine bir damla tendürdiyot dam 
iatm. . • Eğer kolalı ise yoğurt m::.~ 

·i olur ... itte kamburun hilesi 
. ıeydana çıkar .. . 

Peynirli pide ı 
Taze soğanın y.,.il taraflarını 

doğrayın ayrıca bir kapta bırakın. 
Diğer taraftan peyniri hamur gibi 
yoğurun. Yaptığınız pidenin mikta
rını nazarı dikkate alarak ona gö-
re yumurta kırın.. Tereotu ve may- \ 
danozu da ince ince kıyıp hepsini 
bir arada halledin. Sonra pidelerin 
içlerini güze:-e doldurun. Fırına 
salın. F ırı:ıdan çıkarır çıkarmaz 
üzeri.ıe tereyağı sürmeyi unutma -
ym. 

Enfes olur. 
Çilek kompostosu 

Bu o kadar zor bir feY değildir. 
Fakat her nedense bizde herkes 
çilek kompo3tosu yapamaz. Zor 
bir şey zanneder. 

Çileklerin saplarını temizleyiniz 
sonra çukur bir tabağın içine bir sı 
ra çilek bir sıra toz şeker istif edi· 
niz. üç dört saat öyle kendi halin-
de bırakınız. Çilek şekeri görünce , 
suyunu salıverir. Ağzınıza layik. en ' 

v olur. Kerime Hanımın mayı.. 
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Bir tavzih 
Ve cevap 

--o-

Kabzimallar cemiyeti 
reisi izahat veriyor 

Meyve kabznnalları cemiyeti reisi Kı
lınç zade Ziya Beyin dun aşağıdaki 
mektubu aldık; bir izah ve mukabele o
lan bu yazıyı aynen neş..-edİyOt"U~ : 

Cümlıu,iyet gazetesinin 13-5-934 ta
rıihli nuıhasında ve 8 in :i sahifasının 
Halk •Ütununda Karamürsel bağçıları
rnn çok haldı bir şikiı}-.,tlcri selevhalı 
ve Karamünelin Pa2111r köJ ünden M. 
Kamil imzalı mektubunu okuduk bu
bapda aşağtye yazılan tavzih mektubıı
mazun neşrini rica ederim. 

Kalızıımallar küfe başına 60 kuruş 
komi•yon alıyorlar isede bu para kciy
lünün mahsulünü idrakinden 8 ay evvel 
vet"G.kleri falz5is paranın ve mahsulü
nü nakletmek Üzere yapbnlan kütelerin 
karşılığı tenzil edilecek olursa kabzı
mallara 30 kunış &afi komisyon kalır ki 
bu da f..Waliıdc bir kazanç değildir. 
100 küfe mahıulü bulunan köylü 150 
lira avans alır bu avamın 8 aylık banka 
faizi lıialı:el 15 lira tutar her sene yaptı
rılan ve adedi 80 kunışa mal Otan kü
felerin yıpranma ve zayi obna haldu o
larak da 15 lin koyacak olursak mec
muu 30 lira eder ki 100 kapdan alına.'l 
60 lira komisyonlukdan tenzil etttği
miz taktirde 30 lira kalmış olur. Bu kü
fe İşi ol<adar pyanı dild<attir ki her vr
tandaşın manavların önünde S8'1makd" 
oldukları meyvanın küfesine .ıikkat e
derlerse yeni olduğunu görürler. Bu kii· 
felerin ziyaı köylünün mabsuUb idrak r İ· 
hayebnde elindeki küfelerle gÜ!wesiı.i 
t .. iyup kıtm da kazanının ısıbnasmda 
k..ıı.-.. ıa binne6ce 3000 küfe yaptı. 
ran bôr ~im - nihayetinde .,_ 
lincle 300 küfe&i k..ım... p.,.. huauaun" 
gelince çek zeki bulunan müıtah&ilimiz 
düğününü bayramını. ramazan, masraıo
fını, kış yiyeceğini, bağçe bakımını te
min içjn bir kabznnaldan mahsulüne gö
re verilen avansını aldıkdan sonra alı
nan paranın bu işlere kiıfi gelmecliğini 
gönlüğünden .!aha 2,3 kabzımala mü
racaat ederek onlardan da birer mikdar 
avans aldığı ve hepPne de idrak ettiti 
nuıluulden birer milnlar göndettrela 
hepime de borçlu kaldığı cemiyetimi-z
ce senelerce yapdan mÜTacaattan anla. 
şılmaluladır ki bu paralan faizi nizami
ıinden hesap edecd< oluraak kabznnal · 
lamı heriıalde köylümüzden daha akıl
sız olduğuna inaıvmmı:ı lazımdır. 

Netekim köylü müstahsile avans ver
mek Ü2Eft bir müasesei maliye Kara
mürselde bu işe teşebbüs etmiş ve 40,50 
bin lira parasının ziyaını görmelde a
'Vanscılığa nihayet venniştir. Esa-sen k·•b ' 
zınıaHarm ~den hariç ticareti de ya
pan dön t.e.i istisna edilecek olursa 
mü elıakisinin kasaa nın gözünde 500 
lira dalıi bulmak İmkanı yoktur bu hu
susda bankalar ;stihbaratından da bu •
damların vaziyeti Ma1iyeleri de anlaşıı.:ı
lıölir zenıı>nW. ohnamğına nazaren iht1-
Wrm ve (e ,• ='&de hez on nerede 
lmldıi• anı...ıı,_,, nu. 

Kamil efendiye sonnak isterim 3 k · -
ruşa satıldığını söylediği ve yahudi et'.
ği tabir edilen küçük ve elqi erik mık. 
elan Jenede Izmit körfezinden idrak e· 
dilen 300 bin parça mahsulün içinde lfı\I 
parçayi tecavüz eder nıi ? 

Herl.ea biliı- ki bugün idriık edilrni 
kiraz mahsulünün kilosu 7 kuruşdarı 
25 lıunıta kadar lı.öylü hesal>ına mey~~ 
halinde a.atıbnakda o&u.p bunun vasatı -ı
ni alrsak 16 kuı-uı eder ki bir küfe 4~ 
1oiJo gelmesine """"'ren 640 kuruş ya
- loi ...... raftan çrnrmak şartila kah 
z......ıın aldığı komisyon yüzde sd.izi tc
caviiz etmez halbuki Mısırda, Yun.·
~anda, Almanyada, Fnınsada yaz ii
=~· avans ve nakil vasıtaları venl-

ıgı halde alelumum komisyon yüz<'e 
10 alınmaktadır. 
~eçen. 1>ene ve bu sene cemiyetimj~ 

musıt~sıl~ müracaat ederek para küfo 
ve saır mazrufum kaldınhnası suretile 
komjsyonluğun yüzde ona tenzilini ta· 
lep dıniş isede köylümüz yardımsız 
bahçelerinin harap olacağmı ileri süre
ttk .bu teşebbÜ•Ü şiddetle reddetmiş
lerdir, bu bapda arzu ecliline lzmit aa
hlUeri mÜ•tahaillerinin umumundan bir 
moızlıata alarak takdim edebiliriz. 

Kabzomallar Hopa •e Tnobzondan 
Dörtyola kadar bütün Wıillerden ge
len tüccar emtiasından zurufun kendi
lenne a.idiyeti ve parada afmaımılan ba
sebile yüzde 5 ile 8 arasında komisyon 
almaktadwlar bunu insafla düşünmeleri 

Büyük atlı mani 
müsabakaları 

Cuma günkü müsabakalar nasıl ve 
ne şartlar altında yapılacak? 

Almanya ve F ransadaki son ya
pılan büyük atlı müsabakalardan 
okuyucularımıza evvelki yazıları
mızda izahat vermistik. Bu satırlar 
da Sipahi ocağının' Taks'm Stad- 1 
yumundaki ilkbahar konkurların
dan bahsedelim: 

Sipahi ocağının 2000 lira müka- : 
fat koyarak üç gün devam etmek 
iizere tertip ettiği müsabakalarda 
A vrupadakilerde olduğu gibi bü
yük bir itina ile hazırlandığını 
memnuniyetle görüyoruz. N~retti
ği program bunun ilk ve güzel bir 
misali. Orada bir meraklı konkur 
,artlarının, konkurların tarzının 
bütün lüzumlu malı'.imat ile bul
makta .. Belliki kuvvetli bir teknik, 
büyük bir ihtimam ile -it'enıniş .. 
Burada teknik ve tertip heyeti re· 
isi Miralay Cevdet Mehmet Ali be
yin himmeti gqze çarpıyor. 

Bu programı tetkik edecek olur
sak 25 mayıs cuma günü yapılacak 
olan ilk müsabakada dört mükafa -
tın mevcut olduğunu goruyoruz. 
Bi,.incisi (Merhum Süvari yüzba
•ı•ı muall"m Avni Bey) mükafatı. 
Eu ocağın iyi bir lııadir,inaalığıdır. 
Filhakika merhum Avni beyin na
mına tertibi bu vadide yapılmrt bir 
adımdır. B nicilik ile alakadar o
l~n herkes hu genç yaşında sönüp 
gıden kıymetli süvari zabitinin yük 
sek bir binici olduğu kadar mü
kemmel bir İnsan olduğunu da ha
tırlar. Avni Bey merhum ölürken 
bile at!ayıf resimlerini bağrına bas.. 
mak auretile biniciliğe olan 8'kını 
pek müessir bir tarzda ifade etmis
tir. · 

Onun namına yapılan bu müsa
baka hizmet atlarına birurıiş bilu
mum zabitana mahsustur. Mania 
adedi 12, İrtifa 1,30, genitlik 4 
metredir. Mükafatı 175 liradır. 

İkinci müsabaka (Gazi Antep 
mükafatı) dır ve sivillere mahsus
tur. Mükafatı 100 liradır. Üçüncü 
müsabaka (Sakarya) mükafatıdır, 
ordu atlarına binmif zabitlere mah. 
sustur. Mükafatı 120 liradır. Dör
düncü mükafat iae <lstanbul vila
yeti) kupasıdır. Her nevi atlara 
binın · ş zabitana mahsustur ve mü· 
kafatı 200 liradır. Mania adedi 12, 
azami irtifa l ,30, genişlik 4,5 met
redir. 

27 Mayıs pazar günün çocuklara 
mahsus gösteri' bini'i bulundu
ğunu okuyoruz. Bu ~üphes'z pek 
mükemmel bir te,ebbüstür. Gerek 
çocukta at muhabbeti uyandırmak, 

lazım gelir ki mücabedei milliyede iz
mitten Yalovaya kadar sahil köylerini 
Yunan ordusu ricatiode taş tat üzerine 
bı.ralrmıyacak •urelıle yakup yıiııdıklan 
zamanlarda hiç bir tarftan maddi lrir 
yardnn görmeden ~znnalle.-m şurdan 
hm-dan yüksd< faizlerle alıp he.. cene 
200 bin lirayi mütecaviz bir para ile 
yardımlarına koşınalarmdandrr ki bu
gÜn gerek ğayri menkullerini ve gerek 
meyva bahçelerini edciımden daha gü
zel bir surette tanzim ve · tihsalatları
nı harbi umumideki vaziyetten yüzde 
akmış tezyit ebnişlenlir. 

M .. linin bedelini alamayip ü.ıtelikcle 
luılnunala borçlu t.a..ıığı aöylenôlen müs
tııııboôl hane' albn madeninin menabi.in
clen kuvvet ve kudret alarak bagü.U.:ü 
ömranmı yapmıştır~ Bunu da sonnak 
brzim haldonuz değil môdir? 

Bilvesile lıönııetlerimi takdim ederim 
c:.!endim." 

KILIÇ ZADE ZİYA 

gerekse bir spor gayesi için mun
tazam çalı,maya alı,tırmak gibi 
pek faydalı neticeler verecektir. 

İkinci müsabaka timdiye kadar 
hiç mükafat kazanmamış sivillere 
mahsustur ve 75 lira mükafatı var
dır. Üçüncü müsabaka Sipahi ocağı 
mükafatı ismini ta.fıyor. Sivil b · ni
cilc~in zati atlarla girecekleri bu 
müsabakaya bu suretle 400 lira mü 
kafat konmuştur. Herkes zati hay
van sahibi olmaya te,vik ve bu su
retle memlekette atçılığın inkitafı 
na hizmet edeceği muhakkak olan 
bu müsabaka çok mühimdir. Mem
lekette konkur hayvanlarının, kon
kurcu~arın yeti..,..esine yardım ede
cektir. Bugünün son müsabakası ı 
(Dumlupınar) mükafatıdır ve bilu
mum zabitana mahsustur. Mükafa
tı 225 liradır. 

1 Haziran cuma günün yapıla
cak olan son müsabakalar da pek 
heyecanlıdır. Burada ilk defa ola
rak (Çift atlayıs) müsabakasını 
görmek fırsatına nail olacağız. Bu 
müsabakada bir kadın, bir erkek 
süvari beraber olarak müteaddit 
manilaları atlarlar. Beraberce ve 
muntazam bitirenler kazanır. Hay
van terbiyesi ve süvarı mehareti 
itibarile çok faydalı ve pek eğlen
celidir. Bundan sonra bütün sivil
lere mahsus (Halkevi mükafatı) 
mevcuttur. Burada memleketimi
zin en iyi kadın ve erkek sivil bini· 
cilerini bir arada göreceğiz. Mü
kafatı ı 25 lira. Hizmet atlarına bin 
mit zabıtana mahsus olan (İnönü 
mükafatı) Hindil<ap\y, .ve mükıl
fatı 200 Fradır. Gene Handikaplı. 
olan (Cümhuriyet halk fırkası 
kupası) ise bu ilkbahar ~üsabaka
larının en mühimmi<lir. Burada 
Konkurun beynelmilel irtifada te-
tip edildiğini görüyoruz: Azamı 
yükseklik 1 ,50, genişlik 4,5 metre; 
mükafatı ise 400 liradır. 

Programda ayrıca her müsalı.1.
kanın zamanı, müsabıkın kilost', 
derece tayinindeki harem tarzları 
güzelce kayded:lmiş ve bütün bey
nelmilel kaideler kabul edilm;sıir. 
Şu halde tam avrupai bir konkur 
ipik seyretmek fırsatını bize verdi
ğinden dolayı Sipahi ocağının teb
r:k ederiz. 

ATÇI 

YURTTAŞ! 

Her zaman en emin tekaüt 
sandığı Bankadaki tasarrufa
tındanclı . 

Bunu ; :, be!le ve tasarruf 
hesabını ihmal etme. 

M. I. ve T. C. ................... ._ 

Milliyet'in tefrikası: 16 lirler .... Ne yaparım evlat! Nazarı 
dikkati celp etmemek lazım. 

Tanıdığım Casuslar 
( Meli. Knokaert'in hatıraları ) 

Tercüme eden: AHMET CEMALEDDIN 

:Alsas:ı ihtiyar hizmetçiye zihni- 1 
.ne hüc:um eden sualleri sormaya 
vakit bulamaz. Zira acaip mahl\ık 
talimatını teblig ettikten sonra 
alelacele odadan çıkar. Biçare deli
kanlı da kendi kendine: 

- Mösyö (Verhagen) in böyle 
davranmasında elbette bir sebep 
vardır. Alaaslı akta-m üzeri deruh
te ettiği müfkül ve tehlikeli vazife
yi düşünmek, hatırına bile getir
mek istemiyordu. Çünkü son daki
kada İfin azamet ve dehteti kartı· 
aında kuvvei maneviyenin kırılaca
ğını zannediyordu. Yalnız bir his
sikablelvuku ona (dikenli tellere) 
vardığı zaman çok mühim bir vakı 
a ile kar,ılaşacağını sanki ihbar e
diyordu. Acaba hu hissikablelvu
ku kendisinin ölümle kar,ıla,aca
ğına dair bir Allah ilhamı mı i~i? 
Şayet kendisini bekliyen ecel ıse 
buna çoktan, daha casusluk fikri.le 
Alman neferi üniformasını giydı -
ii dakikadan itibaren hazırlanmıf 

tı. Nihayet hizmetçi kadın tekrar 
içeriye girdi ve: 

- Mösyö (Verhagen) si:r.i bekli· 
yor; dedi, geliniz!. .. Alsaslı hizmet 
çi kadının peşi sıraya bir ak,am 
evvelki odaya girdi ve ev sahibini 
büyük mil<yaslı bir haritanın üze
rine iğilmit buldu. (Vemagen) de
likanlıyı görünce samimiyetle eli
ni uzatarak: 

- Affınızı rica ederim arkadaş, 
dedi, benim evime Alman kuman
danlığı iki jandarma neferi iskan 
etti. Bu iki düsman askeri binanın 
diğer cephesiıı'deki odalarda otu
rurlar, pek beni rahatsız etmezler 
ama eve muntazam ve mukannen 
saatlerder gidip geldiklerinden on
lar evden çıkmadan sizi a,ağıye 
indirmek istemedim. Şeytan bu ya! 
Aksi gibi onlarla kar,ılafabilirdi
niz. Bu iki jandarma i•galden beri 
evimde oturduklarından kendileri
le hemen hemen dost olduk. Onlar 
hen ihtiyar bir kötürüm olarak bi-

İhtiyar katibiadil hem bunları 
söyliyor, hem de elind~i pergerle 
haritayı ölçerek bir hat halinde 
galiba takip edeceğim yolu tespit 
ediyordu. Nihayet Alsaslıyı yanına 
çağırdı ve: 

- Bakınız, dedi, i~e içinde bu
lunduğunuz çiftlik burada, fU nok
tada yani (Saint Loreut) in tamam 
dört kilometre cenubu şarkisinde. 
Burası bir müddet nakliye karar
gahı olarak istimal edildi lakin 
hasta ve .gürültüden rahatsız oldu
ğuma dair vakı olan mükerrer fİ
kayetlerim üzerine, mevkiin yollar-

, dan uzaklığı nazarı dikkate alına
rak karargah kaldı,pldı ben de ne
fes aldım. Şimdi harita üzerincie ı 
çizmi' olduğum 'u kırmızı hattı gö
rüyorsunuz ya! Bu hat Felemenk 
hududuna giden eski bir yolu göste 
rir. Dikenli tellere varılınca tahtel
zemin bir takım tertibat sayesinde 
nazarı dikkati celbetmeden ve gö
rülmeden hududu geçmek imkan 
dahilinde idi. Maalesef bir Alman 
tayyare rasıtı tesadüf kabilinden 
bu gizli yolu keffetti; mahallin 
fotoğrafını alarak mevki kuman 
danlığına bildirmif. O da bir pusu 
tertip elınİf. Bereket venin ki o 
,,,. .. ,. klavıı~lueu bizim (Jan) edi-

f MÜTEFERRİK HABERLER J 
Sovyet ağır ı Buzhane ücretleri l Dil Tetkik 

Sanayiine teşekkür Neden pahalı? Cemiyeti 
~-

Kayseri fabrikasının temel 
atması münasebetile İktı
sat vekilimizin telgrafları 

ANKARA, 21. A.A. - Kayseri 
dokuma fabrikasının temel atma 
merasimi münasebetiyle Sovyet 
Rusya ağır sanayi kom.iseri M. 
Ardjonikidze ile komiser muavini 
M. Kaganoiç tarafından gönderi
len te!graflara kar,ılık olarak ik
t' satVekili Mahmut Celal Bey şu 
telgrafı göndermi,lerdir : 
Moskova'da ağır sanayi komiseri 

M. Ardjion:kidze'ye : 
Kayseri fabrikuına temel atma 

merasimi münasebetiyle zatıalini
z'.n bu husustaki kıymettar ve dost 
teşriki mesainizi hatırlıyarak size 
en samimi tesekkürlerimi takdim 
etmeği kendi~e bir vazife bil:r ve 
ihtiramatı faikamın kabu'.ünü rica 
ederim efendim. 

Türkiye Cümhuriyeti 
I ktısat Vekili 

Mahmut Celiil 

Moskova'da Ağır Sanayi Komiser 
Muavini M. Kagnoiç'e 

Kayseri mensucat fabrikasına 
temel atma münasebefy'.e çektiği
niz nazik telgrafı memnuniyetle 
aldım. İktisadi t~riki mesainizin 
büyük bir eseri olan bu fabrikanın 
diğer daha müh"m ve mütterek 
iktisadi islerimizin hayırlı ve mu
vaffakiyetli bir b~langıcı olduğu 
kanaatindeyim. 

Bu münasebetle kıymetli idare
nizdeki Rus mütehassıslarının gös
terdikleri dikkat ve yakin alakayi 
takdirle kaydederek ve sizin vası
tanızla kendilerine teşekkürler:mi 
arz ederim. 

Türkiye Cümhariyeti iktisat 
Vekili Mahmut Celal 

POLiSTE 

Kaçak ipekli kumaşlar 
Evvelki gün Pireden limanımt

za gelen İtalyan handralı Veima ı 
vapuru yolcularından Matmazel ı 
Anastasya ve Madam Elcni salon· 
dan geçerlerken şüphe üzerine ü - ı 
zerlerini arastıran Gümrük Muha
faza Teşkilatı m~urları vücutlan 
na sarılmı~ bir şekilde gayet k;y · 
metli İpekli kumaşlar bulmu,lar 
dır. 

Ev yan?.caktı 
Fenerde Tevfiki Cafer mahal -

lesinde Mektep sokağında Betan -
ya kilisesi akaretlerinde 6 No. lı 
evde oturan tenekeci Savanın ah -
şap evinin kaplamasından yangın 
çıkmış ise de de~hal söndürülrnüş -
tür. 

Bayat balık 
Topkapıda bir meyhanede Araf• 

Mehmet isminde birisi meze olarak 
1 

yediği balıktan zehirlenme alii.i -
mi göstermiş ve hastahaneye kal -
dırılmışt1r. 

Çarpan otomobil 
Bostanhaşından geçmekte olan 

'°för Rüştü Efendinm idaresinde -
ki otomobil Galatada Millet Ha -
nında bekçi Ali Efendiye çarpmış 
ve Ali Efendiyi ayağından yarala
mıştır. 
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Belediye gelecek sene bu 
işi üzerine almak isteyor 

T raıkya tüccarlarının İstanbul 
buzhanelerinde fiatlerin çok paha
lı olduğu hakkında yaptıkları mü
racaat Ticaret Müdürlüğü tarafın
dan tetkik olunmaktadır. 

Aldığımız malümata göre İstan
bul postahanelerindeki vaziyet şu
dur: 

lstanbulda dört buzhane vardır. 
Bunlar Yemiş'te, Fındıklıda, Tah
takalede ve Karaağaçtadır. Karaa
ğaçtaki buzhane belediyenindir.Fa 
kat burası Kasaplar Şirketine 
kiralanıınış.tır. Karaağaç buzhanesi, 
piyasa mahalline uzak olduğundan 
ticari hayatta fazla bir rol oynıya
mamaktadır. Diğer üç buzhane 
bilhassa çok i~ yapmaktadırlar. 
Buzhanelerin hepsi de, ticari mua
meleden hemen hemen aynı ücreti 
almaktadırlar. Trakya tüccarı alı
nan ücretlerin pahalı olduğunu id
dia etmektedir. Alakadarlar da, ri
ğer memleketlerde buzhanelerin 
da'ha ucuz muamele yaptıklarını 
beyan etmektedirler. 

Buzhanelere göre vaziyet şu -
dur: 

İstanhulda buzhanelere ifıti -
' yaç gösteren tüccar malı azalmış-

tır. Evvelce Karadenizden bir çok 
mal geliyor, burada buzhanelerde 
dunıyor ve sonra Akdeniz memle
ketlerine sevkediliyordu . Buzha -
neler, bu transit muamelelerinden 
çok kazanıyorlardı. Şimdi tranist 
tarikile gelen eşya çok azaldığın -
dan buzhaneler kazanamamakta -
dırlar. Şehrimizde mevcut dört 
buzhane ihtiyaçtan fazladır. Bin.-
enaleyh buzhaneler masraflarn..ı 
çıkaramadıklarından, ücretleri u -
cuzlatmamaktadırlar. 

Aldığımız malümata göre, bele
diyenin kiraya veroiği Karaağaç 

bu:zıhanesinin mukavele müddeti 1 
sene sonra bitmektedir. Belediye 
gelecek sene burasını kiraya V< r
miyecek, kendisi işletecektir. Bel~
diye buzhanede yeni bazı tesis .t 
vücuda getirecek, ve bir tarife yı.
pılacaktır. Bu şekilde, diğer buz -
hanelerle rekabet edilecektir. 

Ticaret Odası ldare Heyeti d-;ı 
dün toplanmış ve buzhaneleri.ı 
fazla ücret almaları meselesini tet
kik etmiştir. 

Beykoz fıkaraperver 
cemiyeti çalışıyor 

Beykoz Fukaraperver Cemiyeti 
me: nisini her gün biraz daha art _ 
tınnaktadır. Cemiyet Reisi Adil B. 
Cemiyetin yardım faaliyetini art -
tırması İçin mesai arkadaşlarile 
hirliklıe yeni teşebbüsler yapmak • 
tadır. Cemiyet bir sene zarfında 
1923 lira sarfetmiş, 62 fukaraya 
bir sene muntazaman ekmek ve ye 
mek vermiş, birçok fakir çocukla
ra elbise, ayakkabı tedarik etmiş, 
Ramazanda muhitinin fukarası.ı · 
beslemiş, sünnet düğünü yaptıra -
rak yoksul yavruları hem eğlendi. 
miş, hem bir hayir itlemiştir. Mem 

ısup bir casusun bu muvaffakı· 
yetini bir daha gözünde canlandı
rarak keyifli bir gülütle güldü 
sonra devam etti: 

- Sizi bana gönderen o dev cüs
seli (Jan) yok mu? doğrusu c:id
den emsalsiz bir adamdır. Kendisi 
o kadar bu i:e alıftı ki Almanlar 
Belçikayı tahliye ederek mem1eket 
ten aavufmUf olsalar, avını elinden 
kaçırmJl bir avcı gibi (Jan)ın bel
ki de canı sıkılır. Yaman bir adam
dır vesselam. Yalnız ayağındaki 
yara şu sıralarda kendisinden isti
fade etmekliğimize mani oluyor. 
Şimdi onu bırakalım da size gele
lim: Ben size bir ldavuz terfik ede
ceğim o 5İze kanala kadar refakat 
edecek. Ancak avdetinize intizar e
demiyeceğinden yalnız bafınıza 
dönmek mecburiyetinde kalacaksı
sınız. Binaenaleyh takip edeceği-

• 

Oserayi harbiyeyi işgal mınlaka -
sından harice kaçıran leşkiliit tara -
lından tedarik edilmiş olan, Çavuı 
( Permiket) in sahte pasaportu. Ça -
vuş bu pasaportta Belçikalı bir şjııil 
olarak görülmektedir. 

! niz 'u avdet yolunu iyice belleyi
' niz Bu yolu dikkatle takip edecek 

olursanız kendinizi dün akşam 
(Jan) ın zevcesile birlikte gelmif ol 
duğunuz noktada bulursunuz. Ora-

yordu ve tki Fransız tayyarecisini 
perişan ettiler; yani av bekli yen 
avcılar, şikar mevkiine düttüler .... 

ihtiyar (Verlıaıren) tetkilitın• 

ya gelince dün akşam (Ma-
tilda) nın yaptığı gibi pen-
cereye üç avuç toprak a-
tar ve pencerenin sol kö!esine 
dikkat edersiniz taYet beyaz bir ı
fık görürseniz içeri girersiniz. Yok 
kırmızı bir .,ık eörecek olunanız 

Fasiküller için mütalca 
gönderenlerin 

İsimlerini neşrediyor 
ANKARA, 21. A.A. -- T. O. T. 

umumi lc:2.tipliğinden : 
Cemiyetin neşrine hatladığı 'rrar 

dergisi" nin birinci ve ikinci faıiküll 
hakkrnda, bundan evvelki iki iliın 
sonra yeniden mütali.a gönderen za 
rin isimleri şunlardır : 

1 - Akçadağ maarif memuru B 
2 - Ali Riza Bey, Biga kaymak...-! 

3 - Biıaı Tekin Bey sungurlu Maarila 
memuru, 4 - Cemi) Bey, Suboğaz kö 
muallimi, 5 - Emin K. Çöl Bey, M 
sinde harp malülü, 6 - Fazıl Bey, ~I 
mir orta mektep türkçe mua'limi, 7 
Ihsan Fehmi Bey, kütüphaneler müd' 
8 - Hızır oğlu Bedri Bey, z_,Juld~ 
9 - Kenan Bey, Fener rum mcktel1 
tiirkeç muallimi, 10 - M. Lütfü ~1 
Seydiıehir maarif memuru, JJ - Mıı • 
la maarif müdürü Bey, 12 - Rifat B 
Tosyada Dilek pzetesi başmuha · 
13 - Süleyman Hurıit Boy, Merk 
BankaSl memurlarından, 14 - Süle1j 
man Bey, Seydişehirde mualliıfı 
15 - Şahap Bey, Edime maarif müdf' 
rü, 11> - Şeref Arif Bey, Yeni Mersiı' 
gazeteıi muharrirlerinden. 

Bu zatlerin gönderdikleri fif ,..yııj 
2030 dur. Evvelki listeler ile beratı1 
gönderilen fit yekünu 4352 yi bulmıı~ 
tur. 

Bundan ı.onra mütalaa gönderccetıl 
zatlerin isimleri de aynca ilin ediJecM 
tir. 

Her birine ayn ayn teşekkür me!<ttı' 
bu yazmağa imkan bulunma >.irndaP 
k<>ndilerine cöıterdilderi himmetten 
layi .denen teıekkür olunur. 

Ruslar 

Tayyarecileri mizi 
Takdir ediyorlar 
Kendilerine muhtelif rüt· 
belerde niıanlar verdilef 

MOSKOV A, 21. A.A. - Tas ajaıı• 
bildiriyor : 

Ouoaviakhim, Karadeniz yoluyle t:r 
kişehir - Moskova Türk tayyare filıl 
seferini müşkül şerait içinde ve par~ 
bir surette yapan ve Moskovadaki iV 
metleriyle Türk ve Sovyet tayyareci~ 
leri arasındaki dostluğun takviye ve tİ 
kimine hadim olan Celiıl Beye Ossoa•İ' 
khim'in "Faal müdafaa meaaiıi fah1' 

nişanı" run büyük rütbesini tevcibe )ııır 
ra.r vermiştir. Ossoaviakhim, Türk t• 
yarelerinin §ayanı dikkat ıeferine i§tirıol 
terini nazan dikkate alarak ve Türk ' 1 

Sovyet tayyarecilikleri arasındaki do•1' 

luğun takviyeaindeki liyakatlerini P .. 
ziyade takdir ederek yüzbaşi Enver ti 
Ihsan ve mülazım lsmail r fak! ı Ye~~ 
Hakkı, Tevfik ve Cevdet ve makin•• 
Hüsameddin ve Niyazi Beyleri de fab~ 
"Voroşilof silah endazları'' intihap et 
miş ve kendilerine "Voroşilof ıiliıh ef 
dazları" nişanını vermiştir. 

leketin muhtelif yerlerinde ve 
bitlerinin yardımlarile tefekkül e 
derek çok mütevazi bir şekilde tt1 
siz sadasız çalı,an bu hayir müt· 
:;ıeselerinin mesaisi her türlü talı 
dirin fevkindedir. Bunları çoğ.J 
masını ve yardımlarını genişletıl' 
!eri için memleket zenginleriniıı 
hayir t~ekküllerine yardımları Ç 
yerine masruf bir himmet olacal' 
tır. 

-
tehlike olduğunu anlar ve beyal 
tığa intizar edersiniz. Avdet içiıı 
ze vereceğim talimat bundan ib' 
ret. Şimdi yanınıza vereceğim ki' 
vuzla takip edeceğiniz yolu anlat' 
yım: Klavuzunuz, dün akşam ıif 
buraya getiren (Matilda) kadl' 
sükilti ve ıeri ve meharetlidir. 1'1 
disile birlikte takip edeceğiniz 
lu da bulan bizim (Jan)dır .. 1'~ 
vuzunuz sizi kanalın hemen heJll' i 
kurumu' bir geçit yerine kadar i 
türecektir. 

Oraya gelince fimale doğru ili' 
)emekte devam edin'.z, kartınıll. 
küçük bir oduncu kulübesi gel~ 
Bu kulübeye çok dikkat etJll 
lazım; zira nöbetçi Alman ask 
!eri ekseriya bu kulübede buJuıı. 
lar. Kulübenin etrafında genit ~ 
daire çizerek kulübe tamam sı 
nıza geldimi dikkat edecek olu; 
nız yılankavi bir keçi yolu bulaG 
sınız; bu yol sizi doğru dikeni~ ~ 
!ere götürür. Alttarafı da talı 
meharetinize bağlı bir iştir. 

(Verhagen) harita üzerinde ~r 
diş ve gelif yollarını (Alfons)a J 
ce bellettikten sonra yum~ak kır 
tuklardan birisine oturdu, muha 
hını da oturmaya davet ederek: 

- BitmeJi _... 
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Mali kanunlar ı Yeni Irak 
Müzakere ediliyor Sefir geldi 

(Başı 1 inci sahifede) 
Bütçe encümeni namına cevap 

Vtren mazbata muharriri Müker
rem Bey idarenin ~eh·r ve kasaba
lar haric:nde müstakil doktorlar 
İstihdam etmekte olduğunu, şehir 
ve kasaba~arda ise bu islerin hü
kiimet ve belediye doktorlarına 
gör~ürüldüğünü i~aret ederek ida
renm sıhhi teşkilatının ih'al edil
~ediğini kendisine düşen vazife
yı lemamiyle ifa etmekte bulun
duğunu söylemistir. Mezkiir idare· 
nin 934 masarıf; karşılığı olarak 
309.852 lira tahsisat verilmis ve 
varidatı da 396 bin lira olarak tah
m ·n o'.unmuştur. 

P-osta ve telgraf 
lstanbul mühendis mektebinin 

933 senesi bütçesinde münakale 
Yapılması hakkındaki kanun layi
hasının müzakeresini müteakip 
Posla, telgraf ve telefon umum 
müdiirl1iğü bütçes.i görüşühnüş ve bu 
ınünasezetle hmir . Ankara telefon ô~ti
batına dair sorulan bir suale cevap ve -
ren Nafia Vekili Ali Bey, bu irtibatın 
hazı noksanlar .dolayısile bugüne kadar 
yapılamadığ-ını ve y&..lcında tenrin oluna
cağını bildinniştir. 

idarenin ~ut olunan l 934 bütçe•i ile 
m~kUr ,!c·~e masr:ttJarc karşılığı oJa .. ak 
s.s.,5.67' l~r" tıth"Sısat verilmi ~ ve :·ırJiri 
de aynı m· "'":': da t::ııhmin olunmuştur. 

istımlak kanunu 
l st.anhul ve .vilayetlerde belediye dai

.-,,l~ı naınma ••timlak olun>c~k mahal
leı:ın ne suretle istianiak edile<ekle.·inc 
daır kanunun deği ş·tirilmesr ~c ait layiha 
~ın müzakere.sine deva:ıı olunmuş ve Re
fi!< Şevket Bey (Man;sa} söz alarak bele 
<Üyelerin hudutları haricinde •u kaynak
l~mdan istifade için yapacak,al"r islim
laldeıin kanunu medeninin bu husustn 
V~diği ha!klm·1a tezat teşkil ettiğini İşa
ret eylemiş-tir. 
B Adliye encümeni namına Salahaddin 
k ey cevap vererek halkın su ihtiyacmı 
I artrlamak için belediyelere verilmiş o . 
an bu hakkın yerinde olduğunu ;taret 

e?"I ş ve bu salahiyetin kanunu medeni
;;ın verdiği hakları ihlal etmediğini ve 
.anunun tanziminde buna ait maddeJe

~ın .gözönünde bulundurulduğunu söy
eınış.tir. 

Dahiliye Vekilinin beyanatı 
J?ahiliye Vekili Şüiu-ü Kaya Bey, be

l~dıyeleı- için su meselesinjn ehemrniye
?n! kaydeylemiş ve "su kaynaklarmm 
ıstımlakioe ait husrıatın tesbitinde ka
nunu Medeninin hi1'.....rümleri muhafaza e
dilmiştir., derni~tir. 

1$timlak işini. te:ıkJc: edeceık komisyon 
~ olarak iltih~k e<lecek mühendis veya 
en memurunun hü!cômet vc va beledive 

O\Ühendiai ve fen memuru oldu~u hak
kında sorulan bjr sua:e encümen ve ro1~i 
oevapta her yerde aynı zamanda hükü
ınet ve belediye mühendis ve kalfası 
bııluna.ımyacağı cihetle bu noktanın a
~bk brr:akılrnış olduğunu h:!dirmi~ ve bu 
1 • arenın rııu,tlak olar~ kalma3mı istemis 
tır. -

b. lsnıail Bey (Şa.rk;karahisar) verdiği 
hır t~~nTle maddeye Hvarsa nafia mü -
endısı,. kay-drnm ilavesini istemiş ve 

takrir kabul olumnuştur. 
. Belediyelerce ;stimlak olunacak yerle
~n bedellerinin beş ~enelik bono ile ö · 
"Dınesi hakkındaki l 7 nci maddenin mü 

•akeresinde Raif Bey (Trabzon} söz ala 
tak bu maddenm istimlak bedellerinin 
"akden ödenmesi haıkkındaki teşkilatı 
esasiye k&nununun maddej mahsusasına 
sarahaten bfr tezat te•kil eylediğini ve 
j"'"n hükmünü ihlal :der mahiyette bu
~nduğunu kaYdederek mazbatada aske

~ı ın~rnnu rnrntaka1aıra ait l<anuna isti.na-
.en ıleri sürülen esbahı mucibeyi de ye
t~?de bulmadığını işaret eylemiştir. En~ 
CU:tnen namma cevap veren Sali.hattin 
Bey (Kocaeli.) Adliye encümeni ekser-i· 
lretinin bu n1addenin kabulünde memle
ketin imarı noktasından fayda gördüğü
nü teşkilatı esas.iye kanununun hükünı
letine karşı muhalefet etmesinin hiç 
l<;,,,senin hatırından geçmediğini, maxba 
ladaki esbabı mucibenin mev-zuubahis 
~anunda görülen lüzum ve zaruretin be
•diyelerce yapılacak istimlaklere ait ka
:~~d'.' da görülmüş olmasından ileri gel-
ıgını söylemiş.tir. 

I Maddenin leh ve aleyhinde ileri sÜTÜ
hen tnütaloo.la.rdan wnra maddenin tayyı 
d;~ındaki takrir okunmuş ve kabul e· 
tiı rruljtir. Kanunun diğer maddeleri üze· 

11~e. de görüşülmüş ve heyeti umumi-
Y•sıru .. ak • ik 1 d·ım· tı. n muz eres1 ma e ı ış. r. 
c Bant ve mevaddı infilakiye dairesin
i• .verileoek ruh•a.I ve nakliye tezk.,re
~ı-ıd ile barrt ve köherçile ve patlayıcı 
&aa. delerle fişenk ve av malzemesi ve av 
b:ası kullanılması yasak o!mıyan ta
•i . c~~al'la fitenklerô ve şenlik fişenkle-

ııı.us • k '" ihal .. ker arma aıl · anun ™Y an muza-
l<t • Ve kabul edıldikten sonra yarın s.aa1: 
ve..;~e .toJ?lanmak üzere içtimaa nihayet 
. ..._ lni'tir. 

RÜŞ_v_e_t -h~-a-d-if_e_s_i 

-.. (Başı ı inci sahifede) 
<1~n sabah Paristen şehrimize gel
~ış ve pederi ile görüşmek uzcre 
~ıı akşamki tıenle Ankaraya git-

llıı~tir. • 
lstanhul Müddeiumumiliğı l" -

M~ı~dan Telefon Şirketi Umuı;n 
k udutii M. Anderson ile sabık Şır 
d ~t Komiseri Fuat Beyin ifadeleri 
:n Jlosta · ıe Ankara Müddeiumu

bıliğine gönderilmiştir. Dün lstiln 
h ı.ılda. Me .r Saleme Ankara tevkif 
anesınde felç geldiği şayiası çık -

nıış , fakat tahakkuk etmemişlır. 

Gümrük mem urlanna 
ikramiye 

.. ANKARA. 21 (Telefonla) - Güm · 
ruk ve inhİs.;.trl""r V ckaleti. :gün1rük me· 
l'tt~rlanna hazira başında vereceği ikra· 
tnıvt~ in ın·iktaru.ı tespit etmek üzeredir. 

(Başı l inci sahifede) 
va mutasarrıflıklarında bulunduk
tan sonra Bağdatta mebus intihap 
edilmit ve muhtelif kabinelerde 
beş defa Dahiliye ve bir defa da 
Adliye vekaletini ifa etmi~tir. Bila 
hara Türkiyeye lrak elçisi sıfalile 
gelmi~ ve üç sene evvel Ankaradan 
Bağdada döndükten sonra bir müd 
det Dahiliye vekaletinde hulun • 
mu•, lrakın Cemiyeti Akvama du
hulünü müteakıp merhum Kral 
Faysal f\arafmdan Başvekil ııfati
le kabineyi teskile memur edilmi~ 
ve 1933 senesi martında mevkiı ik 
tida.rdan çekilmiftir. Naci Şevket 
Bey dün Perapalas otelinde bize 
memleketimiz hakkındaki ihtisasa 
tını şu suretle anlatmıştır: 

"Memleketimi ikinci defa olarak 
temsil e!mek üzere pek sevdiğim 
Türkiyeye döndüğüm icin bıiyük 
bir sevinç duyuyorum. E~asen İs • 
tanhulda gençliğimin en tatlı ~ene
lerini, ve ali tahsilimin bütün dev
resini bitirdiğ ·m için bu muhite hi\: 
bir zaman yaıbancı bir gözle bakın; 
yorum. Bahusu~ kendilerinden 
büyük iltifatlar gördüğüm müm · 
taz ~ahsiyetleri ve kendiler;ne has 
saten derin bir hürmet beslediğim 
Baııvekil İsmet Paşa Hazretlerile 
Hariciye vekili Tevfik Rüştü Beye
fendi ile tekrar temas edeceğim -
den mütevellit mesruriyetim bü . 
yüktür. lrakın sevgili ve genç Ga
zisinden, dehalarının hayranı oldu 
ğum ve kendilerine büyük bir his
si hürmet ve tazim ile merbut bu
lunduğum, Türkiyenin Ulu Gazi~i
sine samimi selam ve hürmetler tak 
dim etmek ~erefine de nail olaca . 
ğım için pek bab· iyarmı. Iraklıla
rın selim ve muhabbetlerinin d" 
do: t ve karde' Türle milletine muh 
terem gazeteniz vasılasile iblağı. 
nı hassaten rica ederim. Siz de bi
liyorsunuz ki lıaklıları öz k_ardeş. 
!erimiz ola:n Türklerle baglaydn 
birçok rabıtalar vardır. Kuvvet ve 
samimiyeti bu rabıtalara istinat e
den iki kardes ve dos~ memleke • 
tin müna!ehatı herhangi bir mua· 
hede veya ittifaknamenin çok fev: 
kindedir. Cünkü bu münasebat ka 
ğıt üzerinde kelime ve cümle~;rlc 
tavzih edilemiyecek kadar kalı V<' 

canlıdır. 
lrakm münevver gençleri, Tür • 

kiycn·n gerek içtimai v·e gerekse 
iktısadi ve edebi sahalardaki terak 
kiyatmı büyük bir gıpta ve alaka 
ile·a.kip etmektedir. 

- !rakın mali ve iktısadi vazi · 
veti cok ividi?. Bütremiz mütev" · 
~indi~. Eski Osmanlı impe:atorlu
i(undan bize isabet eden borcun kaf 
fe ·1ni ödemiş olduğumuz için her 
hangi bir borç yükünden kurtul -
mus bulunuyoruz. 

l~akın her tarafında emniyci ve 
sükun vardır. Mükellefiyeti aske
riye kanunu bu sene Millet Mecli
sinden çıkarak Kral Hazretlerinin 
tasdikı alisine ik ".iran eylemiş lir. 
Gerek hükumeti hazıra ve gerek • 
se muhtelif fırkalar Irak ordusu • 
nun takviyesi hususunda müttefik 
ve bu yolda elbirliğiy!e çalı~mak -
tadırlar. Son zamanhrda bilhassa 
hava kuvvetimizin çoğalması.· ı 
ehemmiyet verilmektedir. Kuvvet
li hır orduya ma1ik olmaktaki mak
sadımız Yakın Şarkta sulh ve mı.i
saleme~i .idame etmek hu:usunda 
lrakın esaslı ve faal bir uzuv ol
ması gayeıine matuftur. . 

Türkiye ile Irak arasında yen~ 
bir müzakere mevzuu yo.kt~r. li,ı 
memleket arasında aktedılmış o -
lan ticaret ve iadei mücrinıin m~ -
kavelenameleri bundan on beş gun 
evvel Bağdatta teati edilmiş ve mev 
kii meriyete girmiştir.,. 

Hava ve deniz 
Muhasebeleri 

ANKARA, 21 (Telefonla)_ - Milli 
Müdafaa Vekaleti hava ve den':' muhas~ 
beteri işlerinin kara muhase~~ınc d~vrı 
ve her iki muhasebenin tevhidl derpış .e· 
dilmek s...-etile ..-nur kadrolarında, hır 

iktar tasıın-ul' yaptlması, buna muo<a . 
Mı de askeri mı.ıha-e<ıilik teşkitiıtına 
ait ,k.,droya bazı tlioveler icrası k~arlaş· 
mıstrr. Bıı husustaki layiha meclise ve
ril~şb1-. Kadroya ili.vesi iıst.enen me
muriyetler Junlardır: 

Sckizinei dereceden bir, onuncu dere .. 
ceden lki, on birinci dereceden 3 muha· 
sebeci, on ikinci derecede bir baş.katip, 
l 4 üncü derecenen bir katip, 12 inci de
receden alb tetkik memunı, 12 nc.İ dere· 
ceden biT, 14 üncü dereceden altı vezne
dar. 

Bundan başka Mali ve Vekaleti namı
na emlaıki millive işlerini teftiş içi.n vi
layetlerde bulımaın üç müfettiıliğin mer• 
kez teşkilatına nakli ve Nafia V d<aleti 
teşkilat kanunu ile devlet daire ve mües
seseledne ait inşaata müteallik muame
lat N~a Vekaletine devrediimiş bulun
duğundan Maliye Vekaleti kadrosunda 
bu husas için bulunan fen heyetinin İl· 
gı>SI k"'lduılmıştır . 

Kaldm!acak m..,..uriyet!er fen heyeti 
ı-eisliği ile iki miihendis!"1< ve bir res • 
sam!Jror. 

lzmir'in imarı 
için hazırlık 

(Başı ı inci sahifede)" 
mek üzere Arıkaraya gidiyorum. 

Bu sene 9 Eylul sergisi 26 Ağus 
tosta açılacak, 15 Eylule kadar de 
vam edecektir. Panayır sahası ola 
rak 50 bin metre murabbaı yer ay
nlmıttır. Pavyonların kısmı mü • 
bimmi inşa edilmiftir. Pavyon üc • 
retleri geçen senelere nazaran hu 
sene daha ucuz tutulmustur. Ta -
bii sergi için daimi bir bina inşa • 
sını da düşünüyoruz. Geçen sene 
9 Eylıll panayirini 300 bin kiti zi
yare~ etmi,ti. Bu t>ene serginin bey 
n.elmılel oluşu daha tümullü bir a
laka uyandırmaktadır. Tabii bu - . 
zıyaretçi adedini arttıracaktır. Ge-

Paris Belediye 
Meclisi Reisi geldi 

(Başı 1 inci sahifede) 
ris'ten şehrimize gelmişlerdir. 

F ransrz misafirler, istasyonda 
belediye namına reis muavini Ha -
mit, Şehir Meclisi Reisi Sadettin 
Ferit Bey !erle Meclis azasından 
bazı zevat, Turizm tuhesi müdürü 
Ekrem Bey, Fransrz Sefiri namına 
M. Haricourt ve Frans1Z Ceneral 
Konsolosu M. Dubois ve Fransız 
kolonisinden bazı zevat tarafından 
karşılanmıttır. M. Fiquet'ye Par;s 
Belediye Meclisi azasından Dr. 
Lobligeois, M. Veiss ve M. Chim
ier refakat ebnektedir. 

çen sene seyyahlar sergide çok mü 
bayaat yapmıtlardı. Bu sene sey • 
yahlara daha çok kolaylık göstere 
ceğiz. Sergiye iftirak için hariç'en 
ve dahilden birçok müracaatlar 
vardır. Bütün isteğimiz, milli sana 
yiimizi İzmir gibi bir ticaret şeb • 
rinde tt-barüz ettirmek ve memleke 
tin muhtelif köşelerinde teessüs et 
mi' sanayii tanıhrken, ayni zaman 
da memleket dıtmdaki sanayile te 
masa getirerek bir mükayese im • 
kanı vermektir. Bu itibarla erbabı ı 
sanayiin, memleketin her tarafın
dan sergiye iştirak ederek bu fır
satı kaçırmıyacaklarını muhakkak ı 
görüyoruz. 

Heyet Perapalas oteline misafir 
olmuştur. Sabahleyin refakatlerin
de Belediye Turizm tubesi müdürü 
Ekrem Bey bulunduğu. halde Aya
sofya, Su.ltanaıhmet, Süleyaıaniye 
camilermi ve Asirı atika müzesini 
ziyaret etmitlerdir.Öğle üzeri Fran 
sız Sefiri M. Kammerer ,ereflerine 

Bugünlerde İzmir Belediyesi • ' 
nin en mühim iti tertip edilen eşya 
piyankosudur. Biletlerin hazırlığı 
hôten bu piyanko beheri iki liralık 
biletlerden mürekkep 400,000 lira- , 
lıktır. Bugünlerde biletler satışa ' / 
cıkarılacak:;ır. Piyankoya Gazi ve . 
ismet Paşa bulvarında arsalar, ev· 
ler gibi kıymetli ikramiyeler ko • 
nu1muştur. Ameleler için yaptırdığı 
mız sıhhi evlerden ikisi de piyan -
ko ikramiyeleri meyanındadır. 

Piyankonun fzmir belediyesine 
temin edeceği paranın mahalli sar 
fı muayyendir. Bu para şimdiye 
kadar yukarı mahallelerde pek bo 
zuk ve iptidai olarak kalmış olan 
yolların yapılmasına, maalesef e -
lan kanalizasyonsuz olan İzmir 
:ıehrinin kanalizasyonunun in~sına 
sarfedilecektir. İzmir şiddetli yağ
murlarda mütemadiyen seylap leh 
likesile kar;oılaşma.ktadır. Seylap 
tehlikesinin önünü alacak teE isat 
hu paranın bir kısmı ile yapılacak 
tır. Ayni zamanda su şebekesi ol • 
mıyan yerlerde de tesisat yapıla -
caktıı·. 

Paris Beledi.ye Meclisi Rei•i 
camileri geziyor 

bir öğle yemeği vermiştir. Misafir
ler, öğleden sonra Boğaz' da t.ir ge
zinti yapmışlar ve akşam üzeri An
kara'ya hareket etmişlerdir. 

İzmir yalnız hir ticaret sehri de
ğil, ayni zamanda hem nefsi ,ehir 
de. hem de civarda bulunan asarı 
a<ikasile bir teyyah ~ehridir. Bu . 
nun İçin yaptıracağımız yollar da 
bu noktayı da gözönünde bulun • 
durmaktayız. Yaptıracağımız yol· 
!ardan en mühimmi İsmet Paşa bul 
varının Kadifekalesine kadar 30 
metre ~enişliğinde uzaması olacak 
tır. Daha sair yeni yollar ve boş yer 
!ere bahçeler yaptıracağız. Ve:ha
sıl bu para ile lzmirin yanın kal • 
mı~ imar işleri ikmal olunacaktır.,, 

Askeri, Mülki 
Tekaüt Kanunu 

- - o- -

İstif al ar hakkında hazır
lanan layiha 

ANKARA, 21 (Te!efunla} - Hamiye 
atık.eri T ıhhiye ve muadili mekteplerde 
bulunanlar tam ordu kadrolanna alınıp 
vücutlarından istifade edileceği zaman
da i o~:Ja ettiık!eri, bunun da ordu kadro
lanndaşi münhallerin kapanması ve mu
r.u:eneyi ilılale sebep olacağı düşünüle
rek askeri, mülki teıkaü-t kanununun 21 
inci maddesine hi.l" fıkra il:ivesi kararlaş~ 
m:rş:tır. Bu hu.:susta ıhazırlanan kanun ıa. 
yitıası bugün Meclise tevdi olunmuştur. 

Kanuna ilavesi teklif edilen fıkra şu
dur: "Askeri mektepler talebeainden is
t'Ja etmek istiyenlerin <levletçe yapılan 
bilcümle mektep masraflarını ödemek 
ş~tile i..ıifaları kabul olunur. Ancak bu 
talehelerin tekaüt hakları başladıktan 
sonra mektep masraflarını veı·erek İsti· 
faları kahul edilmez.,, 

Askeri muallim ve hakim 
ANKARA, 21 (Telefonla) - Askeri 

muallin1 ve hakim yetiş.tirilrnesine dair 
talimatnamenin bazı esa-sları bir karar
name ile değiştirilmiştir. Bu tadilata gö
re hariçten ordu hesabına Üniversiteye 
girme!< i>tryenler veyahut hesabma tah
silde iken şubesi dahilinde askeri mual
lim ve hakim sınıflarma geçmek isti
yenleı-den birinci sırufa girecekler.İn aza
mi 22, ikinci. sınıflara gireceklerjn 23, 
üçüncü sınıfa gireceklerin 24 yaimı geç· 
memiş o!malan lazımdır. 

Üç dersten ilı.male kalıp ta imtihanda 
muvaffak olamıyanlar hakıkında 1001 
nuınaralı kanun ahkamı tatbik olunacak-
trr.,, 

Kaçakçılığa karşı 
ANKARA, 21 (Telefonla) - Hüku

met kaçakçılık kanununun bazı madde
lerinin tadili haklmıdaki layihayı bugün 
Meclia.e vermiştir. 

F aideli yağmurlar 
ÇANKIRI, 21. A.A. - Cuma günün

den be•·i vilityetin her tarafına faydalı 
yağmuı-1~u· va~lnRktadw. 

Paris Sefirimiz Suat Beyin keri
mesi Şehir MecJ.isi azasından Re
fika Hulusi Behçet Hanım Madam 
Fiquet'ye şehrimizde hofgeldiniz 
demiş ve diin yaptığı gezintilerde 
kendisine refakat etmİ§tİr. 

Heyet çarşamba günü Ankara.'
dan gelecek ve o gün helediye ta
rafından bir ziyafet verilecektir. 
Misafirler, perşembe günü şehri . 
mizden Köstenceye lıareket edecek j 
!erdir. 

Dün M. Fiquet ile kısa bir müla
katta bulunduk. Parisin muhterem 
Belediye rıll.ecli:ti Reisi ibize dedi ki: 

- Balkanlar'da Sofya ve Belg
rat g:bi bazı şehirleri ziyarete da
vet edilm~tik. Balkanlara gelince 
İstanbul ve bilhassa yeni T Ül'kiye
nin hükft:met merkezi olan Ankara-
yı ziyaret etmeden geçemedim. 
Ben şırhsan yeni Türkiyenin ve 
Türklerin samimi bir tal<dirkarı -
yım. Reisiniz Gazi Hazretlerinin 
idaresinde bulunan Türkiye'nin 
başardığı işler ber yerde büyük a· 
kis!er bırakmıştır. M. Herriot'nun 
geçen sene Türlciye'yi ziyaretinde 
gördüğü hüsnü kabul ve kendisi • 
nin Tür:Clere karşı beslediği sami
mi hisler iki memleketi biribirine 
bir kat daha yaklaştırmakta mü • 
him bir amil olmuştur. Burada gör
düğümüz hüsnü kabulden son de
rece memnun ve müteşekkiriz. ls
tanbula ilk defa olarak geliyorum. 
fakat öyle temenni ederim ki hu ge 
!işim sonuncu olmasın.,, 

An karada 
ANKARA, 21 (Telefonla) - Yarın 

sabah şehl".rnize gelecek olan P ans Bele
diye heyeti şeref"nıe Ankara Vali ve Be
lediye Reiıi Nevzat Bey Azradolu kulii
bünde bir öğle fiyıafeti verecektir. 

iki TUrk çocuğu tahsil 
ettirilecek 

ANKARA, 17 (A.A.) - Bugün 
şehrimize gelen Marsilya heyeti i
ki fakir Türk çocuğunun Marsilya 
da ali derecede ticaret tahsilini de 
ruhte ettiklerini bildirmiş ve birisi 
Jsmet Pa;ıa Hazre ılerine diğeri lk
tısat Vekili Mahmut Celal Beyefen 
diye takdim edilmek üzere Mar~il
ya müzesinde mevcut ve Türk • 
Fransız dostluğunu teyit eden 16 
ıncı asra ait bazı tarihi vesaik fo. 
toğrafilerini havi iki albümü Tica 
ret odasına vermişlerdir. 

Marsilya ticaret odası 1 eyeti 
ANKARA, 21 (Telefonla) - Mar.il

ya Ticaret Odatl heyeti şerefjne Ticaret 
ve Sanayi Oda31 Reisi Emin Bey Anka
rapalasta bir öğle ziyafeti vermiştir. Tür 
kiye Tiftik Cemiyeti Reisi Siile)'lllan Sır
rı Bey de beye! _şerefi_ne M~ara köt· 
künde bir çay zıyafetı vemnı.şbr. Heyet 
bu al<şaınki trenle htanbu.Ja hareket et
rni~th·. 
--------··-~------

idam cezası 
YOZGAT, 21. A.A. - Sorgun kazası

nın Kaı iıkız köyünde yapılan feci cina· 
yetin failleri Cin Ali ve lsmail oğlu Y u
auf haklarında.ki idam hükmü bu sab>h 
infa·1; edil:l"'l\t:ı. 

Dik~atörlük -
Bulgaristandaki siyasi 
fırkalar liğvedilecek 
(Başı l inci sahifede) 

tes· sine gayri salih bir alet olduk
hrrnı göstermİflerdir. Siyasi haya· 
hmızı, yeni devletin ihtiyaçlarına 
uydurmak için, cezri bir surette de
ğiflirmeğe teveNiil etmenin tam 
zamanırlır. Yeni hükumetin prog
ramı çok güzel şeyleri ihtiva et
mektedir ve hükumetin bu progra
mı tehakkuk ettireceğini ümit et
mek lazmıdır." 

Gazeteler;n mütalaalan 
SOF'(A, 21. A.t •. - Dün akşam 

gazeteleri siyasi değiş klik hakkın
da makaleler nearine devam el· 
miflerdir : • 

Mü5lakil Dnevnik, yeni hükiime· 
tin sükUnet ve ümitle karşılandığı
nı tespit ederek diyor ki : 

" Yeni hükumet, fırkaların ne 
devlet menafiini ve ne de memle· 
ketteki iktisadi keşmekeşi göz ö
nüne almadıkları zamanda ikti
dar mevkiine g-elmiştir. Millet, ye
ni hükumetten beyannamesindeki 
vaitlerin ifasını beklemektedir." 

Müstakil Kabana gazetesi yazı
yor: 

" Fırkacdarm pazarlıklarına 
sabit elan bütün namuslu Bulgar
İar vuku bulan değ şikliği sevinçle 
karsılamakta ve en eyi bir istikbal 
ümidiyle birbirlerin tebrik etmek
tedirler." 

Gazete, 19 mayıs gününü Bulga
ristan için tar:hi bir gün olarak 
telakki etmektedir. Gazete diyor 
ki : 

" Milletin kahir ekseriyeti çok
tan beri beklenen mesut b"r hadi
senin cereyan ettiğini hissediyor
du. 

Hükfunet, değişikliği tasvip e
den ve müstakbel eseri üzerne Ü· 
mit bağlıyan bütün memleketten 
binlerce tebrik telgrafı almakta
dır." 

Müstakil Novo Vreme gazetesi 
söy!e diyor : 
' " Fırkalar haricinden teşkil e
dilen yeni milli hükômt!t·n Bulga
ristana kısa bir müddet zarfında 
kurucu bir hükô.met vermek ve 
Bulgar milletinin refahını temin et. 
mek azminde olduğu aşikardir. 
Oerp·ş edilen islahat arizi değil , 
ciddi bir surette t .'.dk edilmiş ve 
olgun bir surette düşünü:müş ıs
lahatbY." 

Çifçi Pladne gaze~es:, hüküme
tin yüksek memurluklara büyük 
bir prestije malik selah·yettar zeva 
tı tay;nde isabet gösterdiğini kay
dettikten sonra : 

- Fırkaların üç ~ene münaka~a 
ett kleri idari islahat bir kaç saat
te yapılmıftır." Diyor. 

Hükumetin beyannamesi 
Yeni Bulg...,. Ba1vekili Gheorghieffe 

ve mesai a.r!kada~JaTmın İmzasile Bul • 
gar milletine hitaben neşredilen beyan
name şudur: 

"Bulgarlar,. ... . . 
Bu·günkü. sırası ~kalar Siste.mı ta ~ 

mamile izm•hlale ugramıştrr. 
Fırkaların tamarroilc dağılması, ce • 

miyeı, devlet ve milli lkUs_at üz~nde 
&erin te$.İrlcr yapacak mahiyetted_r. 

Bıınu rol<ıip ed't" ahlaki. ve siy~•! k_ciz 
bir devlet buhranını tevlıt edebılirdı. 

Fwka adamlarının devlete ve millete 
karşı karışık vaziyetten kurtulmaları 
için bir tek çare !kalıyordu. . . 

Bu vaziyet, müstekar halik hır kud
retıin vücuda getil-ilmesine mani oluyor· 
du. 

Ethas ve fırkala~ arasındaki ihtilaflar, 
sade bunları hal !etmekten uzak kalıuı -
yor, aynı ::zamanda İ'kt~sadi ve umumi ma 
hiyetle bazı meselelerı de ortaya çrkarı· 
yordu. 

Bütün bunlar ısjyasi frrkalar rejim:i ye-
rine tnilli bil- ittihat hükUmeti teM&inj 
lüzumlu gösterdi. 

Umumi inf.isalılarm ara~ında yalnız 
ordu bozulmaktan masun kalınışb. Yal· 
n.12 ordu en temiz bir idealizmden il -
ham ala.'.ak, bugünkü ~iye bir niha· 
yet vermek ve memldı:etın ~ Y'!" 
nile.ş.rnesi için Jizungelen şeraıtı temm 
~tmek mevkiinde Leli. 

... Ordu biliyor k~ bütün siyasi ve İç· 
timai muhitlerde iyi vatan çocukları 
vardrr. Onlara hitap ederek yeni hüku
mete zahir olmalarını istiyor. Yeni hii • 
kümetin yapacağı işler arasında şu rnÜ· 
him vazifeler vardrr: 

1} Lazımgelen kudreıj elde etmek i
çin devletin yeniden tensiki, nezaretler, 
departmanlar, belediye1er, ve umumi 
hizmetler adedinin auttılması. 

2) Hükumet merkezi tarafından t~ • 
yin edilen belediye reisleri ile belediye
le.ııin müstekar bjr balde Ulares.i, 

3) Devlet memurlarının müstekar ol
ması. Eğer bazı işlerin ıslahı ve nıemur .. 
ların liyakatleri ve ahlakı hakkr~da teş:. 
rii kararlal" noktai na::zarından durum go 
rüliirse o zattı.an .memurlar arasrnda de .. 
ğişatlik yapılacaktır. 

4) Devlet kredisinin tesioi: 
a) MütevaZ'İn bir bütçe, 
b) Hazinenin dahili borçlarını sii • 

rat!e ödemeyi temin, 
c) 1 nhi.arlar tesi• ede..dt yeniden 

varidat memba.lan temini. 
5) Bi1has5a s.;ınayi erbabına ve zürı-a· 

a kolay v.e: ucuz kredi lemini. 
6) Kredi iı:oopeı-atifinin teşmili, tevhi· 

di ve konlro1ü. 
7) Zira.atin vasi mi-kyasta hinlaye e .. 

dilme•i. 

8) Kasabamn harsi seviyesini yiikısel ~ 
tebilecek bütün iıJeri leşçi, 

9) Sanayi ııahasutdaki intrzamonlığa 
bir niheyet verilmesi, sanayii memle'.<et 
·tin iktuacli "" milli ibtiyaçlarile tenf ot
tneik, sınai masnuabn fiatlerini rten=.11 ey• 
leınek. 

10} T0praık maılrouletına daha ç<ık vo 
daha emin mah.-eçler temin, 

l 1) Umumi itler vüa.tda getittıreık ve 
içtimai bnunlan harfi ı--F"me tıarblk 
ederek vıe içtimai sigoııtal8J'dal<i meb:ıli
ği •fazı..JafQrarak qmliğe b:rıı tedahir 
tttiıhazı. 

12} Devlet vıe millet.in hakiıki mtay3cı
nın istediği tekilde ıteıırmltın yeniden B

labı, 
13) Daha seri, daha ucuz biT adalet 

temin edebilecek adli nlahat, 
14} Uımımi otoritenin ~i.ht Bulgari• 

tan'da yeniden tesiti. 
15) Bütün büyiiılı: devle1'erle ve bil -

haıs>a komşularla hüsnü münasebet ve 
sul!:ı. 

Sovyet Rusya ile miinaMobat te$İoi. 
l,ı.. beyanname ıbütün bunla" tadat 

ettikıten sonra Bulırar halıtmın mU2t.lhe
~etmi istemekte ve ''Y a1aısm Bulgarİ·s -
tan!,, <Üye hibueL.1:edir. 

/dar'! teskilat 
SOFYA, 21 (Milliyet) - Yeni Baı· 

vekil K.İınon Giirgıicf gareteoilere yapb• 
ğı beyanatta demiftir 1"i: 
"- Kazam ,.zaltıbııyacıı.lotrr. Bilikis 

daha kolay idare olunrnaları için bazıları 
.ikiy~ ayrılacaktır. Meselıiı. Sofya köy ka
zım ikiye ayrılıyor. Na\Vyeler adet 1<..i
buile oldukça azaltılıyor. HeT >0ruye 
vasati olan 5000 niifına ma~:& olac0>\<lır. 
Böylelikle köy nahiyeleri 800 - 1000 ka· 
.lar azaltılac:aktrr. Köy nalı.iye heyel:le
rinck bapnuallim, papas, doktor, ziraat 
memuru ve .saire -gibi ıköy.Ün ileri gelen 
adanılan bulunacaktır. -He}'1>ttn i.kilTCİ 
yansı intih"l>la yapılacaktır. Kijylerin 
kültür, iıktısat ve n..Eia ·iller.inde yiiksel
melerile alakadar olacağız.,, 

Bir yolcunun ihtisasları 
Son ·hükômet darl>eıi baım.eleri h..ı.:

kmda, o sırada Soıfy.da bulu-n ve .ıJün 
§<!Mi.mİze gelen, Paris Beled_İY:" ~ı:.; 
heyetinden bir zat gördilldennı ıoyJe an 
!atıyor; . .. 

"- Reis M. Ficquet bir ırun evvel 
kral tarıdından kabul edilmitti ve bi-z de 
bililu•re kahol edHmittik. Kral mütebe.. 
simdi, çehresinden fevkalade biT meşgu
liyeti olduğu !üç sezilırnı:rordu . M<sam 
Fransız Sefarethanesinde yemek yedik. 
M. M_~Janof, kor dip"°"1at:•k ve Sofya'
run Y_ihl<sek ''1nrfma menwp birçok ,..,_ 
vat :zııyaf<ıtte hazır buhmu-yordu. Hiç brr 

almda heriıımgi bir endiıe kırış.ııklığı yoılı: 
tu. 

Ertesi gün her tarafı gerd~k, gayri ta-

bii bir '!"Y görme& Akşam tiya.trı>~a 
id::C,. Ote\fınize de ortalığın tam bir sÜ· 
kuneti ,içinde döndük. 

Saıbahleyıin uyandığımız zaman, bir 
hiikUmet darbesinin y.wprldığ-mı öğrenin
ce ne kadar hayret icinde kaldığanızı ta
.sav~ur C:deb.ilir,İniz. Kahine d~ğiıpnjş. 
es.kı kaıb1ne azasına e-vl:eri-nde Tstin:·!ıai: 
etmeleri tavsiye e&..:lrrUş, ·knll yen.i ıhükü
meti nasp ve meclisi de feshetmişti. 

Bittabi malümat almak için <lJŞarrya 
ctkınıwk istedik. Kimseyi otel-den <lışarı 
~alıvennedi\er. Maamafi merkez ku-
mandanının delaleti ile çıktık. Sokaklar· 
da bizden başka .ivil yoktu. Buna mU· 
kahil şehrin her -tarafında a..kerl m1ifre. 
~eler dolaşıyordu. Öğleye doğnı memnu 
'Y~ kaldmldı, herkes sokağa çdı:abilcli. 
D~biliriın ki kimsenin yü-zünde mem· 
numyetsizliık "-~ ~t• .. ,:ı. s·ı· 
t--.!_ a.-;nnıe t gonnea.m.. J a • 
öı.l~ •••• , 

İbrahim Tali Beyin 
tetkikleri 

MALKARA, 21. A.A. - ikinci umu
mi müfettiş lh· &bim Tali Bey, Hayre
bolJdan bu<a~a geldi. Yollarda geçtiği 
köyl•rdc köy kanunu tatbika.to, iskan, 
sıhh.at,sıhhat işleriyle me'jgul o c'- 'Vlek 
teplçri geçti. i-oylülerle ihtiyaçları üze
rinde göri!5t\1. lsk3.n işleri için bazı e
mirler verdi. lbrohim Tali Bey yalnız 
yol Üzerindeki lröylere değil yo1lardan 
jçerde köylere d.._ uğranuf ve l:i.basşa 
'•Kf:ıy yiirUk" l..öyiinde talebe ve mual
limler tarafın..Jan lstiklAI martı ile ka-· 
şdan.n1ştır. tbıabim Tali Bey burada 
yapt1a kaşar peyniri imalathanesinde 
tetkikat yapb. 

- --o---
Temyiz Mahkemesinin 

kararı 
ANKARA, 21 (A.A.) - Temyiz 

mahkemesinin ahiren kabul ettiğı Dır 
tevhidi içtih!lt kararma göre, muha
kemeleri tatilden evvel cereyana baıı 
laıruş olan kanuni müddetler tatil bit 
tiği takdirde, tatilin bittiği günden i
tibar~ ceza usulü muhakemeleri ka
nunun 423 üncü maddesi mucibince Üç 
gün uzatılması ve tatilde yapılan teb 
lığ i~Jeri muteber ise de kanunun sa
rahatine göre müddet cereyan etm.iye 
ceği cihetle kanuni mühiillerin tatilin 
bittiği gÜ.nden itibaren ba~laması icap 
etınektedir. 

Gene Temyiz Mahkemesinin ka · 
bul ettiği diğer bir tevhit kararına gö 
re de hukuk usulü muhakemeleri ka 
nunun 81 İnci maddeıi aarahatine na 
zaran mahkemelerin tatil günlerinde 
yapılan tebligat muteber ve talil gÜn 
!eri müddeti dahil olup ancak bitıne 
si tatil zamanına tesadüf eden mühül 
!erin mezkür kanunun 177 inci mad • 
desi mucibince tatilin bittiği günden İ 
tibaren 7 gün uzatıluıa.sı 13.zım ce1 .. 
mektedir. 

---0--

Kalp alhn yapan 
TR•\BZON, 21. A.A. - Şehrimizde 

kalp altın lira )apan ve satan bir kuyum• 
cu cürmü meşhul halinde yakalanmı;ı 
ve ad1iyeyr. \'Cr:Jmiştir. 



Yün ve Pamuk lpLği ve Akmişe 
vesaire imaline mahsus Türk Anonim Şirketinden : 

28 Mayis 1934 tarihinden itibaren ıirket hissedar!anna 1933 senesi temet
<Ü hissesinden mütebaki istihkakları olan 400 kuruıun delinmiı 23 numerolu ku
pon mukabilinde tediye edileceği ve şirketin müessis hisseleri hamillerine de 1933 
senesinde hasıl olan safi temettüden isabet eden hissenin 3 numerolu kupon muka ... 
bilinde tesviye olunacağı alakadarlara ilan olunur. (16896) 

Vrll-URCULU 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

lST ANBUL ACENT ALICI 
Liman Han, Telefon: 22925. 

lzmir sür'at yolu 
SAKARYA vapuru 

Her PERSEMBE günü saat 
14 le Galata '1lıtımından kalkarak 
doğru lzmire gidecektir. Bu vapur 
her pazar günü saat 15 le lzmirden 
kalkıp doğru lıtanbula gelecektir. 

ATTIK KABARET 
heyetinin son haftası 

Bugün saat 18 de 
Fransız Tiyatrosunda 

tenzilatlı halk matinesi. Aktam saat 21 
de suvare . Yarın saat 18 son halk ma
tinesi, çartamba akıamı Küçük Louisa
nin ıerefine büyük gala müsameresi. 

ZAYi MUHUR 
Tevfik Biraderleri namile istimal et

mekte olduğum mühürümü kaybettim. 
MezkUr mühürle hiçbir müessese ve et
haıa karşı borçlu ve mütahit olmadığun
dan fayet ileride böyle evrak ibraz eden 
olur iıe müteber olmadığını ve bundan 
ıonra mühür kullanmayip ya1nız mühü
rün altına ötedenberi yazmakta oldu
ğum Tevfik ve B imzam ile iktifa edece
ğimi ilan eylerim. 

Azak Zade Tevfik 
(16897) 

ZA YI - Galata Giınnü~ünün 30155 
numara ve ıo.ı.J-i!ı34 tarihli gümrük 
makpu~u ~ayi edildiğind~n hJ'.nnü olma
dığı ilan olunur. 

!.tanbul S ultantthmct be§ İnci sulh 
lnıl<uk mahkemesinden: 

Ald hastalığna miıptela olduğu he
kim raporu ile an!~t'l~:ı .Sultanahmel 
Naki!Lent mahnll~ıi 4f, No. lı evde mü
kim lsmail Hakkı Bey <ığlu 1302 doğum
lu Süleyman .V.il f'(endinin kanunu me

denin 369 uncu R'adde.i mucibince mez
kür hanede m~klın aıınesi ve hasran ve .. 
lisi Va.afiye hanımın ve!iyeti altına ia
clo e~ildi{ıi me.:.lı.o~r kanunun 371 inci mad 
desi mucibince ili.o olur.ur. 

J7 üncü kolordu ilanları f 
M. M. V. SA. AL. KOM. 

dan: 

Aslan ve Eskihisar 
müttehit çimento ve su kireci 
fabrikaları Anonim Şirke

tinden: 

lLAN 
Hisse senedatır.a 17 numaralı kupo

nun kat'i mukabilinde 53 ve müessis hiı· 
ıe ıenedahna 11 numaralı kuponun kat'i 
mukabilinde 52 kuruı verileceği ve iıbu 
mebaliğin 22 Mayıs 1934 tarihinden iti
baren Galatada Doyçe Oryentbank • 
Dresdner Bank ıubesi giıelerinden tes
viye olunacağı ıirket hissedaranı ile 
müessis hisseleri ashabına ilan olunur. 

lıtanbul,21 Mayıs 1934 
Meclisi idare 

lstanbul Mr. Kumandanlığı 
Sqtnınlma kom. ilanları 

Merkez Kumandanlığına 
bağlı kıtaat vemüessesat ihti
yacı için 35000 kilo beyaz pey
nir 27-5-934 pazar giinü saat 
14 de kapalı zarfla alınacak 
tır. Şartnamesini göreceklerin 
her gÜn münakasaya İştirak 
edeceklerin belli aaatten evvel 
teklif mektuplarını Merkez 
Kumandanlığı Satınalma Ko
misyonuna vermeleri. (1072) 

(1994) 2510 

Deniz yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy Köprübaıı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

Han Tel. 22740 

Trabzon yolu 
ERZURUM vapuru 22 Mayıs 
SALI 20 de Galata rıhtımın
dan kalkacak. Giditte Zongul
dak, İnebolu, Sinop, Samsun 
Fatsa, Gireson, Vakfıkebir: 
Trabzon, Rize'ye. Dönütte bun
lara ilaveten Sürmene, Ordu'ya 
uğrayacaktır. (2609) 

2895 

Ayvalık yolu 
BANDIRMA vapuru 23 Ma
yıs CARSAMBA 19 da s·rke
ci rıhtımından kalkacaktır. 

(2641) 

Ademi iktidar ve 
bel gevşekliğine 

karşı en müe"İr deva SERVOİN 
hapl~ıdır. Deposu, lstanbulda Sirkeci
de Alı Rıza Merkez cczanesidir. Tat· 
r~y~ 150 kurut posta ile gönderilir. iz. 
mır Je İrgat Pfu.3rJnGaki Trabzon'da 
1"eni Ferah cc:.2anC'lcr.lr:dt' 'bulunura 

16281 2582 

Küçü~ ÇİFTLİK PARKI açıhyor 

1 

Membketimiz"n en yllksek muıiki S!l!l'atk~rlan~ı bir arada 
göreceksiııi:r. 24 May:s p~rfcmb~ a.~~ı:mıı lc!d:y:;;:z. 

lSTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 1 
İstanbul Meb'us intihabı Teftiş Hty'etinden~ 

lbrahim Tali Beyfendiden inhilal eden İstanbul Meb'uc
luğu için 25 Mayıs 934 cuma günü intihap yapılacağından 
nıüntehibi sanilerin o gÜn saat yediden on üçe kadar Beyazıt
ta Üniversite Konferans salo:ıuııu teşrifleri rica olunur. 
________________ (2656) 

Eminönü Kaymakamlığm~lan : Şehzade başında Kalen
derhane medresesi ankazı satılmak üzere müzayedeye konul 
muş idi. Talip çıkmadığından tekrar müzayedeye konulmuş
tur. işbu ankazı almak isteyenlerin 2-6-934 cumartesi giinü 
saat on dörtte encümene gelmeleri ilan olunur. (2647) 

1 OEVJ .ET DEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI ' 

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

Haydarpaşadan çıkan sür'at katariy!e bu katarların hare· 
ket ettiği istasyonlardan Ankaraya gidip ertesi Cuma günü 
Ankaradan avdet seyahatine başlıyacak olanlara yijzde 50 
tenzilat yapılır. Fazla tafsilat için istasyonlarımıza ve yataklı 
Vagon Acentalarma müracaat edilmelidir. (2556) 
~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~2865 

9 numaralı zahire tarife ;İnin, nakil Ücretlerinden üçte 
birinin iadesine ait asgari otuz bin ton nakledilmek şartı 
1-6-934 tarihinden itibaren t \tbik edilmek üzere elli bin ton 
suretinde tadil edilmiştir. (2585) 

2871 

lktısat Vekaleti Maden işleri 
Umum Müdürlüğünden: 

Kütahya Vilayetinin Tavşanlı kazasına tabi Kargılı kar
yesinde şimalen Kadıpmarı, Bt:kirin pınarı arasındaki hattı 
müstakim ile 992 rakımlı Kocapınar tepesi ve 935 rakımlı 
Turpluk tepesi arasındaki hattı müstakimin birleştiği nokta
daki beton sütuna 992 rakımlı Kocapmar tepesine ve oradan 
Ala~arda çeşmesine hattı münkesir, şarkın Alabarda çeş
mesınden Kargılı köyü camiine hattı müstakim, Cenuben Kar 
gı}ı camiinden Akseki tepesine hattı müstakim, Garben mez 
kUr tepeden beton sütuna hattı müstakimle mahdut ve mesa
hai sathiyesi dokuz yüz hektar arazide Cevdet Tahir Bey ta 
rafından bittaharri meydana çıkarılan krom madeninin 60 
sene müddetle mümaileyh uhdesine ihalesi yapılacağından 
Maadin nizamnamesinin 36 Ye 37 inci maddeleri mucibince 
bu bapta bir g\ina itirazı olanll.'rm 22·4-934 tarihinden itiba
ren iki ay zarfında Ankc.ra'da lktısat Vekaletine ve mahallin
de makamı vilayete baarzuhal müracaateylemeleri ilan olu-
nur. (1738) 2491 

Ticaret işleri Umum Müdürlüğünden: 
30 ikinci Teşrin 330 tarih:i kanun hükümlerine göre tescil edilmit olan ec• 

nebi tirketlerinden Amerika tabiiyetli (Vak um Oyl Kompani ink • Vacum oil 
Company ine.) Şirketinin Türkiye umumi vekillerinden ( C. D. Kempel • C. D. 
Campbel) haiz olduğu selahiyete binaen bu kere müracaatla Türkiye dahilinde 
kendisine vekalet etmek ve ıirket namına yapacağı iılerden doğacak davalarda 
bütün mahkemelerde dava eden, edilen ve üçüncü ıahıa ııfatlarile hazır bulun
mak üzre Mr. H. R. Arnold'u vekil tayin ettiğini bildirmit ve Jiızımgelen vesikayı 
verıniıtir. Keyfiyet kanuni hükümlere .uygun görülmüt olmakla iliın olunur. 

(16910) 

Hava kıt'atr için Diyarbekir 
de Ali Pınarda İnşa edilecek o
lruı bir hangar kapalı zarfla 
münakaaaya konmuştur. Iha • 
leai 29 - 5 - 934 Salı gÜnÜ saat 
10,3~ dadır. Taliplerin şartna
~eyı görmek Üzere her gün ve 
?g!e~e~ ~vvel ve münakasaya 
ıştıra •< ıçın de o gün ve vaktin
den evvel teklif ve teminat 
mektuplarile Ankarada M. M. 
V. SA. AL. KOM. na müraca-

. .. . .- . . ' , lliiliill 

atları. (3519) (2245) 
2631 

Kartal uslh mahkemesi AH Ş A • Ha- \ 
kimliğinden : 

1 
Kartalda istasyon caddesinde hane ... 

sinde sakın Hoca Avni ef. nin teıallübü 
ferayin neticesi felci etraf ve teleyyünü 
climağiyye müptela ve kovvei akliyye 
ve müfekkiresi gayri mevcut ve metyÜ 
harekete gayri müktedir olduğu Kar
tal kazası Hükumet tababetinden veri
len 20.5.934 tarihli müsaddak raporda 
gösterilmiı olmakla kanunu medeninin 
370 İnci maddesi mücibince mümaileyh 
Avni ef. nin medeni haklarını fatimal
den muvakkaten men'ine ve kanunu 
mezkUriin 377 inci maddesinin 2 inci 
bendi mücibince vasinin tayininden ev
vd görülmesi zaruri olan iıleri yapmak 
ve emvalini idare ve muhafeza ey1e- ı 
mek üzre karısı huriser hanımın kendi
s,ine kayyim tayinine ve bu karann ila
nına karar verilmit olduğundan keyfi
yet alakadaranın malumu olmak üzre i
Jan olunur. (934·9) 

Fatih İcrasından : 
Aşkı efendiye mukaddema Üsküdar- ı 

ela Tekke kuyusu civarında cami soka
ğında 2 No. hanede mükim iken mahalli 
ikameti meçul kalan Ömer elendinin 
deyninden dolayı Kartalda kiıin tarlaları 
tahtı haczi alınmıştır. Mümaileyhin ev
velce tebliğat yapıldığı ikametgahını 

tebdil eylediği halde d3irei icraya ihbar 
eylemediğinin hukuk usuli muhake
meleri kanununun 123 üncü maddesi 
mucibince ilanen tebliğat icrasına ka
rar verilmiştira Dairci icraya bizzat ve
ya bilvel<Ale müracaat etmediği takdir
de kendisine tebliğat yapılmıı gibi 
muamele ifa olunacağı ilan olunur. 

(932·25) 

Gftzetecilik ve Matbaacılık 
Türk Anonim Şirketi 

( MiLLiYET MATBAASI) 

HER NEVİ 
Mecmua 
Mektep kitapları 

Duvar afişleri 
Kağıt, Zarf 

·Roman Kartvizit 
Fenni. kitaplar Fa.~ura _El ilanları 

TABEDİLİR 
Defteri kebir, Yevmiye 

defterleri mevcuttur 
ve Kasa 

. Her müesseseye elverişlidir. 
Kıtap ve mecmuaya ait klişeleri Klişehanesinde yapar 

Adres: ANKARA Caddesi 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. Kitap kısmı 

Telefon: 24310 

Büyü~ Tayyare Piyangosu 
17 iı;cı tsrtip 2 incı keşide 11 P.azirın 1934 tedir. 

Büyük ikramiye 25.000 liradır 
Ayrıca: 10.000, 4.000, 3.000 Uralılc 

ikramiye ve 20.000 liralık bir 
mükafat vardır. 2881 

ı. ... : ~ ~·' • ' • 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

18000 kilo Yaş sebze pazarlıkla ihalesi 23 Mayıs 934 Çar
şamba. günü saat 14 de. 

Heybeliadadaki Deniz H arp Mektebi ve Lisesi talebele
rile efradının altı aylık iaşeleri için lüzumu olan 18000 kilo 
yaş sebzenin 17 Mayıs 934 tarihinde yapılan münakasasın 
da teklif edilen fiatlar gali görülmüştür. 

23 Mayıs 934 tarihinde pazarlıkla ihale -edilecek olan 
mezkUr sebzenin şartnamesini almak İsteyenlerin her gün 
rnünakasasına d_a iştirak edeceklerin yevm ve saati mezkUrda 
Kasımpaşada Deniz Matbaaaı karşısındaki Komiıyonumu
za müracaat etmeleri. (2591) 2892 

1 ~hi•arler U. Müdürlüöünclen! 
ı---_,:;:_.& _.. 

1.- Şartnamesine tevfikan (340) aantilitrelik (5000) 
adet Galon : 28-5-934: Pazartesi saat (14); 

2.- Listesi mucibince (17) kalem Levazım: 28-5-934 
Pazartesi saat (15). 

Bu iki malzemeyi vermek isteyenlerin pazarlığa iştirak 
edebilmek Üzere yukarda gösterilen gün ve saatte (% 7,5) 
teminatlarile beraber Galata' da Alım, Satım Komisyonuna 
müracaatları. (2333) 

(25,000) takım Muz Likörü Etiketi satın alınacaktır. Talip 
lerin nümune ve şattnameyİ gördükten sonra pazarlığa işti
rak edebilmek için (o/o 7,5) teminatlariyle beraber (30-5-
934) Çarşamba gÜnÜ saat (14) te Galata'da Alım, Satllll 
Komisyonuna müracaatları. (2351) 

Seyhan Cumhuriyet 
Müddeiumumillğindenı 

Adana Merkez Vilayet hapiahanesinin (düz kırma buğ 
day unundan mamul) bir senelik ekmek ihtiyacı (300,000) 
üç yüz bin kilo olup 12-5-934 tarihinden itibaren 21 gün 
müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. 
2-~-93~ cum~~tesi ~nü saat 15 de Adana Cümhuriyet 
Mud.de~~umılık daıresinde ihalesi yapılacağından şartna 
meyı gormek ve daha fazla maliimat almak isteyenlerin her 
gün hapishane Müdürlüğüne ve yevmi ihalede (787) lira 
(50) kuruş teminatı muvakkata ınakbuzile birlikte Cümhu
riyet Müddeiumumiliğine müracaatları ilan olunur. (2509) 
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Hasekide Tekke sokağında bayram paşa tekkesinin 1 
No. lı harem dairesi. 
Hobyar mahallesinde yeni postahane caddesinde 
56 - 58 No. lı dükkan ve odalar. 
Balıkpazarında Hacı Mustafa ağa mahallesinde tq· 
çılarda 191 - 103 No. lı dükkan. 
Hacı Mustafa ağa mahallesinde Balıkpazan caddesin 
de 49 No. b dükkan. 
Mahmutpaşada Hacı küçük mahallesind~ cami altın
da 24 - 6 No. b dükkan. ) 
Galatada Mehmet Ali Paşa hanında 38 No.lı Mağaza, 
Yusuf pa~ada haseki caddesinde 23 No. lı dükkan. 
Bahçekapıda dördüne Ü vakıf han asma katta 17, 19 
No. lı odalar 
Dayahatunda kalcılar hanında alt katta 39 No. lı oda 

1 

Süleymaniyede şeyh ebülvefa camii hariminde bila 
No. lı ve 1 No. lı baraka odalar. 
Çarşıda Cevahir bedesteninde 131 No. lı dolap 
Ayas paşada cami sokağında 50 No. lı Bodrum. 
Usküdarda Rum Mehmet paşa, balabanda hanı sebil 
arsasından müfrez arsa. 

Balada muharrer emlak 935 senesi Mayıs nihayetine 
kadar kiraya. verileceğinden müzayedeye vazolunmuştur. 
Taliplerin 2-6-934 cumartesi günü saat on beşe kadar Evkaf 
Müdürlüğünde Vakıf Akarlar kalemine müracaatları. 

(2356) 

KUŞTÜYO 

(16611) • ns• 
Umumi Ne,riyat ve Yazı l,leri Müdürü ETEM iZZET 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. .Ş. 
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