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Rus - Fransız 
Mukareneti 

j Türk - Yunan dostluğu 

Bu dostluk, tarihi şaşır
tacak bir yüksekliktedir 

--o-

Büyük harptenberi geçen on bet 
8ene zarfmda Avnıpa müvazenesinde
lri kararsızlığın ehemmiyetli bir amili 
Sovyet Rusyanın bu müvazenedeki 
rolünün Garbi Avrupa devletleri ta
rafından bir türlü taıkdir edilmemesi 
İdi. Halbuki Çarlık Rusyası 19 uncu 
•sn-da beynelmilel müvazenenin en . e
hernrniyetli bir ağırlığını teıkil etnnı
ti. 

Harpten evvellri Rusya ile harpten 
IOnraki Ruoya arMıncla iııkılip hare
ketlerine karıı bir tezat vardır: F ran
ıız Büyük ibtililinden ~nra Rusya 
eol hareketlerine ı.-t• vazıyet almıı, 
bir muhafualoirlık unsuru idi. Fran
oa ela inkılap hareketlerinin beşiği ol
duğundan 19 uncu asır kapanıncaya 
kadar Rusya Fransayı mevzu siyaset 
sisteml<rini değittinneğe çalıf'Ul bir 
ıuriı umuru telakki etmiıti. Orta Av
nıpada hem Fransayı, hem ele Rusyayı 
t~t eden kuvvetli bir Abnanya beli
r>p te Fransız - Rus mukarenennin te
e..üsüne doğru adon ablmcaya ka.dar 
Marseyyez, Rusyada çalınması memnu 
olan bir ihtilal marşı i.di. 

Şimdi Fransa öle Rusya ~mdaki 
bu roller dcğifmittir. Franu 19 uncu 
asrr si•teminin muhafazaki.r unsuru ol
du. Tıpkı 19 uncu asırda Rusya 18 
İnci asJT sis.tem.inin muhafazakar unsu
ru olduğu gibi. Üçüncü enterna yanal 
de Fransız kulaklarına bir ihtilal mar
tı g;bi geliyor. Tıpkı Marseyez bir 
zamanlar Rus kulaklarına geldiği gibi. 

Fakat 19 uncu asnn sonunda inlu
lapçı Fransayi muhafazakar Ruıyaya 
Yaklaıtıran sebep, timdi de liberal 
Fransayi ihtilalci Rusyaya yaklaıtırı
Yor. Bu sebep te 01'la Avrupada, beli
ren Hitler Almanyasıdft". 

Alm""yacla Hitlerin iktidara geçti
ği giindenberi batlayan bu cereyan bir 
•ene dört aydır her gün kuvvetleniyor. 
Geçen sene Londrada tecavüzün tarifi 
hakkındaki mukaveleyi imzalaıi<en, Sov
Yet Rusya, Franıanın eıiyasetini ıt.er
vic ediyordu. Eylülde Herriot Rusya
yı ziyaret ettiğ-i zaman, bir misak ak
ti mevzuu bahsoldu ve Herriot'niın da 
buna taraftar olduğu anlaıılıyor. Fakat 
Fransız hariciyesi henüz buna hazır de
ğildi. Şimdi artık bir Rus • Fransız 
anlatması bir emrivaki ı..ttlini ahnıttır. 
Çünkü silahsızlanma konferansının ne• 
ticesinden ümit kesHmiftir. lngiltere-
1\İn emniyet meselennde Fransa.ya ne 
dereceye kadar yardımda bulunacağı 
çok §İİpbeli bir meeele halini aldı. Fran
lanın AvrupadıdU emniyet Bmilleri 
bayii zaydlamıştır. Binaenaleyh Fran
sa istinat edecek bir kuvvet arıyor, Al
blanya ile Japonya &rallna cıkıtan Rus
ya da ayni vaziyettedir. Bu ıaı-tlar al
tında iki devlet &nlsmda bir mukare
J>et tesisi tıııl<ı 1890 senesinde olduğu 
lli>i zaruret halini aldı. 

Acaba bu mukarenetin ıelıli ne o
L.caı.? lıte 4imdi bütiin .dünyanın ala-
1.a ile sorduğu -1 budur. Sovyet 
Rusyanın bir çok devletlerle alrtettiği 
llnİsalılar "ademi tecavüz,, tipİncledir. 
\'-.; bir c!evlete taarruz etmemeği ve 
laarruza ujredığı takdirde bit .... af kal
lrıağ, taahhüt atlına alıyor. Fransa ile 
Rusya •asında böyle bir ııııAM;ın im
ltalanması bugünt.ü makıach temine l<i
fj değildir. Bunun daha ıümullü ol
lbası ve yalnız ademi tecavüz değil, 

lıarı>ten evvelki ittifaklar tertibi, teca
'O'Üz ha(;nde yardım gibi müsbet taah
lıiidü ihtiva etmesi lô.zıındır. Fransa• 
ilin anladığı emmyet te budur. 

Ancak böyle bir mukavele imzalan· 
tılası için Sovyet Rusyarun Milletler 
c...ıuyetinc aza olması Jazmıdır. Mil
loıtıer Cemiyeti bugÜn beynelmilel ha
Y&tta müessir bir rol oynamayabilir. 
F al.:at cemiyete ıelden eza olmanın i
fade ettiği bir mana vardır. Fransanın 
loı.arno'da giriştiği beynelmilel taahhüt 
le...e göre, Fransa, tecavüze maruz kalsa 
~ ancak Milletler Cemiyeti azası o
ı.,. bir devlete yardan edebilir. Bina
""-leyh eğeT Almanya Rusyaya taar
~ etse, Rusya Milletler Cemiyeti a
~! olmadıkça, Fransa Lokarno ,,_;a
;;:""i hülunile bu devlete yarclun e
b~· Her teYden evvel bu engelin 
ı;-n-ı liı:nmdır. Bunun içindir ki 

':->sa Sovyet Rıaoyanm Milletler Ce
llıiyetine uabğını fiddetle iltizam edi
J'or "• lriiçw itilifm da buna taraftar 
;"'un anl8fılmaktadır. Sovyet Rus
d ~n mec]iş,te daimi azalığa hakkı ol
~ münakaıa bile edilmiyor. Fııl<at 

1 1926 ~•nesinde Almanya cemi-
,.,.. gİr • 0 

L 
0 

-'-- d J le eceg.1 zaman, vır t1UUDJ ev et .. 
.~ daimi azalığa namzetliklerini ileri 
~lderi gibi, fiıncli de bazı talepler 
ı.:-'_">ncla kalınabilir. Her halde Le
ı;:'8""' bir tekilde tatmin edilmesi 
- g,,lecektir. 

Sovyet Rusya ile Fransa arasında 
ll>ukarenet ancak sulh ve müsalemete 
l'•rcfım edebilir. Fransa istatükonun 
lnulıafazasnıa taraftardır. Sovyet Rus
~ da on bet senedenberi takip ettiği 
'?•set ile •ulhperverliğini dünyaya 
1°aıtermittir. Bu iki büyiik devlet a
'illlncla beynebnilel sahada bir teıriki 
ıınes,.; sulh namına bir kazanç olacak
t-

'\ lırnet ŞÜKRÜ 

Bir teklifin kabulü, Mecliste 
bir tezahüre vesile verdi 

• 
yenı 

Millet Meclisinde dünkü toplantı 
ANKARA, 23 (A.A.) - B. M. 

Meclisi bugün reis vekili Refet 
Bey:n riyasetinde 
toplanmıttır. 

Celsenin açılma
sını müteakip An· 
kara meb'uıu mü
teveffa Ferit Be· 
yin hatırasına hür· 
meten bir dakika 
sükut edilmit ve 
Kastamonu meb'· 
usluğuna intihap 
edilen Muhtar Be· 

M. Şeref Bey yin tahlifi yapıl· 
mıttır. Bundan sonra ruznameye 
geçilerek barut ve patlayıcı mad
delerle av malzemesi fitenk ve rü
velver inhisarı kanununun ikinci 
müzakeresi yapılmıt ve kabul o
lunmuftur. 

Tat ocakları nizamnamesinin 
13 üncü maddesinin hükumeti ma
halliyeye verilecek istidaların ta
rih sırasiyle defteri mahsusuna 
kaydedildikten sonra istida mün· 
derecatının sıhhat ve ademi sıhha
ti hakkında tahkikat icra oluna
rak netice idare heyetince mazba
ta altına alındıktan sonra tah
telarz imal olunacak neviden de
ğilse ıeneyi geçmemek üzre mü
saade verileceği suretinde değİf
tirilmeıi hakkındaki kanun teklifi 
müzaker ve kabul edilmittir. 

Kars vilayeti ile Beyazıt, Erzu-

Sım Bey (K<JCaeli) 
rum ve Çoruh vilayetlerinin bazı 
parçalarında muhacir ve mülteci
rin yerlettirilmesi ve yerli çifçile
rin toprak sahibi yapılması hak
kındaki kanun müzakere edilmit 
ve bir maddesinde tadilat ya 1-
mak üzre encümene geri verilmi'° 
tir. 

Bundan sonra Bordur meb'usu 
Mustafa Şeref ve Isparta meb'usu 
Mükerrem Beylerin Yunan parla
mentoıuna mensup meb'uslarla 
senatörlerin Türkiye Cümhuriyeti 
dahilinde devlet demiryollarında 
meccanen seyahatleri hususunda 

(Devamı 5 inci sahifcdej 

Diln hadisenin cereyan ettiği ti ıncı Hukuk Heyeti Halıimesi. 

Adliyede bir hadise 

Bir adam boşamak iste
diği karısını boğacaktı! 
Hadise bertaraf edildi 

hakkında takibata 
ve suçlu 

başlandı 
Dün lstanbul Asliye 

Altıncı Hukuk Mahke
mesinde müessif bir 
hadise olmuş, Nebi za· 
de Ziya Bey isminde 
bir zat mahkeme hu
zurunda karısı Şadiye 
Hanımı boğmaya kal
kışmıştır. Bakırköyün. 
de Sakızağacmda Ne
bi zade Hamdi Beyin 
evinde oturan Nebi za- Mahkeme lıuzurunda Ziya Bey ve boğmak 
de Ziya Bey zevcesi a- te,ebbiUünde bulunduğu refikası Şadiye H. 
leyhine bir botanma davası açmıf, sinde de diin mahkeme botannıa 
mahkeme botanma katarı vermif, davaaınm reddine ve 30 Hra nafa. 
zevcesi bu davayı temyiz etmif, kanın tahsiline karar vennittir. 
nakzen yapılan muhakeme netice- (Devamı 5 inci sahifede) 

Hilaliahmer lıaltası faaliyetle devam ediyor. Resmimiz Eminönünde 
bir mağaza vitrininde Hiltiliahmer i~in yapı~an güzel bir reklam ıalıne 
sini gösteriyor. Yazısı ve Hiltiliahmer Reisi Ali Ptqanın beyanah lıı.-

mı maluuaurmadadır. 

Bütçe 190 
Milyon lira 

--o-

Yeni varidat layihaları 
Mecliste Cumartesiye 

görüşülecek 
-o--

Mecliste icap ederse 
gece içtimaları da 

yapılacak 
ANKARA, 23 (Telefonla) -

Bütçe, lktıııat ve Maliye encü
menlerinden mürekkep muhtelit 
encümen bugün öğleden evvel ve 
sonra milftereken toplanarak ye
ni vergi layihalarmı tetkike bq
lamıttır. \içtimada Maliye Vekili 
Fuat BeyJde bulunnıuttur. Bugün 
encümen~e görü,ülen layihalar 
Buğdayı Koruma Vergisi Layiha 
sile muhtelif maddelerden alına
cak btihlak Ver·gisi layi~ıdır. 
Encümen her iki layiha üzerinde 

(D..vamı 5 inci sahifede) 

Meb'us intihabı 
Yarı yapılacak 
lstanhlıl namzedi Meh
met lı\.li Bey kimdir? 

latanbuldaki münhal mebuduk: 
intihabı yarın yapılacaktır. lntİ• 
hap sabahleyin saat 7 de başlıya• 

(Devamı 5 inci sahifede) 
--------o 

Mösyö Suriç 
Rusyanın Berlin sefare

tine mi tayin ediliyor? 
BERLlN, 23. A.A. - Deustche 

Allgemeine Zeitung, Sovyet Rus
yanın Berlin sefi• 
ri M. Chintschuk 
nin geri çağrılarak 
Rusyada mühim 
bir memuriyete 
tayin olunacağı ve 
yerine timdiye ka· 
dar Sovyetlerin 
Ankara aefirliğini 

yapmıt olan M.Su
ritz'in getirilece· 
ğini yazmaktadır. 

M. Suritz 

Ağrı isyanı 
Müşevviki 

Asilere para veren, yardım 
eden biri burada yakalandı 

Seyhan Müddeiumumiliğinin 
Seyhan istintak hakimliğinin tev
kif müzekkeresi ile dün Fatihte 
eski Alipllfa mahallesinde ~tur~ 
lbrahim oğlu Abdürrezzak ıamın
de bir adam yakalanmıttır. Bu a -

(Devamı 5 "'1ci sahifede) 

Bugün 
2 inci ıahifed~ 

Ecnebi matbuatında gördüklerimiz 
3 üncü sahifede 

Ufacık bir mesele! ... 
Felek 

Pamuklu mensucat sanayii 
Mümtaz Faik 

4 üncü sahifede 

Sıhhi bahisler , 
11r. Rusçuklu Hakki 

HiKAYE 
S inci sahifede 

SPOR J 

Bir kadıu tayyarecı Lonura
dan kalkıp doğruca Avus~u
ralyaya gitmiş ve şimdiye ka
dar Mistres Molison tarafın
dan tutulan rekoru kırmıştır. 

Tel. { Müdür: 24318, Yazı itleri müdürü: 24J19. 
• ldar• •• Matbaa : 24310. 

Türk ve Fransız tacirlerinin dünkü mü,terek içtimaları 

Fransız Ticaret heyeti ile 
anlaşma yapıldı 

T acirlerimiz Şehir Meclisi salonunda 
dün heyetle bir toplantı yaptılar 

Dün nelere karar verildi? 
Memleketimizi ziyaret eden, hü 

kiımet merkezinde ve ~ehrimizde 
tüccarlarla, iktısadi müesselerle te 
mas eden Fransız Ticaret heyeti 
dün Marsilyaya hareket etmitşir. 

Dün sabah saat onda Fransız. 
heyeti ve F ranııa ile ticari münase
batta bulunan tacirlerimiz Şehir 
Meclisi salonunda temasta bulun -
mak üzere bir toplantı yapmıflar
dır. Bu toplantıya yirmi kadar ihra
cat tacirlerimizle beraber kırk 
kişi iştirak etmiştir. Görüşmeler 
saat 13 e kadar devam etmit ve iki 
taraf iyi bir anlaşmaya varmıtlar
dır. Habip Zade Ziya Beyin reis
liği altında yapılan içtimada 
Fransız Ticaret heyeti Türk ta
cirlerini de bilmukabele Marail
yayi ziyarete davet etmitlerdir. Bu 

teklife, en yakın bir zamanda ta • 
cirlerimizin iadei ziyare:!e buluna 
cakları cevabı verilmiştir. Bunılnn 
evvelki toplantılarda mevzuu b h 
solan hususlar dünkü içtimada bir 
defa daha gözden geçirilmiştir. Ne 
ticede iki memleket ticaretinin 
harpten evvelki faal vaziyetine 
doğru yükselebilmesi için alınma -
sı icap eden tedbirlerin iki şekli 
bulunmuştur. 

..- 1 - lki taraf hükumetlerinin al 
ması icap eden tedbirle~ .. 

2 _ lki taraf tacirlerınm yapa-
bileceği tedbirler. . 

Bunlardan hükumetlere aıt olan 
kısımların derhal yapılma•ı için 
hükUınetler nezdinde teşebbüsatta 
bulunulmasına karar verilmiş ve 

(Devamı 5 inci sahifede) 

J'ertip ve muayene lıyetinden, bir gruP. 'kayıtları yapıyor ••• 

Tamam! 
Oto-Moto- Velo 
Yarış/arı garın 

Müsabakalara 
Kimler giriyor? 

Listeyi bugün neşrediyoruz ' S~iye Bürhan_ <çahit Hanım 
25 M ıs cuma sabahı otomobi 1, motosıklet ve bısıklet yarıtları 

yapıhyor~Yarı~lara_ kaydolunan ko,ucuları bugün haber veriyoruz: 

Bisikletler -

Saat 
9 1 inci kategori 
9,10 il inci kategori 
9 20 ili üncü kategorl 

• 
Motosikletler 

Saat 
10 linci kategori Tacettin B. 
10,5 Sepetli kategori A. Şevket 

Bey 
10,8 Sepetli kategori Kiryazi Ef. 
10,13 il inci kategori Ahmet Ya

şar Bey 
10,16 il inci kategori Süleyman 

Bey . 
10 19 il inci kategon Mustafa • 

' :Ahmet Bey . 
l0,22 il inci kategori Nedım B. 

10,25 JI inci kategori Tacettin B. 

Otomobiller 

Saat . . . S 
10 35 Hanımlar kategonsı a • 

miye' Bürhan Cahit Hanım. 
10,40 I inci kategori Ahmet Fet

.(Dcvamı 5 inci sahifed:) 

Ylll'lfd sirccelC motoailıl•t lrofuculan ToM;mde dün 1abah ••• 
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TARiHi 1 EFRIKA:47 
.. 
ittihat ve Terakki! 

(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN BIRAKTIGI VESiKALARA CORE,) 

Ermeni komiteleri vazigeti nasıl 
gürügor ve neye güveniyorlardı? 
Bu komisyon derhal tetkikata gi- \ 

ri,mi• ve elde ettiği neticede erme-ı 
nilerin, en ziyade kesif bulunduk· 
lan vilayetlerde bile Türk vesair a· 
nasırın ancak üçte birisini te,kil 
edebileceklerini meydana çıkarmıt 
lı. Bu tetkikat Abdülhamit devrin· 
de ermeni"ere kar~ı yapılan katli
amlardan evvel yapılmıttı. Halbu
ki ondan sonra o katliamlardan, 
fakrü zaruretten, hastalıklardan do 
layı ermenilerin nüfusu daha ziya.
de azalmıştı. 

Hali keyfiyet bu merkezde iken 
ennenilere karşı olan muhabbet!e
rini tarafkirlige vardıracak kadar 
ileri götüren Lynch gibi seyyahla
rın bile ermeni nüfusunu nisbetsiz 
bir surette fazla göstermelerinden 
dolayı ermeni ihtilalcilerini ten
kit etmeği kendileri için bir vazife 
bildik"erine nasıl taaccüp edelim? 
Eremni ihtilalcilerin in menfaati de 
bu h'akikati itiraf eylemekten iba
rettir. Eğer ermeni ihtilalcileri sa· 
mimi adamlar iseler ve muvaffakı· 
yetle netilecebilecek ciddi bir mü· 
cade~eye giri,mek istiyor!ar9a, mü .. 
cade_e meydanma yalnız baş\arma 
atlamanın muvaffakıyetsizliğe 
ma!ıküm olacağını evvelinden bil· 
memeleri gayrı mümkündür. 

Silahsız olan, bir çok sebepler
den dolayı silah ku'lanmağa sala
h'.yettar olmıyan ve her taraftan 
göçebe'erlerle ve adetçe kendilerin 
den üç defa fazla İslam ahali ile 
muhat kaim•• olan ermenilerin mil 
liyet esaıma müstenit bir ihtilal ha
reketi yapmaları hiç bir zaman mu· 
vaffakıyetle neticelenemez. Her 
ermeni, hatta en müteassıp ihtilal
ci ermeni bile, bu hususta katiyen 
şek ve 'üpheye dü,memelidir. 

Ermeni ihtilacileri kar,ılarına çı 
kacak olan mü~külatı büyük dev
letler n müdahalesi'e fıalledebile· 
lck"erini zannediyorlar. Ermeni 
milleti bu ecnebi müdahaleye çok 
ümit bağlıyordu. Avrupadaki bü
yük devletlerin ermeniler lehinde 
müdahale etmelerini çok bek!edi. 

Nihayet bu intizarın bir hayal
den ba~ bir ~y o\amıyacağına 

kanaat getirdi. Ermeni ihtilalcileri 
şunu bilmelidirler ki Avrupa dev· 
Jetlerinin müdahalesile Ermenistan 
da bir Ermeni devleti teessüs etse 
bile Ermeni ahali bundan hakiki 
istifade edemiyecektir. Her taraf
tan ba.ka unsurlarla muhat olan 
bir millet müttakbel idaresini ken· 
di ba11na temin edemezse o idare· 
yi ·ıe~ide gene kendi ba~ına muha. 
fazaya. da muvaffak olamaz. 

Bu böyle olduğu halde nasıl olu. 
yn~ ?a Er~eni ihtilalcileri kendile
rı ıçın yegane selamet çaresinin her 
~ su_retle olursa olsun, Türk vesa· 
~r lsla.m anasırla birleşmekte oldu· 
ı:uııu takd r edemiyorlar?,, 

Ermeni milletinin hakiki menfa. 
at.inin nerede olduğunu görenler 
Dıkran Elmasyan besaire tarafın. 
dan yapı'an bu netriyatta ortaya 
konulmut olan ve daima Türklerle 
müttehiden hareket etmeği ist"l
/.am eyliyen fikirlere riayet edil
mcJiğinden dolayı Ermeniler aca
ba nadim olmutlar mıdır? Metru
tiyetten çok evvel vukubulan bu 
ihtarlara ku'ak ;, an ve bütün Ü· 
m·tlerini büyük devletlerin müda
halelerine bağlıyan Ermeni ihtifaJ. 
cilerinden bugün de berhayat olan
lar elbette vardır. Bunlar bugün a
caba n"' dütünüyorlar? 

manda o müdahaleyi bekliyerek 
vakit geç.irmede ne mana vardır? 
Bir de Ermenilerin ihtilal noktai 
nazarından Türklere kat kat tefev· 
vük ettikleri kat:yen zannolunma· 
malıdır. Ermenilerin her tarafta 
ne kadar büyük bir zaafla, nasıl 
bir tevekkül ile kendilerini kestir· 
diklerini ve yalnız "Zitan" mÜs· 
tena olmak üzere, h · ç bir tarafta 
küçük bir mukavemet e!eri göster
mediklerini herkes bilir. 

Şayet Ermeniler ihtilalleri hak· 
kında hasıl olan şüpheleri ortadan 1 
kaldırmak için lazrmgelen çarelere 
başvursa idiler, o zaman Türklere 
kartı olan ~:kayetleri için kendileri 
ne hak verilebilirdi. Halbuki Er
meııiltr böyle çarelere başvurmak· 
tan başka, lstanbu'un en büyük 
mekteplerine varıncaya kadar bü· 
tün Ermeni talebesini hala şayanı 
nefret bir dini ve milli taassup ile 
terbiye ediyorlar. 

Türkiyedeki Ermeniler en iptida 
i malfunatı içtimaiyeden b le biha· 
berdirler, onlar tamamile din ka
vaidine tevfikan yetiştirilmiştir. 
Ermeni ahaliye ) \ i fikir!ere muva 
fık bir terbiye verilmekten ba,ka 
ihtilalci fırkalar bir taraftan bey· 
nelmilel sosyalizm nazariyelerini 
kabul ederlerken diğer taraftan a
halin" n eskiden kalma bir takım 
yanlı~ fikir'erine hürmet etmeyi de 
kendi memfaatleri iktızasından 
zanneyliyorlar. 

Bu ihtiliilci fırkaların naşiri ef. 
karı olan Droııog ve H · nçak gibi 
gazetelerin sayfaları açılsa da par· 
lak sözlerle do'u ob.n makaleler 
arasında ahalinin fikirlerini tenvİ· 
re v~ batıl ve hatalı itikatlarını 
tashihe hizmet edecek makaleler 
aransa, beyhude vakit kaybedil. 
mis olurdu. 

Rus ihtilalcilerinin Rusyadaki 
sair anasıra karşı gösterdikleri mu· 
ameleyi Türkiyedeki Erem>ıi ihti
lalcileri Türklere kar~ı göstermek 
istemiyorlar. Bu böyle olunca, 
Türklerin onlara karşı itimat gÖs· 
termemelerine taaccüp etmemek 
li.z.ım.ge~ir. Ermeniler evveli. tarzı 
hareketlerini değişt·rmeli, maksat· 
!arını dini ve milli batlı fikirlerden 
tamamile kurtarmalı ve ondan son· 
ra Türklere el uzatmalıdırlar. itte 
yalnız o zaman Türklerin yardımı
nı kazaıımağa ve bu sayede cebri 
bir mücahedeyi iyi bir neticeye isa
le muvaffak olabilirler.,, 

Miinevver Ermeniler tarafından 
Avrupa matbuatında ortaya atılan 
bu fikirler, Ermeni milletini emper. 
yalist arzularının tem'.ni uğuruna 
doğratan büyük devletlerin Er· 
meni ihtilalcileri nezdinde yaptığı 
nüfuz ve tesirden dolayı hiç bir za. 
man revaç bulamıyordu. 

Esasen Terakki ve ittihat cem'
yetile Ermeni ihtilalcilerin takip 
ettikleri gayeler arasında dağlar 
kadar fark vardı. Ermeniler yal
nız Ermeni milletinin hal ve atiaile 
alakadar oldukları halde Terakki 
ve İttihat cemiyeti Osmanlı dev:eti 
nin heyeti mecmuasını dütünüyor
du. Terakki ve İttihat cemiyetinin 
azası Osmanlı develt·n·n atisini 
kurtarmak, Avrupa devletleri ara
s1-ıtl,, ll"'Ütasavver olan tak~ime ma. 
ni olmak için çalıfıyordu. Osmanlı 
devletinin mevcudiyetini idameye 
matuf olan bir harekete, bir beyen
?":meye i~t:r~k etmek liizımgelse 
ıdı, bunun ıçın tek bir Ermeni ihti· 
lalci bu'.unacağma fÜphe yoktu. 

-Bitmedi-
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Büyük bir hava rekoru 
Bir genç kadın Londradan tayyare 
ile Avusturalyaya giderek rekor kırdı 
Bu kadın rekoru, eskiden 
Londradan Kap'a giden 
Misteres Mollison'da irH 

- -
LONDRA, 23. A.A. - Yeni Zelanda

lı, 21 yaşlarında genç bir kadın olan 
Jon 3atten, Londra civaı-ından tayyare 
ile, ya!nız başına hareket ed'!rek Avus
turalya'ya gclmif, 1930 senesindenb~ri 
meşhur tayyareci kadın Anny Molliıon 
tarafından tesis edilmiş olan rekoru 3 
gün farkla kırmııtır. 

Genç tayyareci kadın!n Londra ile 
Port Darvin arasında tek başına yaptı· 
ğı hu, üçüncü uçuştur. 

Geçen seneki teşebbüsünde motörün 
bozukluğundan dolayı Karaşi'yi geçt;k. 
ten sonra, teşebbüsten vazgc;mcK- m!C• 

bu .. olmuştu. 
ikinci sefer, bundan birkaç ay evvel 

hareket etmİ§ fakat tayyareıi Roma cİ· 1 

varında dü~müştü. 
Uçüncü uçuşu, ilk evveli mutahassıı

ların dikkatini celbetmemiştir. Fakat 
en meşhur lngiliz tayyareci kadının re
korunu kırmak ihtimali Ç'l<ınca, bütün 
halk, uçuşu dikkatle takibe batlam•t ve 
bilhassa köpek balıklariyle dolu Timor 
denizi üzerinden yaptığı son merhale, 
büyük bir ali.ka ile takip edilmittir. 

Anny Molliıon, Mis BatteR'in muvaf
fakiyetini haber alınca demİftİr ki: 

- 'Muvaffak olacağını biliyordum ve 
bu neticeden çok memnum. lngiltere 

Misteres Jon Batten'in katettiği 
mesafeyi gösterr harita 

imperatorluğunun her noktasJnın he.va 
yoJu ile merkeze bağlanılabileceği.ne bu 
yeni bir delil daha teşkil etmektedil". 

Bahrimuhit tayyareci!eri 
DUBLIN, 23. A.A. - Lahinch'den 

gelmekte olan Bahrimuhit tayyarecileri 
Sabelli ve Pond bugün saat 20,55 de 
burada. tayyare meydanına :inmişlerdir4 

F ra~sa - Rusya dostluğu 
ve lngilterenin vaziyeti 

İngiltere Rusyanın Milletler Cemiyetine girmesine 
mani olmıyacaktır. Fakat, kendisinin dostluk misak
larına jştirakine inf zar etmemek icap eder deniliyor 

LONDRA,23. A.A. - Havaı ajansı esbap vardır. Bu hattı hareket biraz 
bildiriyor : gayri muntazır olsa da, lngiltcrenin 

Hali hazırda lngilizlerin dikkatle ta· emniyet meselesindeki siyasetinin ıekli-
kip c.tmekte oldukları mese!e Fransız dir. 
siyasetine kartı Sovyetlerin ittihaz ede· Mühim bir müliihat 
cekleri hattı harekettir ve Bartu - Lit-
vinoff mülakatları gerek milletler cemi· PARIS, 23. A.A. - M. Barthou, bir 

seneden beri Fransaya gelmit olan ve 
yetinin ve gerek Avrupanın istikbali j. şimdi üç hafta mezuniyetle Pariıte bu-
çin fevkalade mühim bir hadi•e telakki lunan Fransanın Moskova sefiri M. 
edilmektedir. Silahları borakma hakkın· Alphand'ı kabul etmittir. Bu mülakatta 
daki lngiliz planının akamete uğraması Fransa ile Sovyet Rusyayı ali.kadar odcn 
ve lnıilterenin sarih ve kat'i teahhütle- beynelmilel meselelerin görütülmüı ol· 
re girişmesinin imkinsız\ğı dolayisiyle duğu tahmin edilmektedir. 
Franaanın, kendisine gösterilen bütün 
müzaharetleri hesaba katarak, Av .. up~· M. Litvinof Pariste 
da sulhun muhafazası çarelerini araştll"· PARIS, 23. A.A. - M. Litvinoff, bu· 
mağa hakkı olduğu mütalaası ileri sü- raya gelmiş ve Lide müstear İtmİ altında 
r"l kt d" H k bir otele inmi•tir. Mümaileyb, ög"leden u me e ır. er ne adar tasavvur e - T 

~ile~ hal suretleri, Anglo--Sakson idea- sonra Sovyetierin Paris sefiri M. Den-
lız~ıne uygun değilse de hiç olmazsa galevski'yi zi·~a.ret etmiş ve müteakiben 
lnaı(t · · b" k h cebir civannda bir gezinti yapmıştır. 

o ereyı yenı ır ta ım tea hütlere ' 
girmeğe mecbur kılmaksızın harp sergü 
zeştlerine mani o!mak gibi ameli bir me
ziyeti .vardır. lngiltere, Sovyet Rusya· 
nın ~ılletler cemiyetine namzetliğine 
manı olmıyacaktır. Buna mukabil lngil· 
terenin mesuliyetini şarki Avrupa mc .. 
selelerine de tetmil edecek olan dostluk 
miu.klarına iştirakine intizar etmemek 
icabeder. Eğer timdi ileri sürülmekte o
lan fikirler tehakkuk sahasına isal edile· 
cek olursa 1 ngilterenin ~rk misakları 
ile Lokarno'da girişilmiş olan teahhüt-
ler ~asında bir irtibat vücuda getiril
mesıne muhalefet edeceği tahmin olun· 
maktadır. Filvaki lngilizler, dostluk mu· 
kave1enameleri denilen mukavelename· 
ferin zaruri olarak mütecavize ait bir 
tarifi ve bu tarif ile beraber bir takım 
müeyyideleri ihtiva etmekte olduğunu 
ve kendilerinin merkezi ve şarki A Vl'U· 

pa hudutlarının yeniden gözden geçiril
mesi taraftarı olmaları itibariyle bu 
müeyyideleri kabul edemiyeceklerini 
söylemektedirler. Fakat bu noktada da 
1 ngilterenin iıtatüko esasına müstenit 
bir sulh teşkilatı vücuda getirilmesine 
muhalefet etmemesi için ameli bir takım 

Silahsızlanma 
-o-

Eğer konferan 
Akim kalırsa 
İngiltere harp donanma

sını tanzim edecek 
LONDRA, 23 (A.A.) - Bahri dev· 

lc:ler ar1!5ı.nda yapılacak görüımeler 
akim kaldığı takdirde, 1 ngikere hüku
meti, harp donanmasının 'IÜratle ve 
sistematik bir surette yeniden tanzim 
edilmeai ;çin parlunentodan kredi İı· 
tiyecelrtir. 

Bu haıheri netredcn Deyli Tele
graRa göre, yeni deniz intaatı pli.nr i
le -süratle krovazör, tOl'ptito muhriple· 
ri ve deniz altı gemileri yapılacağı ıri· 
bi, yakında yirmi yqma girecek beı 
saffıharp gemisinin yerine yenileri İn· 
şa edilecektir. Yeni saff .. arp gemileri 
"Küin Elizohet., smıfı olacaktır . 

-- ---- - . 
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Bekçilerin aylıklarını 
verecekler; kanunda 

Belediyeler 
değişiklik 

ANKARA, 23 (Telefonla) - Dahiliye Vekıileti tarafından be:ecli 
ye hudutları dahilindeki bekçilerin aylıkları hakkında Bekçiler Kanu
nunun bazı maddeleıfoi değiştiren bir layiha hazırlanmıştır. 

Bu layihaya göre bekçiler maaş~arını belediyelerden alacaklar, be
lediyeler de bu maaşları karşılayacak bir belediye resmi ihdas edecek
lerdir. 

Berfin sefirimiz ifimatnamesini verdi 
BERLIN, 23 ( A.A.) - Türkiyenin Berlin sefiri Hamdi Bey, bugiin 

öğle vakti Reisicümhur Mareşal Hindenbw'ga itimatnamesini takdim 
edecektir. 

Trabzonda üç kalpazan yakalandı 
TRABZON, 23 ( A.A.) - Sahte altın para sürücülüğü ile maznun 

üç kalpazan aletleriyle berabel" yakalanmışıar ve sü,,ülen altınlar da 
elde edilmiştir. Zabıtanın verdiği malumata göre, iyi bir kuyumcu o
lan Murat ismindeki kalpazan gümü,ten eski altınlar kıttuında paı·a 
darbe"mekte ve sonra bunları altın suyuna batırarak kahvelerde, köyler 
de sürmekte idi. Kalpazanlar cümü meşhut halinde yakalanmışlardır. 

M. Maksimos - Enis Bey mülakatı 
ATINA, 23 (Milliyet) - M. Maximos yakında Cenevreye gidece -

ğinden Türkiyenin Atina sefiri Eni• Beyi kabul etmi.,tir. Bu müliikat 
uzun müddet sürmüştür. Alınan malümata göre Enis Bey M. Maximosu 
Tevfik Rüş'ü Beyin Balkan hariciye nazırlan ile yapmıs o:duğu konus 
malara dair aldığı telgraftan haberdar etmitşir. · · 

M. Maximos dütı Bulgaıistanın Atina sefirini de kabul etmistir. Bul
gar sefiri M. Maximoı;a yeni Bulgar hükümetinin te1ekkülün~ resmen 
haber vermiş ve G heorghielf hükıi metinitı komşuları ile ve bilhassa Yu 
nanistan~a mevcut ihtilafların tanzimi için harare'le çalışacağını be -
yan etmiştir. M. Maximos bu dostane tezahürattan dolayı memnuniye -
tini beyan etmiştir. 

Fransız Maliye mütehassısı 
PARIS, 23 (A.A.) - Türk hükümeti tarafından llfalive Vekaletin 

de muvakkat bir vazife için celbedilen Frans•z Maliye müfettisi M. Hzr 
ve Alphand bu akşam Ankaraya hareket edecektir. 

•• • 
Ucretlı tapu memurları için 

ANKARA, 23 (Telefonla) - Tapu ve Kadastro Umum Müdü•lü
ğü ücretli memurlarının maaşlı memuriyetlere geçebilmeleri hakkında 
ki layiha icra V eki:leri heyetine se vkolunmuştur. 

Temsil ve musiki akademisi 
ANKARA, 23 (Telefonla) - Temsil ve Musiki Akademisi te1kili 

hakkındaki layiha yakında Meclise verilecek:ir. 

sanatlar talimatnamesi Küçük 
ANKARA, 23 (Telefonla) - Küçük Sanat hakkındaki talimatna

me yarmki Resmi Gazetede neşredilecek ve meriyete girecektir. 

M. Mazaryk 
Re-Tekrar Çekoslovakya 

isicümhuru intihap ediliyor 
PRAC, 23 (A.A.) - Çekoslovak 

ajansı bildiriyor: Mebusan ve ayan 
meclisleri 24 mayısta toplanarak yeni 
reis.idimhuru intihap edeceklerdir. 

Kanunu esasi mucibince ayni reİ· 
sicümhur üstüate iri defadan yani on 
dört seneden f•zla bir müddet için İn· 
tihap edilemezse de Çekoılovakya 
cümhuriyetinin binisi olan bugiifl!<ü 
reisicümhur M. Maıaryk icanunu esa
sinin ~u ~a~dc&inden isti~ edilmiştir. 

Muşarunı1eyh tekrar reıaiciimhur in 
tihap olunacaktrr. Bu münasebetle Çe 
koolovak milleti reisine karşı olan ,,,.,,_ 
butiyctim izhar için 24 mayısta len
Jiklcr yapacaktır. 

--o--

Amerikadaki grevler 
MINNEAPOLIS, (Amerika), 

23 .A.A. - Grevcilerin çıkardığı 
karışıklıklar esnasında yaralanan 
18 gönüllü polis yaralanrnıt ve 
bunlar hastahaneye kaldırılmıştır. 
Bunlardan birisi ölmü,tür. 

Silah ticareti ve Amerika 
VAŞiNGTON, 23. A.A. - Mü

messiller meclisi hariciye encüme
ni, Bol"vya ve Paraguay& gönde
rilecek silahların satılmasına ma· 
ni olmak hakkını reisicümhura ve
ren hükümet teklifini ittifakla ka· 
bul etmiştir. 

1 
1 

İran Şahı Hz. 
--o-

istikbal için Karsta, Trab
zonda hazırlıklar 

TRABZON, 23 (A.A.) - lran 
Şahı Hazretlerinin te~rifleri müna
::ıebetiyle yapılmakta olan hazırlık 
laı faaliyetle devam etmektedir. 
lstiraha•Ierine tahsis edilecek bi · 
nada hazırlık tamamlanmak üzere 
dir. Huduttan itibaren emirlerin~ 
tahsis edilecek otomobiller hareke
te amadedir. lran konsolosunda da 
büyük hazırlıklar yapılmaktadır. 

KARS, 23 (A.A.) - lran Şahı 
Hazretlerinin haziranda memleke 
timize teşrifleri münasebetiyle bu
rada istikbal programı hazırlan· 
mış ve misafirler için en İyi bina
lar tahsis edilmiştir. 

----0·--

Girit Valii Umumisi 
istifa etti 

ATINA, 23 (Milliyet) - Cirit va-
1ii umumisi Mösyö Mocoridia memurİ· 
yetinden istifa etti. Ve istifasını Mös· 
yö Çaldaris kabul etti. Mösyö Mocori
disin yerine Mösyö Kondilis taraftan 
Mösyö Aposkitis tayin olunmaktadıT. 

Belgrat talebe•inin 
nümayişleri 

Şüpheaiz genç Ermenilerin genç 
Türklerle müttehiden çalı'1Itlalar.
na mani olan bazı fik·r zıddıyetle. 
•İ vardı. Bu zıddıyetlerin başlıcası 
Abdülhamidin idaresine kartı yapı 
lacak hare1~tin tarzı icrasıydı. 
Genç Türkler gerk dahilde ve ge. 
rek har içte yalnız gazeteler:nde 
neşryat yapmak suretile tanınmış
lardı. Onl<'r umumiyetle cebri vası
talara rnüracattan, suikastlardan. 
ihtilal çıkarmaktan geri duruyor-· 
lardı. Onlar, Ermeni ihtilacilerinin 
nazarında. memleketlerinin saadet 
ve INakkis.ni zuhuratın şüpheli 
yardımından bekliyor gibi görünü· 
yorlardı. Halbuki Ermeniler cebri 
icraata ha.vurmak, milleti isyana 
tefvik etmek ve her türlü teth · ~ va· 
utalannı kullanmak suretile Abdül 
hamid"n istipdadına kar'ı çalışmak 

• 
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Sunday Express'ten: himaye edemiyecektir. Bu &uretle mil· 

let a~lıktan ölecektir. 
!eri limanlarda muhafaza edilmİf, ve 
kömürle iıleyen gemiler, maddei ih -
rakiyeyi tasarruf etmek maksadile 
yavaf yürüyen petrol gemilerini geç· 
memek irin s-ürat.lerini aUJltıyorlar· 

1 

haz:.rlanıyor. iki bü)'Ük hükümet fır-

BELGRA T, 23 . A.A. - Belgrat 
üniversitesi talebesinin nümayit· 
!eri bu aktam hitama ermittir. Ba
zı ecnebi gazetelerinin hususi mak· 
$atlarla yazdıkları gibi talebenin 
bu nümayişleri, siyasi mah"yeti 
haiz olmayıp univt:rs:tenin tama
men dahili olan işleri dolayisile ya· 
pılmıştır. 

fikrinde iJiler. 
Bununla berabe Ermenilerin ha

kiki menfaatlerini görür gibi olan· 
lar di ;nrlardı ki: 

"Mademki Ermenilerin yalııız 
l>a~larıoa hareketlerinden iyi bi< 
netice istihsali mümkün değildir, 
büyük develiler tarafından yapıl
ması beklenilen muJahalenin ar
tık masallar sırasına geçtiiii b·r z.a-

.... Britanya hükümetinin bahriyemiz 
ı~ı~ takip 1ettiği mevaddı ihrakiye po 
lıtılr.a&, memleketin bahri ve ticari ma 

halilinde büyük bir endi1e husule ıe
tirmelt.tedir. 

Sallihiyettar zevatın söyledilr.lerine 
n~zaran B~yü~ Britanyanın (Strati ... 
gıque) va.z:ıyetı Britcınya filosu tara ... 
lından kömür yerine petrol kabul et
mesile a~yanı dikkat bir surette aarsıl
mııtır. 

1914 ten evvel memleketimiz, kuv 
Vetli bir bahriye sayHitıde gÜndelik 
yiyeceğini temin etmeği dü7ünüyordu. 
Bugün bizim İçin petrolün yiyecek me 
&ele&inden daha ehemmiyetli olduğu. 
nu kabul ediyoruz. 

Eier gemilerimiz için petrol gön .. 
clerilmez;..se, bi.ze erzak getiren birçok 
gemiler. d~rmaia mecbur h.alacuh, tay 
yarelerımı.z: uçantı)acah:, ntekt1.nik bir 
halde buluı:an orclunuı-z; ı~lLe uğra .. 
yacak ve bırçok fabrikalar iı•iz kala
caktır. 

Daha lrnıısı, harp gemilerimiz hö 
mürle hareket eden gemilerimiz! de 

Bu mütenakız vaziyete karşı bir 
çare aramak l.Uımdır. Çünkü peptrol 
le i~leyen her harp gemisi bizim .z:aa· 
fımız., arttırmaktadır. Çünkü bunla -
nn mühtaç olduğu petrollerin dünya· 
nın uzak mıntakalarından diğer ge -
n1ileri.n himayeşi altında getirilmesi 
icap etmektedir. 

· · . Harbi umumi esnasında filo .. 
muzun nihayet yarısı petrol kullanı
yordu. Bugün kömürle ifleyen birkaç 
küçük gemi vardır. Bununla beraber 
harpten beri biz lrandaki petrol ku -
yularını himaye etmek mecburiyetin • 
de kaldık. Bu bize milyonlarca l11gi. 
li.z: lira.&ına ve Süveyı'in farhmda ya .. 
p•lan mücadelelerde feda ettiğimiz 

binlerce insan hayatına mal oldu. 
BUtün bu gayretlere rağmen ''Pipe 
li.ne" ler .. (Petrol sevkedilen boru • 
/ar) bozulmuflU. Ve biz bir müddet 
içın Şarkın petrolündcYJ mahı·um kal ... 
mı§tık. 

/~le bu vaziyetten dolayı şu §ayanı 
hayret m?nzara karfuında kaldık: 
Daha ıerı telakki edilen petrol ırenıi-

dı. . 
Memleketin emniyeti cıe relahı mell 

zuu bahistir. Petrol aatın almak için 
yabancılara verdiğimi% milyonlarca 
lngiliz lira.sı paramY:.C üzerinde icrayi 
te&ir etmektedir; 300.00-0 maden ma· 
/ıallesi işsizdir. - Amiral Wilmot 
Nichol&on 

' Lupta'dan: 

Romanya Milli Çiltci fırkaşı ile a· 
lakası olan Lupta gaz;ete&i bir dikta· 
törlük ftrkasmıtı tefekkülü lü,;umun
dan bahsederek diyor ki: 

''Auareslc:o - Georges Bratiano iti ... 
lafım bazı politikacılar bir diktatör 
lük fırkasimn teıekkülüne doğru a • 
tılm~ bir adım telakki ediyorlar. Bit• 
tabi alakadarlar böyle bir fey olmadı· 
ğını söylüyorlar. Fakat eğer Kralın 
elinde böyle bir. cifet .. ?l~rsa, onu pek 
ara iJtimal edebılecegını aaltlamayan .. 
lar da var. Demek ki böyle bir alet 

kası . Milli Çiftçi ve Liberal l•rkaları • 
diktatörlüğe muanz görünüyorlar. 
Eski Başvekil M. Yorga da diktatör
lüğe muarı:ı:dır. M. Yorga Romanya. 
da diktatörlük hakkında birkaç ay 
evvel şunları söylemitşi: 

"Diktatörlük için üç sebep olabilir: 
Birincisi eğer Kral memleketi idare 
etmek istemezse .. Halbuki bizim hü· 
lıiimet melıan!J:masını en küçük çark 
!arına kadar ıdare etmek İsleyen bir 
kralımo:• var. Onun İçİtı Kral Mu&aoli
ninin cebine bir nazır Mus.solini bu
lunmasına aklım ermiyor. lkinci•i, 
tehdil edilince, ne olursa olsun her fe 
ye boyutı eğen bir millet mevcut olur· 
aa .• Roınanya milleti için böyle bir fey 
mevzuu bahis değildir. Çünkü Romen 
ler en xrkeı milletlerden biridir. 
Oçüncüaii herhangi bir jesti veya cüm 
leyi hemen alkıılayan bir millet .. Hal 
buki bi;,; her jesti ve her cümlevi öl -
çeri.z.,, 

Bapnu:ı:da diktatörlüğe muarız bu 
lunan birçok siyasi :ı:evat bulundukça 
ve halk kütlesi böyle bir va,;iyeti ar• 
z.u etmedik~e, mernleketimize dikta .. 
törlük gireme:. -

Flistin ve Yahudiler 
KüDOS, 23. A.A. - Kudüs Tel· 

Aviv ve Hayfa cemaatleri, yahu
dilerin Filistin' e hicretlerini tah
dit eden tedabiri protesto etmek 
maksadiyle yedi saatlık umumi b'.r 

_grev ilan ettirmitlerdir. 

Italyada maaş' arda tenzilat 
ROMA, 23 A.A. - Fiatlarm 

indirilmesi icin, memur ve mebus 
maaşlarının ;.e kiralann tenzili si· 
yasetine uygun olarak, müstahde
min ile itçilerin ücretlerinden de 
yakında yüzde yedi nisbetinde 
tenzilat yapılacaktır. 

Tren kazasında ölenler 
BARSlLON, 23. A.A. - Dünkü 

tren kazasında ölenlerin sayısı on 
üçtür. Üç küçük çocuk kaybolmuş· 
tur. Kendilerinin tren hattını tii· 
kip eden bir kanalda boğulduk• 
lan zannedilmektedir. 
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Ufacık bir mesele! •• 
Adalarda su yoktur. Bunu ela 

bilmiyen yoktur. Lakin bunların 
içinde en »uauz ada K ınalıaclacl ır. 
Ada/a;•ın pifdarı o:an burada so -
kakla susayan bir adamın bir ev 
kapısı çalıp su i~temekten başka 
faresi yok:ur. Çünkü orada ne çe~ 
me, ne pınar, ne kuyu, ne de su 
sahcı.ı vardır. Halk ekseri sarnıç 
81l>'!' kullanır, fakat içmek için ek
serı karşıdan getirirler .. 

Şimdi size bir vaha. Gayet kü • 
çük bir şey. Hatta gazeteye yazı -
lacağı hiihra gelmiyecek bir şey 
bakınız: 

Kınalıadacla bir fakir kahveci 
vardır. Bu adamın adına Veli eli -
ycbiliriz. V el; gönlü gani bir adam 
dır. Kahvesinde bir musluklu kür 
vardır. Gelen giden, müşteri olsu:ı 
olmasın bu küpten su içer. Bu kü,J 
teki su sarnıç suyu değildir. Kah -
Veci Veli dostlarından birinin san
dalını alır ve aı'lt günde bir karı ! 
Yakaya geçerek oradaki umumi ç~ş 
meden üç damacana doldurur ve 
getirip küpüne boşaltır. Herkes bu 
küp~en çqme gibi içer. 

Geçende Veli gene mutadı vec
hile damacanaları alır, çala kü- -
_rek karşıya geçer ve çeşmeye gi · 
der. lakin bir çöpçü amelesi do! 
durmasına mani olur. yani umu -
ıni çqmeclen su doldurmasına 
miini olur ve sebep olarak ta bele
diye memuru bu işi (Veli) ye ya • 
•ak ettiğini söyler. Veli kahvede 
oturan memur efendiyi bulur ve se 
liebini sorar ve anlar ki gene ora
da deniz kenarındaki bir musluk -
lu borudan paro: ile su satan Karc..
ınanlı. Yanko Jiye~tm • isminclek: 
~cu bundan ziyan ediyormuş. E • 
ger bu Y anko kahveci Velinin - keır 
eli borusundan değil • umumi çeç
ıneden su almasına müsaade ecler
•e belediye ses çıkarmıyacakmış. 

Veli bu cevabı alınca boş dama 
canaları tekrar sandala koyar ve 
kupkuru adaya döner. 

Bu hareketin uzun tahlile ta . 
hammülü yoktur. Umumi çeşme. 
den herkes İster içmek, ister su:c. 
mak, uter satmak için su almağ2 
mezundur. Umumi Çf?fmeclen s .ı 
cılınmasını belediye yalnız bir se -
beple menedebilir: O ela çeşmenin 
•uyu pis veya has~alıklı ise. Onu•ı 
da usulü vardır. Suyu boyarla:-. 
lôkin bir su simsarını korumak i -
rin fakir fukaranın, hem de bir sa
at kürek çekerek gelen bir susu . 
Zun umumi çeşmeden su almasına 
kimse, amma hiç kimse mani olu· 
ın_az. Sadece o karşıyakadaki bele 
dıye memuru mani olur. Buna re 
terainiz? Bir taraftan lstanbul 
l eleJiyesi Adalara su vermeye ça· 
l)'Yor, yapamıyor. Diğer taraftan 

" fakir adalı sandalla bir saat kü 
Tek çekip karşı kıyıdaki hayrat çe.~ 
~eden au almaya giJiyor. Orada 
~lediye buna mani oluyor. Ben 

G <lrrı bu belediyenin İsmini Ker
be/ii koyardım .. 
liep dövmekten bahs ederiz .• 

Hiddetli hiddetli konuştuğumu~ 
~man hep: 

- Az ka:sın herifi tepeliyecek· 
ti,,.. .• 

- Pek ileri giclerse·clöverim ke
TQtqyı .. 

- Canımı sıkmasın, pataklarım 
Jıqı . .. 
b. Diye söyleniriz .. Arkadaşlardan 

/
.•risi gene böyle lal edi~en bir Mec 
13-'e dedi ki: 
. - Yahu! Bu insanlar ne acaip

tir. Hep te dövmekten, dayak at
llıaktan bahsederler. Hiç dayak 
lll e"1ekten dovülmekten bahsetmez: 
er. ' 

c IVedenclir bilmem? Neden ola • 
e;k iki fey vardır ki; insan itiraf 
• ;:e2: R ü.vet ve dayak yediğini. 

e evvelden, ne sonra • 

t 
FELEK 

Küçük haberler 1 
"' Zehirli gazlara kartı - Bu 

tkşı11n saat 20 de Cümhuriyet Ha lk 
ırkası Alemdar nahiyesinin Di-

"any J d • b" da ~. un aki semt ocagı ınasın-
muderris Omer Şevket Bey ta

rafından zehirli gazlardan korun
bıa Usulleri hakkında bir konferans 
verilec kt" e ır. 

"'T · 1 ' T apu ve kadastro ış erı -
C apu Ve kadastro umum müdürü 

emal Bey 28 mayısta şehrimize 
~derek bazı tetkikatta bulunacak
ır. 

"" Vefalılar yurdunun müsame
re · 51 - Vefalılar yurdu 22 hazi-
;anda Vefa lisesinde 8 inci sınıftan 

Uncu sınıfa geçen gençler ile 
es){ V f I k k d' 1 e a ıları tanıştırma ma sa-
ıle bir müsamere tertip etmiştir. 

d ~. Verem mücadelesine yar
d ıın - iş Bankası Verem Müca

ele Cemiyetine senelik tahsis 
e 
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ŞEHiR HABERLERi 

EKONOMi 

Yeni İktısat 
Teşkilatı 

Layiha bugünlerde Mec
liste müzakere edilecek 

Aldığımız maJfunata göre Ha -
ziran bidayetinden itibaren tatbi • 
kı mukarrer olan yeni lktısat Ve -
kaleti tefkilatı bugünlerde Büyük 
Millet Meclisine müzakere edile -
cektir. 

Yeni teşkilat layihasının Tica -
ret umum müdürlüğüne ait olan 
kısmında eski teskilata nazaran mü 
him değişiklik v~rdır. Ticaret U . 
mum Müdürlüğü yeni tefkilitta 
dahili ticaretle Türkofis harici ti
caret işlerile metgul olacaktır. U -
mum Müdürlük tefkilatı ab fube
den mürekkep olacaktır. Bu fube
ler, firketler, mürakabe, dahili ti -
caret, tarifeler, standardizasyon 
ve muamelat fUbeleridir. Bundan 
Ba~ka tetkil edilecek bir tetkikat 
şubesi sigort- i9leri ve sigorta ta -
rifeleri tetlc;..J>atile metgul olacak . 
tır. Bir b14müfetti,, bir heyeti tef
ti.iye reisi, üç müfettiş ve 7 mua • 
vin müfettişten mürekkep bir tef
tiş heyeti de teşkil edilmektedir. 
Yeni te,kilatta bulunacak bir mü
rakabe heyeti bütün şirketleri mü
rakabe edecektir. 

Yerli mallara ihanet 
Memleketimizde yapılan bir kı

sım eşyanın üzerine sanki hariçte 
yapılmış gibi etiket koyanlar ve 
hariçten gelen efyayi de yerli malı 
gibi gösterenlere ait Ticaret odası 
tahkikatı bugünlerde Adliyeye in
tikal edecektir. 

Odünç para vermek istiyenler 
Ödünç para vermek için mÜsa· 

ade almak üzere yeniden birçok 
müracaatlar vaki olmaktadır. Ö
dünç para ve ikraz müesseseleri 
komiseri Nahit Tahsin Bey bu mü
racaatları tetkik etmektedir. 

Ödünç para veren bütün mües
seselerin bu ay nihayetine kadar ko 
miserliğe birer beyanname verme
leri lazımdır. Beyanname verme
yenler hakkında kanuni takibat ya 
pılacaktır. 
-~--~~-,., ______ _ 

Otomobilli seyyahlar 
Dört otomobille seyahat etmek

te olan Dr. Nadherny, Dr. Peters, 
M. Sebala, M. Hoffmann, M·. Ho -
luhek, M. Yachl, M. Behl isminde 
yedi Çeko~lovakyalı dün Prağdan 
şehrimize gelmişlerdir. Buradan 
Ankaraya gideceklerdir. -·-
Sıhhat mürakabe merkezi 

İstanbul sıhhat mürakabe mer· 
kezi kadrosunun hazirandan il iba
ren genişletilmesine karar V( ;ı. 
miştir. 

Mürakabe merkezi lstanhul 
Verem dispanseri, bulunduğu bina
dan Edirnekapı içtimai hıfzıssıh
ha dispanserine nakledilecektir. 

Denizdeki enkaz 
Deniz Ticaret müdürlüğü lstan 

bul Limanında bulunan ve vapur . 
ların hareketine mani olan balını' 
vapur, zincir, çapa ve sairenin yer 
lerini tesbit etmiştir. Bunlar bu se· 
ne içinde denizden çıkartılacaktır . 

1 BORSA 1 
<it Bankaeınd&n alman ceheldir) 

23 Mayıs 934 
AKŞAM FIYATLARI 

ISTIJ(RAZLAR l TAHViLAT 
latilıra~. dahili 94.SO Rıhturı 17,78 
1933 lstıkra:ıu 93,50 MümeııiJ 58 
Onitürk IC.u• 1 l 49 
ponsuz 30,50 " 

il 29.00 " ili 47,10 
: ııı 29,90 • 

ESHAM 
it Banka11 Nama 1.60 f Şir. Ha1riye 

H ·r 860 Reji 
" " amı ıne · Telefon 

" " Mii•••İ• 98 T ıPrlr.oa 

T" ı.· c· \. ı Çim•nto ur ' 1e um u- ittihat dey. 
ri1~• Bankaaı 57,SO Şark dey. 
T r•m••Y 40,75 Ba.J,.a 
Anadolu Hiaae 27,80 Şark m. ec~a 

16 
4,15 

11,50 
19,40 

L 13,15 
16,75 

1.30 
ı,ss 
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ÇEK FIYATLARI 

Londra. 639 Prağ 19,10,25 
p.., ... ,s 12,06 Berlin 2,02.%7 
Milano 9,35.93 Madrit S.82.25 
Cenevre 2,44,86 Bela-rat 35,07 
Atina. 82,70,36 Zloti •.20 
Brüksel 3,40,40 Penco 357,63 
Am•trrdam 1,17,38 Bük re, 79,52,75 
Nüyork 79,93 Viyana .C.34,60 
Sof ya 65.63ô0 Moako•a ı ı.oo.so 

NUKUT (Satrı) 
Kura, Kurnt 

20 F Fra1'••• 169 20 1. l••İçr• 808 
ı Dolar 117 1 Pezela 26 
1 l &terlin 640 ı Mark 49 

20 Liret 214 1 Zt.loti 20,50 
20 F . Belçika 115 20 Ley 19 
20 Drahmi 24 20 Dirııar 53 

1 Florirt 83 1 Cerı>oYi, 

1 Şile A•. 22 Altın 9,25 

--------------------------------------------------
Lastik ayakkabılar aley-

hine bir hareke 
Deri ve ayakkabıcılar top1anıyor 

----+•~· ...... ~ ............ ~~ 
Bu toplantıya memleketin her tarafından 

mümessil çağrılıyor 
1 mahiyeti hakkında malfunat iste -· ı mittir. 

Dün, Oda Meclisine verilen tak
ririn sahibi Osman Nuri Bey ken
disile görü,en bir muharririmize 
lstanbulda yapılacak fevkalade 
toplantı ve Oda Meclisine verdiği 
takririn mahiyeti hakkında şu iza 
batı vermiş~ir: 

Oda Meclisi azasından Osman 
Nuri Bey 

Bütün ayakkabıcı, deri ve kö::ıe· 
le sanayicileri 22 Haziranda Halk 
evinde fevkalade ıbir toplantı ya -
pacaklardır. Bu toplantıya Türki
yenin her tarafından deri, kösele 
ve ayakkabı sanayicileri ittirak e
deceklerdir. 

Bu fevkalade toplantı için 'im
diden hazırlanılmaktadır. Toplan -
tıda, bütün dünyada büyük bir şöh 
reti olan Türk deri ve ayakkabı 
sanayiinin son zamanlarda geçir • 
diği müşkülat, bu kısım sanayie 
ver ilme si icap eden veçhe ve bil • 
hassa memlekette teessüs eden 
lastik ayakkabı sanayii karşısında 
alınması icap eden tedbirler görü
şülecek ve kararlar alınacaktır. 
Altı lastik, yüzü keten ayakkabı • 
)arın kundura vederi sanayii İ· 
çin ağır bir darbe olduğu son Ti • 
caret odası meclisi içtimamd.
kundura sanayicilerinden Osman 
Nuri Bey tarafından verilen bi• 
takrir üzerine müzakere edilmi:; 
ve mevzu ehemmiyet kesbetmişti. 
Ticaret odası idare heyeti mühim 
bir meseleye temas eden bu işi 
bir defa daha tetkik etıniş ve ne -
ticede gerek kunduracılar ve gerek 
lastik ayakkabı yapan müesseseler 
mümessillerinin iftirak edecegi bir 
komisyonda bu meselenin etraflı 
surette tetikkine karar verilmiş · 
tir .. Diğer taraftan lktısat ve~l~
ti de bu işle alakadar olmuş ve ışın 

-

"- Ayakkabıcılar ve bütün deri 
ve köse!e sanayicileri 22 Haziran
da Halkevinde bir ayakkabı sana
yii kongresi akdine karar verdik 
Kongrede mevzuu bahsedilecek sa 
ir meseleler meyanında memleket 
iktısadiyah için çok zararlı olan 
üstü keten, altı lıiatik ayakkapla · 
lan meselesi görüşülecektir. Bu ke 
ten ayakkapları meselesini yalnız 
ayakkabı sanayii için bir tehlike ol 
mak gibi dar bir cepheden göre· 
meyiz. Lastik ayakkabıların me -
vaddı iptidaiyeainin kamilen ha . 
riçten gelmesi itibarile bu İften sı 
rasile memleket hayvancılığı, et 
müstehliki, deri ticareti, deri sa · 
nayii, kundura sanayii ve hatta en 
küçük bir eskici bile zarar gör
mekted :r. Hayvan fiatlarmm dü
'ük olmamasının sebeplerini, las
tik ayakkabı sanayiinin memleket 
deri sanayii zararına olarak inki . 
tafında aramak lazımdır. Köylü • 
müzün ba,Iıca varidat membaı o • 
lan derilerin para etmemesi köy -
lüyü müteeuir ettiği gibi, derilerin 
az para ile satılması halkın batlı • 
ca gıda maddesi olan et üzerinde 
de tesirini gösterir. Deri para eder 
se et o nisbette ucuz olur. 

Lastik ayakkabı imal eden bir 
kaç fabrika günde 8 • 10 bin çift 
ayakkabıyı piyasa.ya çıkarmakta • 
dır. Bunların imali için ancak beş, 
altı yüz amele çalı,tırılmaktadır. 
Bu beş, altı yüz amele çalı,ırken 
geride kalan yüzbinlerce derici, 
köseleci ve ayakkabıcının itsiz kal 
dığmı, deri fabrikalarının dur?u -
ğunu söylersem mübalağa etmış ol 
marn. 

22 Haziranda yapacağımız kon 
grede bu keten ayakkabıların 
memleket sanayii için ne kadar za 
rarh olduğunu mevcut deliller ve 
rakamlarla isbat edeceğimiz için 
fimdiden daha fazla bir şey söyle
miyeceğim.,, 

Denizyolları idaresi yeni 
bir teşebbüs yaptı 

lskenderiye - Pire - İzmir limanlarına 
ucuz seyahatler tertip edildi 

Haber aldığımıza göre Deniz cular bu pek müsait. za~a~d~n. is-
yolları i,letme idaresince lskencle. tifade ederek bu şehırlerı layıkile 
riye hattında yeni bir kombine l>i- temaşa imkanını bulacaklardır. 
!etleri ihdas olunmu,tur. Bu bi· Bundan maksat, halka istira
letlerin hükmü bir sefere mahsus- hat zamanlarını temiz bir deniz 
tur. Seyahat 11 gün devam etmek- havası alarak geçirtmek ve bu a-
tedir. ldare en güzel ve lüks va- rada güzel İzmirle Pire ve 1sken-
purlarından madut olan Ege ve deriye şehirlerini gezip görmek 
İzmir vapurları bu hatta işlemek- fırsatını vermek içindir. 
te olduğuna göre y~lcular b~ ~e- ıı !{Ün devam ed~n. bu Y'!l~u-
yahatlerini aza~i hır konfor ıçı~.- luk yeni biletler ~~cı~ınce bır_ın· 
de geçireceklerdır. Vapur sah gu- ci mevkide 98 ve ıkıncı mevkıde 
nü 11 de lstanbuldan kalkmakt.a 76 lira ile kabil olacaktır. Bu p~ra 
doğru İzmir, Pire ve ls~e~derı- içinde yemek ve kahvealtı ~ahıl-
yeye gitmekte ve hareketımn 11 dir. Yalnız vapur lskenderıyede 
İnci günü saat beşte 1stanbula gel- bulunduğu zaman vapurda yemek 
mektedir. yemek yolcuların ihtiyarına bıra-

Vapur gidişte fzmirde 8,5, kılmıştır. lskenderiyede bulundu • 
Pirede 6 ve lskenderiyede 6 saat ğu esnada yolculardan arzu eden· 
ve dönü;te Pirede 4,5 ve İzmirde !er ücret m~kabilinde vapurda 

MAARiFTE 

Balkanlarda 
Seyahat 
Muallimlerden başka isti
yenler de iştirak edecek 

Türk Maarif Cemiyeti bütün 
Balkan memleketlerini dola,mak 
üzere bir seyahat tertip e:miştir. 
Seyahat 14 temmuzda başlayacak 
tır. Seyahate muallimlerden baş -
ka alakadar birçok zevat ta işti • 
rak edebilecektir. Seyahat 12 gün 
sürecektir. 

Sanat Mektebinde sergi 
15 Haziranda lstanbul mmta • 

kası Sanat Mektebinde mektep 
mamulatına ait bir sergi açılacak
tır. 

Baka !orya imtihanları 
Lise ve orta mektep baaklorya 

imtihanları hazırlıkları bitmiştir. 
imtihan komisyonları azalarına 
hangi mekteplerde bulunacakları · 
na dair tebligat yapılmıftır. Şifahi 
imtihanların ayrılan üç mıntakada 
yapılması imkanı görülmediğinden 
her t.alebe şifahi imtihanlarını ken 
di mektebinde verecektir. Bu imti
hanlar dörder kitilik komisyon -
lar huzurunda yapılacaktır. T ahri
ri imtihanlar toplu bir halde, ayrı
lan mmtaka merkezlerinde olacak 
br. Anadolu yakası mektepleri i~ 
tihan komisyonları, bugün Kadı . 
köy lisesinde içtima ederek imti . 
han şekillerini görüşeceklerdir.H' ç 
bir mektebin muallimi kendi lale -
besinin imtihan komi!yonunda 
aza olamıyacaktır. imtihanlara 30 
Mayıs perşembe günü başlanacak-
tır. 

lktısat Enstitüsü konferansları 
Üniversite lktısat Ensti.üsünun 

tertip ettiği konferans serısının 
sonuncusu Profesör Kesler tarafın 
dan verilmiştir. 

·-------
Yeni polis memurları 
Emniyet Müdürlüğünde polis 

mesleğine girmek isteyen 13': ~fen 
dinin imtihanları yapılmıştır. Bi • 
rinci, ikinci, üçüncü komiserlik İm
tihanları da l Haziranda yapıla . 
caktır. 

Kadastro tahrir tecrübeleri 
T opbaneden Galatasaraya ka

dar giden Boğazkesen caddesinde 
haziranın başlangıcında sicil ni
zamnamesine tevfikan kadastro 
tahrir tecrübesi yapılacaktır. 

ViLAYETTE 

Nahiye müdürleri 
Bunlar arasında büyükçe 

değişiklik yapıldı 
lstanbul vilayeti nahiye müdür· 

lükleri arasında yeniden değişiklik
ler ve tayinler yapılmıştır. 

Taksim nahiyesi müdürlüğüne 
Erenköy nahiyesi müdürü Ke
mal, Erenköy nahiyesine Alacalı 
nahiyesi müdürü Ziya, Çatalca 
nm Boyalık nahiyesi müdürlüğü
ne Kemerburgaz müdürü Mehmet 
Ali Kemerburgaz müdürlüğüne 
Boİunun Akçaşehir nahiyesi mü
dürü Yusuf, Yalovanm Kılınç na
hiyesine Konyanın Kazancı nahi
yesi müdürü Hikmet, Beykozun 
Mahmut Şevket Paşa nahiyesine 
Çatalcanın Boyalık nahiyesi mü· 
dürü İbrahim Zihni, Çatalcanın 
Karaköy müdürlüğüne M.ahmut 
Şevket Paf& müdürü ~~~aı~. !;fak
lu, Şilenin Alacalı mudurlugune 
Çatalcanın Karacaköy müdürü Os
man Beyler naklen tayin edilmiş
lerdir. 

Ziraat sergisi 
Bu sene vilayet 'bahçesinde 

dördüncü ziraat sergisi açılacak
tır. Serginin geçen senelere naza
ran daha geniş olması kararlaıtı· 
rılmııtır. 

Sergi meyvacıhk, ehli hayva
nat sebzecilik, çiçekçilik kısımla-

' . rmı ihtiva edecektır. 

Millr emlAk mUfettişligi 
Milli emlak müfettiıliği için bir 

kalem te~kil edilmiş ve işe başlan
mıştır. 

det zarfında vapurda bili bedel ya
tabileceklerdir. 

Plaj mevsiminin yaklaşmakta 
olması hasebile yolcularca lsken
deriye ve Pirenin güzel plajların· 
dan istifade imkanı da kabil ola
caktır. Resmimiz, lskenderiye plaj 

birisini östermektedir. 

j 
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Pamuklu men~uca'I: 
•• san ayn 

Kay:eri pamuklu mensucat fab
rikaıının memleketimizde çok mii· 
him bir ihtiyaca tekabül ettiği mu· 
hakkaktır. Halkımızın iklim nok • 
tai nazarından pamuklu mensuca
la olan ihtiyacını nazarı dikkate 
alırSQk, bu fabrikanın bütün sanayi 
~esme hareketlerinin basında gel · 
m~i liizımdır. Ve böyle' de olmuf· 
tur. Bugün dünyada sanayi saha • 
sına atılan memleketlere bi• ba · 
kalım: Bütün sanayileşme prog • 
ramlarının basında kendileri için 
olmasa bile, ihracat yapmak için -
pamuklu mensucat sanayiini ge · 
çirmiş: erdir. 

On yedinci asrın ba,!arında 
evvela Fransız alimlerinden Sala • 
mon Caus'undüşünclüğü ve bilaha
ra Denis Papen'in üzerinde işledi
ği buhar makinesim, on sekizinci 
asırda lshoçyalı James Watt kul
lanmağa muvaffak olcluf.u ve le • 
kômül etti eliği zaman lngiltere • 
nin manzarası birden bire tamami
~ e değis'i. O zamana kadar zirai 
bir me~leket olan Britanya adası • 
nın Garp sahillerinde yeni bir sa -
nayi doğdu: Bu pamuklu mensu -
cat sanayii idi. Buna birçok len 
adamları her gün biraz daha yeni
lik ilave ettiler. Ve nihayet lngil -
tere pamuklu mensucat sanayii bü. 
tün dünyayı eline aldı. 

Diğer ta• aftan ancak on doku • 
zuncu asrın ortasından sonra sa • 
nayi:;eıımeğe başlayan Japonya ise, 
pamuklu mensucat sanayiini tesis 
et 'ikten sonra bütün dünya ticare
ti arasında kendisine mühim bir 
mevki temin edebildi. Cünkü ge • 
rek bütün Çin sahillerinde, gerek 
Polynaisic adalarında, Cenubi As
yacla bu sanayie kuvvetli mah·eç
ler temin edebilmiş ve Büyük Bri
tanya sanayiini kuuvetli bir r~.ka • 
betle mücadele etmek mevkuncll 
bı 'akmı1tı. Loncashire sanayi Pr • 
babını son günlerde müthiş te~csa 
sevkeclen sebep nedir? · 

Pamuklu mensucat bizde en çok 
kul/andan macldelerclen biridir. 
Zaten pamukluların en mühim moh 
reci Cenup iklimleri ve Akdeniz 
havzası dahilinde bulunan memfe
ke ':erdir. Bunun için pamuklu 
;-oıensucat fabrikası, bi-.Jc İpekli 
VE: yünlü mensucatın saha ı bütün 
bir memlekettir. Vakta buralarda 
ela yünlü mensucata ihtiyaç var:a 
da ahalimizin yüzde doksanını tl'Ş 
kil eden çiftçilerimiz bu ihtiyaçla
rını bizzat kendileri tatmin etmek 
tedir. Anadoluda o'.ıun, Acru,ı;a 
Türkiyes"nde o!sun yün iğmesini, 
örgü örmesini bilmiyen bir tek ka-

dın var mıdır? 
Halbuki pamuklu kum?•1arım.ız 

için vaziyet böyle değildı•. Hon • 
ci ticaret istatistiklerimize bakd1 • 
sak 1930 senesinde Tü :.iy.:r.İn 
27.201.000 lirulık pamuklu mensu
cat, ve 1.297.000 lira~ılı pamuktarr 
Y~P~.l~ış hazır .esya ithal e t:ğini 
goruruz. Bu mıkdar 1931 senesin
de pamuklu menıucat icin 27 r.:il
yon 741 bin liraya yüliselm;ş ı·e 
pamuktan mamı'.il efya için 1 mil • 
yon 117 bin liraya dü müstür. Bu 
mühim mebal"i!in ticaret müvaze
nemiz ve binnetice tediye müvaze
nemiı; üzerinde yapaca&1 tesiri bir 
düsünün. Her rene, maddci iptiıla 
iy:si bizde belôganmabelağ meı:
cut o:an bir mal için harice akıttı· 
ğımız Türk paNisını hesap edin. 
Bu memleketin iktuadiya ~ ııe pa
ras; üzerine ne büyük bir ağırlık
la basar, .. 

iste bu itibarla Kayseride açılan 
~ulrlu mensucat fabrikası bi -
zim için her cihetten faydalı olan 
çok mühim bir teşebbüstür. 

Mümtaz FAiK 

aELEDIYEDE 

Son toplantı 
Yeni Umumi meclis 

intihabı eyliilde 
Jıtanbul Umumi Meclisi bu -

gün fevkalade içtimaları~m so~~n 
cusunu yapacaktır. Meclıs, bugun
kü içtimadan sonra dağılacaktır. 
Şehir Meclisi için yeni intihabat 
eyliilde yapılacaktır. 

Hastalıklı koyunlar 
Mezbahada kesilen koyunlar -

dan hastalıklı olanların fenni o • 
toklav makinelerinde takim edile
rek fakir halka ucuz bir fiyatla sa 
tılması kararlastırılmı!lı. Beledi • 
ye lazım olan ~toklav makinesini 
ge~irtmi~ ve tecrübelere b.aslamış
tır. Tecrübeler müsbet netıce ver · 
mi, tir. Yapılan mu~yene~~· etler 
bu makinelerde takim edılınce, sıh 
hi hiç bir mahzuru kalmadığı &n • 

la,ılmıştır. Etler bu makineden 
geçtikten sonra yarı pi~mi~ bir ha 
le gelmektedir. 
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Sinirli tipler 

Kıskanç 
Kıskançlık, İşte gerçek bir alev. Bun· 

dan anlıyorum ki sevda, nefsimiz için 
tiddetli bir tapmak duygusu ... Herkes İ•· 
ter iri eli altında bir esiri bulunsun ve 
bu esirin efendisi olsun. Birisinin üstün
de iddia ettiğimiz bu tesahubu bir başka· 
sı bozacak olursa yüreğimiz yaralanır. 
Bırakılmak atılmak bir ıatıraptır. Keneli· 
si açıkta bırakılıp ta yerini başkasının al
dığını görmek, i,te yüreği delen kargı ... 
lşte uykuyu kaçıran, insanı zelil eden, 
boğan, ölümü arzu ettiren teY ...• 

insanın altına Şatobriyan'ın, Burea'in 
imzasını atabileceği bu aözler,Lui Debo
nundur. Hakikati kuvvetli, güzel bir tan: 
da söyliyor. Ayni şeyi Sipinoza'mn bü
yük dehası latince bir iki kelime ile ifa· 
de etmiıtir. 

Biran için, hissiyat i.leminden ''ruh 
bilgisi,, u.haıına geçelim. Kıskançlık ba
zılarında teessür ve heyecan kabiliyetinin 
şiddetli bir ihtiyacı olur. Bazılan haris· 
tirler. Bazrları da ıüpheli, kuruntulu 
dirivatlırlardır. 

Harisler, ki onl~ra Paronayak ta diyo. 
ruz. Kıakançlıkta en ileride gidenlerin 
çoğu bunlardır. Haris kurumlu ve kibir· 
lidir. Batkasma inanmamak, elindekini 
sıkı sıkı tutmak, hınç, intikam almak dü
şünceleri, hiyanete uğramak korkusu al· 
datılmamış olduğuna emin olmak. Yap· 
tığı şeylerin daima kendi hukuk ve sala· 
hiyeti dairesinde bulunduğuna kani ol· 
mak. 

Bazı kadınlann bir kocası, bazı erkek
lerin bir karısı vardır. Tıpkı bir evleri 
bir cü:tdanları, bir c\biae\eri, ib~ arabl"
ları olduğu gibi. Hiç kim.senin onları el
leri.nden almak hakkı yoktur. Bu türlü 
kıskançların bünyesi dokretli oldu mu 
faaliyete geçerler. En kara §Üpbeler, 
sevdiğini iddia ettiğine kartı eza ve 
cefa vermek, onu bir yere kapamak, -
elindeki eşya gibi - her İstediğini yap· 
mak gibi hareketler başlar. Bu türlü 
kıskançlar, bir kölenin sert, öfkeli efen· 
dilcridir. 

Bu heyecanlı harisler acım.ak ve esir
rremek duygularmdan biraz silkinip sıy
rıldılar mı, yahut onların fıtri olan heye
can kabiliyetleri İspirtolu içkilerle - ya· 
hut daha fena11 - kokain ile arttı mı, 
):orkunç bir deli olurlar. Bir çok kıs· 
kançlık facialannın ~ayn~ı bud.~r. Met· 
resine yahut metresıne alaka gosterene 
taban~ çeken erkek!er, aşıkının yüzüne 
zaçyağı §İşesi fırlatarak intikam alan ka· 
dınlar hep bu türlü kıskançlardır. Bun· 
lar hodbin, zorbadırlar. Hınç alırlar, §ÜP· 
he ederler. Sevdiğini daima kova1arlar. 
Bunlar hınç arkasında koşan kendini be· 
ğenmiş zorbalardır. 

Kıskançlık hastalığ'ının başka türlüsü 
dah:ı var. Kıskançlar görülür ki ruban 
fena deği!dirler. Kıırulmaktan kendine 
güvenmekten değil, kendilerini beğendi
rememekte~ ba\ka\arında.n a\ai• ka\aca
iım diye konnaktan muztarip olurlar. 

Rakiplerinden korkarlar. Saadetlerini 
elden kaçıl"'llam:ık için gece gündüz ra• 
hatsızdırlar. Onların kusurlan tehey. 
yüç kabiliyetlerinin çokluğundan, beyin· 
lerinin zafındandır. Baıkalarına zarar 
vermekten çekinirler. 

Jül Leıpinas ince yürekli, sevdanın 
tadını tatmıı çirkin bir kadındır. Buna 
rağmen ıevdanın canh bir heykelidir. Bu 
kadınt: 44 kaba kıskançlı~ sevilene güven
anemektir; ince kııkançlık kendine güven 
-ktiT, diyor. Zavallı kadın böyle söy. 
lcrken sanki aynannın karıısında kendi
ıini görüyor. 
Kıskanç mes'ut olsa da rahat durmaz. 

~ kararsız, d~ . heyecanlı ve telaşlı 
bır ruhtur. ~evgılısı ona karşı alaka, mu· 
habbet, hatta fedakarlık gösterse de inan· 
maz. Şöyle düşünür: O oka dar güzel ki 
kim görse elinden almağa çalışacak. Za· 
ten biliyor: 

Fransız edebiyatının yanıının mevzuu 
kadını sadakatsizliği.... Kıskançlık her 
şeyi olduğu gibi muhakeme için fikri 
serbeıt bırakmaz; o, etrafa küçük ,eyleri 
büyüten, cüceyi dev gösteren, ,üpheyi 
hakikat yapan bir durbinle bakar, diyen 
Don Kitot muharriri ne kadar doğru 
söylemiş ... 

Iıkilli kıakanç için en uzak ihtimal, 
en ehemmiyetıiz bir vaka bir buhran için 
bir olta yemi olur. Onun korkusunu bir 
hiç besler. Zavallı. Uzun müddet ıatırabı· 
nı sessizlik içinde saklar. Ezici ıüpbenin 

• 

KUa..A.K. _ ............. . 
Ambalaj ... 

Tramvayda, ;ki Ermeni vatan· 
dcıf, aralrında türkçe konuşuyorlar 
dı. Muhave~eleri hoşuma gittiği i· 
çin kulak verdim. 

Ambalajdan bahsediyorlardı; bi 
risi dedi ki: 

- Ambalaj, ambalaj •.• deoruz 
ama, bu işi kıyak ağnayanımız 
yok! •.. 

,\teki başını salladı: 
- He! .. bilirim. Ambalaj, deyip 

geçmemeli. ince ~tir! 
- lstanbulda tanıdığın iyi am· 

balajcı kimse vardır? 
- Yanına alacaksın ki soroor· 

sun ... 
- Marilet"nden hoşnutluk geti· 

rir isem alacağım ... /yi de bir ma· 
•• 1 

aş verecegım . .. 
Muhatıbı, bir müddet düşündük· 

ten sonra: 
-Hiç hatırıma gelmoor, dedi, 

senin istediğin ambalajcıyı burada 
zor bulursun! ... 

Arkadaşı güldü: 
- Ben bir ambalajcı tanoorum 

ama, para ilen çalışmaz .• 
- Kimdir? 
- Allah! .• 
- Allah, ambalajcıdır! 
- Hem de en kıyağı .. Savan ilen 

sarmısağı ne tertip ambalaj ettiği
ne hiç dikkat etmemişindir? 

M. SALA.HATTIN 
YENi NEŞRiYAT 

TUrk kadın şairleri 
Taha Ay Bey tarafından 

"Türk kadın şairleri,. adlı bir "tet· 
kik eseri ne,redilmi,tir. Kadın ,a. 
irlerimizin hepsini tetkik eden bu 
eseri tavsiye ederiz. 

Mevlidi şerif 
Merhum Kemalettin Sami Paşa Haz. 

retlerinin ruhuna ithaf edilmek üzre 
yarınki cuma günü öğle namazından 
sonra Fatih cami ş.erifinde hafız Ali Rı. 
za Hafız Cemal efendiler tarafından 

mevlut ferif kıraat olunacağından ıh· 

van dinin teşrifleri rica olunur. 

kudurması, bela, ıstırap olması lilzımd:r. 
Bir gün birdenbire patlar, beti benzi sol
muş, yüzünün çizgileri derinlenmiı; el
ler titrer, ses boğuk, saldırır, de.rdini 
meydana döker. Sevgilisinin kendisini 
müdafaa etmesini., ve işi açıkça ortaya 
koymasını ister. Lakin soğuk kanldığını 
tutamaz. Ofkelenir, bağırır, korkutur. 

"Kıskançlar davalarını kaybetmiş kim 
seler gibidir. Ağızlarına gelirse söyleme· 
lerine müsaade olunacak ıanrrlar,, diyor. 
Moliyer. Bu söz de onundur: "Kıskanç· 
lık akıl haıtalıklan içinde herşeyden gıda 
alan ve pek az §eyde deva bulan bir dert· 
tir.,, 

Kıskancın çdgınlıklan sevdasının ate· 
tindendir, diyerek ho, gören; sevsin de 
ne İsterse yapsın diyen kadınlar da var· 
dır. 

Kıakançlar içinde, tıpkı sahnede bir rol 
yapar gibi, sahte, uydurma cilveler ya· 
panlar da vardır. Bunlar hayatın ciddi 
ve mukaddes anlannda bile doğuştaki 
hafiflikleri saklıyamıyanlardır. Sevdaya 
bile yapmacıklar karıştırırlar. Heyecan
lan yalancıdır. Kınskançlık buhranları 
geçtikten, hiddet, şiddet sükun bulduk
tan sonra diz çökmeler, yalvarmalar, 
gözyaılan, affedilmeler, affetmeler, yeni· 
den itimat göstermeler başlar. Ve sanki 
bununla rahat ederler ... 

Her ne kadar olursa olsun, kıskançla· 
nn hepsi hastadır. Ve hepsinin de tedavi
si zordur. Çünkü bir kere ruhi bünyeleri 
değiıtirilemez. Sonra ıstrraplarını doğu .. 
ran kadını bırakmak İstem.ez. istese de 
bırakamaz. 

Dileği budur: "Derdimi severim ve öl
mek İsterim.,, 

Dr. Rusçuklu HAKKI 

Milliyet'in edebi tefrikası: 85 

KANLI SIR 
(Dünkü Seben dört numra11 tel 

rikanın ikinci sütununun 11 inci 
satırla on ikinci satır araııındaki 
kısım aehven dizilmemiş olarak 
çıkmıştır. Bugün ayni yerden tel· 
rikaya devam ediyoruz.) 

yanması garip ve müthit bir şey! 
Fraıuovaz da kesik kesik ilave 

etti: 
- Ben de onu düşündüm. 
Eğer r.okakta olmasaydık, ikisi · 

ni de ayrı ayrı bağrıma bastıra • 
cak, saçlarından öpecektim: 

_ Bunu mu düşünüyordunuz, ço 
cuklar ... Silin gö7lerinizi ... 

F :-llnsovazla Ferhundenin bakı~· 
lı>rt~dan, onluın da benim gibi, 
ayni hisle sarsıldıklarını anlıyor 
dum: 

- Ciilünüz, çccuk!ar ... Önümüz 
de gtileceğiniz c;ok günler v~r·:: 

Frarı-'>vaı: yüzüme şi.tphelı şup 
heli b..!.ıyocdu: 

- F-kat ne garip, Husrev Bey, 
s!z, ı;..ılmf:~·orsunuz. 

Yazan: Ma.~mut YESARi 

- Bugün, ben de müteessirim. 
Ferhunde ile F ranaovazı evleri· 

ne bıraktım: Köye döndum. Kö,k
te e•yalarımı hazırlıyorum. Yen • 
gem Adapazarına benden evvel 
gidecek. 

. Franaovazla Ferhundeye, son da 
kıkada açacağım. Fakat ikisinin de 
rıhtımda gösterdikleri ciddi alaka 
ve samimiyet, ümitlerimi kuvvet • 
lendinnek için kafi. Onlar, Adapa 
zarına güle uevine gelecekler. 

Yengem, Mestureyi tanımadığı 
için, Fraıuovazın siması, hatta ta. 
vırları, ona hiç bir ~~y söylemiye • 
cek. 

Bu Adapapzarı sergüzeşti, cok 
karanlık neticeler verebilir. Guı;ün 
birinde doktor Nüzhet Sirelin, hat 
tii Halim Siretin akıllarına eser de 
Adapapzarına çiftli~e gelirlerse, 
vaziyet acaipleşir, sarpa sarmaz 
mı? 

Hele Neşide, benim kendi~ine 
karşı olan hudutsuz şefakat ve mu 
habbetime güvenerek Sırrı Nevre-
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AYE 
ANKARA KEDİSİ 

Ankara kedisi salonun bir kö· 
fesindeki gümü~ ve sedef işlemeli 
masanın üstünde yatarken, kar 
gibi beyaz tüyleri, parlak ,iri ma· 
vi gözlerile bir kediden fazla 5'1· 

lonun lüks eşyalarından sayılabi
lirdi. Marki Çampaolo çok güzel 
ve cins olan bir kediyi civarın adi 
kedilerile temastan menetmişti. 

Fakat, bazı zaman bu münze. 
vi hayal, bir mirasyedi gibi gör
düğü bir ihtimam onu hırslandırır· 
dı. Bu hırsla kendi cinsinden bi
rini bulabilmek ümidile bütün şa· 
toyu dolaşırken duvardaki kedi. 
ye saldırdı. Ne yazık ki, Marki. 
nin ecdadından en marufu Madam 
Çinerimanın kolları arasındaki kül 
renkli kedi yağh boya idi! İnce 
yüzlü, muhzun gülüşlü bir sarı· 
şın kadının iri, çekile, sigara duma· 
nı rengindeki gözleri kolları ara· 
sında tuttuğu kedinin gözlerinin 
tahlili idi. Bu resim, sanat noktai 
nazarında büyük bir kıymeti ol
madığı halde bütün ziyaretçilerin 
nazan dikkatini celbederdi. 

Rokka şatosu, sahipleri olma· 
dığı zaman açıktı. Şatonun bekçi· 
si Madam Çinerina bir aile riva· 
y~tini bazen alçak sesle ziyaret
çılere ·anla tır<lı: O, belki hiyanet 
ettiği kocası tarafından yahut ta 
gazaba gelen sevgilisi tarafından 
canlı olarak bir yere kapatılmıt 
ve üstüne duvar örülmüştü. 

Rokka şatosuna ölüm veya her 
hangi bir felaket yaklaştığı zaman 
bu sessiz gölgeyi şatonun içine 
dolaşırken görenler ~luyordu. 

"' "' "' 
Genç Marki Çiampaolo ecda-

dından miras kalan şehretten, ka· 
lelerle muhat şatO'dan, ecdadına 
ait rivayetlerden, şatodaki elmaslar 
içindeki kadınlar<lan velhasıl va. 
ziyetinden pek mağrurdu. Bir gün 
o, şatoyu kendi zevkine göre bir 
apartrman haline ifrağını düşün • 
dü. Bunun için sayfiyeden döner· 
ken beraberinde genç mimar Ma. 
laşpinayi getiroi. Marki, yeğeni 
Nuraya aşıktı. Garip tabiatli bu 
kız ise Markinin mektuplarına ce
vap vermediği halde b"r gün Ame
rikadan Markiye misafir geldi.No. 
ranın babası Ameriltalı idi. No
ra gelince Marki mimara onu na· 
sd bulduğunu sordu. Mimar: Mü
sellesi bir yüz, muhammesi bir ke. 
lof, hattı nakısı gözlerile Paris ve· 
ya Torinonun elbiseli Arkiponko 
heykellerine benziyor., demişti. 

Fakat Nora neşesi, gençliği ve 
şuhluğiyle mimara sevilmeye la • 
yik mahluk clduğunu derhal anla· 
mıştı. Blof platin rengi saçlı, du. 
man rengi güzel bir kızla yeğeni 
Marki hakkındaki düşüncelerini 
anJanıak kabil değildi. 

Gelir gelmez Ankara kedisini 
çok sevdi, şatoyu, Madam Çina· 
rinanın resimlerini ve hikayele
rını pek enteressan buldu. Mi. 
marla da arkadaıhğı kısa bir za. 
manda haylıca ilerletti. Mimar 
kızın kendine karşı gösterdiği aJi. 
kadan şaşkın, arkadaşı Markinin 
hiddetini tahrik etmek korkusile 
çekingendi. Bir gün Nora mima· 
r~, onun şatonun naklindeki işleri 
bıtene kadar Amerikaya dönmi • 
yeceğini müjdeledi. Mimar Ma· 
laspina hayatında ilk defa şiddetle 

si de alır, çiftliğe gf'liverirse, ha • 
lim, daha doğrusu hepimizin hali 
neye varır? 

Fransovazla Ferhundeyi İıtan • 
bulda bırakmak ta istemiyorum. 
Şimdiye kadar Germaine'nin kon· 
trolü vardı. Bu kontrol kalkınca • 
Sırrı Nevreıı, F erhundenin izini 
muhakkak keşfeder. 

Bu, seksen meÇhullü muadeleyi 
halledip içinden çıkamıyacağım. 
lstanbuldaki i'lerimi de düzeltme· 
liyim. Avukat Şerif Baki, Netide • 
nin mallarını tasfiye etmek isti • 
yor. Avukatım Nazmi, Netidenin 
satılığa çıkarılacak emlakine bir 
kaç misli fazlasile talip çıkacak. 

Bir değil, birçok kitinin hayatı 
i!e, istikbali ile, huzuru ve selame 
tıle oynuyorum. Fakat kabahat ben 
de mi? Bütün bunların sebebi, hep 
Sırrı Nevres o İblis! 

Yengemin Adapazarına gidiver· 
mesi, Neşideyi pek mahzun etti. Za 
vallı ihtiyar kadıncağız da ona, a· 
lr;1mıstı. 

Y e~gem, beni darıltmaktan da 
korkuyor ve iideta mırıldanır gibi 
ikide birde tekrar ediyor: 

- Ah, evladım, bu çiftlik derdi 
ni de nereden çıkardık? Burada gü 
zel, ı:ıü.zel oturuyorduk. 

- Öyle icap etti, yengeciğim. 

- ltalyancadan -

Noraya aşık oldu. Zavallı genç 
Markiye olan hürmetinden , diğer 
taraftan genç kızın cazibesinden 
ne yapacağını şaşırmıştı. Bazı za. 

man onu, gençliği ve güzelliğile 
sevilmeğe ta-Yan buluyor bazı za. 
man ise Ankara kedisi gibi emni· 
yet edilmez tehlikeli bir mahliik 
olduğunu seziyardu. 

'(- '1- "" 

Bir gece hizmetçi ked'nin lü.ks 
yastıklar arasındaki yerının 
boş olduğunu hayretle gördü. Ge· 
cenin ikisinde şaşırıp dolaşıp ke
diyi aramak iınkansızdı. Be!ki de 
o avluda Madam Çinerinanın kol
ları arasındaki gri kedinin karşı· 
sında uyuya kalmıştı. 

İhtiyar kadın bir ümitle tablo
nun olduğu salona ilerlerken elin. 
deki kandilin cılız ışığında ken. 
dinden biraz ilerde göz kamaftı· 
ran gümüş renkli ipek elbiseli, a
çık renk saçlı bir hayal görünce 
tüyleri dimdik oldu. Bu hayal, Ma 
dam Çinerinanın hayali mimarın 
işini biran evvel bitirmek için ge· 
ce de çalıştığı taraftan geliyor· 
du. 

Ertesi gün felaketler baş göster 
di : Ankara kedisi bütün araştır· 
malara rağmen bulunamadı. Bun· 
dan maada Amerikalı Nora da 
habersizce çıkıp gitti. 

"' "' "' Amerika gazeteleri, Avrupa· 
nın en eski ve asil ailesinin yakın 
akrabası olan Amerikalı Noranın 
kıymetli mimar Malaspina ile ev· 
lenmelerini uzun uzun anlatıyor· 
lardı. Yeni evlilerin Nevyorka git 
tikleri gün de İtalyan gazeteleri 
müessir bir haber verdiler: Marki 
Çampa Ulonun amcalarından en 
ihtiyarı doksan yaşında ölmüştü. 
M!ırki ceset gömülür gömülmez 
Amerikaya seyahate çıkmadan ev· 
vel şimdiye kadar işitilmemiş ha· 
rikulade şeyler yaptı. Ecdadına 
hürmette kusur etmiyen bir adam 
kendi ellerile tablolar arasından 
meş'um Madam Çinarinanın res· 
mini indirdi ve gene kendi onu 
bodruma götüroü, bıraktı. 

Artık Ankara kedisi de ika. 
metgahını değiştirm'şti. Bir 
kaç gün sonra bulunduğu 
bir kundura mağazasında üç soy· 
suz yavrusile beraber idi. Marki 
delice sevdiği beyaz mabudesini 
kendini lekelediği ıçın eve 
kabul etmedi. Sıra ile gelen fela· 
ketlerden sonra o da biraz avun· 
mak için Amerikaya seyahate çık· 
tı. 

Firdevs 1SMAİL 

Yazın geliriz. Bu kıt, bor deği,ik. 
lik olsun! 

Kocasının daimi ve sert tahakkü 
mü altında yatamağa ve erkeklere 
itaate alışmı' olan ihtiyar yengem, 
derhal boynunu büküyor: 

- Sen, daha iyi bilirsin oğlum. 
- Orada yalnız kalacağından 

korkuyorsan, yanılıyorsun! 
Yengem, merakla gözlerini açı • 

yor: 
- Neden oğlum? 
- Orada sana arkadat ta bula· 

cağım. 
Hep o eski itaat itiyadmın sev· 

kile yengem fazla bir tey sormu -
yor. . 

Yalnız Netide, yengem trene bı 
nerken, bana baktı, kaşlarını çat· 
tı: 

- Hain amca! 
Bütün sikayeti, bu, oldu. 
Sırrı N~vres, köşkün bahçesinde 

mağrur adımlarla dolaşıyor. Onun 
bu meydan okuyu~unu görmek, be 
ni çıldırtmağa yetişiyor. ltanbul -
da duramam. 

Fakat son bir teşebbüs, son bir 
fedakarlık yapacağım. Yalnız çift 
!iği kendime alıkoyacağım, serve· 
timin diğer mühim kısmını Sırrı 
Nevrese bırakacağım. 

Acaba, gene ısrar edecek mi? 
Zavallı Mesture, senin vasiyeti • 

Hilaliahmer 
Haftası başladı ---
Şubelere yüzlerce vatan
daş yeni aza yaz1lıyorl~r 

Dün, Hilaliahmer haftasının bi
rinci güniydi. 31 mayısa kadar 
devam edecek olan "Hilaliahmer 
haftası,. zarfında halkımızın bu ha· 
yır müessesemize bağlanmasını 
temin için geniş mikyasta propa
ganda yapılacaktır. 

Bu münasebetle Hilaliahmer 
teşkilatı tarafından , her semt· 
te bütün evlere ayrı ayrı beyan • 
nameler dağıtılmıştır • Bu beyan· 
namelerde, Hilaliahmerin maksat 
ve ülküsü etrafile izah edilmiş, 
aza kaydolunması için aynca i 
kişer teklif verakası da verilmiş· 
tir. Bu teklif varakalarından biri· 
si daimi azaya, diğeri de muavin 
azaya mahsustur. 

Şimdiye kadar 300 bin kadar 
beyanname t.,vzi edilmiştir. Hila
liahmer haftası, tam bir propagan. 
da haftası olarak kabul edildiği i
çin, bu şefkat yurduna aza kaydo. 
lunmasıru temin hususunda , her 
semtte müsamereler, toplantılar ve 
konferanslar tertip edilmiştir. 

Bu arada bir çok mağaza ve 
ticarethaneler de vitrinlerini, hilıi· 
liahmer tablolarile süslemislf'r· 
dir. Haftanın ilk günü oJmas( do· 
layısile, dün Hilaliahmer şubde· 
rine pek çok müracaatlar yapıl· 
mış, yeniden yüzlerce aza kaydo· 
!unmuş tur. 

Ali Paşanın beyanatı 
Hilaliahmer cemiyeti htanbul 

merkezi reisi Ali Paşa dün kendi. 
sile görüşeı: bir muharririrrıize şu 
beyanatta bdunmuştur: 

"- Hilaliahmer haftasının te
sisinden maksat, aza adedini art· 
tırmak gayesine matuftur. Ye doğ 
rudan doğruya bir propaganda haf 
tası mahiyetindedir. 

Ayni zamanda , Hilaliahmerin 
hizmet ve mesaisini halka öğret· 
mek kabil olacaktır. 

Her memleketin salibi ahmer· 
!eri, bu gibi t~bbüsatla nice e· 
serler meydana getirerek vatan ev· 
!atlarını müstefit ediyorlar. Biz 
de, dilimiz döndüğü kadar hilali. 
ahmerin yardımlarını halkımıza 
anlatmağa çalışıyoruz. 

Hafta münasebetile, bütün ka. 
za ve nahiyelerde bir çok hazırlık· 
!ar yapılmış, bugünden itibaren 
yeniden aza kaydına başlanmış· 
tır .,, 

Ankara Resim sergisi 
Güzel Sanatlar Birliği Resim 

Şubesinden: . 
Ankara Resim Sergisine iştirak 

edecekler eserlerini 27 ve 28 Ma -
yıs!;a saat on bet,en on yedi buçu· 
ğa kadar Alayköşküne getirmele -
ri. 

Kürük iktibaalar 

Tarama Derg si 
--o-

İlk iki fas'kül için mü a
lealarını g ·· nd ren· er 

ANKARA, 23. A.A. - T. D. T. C. u· 
mumi katipliğinden : 

Cemiyetin neşrine başladığı "Tarama 
tlergisi" nin birinci ve ikinci fasikülleri 
hakkında, bundan evvelkilerini ilindan 
sonra yeniden mütali.a gönderen zntla· 
rın isimleri şun!ardır : 

1 - Ali Riza Bey, Biga kaymakamı, 
2 - Bartın kaymakamı Bey, 3 - Beti• 
ri Maarif memuru Bey, 4 - Halit Bey, 
Dikili Maarif memuru, 5 - Hasan Feh 
mi Bey, kütüphaneler müdürü, 6 - H. 
Basri Bey, erdek maarif memuru,7- 1 
mail Bey, Cümhuriyet mektebi mualli· 
mi, (Bartiru 8 - M. Şerif Bey, Kaba• 
taı lisesinde, 9 - Muhlis Bey, Yalvaç 
ilk tesisat müfettişi, 10 - N. Sab:t Be1 
Yalvaç maarif memuru, 11 - Remzi 
Bey Yalvaç orta mektep türkçe mualli· 
mi. 12 - Macit Bey Dikilide muallim. 
13 - Sıtkı Bey, Bartin maarif memuru, 
14 - Süleyman Hurşit Bey, Merkeı 
Bankası memurlarından, 15 - Şahap 
Edirne maarif müdürü, 16 - Tevfik B 
fen fakültesi müderrislerinden,17- Y 
vaç Kaymakamı Bey. 

Bu zatlenn gönderdikleri fit sayı 
(1407) dir. Evvelki listeler ile berabe 
eönderilen fit yekunu 5759 u bulmuı 
tur. 

Bundan sonra mütalia gönderec 
z~tlerın isimleri de ayrıca ilin edilecek 
tir. 

Her birine ayrı ayn tefekkür mektu 
bu yazmağ'a imkan bulunamadığında 
kendilerine göıterdikleri himmetten 
layı alenen teıekkür olunur. 

Bugünkü program 
1 S TA N BUL, 

18,30: Pli.k neıriyatı. 19,20: Ajana haberi 
19,30: Alaturka musiki n•trİJ&lı. Kemal Nl 
zi Bey •e a.rlc.adaılan. 21: Selim Sırn bey 
rafından konferans. 21,25: Rad10 orkcıtraaı. 

224 Khz VARŞOVA, 1345 m. 
17.35: Piyano konseri. 18,10: Tasa"n' 

konser. 18,SO: Konferans. •eaa..ire. 21,05: P 
püler konser. 22,15: Hafif musiki. - Tasan 
23,30: Dana musikisi. - Musahabe. - 24, 
Daı~• musikisinin deYamı. 

823 Kbz. BKREŞ, 364 m. 
13: PJik. 14: Haberler. l.C,15: Plilc. 17,1 

Mektep neıriyatı. 18: Ojnico orlc.eıtraıı. 1 
Haberler Ya. 19,\S: Orkcatra.nın devamı 19.S 
Üniversite derıi. - Konferans. 21,30: Pli 
ite bir opera temsili . 

546 Khz. BUDAPEŞTE. 550 m. 
18,30: Tacannili konser. 19.,30: Keman ko 

seri. (Piya_no refaktile.) 20,30: Ros•ininİ 
"BARBIER DE SEVJLLE,, operau. 24: R• 
•İS'•n takımı. 

686 Kbz. BELGRA T, 437 m. 
20: Plak. 20,10: Haberler. - Pt•k. - Re 

lam. 21: Koro konaeri. 23: aHherler. - Siı 
musikisi. 23145: Dan• pl&lr:lan. 

174 Khz. MOSK.OVA, 1724 m. 
19,30: Mu•ikili netrirat. 20,30: Konf,.ran 

21: Tagannili kon•er. 22: Almanca •e diğer 
aanlarda netri7at. 

683 Kbz. PRAC, 470 m. 
20,30: Smetanaın "'Şeytanın duvan., (Le 

mur du Diable) İ•İmli oper•••· - Muaatıab 
23,JO, Plak. 

713 Khz. ROMA, 420 m. 
20,30: Pi.Ak. - Haberler. 22: Mosartı 

"Don Giovaı:ıni., opera.ar. 
ŞiMALi ITALYAN GRUPU, 

18,10: Dan.s mu•ikİ•İ. - Muaah--.be . .- Pli 
- Mu•ahabe. 21 145: Oaker Strauıaun bir o 
re ti. 

191 K.hz. Deut•cblandaender, 1571 m. 
21,15: Muhtelif. 22: Eski sa:alar korı•eri. 

30: Nakil. - Mu ... habe. 24: Bre•laucb.ıı:t rad 
orkeatr&H. 

239 Khz. ViYANA 507 m. 
20,15 Alman halk danaları. 21 Aktüal;te 

21 ,15 Alke•ti• iıirnll tem•il, 23,15 Da.nı ınıJ 
ailtiıi. 

950 Kbz. BRESLAU 316 m. 
Anlas,ılmayan reis 18.30 Muhtelif, 21.15 mq•'kili bir •koç, 

Talebe •arkıları, 23,45 Gl!ce konseri. 

Reisicümhur Roosevelt'in politi- ,-••••••••••••ılllli 
kası Amerikada bir aleyhtar, bir • ıı 8 _ t 
lehtar sınıfı doğurou. Fakat üçün: •• 1"·yA 
cü sınıf Amerikalılar da v~r. kı \ '\ .15ı ~ ~ _ 
bunlar ne Reisicümhurun polıtıka· 1 - •· 
sının taraftarı, ne de muhasımıdır· Asrın umdesi "MI LLIYET" tir. 

lar. Bu üçüncü sınıftan bazıları ABONE ÜCRETLERi : 
Washington' da "hiç bir şey anla· 
mayanlar kulübü., isminde bir ku· 
lüp tesis etmi~lerdir. 

Yeni kulübün mensupları fahri 
reisliği bizzat M. Roosevelt' e tek
lif etmek niyetindedirler. Roosevelt 
vatandaşları arasında nüktedan ta 
nmmı~ bir adamdır. 

Le Miroir du Montle 

ni yerine getiremiyecek miyim? 

- 7 Kanunuevvel -
F ransovaz, Ferhunde, Adapaza· 

rmdalar. Yengemle öyle anlaştılar 
ki ... Onlardan birkaç gün için ay • 
rıldım; İ!ıtanbula geldim. N:tide -
nin Sırrı Nevreıle evlenmesı artık 
iyice kararlaşm•t··· 

Sırrı Nevresi muhakkak görece -
ğim. 

Bu son tetebbüsüm her halde i. 
yi bir netice verecek. Sırrı Nev· 
reı, hayli yüklü paraya omuz sil
kemez. Sırf inat için kafa tutana, 
bilmem. Fakat niçin ayak direye. 
cek? Bu manasız ısrardan ne ka· 
zanacak? 

Sırrı Nevresi, Seminenin apar· 
tımanında aradım. Semine ha· 
nrmla karşılaşmamız biraz garip 
oldu. 

Genç kadın, gözlerine inanamı· 
yormuş gibi bana bakıyordu: 

- Bizi, büsbütün unuttunuz, 
sanıyorum, Beyefendi! 

Tavrındaki nezakete rağmen, 
sesinde küllenmiş bir atef g bi, 
gizli ve yakıcı bir kin vardı. Be. 
yaz inci dizisi dişlerini göstere
rek gülüyordu : 

- Hürmettı: ıle kusur etmemi&· 
tik amma.. 

Türkiye ~in Hariç için 
L . K. L. K. 

3 ayhiı • .. • • • • • • 4 - 8 -
6 .. . • • • • • • • 1 so t4 -

12 " ......... 14 - 28 -

Celen e•rak l"eri •erilmez.- Müddf'ti 
ıec;en nüsh..lar 10 kurutlnr.- Ca:r:ele ve 
matbaaya a.it itler İçin müdiriyete rnü.r.a· 
ca•t edilir. Gazetemiz ilinların mes'uliyc
tini kabul etme:ı:. 

Beni, genit bir koltuğa otu 
tu, çapkınca göz kırparak sordu: 

- Bir kadeh likör ? 
- Mersi ... İstemem •. 
Parmağının ucile itaret 

dudaklarını da büzüyordu 
- Bir damlacık ... 
Ağzıma girecekmit gibi yüzün 

yüzüme yaklattırmıttı : 
- Bir damlacık .. 
Ba,ımı geriye iterek reddettin> 
- Çok tefekkür ederim. Z 

met etmeyiniz. 
Semine, dargın bir 

yüzünü burutturdu: 
- Bana darıldınız mı yoksa 

Sizi sitemle karfdayışıma ıılınd 
nız mı? 

Elimle, onun düzgün parmald 
beyaz ellerini tuttum: 

- Neler söylüyonunuz? Siı 
hiç unutulur musunuz? Size dat1 
mak elden gelir mi? Hayata d 
ğm insanlar, sizi görünce hayati 
barışırlar. 

Seminenin gözlerinde bir :ı 
fer kıvılcımı parlayıvermitti. Be~ 
ki o dakikada bana, öyle geld1 

Lakin halinde, muvaffak olrtttl 
İnsanların gururu vardı: 

- Ne kibar, ne naziksiniz .• Be 
n i şımartıyorsunuz ! 

- Bitmedi-" 



MiLLiYET PERŞEMBE 24 MAYIS 1934 

Viyana - Fener bahçe lngiltere - Çekos- Yarınki 
lovakya maçı Konkuripikler 

lstanbul Atletizm Bayramı ... - Geçenlerde Macar milli takımı· lstarıbul Sipahi ocağı tarafın. 

1 Haziran cuma günü, F enerbah
ç~ stadına dikilen Gazi Hazretle
kıni.? ~eykelinin açılma resmi ve 
ıılubun 26 ncı yıl dönümünün tes-

lübü) Viyananın kuvvetli profes- na 2 • 1 yenilen İngiltere milli takı- dan üç gün üzerine tertip edilen 
mı, Pragta Çekoslovakya milli ta- ilkbahar konkuripiklerinin ilk gü-

yonel takımlarından biridir. kımına da 2. 1 yenildi. nü yarın Taksim sdadında yapıla-
Viyananın birinci kümesine da-

h ·ı k k ı d ı ı " Maçın Avrupa gazetelerinde gör caktır. 
1 on i i u üp '~asJn a a tıncı ıgı d f 1 l 1 Yarınkı" mu·· sabakalarrn progra-alan bu kulüp; First Viyana, W.A. üğümüz ta si atına göre ngi "z'.er 

- '1 C. ve F.A.C. takımJarile birlikte birinci devre fevkalade güzel, ikin- mını aşağıya yazıyoruz: 
Merkezi Avrupa kupasına iştirak ci devrede de berbat bir oyun oy- 1 - Merhum muallim yüzba~ı 
hakkını kazanmıştır. namışlardır. Maçın ilk sayısını in- Avni bey mükafatı: 

giltere takımının sol açığı Bastin H 'zmet atlarına binmiş bilumum 
Takımın kalecisi Platka yirmi yapmıt olmasına rağmen Çekler zabitana mahsustur. Manilerin aza. 

dört yaşındadu. Bir çok kere V :ya- maçı kazanmışlardrr. Maçtan son- mi irtifaı (1,30), sulu hendek geniş 
na muhtelitinde yer alan bu genç ra seyirc"ler İngiltere milli takım liği 4 metre (önündeki çalı dahil), 
futbolcu piyano fabrikasında usta- kalecisi Mos, müdafii Hapgut ve mani adedi (12).d"r. 
dırİ - sol açığı Bastin hakkında fevkala· Kaydedilen puvanlara göre tas-

yi yer tutan, seri oynayan iki de tezahürat yapmıtlardır. Çünkü nif yapılır. 
müdafiden Şnayder sağda oynar. Çeklere karşı İngiltere milli takı- Asgari zaman dakikada (350) 
Takımın en Yatlı oyuncusu ve kap- mında hakiki bir lngiliz futbolü oy metre, asgari siklet (70) kilodur. 
tam olan Şnayder otuz bir yaşın- nıyan bu üç oyuncu olmuştur. Duhuliye: 87,5 kuruttur. 
dadır. Güzel sanatlar akademisin- Mükafat: 175 liradır. 
den mezun ve ressamdır. 25 Defa Bir çok seyirciler, Hapgut gibi 2 _Gazi Antep mükCılatı: 
beynelmilel olmuştur. Son müdafi bir müdafi, Bastin gibi bir açık gör Sivil!ere mahsustur. 
Puşman arkadaşından dokuz ya' mediklerini söylemişlerdir. Manilerin azami irtifaı (1) met-
küçüktür. Çok seri ve uzun vuruş- Bir Fransız gazetesi, İngilizlerin re, mani adedi (12). 
ludur. Puşman makinistir. Macarlara ve Çeklere mağlubiye- Kaydedilen puvanlara göre tas-

Muavinler sağdan başlıyarak sı- tinden sonra yazdığı bir makalede: nif yapılır. 
, rasile 22, 24 ve 26 yaşlarındadır. "İngiliz profesyonellerini ciddi oy- Asgari zaman dakikada (350) 

\liy k l Satıcı olan sağ mwwin güçlü kuv• v· k kal Pi k l metre, asgari siklet (60) kilodur. 
. ana ta ımımn sağaçığı Rieğ er vetli, kafa vuruşları güzel Hartldır ıyana ta ımının ecisi Cif a natmak için acaıba faza para mı Duhuliye: 50 kurustur. 
•di ın.. b ·ı l b" k · zı • ı vermeli?,, d"yor. Bu suretle lngiliz- M k f • unase eti e gene güze ır Mer ez muavın atolavek maran- !arı mükemmel, fevkalade teknik Ü a at 100 liradır. 
'ı>or günü yaşayacağız. gozdur. Bu da iri yarı, kafa oyun. bir futbolcudur.Sol muavin Çemiç !erin beynelmilel maçlarda ciddi 3- Sakarya Mükiilatı: 

Bugünün programım a.tağıya ya- oldukça teknik olmakla beraber ar- hareket etmediklerini İma etmek Ordu atlarına binmiş zabitana 
Ztyoruz: t kadaşları ayarında sayılmamakta- istiyor.Fakat üç oyuncu fevkalade mahsustur. 

• 

Bisiklet 
Birincilikleri 

5 

İstanbul Mıntakası Bisiklet He
yetinden: 
Mıntaka B ·siklet birincilikleri 

25 • 5 - 1934 cuma günü yapılacak
tır. 

1 - Müsabakalar lstinye köprü
sünden baş:ıyacak ve Zincirlikuyu
nun 200 metre fimalinde nihayet 
bulacaktır. Mesafe 9150 metredir. 

2 - Müsabakaya işeir&k edecek
ler tam saat 8,30 da lstinye köprü
sünde hazır bulunarak numaraları
nı almalıdırlar. 

3 - Bu saatten wnra gelenler 
müsabakaya iştirak edemezler. 

4 - Müsabakaya saat 9,30 da 
başlanacaktır. 

5 - Saat 8,20 de yol kapanacak 
hiç k;mse bu saatten sonra müsaba
ka mahalline geçemiyecektir. Mü
sabakaya ittirak edecek1er bu saat
ten evvel yoldan geçmİf olmalı· 
dırlar. 

6 - Müsabakaya ittir&k edecek
ler mıntaka kitaıbetine müracaatla 
müseccel bulunduklarına dair bi
rer vesika almalıdırlar. (Mıntaka 
li sansları makbu'.dür.) 

1 - 16,30 İstiklal marşı, [" dır. Acaba Fenerbahçenin en seri güzel ve candan oynadığına göre, !"~n·lerin azami irtifaı (1,10), 
• li ~ - Gazi Hazretlerin"n heyke- 1 oyuncusu Niyazi, bundan istifade diğerlerin"n kasden iyi oynamadık- manı adedi (12). Kaybedilen pu-

c ~ın açılma ve Fenerbahçeli spor- edebilecek midir? !arına hükmetmek pekte doğru ol- vanlara göre tasnif yapılır. Asgari 

7 - Müsabakaları Mıntaka Bi
siklet Heyeti ve Otomobil kulübü 
teknik heyeti ve kronometrileri 
takip edecektir. Her virajda hakem 
ler bulunacak,nizamname ahkamı
na riayet etmiyenler diskalifiye e
dileceklerdir. 

·n rn:~::n1.ın~ıe. ykel önünde andiçme Hücum hattında çok kıymetli e- maz. sürat dakikada (350) metredir. Kerim Bey. 

3 
Iemanlar vardır. Takımın en genç Siklet (70) kilodur. 

besi:- Fenerbahçe reisi beyin hita- oyuncusu 18 Yatındaki sağ açık Vefa _ Kum kapı Yurdunda Duhuliye: 60 kuruştur. Tertip, Teknik ve idare Heyeti: 
1 Riegler Avusturya genç milli ta- Mükafat 120 liradrr. Reis: Miralay Cevdet Mehmet 

\ı 4 - Ateş - Güneşliler reisi Ce- 1ı lamının sağ açığı ve Avusturya idare heyeti intihabı 4 - lstanbul Vilayeti Mükiilatı: Ali Bey. 
at Abbas beyin hitabesi. milli takımı sağ açık mevkiinin Vefa-Kumkapı İdman Yurdun- Her nevi atlara binm"ş zabitana Aza: Binbaşı Tahsin Bey. 

.tlresıni. l-enhofer 23 Y""ında ve makin'stir. 1 k Manilerin azam·ı ı" rti"fa·ı (1,30) hı"m Bey. 

111 - Zeki Rızanın futbole vedaı l riblingleri ve ,utları kuvvetlidir. heyeti intihabı için fevkalade bir sulu hendek (çit dahil) (4,5) met- Aza: Mütekait binbaşı Ahmet 

t' 5 - Fenerbahçeli sporcuların ge 1 müstakbel namzedidir.Sağ iç E- dan: 25. 5. 934 cuma günü sabah mahsustur. Aza: Mütekait kaymakam İbra-
6 ~ ....,. saat 10 da ku üp mer ezinde idare 

erasimi. ?9 Y""mda ve Memur olan merkez d I k · K 1 b re, mani adedi ( 12). Nuri Bey. . 7 ....,. içtima akte i ece tır. u ü emen-
" • - 17,30: Viyana - Fenerbah- :·1uhacim Vaylinger, çok fırsatçı ve ' fi · Kaybedilen puvanlara göre tas- Aza: Mütekait b'nba•ı Sait Bey • • e sup bütün azamn teşrı erı. ....,. 

Ilı.açı. 'ırsat hazırlayıcı bir oyuncudur. n;f yapılır. Aza: Mütekait binbaşı Behçet B. 

13 Bu programdan evvel ve saat ' J Yaşında ve kahve sahibi sol iç Asgari -.:.' rat dakikada (350) Aza: Dr. İhsan Şükrü Bey. 
at'3?:dan 16,30 a kadar İstanbul lorvat Viyana futbolünde çok se- da oynamış şutçu ve.iyi bir muha- metre. Siklet (70) k"lodur. Aza Mütekait yüzbaşı Ekrem r 
t lketızm bayramı finalleri yapıla· ··ilen ve 54 defa beynelmilel olan cimdir. Duhuliye (1) liradır. Rüştü Bey. 

1 a. lır. · ir simadır. Boyunun kısalığına Şöhreti dünyayı tutan Viyana Mükafat: 200 liradır. Aza Mütr ~ -ıit yüzbaşı Fikret B. 
• • • rağmen lastik top g"bi bir futbol- futbolünden bir nümune göreceği- Konkur Reisi: Aza : Mütekait yüzbaşı Celal B. 

(l'enerbahçenin kartılaşacağı Viyana takımının merkez muavinı c.udur. Sol açık Hasman 24 !aşında mize seviniyoruz. Sipahi Ocağı ve C.H.F. lstanbul Aza: Binicilik mütehassısı Ta-

ı..._~~f1111S•e .. -.V .. in .... V .. iy•a•n•a .. f8u.tb .. ol .. k•u•-ll!! ...... , .... z.ı•a•to•/•a•v•e•k .......... c::='~c~m .. a•k•in .. is•t•ir•.•B•e•yn1 .. e•l•m•i•le•l•m .. a3ç•la•rm-ıcıı ................ s .. a•d~u•n .. G:AL~/~p::-~•M::emrk:;'ez~i~ld~a:r~e~H:e•y•eut•i •R•eMi•sı•· •c•e•v•d•e•t~~to:n:::B:::ey:.:::::::::::::::::::::::::::~ 
l'ürk - Yunan Fransız Ticaret Meb'us intihabı Oto - Moto - Velo Adliyede f' -
Dostluğu Heyeti ile anlaşma 'ı.r arın yapılacak Yarışları yarın Bir hadise Bütçe ı 9o 

(Başı ı inci sahifede) (Başı ı inci sahifede) (Başı ı inci sahifede) (Başı ı inci sahifede) Milyon lira 
•• 

µ 11 f' (Başı 1 inci sahifede)' 
0 tn a •:ı \ıekaletine selahiyet veril

~akıne dair kanuni teklifleri mü· 
' l er~ ve kabul olunmuftur. 

'!'·· •klıf sahipleri esbabı mucibelerinde, 
Urk 1f y 'h' k :z tak' e Unan milletlerinin tarı ın ço 

ltı .. l devirlerinden beri tanınmış ve uzun 
~ uddetler tarihi mukadderatını birbiri

,, ı:k~ilaınıt karphkh olarak birbirini 
p, t-i\ltk~ı-.ve aralarında medeniyet ve te
l ı.,. t~ın yükselmesine hizmet eden bir 

lilt <l.ttııt tesis etmit olduklarını kaydet
;tı. ~onra demektedirler ki : 

ııı·' lliı· müddet yanlış anlayışlar iki 
•a'll~t arasındaki hakiki dostluk ~': te-

l ~ib~de müstenit bağlan gö~gele~dırıyor 
l l görünmüş ise de Türkıyemızde açı· 
,a~ llıesut Gazi ve Cümhuriyet devri 
ı • ,lıiikumet adamlarımızın nafiz görüş-

1 &~tı \ı~ Yunan rlcalinin realist basiretleri 
1 lı:C••ınde iki millet arasındaki eski do•I· 

il~ ?.aha kuvvetle aydınlığa çıkmıştır. 
lııe tılin T iırkiye ve Yunan milletlerine 
'<ld~·u~ her fert iki milletin siyasi, i~~i
kat~ ınunasebetlerinin birbirine ka~ılı!' 

,,,, tıarı aşması lüzumunda sarsılmaz b~r ': 
"' de ı, laşıınaktadır. lki memleket rıcalı 
• hırak:., kaynaşma yolunda hiç bir Pi!:'°~.z 

"'•ltt ~mak üzre çalışmakta ve yuru· 
il •dır.'-

•, 
lın,;~dur ınebusu Mustafa Şeref Beyle 
llıit<i~ı ııı~busu Mükerrem Bey esbabı 
~••ıııı~ •rıııde Türkiye B. M. Meclis a
f~•lerd 'r unanistan dahilindeki şimencli· 

tacirlerin yapabileceği hususa!ın c,,.k ve 13 te bitmiş olacaktır. hi Bey. Bu karar tefhim edilir edilmez (Başı ı inci sahifede) 
derhal tatbikına geçilmesi takar • Seçim yeri olarak ün;versite 10,45 1 inci kategori Kalamidas Nebi zade Ziya Bey yerinden frr- cüz'i tadiller yapmıştır. Buğdayı 
rür etmistir. konferans salonu tes'Jit edilmiş- 10,SO I inci kategori Aşot Ef. !ayarak zevcesinin üzerine atılmış Koruma Vergisi Layihasınılan 

lçtimıı'.da görüşülen mesele!er tir. ve gırtlağını sıkmaya b~Iamıttır. un çuvallarının hepsinin 72 ki\o-
d b ıh T k . d 1 t b ld İb L" T 1· B 1 M A Derhal mübatir Ahmet Efendi Zi- luk 1 b d 1 meyanın a i assa ür ıye en s an u a ranını a ı ey 10,55 1 inci kategori . riva- o ması esası tes ite i ıniş ve 

Fransaya yumurta ve zahire ihra- den inhilal eden mebusluğa C. H hene ya Beyin üzerine atılmıf ve kadını birinci undan çuval başına bir 
catı Fransadan Türkiyeye nebati Fırkası namzedi olarak evvelce d 11 il inci katea.nri Ekrem Bey müşkülatla elinden kl:1rta_rmıtt~r. buçuk lira, ikinci undan ise bir 

b b '- · 0
- Fakat kadının boynu "l"rnış, boga- ı· · 1 yağlar, Mars" iye kiremidi ve sai- ha er verdiğimiz gi İ müte11.aı\ ' ' ıra vergı a ınması esası karar-

re ihracatı işleri bulunmakta idi. miralay Mehmet Ali Bey, nam· 11 ,05 Şoförler katego;isi Ziya zından kan gelmeğe başlamış, bu laş'.ırılmıştır. Yeni varidat layi-
lçtimadan sonra Ticaret heye- zet gösterilmiştir. Mehmet Ali B. Efendi. gürültü esnasında da içinde 20 lira haları Cumartesi Meclisi Umumi 

ti Theophile Gaotier vapurunda 314 senesinde mektebi harbiyeden AJ"ansm tebliği ile elmas küpeleri ve yüzükleri bu- Heyetinde görüşülecek ve bu su. 
Türk tacirleri şerefine bir veda zi mezun olarak orduya girmi ş ve 0 lunan çantau kaybolmuştur. Bayı-

1 

retle bütçenin müzakeresine Pa-
yafeti vermiştir. Bu ziya- zamandanberi cereyan ede:ı bütün İSTANBUL, 23. A.A. - T. T. lan Şadiye Hanım derhal tabibi zar günü başlanabilecektir. 
fetin sonunda Fransız he- ~uharebelerde vazife almış. emsa- K. ile Milliyet gazetesi tarafından adli Enver Beyin odasına sevkedil Y .:ni vergi kanunlarile temini 
yeti reisi M. Prax bir nutuk lı arasında temayüz etmiştir. Bil- 25 Mayıs 934 cuma günü yapılmak mis orada muayene ve tedavi edil- J tahmin edilecek varidat yekunu 
söyliyerek Türkiyeyi ziyaretinden hassa Çanakkale muharebatı esna- t" d"I b"I mı":tir. Ziya Bey derhal gene ha- \ 1934 bu"tçesinin varidat kısmm· 

d üzere ter ıp e ı en otomo ı , mo- Y ' 
Çok iyi hisler ve her iki memleket sın a Kerevizdere ve Anafartalar- kimlerin huzuruna çıkarılmış ve ' da gösterileceg" inden 1934 büt-

1 1 d d 1 k d tosiklet ve bisiklet yarışının kayıt 
için hayırlı olacak karar ara ön a a ay um!ln am olarak cephe-:le hakimler Hukuk Usulü · Muhake- ı çe·,j yekununun 190 milyon lira-

ki 1 · F b·· ··k b' ff k muamele~eri talimat mucibince 22 mekte oldu arını söy emış ve ran :UYU ır mı.::va a ıyet göstermiş.- meleri Kanununun 150 inci mad- i yı geçeceği ümit olunmaktadrr. 
saya avdetlerinde gerek hükumet tır. mayıs akşamı kapanmış ve 23 Ma- desi mucibince kendisinin mahke- Mecliste bü'çe müzakerelerinir 
erkanına, gerek Fransız tacirleri - İstiklal harbinde 16 İnci fırka- yıs çarşamba sabahı muayeneleri menin mehabetini ihlal etmek suçi- 31 Mayıs Perşembe günü akşa-
ne bütün bu iyi intibaları söyliye- da alay ve liva kumandanı olarak icra edilerek tasnif edilmiştir. Ya- le Tevkifhaneye ıtön-derilme·ıine mrna kadar ikmali mukarrerdir. 
ceklerini temin e(miştir. vazife almış, büyük taarruzda de- rrs fstinye köprüsü ile Zincirlikuyu karar vermişlerdir. Ziya Bey kapı- Bunu temin için Pazar günün-

Türk tacirleri ve Ticaret odası ğerli hizmetler görmüştü. Sulhtan arasında yapılacaktır. altına nakledilmiştir. den itibaren Meclis öğleden ev. 
erkanı ziyafeU.en sonra da vapur sonra da inkılap ve teceddüt hare- Saat dokuzda bisikletler müu.- Öğleden soma Ziya Bey hak- vel ve sonra toplanacağı gibi 
kalkıncaya Kadar Fransızlarla be- ketlerimize karşı koyan Şeyh Sa- bakaya başlıyacak ve müteakıben kında nihai karar verilmek üzere icap ederse gece içtimaları da 
raber vapurda .kalmışlardrr. Bu e~· it'i tenkil harekatına iştirak etmiş Altıncı Hukuk Mahkemesi buzu- yapılacaktrr. · ı lık "'tbe · ··k 1 · motos'klet ve otomobiller yarıs,a- M ht l't E ·· nada da gföüşmelere devam edil • mıra ay ru sıne yu se mış, runa çıkarılmış, burada isticvap u e ı ncumen yarın sa-
ml'ştı"r. bilahara kendi arzusu ile tekaüt ol- caklardır. - hah toplanarak varidat layihala-edilmiş ve bu işi ne için yaptıgı so-

rı hak~ I>ıecconen seyahat edebilecekle-
a ~"l'ded nda "lın~n . ~arar~aki i~celiği 

laı.;Yetj •rek kendılennın haız oldugu se
"'•k 8. M. Meclisi azasına da ver
'aEıııdure~y\e yunan parlamentosu .. ta
tt•nta aıı .ııostenlmit olan tekaddume 

Büt•ltıklerini kaydetmitlerdir. 

M' safirlere bu ziyaretlerinin bir muşttL Tekaütlüğünden sonra Li- rulmuşsa da hiç bir cevap alınama- rını tetkike devam edecektir. 
hatırası olarak Hereke mamulatı man şirketinde ılıareket ve vesait Ağrı isyanı mıttır. Bu esnada Müddeiumumi-
yastıklar hediye edilmiştir. ş~besi müdürlüğüne tayin edilmiş- !iğin kendisi hakkında daha ağrr 

Theophile Gautier saat 18 de tı. Orada da muvaffakıyetli bir Müşevviki bir fiilden dolayı takibat yapılmak 
Galata Rıhtımından hareket etmiş mesai gösterdikten sonra gene ken d ) ta oldugu" na dair olan tezkeresi 

d . ·ı h' (Başı 1 inci sahife e 
L arzusu ı e ızmetten çekilmiş- . mahkemeye gelerek okunmu~tur. tir. 

İnebolu ve Trahzonda 
yağmurlar 

lNEBOLU, 23. A.A. - Burada 
ve sah'! köylerde üç aydır devam 
etmekte olan kuraklık dünden be
ri yağan feyizli yağmurlardan 
sonra zail olmu,tur. 

~· 

I' 
l' 

ili ll'ı .. ç:e encüıneni de mazbatasında ay .. 
l\.'ıtalaalara iştirak eylemiştir. 

~~ a~Unun müzakeresi münaseb:tiyl4: 
tsaı..,r"~ Sırrı Bey (Kocaeli) tekliftekı 
lar111 

1 kaydederek teklifi yapan mebus
'lliıın~•babı .ınucibelerinde Türk-Yuna.n 
a~duı.:ıa: va7.~Yeti hakkın~a serde~.?."~ 
löl~te . 1 rnutalaalara iştırak ettıgını 

• a'::'§ \ c d~mittir ki : . . . 
\a~trt dostlugun aldığı şekil "'larıhı de 
'• ~· acaJt derecede yüksek bir kıymet 
·ı r.eının · d lı:ti J:n"'I ıyettedir. Son zamana ka ar 
ıulne:tkct ara~nnda yalnız cidal ve hu .. 
lu, •l'deden tarih artık yalnız hu-

' tnııhahh d d • llıecı, et ve ostluk kay etmege 
'lltlid~r ~a_lınıştır. Herkes ve tarih bil
hir e ır _kı ıki milletin kaynaşması bugün 
~ı.~ı rıı;'. ••kidir. Onun içindir ki bu ka· 
di ııı: 1'ji ınemleket mümessillerhlin ken· 
leri lı rıı •ketlerinde imişler gibi seyahat
iFada Us~ıunda yapılan teklif bir icabı 
li n. ıbarettir /' 

"' alıp •·· 1 · · b" · · k k ı ttn oz erını ıtLrır en ''Tür ... 
'tlaJ. a~ d.ostl.uğu ~ede~i?"et ve ~ulhu .. 

Fakir çocuklar için 
Marsilya Ticaret Heye~i Reisi 

hareketinden evvel belediye reis 
muavini Nuri Beyle görüşmüş ve 
İstanbul fakirlerine tevzi edilmek 
yüz lira teberrü etmittir. 

Çankırı tenezzüh trenleri 
ÇANKIRI, 23. A.A. - Devlet 

demiryollar idaresinin haziranın 
birinden itibaren Ankara ile Çan
krrı arasında her cuma günü islet
meğe başlıyacağı tenezzüh tre'n'e
riyle gelecek halka kolaylıklar te
min etmek için tedbirler alınmak
dır. 

(etleri değil bütün medeniyet dünya.ı 
iotifade edeecktir. Bu mütekabil sami
miyeti insanlrk namına selimlamak i
ca.P. edel',, demiştir. 

· dam Ağrıdağı ve Erciş 15yanın- , 
tı. Bunun üzerine mahkeme •Müddei-
Aı1· Be · kıl"b h' t da e~kiyalara ve asilere para vere · Y ın a a ızme YO· Y umumiliğin mahkemenin mehabe-

lunda da elden geldi·-· k d rek muavenet etmekten, is"lerin e- b gı a ar ça· tini ihlal suçundan daha ağır ir 
lışmış • hiç bir vatan davasında lebaşılarım evinde saklamaktan ve suçtan dolayı maznun hakkında 
geri kalmamıştır. Hareket ordusi- kaçmalarını teshil etmekten suçlu- takibat yapmakta olmasından dola 
le lstanbula ge'erek . meşrutiyet dur. yı hakkında verilen Tevkif~aneye 
inkılabına çalışmış, bilıhassa İs tan- Kendisi Müddeiumumiliğe tes- gönderilmek kararının ref ın!'. ~e 
bulun işgaline takaddüm eden gün- lim edilmiş v.e Sultanahmet ikinci ve kendisinin Müddeiumumılıge 
!erde "Bekirağa bölüğü,, namile Sulh hakimi Salahattin Beyin hu. sevkine karar verilmiştir. 
maruf askeri tevkifhane müdürü Bir müıldet sonra da Müddeiu-zuruna çıkarılmıştır. Salahattin 
iken yaptığı hizmetlerle o zaman mumilik Nebi zade Ziya Beyi tev-
temayüz etmiş ve Ferit Paşa hü- Bey suçlunun hüviye!ini tesbit et- kif talebile ikinci sulh ceza hakimi 
kumeti tarafından idama mahkum tikten sonra mevkufen Seyhan Salahattin Beyin huzuruna sevket-
edilmişti. Müddeiumumiliğine sevkine karar miştir. Yapılan duruşma neticesin-

lstanbulun yeni vekiline mu- vermiştir. de hakim Salahattin Bey Altıncı 
vaffakıyet temenni ederiz. Hukuk Mahkemesinin mahkeme 

Fırka namzetleri ilan edildi ve Aydın mebusluğuna Bursa va· m .·habetini ihlal etmekten dolayı 
M ·· !isi Abidin Beyefendiler C. H. fır· verdiği kararını bilahara kaldırmış 

ANKARA, 23 (A.A.) - un- olma:mdan, suçlunun kanunları-
hal bulunan Ankara mebusluğu- kası umumi reislik divanınca fırka 

S .J R · t t b 1 namzedı' olarak tesbit olunmuslar- mıza ve hakimlerimize sövdüğüne 
na eratlar za<ıe as;m, . s ,an ~ ı: ~ .ı~:p mahkeme tarafından tutulan 1 

TRABZON, 23. A.A. iki 
gündür fasılalı bir surette yağmur 
yağmağa başlamıftır. Kuraklık 
tehlikesi bu suretle ortadan kalk· 
mıştır. 

zabıt varakasında sarahat olmadı· 
ğındn Tabibi adlinin ancak bir haf 
talık rapor vermiş olmsından ve 
Şadiye Hanımın şahsen ,ikayette 
bulunmamasından dolayı Ziya Be
yin hakkındaki hazırlık tahkikatı
nın gayrimevkuf olarak devamına 
karar vermistir. Ziya Bey serbest 
brrakılmıştı;. Müddeiumumilik ev
rakı istintak Dairesine sevkede
cektir. 
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POusrE l Banka tahkikatı 
Tramvaydan Devam ediyor 

-o--

1 Fransız Belediye 
Heyeti döndü 

Atlarken ... 
Dün de Hakim Rıza Beyin Ankara, yeni medeniyetın 

Bir otomobil direğe çirph, malumahna müracaat edildi pişdarı olan bir şehirdir 
bı• k' ' v f d Ant.araya gitmiş olan Paris bele-r ışı agır yara an ı diye meclisi ,..,;.; MGsyö Fiquet ile 

Dün sabah Karaköyde tram- meclis azalarından miiTekkep heyet dün 
vayla gelmekte olan Meritali is- sabah şehrimize dönmüılerdir. 
minde bir çocuk tramvaydan atlı- Heyet misafir otdukları Perapalao 

otelinde bir müddet isıiTahat ettikten 
yarak ayni istikamette gelen 2095 aonra ttfakırtleriude belediye turizm 
numaralı otomd>ilin önüne düs- fUl>esi müdürü Ekrem Bey bulunduğu 
müş ise de şoför çocuğa çarpm;- halde husu•i bir motör!e Beylerbeyine 
mak için sağ tarafa kırmış ve ıriderek sarayi <Ziyaret etmiıler ve ora-
elektrik direg-İne çarpmıştır. Oto- dan B\iyükadaya gitmişlerdir. Heyet 

"'""""' belediye tarafından Yat ldü-
mobil hasara uğramıttır. btinde bir öğle yaneği verilmiştir. 

Tepebaşından tramvaya binmiş Mioafirler 'Saat 16 da otele av-det et-
olan güzel sanatlar akademisi ta- Mehmet Ali ve Jsmail Sıtlıı Beyler JnÖllerdir. Dün aıkıam belediye namına 
Jebesinden 1988 numaralı Neşet e- vali muavini Ali R12a Bey tarafından 
fendi Çemberlitaşta Atik Ali Pa- Esra~ bankası hakkındaki ad- Perapalas ot.elmde şereflerine eMi kiıi-

li tahkikata dün de devam edil- lik bV zıİyafet .. ~ir · şa camii önünde tramvaydan iı.e- Dün Möeyö Fiquet'yi Perapalas o-
rek yolun karşı tarafına geçerken, miş, Abmet Muhlis Bev halim telinı!e z.iyaret ederek Ankara hakkm-
mukahil cihetten gelmekte olaı.ı Rıza Beyin malümatına müracaat dairi intibalarını ....ıuk. Pariıin aem-

§'Oför Şevketin idaresindeki 24J5 etmittir. ::'* belediye meclm resi bize dedi 

1 t b·ı· it d k 1 Hakim Rıza Bey banka mecli-numara ı o omo ı ın a ın a " - _ Ankara mükemmel ve modeTn bir 
mış ve ağır surette yaralanmrşt r. si idaresinde pek az bulunduğu- ~inlir. Seyrü..efer işleri billıasaa ga-

Şevket yakalanmış ve yaralı da nu, resmi işleri ile meşgul olduğu yet iyi bir şekilde tanzim edilmiştir. 
Cerrahpaşa hastanesine kaldırıl - için banka muamelatı ile 0 kadar Bu itibarla lstanbul ve Pariı gibi es-
mışlır. çok is,tigal etmedig"ini söylemitlir. ki şehirlere nisbet!e kaza ihtimalleri 

T bmnn.be daha azdır. 
Ta'f\ada kumar 

Tophanede çubuklu caddesin
'de 10 numarada Mehmedin kahve
sinde Salamon, lshak, lbrahi"'1 
namında üç şahsı tavla ile kum"\r 
oynarken görülmüş ve zabıtaca ya 
kalanmıtlardır. 

Sustalı çakı 
Sirkatten suçlu olarak karah;• 

la getirilen tütün amelesinden }-,,,._ 
san oğlu Sabri efendinin üzerin
de sustalı bir çakı bulunmuştur. 

Nezaret altına alınan yok 
Dün bir gazete Türk Parası:u 

Koruma Kanununa muhalif hare
ketlerinden dolayı zabıtaca üç l<i -
tinin nezaret altına alındığını l'"-Z· 

mıştı. Yaptığımız tahkikatta bu -
nun aslı olmadığı anlaşılmıştır. 

Hastaneye bırakılan ölU çocuk 
Dün sabah Beyoğlundaki Etfal 

haatahaneaine bir kadın kucağ .. n -
da bulunan bir y.._,mdaki bir çoc.u
cesedini hırakmıf ve: "Bu ç<x-u -
ğun adı Ali Rızadır, öldü. Biraz 
sonra gelir alırım.,, demiştir. Has 
tanenin çocuğu kabul eden me•rıu
ru biraz beklemiş, bırakan kaclı -
run tekrar gelmediğini görünce Ad 
)iyeye müracaat edilmiştir. Müddei 
umumilik t.ahkikat yapmakta-in-. 
Fakat meçhul kadın henüz bukn -
mamı,tır.. Adliye doktoru Sa lih 1 
Hqim Bey cesedi hastanede mua
yene etmiş, ölümü şüpheli buldu;;u 
iç~n _morga nakline lüzum göste/
~ıştır · Kadının bulunması için tah 
kıkat yapılmaktadır. Müddeiumu _ 
mi muavini Celal Bey hadi~enin bir 
cinayet olup olmadığını tahkik et -
mektedir. 

Bir çocuk kuyuya duştu 
ve boğuldu 

Göztepede Kayı,dağı caddesin
de oturan dişçi Salih Efendinin 
oğlu beş yaşmda Nihat ismindeki 
çocuk kö,kün yanındaki arsada oy 
narken bostan kuyusuna düşmüç -
tür. Faciayı gören annesi ve ev hal 
in derhal bağırarak dışarıya çıkıp 
kuyu başına koşmuşlar ve etraftı. n 
gelenler derhal çocuğu kurtarmak 

Atıf Bey bulunama-ınıştır. Ken
disinin t>~emehal müddeiumumi
liğe gönderilmesi için ikinci şu
beye müracaat edilmiştir. 

Şehir Meclisi namına Esnaf 
bankası işini tahkike memur edi
len Şel!ıir Meclisi azasından İsmail 
Sıtla ve Mehm"t Ali Beylerin de 
dinlenmesine karar verilmiştir. 

Atıf Beyden sonra da bu zeva
tın malumatına müracaat edile
cektir. 

Jimnastik 
Şenliği yarın 

Üç bin talebenin müşterek 
hareketlerini seyredeceğiz 

Yedinci Jinmastik şenlikleri ya 
rm •abah Kadıköy stadında yapı

lacaktır. Şenlikle 
re saat 10 da baş 
)anacaktır. Bu se 
neki ~nliklere ev 
velce 1,500 tale
benin iştiraki mu 
kaner iken bila
hara bu adet üç 
bine çıkanlmıfır 
Bu üç bin talebe
nin 1700 ü erkek, 
diğer kı:mı da 
kızdır. Bu sene 
şenlikleri Galata
saray Lisesi be

de?. tc,uıyesi hocası Vildan Aşir 
Bey idare edecektir. Başmüfettiş 
Selim Sırrı Bey de jimnastik 'en
liklerine nezaret edecektir. Bu se
ne şenliklere seyirci olarak gelecek 
lere mevcut oturma yeri nishetin
de tribün ra vetiyesi tevzi edilmiş
tir. izdihama mahal kalmamak i
çin ve şenliklerin daha muntazam 
cereyan edebilmesini temin mak
ıadile ayakta durmak üzere duhu
liye karlı verilmemiştir. 

üzere kuyuya inmişlerdir. Fakat ge 
çen zaman zarfında yavrucak ku -
yuda boğulup ölmüs ve cesedi cı -
karılmıştır. ' • 

Milliyet'in tefrikası: 18 

Tanıdığım Casuslar 
( Mel\. Knokaert'in hatıraları ) 

Tercüme eden: AHMET CEMALEDDİN 
Yanımda bulunan (Jan) derin bir \ 
nefes alarak haber paketini fırlattı 
ve paket sopanın bir kaç karııı me
safc~ine düııtü. Badehu (Jan) da 
bir dal parçası uzattı ve karşıdan 
bu dalın civarına bir paket fırlatıl
dı fonra telin öbür tarafından bir 
ba, ve omuzlar göründü. Karııımız
daki arkadaıı ihtiyatla söyliyor, 
ben cevap veriyordum. Halbuki ar
kamda milyonlarca kulağın bizi -
dınlemekte olduğu zehabına kapıl· 
m.ktan kendimi alamıyordum. 
Kar,ı taraftaki memur fransızca: 
-Taliin"z açık olsun arkada,

lar ! 1leri ! .... dedikten sonra gece
ye karıştı, kayboldu. Demek ki _e
lektrikli telin öte tarafında devrıye 
gezen Felemenkli askerler de yak
la~mı' bulunuyorlar ve yeniden her 
yer mezar sükutuna bürünüyor. 
Ben de atılan paketi aldım. Artık 
gözümü dört açmak lazım. Ç~nk~ 
bu paketin içinde çok ehemmıyetlı 
talimat bulunduğu muhakkak. Şim 
di evime dönmek, talimatı icap e-

denlere tamim etmek lazım bu iti
barla paket, muhteviyatını öğren
meden imha edemem. Biz yakala
narak paket" n düllJlan eline geçme 
si ise bütün te,kili.tın hayatına ma
lolabilir. Delikanlı •u noktaya çok 
dikkat etmek lazım: insan avdet
le kendini daha emin hissediyor, 
itle bütün hu sahte emniyetten ka
çınmak lazım. Dikenli tellere ka
dar sokulup haber paketini attık
tan ve karşıdan atılan paketi aldık
tan sonra vazife bitmi,tir hissi ga
lip geliyor halbuki h · ç te öyle de
ğil. "Ele geçn veya vurulan kaçak
çılarımızdan onda dokuzunun av
det seferi esnasında" yakalandık
larını veya vurulduklarını size söy
lersem avdetle ne kadar dikkat e
dilmesi icap edildiği hakkında 
s"ze bir fikir vermiş olurum. İşte de 
likanlı bizzat ,ahsi tecrübeme müs
tenit intıbalarımı size anlattım ... 

O gün akşam batarken (Alfons 
ihtiyarın (Verhagen) in sükuti hiz
metçi kadınının klavuzluğu ile ka-

Ankara topo-aktan yükselrniı Y'!f'• 
yeni ve hatta yeni bit medeniyetin piş
,..., olan bir $ehi:n1İr. Bu itil>arla bir 
ecnebi üzerinde büyük bir tesir bırak
maktadır. 

Ankarada gördüğümüz hüsnü ka
bul bizi çok mütd>aasis etti. Bunun 
batır-nı . ilelebet mulıafarza edeceğiz. 
Belediyenin ziyafeti, Dahiliye vekili ve 
Hu-Kiye .. dWeıt vekm Şükrii Kaya 
Beyin hakkımı:ocla göstenniş olduğu 
nezaket ve samimiyet eseri bizim i~in 
pek kıymettardır. Büyük Millet Mec· 
lisini ve mebuslardan bazı zevatı mec
lis kütüphanesi ile riyaseticümhur d~i-
l"e&ini z.tyaret ettik. Orada Türfciy<e 
pa~!amentosunda teşeld<ül etmöş olan 
Türi< - Fran•12 komitesi azalarile ta
nıttık. 

Ankarada ziyaret ettiğimiz h~zı mÜ· 
ttoeseler böyle mükemmel eserltri vü
cuda getiren Büyük Reisiniz Gaziye 
k3r11 bizde takdir ve hayranlık hisleri 
uyandJTdı.,, 
. Mösyö Fiquet'ye l•tanbulu da bir 
şehirci gönle na•ıl bulduğunu ıoıduk. 
Bize dedi ki: 

- l$'1anbul Ankara ile mukaye<:e 
edilemez. Çünkü İstanbul e!ki, Anl • 
"' ise büsbütiin y..,i bir şeh;rclir. An
karanın plim bugünün icabAlına gö .. 
re yapıldığı halde, btanbul eski ihti
yaçlara göre inşa edilrnİ$ biı· şehirdir. 

Bugün htanbul belediye•i, bizim 
Pariste karşıla~ığamZ' müşkülata ma
ruzdur. Sokaklar daı-<!ır, bunları geniş
letmek le külliyetli masrafa mütevak
kıftır. Sonra buhran dolayı.ile, be!c
diyeJ.,· de mali bir buhran gcç;mıekte
dirler. 

Dahiliye vekili Bey Türkiye belct"i
yelerinin maruz bulunduğu müşkül . tı 
ve hükümetin belediyelere yardım e; -
mdı için bazı tedbirler :-.ldı~mı ani I
lı. Bundan Türk.iye de şeh•rlerin i:na
nna ehemmiyet verildiğini anlıyoru '.'" . 

- Paris belediyesinin bütçesi r e 
dir? Olrtruva vergisi var mıdır? 

- Paris belediyesinin dört milyar 
franklık mütevazin bir bü!çesi vardır. 
Bizde .de oktruva re~n'i \"ardır. H.ıtta 
sizde son zamr.nlarda oldui,'J gibi ok
tnıva resminin g-ümriık N? ;mile beraber 
tahsiline müşabih bir usul ihda$ edil
miştir.,, 

Petit Marseı":.ais muhabirinin An
karadaki görüşleri 

~~·ilya ticaret heyeti ile beraber 
ıehnma.e gelmiş olan Marstlyada u
~n Petıt Maneillais gazete•i muhal:.i
rı Mösy(.' 11a.ncal da beyf"tle b~aber ~ n .. 
karaya r · :: iş idi. Fran"z meslektaşı
mız bfze •İedi kı: 

- Ankarada gördüğiimüz yaratıct 
~vveti takdir etmemek kabil dcğild ' r. 
Bı~ de kum çöllerin"e bir şehir ir ;a 
ettik. O da F a&talci Cazablanca •ehri
dir. Fakat Ankanuun inf'Uında gÖ

0

•teri-

nalın geçit noktasına yardı. Dali
kanlının arkasında siyah b · r yağ
murluk, ayaklarında da lastik pa
puçlar, icabı takdirinde elektrik ce 
reyanı geçen dikenli tellere elile 
dokunursa cereyana maruz kalme.
mak için ellerinde de kaim lastik 
eldivenler vardL (Alfons beFne ge
nit bir metin kemer sarmıth bu ke
merde uzun bir kama bulunuyor
du. İhtiyar (Verhagen) delikanlı
nın aletli silahlar ta,ımasına rr.ü
maneat etmi,ti hunun için de kor
kunç bir tebessümle: 

- Bu s'li.hlar, demif, fazla gü
rültü hasıl ederler. Sonra unutma
yınız: Bu gece paro!a "kızıllık.,tır. 

Alsaslı talili bir çocuk imi• ki 
küçük bir hadise ôlmaksızın k~nalı 

· geçti ve elektrikli dikenli tellere va 
sıl oldu ve bayku' taklidi yaparak 
haykırdı. (Verhagen)) hakikaten 
doğru söylemitti. Dakikalar. 

Dakikalar haftalar kadar uz· m 
geliyordu. Önünde uzanıp giden 
dikenli tellerile bu sessiz, sadasız 
sahra cidden korkunç görünüyor
du. ihtiyar (Y erhagen) in kendisi
ne anlatmış olduğu ihtisaslarını 
düşünerek delikan'ı sabırsızlı~ını 
gidermeğe uğraşıyordu.Bu uzu~ in
f zar devresinde biraz öteden iki 
devriye kolu geçti. llk devriye ge
çerken Alsaslı bir havli hevecan 

MAHKEMELERD~ 

idama bedel 
Yedi sene 
Bir katil yaşının küçük
lüğünden istifade etti 
Köprüaltında manav Mehmedi 

öldüren Faikin muhakemesi dun 
ağır ceza mahkemesinde netice -
lenmiştir. Müddeiumumilik maka
mı Faikin idam edilmesini istemiş 
tir. Ancak F aikin Ya.fi küçük oldu
ğu için idama bedel 12 sene hap -
se konulmasına ve 1000 lira taz -
minat vennesine hükmolunmu~tur. 
Bu cezanın beş senesi de Af Kanu 
nu ile affedilmiş olduğundan Fa
ik 7 sene hapis yatacaktır. 

Dilsizler mahkemede 
Dilsizler cemiyeti azasından 

Sırrı Beyle Abdülkadir Bey arasın 
daki hakaret davasına dün Sultan
ahmet ikinci sulh ceza mahkeme -
sinde bakılmısbr. Dilsizler ve dil
siz fahitler te;cüınan vasıtasile din 
lenilmiştir. Muhakemeye gelmi -
~n diğer bazı ?hitlerin celbi için 
başka güne bırakılmıthr. 

A!Ameti farika davası 
Bir Amerikan firmasının yerli 

bir finna aleyhine açbğı Köpekba 
sr alameti farikasını taklit davası 
dün üçüncü ceza mahkemesinde 
neticelenmi,tir. Mahkeme ehlivu -
kuf raporu mucibince markanın 
taklit olmadığına, suçluların bera
etine, müsadere edilen malların i
adesine ve davacının suçlu vekille 
rine 20 ser lira ücreti vekilet ver
mesine karar vermiştir. 
Kaçan hırsız lzmitte yakalandı 

3 - 4 gün evvel nezarethanenin 
camını çıkararak Adliye Kapıaltı 
karakolundan kaçan hırsızlıktan 
4 sene, 9 ay, 15 gün hapse malı -
künı lbrahi mlzmitte yakalanmı~
IJr. lbrahim lzmitte de bir hırsız -
lık yapmış ve 500 lira çalmıştır, 
kendisinin hüviyeti tahkik edildiği 
zaman 3 - 4 gün evvel burada jaı; 
darma nezarethanesinden kaçtı;ı 
anlllfılmış, ve keyfiyet buradan so 
rulmuştur. Müddeiumumilik te ı:; -
rari lhrahimin derhal buraya gön
derilmesini talep etmiştir. 

len gayret ve bimmet, Mareşal Lyr U · 

leyin Fasta göstenniş olduğu gayr~! 
ve himmetin kaıt kat fevkindedir. 

Ankara en yakın sahile beş yüz 
kilometre mesafededir. Bu nolcta nr -
zarı dikkate alınacak olul'>Sa deruhte e
dilen işin ne dereceye kadar mühim cT
duğu anlaşılır. 

Marsilya Ticaret heyeti, do.t ciirr: · 
buriyet hükumeti erkanile tama< el· 
mek imkanını bulduğundan tlolayı ço'< 
memnundur. Heyet reisi Miiı;yô Pra ı: 
Türkiye ve Franşa hük:Umetler~nint ti:.~
carm kendilerine yaptığı telkinlcı-i r.a
zan dildcate aldıktan takdird" il.i 
memleketi biribirine bağlayan do<tlu
ğun bör kal daha kuvvet bulacağın~ 
kaildir. 

Ankarada bir gazeteci Stfatile An:-ı
dolu ajansını, Hakimiyeti Milliye ve 
onun fransızca nüshası olan Ankara C'-· 
zetelerini ziyaret ettim. Ankara gaze
tesi idarehanesinde yalnız Parisin bü
yük gazetelerini değil, Petit Mars~1 -
lais gazeterinin bir nüshasını bile gö~·· 
md<.le büyü:k bir iff.har hissi duydum . ., 

M. Bos Rober 
Paris Belediye Meclir.i azaamda!'? 

Mösyö Bos Robel'l dün ıdırimize gel
rnittir • 

geçirmişti. Lakin ikinci•inde heye
canı hafifledi çünkü ikinci devri
yenin geçisinde karanlık gözgözü 
görmiyecek derecede kesifle!mitti. 
Bir müddet daha bekledikten son
ra kendisine priskop daha doğrusu 
işaret sopası vazifesi görecek bir 
dal ele geçirerek tellere doğru sü
rünerek ilerledi ve münasip bir 
mevki aldı. Birdenbire kalbi tiddet 
le çarpmaya ba,ladı: Bir hışırtı i
şitmiş ve bir kimsenin sürünerek 
kendisine yaklqtığmı hissetmi,ti. 
Acaba bu dikenli telleri a•mak isti
yen bir Belçikalı firari mi idi? Bu 
müddet zarfında sürünerek gelen 
her kim ise (Alfons)a bir hayli 
yaklaşmıştı. Delikanlı kendi kendi. 
ne: 

- Acaba taarruza geçeyim mi? 
diye düsündü. Bu gelen adam ya 
bir dost ise! .. Birden bire (Verha
gen) in tavsiyesi aklına geldi, ihti
yarın: 

- Evvela vurmalı, ondan sonra 
tahkikat yapmalı. Demesini hatır
ladı. Bu esnada da dikenli tellerin 
öte tarafından hüzünlü bir hayku~ 
sesi aksetti. Demek ki haber pake
tini tesl"m edeceği memur gelmit 
bulunuyordu. (Alfons) bilii.ihtiyar 
elini kamasına götürerek kınından 
cekti, çıkardı. Tamam bu sırada 
kendisi~e bir hayli yaklaemıı Qlan 

Ekmek fiatleri 
İktısat Müdürlüğü yeni 

vergi etrafında 
tetkikat yaptırdı. 

Haziranın birinden itibaren, 
Milli Müdafaa ve Buğdayı koruma 
vergileri hakkındaki kanunun tat
bikı dolayısile, unun çuvalından 
1,5 lira vergi alınacağı için ekmek 
fiyatları da bir mikdar yükselecek 
tir. Dün, bu kararın piyasada yapa 
cağı tesirler ve ekmek fiyatlarının 
bugünkü narha naazran ne kadar 
artacağı hakkında tetkikat yap-
tık. Bugün lstanbulda ek-
mekler ekstra unlardan i-
mal edilmektedir. Bu ekstra 
unlar umumiyetle 72 kiloluk çuvai 
!ardadır. Buna nazaran, yeni ver -
giler ekmek batına altmıf para ka 
dar bir fiyat farkı gösterecektir. 
Bugün belediyenin tesbit etti~i ek 
mek narhı 7 kuru• 30 para olduğu 
na göre, Hazirandan it.ibaren ek _ 
mek fiyatının 9 kuruş 10 para ol -
ması icap etmektedir. 

Yalnız, son günlerde Borsada 
buğday fiyatlarının bir hayli dü~ -
tüğü görülmektedir. Kuraklık t~h 
likesinin zail olduğu ve piyasanın 
yeni mahsule karşı ümitli bulun -
duğu nazarı dikkate alınırsa, ha -
ziranın birine kadar, mevcut ek -
mek narhında, bir tenezzül o!?l>a
.,. da tabii görülmektedir. Bu ill -
barlar yeni vergilerin mevcut nar
hı fazla kaharl.mıyacağı ümit edil
mektedir. 

lstanhul değirmenlerinde imal 
edilen ekstra ve ekstra ekstra un
ların çuvalları daima 72 kilo ol -
makla beraber, diğer kalitelerin 
bulunduğu çuvallar daha az unu 
ihtiva etmektedir. Bu vaziyeti göz 
önünde tutan değirmenciler, için -
deki unu ne kadar olursa olsun 
bir çuval için 1,5 lira verilmesi i -
cap edeceğini nazarı dikkate ala
rak, her nevi un çuvallarının 72 
kilo unu ihfva etmesi esasını ka
bul elmitlerdir. Belediye lktısat 
müdürlüğü, kanun henüz Meclis -
ten çıkmadığı için, yalnız hu•11&i 
mahiyette tetkikat yapmakla ik<i -
fa etmi~tir. 

Yaz koşuları 
Vilayet baytar müdüriyetince 

her sene tertip edilmekte olan yaz
lık at yanşlarma bu sene 27 tem
muzda başlanacaktır. 

Yarışlar Veliefendi koşuma
hallinde yapılacakhr. 

Amerikada 

iki mikyas usulü 
Kabul ediliyor 
Kağıt paranın karşılığı 

yüzde 25 gümüş olacak 
V AŞINGTON, 23. A.A. - M Roo•

vel~ ~~ngraya bir- be~anname g~ndere
re~ kig~t pa~a kar~lı~ının yüzde yir
mıbeı pısbetınde gumuş ve yüzde yet
mişbef nisbetinde altın olmasını tavai)'e 
ve "ahval icap eylediği takdirde" mem
lekette mevcut gümüş stoklartnm mü
bayaa ve itharı ve gümü§ ithalat ve ih
racatı ve gümüş üzerine yapılacak di
ğer bütün mu.ımeleleT için kendi•me 
selahiyet verilmesini talep etmiştir. 

Beynelmilel ticari muamelelere ka
tiyen halel getirilmeksizin Amerikanın 
gümüş •toldannı arttırmak imkan c1ai
resindedir. Bu stoklar, kiğıt para~m 
kar~ılığını le§kil edecektir. Gümüt pa
ra, ledelbace cihanın para mikyası cln
caktır. Ve Amerikanın ilerde kendi ı'1il
li ihtiyaçları için lazım olan !'!birleri 
ittihaz etmesi esası mahfuz kalmak tar
tiyle bu husu•ta beynelmilel bir itilaf 

adam kendisine doğru çevik J:.:r 
ııçrayışla Stçradı, fakat (Alfoııs) 
bir şi~ek süra.tile ve kuvvetli bir 
vurusla ka.masını üzerine hamle 
den ~damın göğsüne yerleştinni.
ti. Bir inilti ititildi ve bir ad~ de
likanlının yanında yerde aerılı kal
dı. (Alfonıı) vakit kaybetmeden 
dikenlere yaklaştı ve yarı doğrula
rak fısıldadı: 

- Kızıllık!. 

Parolasına cevap gecikmedi: 
- Kızılhk! (Alfons) kıymetli 

haber paketini cebinden çıkararak 
bütün kuvveti ile ileriye fırlattı.Bir 
müddet bekledikten sonra elinde
ki dalı uzattı ve salladı. Karşı ta
raftan atılan paket te geldi, yanı 
başına düştü. Delikanlı biraz sonra 
bir fısıltı halinde karşı taraftan ak
seden ve Fransızca söylenen şu 
sözleri can kulağile dinliyordu: 

- Bir Alınan casus dün öğleden 
sonra (Fhushing) kasabasına gel
miş ve bu sabah ta galiba (Eekloo) 
ya gitm;ştir. Bizim memur kend.isi
ni hududa kadar takip eylemiştir. 
Bundan ötesi malumumuz değildir. 
Diğer taraftan bu düşman memu
ru buraya (Holandaya) ilk defa ol
mak üzere ge'diğinden kendisin:n 
hüviyetini de tayin ve tesbit ede
medik. Maamafih hendisinin bura
da temas etf ii,i arl_-,~ı;ı Bels;ikalı 

E ulgaristanda 

Fırka faaliyeti 
Tamamenduruy 
Liderler birer birer yt 
hükumeti tan1maktadı 

SOFYA, 23 (Milliyet) - B 
siyasi fırk.. ve tetddriiller neşret e 

beyannamelerle börer bireT yeni ı.J 
meti t&nıdıklannı ilan etmehedirl<' 

Zgovor "Slaveykof., fırkası 
heyeti yaptığı içtimada yenİ hük e 

tarumağa ve fırkanın gue:teftni 
mamağa karar venııiıtir. Fnt.:a , 
kez bürosu içtimaında faaJiyetinJ 
mmnile tatil etmek .için karar a 
tır. 

Deonolcrat fıduuı .., radikal f 
&mm Genof grupu da yap'-*:ları -
malardan oonra yeni hükümeti 
lanru bildinnitlel'Clir. Son zarnstl'l. 
fıd<asma "mi.ili sosyal hareketi" 
veren pn>fesör T sankof ta 19 mayJI 
rcketini taı.dirle lcar§ıladığmı , f/J 
ba1ında bufonduğu barelccıtin gen< 
yelerini takip edeceğini gazetelere 
tığı beyanatta oöylemiıtir. 

ihtiyat zabitleri letlrilatı, Bu 
milli ittihadı ve Rodna ZlrJ(İna 
yeti de yem hükümeli tanc!Jdanoı 
Ulcviye edeceklerini beyannamele~ 
lan etrnelııtedirler. 

Bulgaristan ve Yugoslavya 
BELGRAT, 23 (A.A.) - Re 

blld_irildiğine göre, Yugodavya ile. 1 ganstan araaında Belgratta yapıll"· 

ta oian ticari miizal<ereler hit...., 
miftir. 

Yugoslarya ticaret ve sanayi 
bu al<şam Bulgar heyeti şerefine 
ziyafet vettcektir. 

Bulgaristanda askeri talim/ti 
SOFY A, 23 (A.A.) - A.ııeri ~ 

tarihi encümeni reisi ve eski umua>İ 
kanı harbiye reis mumll'İ c:eneral l 
gief umumi erkanı harböye reisli· 
ve ikinci alay kumandanı ceneral 
nef Garnizon kumandaıltğma tayTıı 
mişferdir. Kral bu tayinleri haklı•1 

daki emirnameleri im:zalrmıttır. 

Almanya ve Bu~ari11ta1 
BERLIN, 23 (A.A.) - Bultra . 

daki son hadiseler Almanyada 
~le k~ılanmalrtıııdır. 

Matbuat , umumi harpte ıtes.is 
nan Alman - Bulgar do..tluğunun 
mukadderat birHğinin şimdi yen:İ 
hamle ile terakki edd>ileceğin; eıh 
mİyetle kaydetm'*tedirler. 

~ ____ _...., 

Papaslara karşı 
Meksikada şiddetli bir 

mücadele yapılıyor 
NOGALES, 23 (A.A.) - Soo' 

lıiikümeti - Meksika - valisi, kifud 
kapamnasına itiraz eden dini cemi J 

ler idare heyeti azasından üç l<ıw 
hudut harici ebnİştir. 

Pıııpaslann hudut harici 
clevam ediliyor. Hükumet, papası. 
tedrisat programına ilave edilen / teri>iye usulleri hakkında ternrat Y 
malda itham etmeld.edir. 

akdetmemiz icap eder. 
LONDRA, 23. A.A. - Maden 

simsarları, M. Roosvelt'in lavsiy~ elf
1 

olduğu tedbirler yüziı.nden gümu~ ~ 
hnm devamlı surette terfi elmesinC-' 
k.ii.n gör.nemektedirleı. Bililkis gii 
istihsali.tının artacağı ve bunun fİY". 
üzerinde tesir İcra edeceği müta. 
serdolunmaktadır. . 

VASINGTON, 23. A.A. _.._Par• 1 

ri müt~assıslan, M. Roosvelt'in b~Y 
nilmesini, müp.rülileyhin bütün ~üoY; 
beynelmilel çifte. para mikyası ııstel11 
kabul etmeğe sevk eylerr..•k tasa ıs 
da olduğuna delalet ettiği suretinde 
sir etmektedirler. fi 

. Gümüşe ait olarak kongraya tel< ' 
dılmi, olan kanunun süratlc kab.ı\ 
lecği tahmin edilmekted;r. 
VAŞiNGTON, 23. A.A. -

,•asıtasiyle enfilııısiyon yapılmasınJf1 

hararetli taraftarlarından ol8n M. 
mas., M. Roosvelt ' in projesinin ... 
ıün vaziyetinde lllç 'bir değişiklik b· 
etmemekte olduğunu ve milli pa ,. 
bir metalik bile artmayacağını ..,ı 
miştir. 
VAŞiNGTON, 23. A.A. - Al• 

Pittman'a göre, gümü~ün rara o 
kullanılması proğramı, 2100 milyo• 
üzere yüz lira teberrü etmi,tir· 

çok iyi tanıdığı ve bildiğine dair 
lail elde ettik. Yirmi dört saat ı 
fında her şeyi öğreneceğiz. Tef 
kürler. Sizde şifahen söylen 
mühim bir haber var mı? 

- Hayır, yalnız pakette P 
yuılmıs bir mektup var. Bu 
tup haldnnda nazarı dikkatill 
celbederim; mühimdir. 

- Çok ala! Ben lngiliz isti~ 
rat memuruyum ; mektubu , 
Fransız meslekda•a tevdi edet 
Haydi ileri!,, 

(Alfons) kar,ısındaki merıı 
gözden kaybolduğunu gördü "e 
raz sonra karfıda devriye gt 
Felemenk askerlerinin ayak se' 
rini duyar gibi oldu. Delika11lı 
rin b:r nefes aldı ve ancak 0 

mandrr ki biraz evvel kama ilt1 
dürmüş olduğu yanıba~ında r: 1 

kimse ile meşgul ol.naya ba~ ' 
Ölünün üstünü aramak için ke~ 
ni zorluyordu. Cesetin arkası~ 
kaha bir rençber elb'sesi -vıı. 
ölünün mütekallis parmaklat~ 
Alman beylik tabancasının 1<8 

sini sıkıyordu. (Alfons) par~~ 
nacakmış gibi şiddet'e çarpall 
binin heyecanını zapta uğra•8~ 

- Acaip, dedi, hu adanı ' 1 
berse bu beylik s'lahı nedeJ1 
yor? ... 

Bitmedi 
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Yeşil Havza güzelleşecek ' ~üyük Zafer 

Abidesi 
istifadeli 
Konferanslar 

Kaplıcaların suyu tahlil ediliyor, Bele-
diye beş senelik bir program yaptı 

Havzaya uzaktan liir bakış, 

. HAVZA, (Milliyet) - Samsun j 
Sıvas demil"folunun infası tarihine ı 
kadar Tokat, Zile, Sivas, Yozgat, 
Çorum, Merzifon ve civarı yolcu 
v~ vesaiti nakliyesine konaklık va
z~fesi yapan ve bu yüzden çok zen
gın bir memleket olan Havza son 
&~nelerde bu işini tamamen kaybe
d_ıverince çalışkan halkı işi derhal 
:ı~raat ve hububatçılığa dökmüşler
dır. Bugün Havzada T ersakan ır
ınağının yanı bafında muhtesem ve 
a~ri dört değirmen ve yedi ~n fab
rıkası mevcuttur. Havzanın cuma 
g~nleri kur.ulan pazarında 20 - 25 
bın litre hububat satılıyor. Bir kıs
~· mühimmi civar vilayet ve kaza-

• ardan gelen bu zahirenin hemen 
tamamı fabrikalarda öğüdüldükten 
knra Samsun tarikile harice sev
b edilmektedir. Havza pazarında 

ugün!erde boğdayın litresi 43 - 45 
ar · ' Pa ıse 12 - 15 kurus arasında sa-
tıl ak . . m tadır. Zirrat bankasına saha. 
1 faaliyet olması icabeden bu muhit 
le bankanın mübayaatla mesgul ol
m~ması. buğday fiatlerinin' haylı 
du~mesıne sebep olmakta ve dola
Yısıle köylü mali bir buhran g;eçir
~ektedir. Bankanın yeni sene için-

.e Havzada da mübayaata girisme-
•ı h 1 b. . 1 ' ayır ı ır ış o acaktır. 

l ~~p!ıcalar: 
kısı belediyenin, biri evkafın 

~alı olan üç kaplıca banyo mev
Stllıl • d h erın e aylı rağbete mazhar ol 
~~~tadır. Havzalılar banyoları as-

b.. ır şekle irca için muhtelif teseb-
lısat - . . ' A k . .. a gırı~'"'' '<'r, n araya heyet 

gond "'-' E k f "d · 1 ermıy.er, v a ı aresı!e an-
~lllağa çalışmı~lardır. Ankaradan 

ge en heyet tetkikatını ikmal ede
rek avdet elmit ve nihayet evkaf 
•daresinin 40-50 bin lira sarfile as 
ti tesisat yaptıracağı şayi olmu~a 
da, bir netice.basıl olmamı,ıır. Son 
ıaınanlarda Sıhhiye Vekaleti ban
tolarla yakından a!akadar olmağa 
a,lamı,tır. Havza belediyesi her k? beş günde bir damacana ile Ve

/·lete su göndermektedir. Vekale
ın Yaptığı devamlı tahlillerle su-
Ylın h k. · · · z avası ımyevıyesını munta-
d a.nı muhafaza ettiği tahakkuk e
ğ erse kaplıcalarla a'iikadar olaca
c 

1 ~e isabeden yardımda buluna
k:g~ tahmin ediliyor. Bu takdirde 
kei- ıcalara rağbet artacak, memle-

111 Yiizü gülecektir. 
ı;H.ü~umet ~inası: 

ra.p b~umet bı?ası ~ahili fazla ha
ha. . ır haldedır. Bılhassa umumi 
1 Pısh . h""k• b" iııde anenın u u.ı:net ması dahi-
d· bulunması; cum le kapısın
~ıı . ·ı l\ıı Cırı İnce, kaymakamlık maka-

iaıı~n hemen karşısında süngülü 
İçi darrrı_a ve tahta parmaklıklar 
;,,

8
:_e kı .rrı_ahkumlarla karşılaşmak 

1-la ··-la ıyı bir tesir bırakmıyor. 
I; s l>ıshanenin ayrı bir binaya nak
lin lıretile çirkinliğin izalesi mahal-.S masruf bir tedbir olacaktır. 
de 0 k.sene zarfında kaza dahilin
Yolİe ı~ mektep yapılmı,tır. Köy 
llah~rı 1.kmal edilmiş, Kara Halil 
lllıtt~~•ıne kadar taş ferşiyatı yapıl 

B Belediye işleri: 
lem el:diye i,leri senelerden beri 
cest~ı e.~egelen idaresiz· ikler neti 
ded· ugun haylı sarsılmış bir hal
tnj ırj Üç ay evvel iıtbaşına getiril
he~ ~ j" gen; belediye reisi Kazım 
ily ış eri şöyle an'atıyor. (Dokuz 
_. eyvcl heyeti belediye infisal et
... ı,tir 1 · · ·ı y · stım a t beılelinden maliye-
h e (1l000), maaşa ta ( 35000), e~-
ası •alıseye (300) lira ki ceman 

köşeJe kaymakam Kadri Bey 

(175o0 lira borcumuz vardı. Eshas 
borçları tamamen ödenmiştir. ·Ma
a,ata (900) lira borcumuz kalmıs
tır. Muhasebe itleri 930 seneıind~n 
beri çok bozuk gitı .. iştir. Halef 
selef beyninde devirler yapılmamıs 
tır; şimdi o devirleri ya~hrıyoruz." 
Bu suretle hesaplar tasfıye ve tes
viye edil mi' olacaktır. Eski zaman
lara ait yolsuz işler dolayısile me
sul memurlar hakkında kanuni ta
kibata devam ediliyor. Yeni bütçe 
(15860) lira olarak kabul edilmiş
tir. Yol inşaatı için beş senelik bir 
program kabul ettik Bu müddet 
zarfında şehrin bütün yolları yapıl 
mış olacaktır. Terakan ırmağının 
yanıbaşında mezbaha in~aatına ya
kında başlıyacağız. Programımız a 
rasında her sene on talebeyi beledi 
ye hesabına ortamekteplere gön
dermek te var dır. İtfaiye te~kila
lımız yoktur. Mevcut tulumbalarla 
idare ediyoruz. Şehrin elektrikle 
tenviri için evve1ee yapılmış olan 
mukaveleyi belediye menfaatine 
mugayir görerek feshettik, şimdi 
yeniden proje yaptırıyoruz. Bütçe
nin bah$4edebildiği imkan dairesin
de varlık göstermeğe çalışıyoruz.) 

Bandırmalıların Oanizyol!arı 
idaresinden istedikleri 

BANDIRMA, (Milliyet)- De
niz yolları isletme idaresi Bandır
maya lcı~ ay'Iarında haftada dört 
yaz aylarında haftada altı posta 
yapılmasını kabul etınişti.F akat ta
rifesi mucibince nisan iptidasında 
başlaması lazımgclen yaz seferle
ri mayıs girdiği halde henüz basla
mamıştır. Mevsim münasebetile is
ke!emizden yük eşya hayvanat bil 
hassa kuzu koyun sevkiyatının faz 
!asile artması üzerine vapur sefer
leri ihtiyacı temine kafi gelmemek
te ve bu yüzden sıkıntı çekilmek
teılir. Nisan ayı içinde İstanbul 
yolcu, yük eşyadan maada yalnız 
hayvanat olarak 17710 kuzu koyun 
ve 223 bas sığırın oltı vapurda nak 
ledildine dikkatedilirse vapurlar
daki sıkıntı ve izdihamın ehemmi
yeti anlaııı?ır. 
Bandırma - İstanbul arasında iki 

si ekspres ikisi de aralık olarak 
haftada dört posta işlemektedir. 
Fakat son zamanlardaki ihtiyaç do 
layısile ekspres ile aralık postalar 
gibi her cins e'ya ve hayvanatla 
do'.maktadır. 

Bilhassa lzmir ve lstanbul gibi 
en mühim iki büyük şehri en kısa 
yoldan biribiriııe bağlaması itiba
rile daima temiz ve lüks bir yolcu 
vapuru olması icabeden ekspres 
postalarının böyle alabildiği kadar 
kuzu, koyun ve hayvanatla doldu
ru' ması hiç te doğru bir hareket 
olınıyor. Çok ehemmiyetli olan is
kelemizin ihtiyacını kar,ılamak ve 
ekspres postalarının nezahatini 
?1uhaf_aza etmek için denizyolları 
ıdar.,sı yaz tarifesini tatbika ba'
laması ve vapur seferlerini arttrr
ması lazımdır. 

Balıkssirde atletizm 
BALIKESIR, (Milliyet) - Dört 

lıa ftada bitecek olan bir seri atle
tizm müsabaları yapılmaktadır. Bu 
müsabakaların ikinci haftası bu cu
ma idi. Otuzu mütecaviz genç ya
ru tılar. Burada atletizme heves 
ve kabiliyetli gençler çoktur. Mın
taka atletizm heyeti mevsim'ik fa
aliyetine bu suretle ba,lamı,ıır. 

AFYON, (Milliyet) - Afyon
da rekzi mükarrer olup yapılması ! 
iki sene evvel M. Cripel tarafından 1 
~hüt ol~an b.üyük zafer a~ide- I 
sı bıtmek uzeredır. Cümhurıyet 
meydanında yükselecek olan bu a- 1 
bidenin kaide mahallinde lazımge- 1 len hazırlıklara başlanılmı,tır. 

--o-

Köylerde temsil 
AYVACIK (Milliyet) - 23 ni

sanda kazamızın Behram köyü 
mektep talebesi tarafından bir mü
samere verilmiştir, bu müsamere
de (yerli mallar ve cemiyet) isim
li piyesler temsil edilmittir, sahne 
cümhuriyet meydanına yapılmıştı. 

Yakın köylerden de bir çok ha k 
cümhuriyet meydanını doldurmuş
lardı. Küçük köy yavruları piyes
leri muvaffakıyetle temsil etmiş
lerdiı-. Muallimleri Alaettin Nezihi 
Bey tarafında yerli mallar hakkm -
da konferans'ar verilmôştir. 

Muailim ihtiyacı 
LADiK, (Milliyet) - Ladik 

Samsunun 21000 nüfusunu bir ara
ya toplıyan kaza merkezidir. Bura· 
da be' sınıflı bir ilkmektep ve bir 
cl 4 bir sınıflı birinci sınıf 'ubesi 
mevcuttur. Her iki kısımdaki tale
be mevcudü bu sene üç yüze baliğ 
olmuştur. Ta!ebe miktarının her se
ne biraz daha artacağı memnuni
yetle görülmektedir. Baş muallimle 
beraber altıya baliğ olan muallim
lerin her birine birer sınıf verildiği 
v., yedek muallim bu'unmadığı için 
herhangi bir muallimin hastalığı 
halinde sınıfını tatil etmek mecbu
riy .. ti hasıl o' ı1;;.ktadır. Mektep bi
nası kagir ve sıhhi bir binadır. Ba
kım ve tahsil çok iyidir. Başmual
lim HE.mit bey ve mesai arkadas
lannın ça!ı,maları cidden takdi;e 
şayand!r. Mektepte teşekkül etmİ;< 
olan himaye heyeti bu defa otuz 
fakir yavruyu giydirmiştir. 

Talebe temsilleri 
AYDIN, (Milliyet) - Şehrim"z 

ilkmekteplerinden 7 eyh'.il mektebi 
talebesi Halkevi salonunda aene -
lik müsamerelerini verdiler. Tale
beler (Beş devir) (Köylüler) piyes 
!erile (Satıcılar, iktısadi) piyesini 
muvaffakıyet'e temsil etti1er. Mo
nologlar söylendi.birçok numaralar 
gösterildi, milli ve zeybek raksları 
yapıldı. Yavrularının muvaffakı -
yetlerini sürekli alkışlarile tekrar
layan ana ve babalar geceyarısın
dan sonra biten müsamereden ay
rılırlaı:icen muallimlerine takdir ve 
tefekkür ediyorlardı. 

Sıvasta yeni b'r park 
SiVAS, (Milliyet) - Şehrimiz

de park ihtiyacına cevap verecek 
bir iki park mevcuttur. Bunlardan 
birisi zabitan parkı ve diğeri lise 
karşısında belediye parkıdır. 

Bunlara ilave olmak üzere b .. le
diye kartıaında büyük ve boş bir 
arsa vardı. Belediye burayı park 
yapmak için ç·~kur yerleri doldur
muş ve tesviyesini yaparak kenar
larına ağaç diktirmiye ha,lamıştır. 

Eğirdir belediye reisliği 
EGlRDlR, (Milliyet) - Beledi

ye reisi Hüseyin Cahit beyin isti
fası üzerine reisliğe azadan ve a
teşli, azim~i gençlerden Feyzi bey 
intihap edilmiştir. Halk bu netice
den memnundur. 

AYDIN, (Milliyet) - Dun ak
'iam halkevi salonunda memleket 
hastahanesi doğum ve kadın hasta
lıkları müteh&S3ısı Dr. Süleyman 
Bey tarafından bir kenferans veril
di. 

Dr. Gebelik devrelerini an'attık
tan sonra arıza ve ihtiliiklarmı u
zun uzun izah etti. frengili ana ve 
babalardan doğan beyinsiz cocuk
ları gösterdi. iki buçuk saat-süren 
konferansına alkışlar la nihayet 
verdi. Dr Süleyman Bey yakmda 
kısır kadın meV7.'Ulu bir konferans 
daha verecektir. 

--o-

Çankırıda maden suları 
ÇANKIRI, (Milliyet) - Can

kırı mıntakasında en cok tes~düf 
edilen ve halkın her yıl ziyaret etti
ği maden suları pek çoktur. 

Geçenlerde Sıhhiye Veka'eti 
nümuneler i"tetmisti. Bu talep üze
rine Sıhhiye müdürü ve hükumet 
tabibi muhtelif yerlerdeki suların 

membalar:na giderek 20 şer kiloluk 
. ~işelerle bu suları vekalete gönder
miştir. 

Vi 'ayetin ':"erkez kazasında 
"B . ·ı ''Ş hl uvıren,. su ı e ı ar,, suyu kar-
bonatlı maden suyudur. ı 

Ilgaz kazasında 7 yerde ikisi 
kaplıca olmak üzere su vardır. 

Çerkeşte de 7 su biri kaplıca
dır. Bu sular senelerdenberi hal
kın en şifalı sularıdır. Bunların 
m~vsi?"'l.eri bir İ'ki ay sonra başla
dıgı gıb.ı Çankırıdan ve civardan 
kafi:e kafile menbalar ziyaret edi
lir. 

Sıvas at yarış·arı 
SIV AS, (Mililyet) - Sehrimiz

de her sene yapılmakta ·olan at 
yarıtlarınm birincisine haziran on 
beşte ba,lanacaktır. Bu sene geçen 
seneden daha fazla yarı'a at isti
rak edeceği anlaııılıyor. Yarışİar 
üç hafta olmak üzere tertip edi!mis 
tir. Haziran 15,22,29 cuma günleri. 
icra edilecektir. Simdiden Sivasa 
yarı~ iştirak e~ek üzere bazı vi
layetlerden atlar gelmeğe ba~la
mıştır. 

fsparta tarihi 
EGRIDIR (Milliyet) - .!aparta 

tar;hini yazmak için uğraşan Maa
rif Müdürü Neşet bey Eğridire ge
lerek gençlerle ~riki mesai etmi' 
ve kasaba gençlerinin yardımile 
tarihe e~as olacak bir çok asan a
tika ta.lar ve yazılar bulunmuş 
bunların fotoğrafları kopyaları a'. 
lınmakla beraber bir kaç asırlık mü 
him fermanlar da bulunmuştur. 

Gençler elan faaliyete devam et
mekte ve bunların vesaiki peyder
pey gönderilmektedir. 

Zile e'.eldriği 
ZiLE, (Milliyet) - Oç sene ev

vel yapılmış olan elektrik fabrika
sı artık ihtiyaca kafi gelmemekte
dir. Fabrikanın tevsiine karar ve
rilmiş ve faaliyete geçilmistir. 

Bandırma - Bursa maçı 
BANDIRMA, (Milliyet) • Ban

dınna m.ınta~ına bağlı kulüpler
den teşkıl edılecek muhte'.it bir ta
kım ile Bursa muhteliti arasında 
hususi bir maç yapılması arzu edil
mi• ve keyfiyet Bur.;a mıntakasına 
bildirilmi,tir. Muvafakat cevabı a
lındığı takdirde sporcular ve ayrı
ca gençlerden müre~kkil bir kala
balık grup Bursayı geznıeğe gide
ceklerdir. 

Edirne (Milliyet - Sarayi~i meairesincle üç gün Jeııam eclen Kırk· 
Jıınar panayırı münasebetile Himayeietlal cemiyt>ti menfaatine mühim 
güre'! müııabakaları yapıldığını ela l1ildirmi~tim. J 500 lira mükafat tev
zi edilen bu güreşlere ait bir ele resim gönderiyorum. BQ.f pehlivanları
mız tamburacı Osman pehlivanın sağ ve sol tarafında gürefe başlıyacak
ları eanada.... Soldan sağa doğru l - Eskişehirli Mülayim pehlivan 
2 - Mandıralı çoban Mahmut, 3 - Tamburacı Osman 4-Alpullulu A-
ril, 5 - K~lı kara /brahim pehlivanlar. ' 

Tekirdağdan Fransaya şarap ihracatı 

' 1 l 
l 

Tekirdağ şarap fabrikan. 

TEKfRDAG, (Milliyet) - 1931 j kanın alt bodrum katında ;<arabın 
senesind~ inhisarlar idaresinin Te- eskimesi için kavlar ve hususi bıi
kirdağına on beş dakikalrk mesa- yük fıçılar vardır. Avrupa ve A
fede ve ,ehrin cenubunda ve sahi- merika bizim tat'ı f'll"aplarımıza 
le yakın kurmu, olduğu prap rağbet ediyorlar, •imdiden s;parit
fabri.kası memleketimizin en zen- !er verilmistir. Bana verilen iza
gin bir fabrikasıdır. Bu fabrika hata nazar~ kavlar bir milyon 
Fransa'ya kül.iyetli miktarda ~a- kilo sarap istiap ediyormuş, fahri
rap ihraç etmi~tir. Fransa gihi şa- ka bağ zamanı bağcılardan iki mil
rap memleketi olan bir }'ere şarap yon kiloyu mütecaviz ya~ üzüm sa
ihracı cidden tetkike değer bir tın almaktadır. Fabrika bağ bozu
meseledir. Ekser makineler Fran- mu zamanı faali}·ete gecrnektedir. 
sa'dan cetbedilmiştir; ve son sis- Te!<irdağ bağ sahipleri bu cihetten 
~.e~dir. Bu f~brikada Y"'! beyaz çok memnundurlar ve bağçı'ığı is
uzwnle Yll.f sıyah üzüm ayrı ayrı lah ve tekemmül ettirmek için bir 
yerler~e muame!e gÖNnektedir. de bağcılar birliği teskil edilmi,tir. 
Hususı otomatık baskülle üzümler H .. k. B 1 • · d I 
tartılmakta, miktar~arı keza oto- u um:~ u g~rıstan a~ g~ en 
r.ı.at .k surette yazılmakta ve ayrı Kırcaalılı muhacırlere bag_ tevzı ct
preslerde tazyik gördükten sonra tirm;ştir. Bunlar da '.'ra zı~aa~ ve 
ı.isareler tazyikli tulumbalarla kav- ticaretinde mühim bırer amıl ol-
lara nakledilmektedir. Bu fabri - muşlardır. 

Ray Ozerinde uyunurmu? ! 
GERMENCiK, (Milliyet) - Ge -

çen gün Söke i'e Ortaklar istasyon
ları ,ube hattının üzerinde 106 ıncı ' 
kilometredeki köpru yanlarında 
sığır güden Moralı köyünden 13 ya 
fında Cemal oğlu Ramazan köprü 
üzerindeki raya b~ını koyarak uy
kuya dalmış, hu ı ::ıda Sökeden ge 
len katar üzerinden geçerek ani ö
lümüne sebebiyet vermittir. Adli
ye işe vazıyet etmif, ta.hkikata bat
lanmıttır. 

Sıvasa Almanyadan bir 
leylek geldi 

SiVAS, (Milliyet) - İki üç gün· 
den beri Sivasta bir havadis dolası
yor. Herkes biribirine soruyor. · 

- Yahu Almanyadan bir leylek 
gelmiş gördün mü?. 

Bu havadis sağdan, sola benim 
de ku!ağıma geldi. 

Sivasın kırk, kırk b~ dakika u
zaklığında bulunan paşa çayırın
da dolaşan bir avcı leyleğin başın
da bulunan bir kuşa ate' ediyor ve 
neticede leylek vuruluyor. Avcı 
kuşun yanına giderken leyleğin a
yağına bağlı bir marka nazarı dik
katini celbediyor ve leyleğin baca
ğını keserek ziraat müdüriyetine 
gönderiyor. Markada şu yazılar 
yazılmıştır: 

Vogel Warte: Germanya Ma-
gentretaur. 

Aydında tahakkukat 
AYDIN, (Milliyet) - Aydın ma

liyesi kazanç tahakkuk fubeai yeni 
kazanç kanununa tevfikan iradı 
gayrı safiler üzerinden vergile mü
kellef olan mükelleH.erin vergile
rini tahakkuk ettirmiş ve tebligata 
ba.ıamı,tır. 

Balıkesir stadyomu 
BALIKESİR, (Milliyet) - Ko

lordu kumandanı patanın kıymetli 
müzaheret ve yardımlarile Balıke
sir stadyumu yeniden tesviye ve 
tanzim edilmektedir. Bu yüzden 
spor faaliyetleri gev\emi' ise de 
mevsimin son zamanlarında fut. 
bol birincilik müsabakaları büyük 
bir hararetle geçecek ve bu arada 
lstanbulspor takımı da burada bir 
iki müsabaka yapacaktır. Stadyu 
ma bir de saat konmuttur. 

Aydın Halkevinde 
NAZiLLi, (Milliyet) - Halke

vimiz flabe umumi heyetleri Halke
vi salonunda toplanarak yeni ko
mite heyetlerini aeçmitlerdir. Top
latılarda yeni Halk evi reisi avukat 
Sami Beyle fırka reisi avukat Ul
vi Bey'.er birer nutuk söyliyerek 
Halkevlerinin ehenuniyet ve vazi
felerinin büyüklüğünden bahset
mi,lerdir. Güzel sanatlar tubesi re 
isliğine Emin, ve kütüphane tubesi 
reisliğine de Eminittin Beyler se
d~mişlerdir. 

Sllrek av'arı 
GERMENCiK, (Milliyet) - Av

cılarımız her hafta yaptıkları mu
tat avlarına Kızılcagedik ve Mora
lı mıntakalarında devam etmitler. 
ce m' an 22 yabandomuzu öldürmüş 
!erdir. 

Köy muhtarlarına ders 
BALIKESiR, (Miniye - Hal

kevimiz Köycülük 'ub~si alayi~ten 
uzak ve çok faydalı isler görmekte
dir. 

Mesela köy kanunu ve bu kanun 
ile köy:erde nelerin ne suretle ya
pılacağı hakkında köylerin muhtar 
!arı ile ileri gelenlerine haftada bir 
gece dersler veril~~ktedir ... K~ndi 
anlayış ve fikirlerım de soylıyen 
köylüler bu ders!erde bir konu~ma. 
tatlılığı içinde vazifelerini kavra
maktadırlar. 

Balıkesir valisinin bir ese;i 
~ALIKESIR, (Milliyet) - Vali 

Salım Beyin "Köy kitabı. kanunla
ra ~öre l:öylünun ve köy heyetinin 
vazıfelerı,, nam eseri (Savat) ga
zetesinde tefr:ka ediliyor. Bu eser 
Halkevi tarafından ba=ıı~arak köy
lere de dağıtılacaktır. Pek etraflı 
surette hazırlanan bu eser pek ha
yırlı i11tifadeler temin edecektir. 
l-dare amirlerinin esas vazifeleri 
yanında bu gibi eserler yapmak ma 
nevi ve büyük bir vazifedir. Vali 
Beyi tebrik ederiz. 

Yoğur! yerine peynir 
BANDIRMA, (Milliyet) -

Bandırmada dört büyük yoğurt i
malathanesi vardır. Bu imalatha
nelerde yapılan yoğurtlar her gün 
vapur ve motorlar vasıtasile lstan
bula sevkedi!mektedir. 

Son günlerde İstanbul piyasasın
da yoğurt fiatlerinin çok düşük ol
ması üzerine yoğurtçular zarar et
memek için yoğurt imalatını yarı
ya indirmitler ve peynir yapmıya 

başlamıtlardır. 

Vezirköprude ilk fabrika 
VEZlRKöPRO, (Milliyet) -

Genç bir ınütetebbisin aylardan 
beri devam eden mesaisi neticesi 
Vezirköprüde ilk fıo,brika kurul -
muttur. Keştaf Zade Hikmet Bey 
ka.sabada inta ettirdiği a'çı fabrika 
sını ikmal ettirmittir. Mevaddı İpti
daiyeain.i kasa.baya bir kilometre 
mesafedeki Karadede kireçlik meY 
kiinden alacak olan fabrika timdi
lik günde bet ton :ılçı çıkara.aktır. 
Samııun'la beraber diğer civar vila 
yetler ihtiyacını kartılıyacak olan 
fabrika atiyen bu miktarı bir kaç 
misline ibliı.ğ edebilecek teırki:at ve 
teıiıata malik bulunmaktadır. Ke~
taf Zade Hikmet Beyin bu kıymetli 
tesebbüsü memleket hesabına cid· 
de.n takdire fayandır. 



URl:Uı...U .. 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

lST ANBUL ACENT ALICI 
Liman Han, Telefon: 22925. 

İzmir sür'at Y<Y"J 
SAKARYA vapuru 

Her PERSEMBE günü saat 
14 te Galata rmtımından kalkarak 
doğru lzmire gidecektir. Bu vapur 
her pazar. eünü saat 15 te lzmirdcn 
ka'.kıp doğru lstanbula gelecektir. 

İmroz Yolu 
Her PERŞEMBE günü Ga-

lata nhtnnından saat 18 de bir va
pur kalkar. Gidiş ve dönüşte mutat is
kelelere uğrar. 

Mudanya yolu 
SAADET ve BARTlN 

vapurları cumartesi gününden maada 

HERGÜN saat 9,30 da Tophane 
rıhtnnından kalkarlar. .. , ..................... ~ 
Omoiom Şark 

Sinai 
Anonim Şirketinden : 

iLAN 
1933 senesi temettüü olarak 11 nu

maralı kupon kat'i mukabilinde 26 Ma
yıs 1934 tarihinden itibaren Banka Ko
merçiyale lt...J.yananın Galata'daki-giıe

lerinden 15 kuruş tediyesine mübaşe~ 

ret olunacağı 10 Mayıs 934 tarihli ilam 
tadilen yeniden ilan olunur. 

Meclisi idare 
(16968) 

Darü~şaf aka 
Müdiriyetinden: 

Darü~şafaka için bir sene zar
fında a!ınacak Yirmi bin kilo et ve 
a'tmı1 be' bin kilo Ekmek kapalı 
zarf usulile münakasaya konul
muştur. Tal pler fartnameleri Nu
ruosmaniyede Cemiyeti Tedrisiyei 
lslam:ye Müdüriyetinden almala· 
rı ve münakasaya ittirak için 
4-6-934 pazartesi günü saat 14 de 
mezkur Cem"yet Merkezinde bu
lunmaları. (2712) 

1 

GLANDOKRATIN 
A emi4"iktidara, zafiyeti tımumi· 
v ye ve ısab! buhranlara karşı, mcş

hı Prof. Brown S•quard ve Şteina-

n keşfidir Eczrnelcrde 200 kuruşa 

ıtılır. Deposu: lstonbul Zoman ecza-
(il\~~=-' 2926 

iş ve işçi ] 
Milliyet bu sütunda iş ve işçı• İ•lİ· 

1 yenlere tavassut ediyor /ş ve · . 
istiyenler bir mektupla./. b .. ışçı .. r uro .. 
muza muracaat etmelidirler. 

İş aranıyor 
iyi familyaya mensup bir Madam bir 

aile veya bakılmaya muhtaç bir bekar 
Yanında müdire veya refaket madamı o
lar:ık iş anyor. H. M. S. rumuzile La 

a 
Müdürlüğünden: 

23 - 5 - 934 tarihli Milliyet ga • 
zetesinin son sahifesinin birinc",i· 
kinci, üçüncü sütunlarında mün • 
teşir Halıcıoğlu iskelesi serlevhalı / 
ilanımızda bir dizme hatası ola -
rak yü:ı:de zammı - 40 ·olacak yer
de (2) olarak çıkmıştır. Tashih o
lunur. 

pı--. Dr. Nuri Fehmi --•ı 

Göz Hekimi 
Cağaloğ:u Süreyya Bey apart. 
saat 2· 6ya kadar. Telefon 23212 

___ 83 ____ 246f. 

iLAN 
Kadıköy Sulh icrasından : 

San'atı Bulunduğu iskele Vergisi 
L. 

17 tonluk Hasköy 
Ya~:ır Ef. Yıldrz .notC:::-J Değirmen Sokak 

2 tonluk ,, ,, 
Yaşar E. r...ıelek motörü 

1 ton!uk 
Yaşar Ef. PAA: PAA 

13 tonluk 

" " 

" " 

142 

71 

71 

80 508 

20 509 

20 510 

Yaşar Ef. O O ,, ,, 119 oo .. 507 
Hasköy Maliye Şubesince ismi yukarda yazılı m1;1kellef· 

ler namına 930 malı senesi iç"n hizalarında yazılı mıktarda 
kazanç vergisi tarholunmuştu ·• lk~metğahları ~e~~ul oldu· 
ğundan hukuk usulü muhake nelerı kanunun mucıbınce key 
fiyet ilanen tebliğ olunur. (2710) 

AyşePakizehanımmllyasağaileŞa- T" • ) • ""d"" f""g"ünden• 
yian ve müştereken mütesarnf olduğu ıcaret ış erı umum mu ur u • 
Kadıköyünde Osman ağa Yeni ikbaliye Türkiyede Yangın sigorta iılerile çalışmak Üzre kanuni hükümler daireıs.inde 
mahallesinin Olu Soluk sokağında eski · k · · T"" k" 

tescil edilerek bugün faaliyet halinde bulunan Helvetia sigorta şır etının ur ıye 21 mükerrer 21 yeni 3 O- 9 No. lı ve 625 1 
Umum Vekı.lı" haız" oldug"u sclahiyete binaen bu kere müracaatla stanbul'da açacalira kıymeti mubammeneli bir bap ha-

. · • ı riJ ul olmak ve bu itlerden ne ve odalı bir bap ahınn izaleyi §UYU ğı acentalığa şırket namına Yangın sıgorta ıı e e meıg 
b. ..dd · ··dd aleyh ve üçüncü şahıs sureti)~ satılması hakkında Kadıköy •· doğacak davalarda bütün mahken'lelerde mu eı, mu ea .•.. 

rinci Sulh hukuk hakimliğin olbaptaki sıfatlarile hazır bulunmak üzre Andronikos Jorjiyadis efendiyi tayin eyledıgını 
ilamı dairemizce tarihi ilandan itibaren bildirmiştir. Keyfiyet sigorta şirketlerinin teftiı ve mürakabesi h~~kındaki 25 
dairede 20 gün müddetle açık bulun- Haziran 927 tarihli kanun hükümlerine muvafık görülmüş olmakla ılan olunur. 
duı ulan tapo şartnamesinde muharrer ( 16969) 
şerait dairesinde ve pefİn para iJe 
26-6-934 tarihine tesadüf eden ıalı gü- 1 
nü saat 14 den 16 ya kadar satılacağı 1 DEVLET DEMlRYOLLARI lDARESl lLANLARI 
ve yevmü mezkıirda kıymeti muhaınme- k b l 
nenin yüzde 75 ni tutan talip zuhur et- Yapılan münakasada elde edilen fiatlar yükse u un· 
mediği takdirde en son arttıranın teah- duğundan 10,000 adet Galvanize tirfon pazarlıkla alınacak 
hüdü baki kalmak üzere 15 gün temdidi tır Pazarlık 27 Mayıs 934 Pazar günü saat 15 de Ankara'· 
ile 11-7-934 tarihine tesadüf eden çar- da.Malzeme Dairesinde yapılacaktır. Resim ve fenni şerait 
t"mba günü saat 14 den 16 ya kadar en Ankara Malzeme Dairesinde ve Haydarpa:;:a Mağazasın· 
çok arttırana ihaleyi kat'iyesi icra kı.lı- • k 
nacağı ve satış tarihine kadar mütera- dıı. görülebilir. Pazarlığa İştirak için 70 lira temınai: verme • 
kim verği borçları lıissedarlanna ve res- lazımdır. (2689) 2963 
mi tellfıliyesi satıcıya ve ihale pulu muş- rıı=.,... 
terisine ait o!acağı icra ve iflcis kanunun 
J 26 ncı maddesinin 4 ncü fıkrası müci
bincc işbu gayn menkul üzerinde ipo
tek sahibi alacaklılarla diğer alakadar
lann haklannı hususile faiz ve masrafa 
dair iddialannı evrakı müsbitelerile 20 
gün içinde icra dairesine bildirmeleri ak
si halde haklan tapo sicillerile sabit ol
ma~ıkça satıı bedelinin paylaşmasından 1 
haraç kalacakları ve daha fazla mali'ımat 
almak isteyenlerin dairemizin 934-513 
No. lı dosyasına müracaat ey]eme]eri lü~ 1 
zumu ilan olunur. 

!)eniz yoJJarı 
1ŞLETMES1 

Acenteleri: Karaköy Köpriibaıı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

Han Tel. 22740 

TRABZON 
sür'at yolu 

C0MHUR1YET vapuru 24 
Mayıs PERŞEMBE 20 de 
Galata rıhtımından kalkacak. 
G"di:te lnebolu, Samsun, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rize, Ho
pa'ya. Dönütte bunlara ilaveten 
Pazar, Of, Pulathane'ye uğra
yacaktır. (2697) 2965 

Bartın yolu 
BURSA vapuru 24 Mayıs 
PERŞEMBE 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. (2700) 

2966 

Mersin sür'at yolu 
ÇANAKKALE vapuru 25 
Mayıs CUMA 11 de Sirkeci 

Büyü~ Tayyare Piyangosu 
17 incı tertip 2 incı keşide 11 Haziran 1934 tedir. 

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

ikramiye ve 20.000 liralık bir 
mükafat 2881 

İstanbul ikinci iflas memurluğundan: 
lıtımbulda Sultanhamamında mani

faturacı müflis Nesim Hayım Abuaf e
fendinin alacaklılanna karıı teklif etti
ği konkordatonun mÜzakere.ıi için içti
maın talik edildiği 31-5-934 perşembe 

günü saat 16 da alacaklılann Tophane
de askeri senayi mektebi binasında iki.n .. 

ci iflas dairesinde hazır bulunmaları i· 
lan olunur. (16980) 

Ystanbul Mr. Kumandanlığı 
S'ltmalma kom. ilanlan 

..... 1111 Dr. 
Tıfo ve Paratifo Aşısı 

Tifo ve Paratifo hastalıklarına tutulma· 
mak için tesiri çok kat"! muafiyeti pek 
emin bir aşıdır~ her eczane ve Ecza de-

polannda bulunur. (Hi270) 2566 

Beyoğlu dördüncü sulh hukuk mahke
mesinden : 

Terekesine mahkemece vaziyet olu· 
nan müteveffa Vasi! Vilahopolos efen
dinin uhdesine bulunan ; Beyoğlunda 

Kalyoncu kolluğu caddesinde 109 ve Si
mitçi sokağında 1-3-5 numaralı ve tah
tında bir bap dükkanı bulunan ifrazı ka

bil değilsede ayn ayn üç hane olarak 
kiraya verilen gayri menkulün (6000) 

lira muhammen kıymetli nuıf hissesi a
çık artınna suretiyle 25 Haziran 934 
pazartesi saat 16 de satılacaktır: Mezkur 
gün ve saatta muhammen kıymeti bul· 
madığı takdirde on beı gün sonra 14 
temmuz 934 cumartesi ıaat 16 da ikin· 

furquie gazetesine. 
~ ~ ~ rıhtımından kalkacak. Gidi,te 

İzmir, Antalya, Mersin'e. Dö-15 lira aylıkla aile nezdinde orta biz. 

Merkez Kumandanlığına 
merbut kıt'a ve müesseseler 
ihtiyacı için 17 kalem yaş seb· 
ze 13-6-934 çarşamba gunu 
saat 14 de kapalı zarfla alına
caktır. Şartnamesini görecek
lerin her gün münakasaya işti· 
rak edecklerin belli saatten ev
vel teklif mektuplarını Top
hanede Merkez Kumandanlı
ğı Satmalma Komisyonuna 
vermeleri. (1139) (2440) 

ci arttırmaya çıkanlacak ve en çok ar
tıranın üzerinde bırakılacaktır .. DelLili
liye reımi ve ihale pulu mütterisine ait
tir bedel peşindir, talip olanların mezkur 
gÜn ve saatta Beyoğlu dördüncü sulh 
hukuk mahkemesinde hazır bulunmalan 
ve fazla malumat almak isteyenlerin 
927 -205 numara ile mahkeme kalemine 
müracaatlan lüzumu ilan olunur.(16977) 

me'"' -~~ır ':..·· • ı · · f-~-·-d 1 nü,te bunlara ilaveten Alanya, u ~··-, , Y•U •t enno ,. ...... a e ya. K··ıı··k Ç akk I , v 
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Umumi Neşriyat ve Yaz• lıleri 
Müdürü ETEM iZZET 

•• 

as ı. 

Taze ytmek 
So~uk içmek 
Sıhhatte olmak 

• 

• • 
Içın 

En kuru ı;oğuğu 
Hasıl ve bunu uzun 
Müddet muhafaza eden 

KELVi ATOR 

İdeal soğuk hava do
bını satın alınız. 

Kelvinator' a verilecek para yapılan rek· 
lam için değil, bilakis evsafı bedelidir. 

Sahibinin Sesi, BeY.oğlu 
Satış yeri: A. Vetter ve şki, İzmir 

Nurettin ve şki, Ankara 

Bu heyecanlı tarihi eserin 2 inci forması çıktı. Maarif Kütüphanesinde forması ~ 
kuruştur. 

Ankara Vilayet Nafia 
Başmühendisliğinden: 

Ankara· Beypazarı şosasmm (80) inci ve (86) ıncı 
kilometrelerinde, biri on sekiz metre tek açıklı ve diğeri 
(9) zar metre üç açıklı beton arme Kara buğaz ve Gedik a· 
ğızı köprülerinin inşası kapalı zarf usulile münakasaya çıka 
rılnuştır. 

Bedeli keşif yekfuıu (27948) lira (97) kuruştur. 
lhale 4-6-934 pazartesi günü saat on beşte Vilayet Encü- • 
meninde yapılacaktır. Talip olanların ehliyeti fenniye ve i· 
tibarimali vesikalarını ve teminatı muvakkatelerini ve teklif 
mektuplannı kanuna göre hazırlıyarak Vilayet Encümeni 
Reisliğine müracaat etmeleri lazımdır. 

Daha ziyade malfunat alınak İsteyenler Vilayet Nafia 
Başmühendisliğine müracaat edebilirler. (2590) . 2919 

Gazi Antep Cumhuriyet 
Müddeiumumillğinden: 

Gazi Antep hapishanesinin 1-6-934 ten itibaren 
31-5-935 senesine kadar olan bir senelik 345,600 kilo ek· 
mek ihtiyacı kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 
Talip olanların ihale günü olan 31-5-934 tarihine tesadüf 
eden perşembe giinü saat on dörtte memuriyetimize müra• 
caat etmeleri ve şartnameyi dahi gelip görmeleri ilan olunur. 

(2354) 2821 

- Bursa Kaplıcaları -
TÜRK ANONiM ŞİRKETiNDEN: 
Çekirge'deki kaplıca ve Otel binasına isale olunacak Termal 

suların boru ve techizat, izolasyo n termik ve imalat ve intaatı 
toptan veya parça parça fenni ve mali garanti verecek talipleri
ne fartnameleri veçhile 30 Mayıs 1934 çartamba günü saat 10 da 
pazarlık surefle ihale olunacağı ilan olunur. (16950) 
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ANADOLU 
Usküdar Varidat Tahakkuk Müdürlüğünden: 

Türk Sigorta 
4 Cncii Vakıi Han 

Şirketi 
fatanbııl 

fhtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. · 
~ama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 

fürkf!e ı, Bankası taraf~ndan }etki! olunmuıtur, idare meclbl ve mildiirler 
heyetı ve memurlan kimden Turklerden mürekk ~ Tü k s· ş· k 
'dir Tü k" in h fı d a:;ı yegane r ıgorta ır e-

lkti • 1 r ıye?.b. er •• tara 0
1 

•. (200) il geçe.a acentaların111 bapal Türklü!!'. Tür. 
yen n en mu ım mueaaeae erınln vebankalannın 

61
• t ı · k .. , 
gor a aC"ını ıcra etme tewr. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıi2ortalarını en iyi §eraitlo l apar. Hasar vukuunda zararları sllr' at ve kolaylıkla ödar. 

Telgrafı IMTJYAZ - Telefon: fst. 20531 
2471 

111 

Mükellefin iımi 

1- Mehmet Mustafa ve Nahit Ef. 
2- Mahmut Efendi 
3- Hamdi Efendi 
4- Mehmet Efendi 

V •rgi matrahı 
7,0J 
1,00 
1,0J 

,60 

ÜnYanı ticaret saa'atı 

Şöför otomobil No. 1436 
Tek ylik arabaal 

" ,, 
Araba ıllrücüıll 

V erııi miktarı 
119,00 
17,00 
17,0!) 
10,20 

Ticaretglhının ıdı 

ÇengelklSy derısi No. 14 
,, Havuzb: şı 

Kuzguncuk İcadiye No. 30 
,, ,, 30 

Vergi nisbeti 
17 
17 
17 
17 

Kanunun hanıi maddesine istinaden tarhedildiği. 
33 

Verginin menıup olduğu blltçe seneai 
1931 

33 1931 
33 1931 
33 1931 

Yukarıyı iıim, ünvanı ticaret ve ıan'atı, ticaretgahının ıdı vorgl matrahı Ye miktarı nlsbeti ve men• 
ıup oldutu ıeneleri gösterilen kazanç Yergiıi mllkellefleriain adresleri mıliım olmamasından kendilerin• 
tebligat yapılamamııtır. Hukuk nsulll muhakemeleri kanununun 141 inçi maddesi mucibince t•bligat 
makamına kaim olmık llzerı keyfiyet ve mllddıti itirazın mebdei bugllndon itibar olunacağı ilin olunur. 

[2619] 

iLAÇLARINIZI ::;~e. SALiH NECA TJ d~n alı~ız .• R~ç~t!leriniz bllyUk bir TURAN 
dıkkat cıddı bır 11tıkametle hazırlanır KOLONYASI E~sal~iz bir ıinir k?l?nyası güzel Salı•h Necatı• ~ 

bır çıçek bahçesıdır. Depoıu ~ 

Zafiyeti umumiye, iştihasızlık 
ve kuvvetsizlik halatında bü
ük afide ve tesiri görülen 

Kul anınız . ....,.. 

1 Hereczane§ 
de satılır.~ 


