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~::~::~:~~::~bü-1 Milli Müdafaa Vergisi Kanunları Kabul Edild. 
tosu harp sonrası beynelmilel haya- • • 4 . -

~~~lı!:~~::::::::~~l~::ih~~~ Dün Meclis dört defa toplandı. Maliye, Dahiliye, Gümrük ve 
ıçın bugun Cenevrede tekrar top- • 

~:n~~~~tt~ı::~~:~~::::r~~=- inhisarlar Vekaletleri bü~çeleri görüşüldü münakaşalar oldu gayrı musaıt tartlar altında toplan- ' 
dığı inkar edilmemektedir. Silah- .. 

•ızlanma konferansı, geçen sonba- V • • k l n l • f k •l "f I t • h I d t l b 1 hard~ Almanyanın _iç,timadan ~y- I enı VerJ!ı an un arı CO ıs eş l a l ffi } an ar a a e e a ey-
rıldıgı zamandanberı ınkıta halın- • 'V d 
!:::ı~~~f~n~~~!~e~::~;ı~:ı~~ istihlak Verg. isi Layihası nanunun a hine olabilecek bir şey yok 
si yollarile temin edılmekte ıdı. in - Değişiklik 
giltere, Fransa, Almanya ve ltalya •• k d•ı• k 
arasında birçok notalar teati edil- muza ere e 1 ır en ... 
dikten sonra nihayet geçen nisan
da Fransa bu temaslardan bir neti
ce çıkmıyacağını ileri sürerek eski 
yola avdet edilmeaini istemittir. 
O halde silahsızlanma yolundaki 
çalıtmaya bir defa Almanya, bir 
defa da Fransa fasıla vermittir. 
Her iki devlet te kendi noktai naza
rına göre haklıdır. Almanya müsa
vat istiyor. F ranaa emniyet istiyor• 
Almanyanın müsavat noktasından, 
F ransanın da emniyet noktasından 
hakları tanınmıttır. Mesele bu iki 
noktayi telif etmektedir.Silahsızlan 
llıa konferansı sekiz sene evvel ih
:ı:ari mesaisine hatladığı zaman bu 
hıesele ile kar9ılattı. 1932 şubatın
dan sonra konferans halinde her 
toplandığı zaman ayni mesele kar
fllında kaldı.Bugün Cenevrede top 
!andığı zaman da ayni muamma 
ile kartılaşacaktır. Filhakika silah
lldanma meselesi emniyet mesele
•İne bağlı olduğu içindir ki devlet
ler gittikçe bu hedeften uzaklaştı· 
lar. 1924 senesi mayısında Fransa
da Herriot hükumeti iktidara geç
tikten sonra Almanyadaki 1930 se
llesi intihabatına kadar geçen altı 
senelik zaman silahsızlanmaya en
n:ı.üsait bir devir idi. Herriot'nun 
1934 intihabatında Fransanın mu
kadderatını eline alması, nasılki 
bir devri kapatmış diğer bir devir 
açmıttı; Almanyada da 1930 inti
habatında Hitler fırkasının bir kuv
vet feklinde belirmesi, bir devri 
kapamış ve yeni bir devir açmış
tır. Bu devirde silahsızlanma hede
fine varmak noktasından çok gay
ri müsaittir. Hitler Almanya da ikti
dara geçmittir. Muahedelerin ta· 
~ili dört büyük garp devletinden 
1

1kisi tarafından alenen istenilmiftİ. 
ngi!terede Versailles muahedes!

llin fark hudutlarına ait olan hü
kün:ı.!erinin tadiline taraftar oldu
ğunu şimdi resmen bildiriyor. Kü
çük iflaf, Balkan misakı gi
hi istatükonun muhafazası ga
l'esini istihdaf eden tetebbüs
ler birçok muhitlerde iyi ka 
hu) görmüyor. Hülasa Avrupada 
eınniyet noktai nazarından 1930 
'enesindenberi vaziyet hergün da
ha. ziyade fenalatmaktadır. 

Uzak Şarkta vaziyet daha fena
dır. 1932 senesi fUbatında Silah-
11zlanma konferansı çalı9masına 
ha,larken, Uzak Şarkta atılan bir 
Japon bombası ile az kaldı berha
'V'a ediliyordu. Japonya, Milletler 
Cemiyetine ve dokuz taraflı mua
lıedeye rağmen, Mançoriyi istilası 
altına almıf, bütün dünyaya mey
dan okumaktadır. Şarkta ve garp
ta Avrupa ve Asyada emniyet ha
"'asının azaldığı bir zamanda s!lah
•ı:ı:Ianma teşebbüsünün ilerlemesi 
llası) mümkün olabilirdi? Konfe
l~ns bürosu bugün de emniyetsiz
J...k havası içinde toplanıyor. Garbi 

Vrupa devletleri, tecavüzün tarifi 
Ribi sulhe yardım eden bir muka
~eleyj imzalamağa yanaşmamakta
} 

1rlar. Geçen yazdanberi beynelmi
ı;ı münasebetlerde her emniyet tel
b ın edici tetebbüs Sovyet Rusya 
llfta olmak üzere Şarki Avrupa 

~e Orta Avrupa devletleri tarafın
ı an Yapılmıştır. Fakat Almanya, 
t lal~a ve lngilterenin istirahatleri 
enıın edilmedikçe bu teşebbüsler 

ll?ksan kalmağa mahkfundur. Em
j 'Yet _denilen fey ancak bütün dev
etlerın iştirakile temin edilebilir. 

Bu itibarladır ki bugün Cenev
h~·de toplanacak olan konferans 
t ı:ır~sunun mesaisi, s'lahsızlamayı 
deın,ın_ yerine, emniyeti takviye he
h~f 1.nı takip etseydi, daha yerinde 
t r '.' Yapmıt olacaktı. Ancak bu 
enıın edildikten sonradır ki silah
sı:dannıaya yol açılmış olur. On iki 
•ene evvel W fİngton deniz silahla
l~nı azaltma mukavelesi de evvela 
. zak Şarkta siya•İ meseleler üze

rıncle uzlatılclıktan yani Büyük Ok. 

Mecliste münakaşalar oldu, Vekiller 
izahat verdi. Recep -Beyin cevabı 

Buğdayı koruma - Çiftçinin vaziyeti - Çimentodan 
alınacak vergi - Lastik ayakkabı meselesi - Bütçeler 

ANKARA, 28 (Telefonla) -
Büyük Millet Meclisi bugün yeni 
vergi layihalarını müzakere etmiş
tir. Sabah saat onda toplanan 
Meclis Devlet Demiryolları ve Li
manları işletme umum idaresi me
murlarının tekaütlükleri hakkın
dakiıayihayı üzakere ve kabul et 
tikten ronra buğdayı koruma hak
kındaki kanun layihasının müsta
celen ve tercihan müzakeresine ka 
rar vermit ve bu münasebetle ilk 
sözü Halil Bey (lzmir) almıttır • 

itirazlar 
Halil Bey ezcümle demittir ki: 

\ 

Recep Bey 

Ziraat Vekili Muhlis Bey ve Mü
tlalaai Milliye Vekili Zekôi Bey 

"Mali lyihaları henüz aldık. T et
kik edemedik. Heyeti wnumiye
leri hakkında encümenlerin izahat 
vermelerini rica ederim. Ondan 
sonra söz söyliyeceğim. 

Refik Şevket Bey - izahat ver 
meğe mecburdurlar. 

Muhtelit encümen namına lsma
il Bey (Şebinkarahisar), layihanın 
anahatlarını izah ebniştir. 

Sait Azmi Bey (Kayseri) - Bi
rinci nevi unlardan 150 kurut alı
nacak. Diğerlerinin mikdarı da
ha az. 

Bu tasnifte un değirmenleri da
hil midir? 

lsmail Bey (devamla) - Köy 
'değirmenlerinde elek olmadığı i
çin tabii mevzuu bahis değildir. 

Halil Beyin sözleri 
Halil Bey (lzmir) - Her mil

( Devamı 7 inci sahifede) 

Silahsızlanma 
---------------------------------

8 ütün dünyanın gözü, 
ümidi Cenevrede! 

Bütün devletlerin Hariciye nazırları 
konferansı kurtarmak için çalışıyorlar 

P ARİS, 28. A.A. - Anadolu 
Ajansının hususi muhabiri b!ldiri
yor: 

Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüt
tü Bey bu gece 22 buçukta Cenev
reye hareket etmiştir. istasyonda 
sefirimiz Suat Beyle Sovyet mas
lahatgazarı tarafından tetyi edil
miştir.lngiltere hariciye nazırı Sir
John Simon ile Yunan sefiri M. 
Politis ayni trenle Cenevreye git
mi,Ierdir. 

Tevfik Rüştü Bey hareketinden 
evvel M. Politis ile uzunca görüt
müt ve Sir John Simon ile de bir 
kaç dakika konuşmuttur. 

CENEVRE, 28. A.A. - Silah· 
sızlanma bürosu mevcut müşkül 
'Vaziyeti tenvire çalışacaktır. Bü
ronun ruznamesinde reis Hender
son'un herkesin hüsnüniyetine hi
tabedecek olan bir nutku ve 22-11 
tarihinden beri cereyan eden ~ü
zakerata da· r bir hulasa mevcut
tur. M. Henderaon'un konferansa 
her hangi bir teklifte bulunmasına 
intizar edilmemek lazımdır. Büro, 
konferansın bundan sonraki me· 
saisi hakkında karar verecektir. 
Çünkü büronun umumi komisyona 
tekliflerde bulunması icap edecek
tir. 

Har'ciye nazırlarının kısmı a
zamı konferansı kurtarmağa ka-

yanosta ve Atlas Okyanosunda si
yasi emniyet takviye edildikten 
sonra imzalanmıştı . 

Ahmet ŞUKRU 

Bugün bir nutukla konferansı aça
cak olan M. Henderson Cenevrede 

rar vermitlerdir. Buna benaen, 
dosyanın konseye iadesi gibi kon
feransın tedfini mahiyetinde her 
hangi bir teklifin tevdii dahi pek 
az ihtimal dahilinde görülmekte
dir. 

Konferans, silahnzlanmanın tek
nik tetkikini bırakarak Avrupa 
emniyeti meselesine doğru istika
met alacak mıdır? Bir Avrupa 
mütekabil yardımı projesi teklin
de bir Sovyet teklifine intizar e
dilmek icap edeceği hakkındaki 
naktai nazar doğru mudur? 

VASHINGTON, 28. A.A. -
Dün söylemit olduğu bir nutu~ta, 
bahriye nezaretine mensup amıral 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Emniyeti Umumiyenin 
hazırladığı 

layiha Meclise verildi 
ANKARA, 28 (Telefonla) -

Emniyet itleri umum müdürlüğün
ce hazırlanarak 
dün hükfunet ta
rafmdan Mecliıe 
sevkedilen polis 
tetkilat kanunun
da yapılacak de
ğişiklikler hak
kındaki kanun la 
yihası tatbikatta 
bazı tekiller gö
rüldüğü için ha
zırlanmıttır. Ka -
nunda yapılma91 Tevfik Hacli B. 
teklif edilen tadil 
!ere göre umumi müfettitli:klerde 
bulunan asayif mü9avirleri,nin is
mi emniyet mütaviri olmakla ve po 
!is tetkilitı içine alınmaktadırlar. 
Mülkiye ve Hukuk mezunlarından 
polis mesleğine intisap etmek i~te
yenler evvela 2500 kuruşla stajiyer 
olarak alınmakta ve stajlarını ik
mal edenler,döt bin kuruşluk va
zifelere tayin edilmekte idiler. Bu 
tadilatla Mülkiye ve Hukuk mezun 
!arı 3 bin kuruşluk vazifelere de 

(Devamı Z inci sahifede) 

Evrakı naktiye 
Burada basılacak 
Damga matbaasında ye

n~ tesisat yanılacak 
Damga matbaa 

ıının ıslahı için 
yeni bütçesine 40 
bin liralık tahsi
sat konmuftur Ye 
ni yapılacak tesi
sat ve getirilecek 
makinelerle mat
baada evrakınak
diye, tahviller ve 
esham da basıla
caktır. Matbaa 
müdürü Fuat Bey Fuat Bey 
yeni tesisatın ha
zırlıklarile me,guldür. 

Tür ki yede 
Şeker fabrikaları 

Şeker sanayiimiz hakkında 
tetkikat yapan mütehassıs 

raporunu verdi 
Hükumet memleketteki şeker 

me!elesini, ~illi şeker fabrikaları
mızın vaziyetini ve umumiyetle dun 
ya şeker piyasasındaki cereyanla
rı tetkik ve tesbit etmek üzere Av· 
rupadan bir mütehassıs getirtti. 
Bu mütehassıs, Viyanadaki beyne! 
milel şeker istatistik birliği şefi Dr. 
Güstav Mikuş'tur. Hükumet, bu 
zata on dört sual verdi ve bunla
rın tetkikini istedi. Bu suallerden 
biri şudur: 

(Şeker himayesi sebebile Hazi
nenin gümrük varidatından kay
bettiği mikdara mukabil aldığı re
sim azdır, bu resim daha arttırıla
bilir. diyor~ar. Sonra da: Hazine
nin kaybettiği varidat israf olunu
yor veya haksız yere sanayi kan o
larak hususi evhasa veriliyor, diyor 
lar. Doğru mudur? Doğru ise ne 
dereceye kadar? Tedbirleri ne
dir?) . • 

Dr. Güstav Mikuş memleketı~.ı
ze geldi. Muhtelif sahalarda uç 
hafta kadar tetkikatta bulundu v.e 
mufassal raporunu haükfım~te ~er
di. Mütehssıaın tetkikat netıcesın -
de yukarıdaki suale verdiği ceva
bın metnini bugün 6 ıncı sahife· 
mizde netrediyoruz. 

Boş yere talebenin maneviyatı kırılıyor 
Maksat ciddi bir imtihan yapmaktır, talebeyi 
sınıfta bırakmak, mezun adedini azaltmak 

için hiç bir tedbir dütünülmemiştir 
Lise ve o'ta mektep 

bakalorya imtihanla -
rına perşembe günü 
başlanıyor. Bu sene 
imtihanların yeni bir 
tekilde yapılacağı ve 
ba.zı kararlar ittihaz e
dildiği hakkındaki ha
berler, talebe muhitin
de bazı yanlış şayiala
ra yol açmıştır. Birçok 
talebe bedbiniye düş
müşlerdir. lstanbul 
mektepleri İmtihanla
rını tanzim eden ko-
misyon reisi Maarif ve. . imtihan oluyor. 
ki.leti umumi müfetti- Bır talebe grupu 
ti Bedri Bey dün bir muharrimize rerat imtihanların müsmer bir ne-
9unları söylemiştir: tıce vermesi, ciddi bir tekilde ya. 

- imtihanların icra tekli hak· pılması içindir. Yoksa, Maarif V e
kında deveran eden fayiaJar doğ- ka)eti, talebenin kHmı azamını Si· 

ru değildir. ittihaz edilen mukar- (Devamı 2 inci sahifede) 

He_qecan kasırJ{ası içinde 

Motosiklet birincileri de 
içinde çırpındıkları heye
can saniyelerini anlatıyor 

-o--

Ahmet ve Tacettin 
Beyler yarışa 
Nasıl girdiler, 
Nasıl çıktılar? 

Maslak yolundaki 
Ağaçlar '1e zaman 
Bir uzun tünel 
Şeklini alır? 

Turing ve Otomobil ~üb~~ ga• 
zetemizle müştereken tertip ettıgı ya• 
nıta motosiklet &\irat rekorunu 5 da
kika S saniye~ kınnağa muvaffak o
lan Ahmet Mustafa Bey, ilrtisaslanru 
§ÖYie anlatıyor: 

- Ötedenberi moto•iklete merak
lıyım. Bu merak, bende .~u~an. seki:&" 
•ene evvel baıladı. Henuz yımu ya· 
ıında ilk yarrıı yaptun. Artoadaılanm 
araunda motosiklete meraklı olanlar 

(Devamı Z inci sahifede) 

Motosiklet birincilerinden Ahmet 
Bey yarışı kazanan makinesi ve al

dığı kupalarla beraber •• 

Rüşvet maznunları mukabil 
iddianamelerini verdiler 

ANKARA, 28 (Telefonla) -
Rütvet almakla zan altında bulu
nan Metr Salem ve Leon Faraci 
Müddeiumumilik iddianamesi üze
rine müddeti muayyenesi zarfında 

mukabil iddianamelerini istintak 
hakimliğine verm~lerdr. iddiana
meleri tetkik edilmektedir. istin
tak hakimi maznunların iddiana-

(Lütfen sahifeyi çeviriniz) 
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Motosiklet 
Birincileri de 
Anlatıyorlar 

( Ba~ı 1 inci sahifede) 
\·at·<lı. Onlarla Slk s:k yarışlara giriyor 
ve birinci geliy-0rdmn. 

filoryada, Maslak yolunda yaptı
ğını yaı-qlarda rakiplerimin hepsini 
~eride b1r2.ktığımı görünce antrenö
:nanlarımı arttn·dım. 

ilk yarışa Ariel mal'ka!ı bir motör 
ile giriştim. Kazandıktan sonra bu 
markadan şaşmadım. 

Bu sefer, Turing klübiin Milliyet 
gazetesile tertip ettiği yanşa İştirak İ· 
cin öçimde şiddetli bir arzu duydum. 
Motosikletin1in mensup olduğu acen· 
teye 934 modeli bir moto sipariş et
tim. 

Mayıun 13 ünde makinem gümnik
ten cıktı. Antrenömanlarıma bu yüz
den -geç başlamak mecburiyetinde kal
dım. Kazanacağıma pek ümidim yok
tu. Makinem yeni olduğu gibi ona ah
-sık ta değıldirn. 
- fakat, ne de olsa motomun beni 
yarı yolda bıralanıyacağma emindim. 

O kadar heyecan içinde idim ki, bir 
haftalık ,mtrenöman müddeti içinde ta
ma:n <ekiz kilo düftüm. 

Nihayet yarış günü geldi. Moto 
yarışma, Ahmet ve Nedim Beylerle 933 
seneoi §'UDPiyonu Süleyman Bey de iş
tira!;. etmiş!erdL 

Bilhassa Süleyman Bey, en tehli
keli raıkibimdi. Benim tefevvukum, 
m2'kine.nin sağlamlığında ve kullandı .. 
ğrm malzemede idi. Yarış ba§ladı. 

İsmimin: 
- Ahmet efendi! Diye çağrıldığı

nı işittim. 
Y an~ın başlanıaıına üç dakika var

dı. Motoma atladn:n. EYYeli. dakika
ları, sonra saniyeleri sayddar. Yanta 
on beş saniye kala makioenıi çalıştır ... 
rnağa başladım. On &aniye .• Dokuz sa-
niye .. Üç .. iki .. ve nihayet bir •aniye .• 

Akabında; 

- Ka:k ! hareli verildi. 
!"'retli baY,.ak inince hareket et• 

tim. Halk: 
- Yaşa Abınet! Diye bağ~ıyorlar .. 

dı. Ben bt• bağTıpıaları ve alkış sesle
rini uzak bit- yerden lfelen oğultular 
halinde işitiyordum. O kadar süratli 
gldiyordum ki, ara1annda ~ice ~·: 
fe bulunan ağaçlar, adeta tünel ""'lıru 
almıştı. 

Ve ben .anki bir tünelin altından 
ge<:iyordum. 

·Maslaktan sonra makineme 140 -
IS-O kilometre sürat verdim. 

lstinye köprüsünden Zincirlikuyu
ya kadar olan mesafeyi 5 dıikika 5 sa· 
niyede katederek rekoru kırdım. 

Motodan indiğim zaman, etrafımı 
sardılar: 

- Birincisin Ahmet!.. Diyorlar .. 
<lı. 

Y anş henüz başladığı halde, benim 
birinci geleceğim hakkında umuuıi bir 
kanaat vardı. 

Niteki-tn netice böyle oldu. ikinci 
gelen Nedim Bey, bu mesafeyi 5 daki
ka 37 saniyede, üçüncü gelen Ahmet 
Bey, 5 dakika 49 saniyede katettiler. 

- Yarı§ta içinize kOl'lru girdi mi? 
- Hayır! .• Yarıştan evvel biraz he-

y~anlı idim. fakat, yan~ girdikten 
sonra ne telaş, ne ko,is:u, hiç bir fey 
<t1uymuyordum. 

Milliyet gazetesinin hediyesi olan 
kupayı elime aldığım zmnan. ömTilinün 
en mes'ut daki.ka.lannı ya1adım. 

Milliyet lı;upa.....lan maada, benzi
nini kullaodıjCD'l müesseseler namına 
da iki kupa hediye .ettiler. 

Türkiye motosiklet rekOl'unu kw
dığımdan dolayı duyduğum sevinci bu
rada layıkile ifade ederniyeeek kadar 
heyecanlıyım,.,, 

Tacet~in Bey ne diyor? 

Y anıa tek 3,00 beygir kuvvetinde 
mctosi:ldetle işl:İr.ıd< eden Tacettin Bey 
de demiş tir ki: 

- Oto, Moto ve V clo yarııJarıru 
her sene olduğu gilıi bu sene de tertip 
~tt:klerinden dolayı Milliyet g-..aile 
Turing kliil>iine te ...... iir etmeği bir 
vazife lbi.lirim. 

Yanı heyeti, bu sene iyi çalııtı. Ya
n,lar, bu suretle geçen senekinden çok 
daha muntazam ohlu. 

iki kategori vardı : Biri&ei katego
ri 3,50 beygir klft'Vetinde, ikinci kate
gori de (5) beygw kuvvetinde motosik
letlerden .ibaretti. Geçen senen.in re· 
koru 3,5 beygir kuVYetirrdeki motosik
letle 6 dakika 2 ..saniye, S .beygir kuv
vetindeki motosikletle 5 dakika 24 
saniye idi. 

Ben ve arkadafmn bu rdı:orları, on 
dokuzar saniye indirerek yeni Türkiye 
rekoru tesis ettik • 

Yarışa girmeden eYVel duyduğum 
heyecan 1928 olimpiyat sahumda duy
duğum heyecandan fazla idi. Tek ba
şıma hareket etti...., ye geçen sene bu 
sahayı 6,2 saniyede alan meflııır Atol 
Efendinin rdrorunu 19 saniye lm-ar,.ı. 
birinci geldim. Turing lı:lül>ünün lru
pasını kaıandnn. 

Geçen sene de Milliyet gazetesin· 
den bir saat hediye almqtım. 

meleri üzerine yemden tahkikat 
açacak veya Miiddeiumumiliğin 
iddianameıini Wi görerek evrakı 
mahkemeye tevdi edecektir. 

* * • 
Oğlu ve damadı geldi 

Rü,vet meseleıinden dolayı tah
kikat yapılmakta olan Leon Fara· 
ci Efendi ve Ankaraya gitmi~ olan 
Metr Salem'in oğlu M. Raphael. 
Salem ve damadı Selanik Bankası 
müdürlerinden M. Joseph Crassu 
dün Ankaradan şehrimize gelmiş
lerdir. M. Raphael Salem ve M. 
M. arasso dün akşamki trenle Pa
rise gitmi~lerdir. Metr Salem Anka 
rada kalmıthr. Resmimiz oğul ile 

Bütün dünyanın 
Gözü, ümidi 
Cenevrede! 

(Başı 1 inci sahifede)' 

Klerk Vodvar, Avrupa' da olduğu 
gibi, dünyanın diğer taraflarında
ki vaziyetinde, silahları bırakma
ğı gayr:kabil kıldığım söylemiş ve 
demiştir ki : 

' - Konferans ınasalarında biz, dai
ma kaybedenlerin başlıcası olduk. Bi
naenaleyh, bu şerait altında, memleke· 
timiz için yegane siyaset, kılıçlarımızı 
bilenmiı ve bartilaımzı kul'U olarak mu· 
hafaza etmek, ıni.!'i müdafaa ve emniye
ti ihmal etmemektir, Dünya, henüz si
lahlarını bırakmağa razi olacak vaziyet .. 
le değildir. Amerika, silahları bırakma 
yolunda samimi her teşebbüse iıtirake 
hazırdır~ Fakat AvTupa'run politikama .. 
nevralarına kanşmağa razı olmıyacak
tır.•· 

lngilterede merak 
LONDRA, 28. A.A. - Sair birçok 

memleketlerde olduğu gibi lngiltere'de 
de efkarı umumiyenin bütün vakrt ve a
l.ikaı~ bu hafta içerisinde Cenevre'de 
cereyan edecek olan hadisata merak ve 
endişe ile müteveccihtir. 

Silahları bırakma konferansı ilk açıl
dığı zaman herkesin ~önlünde doğan 
par:ak ümitler, son iki senedenberi yek· 
diğcrini takip eden sukutuhayaller dola
yısiyle azalmış ve nikbinlik eski ıidde
tini kaybetmiştir. 

Bu nikbinliği henüz muhafaza edenle
rin kanaatine göre, konferansın suya 
düımek tehlikesi artmış olmakla bera
bert milletler, şimdi bile azami gayret 
s~rfettikleri takdirde vaziyeti kurtara
bılecek.lerdir. 

Konferansın akibeti herhalde bu haf. 
ta içeri•İnde belli olacaktır. lngiltere,. 
Fransa, Sovyet, Türkiye, Polonya, Bel
çika, küçük itilaf, lskandinavya, Baltık 
ve Yunanistan hariciye nazırJannın hep 
birden Cenevre' de bulunmaları mesele
nin ehemmiyetle derpiş edildiöine de-
lildir. 

0 

Bu sabah, muhtelif si:;.:ısi ricalar ara· 
smda iptidai mükalem~er başlamıştır. 
Oğleden sonra konferans bürosu top~a~ 
myor. Umumi heyet te yann içtima e
decektir. 

Büronun bugünki içtimaında konfe
rans müzakcratının tarzı cereyanı görü
şülecektir. Bu esnada reis Arthur Hen.
derson'un bir nutuk irat ederek, konfe
ransın esas maksatlarını izahtan sonra 
bu hususta tahaddüs eden müşkilatı..' 
bertaraf edilmesi için gayretlerin tezyi
di lüzumundan bahsetmesi ve konferans 
aka~te düştüğü takdjrde avakibinin ne 
derece vahim olacağını şerheylemesi 
beklenmektedir. Bu meselede müsait bir 
netice İstihsali için müsbet ve dcvamh 
mesai sarfetmi,- ve esas ihbariy]e kabu
le şayan görülen bir de proje hazırla
mıı olan 1 ngiltere bükürneti artık baş
kaca bir tek~if dermeyanına lüzum gör
m.iyerek, hadisatın inkişafrnı bekliye
cektir. 

lııgiltere'nin mevzuubahU. projesi e
lan kabili tezekkürdür. 

Birçok gazeteler, gelecek b:rkaç gün 
içerisinde. her ne taraftan olursa olsun, 
müzakeratı müsait bir zemine irca ede
cek mabul bir teklifin serdedileceğini 
ümit eyleınektedirler. 

Deniz konferansı 
. PARIS, 28.A.A. - lngiltcrenin de

nız konferansı hakkında Vasbington ve 
Tokyo hükıimetlerine tevdi ettiği no
tanın aynı olduğu anlnılan bir nota da 
Parise gelmiştir. lngilt~re hükUıneti bu 
notada Vasbington deniz mukavelesi· 
nin 1935 de müddeti biteceğinden bahis
le ayni tarihte toplanacak olan konfe
ranstan evvel ihzari görüşmeler yapd
masmı teklif etmektedir. Bu görüşme
lerin devlet arasında diplorna•i yoluyle 
iki taraflı noktai nazar teatileri yapıl
mak suretiyle vaki olacağı anlaşılmak. 
tadır. Diğer devletler bunu kabul ettik
leri takdirde, Fransız bükümetinin bu 
teklifi reddetmiyeceği bildirilmektedir. 
Bu münasebetle, meselenin son seneler 
zarfında pek ziyade genişlediği. ve eaki 
meselelere yenilerinin ilave edildiği. ba
tırlatılmaktadx. Ezcümle, Vaahington 
mukave)eainin imzasından beri, Sovyet 
Rusya bir çok devletler tarafından ta
nmm~§tır. Bu suretle Sovyet Rusya, 
Vashıngton mukavelsini İmza etmemiş 
olmakla beraber deniz devletleri manzu· 
ınesine ginııekte ve bugün, balen harp 
filosu zayıf olmakla beraber, Sovyet 
Rusya iştirak etmeden bir deniz tah
didatı mukavele•İ akti pek az kabili te
bakkuk görülmektedir. 

ltalyanın yeni tahtelbahiri 
T ARANTO, 28. A.A. - Orta sefer

ler için inşa edilen Toricelli tahtelbahiri 
bugün denize indirilmiştir. 890 tonluk 
ve 70 metre uzunluğunda olan tahtel
bahir, 3.000 beygirlik motörlerle müceh
hezdir. Azami sürati 17,5 mildir. Torpil 
atan 8 kovan ve 100 milimetrelik iki 
topu vardır. 

PALERMO, 28. A.A. - Yeni tabtel
~ &YCJSI tipinde olarak yapılaut ilk 
ır_emı ola~ Albatros denize inclirilıniş
tir. c.,..., 145 .. t?.nlukhır. Uzunluğu 70 
metre n motoru 4.000 beygirliktir. Sü. 
rati 25 mildir. 100 milimetrelik iki topu 
ve torpil atan iki ko......, nrdşr. 

Ölüm yarışı 
ROMA, 28. A.A. - Altm liktör ku

pa., için icra edilen 4.000 mil mesafe 
motosiklet yarqı esnasında ltalyalı Guil
li ve Marzetti telef olmuşlar, Ma:ıafe- · 
ro yaralanmış, lngiliz Valter Harrop 
da sakatlanarak hastahaneye sevkolun
muştur. Bunlardan başka Romanyalı 
Berlesku ve Olteano ile 1 tal yalı Villio
resi de ciddi surette zedelenmişlerdir. 

Münderecatımızın fazlalığı dola
yıs le Ecnebi Matbuatında Gör
düklerimiz serlevhalı yazıyı bugün . . 
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HARİCİ HABERLER 
Okyanosu geçen tayyareciler 

Kodos ile Rossi Amerika 
sahillerinde göründü! 

Hava tayyareciler için müsait telakki ediliyor 
fakat telsizle muhabere tesis olunamamıştır 

LEBOURGET, 28 (A.A.) - Brest 
telsiz merkezi dünya uzun mesafe re· 
korunu krrmak üzere dün Josepb Lelı
rix tayyaresile uçan Codos ve Rossi 
ile saat 14,21 de telsiz muhaberesine 
girişilebilnıiş i"" 'ile tayyareden gelen 
.,.,vap karışık olduğundan anlaşılama
mıştır. 

NEVYORK, 28 (A.A.) - Atlas 
aah.ilindeki bütün .istasyonlara Rossi l .. 
le C<>dosun gelecekleri haber verilmiş, 
dikkatli bulunmaları bildirilmi-ştir. Rad
yo ile Kanada sahil postaları da ayni 
aürette haberdar edilmiştir. 

Nevyrok rasat bürosu müdürü Dr. 
Kinballa göre, bava mümkün old ::;u 
kadar iyi olmakta devam ediyor. 

Tayyareciler yeni lskoçyada yağ-
ımırlarla karşılaşabilirler. fakat rüz
gar ş. ·•ktan garba doğru esmeğe devm 
edecektir ki , bu böyle mevsimde pek 
ıradirdir. Çünkü bu mevsimde rü.zıg&r 
alelômum aksine eser. 

Tayyar2cil7in buraya kadar gel-
mek İstediklert takdirde Nevyor1<a ka
dar bu rüzgird.t'n istifade etme~eri muh .. 
temeldir. Doktor IGnball, bavarun Cos
tes ile Bellonte'in şarktan garba Atla .. 

Sarre mestlesi 
0--

Fransa noktai 
Nazarını anlatıyor 

"Bu İş sade bir Alman
F ransız işi değildir,, 

CENEVRE, 28. A.A. - frans12 hü
kumeti, Aloisi k~mitesine tevdi edilmek 
üzre ınilletler cemiyeti wnum katipliği .. 
ne bir nota vermiştir. Bu notada fran
sanm Sarre reyiinu ve bunun tertibi 
hakkındaki noktai nazan izah olunmak
tadrr. 

Meclisin son içtima devresinde M~ 
Bartbou'nun müdafaa ett:ği tez notada 
tekrar edilmekte ve bilhassa Sarre rr.ese .. 
lesinin beynelmilel mahiyeti üzerinde is
rar edilerek bunun bas.it bir Fran .. 
sız - Alman meselesi olmadığr ehezn .. 
miyetle kaydolunmaktadır. 

BERLIN, 28. A.A. - Ba§Vekil mua
vini Von Papen, Jimnastik cemiyetinde 
Sarre meselesi hakkında söylediği nu
tukta ezcümle bütün Almanyanın Sarre 
meselesinin kat'i ve sarih bir surette 
hallini i•tediğini kaydederek demiştir 
ki : 

" Böyle bir hal yalnız Fransız - Al
man münasebatmı halde ve istikbalde 
suitefehbümlerden kurtarmakla kalmı
yacal< ayni zamanda Avrupa ıiyasetinin 
müsalemetlestirilmesi üzerinde de ha
yırkar bir te~ir yapacaktır. 

Sovyet Rusya ve 
Akvam cemiyeti 
Lehistan, Rusyanın daimi 
azalığına itiraz ediyor 

P !'-RlS, 28 (A.A.) - M. Bartobu, 
Mechste, Sovyet Ru&yarun Milletler Ce
miyetine gjnnesi ve b·unun üzerine Le
histanın cemiyette daimi azal•k ;ııte
mesi ihtimalinden baluederken daimi 
azalık adeclirun ve bu nishette de tec
dit edilen azalıklann mlktarıru tezyit 
eden bir tarzı hal imlı:anıru derp~ <'i
miştir. 

Bu suretle Sovyet Rusyadan başka 
Le.'ıistan ve ispanya da daimi azalık
tan istifa.le edebilecelderdir. Bununla 
ber-;;a,.r buna bilhassa Arjantin tara• 
hndan itiraz edilmesi muhtemel oldu
ğundan Fransanın bütün daimi azalık
ların kaldırılmasını teklif edeceğinden 
de bahsedilmektedir. 

Fakat böyle bir değişiklik te bilhas
sa ltalyanın muhalefetine maruz kala
caktır. Bıına binaen, daimi azaldı:lar 
meselesinin heyeti murahhasları tarafın
dan ciddi bir tetkike tabi tutulmağa 
Layik olduğu beyan edibndı:tedir. 

Filhakika, Franıarun Lehi&tana ve
rehildiği tE.1tıinat haricinde olar.ık, Slav 
ilemi cihetinde Sovyet Rusyanın ra
kibi olan Lelıistan Sovyet Rmyaya dai
mi azalık Vet"ildiği takdirde kendi•ine 
nri~s!ni .kabul etmiyecek •e Milletler 
C:"'."•yetı iıir aza kazanırken diğer bi
rıru k"Ybetmek tehlikesine maruz kala
caktır. 

Tayfun afeti 
Chilide yüzlerce ev 
yıkıldı, ölenler var 

KONSERIGON • CHILI 28 (A.A.) 
- Bir doh:yu tal<ip eden bir tayfun uy· 
ku içinde bulunan balkı büyük bir kor-
ku içinde bu·akarak farktan garba 
doğru ıehirden geçmiştir. 

14 kiıi ölmüştih-. Zarar 15 milyon 

sı aştıkları zamandaki havaya tayanı 
hayret derecede benzediğini söylemek· 
tedir. 

Costes ile Bellonte. müsait rüzgarla
n takip ederek yüksek ve alÇ>llk taz
yildi mıntakalar arasında zikza!< yapa
rak Kurtisfild hava meydamna gelnüş
lerdi. 
Codos ile Rossi onlardan daolıa müsait 
hava şartlarına tesadüf etmişlerdir. Ros 
si ile Codosun ilk 15 satte, saatte va
sati 200 kilometre ile uçtuklan ta:lımin 
edilmektedir. 

Nevyork, 28 (A.A.) - lıtpltere a
yarı ile saat 9,20 de tayyarec• Codos 
ve Rossi, Kanada sahilinde yeşil kör· 
fezin üzerinde görülmüşlerdir. 

NEVYORK, 28 (A.A.) - Paristen 
Kalifomiyaya uçmakta olan tayyareci 
Codos ile Rossi, T.erre Neuve adası 
üzerinde koyu bir sis içeris.ine daldıJi .. 
!arını bildirmişlerdir. 

NEVYORK, 28 (A.A.) - Nev
york radyo tw>•kezleri, Codos ile Ros· 
sinin (Race) burnu telsizi ile muhabe
reye girmek ve vaz.iyet!erini öğrenmek 
istediklerini, fakat kuvvetli bir sisin hu· 
na manı olduğunu öğrenmişlerdir. 

Alman yada 

Marseyyez ve 
Fransız bayrağı 

Otomobil yarışını bir 
fransız kazandı 

BERLIN, 28 (A.A.) - Almanya 
klübünün büyük otomobil müsabal<a
sı Avus Pisti üzerinde dün yapılmış .. 
tır. 196 buçuk kil<lOlletrel~ birinci mÜ· 
sıibakayı bir saat 4 daklka ve 36 sani
yede ya.ni 182 .Olome)ce 700 metre va
sati siiratle Fransız Pierre Veyrout ka
zanmıştır. 

Alman Btl'l'galler 181 kilometre 100 
metre ile ikinci ve ltalyan Kont Castel· 
baroo da 173 kil<>melre 60 metre ile ü
çüncü gelmiştir. Müsabakaya iştirak e· 
den 16 kişiden sekizi müsabakaya de
vam etmemişlerdir. 

Galibin şerefine Hitler ve Yon Pa
penin huzurunda mar.seyyez çalınmış ve 
Fransız bayrağı çekilmiştir. 249 ki
lometre 246 metre üzeri...teki .ikinci 
müsabakayı da bir saat 26 daıkiika ve 
3 saniyede yani 205 kilometre 300 met-
re vasati süratle Fransız Guymoll 
kazanmıştır. 

ltalyan Varzi 201 kilometre 800 
metre ile ikinci ve Alman Mon Bel'ger 
201 kilometre 100 metre ile ' üçüncü gel 
miştir. Müsahaltaya 12 kişi i~tirak et
miştir. 

Moskovada 
--o--

Sefirimiz şerefine bir 
z"yafet '.'erildi 

MOSKOVA, 28 (A.A.) - Harici
ye komiser muavini M. Krestinliki, son 
beş sene zarfında Sovyet Rusyada bü. 
yük elçilik makammı mütemadi ola
rak yegane işgal eden Hüseyin Ragıp 
Bey şerefine bir ziyafet verıniıtir. 

Ziyafetten sonra bir resmi lı:abul ya
pı!mııtır. Ziyafette, Stomonirof, Ka
rahan, Budnof, IGjijaDOYski, Emin Pa
şa, Enver •Bey, Türkiye sefaretinin 
bütün memıırlan, Tiirirotroi miiılürü 
Kazanovi<; ve fıariciye komiserliğinin 
bütün erkanı hazır bulunmuftıır. 

Rusyada 
Kuraklıktan dolayı ek~ 

mek fiatları arttı 
MOSKOVA, 28 (A.A.) - Rusya

nın cenup mıntakalannda 1934 mayı
sında havalann sıcak gitmesinden dola
yı mezruat losmen zayi ohnuı ve ek
mek fiatı artmııtır. Bu çoğalmanın, 
miktar itibarile az olmakt.. beraber, az 
maa1h amele ve memurlann vaziyeti .. 
ni mütlriilleştireceğmi nazan itibara 
alan komiserler meclisi ve fıri<a mer4<ez 
komitesi 1/6 tarihinden itibaren bu 
kabil memurlann maaşına zam yapıl• 
masına karar vcnniş ve bu husustaki 
karar neıredilmi9tir. 

Bu it için ıene nihayetine k..dar 
sa.fedilecek para devlet tarafmdan içti
mai sigorta sandıklarına yalınla~ pa .. 
ca da dahil olduğu halde 749 mılyon 
rubleye baliğ olacaktır. 

imam Yahyanın sulh 
ıartları 

KAHiRE, 28.A.A. - lm301 Yahya, 
lbnissuud'un sulh şartlarım ret ve mu· 
kabil şartlar ~enneya:n ehniştir. •~unlar 

Komiserlerin imtihanları başlıgo. 
AN KARA, 28 (Tele/onla) - Birinci, ikinci, üçüncü sınıf kom 

lerle merkez memur:arı imtihanları 1 Haziranda bcıslıyacaktır. l 
hanlarda muvaffa kolanlar temmuz ortalarında anl~ılacaktır. T ah 
sin kanununun tatbikı dolayısile kadrolardaki mündhalatın bir an 
vel doldurulması için muvaffak olanlar yeni vazifelere !ayin oluna 
tır. Emniyet lş:eri Umum Müdürlüğü bu sene dört efendiyi 
için Berlin ve Viyana'ya gönderecektir. 

İhtiyat zabitleri kanunu 
ANKARA, 28 (T elelonla) - ihtiyat zabitler ve ihtiyat a.skeri 

murları kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında bir l 
ha hazırlanmıfl'ır. 

Maliye mütehassısının tetkikatı 
ANKARA, 28 (Telefonla) - Fransız Ma.!iye mütehassısı Mal 

nin yeni teşkilatı ile meşguldür. Vereceği rapor üzerine teşkilat layi 
sı hazırlanacaktır. 

İ. Tali Bey Ayvacık ve Bayramiç 
AYVALIK, 28 (Milliyet) - Trakya umum müfet:isi lbrahim 

Bey bugün kazamızı teşrii ettiler, kaymakam, belediye 'reisi ve lırk 
şekkülleri reisleri tarafından otomobilierle Küçükkuyuda kar'!ılandı 
lbrahim Tali Bey maiyeti erkanı ile birlikte doğruca panayir ye 
giderek Atpazarını, bostanı gezmiş ve halkla temasta bulunma, 
Bü:ürı mektepleri ve devairi dolaşhktan sonra öğle 
ni müteakıp Bayramiçe hareket etmiştir. 

Havayolları posta tarifesi 
ANKARA, 28 (Tele1on:a) - Memleket dahilinde hava yoll 

gönderilecek mektup vesaireden alınacak ponta ücretlerinden ma 
istila edilecek hava munzam ücret:eri için hazırlanan tarifenin me 
te konması Heye'i Vekilece kabul edilmiştir. Tarifeye göre mekt 
kart ve havalenameden beş kuruş, posta pakteleri kilosundan on 
kuruş munzam ücret alınacaktır. 

Adliye y •ıgını davası 
IZMIT, 28 (Milliyet) - Adliye yangını davaııına bugün devam 

dilmiştir. Müddeiumumi sucluların 383 üncü madde ile tecziyelerini 
tedi. Etem Efendinin vekiı~ müdafaasını yaptı. Dii{erlerinin müdal 
sı için muhakeme bir hafta sonraya bırakıldı. 

Makedongalılar nümayiş yapama 
SOFY A, 28 ( A.A.) - Makedonya muhacirlerinin bayramı dola 

sile bu sabah Ayasolya kilisesinde yapılan ayinden sonra Makedonya 
lardan mürekkep bir grup sokakta nümayişte bulunmağa teşebbüs 
mis fakat zabıta tarafından dağıhlmıslardır. Hükumet merkezinin 
haklarında yapılması mutat olan tezahürat ve alaylar bu sene yapı 
mamıştır. 

imece usulü ile 

Antalya - Solak 
Kanalı yapıldı 

ANTALYA, 28 (A.A.) - Valimi
zin t"§ebhüsü ile bundan 45 gün evvel 
ve birçok köylerin iıtirakile, parauz, 
imece usulü suretile başlayan Antal
ya - Solak •kanalı bugün bitmiştir. 

Başta vali olduğu halele Antalya 
Halk fırkası erkanı ve idare müdürle
ri, binlerce köylünün iştİt'akile akıtma 
merasimi yapılmıştır. Çok geniş araziyi 
sulayacak olan bu kanal içinden su şi
malden cenuba doğru akmaktadır. 

İm ti hanlarda 
Talebe aleyhine 
Birşey yok 

(Başı 1 inci sahifede) 

•nıfla ipka etmek gibi bir tarzı ha
reket takip ebniyor. Talebeler müs 
terih olmalıdır. imtihan ciddi bir 
iştir. Bu ciddiyet temin olunacak
tır. Kopye etmek ve saire gibi doğ
ru olmayan yollardan gitmek tabi
idir ki terviç edilemez. Maarif ve
kaleti talebesine karJı rahim ve 
şefiktir. Talebenin tl!ağduriyetini 
mucip olacak hiç bir karar ve ta. 
ııavvvur yoktur. Tekrar ediyorum, 
mesele, imtihanl!'-rın ciddiyetini 
temin etmekten ibarettir. Bakalor
ya imtihanı, devlet imtihanıdır. 
Devlet, orta mektepten, liseden ta 
hadetname alan gençlere bazı bak 
lar, salahiyetler babtediyor. Tabii 
bu haklar ve salahiyetler verilir
ken, bu gençleri, istediği gibi imti
han etmek, onlarda bazı vasıflar a
ramak, onlara istediği sualleri sor 
mak ta devletin hakkıdır . ., · 

Y aphğrmız tahkikata göre, bir 
talebenin bi.r günde birkaç dersin 
tmtihanını birden vermek vaziye
tinde olduğu da doğru değildir. 
Talebe bir günde bir derslen imti
han edilecektir. Hatta imtihanlar 
arasında bir, iki gün de fasıla var
dır. Talebenin ınerelerde, ne günü 
hangi dermen imtihan olaca~daı-ı 
alakadarlara tebliğ edilmittir. Ay
rılan imtihan mümeyyiz grupları 
da tesbit olunmu,tur. 

Evvelce kaydettiğimiz gibi ~eh
rimiz, üç İmtihan mıntakasına ay
rılmıştır. Bu mıntakalarda da üçer 

ekte · ilmi i 

Polis teşkilatı 
Kanununda 
Değişiklik 

(Başr 1 inci sahifede) 

tayin edilebileceklerdir. Yeni te 
kil edilen asayiş ve hudut tubel 
rine Harbiye mektebi mezunlar 
dan, janduma ve ordu zabitan 
dan matlup evsafı haiz olabilen•l 
de alınabilecetkir. 

Memurin kanunundaki memu 
yetten ihraç kaydı hükümleri zab 
ta memurlarına da şamil bulund 
ğundan me~ut kanundaki mesl 
ki cürümlerden dolayı memuriye 
ten ihraç kaydı, meslekten ihr 
şeklinde tadil edilmektedir. 

Emniyet müdürleri ve memu 
!arının, polis memurlarının kanu 
ve nizamnamelerle tayin edilen a 
kam hilafında yaptıkları bir har 
kederini bizzat gördükleri ahval 
de polis divanı ve inzibat komi 
yonları kararına lüzum görmede 
ihtar ve tevbih cezaları verebilme 
!eri hakkında layihaya yeni hükü 
!er ilave olunmuflur. 

F azh Bey Bursa valisi 
ANKARA, 28 (Telefunla) - Bur· 

sa valiliğine f azh Beyin tayini kal'U' 
Jaımııtır. 

Romanyada son vaziyet 
BUKREŞ, 28. A.A. - Anadolu A

jansm Balkan hususi muhabiri bildiri
yor: 

Bugün öğleden ıonra Kralla bir mü
ll\kattan çıkan başvekil M. Tııtareıko. 
gazetecilerin &orduğu suallere cevaben. 
bükü.metin devlet itlerini ted .. ire de
vam ettiği cevabını vermiıtir. Ayni za
manda Rador ajansı tarafından matbua
ta verilen bir tebliğde bükilmetin çeki
leceği şayiaları tekzip olunmuıtur. 

Buhranın kabinede bazı tadilat ile ııı
çiştirilme•i ihtimalinin kuvvetlendiği 
ha ak tam IÖy lcnmekte idi. , 

Bu havadis birkaç gündenberi Bükreı 
siyasi mahafilindeki sıkıntılı havayı az• 
çok düzeltmit gibidir. 

Feci bir tren kazası 
GIBSON, (Şimali Karolin), 28. A.A· 

Bir gezmeden dönen 13 kişi, bir tren 
geçit yerinde feci bir kazanın kurbanı 

olmuşlar, bir tren içinde bulunduklMı 

kamyoneti devirmiştir. 



[F~~EK1\J 
Bekarlara geçmiı olsun 

, Müdafaai Milliye için bütçenin 
ırat kısmına yirmi milyonluk bir 
z;m Yapı~ırken bekarlık vergisinin 
be ~ınmaması gösteriyor ki; bu 
,.ekarlık vergui hükumet mahali
•n:Je hamdolaun ciddi telakki edil 
~ıYOr: Eğe! ciddi ve uaslı, zahme
e deger bır fey olarak kabul edil-

•eydi, o da yeni vergiler arasına 
•okıı,lurdu. Bunu görerek bekarla
la geçmi~ ol$Un temennİJJinde bu
,;~duktan sonra fU bekarlık ve ev
ı ık meselesine geçeceğim .. 

h. Ben bu lalı çok ettim. Fakat ba-
·~. ıu:un uzadıya lakırdıya taham

mul edebilecek bir bahistir. 

. Bugün bir adamın evlenmesi o
nun hayatı üzerinde ne gibi deği
fikliMer yaphğını izaha lüzum gör 
ınem, çünkü bunun yüzlerce canlı 
ıniaalini hergün gözümüzle görü
YOruz. Evlenme hareketinin yal
,nız neslin temadisi tarafından de
iil, hayahn intizamı yüzünden de 
Çok güzel bir şey olduğunu kabul 
İtme/Joe beraber bunun sakat taraf 
<rrrnı talak davalannı dinleyen 
mahkemelerden, ev bark kavgala
~nı YQZan gazete sütunlanna ka-

ar her yerde görüyo1vz. 

Bana diyeceksiniz ki: 

'in - Herkes senin gibi düşünürse 
mse evlenmez .. 

. Doğru bereket versin herku be
~ gibi düpinmüyor. Lakin her
l.en benim gibi düşünmüyor diye 

111 de herkes gibi düşünmeye 
ecı,ltr ıleğilim ya! .. 

, Evlenme meselesi bugün eskisi 
ribj d "l h "dd" h ~.ı· .; "lfl , ayatın en cı ı auıse· 
a,Jfek~ine girmiştir. Şöyle ki: Bir 

am evlenmeden evvel, kuracağı 
!::;:anın bir felaket ocağı, bir yok
m '!'k YtıVası olmamasını düşün
"' "•ı Ve başına geçeceği evin me
h 1 0lmasını temin etmelidir. Acap 

11 
er evlenİf böy~e mi oluyor? Zan

netmem. Neden?. Çünkü ne erkek, 
~kadın hesap kitap mefhumunu 

• 0 ramadan geçici bir sevinç hen
tamesinin şellilesine kapılıyorlar .. 
,:rç8?z düğün yapmış, evlenmiş 

ç aile vardır. Bu borç senelerce 
~ a~!elerin sırhndoa bir yük olarak 

iliklenir. Kah ev sathnr, kah e:
~ &athnr, fakat neticede bir sı-

ntı vesilesi olur. 

l Halbuki dünyada her evleniş böy 
"değildir. Bir kere Türklerden 
t;n milletlerde kadın erkeğe ( dra 
) 111a) getirir. Afk neticesi olarak 
ıÜP1'.'an veya ırervet denkliği göze
•aİ''Y~n .. ev~en~şler müstesn~ üst ta 
g., 1 bu.tün ıulıvaçlar hep aıle oca
k na bir mikdar se1ıvet getirir. Er
b~k le bu serveti işletmeyi biline 
~ acarın tütmesinin ilk ~ar~ o-
l ıreçınme yolu temin edılmış o-
ıır B· d b • k 'd' • • ız e u usu, yo ı ı amma, 

'!riiveyisi denilen tarz vardı ki; 
/,qz ~ilesi damadı aile masrafının 
:te Yiik /i.'r kısmından kurtarmak Ü· 
• re Yanlanna alırlardı. Bu tarz 

flmd; yok mu?. Belki var. Fakat 
~"miyet sartları o kadar değİfti 
4~· lııınu;, bir evkiran kadar bıle 
~rı olmadığı halde çok del.a ge

~SİZ:ikler doğurmruı sebebıle za 
'ar/arı vardır. 

Sözü uzatıyonım galiba. Fakat 
;::ünlerde karilerimin (erkek ve 
la; ırı) evlenme hakkında yeni şart 
Ilı a, bugünkü telakkilere ve kadı
ki rı h<lklarına göre billiirlanmış fi
h rl~rini öğrenmek istiyorum, ŞÜP· 
o;a•z bunlar içinde dikkate ,ayan 

anlqrz bulunacakhr. 
FELEK 
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ŞEHiR HABERLERi 
ODADA 

Buzhane 
Fiatleri 

· ~ 

· Dün Ticaret odası ıika
yetleri tetkik etti 

Ticaret odası idare heyeti dün 
odada bir toplantı yaparak buz
lıane meselesini görüşmüştür. 

Dünkü İçtimada Trakya umu
mi müfettişliği , lıtanbul yoğurt, 
yumurta ve ıpeynir tacirleri, Ba
likçılar Cemiyeti tarafından buz
hane ücretlerinin fazlalığından do 
fayı yapılan şikayetler tetkik edil
mi§tİr. 

Neticede gerek buzhane üc
retlerini tetkik etmek, gerek tiki
yetçilerle temasta bulunmak üze
re ooa idare heyeti azalarından 
Akif, Rıfkı ve Gani Beylerden 
mürekkep bir lıeyet tefrik edil
miş-tir. 

· Primaj parası 
Vapur ace-ıteleri tüccardan 

n:ıvlun ücretinden başka bir de 
primaj namı altında bir para al
maktadırlar. 

Ticaret odaaı idare heyeti bu 
i§i tetkik ettirmektedir. Yapılan 
tetkikat bu primaj miktarının 
yüzde üçe kadar çıktığım göster
miştir. Tetkikata nazaran bunun 
alınmasına kanuni mani vardır. 

Nisan ayında geçim 
Ticaret odası bu senenin ni

san ayında lstanbul geçim vazi
yetine ait endeksi neşretmiştir. 

Bu endekse nazaran lstanbulda 
hayat geçen bir ay evvelkine, 
yani marta nazaran biraz daha u
cuzlamıştır. 

Endekse nazaran en çok fiat 
nenezzülü görülen maddeler yiye
ce'k ve içecek maddeleridir. Yak
ma ve aydınlatma maddelerinde 
de fiat tenezzülü olmakla bera
ber bu nisbeten daha azdır. 

Giyecek etya ve ev eşyasında 
görülen tenezzül ise son beş ay 
içinde ancak yüzde ondur. En
dekse nazaran ev kiralarında bir 
değişiklik yoktur. 

Bizde Opera 
l(urulabilir --Konservatvar mütehassısı 

musikimiz hakkında 
fikrini söylüyor 

Konservatuvar mütehassısı M. 
Joseph Marx Konservatuvar hak
kındaki tetkikatına batlamıttır. 
Mütehassıs dün bize şu beyanatta 
t-ulunmuttur: 

- Konservatuvarda ~imdiye 1-a 
dar alınan neticelerden memı . 
num. Muallimler heyetile bir toµ
lantı yaptık ve ders programları 
hakkında görü,:ük. Bundan bir se 
ne evvel yaptığımız den progra
mının iyi bir e~kilde tatbik edildi-
6-i anla,ılmıttır. Programlarda ~e
niden tadilat icrasına lüzum gor· 
müyoruz. Yalnız gelecek sene için 
program! biraz tevsi ed~~iz.. 

imtihanlara cumartesı gunu baş 
)anacaktır. imtihanlarda buluna
rak talebenin müktesebatını biz
zat tetkik edeceğim. 

Tfükiyede musikinin terakkisi
ni temin için bir musiki hayatı ya
ratmak lazımdır. Günden güne 
memlekette musikiye karşı olan 
meyil ve muhabbetin artmakta ~!~ 
duğu görülüyor. Fakat .. b?. ka~ı 
değildir. İçtimai hayatta buyuk hır 
inkılap yapmJ1 olan Türk'.l'.:enin de 
milli bir musikisi olması lazımdır. 
Halkta musiki zevkini arttırmak 
için konservahıvar muallim ve ta
lebesinin gelecek sene ayrı ayrı 
konserler vermelerini tavsiye ede
ceiim .. 

- Memleketimizde bir opera 
te,kili ve yeni bir konservatuvar 
binası inşası hakkında fikriniz ne
dir? 

- Bu meseleler hakkında bele
diye reisi beyle uzun uzadıya gö
rü'ft'ceğiz .. Bu hususta size etraflı 
malumatı ancak bir hafta sonra ve
rebilirim. Opera letkiline gelince: 
Bence Türkiyede bir opepra heye
ti teşkili kabildir. B~n~~. es<ı;s~ ve 
teferrüatı bilahara goruşulebılır. 

lr.tanbulda üç hafta kadar kala
rak tetkikatımı ikmal ettikten son 
ra Viyanaya gideceğim. 

Nişanlanma 
UHııkj Zade Muammer Beyin . Oğ~~ 

Omer Bey ile TurinP ve Otomo~ı! K!o
bü Umum Müdürü Şükrü Ali Beyın ke· 
i · 5 e anım ni anlanmı-elard r 

• 
Iran Şalıı Hz.ni istikbal lıazırlıkları 1 ~AlflFTE l 

apatı an 
. · Yatı mektepleri .. 

• 

Perıembe günü heyeti götüre cefl olan Vatan vapuru 

Ankarayı ziyaret edecek olan İran Şahı Pehlevi Hazretlerini karşı
lamak üzere hududa gidecek olan he:yet bugün Ankaradan şehrimize 
gelecektir: Heyet azasından ve Hariciye Vekaleti tetrifat memurların
dan Şefkati Nuri Bey dün tehrimize gelmiştir. Heyet perşembe günü 
Vatan vapurile T rabzona, orMlan da Erzunnn tarikile Türk • İran hu
dudunda bulunan Gün:übulak şehri? e gideceklerdir. 

Şah Hazretleri ile maiyeti erkanı hududumuza girdikleri günden İli 
haren hükUınetin misafiri olacaklar:ndan memleketimiz dahilinde ya
pacakları seyahat esnasında yemek ve saire gibi ihtiyaçları T okatliyan 
oteli tarafından temin edilecek ve bu münasebetle hududa on aşçı ve 
lüzumu kadar memur ve servis yapmak için garson da gidecektir. 

ViLAYETTE 

Yeni vergiler için 
Hazırlık yapılıyor 
Murakıpler ve Tahakkuk 
müdürleri dün de görüştüler 

Yeni mali sene ve yeni ve.·gi 
kanunlarının tatbikatı ha'kkında
kt hazırlıklara büyük bir ehem
miyetle devam edilmektedh. 

Dün de mürakipler ve tahak
kırk müdürleri bu husus üzerinde 
görüşmüılerdir. 

Bursa valiliği 
Etki vali muavini ve halen bi

rinci umumi müfettişlik başmü
tavi.-i F azlt Beyin Bursa valiliği
ne tayin edileceği kuvvetle söy
lenmektedir. 

Poliste yeni tayinler 
İstanbul polis üçüncü tube 

müdürü Necmettin , polis mekte
bi müdürü Etem Beyler ikinci sı
nıf polis mi!fetl i şliği.ne, müfettiş 

İsmail Hakkı Bey Zonguldak em
niyet müdürlüğüne, Bahri Bey la
tanbul polis mektebi müdürlüğüne 
tayin edilmişlerdir. 

Yeni tayinler vilayet vasıtasi
le emniyet müdürlüğüne bildiril
miştir. 

Sirkeci.le bir otel..ıe on sene evvel 
idenip tesadiifen ~!)'dana çıkanlan ci
;ayet haJdundaki tahlcikat ..,,, safhası
na gimıiştir. 

Evvelce tafsilitile ymıdığımız pi, 
bu cinayetin failleri olarak zannahına 
alınan otelin eW miit.tecirleri dün Ya
lovanın Kadıköy naı.'üyesinden Jehri
mize getirilmi-tler ve Enıinönü polis 
merkezinde isticvaplarrna başlambnı,
br. 

Bunlar, Dramalı Ali oğlu Hüseyin 
ve K.ınnacı oğlu muhacir Alidir. 

Müddciumumi ba§muavin Td<.ili 
lomail Hakkı Beyle merl<ez memuru 
Nazım Beylerin huzurunda dün Ali oğ
lu Hüseyinin sorgusu yapılmışbr. 

Hüseyin ne diyor? 
Sirkecide Mehmet Ali Beye ait bu

lunan binayi bir zamanlar "San Şaban" 
ve daha •onralan da (Sakarya) ismi 
altında otel olarak işleten bu ilU ortak· 
tan Hüseyin, bundan altı sene evvel 
lstanbuJOan ayrılmış, en son olarak Ya· 
)ovada yerleşmiitİr. Hüseyio, dün s.or .. 
&'UY& çekildiği zaman bir hayli §'itlen· 
ide ve tereddüt devreai geçirmiştir. 
45 yaşlarında bulunan bu adam, soru· 
lan suallere evveli hiç cevap verme· 
miş, bir aralık kekelemiş ve nihayet 
hadiseyi k11men hatıTlayabildiğini iti
raf etmek mecburiyetinde kalınıtbr · 
Hüıeyi.ı 1 bundan senelerce evy~! ?tel
de bu şekilde bir hadise geçbgını ve 
muhakeme safhasının 11 ay sürdüğünü, 
neticede de bcraet ettiklerini anlatmış-
tır. . . K 

Bugün de otelin diğer mü~tecvı ır-
Tnacı oğJu ınuhacir AH dmJeneceS~, 
ve Hii eyinle müva dıeıi yapılacRık· 

BELEDiYEDE 

Üsküdarda 
T aşdclen suyu 
Belediye, suyu indirmek 
için hazırlıklara başladı 

Tatdelen suyunun Üsküdara 
kadar isalesi için hazırlıklara ba§
l annııştır. Şemsipaşada bir su de
ı>osu yapılacaktır. 

Onun için, Şemsipaşada bele
diye bazı ıslahat yapmaktadır. 
Bir sene sonra Taşdelen suyunun 
Usküdara indirilebileceği tahm"n 
.,dilmektedir. 

Ruhsatsız tuğla t arınanları 
Fatihte Alibey köyünde ruhsat· 

nz bazı tuğ la harmanlarının faali
y.--tte buluııd!1ğu haber alınmış -
tır. 

Belediye bu harmanların ka
patılması için Fatih kaymakam
lığına emir vermiştir. 

lktısat vekaletinin 
İstanbul teşkilatı 

lktışat Vekaletinin htanbulda
ki te,kila! mın yeni alacağı vaziyet 
hakkında bugün tebligat yapılma
sına intizar edilmektedir. lktısat 
vekaletinden sanayi müdürlüğüue 
lstanbulda yalnız bir sanayi mü
fetti,i kalacağı bildirilmi,tir 

nüshamızda etrafile anlatmııtık. Aıdı
ğnnız mütemmim maili.mata göre, g .. 
diaenin tafsilatı şl111ur: 

iki ortağın işlettild..-i "San Şaban., 
diğer adile (Sakarya) oteline, 341 se
mesi mart ayında, Adapa:.ıarlı Hafız 
Sadettin efendi ism.inde bir zat birkaç 
ari<adaşile beraber gelerek oda lcirala
mıştJr. Bu s.rralarda maktul Nuri efer~· 
eli de ayni otele misafir olan* gelmı.ş 
ve lrendiloİne üs kattaki odalardan ln-
ri tahsis edilmiştir. . . . 

Bir gece, Hafız Sadetbn efen_dının 
30 altın lirası kaybolmuş, Sadetbn e
fendi arkada.slarile beraber Nuri elen· 
dinin üzerini- aramak istemiştir. Bu 
dizden çrlı:an lravga büyümüş ve otel 
;,,üstecirlerinin de müdahalesilc mak
tul bir hayli hırpalanmıştır. 

Bu mücadele sırasında ölen Nuri 
e!-endinin cesedi, bodrum katında ha
nrlanan yere konulmuş ve üz.erine bir 
de duvar çd<ilmiıtir. 

Bu hPdiseden oonra polise ilk ;ı,. 
ban yapan kamarot ~ÜD~ bantnlın, 
o zaman bu otelde hızmetp olarak ça· 
lıştı~ı da teshit edilmi,tir • 

Diğerleri aranıyo; . . 
Şnndi, al;,kadarlar, bu had'.se~e 1 ~· 

mi geçen Hafız Sadettin efendı, ıle .~•
ğer arlııada!larını aramakla meşguld~r
ler. Bundan başka lzmirde b~lundu_gu 
anJaıılan Münire hanımın da ıf:"de~ı.~e 
müracaat edilmek ilıere, şehrimıze gon-
derilmeıi istenilmİ§tİr. 

Müstecirlerden Ali oğlu Hüseyine 
gelince, bu adamın birkaç .,....e evvel 
öldüğii tahakkuk etmiş gibi.tir. Bu a· 
rada, cina)'etle alikası görülen ,.e 0 za
man ifad~leri tes.bit edilmiş bulunan 
dt"• . . 

Edirneden Perşembe günü 
109 çocuk geliyor 

Aldığımız mah'.imata göre, E-
laziz, Kayseri, Yona (Ordu) , 
Mustafa Necati (Edirne) yatı 
mektepleri görülen lüzum üzerine 
kapatıhnıthr. 

Bu mekteplerden açıkta kalan 
338 talebe lstanbuldaki yatı mek
tq>lerine yerleş-tirileceklerdir. 

Edirne yatı mektebi talebesin
den 109 çocuk per,eınbe günü 
§ehrimize geleceklerdir. Diğer mele 
teplerin talebeleri de haziran ba,ın 
da geleceklerdir. 

Bu talebelerden trahom huta
lığma müptela olanlar Hakimiye
ti Milliye , diğerleri de Dumlupı
nar yatı mektebine yerleıtirilecek
lerdir. 

Maarif MUdUrlUğUnUn yeni 
sene bUtçesi 

İstanbul maarif müdürlüğü ye
ni ıene bütçesini te!bit etmiştir. 
Bütçe Ankaraya gönderilmittir • 

Maarif müdürlüğünün yeni se
ne bütçesi bir milyon dokuz yüz 
küsur bin liradır. Yeni bütçede 
iki yeni mektebin tesisi için tah
sir.at aynlmıttır. Bu mektepler 
TarabyMla ve Fatifıte Haydar ma
hallesinde tesis olunacaktır. Bu 
husustaki iki bina kiralanmıştır. 

Fındıklıda in,a edilmekte olan 
asri mektep te eylulde tedrisata 
batlanacaktır. 

Üniversite bUtçesi 
Oniversitenin yeni üç aylık mu 

vakkat bütçesi vekaletçe t<'tkik e
dilmit ve Üniversiteye gönderilmit 
tir . 

Üç aylık muvakkat bütç,.de 
yeni fo§<lat için de bazı tahsisat 
vardır. 

Zaman ve mek~n hakkında 
konferans 

Edebiyat fakültesi umumi filo
zofj ordinaryüsü profosör Richen
bach dün akJam saat 18,45 le 
Fen fakültesi konferans sa 1311un
da "Zaman ve Mekan,, mevzulu 
umuma mahsus bir konferans ver
miştir. 

Konferansta Üniversite profe
sörleri, lise felsefe muallimleri, 
talebe ve sair bfrçok zevat hazır 
bulunmu,tur. 

İzmir Belediye reisi rad
yoda konferans verdi 
Şehrimizde buluna~ lzmir ~.e

lediye Reisi Behçet Salıh Bey dun 
~am radyoda bir konferans ver
mittir. Saat 21 i io geçe batlıyan 
bu konferansında Behçet Salih B. 
lzmir 9 Eylul beynelmilel panayı
rının iktısadi ehemmiyetinden bah 

setmi~tir. __.,.__ 

Fırsattan istifade 
Yeni vergiler henüz Millet 

Meclisinde müzakere halinde bu · 
Junurken 'Ve kat'i bir şey takarrür 
etmeden bfr kısım tüccar ve es
naf bu vaziyetten i:stifade ederek 
bazı maddelerin fiatlarını yükselt

mişlerdir. 
Sari..'ı ibtiki.r olan bu yeni ha· 

reketler üzerinde alakadar makam
lar takibatta bulunmak üzere tet
kikata b&şlamışlardır. ---Bulgar sefiri başka bir 

vazifeye alınıyor 
Atinadan gelen bab1!re göı-e 

Bulgaristanın Ankara sefiri M. 
Antonof Sofyaya çağırılmıthr. 
M. Antoınof Bulgar Hariciye Neza· 
retinde b~a bir vazifeye tayin <'· 
dilecektir. Bulgaristanın Ankara 
sefirliğine kimin tayin edileceği he 
nüz malüm değldir. 

Sigorta simsarları 
Sigortacılık mürakabe talimat

namesinin ta"dil edilen 15 inci mad 
desi Ticaret Müdürlüğüne bildiril
mi,tir.Şimdiye kadar sigorta simsar 
lan, dellalları ve eksperleri Tica
ret müdürlüğünden vesika alıyor • 
)ardı. Bundan sonra ise sigorta tet 
kikat heyeti bunların vaziyetlerini 
tetki-k ve tasdik edecektir. Diğer 
taraftan simsar. dellal veya eks
perin mensup olduğu tirket bir ta
ahhütname vermeğe mecbur tutul-

.~ 
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Gaipten haber 
Herhangi devirde olursa olsun 

insanlar daima istikballerine dair 
malumat aramaktan kendilerini 
menedememislerdir. Acaba bu is 
olacak mı? Olmıyacak mı? GaiP
lerJen ne haber? ..• 

Sanki hallerine dair, mazilerine 
dair bildikleri kendi işlerine yan
yormuş gibi bir de istikbali öğren· 
mek İsterler ... 

Halbuki riyaziyede bir kaide 
vardır: Bir muaılelede iki kemiy t 
m~um olunca üçüncü meçhulü bul 
mc.R gaye! kolaydır. 

iman mazisini bilir, halini bilir
se istikbali kes/etmek mümkün-
dür: • 

Mazi + Hal ~ lsfkbal 

Hesapta bundarı kolay mesele i
ki kere ikinin dört ettiğidir. Buna 
rağmen İn&Gnlar, ta Firavunlar za. 
manından tutun da yirminci asra 
kadar daima bu iki malüma bak
madan, istikballerini, her üç şılı 
hakkında da hiç bir malumatı o:
mayan Falcılardan öğrenmeği araş 
hrmı1lar ve bunun için kafa, çene 
yormuşlardır. 

Falcılık hakkında, gaipten ha
ber hakkında, ~anslan, tehlikeleri 
aleyhe ve lehe çevirmek hususun
da giiya birçok alimlerin teşekkül 
ettiğini bilmiyor muyuz?. 

Geçen gün gazetelerde okumu:r
tuk. Yemen imamı Yahya bu ülü
mu batınada yeditula sahibi imif! 
Bir düsmanını öldürmek istediği 
zaman; aklını hep onun üzerine di 
ker ve "ölecektir! ö~ecektir !,, di
ye düsüncelerini bu me~ele etrafın· 
da teksif edermi,. 

lmamırı bunda pek muvall~k ~ 
labildiğini zanne'miyoruz .. Çunku 
ak · takdirde kendisini ta Yemen 

Si •. , , •• 
""ilerinin kızgın ummanı ıçıne su-
~n /bnissuut hakkında da pek ha
yır dua ettiğine inanmamamız la
zımdır. Buna rağmen neden ahı 
tutmadı? 

Çürıkü hülyadan kuvvet alıyor. 
Ve karırısında lbnis<uut, en son sis
tem 1"8iliz malzemesile teçhiz edil
mif bir ordu ile ile:liyor .. 

Dumdum kurşununun karşısında 
her iraderıin illôs edebileceğini söy 
/emeğe lüzum var mı? 

lbnÜ•uuJun elinJelri kuvvet 
"Hakikat!,, tir. ô:ekinin elinJclıi 
kııvvet ise (Hülya) dır. 

Cok şükür ki Cümhuriyet hiikı1-
m~ti bizi bütün Osmanlı tarihi zar
fında yi)Tip bitiren ata!ete, hura_· 
lelere, hayallere süıükleye.n bu .. a· 
letten kurtarmıs onun yerıne p,oz· 

.. "P.. ı ·ı " le görünen, elle ta~uları .ea ı e 
/eri ikame etmi~tir. 

Bu noktainazardan belki bütün 
bir Garp aleminden daha yüksek 
oMuğumuxu söylertrek yanlrf hare
ket etmemiş oluruz. Bugün Fransa 
da bile böyle gaipten haber veren
lere, tılsım, büyü, muvallakıyet 
sırrı satanlara, tesadüf edilmekte-
dir. 

Kim der ki radyoyu, telefonu, o
tomobili sinemayı icat eden mem· ' . . 
leketlerde böyle malayanıyata ına· 
nabilecek kimseler '1ardır? • 
l~n g<1ribi ~ ki, ga:-et~erde v.~

pılan birçok neşriyat<1 ragmen boy 
le Hintli bozması sabık mih~aca
lann medeni dediğimiz bıtçok 
memleketlerde adam dolandırma· 
arna hala müsaade ve müsamaha 
ediliyor. Ve bunlar resmen, isimle
rile resimlerile gazetelerde ilan va
parak bir takım İnsanların para:a
nnı çekmekte del)am ediyorlar ... 
Usul gayet basittir: 

Gazeteye bir ilan: Fillinca ad re· 
se tevellüt tarihinizi, isminizi, cin
sinizi adresinizi yazın. istikbali
niz h:ıııkında malumat verilecek
tir. Yazı masrafı ve saire için~~ 
iki veya üç franklık pul iliıvesını 
ıle unutmayın! 

S'h" b""yu·· muvaffakıyet tılsı-
ı ır, u , 

/ 
'kd 

mı filan olursa bu pu un mı arı 
daha fazlalafmaktaclır. . 

Geçenlerde bakın ne olmuş: Bır 
genç kadın gazetede şöyle bir iliın 
görmüF 

"Eğer bana on lrank.bk pul 
gönderirseniz elimdeki bahni kuı1 
vetle size ayda en aşağı 1000 lra~~ 
temin edebilecek bir i~ bulabılt-
rim ... 

Kadıncağız inanmış ve derhal 
.. t etmis Ve suku~uhayale muracaa ,. . H. l' 

de uğramamış. Hakıkaten ınt ı 
fakirin dediği çıkmış. 

Nasıl olur, diye şal!tın~z değil 
·? G~yet basit! Hintli do.andıncı 

mı. ~ ·1 k d' bu işin sırnnı bir cümle ı e en ı-
sine vermiş: 
"- Benim gibi yap!" 
lfte imam Yahya! l,ıe Fransa! 

lfte bizi 



Iran men.leketiı.in Ba!ra körfezinde 
ve Hazer denWnde limanları vardır 
ve bu limanlar memleket dahiline de
ıniryollarile bağlıdırlar veya bağlan
maktadırlar. Anca.k Bazra körfezinde 
ki liuıanla, garp memleketlerile müna
aebet uzun ve masraflı olduğu gibi Ha
zer denizindeki limanlarla da garpla 
münasebeti temin için bütün Rusyayı 
kara yolile geçmek veyahut tekrar de
miryolile Bakudan karadeniz kıyısına 
varmak iktıza eder. Her iki yol da Ira
nın transit ticaretini İstenilen şekilde 
göremez. Binaenaleyh, Iran ticari işle
rini bihakkın görebilmek için başka 
bir memelketin limanlarından istifade 
eylemek ve oradan transitini yapmak 
mecburiyetindedir. 

iki milyon kilometre murabbaı vüsa
tinde olan bu azim memleketin bilhas· 
&a merkez, garp ve şimal kısımların 
en münasip ticaret yolu hangi ı:man 
olabilir. Şimdi biz bunu tetkik edece
ğiz: 

Iranın garp ile olan ticaretine vaaı 
ta clarak Rusyada Batum veya Poti, 
Türkiyede Trabzon, Samsun, htanbul 
ve Mersin, Suriyede Şam Trablus veya 
Bayburt ve F elestinde Hayfa limanları 
olabilir. 

Iranın en mühim ticaret merkezi o
lan Tebriz bugün deıniryolile Batum 
ve Potiye merbuttur. Tahran - Tebriz 
hattı da yapılınca lranın merkez ve 
şimal aksamı mezkıir limanlara bağ
lanmış olur. 

Tebrizin Batuma olan mesafesi için 
bin beş yüz kiişur kilometredir. Teb
rizden Colfaya kadar olan liran dahi
lindeki kısmın jrofili diktir; lakin u
nıunıiyet itibarile hat nakliyata müaa
it ve iyi şeraittedir. Ancak lranda ya· 
pıhn.akta o\an dem.iryollan nonnal ya
ni bizim hallann açıklığında olup Rua 
hatlannın açıklığı ziyade olduğundan 
ileride hudutta Iran vagonlarından 
Rus vagonlarına efyanın nakli külfetli 
olacaktır. 

Rusya içerisinden geçmek, efya ge
çirmek ve ticaret muamelitını temin 
eylemek bazı mertebe güçlüğü mucib 
olduğundan yegane vasıta olan bu yol
dan bugün bile çok istifade olunma
rn ktadır. Maamafih ileride memle
ltet düzelebilir. Biz vaziyeti sırf fenni 
darak tetkik ediyoruz ve her hüku
rJetin transite karşı göa.tereceği sühu
Lti müsavi addediyoruz. 

lran demiryollan grap cihetinde Kir 
r.canfah Hanikin tarikile Irak demir
yollanna kolaylıkla bağlanabilir. Tah
ranm işbu Irak hududuna kadar de
miryol ile mesafesi nihayet sekiz yüz 
elli kilometre olacaktır, Hayfada mü
him bir liman inşa olunmakta ve Irak
tan Hayfaya kadar petrol boruları 
ferşi ikmal edilmekte olduğundan ile
ride Hayfaya kadar bir .de demİryolu 
yapılırsa frakın, Iran hududundan 
Hayfaya kadar olacak hat tulü takri
ben ( 1300) bin üç yüz kilometre ve 
profil itibarile nakliyata gay~t miia.it 
bir derniryolu <>lacakttr .. 

Bugi\n 1Takta mevcut olan daniryo) .. 
tarı dar hatlardır. Ve genişl"ği yalnız 
bir kilometredir. Sen seyahatimde Bağ 
dattan geçtim. Hatlann temdidine ve 
bilhassa noı-ınal genitlikte hat yapıl
masına da· r şimdilik teşebbüs değil fi
kir bile mevcut değildir; lakin her ih
timali nazan dikkate almalıdır. ileri
de Iran hududundan Hayfaya kadar 
ncnnal bir hat yapılına bu hat ucuz 
yapılır, hem nakliye ku_d~t~ büyÜk o
lur. Velhasıl lran tranaıb ıçın b~ _saye
de Hayfa mühim bir rol oynayabılir. 

ITan gene garp cihetinden ıavaçpu
l•k - Ravanduz - rnadiye - Zaho Nü
~ybin ~arik~le ve Bağdat demiryolla 
rıle Sunye lımanlanndan birine ( e 
~üna&ibi Şam Trabulusu) bağlanab~ 
lır. Hatta ırakta yapılmakta olan iyi
f<»eler ayni i•tika:mette Zahodan Ra
vanduz ve Iran hududuna kadar ya
pılıu.a deriıal Urmiye gölünün civarı 
v.e bılha .. a gölün cenup kısmı bu ta
nkle çok güzel i,liyebilir. Gerek Iran, 
gerek Irak her ikisi de petrol ve ben
zin memleketi oldujiundan üç yüz ki
lııntetre kadar olacak bu fOM iyi hiz
met edebilir. Nü.oeybin Şam Trabluau
na veya l$kenderona ( 750) yedi yÜz 
elli kilometrcdedir. lranm Savaçpula
ğa doğru demiryol yapması timdilik 
proı:ram dahilinde olamadığından şose 
ve demiryolundan mürekkep olan bu 
İstikametten Iranın mahdut bir kısmı 
i.tifade edebilir; lakin bu tarik atide 

MUHTAR 

lranın Akdeniz mahrecine doğru en 
fenni ve mühim İ&tikametidir. 

Gelelim Iranın Türkiye demiryolla
rile ve Türk limanJarile ticari müna
kal~tını ve transitini yapması ~kline: 

Şımalde Beyazıt civarından iltisak 
edilmesi huausu bertaraf edilince Ira
nın Türkiye ile clemiryollanru birleş
tirmesi ancak V anın şarkında ve Saray 
mevkii civarında olabilir. Bu istikamet 
iktısadi ve fenni cihetten veaair surel
te dahi yegane münasip istikametti. 

Iran dem.iryollan Tahran ile Tebriz 
arasındaki 650 altı yüz elli kilometre
lik kısım inşa olununca Tebriz Colfa 
hattının (Marand) mevkiinden v:, •luy 
Üzerinden.hududa kadar (175) yüz 
yetmiş beş kilometre inşa eylemekte 
Iran dahilinde iltisak battı ki.ınilen 
bitmit olur. 

Yukarda yazdığım veçhile iki mem
leketin demiryol ile birleşmesi ancak 
bir mahalde olabilir; la.kin buradan 
Türkiye dahiline muhtelif istikametler 
de gidilebilir. Bu istikametleri birer 
birer tetkik edelim: 

1) Huduttan sonra Saray mevkiin
den ve Erçek gölü aa.hilinden geçerek 
Vana ve Van gölünün cenup sahilin .. 
den geçerek Tadvan Bitlis ziyaret 
mevkilerinden geçmek Üzere Dicle s~
h_ilinde '.irtham civarında Dicleyi ge
ç.ıp nehrın aağ sahilini takiben Diyar· 
bekiore muvasalat eylemektedir. Coğra
fi vaziyeti ve iktı.sadi tekli itibarile en 
iyi hattır; çünkü en meskıin ve en mah 
suldar mevkiden geçer. Lakin hudut
tan Vana 120 kilometre ve Diyarbekir 
cihetinde yüz kilometre kmmları müs
tesna olmak Üzere İnJJaıı masraflı ve 
gÜç bir haUır. Bu hat tatak ve Botan 
aularıru takiben Siirt üzerinden ve ge
ne Dicle sahilinden Diyarbekire gele
bi.lirae de uzun.1uiu ayni ve gene mas
raflı ve KÜç bi.r ho.t olduktan baş.ka ik
tıaadi cihetile de vaziyeti dU.n olur .. 

Diyarbekir ile hudut arasındaki hat 
bn tiilü 500 - 510 kilometridir ve bu 
iatikametin en büyük mahzuru tulün 
uzun alma.ıdır. Diyarbekirin Mer&ine 
demiryol mesafesi 765 kilometre oldu
ğuna göre hududun Mersin limanına 
mesafesi ceman ve takriben 1270 kilo
metre olur. 

2) Huduttan itibaren ayni istikame· 
ti takip ederek T ad vana geldikten son 
ra Rahva yaylasından ve Mutlan ve 
Murat auyunu takiben Paloden geçe
rek Elazize gelmektedir. Evveld!>nbe
ri taaa.vvur olunan hıı.t budur. lktuadi 
vaziyeti de oldukça iyidir. Ancak Mu
rat auyu içinde sekaen kilometre tıilün
de genç Boğazı İnşuı çok müşkül bir 
hat olur. Huduttan Elazize kadar tak
riben 600 kiloımetre olduğuna göre bu 
tarikle hudut - Menin beynindeki tıil 
1320 kilometredir. 
3- Huduttan itibaren Van gölünün §İ

malinden geçmek üzere Barkiri Erci
yeş • Malazkirt - Koptan geçerek Mu1 
ovaırna ve oradan iki numaralı şek.ilde 
olduğu gibi Murat vadisinden Eli.zize 
varmaktadır ki tülü dahi diğerinin ay
ındır. 

Bu üçüncü şeklin ortasında bir te
beddül yaparak Koptan sonra Mu

rat vadi&ile Baskan vad;sinin birleştiği 
yerde Ba.skan deresini takiben yukarı 
çııkıp Göynek ovasına girip Göynek 
deresile Çapakçura inmek ve Murat 
içeriıinden geçen güzergihla birlet
mektir. Bu 'Mlretlc hat hem genç bağa· 
zı müşkülatından ku.-tulur hem de tu
lü uzamadan daha muvafık ve mahsul 
dar yerlenlen geçer. 

4) Huduttan Van gölü §İmalinden 
tasavvur olunan hat güzergahniı Göy
nek ovasma kadar takip ve oradan 
Elmalı deresine geçerek bu dere boyun 
ca ilerleyip büyücek bir tunle ile boyu
nu aşarak Frat vadisindeki kötür köp
rüsü civannda ve Memehatun ovasın
da Sivas - Erzurum hattı ile birle§'llek
tedir. Huduttan kötür köprüsü yanın
daki iltisaık masyonuna kadar ceman 
485 ve yuvarlak rakam olarak 500 ki· 
lometredir. Bu noktadan itibaren Trab 
zon limanına kadar 230 kilometre ka
lıyor. Ancak bu hattın denize yakın 
olan 80 k.tlometresi jnşaaı müşkül ve • 
çok nıaaraflı bir hat olacaktır. Herhal
de lranın. denize en yakın nı.a.hreci İı.· 
tide behemehal Trabzon olacaktır ve 
tulü 730 kilometredir. 

Kötür köprüsünün Samsuna kadar 
me&afesi sekiz yüz kilometre olduğuna 
göre hudut Samsun limanı beynindeki 
mesafe azami bin üç yüz kilometredir. 

Milliyet'in edebi tefrikası: 90 

KANLI SIR 
ihtiyarlamış ve hayattaki hakla
rımı kaybetmiştim! Eğer genç 
olsaydım, bu genç kadın, bana 
karşı küstah, mütecaviz olmazdı, 
olamazdı ya! 

da , bü
küstah, 

Keşki genç olsaydım 
tün kadınlar, bana kartı 
mütecaviz olsaydılar! 

Fakat gittikçe de gevşiyor-
dum. Biraz daha oturacak olur
sam, genç kadının hazrrl~mış ol
duğu tuzağa dütüverecekt.m. 

Cebimden saatimi çıkararak 
baktım. Semine, maksadımı an
lamıştı; birden kaşlarını çattı: 

- Ne o, gitmek niyetinde mi
ciniz? 

- Müsaadenle yavrum ! 
Genç kadın, dargın dargın ba-

tını sallıyordu: 
- Sıkıldınız, değil mi? Peki 

öyle olsun .. 
- insan, senin gibi hayat ve 

ışık dolu bir kadının yanında sı
kılır mı? Hatti fazla bile otur· 

Yazan: Ma,.lımut YESARi 

ğımı bilmezsin! 
- Yalancı! O halde, nıçın gı

diyorsun? 
- Birine söz venniı bulun-

dum. 
Semine, çapkınca göz kırptı: 
- Söz verdiğini unutuver! 
- Olmaz, yavrum. 
Boynunu bükmüştü, bir çocuk 

gibi mırıldanıyordu: 
- Darıldım sana •. 
Bu sahnenin uzamaaı ihtima· 

linden ürküyordum: 
- Sana, söz veriyorum, haf

ta içinde muhakkak gelirim. 
- Beni atlatıyorsan! 
- Hayır, hayır •. Çok ciddi 

söylüyorum. Şimdi, senden bir ri
c.am var, Sırrı Nevres, buraya ge
lı.~se, söyle, muhakkak beni gör
su~. Çok mühim bir ıey konuşa
cagım. 

- Peki, seni nerede bulsun? 
- Ben, klübe adresimi bıra-

kırım. 

- ............... . 
Eflatun! .. 

Bir eski dostumdan dinledim: 
- Bir zamanlar, mahallede genç 

bir kıza tutulmustum. O kadar se
vişiyorduk ki, dei"l bir gün, değil 
bir saat, on dakika biribirimizi gör
meden edemiyorduk. 

Hayranlığım, gitgide arttı. Aş
kım, kabına sığamaz hale geldi. O 
da, beni seviyordu. Fakat saf ve 
masum bir genç kız aşkile ... Ben de 
daha ilerisine gitmemeğe kat'i söz 
vermişt:m.Buluştuğumuz zamanlar, 
sadece bakışıyorduk. Çünkü, yan
yana gelince konuşacak şey bula
mıyorduk. 

Bu derin, içten gefon, kabahat
s:z, günahsız bir sevgi idi. 

Bir gün, nasıl oldu bilmem, ba
na gülümsiyerek; sordu: 

-Seviştiğimizi duysalar, aca
ba ne derler? 

- Diyecek bir şey bulamazlar. 
Çünkü biz Platonik sevişiyoruz .. 

- Yarli? .. 
Anlattım: 
- Ellatun var ya, şu meşhur fi

lozof ... Aşkı, şimdikilerden bam
başka manada anlamıştı. Sevgi, 
sal, temiz ve lekesiz olmalı kana
atinde idi. Tıpkı bizim sevgimiz g;. 
bi... 
Gülmeğe· basladı: 
- Demek, biz Ellatun gibi sevi-

, , 
şıyoruz . .. 

- Ona şüphe mi var? 
Aradan günler geçt•. Bir sabah, 

gene onunla sahilde buluşmuştuk. 
O uımanlar, Paşabahçesinde otu
rurduk. Evlerimiz, biribirine çok 
yakındı. Farkında olmadan, elim, 
onun eline dokunuvermiş. Hemen 
kendini çekti: 

- Ne yapıyorsun? 
Şaşırarak: 
- ff:ç! .. dedim, ben bir şey mi 

yaptım ki?. 
Yanımdan biraz uzaklaştı. Fakat 

çok geçmedi kendiliğimizden tek
rar bziribirimize yaklaştık. 

Bilmem neden, gene gayri ihtiya 
ri ellerim ellerine gitti. 

Birden: 
- Size ne oldu 

renk değiştirmekten 
nuz galiba? .. 
Anlamadım: 

b .. 1 d d" oy.e.. e ı, 

hoşlanıyor su-

- Nasıl renk değivt"rmek? 
Manalı manalı güldü: 
- Ellô.tundan çabucak yeşile 

geçtiniz de •.• 
M. SALAHA TTIN 

Kari mektuplan 

Dizdariye yokuşunu 
düzeltmek lazım 

Iran Şahı Hz. nin ziyareti münasebe
tiyle gazeteler bir çok §eyler yazıyor. 
Ben bu münasebetle ~ok mühim saydı
ğnn bir şeyden bahsedeceğim: 

Şah lstanbul'a geldiği zaman Fuat
Pata Türbesi civarındaki Iran mektebi
ni de ziyaret edecektir ve bu sebepten 
mektep lran konsolosluğu tarafından ta ... 
mir ettiriliyor. Yalnız Şahın geçeceği 
Dizdariye yokuşu pek haraptır ve parke 
değildir. Buranın sür'atle tamiri parke
ye çevrilmesi liznndır .. 

Ek&pres trenlerile yol~u münakalatı j 
ve kıymetli eşya ve posta nakliyatı için ' 
hudut - kötür Siva• - Ankara tarikile 
Tahran - İstanbul münasebatı en mü~ 
nasip is~ikamett!r. Kötürün lstaobula 1 
mesafcsı 1600 lcilometredir. 

Gelecek sefer tadat olunan mahreç
lerin biribirine nisbetle muka}resesini 
yaparak iktısadi vaziyeti anla.tmağa 
ç.alrşacağız. 

-MUHTAR-

!arını uzatmıştı, elimle uzaktan 
bir puse gönderdim ve süratle o
da<lan çıktım. 

Semineyi tekrar göreceğim bi
raz ,üpheli__ Lakin Sırrı Nevres 
beni bulacak mı? Benimle konuş
mak istiyecek mi? 

- 12 Kanunuevvel 
Klüpte, Sırrı Nevresi bekliyo

rum. Benim için, haber bırakmış! 
Demek ki işin ciddiyetini hisset
miş! Bu çocuğun, vak'alar ve ha
diseler karşısındaki §aşmaz has
sasiyetine, doğru ve koku alışına 
hayret ediyorum, 

Sırrı Nevres, kapıda görün-
dü. Ayağa kalktım: 

- Arka salonda oturalım. 0-
ra<la daha az rahatsız ederler. 

Sırrı Nevres, sesini çıkllrma
dı, birlikte arka salona geçtik. 

Yağı'lı bir kıf güniydi. Islak 
rüzgarın pek hoyratlığı üzerinde 
idi. 

Vakit, erken olduğu için, klüp
te uşaklardan, garsonlardan baş
ka kimse yoktu. Fakat kalın, tüy
lü yol hahları sesleri yutuyor, çıt 
olmuyor, rüzgarın homurtusu, bi
nanın içinde dola§ıyordu. 

Sırrı Nevres, çok sakin görü
nüyordu. Bu ı ·· n tten oa 

Bir çift gri eldiven 

Tuhaf bir itiyat biraz banal ol- j 
makla beraber o bu kokuyu çok se
verdi. Mendili, eldiveni, çantası, 
sapkası iskarp 'n!eri, herteyi Flör 
damur,, kokardı. Etajerinin üstün
de ufaklı büyüklü fiteler hep içi 
flör damur dolu. Bumu keskin ko
ku alanlar Süheylinın bir odaya 
girdiğini derhal anlayabilir. Bu ko
ku onun odasına snmif, perdeler, 
masa örtüleri, fırça, gibrit, tahta
lar, album'.er, kitapl:ır, kalemler, 
aynalar hep bu aıık çiçeğinin esra
rıengiz kokusile bulanmıttır. Bu ko 
ku Süheylaya ait efyamn iliklerine 
işlem",tir. . 

O gün gri bir eldiven almı,tı. 
Çantasını açtı ve küçük lavanta şi
şesinden eldivenlerin içini dı~ını 
gene bu koku ile buladı. Adeta 
"Flör damur, Süheylanın eşya ü
zerine vurduğu damga gib"dir. Ev 
icinde Flör damur kokan bütün es
y"a, Süheylaya aittir bunu herkes bi: 
lir. 
Akşam üstü Bomontiden tramva

ya bindi Taksimde Şevket Cavit 
beylere gitti aktam çayından son
ra tekrar eve döndü. işte bu iki üç 
satlik kısa bir ziyaret kendisine 
pahalıya maloldu. Çünkü ya Tak
sime giderken ya Bomontiden eve 
dönerken tramvayda sabahleyin al 
d~ğı gri eldivenleri unutmuş, kay
betmişti. Şi,li tramvay deposuna 
telefon etti. Bulunmadı. Giden git
ti. Halbuki öğle yemeğinde koca
sı da eldivenleri pek beğenm · şti. 
Pahalı ve güzel ııeylerdi. Beğenil
miyecek gibi değil ki. Yazık bir de
fa giymeden kayboluşu ne fena. 
Çok acıdı doğrusu. 

* * * Süheylanın kocası bankada me-
murdur. Kaybolan eldivenleri iç"n 
evde dönüp dururken bankada ça-
1ı,an kocasının mesai odasır.-ı şöyle 
bir göz atalım. 

Bankada bir Nenni Bey var ki 
genç, yakışıklı bir delikanlı, Her
gün yeni bir kadın macerası anla
tır ve ka11ısındakilerin ağzısını su
landırır. 

Bugün öğle yemeğ"nden i•ine 
geç geldi. Onun böyle geciktiğini, 
~alc-rak VP •~hr ue1 ıliP.ini P'ÖrPT\ ar-• itti ha 

kadaşları derhal anladılar: 
- Nermi gene bir dalgadan ge

liyorsun galiba. 
Güldü ve cebinden bir çift kadro 

eldiveni çıkararak masanın üstüne 
fırlattı. 

- işte delili. 
Baktılar. Gri bir kadın eldiveni 

ve gayet nefis Fiör damur kokuyor-
• QU. 

- Seni müdür aradı dediler. Ner 
mi: 

- Vız gelir dedi. Bu eldivenle
rin sahibinin yanından gelen bir a
dam için bu haber metelik etmez. 
Lakin enfes ııeydi. Bugün tamdım. 
Bir buçuk saat kadar beraber kal
dık. Ayrılırken bu eldivenleri ha
tıra olarak bana verdi. Kendisi bir 
defa bile eline geçirmemi,. Görü
yorsunuz yep yem. 

Hakikaten hiç giyilmemiş, buruş 
mamış bir çift gri eld:ven gözleri
nin önünde idi. 

Süheylanm kocası eldivenlere ba 
kıyor ve hayret ediyordu. Karısı- : 
nın bugünkü aldığı eldivenlerin tıp 1 

kısı, hem de Süheylanın kokusu 
var. Tesadüfün bu kadar yanyana ı 
gelmesi 'aşılacak şey .. 

Neyse mümkün olmayan şey de
ğil ne flör damur yalnız Süheylaya
mahsus kokudur ne de gri eldiven 
g;ymek yalnız onun hakkıdır. Geç
ti. Ozreinde durmadı bile. Biraz J 

bir yerde oturdular bir iki çakıştır-
dılar. Eve döndü. ı 

Eve geldiği zaman Süheylayı bi
raz durgunca gördü, sordu. 

- Nen var? 
- Hiç. Öyle acıyorum ki; sabah 

aldığım eldivenleri tramvayda kay. 
bcttim. 

Kocası şöyle bir düşündü. 
Siz olsanız Sü1ıeylanın bu eldi

ven1eri tramvayda unuttuğuna ve 
Nerminin uydurma bir çapkınlık 
palavrası attıeına inanır mısınız i
nanmaz mısınız? 
Kadın karilerim Süheylanın ma

sumiyet.ne inanırlar, ama erkek 
karilerim Süheyladan adam akıllı 
şüpheleneceklerdir. Kocası Sühey
laya ne yaptı? Sizin aklınıza ge
lenden fazlasını değil. 

1 il A 
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Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleriz 

Sigortaları halle için müsait şeraiti havidir 
Merkezi idaresi : Galatada Onyon Hanında 
Acenk"• bulunmayan ıehirlerde acenta aranmaktadır. 

iiiii> Tel. Beyoğlu 4887. ~11~2469~ 

olduğunu anlıyordum. 
Biribirimizin elini sıkmadrk, 

karşılıklı oturduk. Sım Nevres, 
bekliyen bir tavırla duruyordu. 

Söze başlamak için, uzun mu
kaddemeye lıizum yoktu; konuşa
cağımız mesele, ikimizce de ma
lumdu: 

- Sizinle, açıkça anlaşalım, 
Sırrı Bey .. Evvela, vaziyetin müp· 
hem, karışık ve karanlık gibi gö
rünen noktalarını aydınlatalım. 
Ferhunde hanımı, size karşı bir si
lah gibi kullanmak niyetinde de
ğilim, Genç kızın haline açıdnn 
ve şimdi }- e~hun<le hanım, lzmir
de. 

Sırrı Nevres, başını doğrult
muştu, inanmayan gözlerle bakı· 
yordu: 

- lzmirde mi? ..• Ne münase-
bet? 

Onu da anlatacağım .. ls
tanbulda yaşamak istemiyordu. 
Birtakım nahuş manzaralarla i
kidebirde muazzep oluyordu. iz. 
mire gitti ve niıanlan<lı. 

Sırrı Nevres, gözlerinin bütün 
dikkatile beni süzüyor, bir tek ha
reketimi kaçırmıyordu: 

- Nitanlandı ha! 
Başımla tasdik ettim; 

vet nitanlandı. Artık si-

tehlike kalmadı. Ferhunde ha
nrm, belki bir silahtı, lakin ben 
bu silahı kullanmaktan vazgeç
tim. 

- Neden? 
- Çünkü, kızcağıza acıdım. 

Kendi aramızda halletmeği daha 
muvafık buldum. 

Sırrı Nevres, inanmakla inan
mamak arasında bocalıyordu : 

- Aramızda, neyi halledece-
-· ., 
gız. 

- Neşrden!n izdivacı mesele
sını .. 

- Hala mı bu nakarat? Size, 
son ve kat'i kararımı söylemiş
tim, zannederim. Hem aradan 
geçen günler, bu meseleyi büsbü
tün ciddileştirdi. Şimdi istesem 
bile dönemem! Dönmek elimde de 
ğil artık! 

Bu adam, neler söylüyordu? 
Ne demek, ne ani.atmak istiyor
du? Beynim sancılanmıştı. Haki
katen geri dönemiyecek kadar ile
ri mi gitmişlerdi? 

Kanım çekiliyordu: 
- Neden dönemiyorsunuz? 
Sırrı Nevres, benim fena halde 

bozulduğumu görmemezliğe geli
yordu: 

- Etraftan duyuldu; eş dost, 
ilmi k 1 ad · · 

Bugünkü pro 
ISTANBUL t 

18,30 Pli.k neıriyatı. 19 
tarafından çocuklara maıal. A 

neıri1ab. ( Eftalya Sadi H. Sa 
21 Ajana •e horsa haberleri, K 
21,25 Oda nıusilcis konıeri (C 
cip Yakup, Me•ut Cemil Beyi 

223 Khz. VARŞOVA. 1345 
19,25: Senfonik pli.klar. -

Leo Fallin .. FLORfDA GU 
Musahabe. 24,05: Danı muıiki 

823 Kbz, BÜKREŞ, 364 m. 
13: Hercünkü neıriyat. 18: 

19: Musahabe. 20: Oni•ersite. 
45: Konferans. 21: Senfonik k 
ler. 

545 Khz. BuDAPEŞTE, 550 
18,30: Keman konseri. - De 

nerin eaerlerin.den "SIECFR 
(Pette operaundan). 24,20: Siı 

592, Kı.., ViYANA 507 m. 
18,55: aKdınlar koro konseri. 

20,15: Derı. 20 40: Kadın notl 
Widerspenıticen Z.chmunc,. isi 
operaıı. - "Haberler. 2.3,55: Pi'"' 

191, Khz. Deutacblandıender 
20: Atk ..-e çİçt!k. 21,15: .Net 

çalar. 22: 'Die Djckera., isimli • 
habe. 23,20: Haberler. 24: Mür 
musikisi. 

686 Khz. BELCRAT, 437 
20: Radyo orkestrası, 20,50 

Sırp beatekirlarının e.erlerinde 
45: Pl.ik. 21 .50: Radyo temai1i. 
ni (Serenatlar). 23,10: Haberi 

904 Khz. HAMBURG 332 
20 Racuberhauptmann Nickel 

tenıail, 21 Haberler, 21,15 Net' 
•tlt-i, 22 Karrıılc: konser. 23 Mua 
2 1 Ork•slra, 

9SO Kbz. BRESLAU, 316 m.: 
_19,30 Memleket f&rlınlarr (lan 

~ıs•hi netriyat, rnüsababe, 21,t 
sık mt.•aiki, 22 karııık lr.onaer 
musiki ,.e dana. ' 

VAPURCU 
TURK ANONiM Ş 

lST ANBUL ACEN 
Liman Han, Telefon: 

Trabzon y 
DIKKA 
TARI vapuru 

llazira 

PAZAR cünÜ saat 20 
rrhınmndan katkacak olan 

purda zamanın he 
konforu, kamaralard 
tilatör, akar ıu va~dı 
ci kamaralardaki y 
kamilen karyoladır. 
verte yolcuları için 
ranzalar mevcuttur. 

Gidişte : Zonguldak, 1 
yancık, Samsun, Ünye, Gir 
rebolu, Görele, Trabzon ve 
Dönüşte bunlara ilaveten Of 
meneye uğrayacaktır .. 

İzmir sür' at 
SAKARYA vap 
Her PERŞEMBE g· 

16 da Galata nhtnnmdan 
doğru lzmire gidecektir. Bu 
her pazar günü saat 16 da 1 
kalkıp doğru lstanbula gelec 

ZA Yl : Temini istikbal 
147-49 kayd No. lu maaf c ·· 
alm:oı:kta olduğum ma&flllla ait 
kaybettim yerusini alacağnnda 
yoktur. Ali Osman. 

ABONE OCRETL 
Türkiye İçin 

L. IC. 
3 ayl.jı. • • • • • .. .. 4 -
6 .......... 1'50 

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

Gelen evrak ıeri ..-erilme:ıı:.
ıeçen nüshalar 10 kuruıtur.- C 
matbaaya ait itler için müdiriyet 
caa.t edilir, Gazetemiz ili.nların m 
tini kabul etmes. 

yim. Hem sonra, herkes, 
mana verir? 

Sırrı Nevresin tavrı e 
veriyordu. Kalbim, bir.:Z f 
mıştı: 

Lü,zumundan fazla 
yorsunuz. Bunlar olağan 
dir. Bozulan, yar:da kalan 
b~r tek sizinki mi? Buna, 
nın sıhhatini bahane edebil" 

Sırrı Nevres, kuvveti 
güvenen bir eda ile kafası 
tutuyordu: 

- Bunlar, çocukça b 
ler, Beyefendi. 

Kalbim göğsüme aığttıı 
Orada Sırrı Nevreai yumru 
altında ezmemek için kend" 
tutuyordum. Hasta yata 
Mesturenin halsiz, ölgün 
bana yalvarışı gözümün ön" 
gitmiyor. Öfkelenmek <leği 
zillete katlanmalıymı. 

- Sırrı Bey, beni dinle 
Şu ak saçlarımla size yalva 
rum. Netideden vazgeçiniz. 
denin annesi, genç yatında, 
öldü. Neşidenin de kut 
cam var. izdivaç, onu, hisse 
sut etse bile, sıhhatini, hay 
tahrip edecek. izdivaç , onu, 
dürmek demektir. Eğer, hali 
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l'u,·alet masası 

h Ah zaman eskisi gibi değil ki .. insan 
Q dediği .zaman rastgele kreme 

PQrq ueremiyor ••• Mübareklerin hep&İ 
de pahalı .. Fakat körolcn;ı krem lazım 
da .. işte bizim küçük kızın yÜ:ıünde 
B~ne sivilceler çııJrtr .. Deriai bozuldu ... 
Bır krem sürse belki böyle olmaz .•. Fa. 
kat babası tekaüt maaşile kı:ıırıın yÜ:ıÜ 
ne gözüne nasıl itina eder? 

işte aİ;z;e kolay bir krem: 60 garm 
kadar beyaz; balmumu alın. Bunu gü. 
Zelce ''Rani mairc,,de eritin. içine 1.2 
z•am halia Ayvalık zeytinyağı koyun. 

1
.unun kadarda bal ve bir okadar da 
ırnon suyu il<ive edin ... Hepsini karıf
tı~n ..• Uzun zaman bir çatalla dövün .. 
Guzel yumurtasız bir mayonez olur ... 
Hayır hayır. Şaka söyledim, Güzel bir 
krem olur. Vücudu, deriyi okadar iyi 
besler ki ...• 

* * * Yalda aynanızı çıkanp bakıyorsu-
'1ı.z •.• A ! . .yüzüm gene pırıl pır:l yanı
J!orf.,, Haydi pudra kutusuna mı:iraca
at.,, Daha demincek pudralamıştım ne 
fab.,k uçmuş., 
d Hele yaz; günleri şu pudrayı yÜzde 
1,'!'durabilmek ne müşkül i~tir. iki da. 
ıkada bir pudra/anmak ta olmaz; ya .. 
. Ben bir kolayını biliyorum durun 

8 '%e de öğreteyimde siz de benim gibi 
kahat edin. Sabahleyin yüzünüze bir 

ere pudra sürdünüz mü akıama ka
~ar uçmıyor ... Ne iyi değil mi? Oyle 
••e dinleyin: 100 gram gül suyuna 25 
i't-anı saf glicerine karıştırın rJe bu 
'>ıQ/ı/ülü yÜ:::Üne sürdükten sonra pud · 
.,QlQy1n. Sokağa giderken çantanız'! 
~4dralığınızı kaymağı unutursanız hıç 
"%iilmeyin, lôz.rrn olmıyacaktır. 

* • ~ 
Tırnaklarınız; da ne. de çok beyaz; le. 

keler var. Ta tırnağın dibinden çıkıp 
ta ucuna kadar gelecek te siz; de kur
tulacaksın·:; ... Omürle sabra bağlı iş. 
Bazılarımız o beyazları görünce sevi· 
rıirler: "Yeni bir şey alınacak yahut 
~~diye gelecek,, derler fakat onlar he· 
ıye alınacağı .zaman deği.l tırnak dip· 

~erinin zayıf düşüp te tırnakları iyice 
l esleyemcdiklcri zaman çıkarlar. Bu 
~keleri yok etmenin caresi kend;.,e i· t ~akmak kuvvetli gıdalar almaktır. 
c.ıcut kurırıetlenince 11ır cıaha go)·un· 

ftıe~lcr. Ama ,imdi görünenleri ne ya· 
Palım? Bir parça suya şap atıp·z;.. Ar· 
~k eritemiyecek bir hale gelsin bir• 

aç damla da alcool camp1ıre aakn. a.:ı· 
~•%. Sonra tırnaklannızı bunun içine 
l afırtnız. A:ı :::.amanda lekelerden İz; bi 
e kalmaz. 

Şemsiye 
Kadının şıklığını itmam eden va

&~talardan biri eskiden hiç ~üphe
~ız ~emsiye idi. Fakat kadını oto· 
~0hil direksiyonunun ba~ına geç
lıkten tenis raket' ni eline aldıktan 
~~-nra femsiye de bir köşeye büzül-

ıı. Ye utancından meydana çıka
~a:ı: oldu. Hiç 'üphe yok ki kalın 
~kü_z derisi veyahut Pekaie eldiven 
1 hır kadının eline şemsiye yakış

;na:ı:. Fakat dantelden veyahut, ke
en aiorlu örgüden b'r e!diven taşı· 
Y~n beyaz bir elin içinde, şemsiye
nııl bütün letafeti meydana çıkar. 

Şte bu gibi eldivenler son za
ltıanlarda çok moda olduğu için 
•eınsiye.de tekrar revaç bulmuştur 
k Bu sene de gene siyah, veyahut 
ırınızı beyaz "To'le ciree,,den kı· 

~a saplı, yuvarlak şemsiye gene mo· 
l adır. Diğer taraftan birçok renk
erle karışmış yün şemsiyelerin bi-

( • 

1 

J 

1 
Esans yapmanın usulü 
Esans alacağız diye avuç dolusu 

para verseniz . Çiçeklerin tam bol . 
olduğu bu zamanda istediğiniz çi- 'ı 
çekten esans yapabilirsiniz. Hangi 
çiçeğin kokusunu daha çok severse 
niz. Yapraklarını koparın toprak 
hir kaba bir sıra yerleştir· n üzerine 
bir sıra kalın tuz koyun bir sıra çi
çek yaprağı bir sıra tuz ile kabı dol ' 
clurun sonra üzerini hava almıya
cak bir şekilde camcı macunu i.e 1 
yahut lüleci çamuru ile sıkıca sıva- 1 

yın serin bir yere koyun bir ay dur
sun. Sonra şişelc!re bir tülbentten 
geçirerek doldurun. lsted:ğinizden 
i\la bir esans elde edersiniz. 

Çiçeklerdeki kurtlar 
Havuz basındaki saksıların hali

ni görmeyin.' Canım sardünyelere 
~ene böcek, kurt üşmü-ş.. Hele sü
~üklü böcekleri sormayın .. Halbu
ki ne kadar da itina ediyordunuz 
Akşam'.arı da beyefendi burada f· s 
l;ıye yi açıyor, bunların karşısında 
bir iki tek endaht ediyor, günü yor
gun'.uğunu unutturuyordu. Bu kurt-, 
!arla baş etmenin imkanı yok ki .. 

Neden olmasın efendim neden 
olmasın. Her litres'ne kırk gram 
petrol karıthrılmış su ile bunların 
sulayın bak o zaman hiç birisinden 
eser kalır mı? 

Eğer kolonya yapmak istersen'z 
8- 10 gram esansa 100 gram 90 de· 
receli ispirto karıştırın. 

Mürekkep lekesi 
Mahtum bey b~ yaşında ama 

maşallah kitabete pek meraklı. Eli· 
ne kağıt kalem geçmiye dursun he
men cızıktırır. İşte gene annesi 
mutfakta aşure kaynatırken küçük 
bey eline kağ.~dı .. k'.':lemi geçirmiş. 
Canım sofra ort.':'sunün üzerine ya
zıp dururken murekkebi de devir
miş .. Bir vaveyladır koptu! Artık 
bu örtü ıslah olur mu? .. 

Olur efendim olur... Lekeli ta
rafı sirke ile biraz limon suyu mah
lulü içine batırın. Bir müddet kal
sın ... Lekeyi adamakıllı çıkarır 
Fakat biraz sarı gölge kalır. Bu pas 
Lır. Çünkü mürekkeb'n içinde de
mir vardır. 
• Bunu gidermek için örtünün le
keli tarafını biraz sütün içinde kay-1 
natın ... 

Sinek kağıdı 
Ah bu karasinekler, ah bu kara· 

sinekler ... Yaz geldimi deli olurlar .. 
Vız vız odanın ortasında mevlevi 
~eyhi gibi dört dönerler ... Hadi eli
nize bir havlı alın pencereleri açın ' 
ve kovalayın .• İşiniz yoksa uğraşın 
durun ... 

Her zaman sinek kağıdı da alın· 
maz ki, bakkalda da yok. .. 

Bunun kolayı var. Bakın ne ya
pın. Kırmızı biberi balla karıstırın. 
Bunu yağ kağıdı üzerine sü~ün ... 
Ye bırakın kurusun ... Sonra kulla
nacağınız zaman Üzerlerine biraz 
su serperek nemlend'rin ... ökse gi
bi olur .. Sinek değil ya karga ya
pışsa kaçamaz .... 

Biz de fazla izam ettik değil mi? 
Hakikaten bu usul sinekler için 
birebird'r ! 

raz ağır da olsa, Sweaterlerle iyi 
imtizaç edeceği için plajlarda kul
lanılacağı zannedil'yor. 

Bambodan ve renkli kağıttan ya
pılmış Japon şemsiyeleri ise her !e
ne itibar görmektedir. Çünkü çok 1 

zariftir. Sağlam değildir. Bunun se
bebi de fiaf nin çok ucuz olmasıdır. 

Diğer taraftan bu sene dört köşe 
şemisyelerin de meydana çıkacağı
söylenmektedir. 

Dantelayı temizlemek 
Dantel" ya meraklısısınız.İnsan ha
li bu ya .. Sabahtan akşama kad::ı.r 
elinizde tığ dantela örer duru~u
nuz; fakat ş:mdi yaz. Eliniz terli
yor. Dantela da kapkara oluyor • 
Ah ~nu temizlemenin çaresi yok
mu? .. Yıkamalı? Aman sakın. Bu
ruş buru~ o'ur. ütülemesi de zor. 
onun iç'n size gayet kolay bir usul 
tavsiye edelim: 

Dantelanızı bir yere yayın. Uze
riııe "Magnezi,, tozu ekin. Ve tek· 
rar ma•ura sarar gibi sarın. 24 sa
at bir yerde bırakın. Ertesi günü a
çın, bir silkin! Ne s birdir ne kera
met el çabukluğu marifet! Dantela 
becıbeyaz olmuştur. 

,ıte size bu yaz her yerde çok te

sadüf edilecek olan bir bluz mo
deli bu bluz; beya:::. krep jörjetten 

yapılmı,tır. Etrafında halka hal-

ka biiyiik earn~türler vardır. 

Y-az erı.cl.İşeleri 

IB lYI ~~in~ iP> O cSj O ©l tr<dl ©l ifil~ 
lb>üçüm m~y© m©<dl©ı? 

Biribirine zıt zevkli kalın örgülü mayolara şimdiden 
Kaliforniga plajlarında tesadüf etmek mümkündür 

' Ayak terlemesi 
Bu sıcakta da insan terler 

hani!.. He!e yol yürümek mecburi· 
yetinde olanlar iç'n,. Ayağın terle
mesi de çekilir bela değildir. 

Böyleleri ne yapmalı? .. Gayet ba 
sit ! Çorabının arasına asitborik ek· 
meli .. Oldu bitt: .. 

Hadi terlemeği ·böyle bertaraf 
etmek mümkün .. Fakat sıcakta İn· 
san yururse ayağı Jişer. Dehtetli 
yoru!ur. Ayakkabısı dar gelmeğe 
başlar. Bu yorgunluğa kar•• da ça· 
re şudur: Uzun yol yürümeğe çık
kacağınız zaman ayağınızın tabam 
na gıliaerin sürünüz .. Hiç yorgun· 
luğu hissetmezsin'z ... 

Cam temizliği 
Ah bu sinekler •.. Gene camlar 

berbat olmu5. İşin yoksa iki gün· 
de bir tem'zle ... Hayır temizlemek 
bir şey değil. Üzerinde iplikler ka
lıyor. İyi kururnıyor .... 

Fakat hiç gazete kağıdile camla· 
rı temizlemeği tecrübe ettiniz m:? 
Çünkü gayet k~aydır. Gazeteyi bu 
ruşturacaksın. Islatacaksınız, onun
la camı sileceksiniz. Sonra gene 
buruşmuş gazete ile mükemmel ~
ruluyacaksınız. Gıcır gıcır temız 
olur. 

Yaz mevs:mi geldi.. Ortalık a- \ 
dam akıllı ısındı. Artık yava' ya
v14 denize girmenin zamanıdır. Va 
kıa ecdadımız karpuz kapuğu yere 
düşmeden denize girilmez demişler 
dir. Fakat onların sözlerine bakar 
sak lokantalarda karpuz kapuğu 

yere dü,müştür. Daha henüz de
niz hamamları yapılmadı amma 
fİmdiden sahillerde p1ajlarda ka
yıklarla denize g' renler çok vardır. 

Denize girmeli? Fakat ne ile? .. 

Bittabi mayo ile.. Fakat mayo 
nasıl olmalıdır? Mayonun da bir 
modası vardır. Onun da her sene 
kendisine göre değişen renkleri 
vardır. Daha 'imd:den Kalifornia 
pl5.jlarında bu moda ortaya atı'.mıs 
tır. Birçok artistleri bu plajlarda' 
mayolarının güzelliği ile biribirle
rine rekabet etmektedirler. İtte 
siz, bu birkaç s ·nema artaitinin 

Ml\'.lı~evlh1~ırll~ır v~ 
~Un®t ®ŞVC§l~D O 

Dünya kuruldu kurulalı insanlar daima süslenmeo, 
ğe rıe daha güzel görünmeğe hevea ctnıiıler, bunun için 
çalışmışlardır. Her kaıımin kendin~ göre b~r. sü~len~e 
tarzı r>ardır ve bu tarz da o kavmın derecesını go!ltenr. 
iptidai insanalr taşı, tahtayı, hayvanların boynuzunu, 
fi/dişini yontar, deler/er bunlara acaip şekiller verirler 
ve mabutlanqa yahut ta karılarına, sevdiklerine hediye 
ederlerdi. Arzın ilk günlerinden beri hala Sonde Adası
nın yerlileri çiçeklerden gerdanlık veya taç ÖrÜyorlar 
alacalı bulacalı otlardan terlikler yapıyorlar, arayıp 

kumda bulduk/an deniz; hayvanah kabı.ıklar:-ndan kulak· 
lanna, burunları.na küpeler, kollanna bilezikler, boyun· 

/arına gerdanlıklar yapıyorlar. 

giydiği mayo nümunelerini takdim 
ediyoruz. Beğenin beğendiğinizi 

ve mayolarınızı ona göre yaptırın. 

Vakıa sinema artistleri daima 
zengindir, daima şıktır. Her kadın 
plajda bir artist gibi gıyınemez .. 
Fakat mayonun paha'ılığı ne ola
cak. Ve nihayet birkaç kuka yün! 
Size mayolar hakkında bir fikir 
edinmeniz için bu resimleri nefre
diyoruz: 

Bu sene, mayolarda da elbisele
rin rengi hakimdir. Nasıl yazlık 

elbiseler için biribirine zıt renkler 
intihap ediliyona mayolarda da 
vaziyet aynıdır. Siyahla beyaz, kır· 
mızı beyaz, koyu lacivert beyaz, 
yeşil ve kırmrzı ... 

Diğer taraftan gene biribirine 
zıt renklerle yapılmış çizgili ma
yolar da çoktur. Bu çizgiler verevi· 
nedir. Önde ve arkada ~li bir 
hat halinde biribirinin içine geçen 
zaviyeler teşkil etmektedir. 

Diğer taraftan düz renk mayolar 
da fakat bunlar kalın örgü ile yapıl 
maktadır... Mayolara kuş'lk truc 
mak bu sene pek moda değildir. 
M mafih takanlara da tesadüf e
dilmektedir. t,te mayoların model. 
!eri ve modası ... 

Diğer taraftan plajda giyilen el
biselerin modası da başkadır. Plaj 
elbiseleri daha ziyade kışa eteğe 
doğru gitmektedir. Bu sayfada 
böyle bir plaj elbisesi nümunesi de 

görüyorsunuz ... 

Fransanın La Ranle, Deauville 
gibi deniz tehirlerinde kısa eteğe 
çok tesadüf edilmekteuir. Bilhassa 
blüz ve etekltk için kua etek çari

dir. Ve plajlarda ekseriye blüz ve 
eteklik giyilmektedir. 

Bakalım bizde bn sene Altınkum 
Suadiye, Flurya plajlarında kısa e
tek giyenlere tesadüf edilecek mi?• 

insanlar iyiye ve güzele meftun olduklanndan İyİ· 
yi ve güzeli her zaman her yerde aramqlar vesait ve 
akıllan fazlalaştıkça bu araşt:rmalan derinleştirmişler, 
asırdan asra ve günden güne buldukları şeylere daha in
ce şekiller vermeğe baılamıılar, anlan mükemmelleştir• 
meğe uğraşmı§lardır. Süs için yapılan bu araştırmalar 
haç binlerce kişinin canına kıymamış, kaç binlerce kişiyi 
de •akat bırakmamıf, kaç zengini iflas ettirmemiştir .. Fa
kat insanlar uşanmamışlar, bıkmamışlar, ufat:'k bir taşın 
arka .. t 1dan senelerce koımuılarclır. Her ~anda ve 
her mekiinda mabutlar, kadınlar ve hattii bazı erkekler 
Üzerlerinde Yolconde yahut Bengale'in mücevheratını, 

Seylônrn yakutunu, Arabistanın incisini, Hindistanın 

zümrüdiinü, Jranın topaz!ını rıe her türlü kıymetli taşları 
taş:mıılar, taşıyorlar ııe dünya yerinde durdukça taşıya
caklardır. Bunların sahicisini tedarik edemiyenler mü
ken;mcl kopyelerini elde etmiflerdir. 

•. z hayvanı kabuklarından yapılmıı birçok ıeyler, ke
s:lmiş, yontulmuf, kristal gibi, fildifi gibi çok fazla de
ğeri olmayan taşalr da en buyÜk kuyumculann camekan
lannı süslemektedirler. 

Bu s~ne .... dünyayı kasıp kavuran buhranm netice
si midir nedir -- bu kıymetli taşların yanında kıymeti 
hiç te büyük olmayan şeyler hüküm sürmektedir. Mese
lô zeytin ağacından yapılan te~yinat Parisli hanımların 
en büyük süsünü teşkil etmektedir. Gümüşü anberden, 
fil kılından yapılan yüzükler çok rağbet görmektedirler. 
Hatta ne der.iniz, tıpkı iptidai i...analrın tQfldığı g;bi 

Amerikanın, Afrikanın çöllerinde vahşilerin, yam· 
yamların oynadığı oyunlar bir uımanlar Çarli.ston ismi
le bütün emdeni şehirleri nasıl istila etti iseler bugün de 
bir Arap Kralının te:ıyinat.!nı bir Tahitilinin süsünü teş
kil eden taşlar, bilezikler, taçlar, yüzükler, her yerde 
hüküm süreceie benziyor. Acaba vahşiliğe doğru bir 
tereddi mi?. 
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1000 futbol maçı 
Yalnız bir klubün değil, memleketin 

en emektar futbolcusu çekiliyor 
Feneroahçenin Viyana futbol klü

bile bu cuma yaapcağı maçta Zeki 
Rızanın son defa oynayacağını yaz .. 
mışt.k. 

Zekinin futbole vedaı müna•ebeti
le, maçtan evvel F enerbal1çe klübü 
tarafından bazı mera.a.ım hazn·Ianmıs~ 
t1r. -

Yalnız Feneıi>ahçeni:ı değil, Türki
yenin en enıektar futboıciısüne saha
~a ve seyin:ilerin. önünde yapılacak 
bu mera_:ı!m, çok yerinde bir kadir
bilirlik eseridir. Böyfe sporculara hak 
ettikleri ta·kdir borçlarımızı ödemek 
hem onlar için bir gönül ferahlığı, 
hem de gençler için güzel bir teşvik 
olur. 

Biz de bu yazımızı Zek;ye hasrct
meğ>i muvafık buluyoruz. 

Zeki Rızanın Türk fotbolüne hiz
m.et ve emeği bir taraftan müddet, 
bir taraftan da maç aderli itibarile
dir. Çok genç iken F eneı bahçe birin
ci tukımına geçen Zeki, tam 23 sene· 
dit- futbol oynamcJrtadır. tenerb.a iÇ~· 

nin üçüncü taklmından ba§lıyarak bu 
güne kadar yaplığı futbol maçları 100!) 
rakanıını bir hayli aş.mıtın·. Futbolün 
cm müterakki bir halde bulunan meın 
]ek.etlerde bile, maçla.rt:n a.ıklıg. dola
yıs.jle çok maç yapmış futbolcü.Jer az 
değildir, fakat devamlı olarak yirmi 
seneden fazla futbol oynayanlar ora
larda bile enderdir. 

Klübün üçüncıi ve birinci takımlann 
da olduğu grbi, tem&ili ye milli takım 
larda da daima JT'lıel'lkez muhac.:im oyna 
yan bu futbolcü, ş.ütlerin;n i!:abet ve 
kuvveti, pas tevziatı ve gol çıkann~ 
kabiliyetile kendisini tanıtmış ve sev
dirmiıtir. Bilha611a mütarekede olsun, 
daha eonra olsun lngiliz ve ecneb; ta
kımlarına karşı çıkardığ. harıkulade 
oyunlarile büyük bir §<)hret ve (Ü•-
tat) la.kabını kazanmı§of:ı,:·· . 

Futbol pratiğine, bu lakabı cıdden 
hak edecek kadar vlıkıf bulunan Ze
lti Mitli Takımda on allı defa yer al
ın:ş ve Milli takımımızın t~ekkülün
den itibaren kaptanlığını derııhtc et
miş.tir. 

Zekm;n futbolde en faal ve en iyi 
zam.anlarından biri de 1924 olimpİ· 
yaıtlan akabindeki ~al turnesine te
aadüf eder. Mesela, hat,mmızda kal
dığına ~öre, bu tunıede Türk takımı 
Finlandiya talmrum 4 • 2 yenmış •· ~ 
Türklerin dört golü.nü de Zeki yap
m1'°tı. Türk ta.kunının bu pa.rl&k gali
b:yeti yalnız o menıleketteki Türklee 
rin d.,ğil, bizz .. t Finlıuıdiyahlann da 
büyük bir muhabbetini kazanmış(ı. 
Diğer bir çok maçlarda olduğu gibi 
Zekinin Silavya ve flrat Viyana:va kar 
§ı oynadığı mükemmel oyunlaı· da 
futbol tarihlınizin en esaslı sahif,.le
rini teşkil edebilir. 

i'sütün hayatım F enerbahçe klübün 
de geçiren ve o uğurda U$anmadan 
çalışan bu kıymetli futb?loii. bet al~• 
aeneden beri klübüniin ıdare heyet ı
ne P.:inniş.tir. Bugün açık ve kaparı 
tri.bÜnleri, çimen &aha..s.ı, mükemmel 
p;ırtıi ve aaireo;\e modren bir tekilde 
Ka.dıköyü süsleyen F enemahçe sta
dının bu hale gelitinde, idareci olara 1: 
Zekinin de büyük bir hissesi vardır. -

. Bi~ •!>~n;u için ne mazhariyettir 
kı, klubu ıçın meydana getirilmt'sİne 
çok çafo;tığı bir ...tadda ve kendisini 
reven halk önünde, kadirhili,. klübü 
tarafından çeyrek asırlık bir emcğın 
takdir edildiğini görebiliyor. 

Sadun GALiP 

Cuma gUnkU maç 
Fenerbahçe Spor Klübü Riy&se· 

tinden: 
Gazi Hazretlerinin müaaadei m.alt

susalarile atadnnız dahiline dikilen 
Gazi Heykelinin kü§at resminin icra
sı ve 26 mcı yıldönümümüzü kutlula
mak vesiiesile hazırlanan büyük spor 
bayramı için Viyanadan davet edilen 
F. C. Vien takımı perfembe sabahı 
gelecek ve cınna günü ilk maçını F e. 
nerbahçe &tadında klübümüzle yapa-

1 caktJr. ~ 

1 - Maç tam saat 17,30 da b'4hya 
ca.ktır. 

2 - Halrenı Keıma.1 Halim Beydir. 
3 - Biletler: Bilaistisi!a aç:k tribün 

ler 50, kapalı tribünler 100 kuruştur. 
Numaralı yerler 200 kunqtur. 

4 - Bu maçlar için serbeat duhul 
varakaları muteber değildfr. Bilet ve 
davetiyesi olmıyanlar stada girenıez. 
ler. (Bundan resmi ünifonnalı tayya. 
""' ve denizaltı zabitanı müstesna.dır) 

5 - Brletler, izdihama mani ol· 
mak için, şimdiden ı-·enerbaıbçe ~.tanı· 
le Milli Spor Zeki Rıza mağazasında 
ııatılıınalııtadır. 

6 - Bu maçtan evvel &aat 14 te 
Yunanistan ve Viyanadan gelecek o
lan 8 atletin ittirakile atletizm miisa· 
bakalanrun finalleri yapılaeaktır. 

7 - Pazar günkü maç ha!.ldundaki 
program cınnartesi günü gazetelerle 
ilan edilecektir. 

Ajar.sın tebliği 
ISTANBUL, 28. A.A. --Onümüzde

ki cuma günü F enerbahçe klübünün 
26 mcı. ıenei devriyesi münasebetiyle 
Gazi Ha:zret.ferin.in nıii•aa.deleriyle rdı:. 
zedilcn abidenin ve yeni tribünlerin kü.
§at resmi yapılacakbr. 

Bu merasimi bir spor boıyraım halin
de tesit etme&: kararım veren Fenerl>alı
çeli!.,r büyük bir program hazırlamış· 
!ardır. 

ı~ Kol.,j atleti:z:m müsabakalannm 
planları yapılacakbr. Bu müsabakalara 
Yunanlılann Balkan oyunlannda birin
cilik kazanan beynelmilel atletlerinden 
bir grup ve Avusturyanın en kıymetli 
iki atleti iştirak edeceği için bu final mÜ· 
aabakaları mevsimin en §ayaDI dikkat 
spor hareketi olacaktır. 

2.- Gazi abidesinin küşeıt resmi ve 
klübün 26 mcı yd dönümü münasebetiy
le F enerbahçenin reİ•i ve Adliye V eki
li Saraçoğlu Şükrü Beyefendi tarafın· 
dan bir hitabe İntt edilecektir. Vekil 
Bey tarahndan sporcu gençliğe yapıla
cak bu hitabenin bütün memlekette din
lenilebillmesi için tertibat almmaktadr. 

3.- Ate§ Güneş klübü reisi ve Bolu 
mebusu Cevat Abbas Bey de bir hitabe 
İrat edecektir. 

4-- Vali ve belediye l'eisi Muhittin 
Bey tarafmdan Gazi abidesinin ~t 
resmi yapılacak ve bütün sporcular bu 
abidenin önünde and içeceklerdir. 

5.- F enerbahçe birinci futbol takı
nu Viyananın maruf profesyonellerin
den F. C. Wien talmnı ile bir maç ya• 
pacaktır. Bu maçta F enerbahçen.in kap. 
tanlığmı 15 senedenberi yapan ve birin
ci tekunda fas11as12 20 sene oyruyan Ze
ki Rıza Bey, son oyununu oyruyacak ve 
halka veda edecektir. Milli fonnayı en 
çok gİymİf ve milli taknnm kaptanlığı
nı lO defa yap-§ olan bu oyuncu ta· 
kını kaptanlığım sabada Fikret'e devre
decektir. 

Fener bahçeliler, yeni sahalarında 
hiitün asri yenilikleri de toplamak üze
re, maçın cereyanını takip için sahaya 
elektrikli bir saatte koymu§lard.r. Bu 
saat tam 3 metre kutnındadı:r, ve 45 
dakikayı göstennektedir. Avrupa'dan 
gelen bu 8'1at, fabrikaomın ilk yaptığı 
tecrübe saatı olduğu için henüz blçhir 
Avrupa •tadmda bulun-yan bir yenilik 
t"§kil ede<:ektir. 

DUnya kupası maçları 
,Pazar cünü. ltalyanın &ek.iz ~hrin

de ya~dan dünya kupa.aı maçlarmm 
radyo de almabilen haberlerine gÖrl": 
ltalyıı Amerikayı, AVU&turya Frans,.. 
yı, loviçre Hollandayı, Macaristan 
Mmrı, Çekoslovakya Romanyayı, 
AJmanya Belçikayı yenınişlerdir. 

Arjantin • lıweç ve İspanya - Brezil
ya maçları hakkında sarih bir malü 
mat ahnamaanıttır. 

Milliyet'in tefrikası: 21 

Tanıdığım Casuslar 
( Mell. Knokaert'in hatıraları ) 

Tercüme eden: AHMET CEMALEDDIN 
mevidi mülakata kendisi götüre • 1 
cekti. Diğeri ise kadının kocasını 
yakalamıya memur edilmi,ti. Ver
hagen'in tahmini veçhile evvela hu 
duttan Madam Servaes geçti. Ko
cuı bir iht:yat tedbiri olarak evve
la kendisi gelmemiş, karısını gön 
dermişti. Kadını takibe memur edi 
len adam kendisini hir haylı müd
det takip ettikten sonra madama 
yakl8'b ve hürmetkarane hir tavır· 
la fapkasını çıkararak: 

- Madam, diye sordu, hududun 
öte tarafından buraya gelen ve mü
lazim Prassek'i arayan hanım siz 
misiniz? 

Kadın bir müddet tereddüt ettik 
ten sonra kararmı verıni~ gibi: 

- Evet, dedi, neden sordunuz? 
- Çünkü madam şayet siz o ha-

nımsanız sizi mülakat mevkiine 
bendeniz götüreceğim. Mülazim e
fendi pek ziyade meşgul bulunu • 
vorlar. Binaenaleyh Almanyaya 

~~k ~izmetlerin naçiz bir hedi
yesını aıze takdime memur olan 
zat!~ .sizi henden!z hulutturacağım. 
Bu ıtıbarla hüviyetini anlamak is
tedim. 

Ve birlikte yürürlerken lakayda
ne sordu: 

- Nasıl madam, hududu geç • 
mek İçin müşkülata maruz kalma
dmız ya? 

Şüpheleri tamamile zail olan ma
dam Serveas başını salladı ve güle
rek: 

- Hayır dedi, hudut karakolu 
nöbetçi zabiti mülazim Prassek'i ve 
kendisinin nev'i metgalesini bili • 
yormuf. Mülazi mefendinin mektu
bunda yazmış olduğu gibi hudut ka 
rakoluna geleceğimi haber verme • 
m·, olmasına rağmen ismini söyler 
söylemez hududu geçmeme müsaa
de ettiler. 

Talihiniz varmış madam. Bu ara
lık hudut muhafızları hir türlü me-
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Çatalcada kömür
cüleri soyanlar 
Suçlular bir iftiraya uğra
~ıklarını iddia ediyorlar 

Dün ağır ceza mahkemesinde §a
yanı dilı.kat bir §akavet davasının rÜ· 
yetine başlnnmış.tır. Davanın m.aznun 
lan Kara.kari yeli denmekle mN"Uf F e· 
riköylü lbrahimle Pomak Hüseyin ve 
Y a§ar isinılj üç kişidir. Bunlardan lb
rahim muhelif &İrketlerin faili ola
raık 108 sene hapse mahkum ohnu!, 
bu mahkUmiyet zwnan zz.man tc.ı:t::_r. 

riir edeoı IJW!hakemeler neticesinde Si· 

ra.sile 90 seneye, 30 oeneye, 16,5 se
neye ve nihayet be§ seneye düşmüş, 
bu müddet zarfında da lbrıılıim bet 
sene yalmıt bulunm~ ve nihayet af 
kanunu il5.n edilince Jbrahim arlan ca 
iotifade ederek çıkmıştır. 

lbrahim çıkar çıkmaz ilk İ§i bir 
çete t~!Iil etmek olmuş. tertip ettiği 
3 kifilik çetesi Ue Çatalca ciurında 
şakavete ba§lamıttır. 

Bu .,,nada Akalan köyünden olup 
l&tanbulda kömür o.a-akt"n dönen 
ve Üzerlerıinde aaıttıklan könıürlerin 
paralan bulunan Hatice, Eminl", F at
!!ta Hanrımılarla Ha<ıan Çavu,, Ai, Ah
met, Mfunin Ağaan ve diğer dört 
Akaıınıyı soynııqardır. 

Bu adamar Gökçei civannda leca
vüze uğranu..,ar ve paraarmı vererek 
cananru kw1arnuf3J'dır. Fakat ma
hai ajndarma kumandanığı hadıseye 
muttai olur ol~ kısa b.ır ınuauel .~ r· 
fında bunan yakaamaya muvaffak ol 
m~tur. 

Davacılar bu adanılan Çatalca ha
pisbane&inde 15 • 20 mahkumun ara
s~an bizzat kendileri buiarak te:r 
hU; etmişlerdir. 

Maznunlar kendilerine ~eref kap -
tan İ8DIİnde bir adaının iftira ettiğini 
ve bu ciinnü tasni ederek, davacıları 
ikna ettiğini eöylemi~lerdir. Muhake
me ~Mt celbi için başka güne bırakıl 
mış.tır. 

Tevkifhane gardiyanlarından 
yapılan şikayet 

Tevkifhanede ser gardiyanın isti
fffile ve" hapishane müdürünün T ev
kifhane müdiiJ'lüğüne tayini ile neti
celenen ve gardiyanların URJlısÜZ ha
reket ettiklerine da.ir yapıfan ihbara 
ait idari tahkikata devam edilmekte
dir. Henüz netice a!mamamqtır. Ma· 
amafih gardiyanlann usulsüz hareket 
ettiklerine dair şikay"lıte ve ihbarat
ta bulunan §&kavetten maznun lbra
hi:min söylediklerinden bir çoklarmm 
Mlı olmadığı anla§ıldığı söylenmekte
dir. 

Bir radyo firmasından şikayet 
Dün Fahri isnıinde biri müddeiu

mumiliğe müracaatla bir radyo fir
ması hakkında takibat yapılmu.nu is
temiştjr. Bu zatm iddiasına naza· 
rao. bu fünna 1934 modeli makinele
ri 18 · 2000 metreye kadar mevcelf' 
-ri aldığı söylemektedir. Halbuki ma
kinelerin hôç biri bu evsafı haiz d<
ğildir. Müddeiummnilik istidayı mu
...,.eleye ı...,...uş ve hazırlık tahkikatı 
yapılmak üzere polise havale ebnittir. 

Eczacılar klübü 
Yüz on eczahaıne sahibinin ış

t>iraıkile tesisine karar verilen ve 
muvakkat bir idare heyeti tarafın. 
dan hazırlıkları yapılan eczacılar 
klühünün ilk kongresi bugün Ga
latasaray klübü salonlarında yapı
lacaktır. 

Bu klübün teşekkülüne Farmı:
kologlar Cemiyeti itiraz etmekte 
ve prtad? --ıesleki hir cemiyet var
ken bu ikİınci te~le lüzum ol
madığı mütaleaaını ileri sürmekte
dirler. Bu münasebetle hugünkei 
kongrede hararetli münakaatlar o
lacağı tahmin edilmetkedir. 

sek vürudunuzu hududa mutlaka it 
ar etmiftİr. Ancak nöbet değiştirir 
ken nöbetten ç.kan zabit yerine ge
len arkadaşına hu hususu bildirme
yi unutmuş olacak. Her ne i-se ma
dam, bu 'hususun bu kadar ehemmi 
yeti yok; zira fimdi artık hudu<iu 
geçmiş bulunuyorsunuz. 

Kadm tamamile mutmain ve müs 
terihti. Biraz durduktan sonra ka
vuşacağı paraların hayalile olsa ge 
rek gözleri parlıyor; neteli neşeli 
yürüyordu. Nihayet sakin ve hüc
ra bir binaya vardılar. Ana cadde
den bir haylı geride bulunan hu bi· 
nanın etrafım büyük hir bahce çer
çeveliyordo. Memur kapıyı ~ldı ve 
kapı derhal açıldı. Memur önünü j. 
likliyerek bir odanın kapısmı vur
du. İçeriden t:z perdeden akseden 
"gel! •• ,, emri üzerine memur önde 
kadın arkada içeriye girdiler. Oda
da üzeri evrakla dolu bir masanın 
başında arkasında Alman zabiti ü
niforması bulunan bir adam otur • 
mut çalışıyo•du. Madam Serveas'ı 
getirm' ~olan memur bu zabitin kar 
fısında hürmetle eğilerek: 

- Madam Serveas geldi efen • 
dim! dedi. 

Zabit tetkik etmekte olduğu ev
rak üzerinden h~ını kaldırdı ve: 

- Ho&geldiniz madam, dedi ' ....... _ . 

POLiSTE 

Dün sa hah bir 
Fabrika yandı 

--o-

Feyziati lisesi de büyük 
bir tehlike geçirdi 

Dün sabah Arnavutköyiinde zift 
fabril<ruıı tamaınile yamruıbr. 

Ar.ıavut köyünde Feyziati lise.;inin 
bulunduğu binanın mÜ§temilatından o
lan b:ı faıl>riıka Mchittin Bey i:ımintle 
bir zata ait bulunmaktadır. 

Yangm, fa!ıriılmnın büyük kazanın· 
ddci ziftlerin at~ dölcülmesi sureti· 
le çrkmıfhr. 

Birdenbire parlayan alevler esasen 
ahşap vaziyette o!an binanın tavamna 
geçmi, ve süratle sirayete başlamı1· 
br. Del'hal hadise mahalline yeti1en 
Beyoğlu itfaiyesinin bütün gayretleri
ne rağmen, ırtet ıh=m kaybetrnemit ve 
yar1111 saat içinde bina tamam.ile yan
mı1trr. 

Ateşin süratle genişlemesi, alevle
rin Feyziati li•esinin bu1t1111duğu krsma 
da sirayeti teblieres;ni göstermiş fakat 
itfaiıyenin gayTetile b\?nun öniıne geçil
miştir. 

Fabrib ile beraber, iı?nde bulunan 
ziıftl; ınutam1>3Iar, ziftler, buna müte
allik diğer eşya kamil en yanmı4tır. 

Zabıta, yangın etrafında tabkil<ata 
devam etmektediT. Ateşten yalnız fab
riA<anm küçüle bir depo vaziyetinde bu
lunan kısmı kurtanlabilnriştir. 

lbrık hırsızı 
Ze,...,ı. camünin abdesthaneainden 

ibY.lkleri aıpran Ramazan isminde bi
wisi y.&alanmı§tır. 

Seyyar triifecilik yapan bu adamm, 
daıha evvel de bu ~!de bir ç<ık ibrik 
aşırdığı anlaşılmış, hakkında takibata 
başlaıınu§tır. 

Motörde hırsız 
Hacı Süleyman efendi isminde biri. 

sine art bulunan küçük bir motör, 
tüt'jn ,giimrüğü önünde bağlı durduğu 
sırada, Ali i:ıminde bimi içeriye gir
miş ve kim!renin bulumnama.Mndan is
tifade edereık büyük bir paket içersin
de duran Bursa havlularını aşınını· 
tır. 

Sahibinin müracaab üzerine tahlci
kata başlanıruıı ve Ali yal<alanmıfbr. 

Arjantinin bayramı mü
nasebetile 

Gazi Hz nin tebrik:erf 
ANKARA. 28. A.A. - Arjantin Cüm

buriyetinin istik.ifil bayramı münasebe
tiyle Reioicümhur Gazi Mustafa Kemal 
Hazretleri)~ Arjantin Reisicümhuru ce
neral Agug.tin Hazretleri arasın.da ati
dd<i. telgraflar teati olunmuştur : 

Arjantin Reisicümhuru Ceneral 
P. Justo Agustin Hazretlerine, 

Arjantin.in istiklal bayramı dolayısi
ıa zatidevlf.tlerine samimi tebriklerimi 
takdim eder ve şahsi saadetleri ile Ar
jantinin refah ve ikbali hakkındaki le· 
menniyırtımı kabul buyurmanızı rica e
derim. 

GAZI M. KEMAL 
Türkiye Cümhurreisi Gazi M. Kemal 

Hazretlerine, 
iblağ etmek lütfunde bulunduğunuz 

samimi tebriklerden dolayı, şükranımı 
arzederim. Bilmukabele Türkiyenin tea
lisi ve zatıdevletlerinin şahsi saadetleri 
hakkmdaki temennilerimin kabülünü ri
ca ederim. 

AGUSTIN JUSTO 

~'-----K __ ü_ç_ü_k ___ h_a_h_e_rı_e_r _____ ı 
" Hakimiyeti Milliye mekte

bi müsameresi - Yıltlız Hakimi
yeti Milliye yatı me!Neıhi 1933 -
1934 son sınıf talebesi şerefine 1 
haziran cuma günü saat IS te bir 
ayrılık müsamereıı-i vertlecektir. 

'f. Farmakologlar lrongresi -
Tüı<kiye pratik farmakologlar Bir
liği 21 haziran perşembe akşamı 
balkevinde senelik koogreııini ak
tedecektir. 

nerede? Şayet kendisi gelmedi ise 
makbuzda zevcinizin de imzası bu
lunması lazım geldiğinden beyhu
de zahmet ettiniz, demektir. 

Madam Serveas hayalile avun
duğu paranın böyle hi.rden bire ele 
geçmiyeceğini görünce fena halde 
bozuldu. Maamafih zaJbit iyi bir a· 
dama benziyordu. Aç gözlü kadı -
nm şu sözlerle imdadına yetitti: 

- Maamafih bakalım belki bir 
kolayını buluruz. Mesela zevcinize 
bir mektup yazarak kendisini çağır 
mış olsanız kendisi öğleden sonra 
beşe kadar ·buraya ferah ferah ye
ti,ebilir. Dairemiz betle kapandı • 
ğından kendisinin tabii beşten ev
vel gelmit olması lazım. Ne yapar
sınız madam, resmi itler hunlar ••• 

• Makl:uzda gerek sizin, gerekse zev 
cinizin imzası bulunmak icap edi
yor. Karargah böyle karar vermif. 
Askeriz, aldığımız emre tabii itaat 
lazım ..• 

- iyi ama efendim, kocamm ge
leceğini hiç zannetmem. Malfım a 
kendisi Belçikalıdır. Buraya gelme
ğe çekinir. 

_ Belçikalı olsun madam ne za
rarı var. Burası elyevm Alman or
duları isgali altında. Burada hakim 
olan bi~leriz; Belçikalılar değil. 
Tabii zevcinizin bizden çekinecek 

ı.. tı~ .. :..ı.:. ci71PrlP. hir 

Şeker fabrikaları ve 
şeker sanayiimiz 

Mütehassıs 
suale 

kendisine sorulan 
ne cevap verdi? 

Sualin metni : 

- "Şeker h"mayesi sebebile ha
zinenin gümrük varidatından gay
bettiği miktara mukabil aldığı re
sim azdır, bu resim daha artınla
bilir, deniyor. Hazinenin kaybet· 
tiği varidat israf olrınuyor veya 
haksız yere sanayi kan olarak hu
susi eşhasa veriliyor, deniyor. 
Doğru mu? Ne dereceye kadar? 
Tedbir; nedir ? 

Cevabı: 

" - Y en:İ Lir sanayiin canlanmasile 
hıırzinenin güınriik varidatından kay
bettiği yolunda:ci şikayetler yeni değil
dir. Ta'-<r-J,en yÜz sene evvel Almanya· 
da gümrül.< iıttihadı, Avuaturyada da 
pancar şekeri sanayii genişlemeğe ba§· 
ladığı zaman aynı emlişel...- yer bul· 
muşhn·. Maliye tahsil memurları, rafi. 
nericiler, itlıalitçılar, armatörler verıgi 

tahmil olunmıyan sanayÜn tevessü et· 
meainden miişterd<aı şikayet etJni.şler
di. Eğer o vakrt yalru:z menaf·Ü hazineyi 
düşünenler galip gehelerdi, milli iktisat 
aieminde miilıitn bir amil olarak inık.işaf 
eden panca.. ""'eri sanayiinin daha kun· 
dakta iken boğulması çek muhtemeldi. 
Giimriiktcn kaybolan varidatı yalnız fe
ke!'den alınan vergi ile karıılıqtmnak 
doğru olmasa gerektir. Çünlri ıd<er .,.. 
nayiinin mevcudiyeti dolayisile ntiılıliık 
reıimlerile beraber diğer yükse!< meb
lağlar da devlet hazinesine gİnnektedir. 

Bu da fabrikalarm ciheti mülkiyet
lerinden anlaşılır. Edcişelıir, Utalr: ve 
T uriıal' da ki şek...- fabrikaları Laınkala
ra aittir. Bu bankalar ya Hüı.Uıneı ban· 
kalan veya H iikümetçe himaye olunan 
milli bankalardır. Alpullu fabrikasının 
hiıse ekseriyeti de ayni vaziyettedir, ya] .. 
ruz bunun 3 20 si hususi eşhas elinde· 
dir. Bunun haricinde şektt sanayiinde 
huwsi scmıaye yoktur. 

Hisselerin ycl<anda izah olunan ıe
kilde tat.simi milli iktisat noktasında, 

Jiikranla k""lılamnalıdır. Çünki bu su
retle sana:yi hususi tetd>büs kuvvetin
den istifade ettiği gibi, işin heyeti u
mumiyesinin koırtrolu da devlet ve mil
let elinde bulunmaktadır. Eğer günün 
birinde bu bisrelerin hususi ellerde bu
Juııması can sıkıcı bir vaziyet aldıı"<.. 
bi.ınedi!.irse bunları piyasa'tlan satın ıJ. 
mıtk suretile bu mahzuru bertaraf et· 
mek mümkündür. 

Y alnrz lıisıselerden alınan varidat fe· 
ker sanayiinİn t~ ettiği faideler ;,, 
biç bir zaman sonuncusu değildir. 

Şet.er fabrikalannca meydana geti.i
len nakliye hareketleri (pancar, lriimür, 
ma.heme ve ilih ... nakliyeler), kömii : 
sarfiyatı (Zonguldak kömürü ve Liny:t) 
ve hariçten ithal olunan işletme malze
mesinin- güm.riik bedelleri ya tamatne-"1 
veya krsmen devlet hazinesine girmekte 
ve rılllll iktisat noktasından temin edi· 
len iotifadeler (ziraat ve hayvan kültü· 
J'ÜnÜn yiikseJmesi, kerestenin sandıl< O• 

!arak lnymetlendirilmesi ve ilah... dahi 
devlet hazinesinin aktif varidatı meya
nında bulunma!ctadır. Şa:yanı l<ayrttırl<i 
buhran dolaoyrsile ınnumiyetle köylü
den alonan vergiler bakayası yüksektir. 
Buna mukabil pancar çiftçilerinin l;\a· 
kayası ya pek ırz, veya hiç yok giıbidir. 
·Bundan ha§ka pancar çiftçisinin borç
larından kurtulması, hükumeti bunlara 
kredi temininden ve buğday yerine pan· 
car ekildiğine nazaran, buğday için hi
maye masrafından variste kılmaktadır. 

Şeker sanayii, ..,dece tarlalarda mey· 
va vennekle kalmamakta, şehirlerin ve 
bilhassa §Ef<er Eabrikalarıan yakın olan· 
brın, ticaret hayabııa da müessir <J. 
mı.tadır. 

Devletin ,,e nıilli baııkalıınn §Cker 1<1· 

nsyiinden elde ettikleri kfirta..la yeni 
sanayi şubeleriınin himayesi gil>ö iktioa· 

haylı i'1er daha göreceğimizden 
kendisine yazacağmız pusulada bu 
cihetleri iyice izah edersiniz. Arzct 
miş olduğum gibi mevzuubahis 
meblağı her ikinizin imzasını al • 
dıktan sonra tediye edebiliri~.Baş 
ka türlüsü elimden gelmez. Bına
enaleyh kendisini gelme~e i~a e
deceğinizi kuvvetle tahmın edıyo • 
nım. Bu suretle siz de beyhude 
yere zahmet ebnit olmazsınız. Ma
dam Serveas kılıbık kocasına gel
mesine dair kuvvetli hir mektup 
yazdı ve ·bir an evvel gönderilmesi 
ricasile zabite verdi. Zabit te eğile
rek: 

- Bqüstüne madam, dedi, siz 
burada intizar edebilirsiniz. Ve 
memura bakarak emretti: 

- Madama kahve ve pasta ge
tiriniz. Yolculuk dolayısile belki 
aeıkmı,Iardır. Zannederim emir • 
her neferim hunları soğumasın di
ye sobanın üzerinde bırakmıştı. Ma 
damın mektubu da hemen gönde
rilsin. Şimdi madam, muhterem 
zevcinizin vüruduna intizaren bu
rada rahat rahat oturabilirsiniz. 
Nasıl Flushing kasabasından mem· 
nun musunuz? Sirin bir kasaba a
ma pek küçük bir yer. Bilmem, ba
na öyle geliyor ki böyle küçük ka
sabalarda insan sıkılır. 

- Evet zabit efendi· esasen zev 

di ehemmiyeti olan vazifelerin icrası i
çin laz-s-elcn vesait toplanmıı olııyoı. 
Şeker sanayii olmasa idi bunlar için i
cap eden sermayeyi başka yerlerden te
darik etmek icap edec:dı. Bundan 
başka pancar ziraatı .dolayı1'ile köylü re· 
faZı:nın ~sı, nüfusun çoğahnnı ij .. 
zennıt!e mus.aı"l teaiTler yap~bneceğir.e j .. 

,aret ebnek mümlıündür. Nihayet bir 
harp vulruunda şc.:ıerin el al tımıa hulun· 
ması da m&im bir mesele olduğunu 
nazarı diıkkatc a!ım.k lizımdır. 

Manleket sanayiimn canlanması do-
layısile giiınrii4< varidatının azalması 

nı_ıdıoş ol~ğu kadaı: gayri kabili içtinap 
bır haldir; bu-hal ı&ter şeker ....,ayiin· 
de, i"ter herhan«i iktisadi bir sahada ay· 
nen varittir. Şekerden doğrudan doğnı. 
Y'l istihsal edilen varidatın tezyidi ile ne 
deı-eceye kıodar bir tevazün temin edile· 
bile<:eği !) numaralı 11Ualin cevabında ı;.. 
yıkile izah edilmittir• 
~~etin. ııels.er sanayii <lolayıoile 

tennn ettiği ii<tisadi ve mali istiiacleleri 
bu aanayiden ba§ka yollarla temin et
mek ist.,..,;ş olsaydı, çek daha yüksek 
fedal.arlddara katlanmak mecburiyetin· 
de lcalacağmı her halde kabul etmek la· 
zımdır. 

Şeker sanayiinin 8 senelik havatında 
hu•u•i tetefıOüsün gayreti ve Hükume
tin ıılulane idareoi altında yapılan itler 
pyaru hayrettir. 

Bu, gÜzel bir iş te§i<ilatının eseridir. 
T abiinlir ki şeker ıanayÜnden memle
ketin istifadesi namına halk kütlesinin 
fedakarlık yapmll'Sl \:azJmdır. Fakat bu 
fedakarldt ne kadar yerinde idi ise şe· 
ker sanaıyiinİn '.J'ııkıın aliikadarlanmn sar. 
fettilderi gayret ve para da ondan ~
ğı değildir." ~ 

İspanya ile ticaret 
Türkofisten : ispanya ile münakit 

ve 24-5-934 tarihinden itibaren meriyel 
mevkiine geçen modüse tevfikan ve te-. 

/ diyabn sureti tes,·!y.ıuine dair olarak İm• 
zalanan uzlaşmada şu hükümler vardır: 

1 - Bir Türk ticaret evi ile bir Is· 
panyol ticaret evi arasında ticari bir 
muameleden mütevellit alacaklar üzerine 
hususi takas imkam basd olursa her iki 
memleketin sdfilı.iyettar milli bankaları 
bilitilaf bu muameleye müsaade edecek• 
!erdir. (Madde 5.) 

2-3. l 0.933 tarihinden evvel ait ol· 
mak üzere bloke kalan paralar batka 
bW muameleye tabi olmaksızın tahsil 
olunur. (Madde 6.) 

Hilaliahmer haftası 
yarın bitiyor 

Mayısın 23 ünde hqlıyan Hil.a
Uahmer haftası, yann biteoektır. 
Hafta müıııasehetile, Hilaliahmer 

_ tubelerinde aza kaydma dün de 
de:..~.m edilmif, birçok semtlerde 
müsamereler ve konferanslar veril 

mittir. 

Tıp encümeninde toplantı 
Türkiye Tıp Encümeninden : 

Encümen hey'eti umumiyesi mayısin 
otuzuncu Ç&11amba günü saat 18,30 
da Etibba odası salonunda toplanacak
tır. 

Aza tarafından takdim edilecek Yak'a• 
lar üzerine konuıulduktan sonra Osman 
Şerefettin Bey malaryadan mütevellit 
dumuri kebet teşemmuu ve muallim Dr. 
Kemal Hüseyin Bey, Tüberküloz basil• 
lemisi ve Levinstein usulile basil tahar .. 
risi üzerine tebligatta bulunacaktır. iç• 
timadan sonra aza silclerile birlikte müt· 
terek y~ yiyeceklerdir. 

ilmi toplanlıya arzu eden hekimler 
teırif edebilirler. 

cimle beraber bir müddet sonra A· 
msterdam'da yerleşmek istiyonız. 

- Haklısınız madam. Bugün si• 
ze ve zevcinize teslim edeceğimiz 
maddi mükafat gibi hir iki müka· 
fat daha kazanacak olursanız 
Amsterdam gibi büyük hir şehirde 
yerle,meniz kolaylatmış olur •• 

Ve biraz durduktan sonra dü~ÜJI' 
celi bir tavırla ilave etti: • 

- Aptal Belçikalıların firarileri 
kaçırmak ve düflllana haberler ye: 
liştinnek için lnıllandıkları dikenlı 
tellere giden yolu haber vermekle 
doğrusu bize büyük bir hizmet el• 
mif oldunuz. Bu yolu nasıl keffel· 
ti .. ? ruz. 

Şimdi artık kadın pastayı yeJJ1'.f1 

kahveyi içmi~ti ve çok müateriht1: 

Kendisini hakiki hir Alman zabiti 
karşısında farzederek açıldıkça. ıı· 
çılıyordu: 

- Bu yolu kocam keşfetti. J(ell" 
disi helçikalı olduğundan hem~e~· 
rilerile sık sık görüşür. Belçika.." 
dan Holandaya hu gizli yolu ta.lc•P 
ederek kaçmış olan b',T Belçik~lı ;; 
dan öğrenmiş.Bu sırrın ehemmı:ı'~ 
ni takdir ettiğimizden kimseye ~~r. 
•ey söylemedik ve bu g;bi hava ~s 
!erin kıymetini takdir edecek ~~ 
kimseyi bekledik. Nihayet mülaı• 

itmedi) 
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let kendi evinin düzenini kendisi 
kurınak mecburiye.ine düşünce na 
zara aldığı meselelerden en mü
himlerinden biri' i de buhranın 
memleketin faaliyet s:ı.haları a a
sıncla husule getirdiği müvazene- f' 
sizliği izale etmek olmuştur. Mem 
lekette zirai kıymetler büyük mik
yasta düşmüş ve binaenaleyh buh
randan evvelki kıymetlere göre ve 
bugün de paranın müstakil olarak 
clevam ettiği için çiftçinin eskiden 
muayyen bir parayı tedarik için 
veıımiş olduğu kıyınctin birkaç mi•li-

sim alınanın bugün için mevzuu ba
his olmadığını ilfıve etti. 

Bundan sonra Ziraat Vekili Muhlis 
Bey ileri sürülen mütalealara cevap
lar varde. 

Ziraat vekili Muhlis beyin 
beyancrtı 

Muh'io Bey (Ziraat Vekili) - Ha
ı;ı Beyefendi clün buğday koruma ka 
nununun tatbikatına tem.as ettiler. 
Halil Beyefendinin temas buyurduk
ları mesele ile buğday koruma kan11-
nunu11 arasında bazı farklar vaı·dır. 

Buğday 1!.oruına kanununun baş· 
lıca makısadı müstahsilin de müstehli
kin de zararına olan fiyat dü.şüş ~e çı 
kış.~arını önlemektir. Gaye budur. 

ni verip o parayı tedarik etrn.esi :zaru 
retinde bulunduğu BŞkardır. Bizde 
hilhusa sanayi hayatı yeni inkişaf et
tiği için bim.:ıyc ve muafiyet usulleri 
gibi müstehlik ağır himaye yiikü al
tında bulunuyor ve dışarıdaki masn_u· 
atı ucuz fiyata memlekette sarfettır~ 
me-k im,t.f..nı bu1uıunadığı iç-in srnai 
kıyı:nctlerile çifüçinin rirai kıymetleri 
araıJında büyük fark vardır. 

Çiftçinin vaziyeti 

Filhakika :;:örü~mekte olduğumuz 
lnyibalarda doğrudan doğruya çift
çiye vergi yüklüyoruz amma, bu ver .. 
gilcrin onlara da dokunur tarafları 
vardır. Vergi veren nıükellef hakiki 
mükellef det;ildir. Asıl mükellef ver
ginin geriye doğı·u seyrinde varıp 
day:ımh:\ ' r.danulır. Binaenaleyh istih 
lak r<><mi diyip vazedersek memleke
tin yüzde yebnişi müstehlik sınıfı 
hakk(nı tes.hil ettiği için o vergiden ge 
ne bu :ı;ınıf müteessir olacaktır. Mua
mele vergisini arttırart\k fabrikalar~ 
d~n iki buçıık mllyon lira karlar ver
gı atacağız. Bu paravı verec~l~r. ~ a
kat nihayet müsteblike yanı çıftcıye 
dayanacaktır. Hatta ticarete yükletti 
ğİıniz paranın bir ku:m.ınt gene çiftçi 
unreCektir. Bu suretle çiftçinin düşen 
k1ymetlerile ihtiyacı olduğu . eşv"""ın 
lt.ıyme~leri arasında müvazenesiz1iği 
binnetice bu kanunlarla artınnakta
"1z. Böyle olmakla beraber ben Milli 
- Iüdfaa t3bsisatının arttırılmasını bi-
1.l tereddüt kabul ediyorum. 

Tedbirler .. 

Fakat çiftçin.in, gerek eşya kıynıet 
leri arasındaki mUvazenesız)ik. ge -
t'ek vergi ve mükellefiyeti nisbetıJe 
olan müvazenesizlik, ger-ek borç itiba 
rile düştüğü müvazenesizliğe tesır 

edecek tedbirleri bir an evvel düzelt
meliyiz. 

Biz buhranı hafif geçirdik. Bunun 
sebebi de çiftçinin yüksek hüsnü niye 
tidir. Çiftçmin düşen kıymetlerini ba
na kir getiriyor, gene zarar edeyim 
diyerek bunların mikdarını arttırınak 
5U"'etile alacağı mahsulün yekünunu art· 
brarak kıamen ziyanın1n tazmini yo\u-
u.a gitmiştir. , 

Bunun içindir ki kıymetler dü~tüğü 
halde ihracat tonajları artmaktadır. 
Bu tiddetli bir mücadeledir. Bu mü
cadele esna.sında çiftçiyi düşünmek 
ve müoadele zevkini kaybettir;,emek 
için tedbir alımak mecburiyetindeyiz. 
Ouun içindir ki müatehlikten aldığı
mız paralan mnum çiftçinin bir k
mına prim vermek suretile değil, bu
günkü prim alanları da istifade etllr· 
tnek suretile umum çiftçinin bu müva. 
zenesizlikte vaziyetinin ıslahı yolun
da kullanalım diyorum. 

Buhrana karşı 

Buhranın ne vakit duracağını kim
se tahmin edemiyor. Buğday alıcılan 
için ani dü§ii§ler sal'&mtılar ihtimalle
rini sakladığı için bu yolun biraz uza
Yarak gerek çiftçi. gerek hazinenin, 
çok müşkül va;z:İyete gireceğini tah-
tn.in ediyorum. 

1 
... 

Arpa ve yulaf gibi bazı ınahsu'.:"-
tın fiatJeri yüzde seksen, doksa~ d..ıf
mektedir. Siz yalnız buğdaya prım ver 

k t ·ı bug" davla meıgul olanla 
llne .sure ı e Fik . 
l"ı himaye etmi~ oluyonun:z. ·ı r17-
ce bu vergİıden ~ekl'lenen akını yoln ı
ra varjdatt bir mıs ı arttırın yo unu 
bulalım_ Hasıl oalcak yekun ile çift
çinin yükünü hafifletelim, hayvan res 
mini indirelim, arazi vergisini, müna 
kalat tarifesini indirelim. 

Devlet Demiryolları tarifelerini ha
fiflettiği halde mesela lzmir tarafal
rmdaki hatları işleten ecnebi ,irket
ler bunu yapmamışlardır. 

Arpa ııe yulaf un/an 

Rifat Bey (Zonguldak), Halil.~ 
Yİn un üzerinden alınacak bu vergımn 
çiftçiye rücu etmesi ihtimaline kani 
olmadığını söyeldi. Arpa unile, yulaf 
unlarına işaret etti. Bunlarm Jayibada 
2'İkredilmediğini ifade ederek ilave 
etti: 

- Su değirmenlerile yeldeğinnen
lerinde öP;ütenler 18.yihada müstesRa 
tutulmusl;.rdır. Buralarda öğiidülmiiş 
Unlar p~zarda satılırken kaçıncı de
re.:e sayılacaklar? Üçüncü nevi addi 
lazun gelen bu unlar için ayn bir de
r~ce koymalıyız. Dah

0

a . M>~ra unlar 
bı2e nisbetle iki üç mısh fıate satı
lan ecnebi unları Amerika unları için 

• . d - • 
ayrı bir derece teabib oe:TU o.nıaz 
tnı? 

Teıt.ilr edilsin 

Sa.it Azmi B. (Kayseri}, Rifat Be
Yin serdettiği mütalealar üzerinde du 
•arak kanunun daha toplu halde çı· 
karılnıa.sı icin encümence bir defa da 
ba tctkJki lüzumunu söyledi; ''zira~ ~e 
di, bu kanun halkın yüzde seksem~ 
alakadar eder. Me."Illekette birçok oı
kayet ve 17tırapl"r" badi olacaktır. O
na göre ıslah edi.lsin. 

Encü.mcn namına cevap 

Muhtel~t encünı.en namına mazbata 
rnu.harriri lsma..il B., itirazlara cevap 
verdi. Hüklımetin mısır ve arpa unla
rından vergi almak is.temedifrini, hu 
unların daha ziyade köylünün yediği 
uı1Iar olduğunu, kutularda satılan un
lara gelince bunları büyük adamların 

lar " 

Buğdayı koruma kanunu tatbik et
tiğİ:Iniz zamanlanla hemen hemen bü
tün sene buğday fjyatı tamamile müs 
takar bir halde kalını§, piyasada zi
raat bankasının almı§ olduğu fiy~ın 
altınd ave üstünde pek az dalgalaı· 
yanmıttır. 

Bu sene mart nisan aylan çok kurak 
gitti. Bu aylar içerisinde bazı haftalar 
temmuz sıcağı gibi şiddetli geçmiştir. 
Bir çok yerler - şimdi zail olduğu için 
söyleyeyim - kuraklık tehlikesi k~rıı

sında kalmışh. Evvelce Ziraat Bankasın
da ne kadar buğday vardır dedikleri za
man benim 1?.0 bin ton cevabıma karşı 
o ... ne çokmuş deyen arlcadz ·'u, ku
raklık tehlikesi kaışıomda aman ne ka
dar azmış, keşke daha fazla olsaydı de
mişlerdir, Elimizde buğday bulundur
ma ehemmiyetinin çok büyük bir kıy
meti vard1r. 

Silolar yapıyoruz. Ankarada , Kön
yada , Esk,şebirde ve Sıvasta olmak ü
z~re dört büyük sil<> yaptırdık. 

Altr tane de mubtefü yerlerde am
bar i~a ettirdik. Oniirnilı;deki sene de 
ıı,ene silolar ve ambarlar yaptırmak is
tıyonız. 

Bıığday koruma kanununun tatbi
kat ncıktıuından ba:zı mahzurlardan balı 
settiler. Dedikleri buğday kanunu ba
zı yerlerde tatbik olunuyor, Ta~ik o
lumnadığı yerlerde tesiri olmuyor. 

Buğdayı ıkoruma kanununun ilk se
ne 11 yerde tatbik ettik ve 22 mily0n 
~lo aldı:k, bu &ene yinni iki Yerde 
yapınarun tesirini daha fazla gÖrdük. 

Ark&daılar alım yerlerinin geni~ 
letilmeai fazla bir mafil"afı muciptir. 
Silolar yapma kve bu suretel buğday 
koruma k&nununu teşmil etmek için 
daha fazla bir paraya ihtiyaç vardır. 
Ve bu ihtiyaçlardır ki şimdiki kanu
nu huzuru alinize sevkettik. 

Halil Beyefendi prfilı me-sele..ine 
temas ettiler. Dediler ki prim mesele 
sinde sürprodüksiyona g;deriz. Arka
daJlar tekrar ediyonmı, mesele buğday 
fiyatmı tanzimden ibarettir. Y ok&a bir 
kıymetlendinne yoktur. Ve bugday 
müstaluillerine vemıiş olduğuınuz fi. 
yatla onu hakiki manasında kıymel -
lendi11mekten çok uzaktır. Birçok yer 
lerde verdiğimiz fiyat okka başuıa beı 
kuruş, bunun iç.inden çavdar ve .saire 
payı ayrıldılııtan sonra kilo&u 3,40 3, 
50, ara111ında düşmektedir. 

Şu itibarla kıymetlendirme mana
sınm naza'rlarda tece&ftÜin ettirdiği 
manzara yokttlr. Bu sürprodüksiyon 
meaeleai beH<İ biraz varittir. Fakat bu 
ınnd;ki halde yoı.tur. Bizde ekiın buğ 
dayı koruma kanununun tatbikatından 
çok fayda bulduk. Bu sene daha ziya 
de ekim olma.at liiznndı. Halbuki bi -
zim aldığımız m.alümata göre bu se
ne geçen seneye naazran ekiın mikda 
rı fa,zla değildir. Memleketimizde ha
valar başJca başka gitmektedir. Buğ • 
day ekim mikdarıru ve almasak mah
sul mikdarmı tanzmı eden tamaınile 
ahvali bavaiyedir. Memleketimizin ik 
liminde ittirat yoktur. 

Hepniz biliyorsqnuz, geçen sene te~ 
rn:ieVYel, tetriniaani aylarında &ekı:z: 
..Ulimetre yağmur yağdığı halde buse 
ne ayni aylarda 108 ınilim&re yağmııı 
trr. Geç.en aene mart ve nisan ayların 
da bol bol yağnıur yağdığı halde bu 
sene birçok ~rlerde yağm.a.mıştır. 
Bilhusa Trakya, Karadeniz havaliai 
lstanbul mıntakası, garp mm.ta.kası ha 
la miite~i,,dir. Vakıa kuraklık ora-
larda da zaildir. , 

Fakat mabsülün bereketli olacagını 
ümit etmiyoruz. Çifçinin ekmiş olduğu 
mahsül, böyle icap ettiği za~da Y~
mur almazsa intaç edemez, ıntaç ~tmiı 
olsa dııhi icap ettiği zamanda yagmur 
yağmazsa alınacak olan mahsus çok az 
olur. Onun içindir ki muhtelif senelerde 
30 milyon kental ile 13 milyon aras.m~a 
ki fark igibi büyük bir fark göstemuş.tır 
Mahaza bir sürprodükslyon olsa dahi 
bundan korkmıyorum. Biı' taraftan is· 
li.h istasyonlarunızın almış olduğu ted
birler diğer taraftan silolarda istandar
daıyon sa,yesinde buğdaylanmız içinde 
kıymetli mahreçler bulacağnnızı emni
yetle ümitetmelı:teyim_ 

Ziraat BankaS1nm yapmış o~duğu 
muraflann mühim bir miktara baliğ ol
duğunu söylediler. Buğdayi koruma ka
nunun tatbikatında Ziraat Bankasırun 
yapmıı olduğu hizmet ye fedakr.rlıkl~ra 
çok müt~rim ve şiınu b!'~.da şu~
ranla yadetmeyi bir vazife bıhrını. Zı
raat Bankası buğdayi koruma kanunu 
gibi manleketin ıımumi menfaatine teal
luk eden bir kanunun tatbikinde kendi 
memurlaruu kullarumş fazla maıraf yo
lunu tutmamıştır. Bir çok yerlerde 
masrafın yüzde yinnibeşe baliğ olduğu
nu llÖyledilene de bunun- içinde vasati 
nakliyede dahildir. Alını masraflarının 
ne olduğunu •İze katiyetle söylemek is
terdim. Fakat plilnçolar mürakiplerde 
tetkik edilmekte olduğundan şimdilik 
kat'i bir şey ifade edemiyeeeğim. Yal
nız bu masraflar yüzde iki ile 25 arasın
da olduğunu sanıyorurn. Fazla masrafı 
yoktur. Buğday koruma kanunun tatbi
kinde Ziraat vekaleti memul'ları da bir 
cok noktalarda çalışmaktadırlar. 
- Diğer bir noktaya da temas buyur
dular: 

Bu mesele buğdayı kol'Ulrul kanu
nundan başka bir vaziyet arzettiği için 
aynca bir tetkik meV"ZUudur. Vergi
leri indirmek, nakliyatı indil'lllek ve 
sonra bütün mahsullerin fiatları üzerin
de umumi bir genişlik yapmak ~sel~ 

Jen bjr tezdir. Amma bunun neticesi ne 
olacak. 

Tatbikatta neye varabilecektir. Me
sele üzerinde uzun uzadıya görüşmek 
Iazrn1chr. ft.'lali ve lktısadi noktai na .. 
zardan bu verginin tesiri ne olacaktır. 
Ve nakliye 'Vergilerini indirmen.in müs 
tahsile derec~i ş-ümuiü ne olacaktır? 
Bunlar ehemmiyetli birer tetkik mev
zuudur. 

Dün mevzuu bahsolmuş olan bu n1e .. 
s~]~ Üzerinde doğrudan doğruya bir 
fıkır dermeyan edecek bit' Taııiyetim 
yclctu. Mali ıe ilctısadi cephesinden 
dahi büyük bir tetkik mevzuudur. Ni
çin buğday e!e alınmış ta diğerleri a· 
lımnamış, meselesi ıbei:ki bi:r suali mu· 
kadderdir. Çünkü buğday mühim bir 
mwulümüzdür. 

Homen hc:men hic bir devlet yoktur 
ki , buğdayda tercihan ve müstacelen 
bir tedbir almış olmasın. Ayni zaman
da bütün mahsuller üzerinde düşünmek 
b.,k;katen üzeriıade tevakkuf edilecek 
mühim birer n,.ktalardzr. 

Müteakrben rei3 kifaveti müzake
re takrirleri olduğunu söyledi. Halil 
Bey (lzmir) itiraz etti: "Son söz me
buısundur. Teıkilitı ~iyeye muga
yirdir. dedi. Reis takrirleri reye koy
ma.dan evveJ söz veremiyeceğini ifade 
etti. 

Halil Bey (lzmir) - Söz İsterim. 
Bu benim hakkıındır, dive ısrar etti. 
Gürültüler oldu. Birinci celseye niha
yet verildi. 

ikinci celse 
Meclisin ikinici celsesinde Hacı Meh

met Bey (Kütahya) buğdayı koruma 
vergisinin salim tarzda tatbiki halinde 
on üç milyondan ziyade varidat a11n:ıbi .. 
leceğini söyledi. Refik Bey (Konya) 
Damar (Adana) istisnalar meyan'1lda 
bulunan yel ve su ile iş.liyen eleksiz 
değirmenler tabirinin maddeden çıkarıl
masını istediler. Maliye Vekili Muhafa
zası köy ihtiyacı cephesinden elzem oldu 
ğuna iıaret etti. ismet Bey (Çorum) 
fabrikalann un dergisini defaten Ter· 
mekte müıkilata uğrayacaklarını, bunun 
için lcredi u.sulunun ihdası lllımgelece
ğini söyledi Maliye Vekili bu hususta ta
limatnamede kayıt bulunacağını, Banka 
mektubu ve teminat mukabili verginin 
tahsilinin muayyen müddet teciline ta
raftar olduğunu, bir buçuk ay muhlet 
kabuJunun doğru olacağını ifade elti. 

Hasan Fehmi B. (Gümüşhane) kredi 
hakkında kanuna fıkra ilavesini tekl;f 
etti ve kanunun meriyet mevkiine gir
diği tarihten evvel aktedilmiş olan uıı 
mukavelelerine temas ederek bu farkı 
kim ödeyecek, diye sordu. 

Maliye Vekili tüccara alakadar daire 
verir endi,eye mahal yoktur. Dedi! 

Harice .sevkedilen unlann vergiden 
muafiyeti hakkında lii.yibaya kayit ilih·e 
edildi. L5.yihanın encümende kalan iki 
maddesinin gelmesine intizaren heyeti 
umumiyesi reye konmadı c::else tatil e
dildi. 

Oçuncu celse 
Öğleden sonra aktedilen üçüncü cel

sede damga resmi kanununun bazı mad 
de ve fıkralarının değiştirihnesi hak
kındaki layiha ile nıevduatı lroruına ka
n ununun .selkizinci maddesine bir fık .. 
Ta iliveaine dair 18.yiha ve muhtelif 
maddellerden alınacak istihlak vergm 
haı.kındaki layiha sıra ile gör'.iıüldü. 

istihlak vergisi hakkmdaıki layiha· 
nın müzakeresi çok hararetli safhalar 
arzetti. 

Lastik ayakkaplar 
llk sözü alan Hamdi Mustafa Bey 

(lstanbul ) dedi ki: 
- Ben kauçuk mamulatı hakkında 

söz söyl.iyeceğim. İstanbulda kauçuk
tan lastii< yapan müteaddit fabrikalar 
vardır. Bu fabrlkalarm hepsinde çalı
ıan arnellenin miktarı 300 Ü geç el'. Bun
lar son zaınanla"l"da çarık, iskarpin, Üs· 
tü bez altı Iastik ayakkabılar yapmak
tadırlar. 

Bunlar piyasaya dağıldıktan sonra 
b.i~erc:e. amele çalıştırılan ve meınleke
timi:z ıçın çok mühim olan kundura 
sanayüni ve deri sanayüni hatta pala· 
mut ve deri .sanayÜ:ni ve palamut istih .. 
salatile :u~raşan birçok ameleyi işten 
menehnıştll'. 

Lastik ayakkabılann mahzuru yal
~ deri sanayiini durdurduğu için de
e.~, ulıhate rnuur olduğu için de dü
ıımmek icap eder_ Lastik ayakkabı 
yapılmaıınm önüne geçilmesi 18.zım .. 
dır. Dedi. Ve ham kauçuktan 300 ku
ruı vergi almmasmı teklif etti. 

Kösele fıkrasında veçetaıun unutul
duğunu ve ıilivesin.i istedi. 

Rüştü Bey (Bursa) Köylümüzün 
nıem!ekette çıkan mali kullanacağı yer
de, ecnebi malını kullandığım, çift sü
ren köylünün ayağında lastikten çarık 
olduğunu söyledi. 

Bu mevzu etrafında uzun münaka .. 
talar cereyan etti. Muhtelit encümen 
namına lımail. . Bey ( Şrbinkarabi sar) 
bu meyzua daır ızahat verdi. 

. "Y~ı istikamete gidiyoruz. Teşvi
ki sanayı kanunu yapmıyoruz. Milli 
müdafaamız için varida:t temin ediyo
ruz. Bir sınrfın himayesi ayrı bir mev .. 
zudur. Himaye lazımsa bunu hükumet 
aynca tetkik eder ve icabını düşü
nür dedi. 

Çimentodan olınacak resim 
Refik Şevket Bey - Çimentonun 

tonundan almac.ııık V<>rgİ hakkında be
yanatta bulundu. Hiikilmetin bir lira 
tddii ettiği halde encümenin bunu ne
den ilci buçuk liraya çıkardığım sor
du. 

1 smail Bey -encümen namına cevap 
verdi: Çimento memlekette fazla ka .. 
zanç getiren bir mevzudur. Döviz va .. 
ziyeti ve kontenjan usullerinden ista
fade etmiş bir sanayidir. Bunları na .. 
zan itibara alarak vergi miktarını yük .. 
selttik. 

Beş lira ... 
Süleyman Srrrı Bey (Yozgal) 

Vergiyi be§ liraya ç.ıkaralnn. 
lsmail Bey (devamla) - Kösele 

fdcrasına veçetanın ili.veıini encümen 
kabul ediyor, dedi. 

vergisinin beş liraya çıkarılmasında ıs
rar etti, dedi ki: 

- Amele ve mahrukat ucuz, çimen.., 
to maliyet fiatları da ucuzladı. Satış 
fiatianna ııisbetle fabrikaların kazan
cı yüztle sekseni buluyor. Aralarında 
anlaşmışlar, aşağı indirmiyorlar. 

İsmail Bey (Şi'.,inkarahisar) - 1-
ki buçuk lira az deği:•dil". Süleyman 
Sırn Beyin teklifi memfo'.<etiın .imar iş
i · <İnde bir tazyik uyanılrrmaz mı? Res
ıııi ve hususi yoktur i~at va'l"'ken bü
tün mukavelelerin altüst olması vaz.ı
yeti vardır, dedı. 

Sırrı B. in sözleri 
Sırrı Bey (Kocaeli) - Çimento-

nun başlıca miişterisi hükümet olduğu 
için resim fazla alınmalıdır. Bütün mem 
lekette 126 bin ton çimento imal edil
mektedir: Bunun mühim bir kısrrumn 
müşterisi hlikUmettir. Çimentonun ma
liyet fiatı 14 ila 15 lira arasmdadı ... 
Başlrca nıüşteıiıll bulunduğu bir malı 
kendi aleyhine ıbükümetin iıimaye et
mesi doğru değildiT. 

Maliyet fiatı tesbit olunsun, nıüte
tehl>islere makul tarzda bir halk verilir. 
Mütebakisini hükumet kendisi alır. 

Memleketin menfaati istilzam eder
se hükumet müsadere de eder, de
di. 

Müsadere mi? 
Hasan Fehmi Bey (Gümüşlıane) 

Müsadere mi elsin?. 
Refik Şevket ·Bey - Devlet mÜ&a

dere etmez. Devlette mü•adere yok
tur. 

Sırrı Bey (devamla) - Adaletinize 
kul"'ban olaym1 sizin .. 

(Handeler) 
Reşit Bey (Gaziantep) - ister üç 

lira, ister beş lira. Bu fark gene müs
tehlike gelecdktir. 

Bütçe encümeni reisi Mu&tafa Se
ref Bey - Buyurduğunuz gihi değil 

·madde varılır. 
Reıit Bey - Maıdde varsa mesele 

yok. lstanbulda yapılan apartımanları 
Sırrı Bey gÖrmÜyor mu? Zengin olan
lar apartnnan yaptınyor, 3 lira yerine 
beş I.ira da verebilirler. 

Bundan Sonra maliye vekili kürsü
ye geldi. Hükumetin bu te!klifi fiatm 
artması şartile bir lira tezyide mii
temeyyil olduğu kanaatile gönderdiğ'ni, 
bu vergi nisbeti encümenin, 2 buçuk 
liraya çıkardığını ve miıtehammil ol
duğu kabul eclilirşe heyeti '1rnumiyenin 
istediği kadar yUkseltmekte serbest ol
duğunu söyledi. 

Recep Beyin cevabı 
Müteakiben Rocep Bey (Kütahya) 

söz aldı. Sım Beyin müsadere miita .. 
leasına uzun ve kuvvetli cevaplar verdi. 

Sırrı Beyin izahı 
Sırn Bey - Beyanatım sırasında 

müsadere edebilir deyişim mevzu üze
rinde farb tahassüsüm hasebile lisa
nnndan sadır olmuş bir cümledir. Yok
sa Tüı4tiye cünı1umyetinin teşkilatı 
Esasiye kanununun böyle mutlak bir 
ıurette hükümran olduğu brr devirde 
hükumetin hiç kimsen.in beş parahk hir 
malını müsadet"eye nıuvaffak olamıya
cağına gü venirôn_. 

Refik Şevket .Sey - Tünkiye dahi
linde serbest olarak çabı;mak salahi
yetini haiz olan ve istihlak ve"gisile 
mükellef olan bir kısım vatandaşlara is
tihlak vergisinden dolayı maliyet fi. 
atına zam hakkı verildiği halde bu la
yıihada'ki bir madde ile bu hakkın çi
mento fabrilcalarrndan kaldınlmasına 
itiraz etti. Dedi ki: 

- Adaletin ve herkes hakkında si
yanen tatbik edilmesi l8zırn gelen 
kanunun çimenlıolar aleyru..de cere· 
yan ahnası kanundan beklenilen ada
letten ve yüksek ulüvvücenabınızdan as· 
la be!klenilemez. Maddenin kalkması 
lazımdır. 

Süleyman Sın-ı Bey, ·maddenin kal
masında ısrar etti. Neticede Refik Şev
ket Beyin teklifi kabul edilmedi. 

Kakaonun yağ kısmından da vergj 
alınması hakkındaki teklif te kabul edil
di. 

Tayyare resmi 
Bundan sonra tayyare resmi Myİlıa

sı, tütün '\"e müskirattan alınacak mü
dafaa vergisi Jaylbası, madeni ufaklık 
para, Merkez Banl<uı kanununda tadi
lat ve 30 milyon tiralık dahili istikraz 
hakkındaki layihalar sıra ile görüşüle
rek kabul edildi. 

Dördüncü celse 
Dördüncü celsede bütçenin müzake

resine devam edildi • 

Dahiliye bütçesinin müzakeresinde söz 

alan Refik Şevket B. (Manisa) dahiliye 
vekaletinin onıuzunda taşıdığı yükün a
ğırlığından ve bu yükün yalnız memle
ket asayişile değil, asayiş nizanı terbi
ye ve daha bir çok vazifelerden mürek
kep olduğunu söyliyerek fubusla müca
dele meselesine temas etmiş memleket 
sibbat ve ahlak.ile alakadar olan bu me
selede hük'<metin tuttuğu yolun şayanı 
ıükran olduğunu daha ileri tetbirler a
lınmasını ve yal= nmuhaneye sevkedi
lenlerin değil, taşradaki bazı yerlerde 
bulunanların da bu murakabeye tabi tu
tulmasını istemi§, memlekette dilenciler 
meselesj olduğunu, bunlarla da mücaıle
lc icap ettiğini hatta kabilse bir kanun 
bile teklif edilmesini oöylemiı ve Anka· 
ra vaziyetine temas ederek Ankarada 
ilci Ankara bulunduğunut birinin yeni 
Türkiyenin iınaruru seciyesini göz önün
de tutan yeni Ankara, diğerinin eski An· 
kara olduğunu, bir tarafta bina kanunu
nun bütün noktalarını tatbik muraka_!:Je 
eden bir belediye diğer ~afta . da bu 
murakabayi ibınal eden bır bel':dıye na
zara çarptığını kayded~':k, pıyangolu 
çikolata ve bisküilere ıtıraz ederek ço
oeuklarımızın daha küçük yaştan bu su
retle kumara teşvik edildiğini beyan ve 
bunu menini istemiş ve sabahları satıcı· 
!arın bağırarak sattıklarına işaret ede
rek bunun da menini istemiş.tir. 

Refik Şe"ket Beyden sonra Sıı'n 
Bey (Kocaeli) &Öz alarak bu sene A_
nadoluda Ye Rumelide yaptığı tetkı· 
katta Dahiliye teş.kitında bulunan me . . . . 

ve dürüti ile yaptıklarını gördüğünü 
ve bundan dolayı Dahiliye vekiline 
teşekkürü borç bildiğini kaydederek 
köy kanunu tatbikatında müşkülata te 
sadüf edildiğini, buna köyl<>rin küçük 
o!nıa.sı sebep olduğunu, maınleektte 
pahahlrk bulundu1'unu, gecenlcrde 
btanbul fananını ziyaret eden Japon 
haı·p gemileri mürettebatının boyun -
larında matralar a!duğu ahide kara
ya çıkmış olduğunu, bunun sebebinin 
ne olabileceğini, bazı memleketlerde 
memleketiın;ze gelecek seyyablııra 
mem~eketimiz aleyhinde propaganla 
lar yaptıklarını söylmitşir. 

Dahiliye V ckilinin ceııab.ı 
Dahiliye Vekili bu suallere cevap 

vererek fuhuşla mücadelenin milli bir 
dava , bir devlet davası olduğunu bu 
mücadelenin hedefi yalnız mani ted
bir olmayup bunu ortadan kaldırmak 
olduğunu mücadelenin daha esaslı ol 
m""'ı için icap eden yeni tedbirler 'lhn 
ınakta olduğunu söylemi§ ve dilenciler 
meselesine geçerek bunun da içtimai 
bir dava olduğunu, böyle oima.kla be 
raher iktısadi amillerin de bunda te
siri olduğunu, bununla da mücadele e 
dilmek ü;zere tedbir]er alınmakta ol
duğunu, taşralarda dilenciliğin fa7.
lalafmUma bir oebep te halkın mer -
bam.eti olduğunu kayıt ve Ankara , .• 
ziyetine temas ederek rnaatteesaüf An 
karanın manzaraşının Refik Şevket 
Beyin dedigi gibi iki türlü olduğunu, 
Ank:aranm hakikaten Türkiyenin bir 
Abideşİ bulunduğunu bütün iktısadi 
buhran ve bin tür1ii dertlere rağmf"n 
Ankaranın kuruluşunu bizden sonra 
geleceklerin hayretle takdirde göre -
ceklerini kaydettikten sonra Ankaı·a 
imar plaıumn tamam o~d Jğunu, pia .. 
nın tatbikı için de tatb:km en kolay ve 
münasip bulunan yerin başlandığını ve 
diğer kısmının sene içinde bütçenin im .. 
kan nisbetinde e~ki Ankaracla olan tat
bikatının ikmal edileceğini söyledi. 

Piyango ve çiknlataiar ve saire ile 
mücadele edileceğini sabahlan sabcıla· 
rm bağırarak mal sabnalannın önüne 
geçilmesi için tedhirler tındığı gibi, 
yalruz satıcılar değil gıamofoncılarm beT 
istedikleri zaman çalmalarına mÜ&aa· 
de edilımiyeceğini bir mhalle ve apartı
manda daha muayyen saatten. sonra 
çalgı çalmanın ancak kom~uların mü
saadesile olabileceğini bu husustaki Ji. 
yihanm yakında meclise verileceğini 
söyledi ve hatiplerin temas ettHderi di
ğer mevzulara. cevaplarını vererek be· 
yanatını ikmal etti. 

Dünikü celsede maliye vekaleti, dü
yunu umumiye , tapu ve kadastro U· 

mum müdürlüğü, gümrük ve inıhisarlar 
ve Dahiliye vekaletleri, matbuat umum 
müdürlüğü, emniyet işleri umum mü
dürlüğü, jandarma umum lrumandan • 
lığı bütçeleri müzakere ve kabul edil
miştir. 

Bül.'çenin müzakeresine yarın sahah 
devam olunacakttT. 

Milli Müdafaa vekilinin 
beyanatı 

ANKARA, 28. A.A. - B. M. Mec
lisinde bugün tayyare resmi hak1.undaki 
kanunun müzakeresi.ne ba1laınadan ön .. 
ce, milli müdafaa Vekil Zekai Beyfen-
di şu beyanatta bulunmuştur: . 

Milli müdafaa Vekili Zekai Bey (Dıya
rıbekir): Arkadaş'ar, bu tayyare resmi 
hakkındaki kanun layihasında menzuru
nuz olan vergilerd~ mühim bir k:.smı .. 
na Tayyare cemiyeti tenıas etmi,, bun-. 
lan takip eb:n.İj, tahsil etmiş ve denemiş4 
tir. O ıuretle ki bu kanun l.ayıhası Tay
yare ceoı.iyetinin f_e~izli mcs~sinin ne
ticesi ve onun eserıdır, denebılir. _Bu aa4 

yede devletin müdafaa kuvvetlerı, bava 

kuvvetleri denenmiş, verım derecrsi an
laııhruş bir mühim varidat membaına 
mazhar edilmekte ve gene Tayyare ce-
miyetinin mesaisi sayesinde halk ır.ıı:; 
seve seve benimsediklerj bu vergi İçın 
ihzar edilmiş bulunınaktad,,., Bu kanu
nun hava kuvvetleri he!l;abına bütçemi· 
ze temin ettiğiıti tahmin ettiğimiz vari
ciat mıktarı iki buçuk milyon lira<lı<, 
Fakat tayyare cemiyeti bu münasebetle 
bir kısım iane membalar1ndan sarfına
zar etmiş bulunuyor. Tayyare cemiyeti .. 
nin malılmu iliniz olduğu üzre iane ha .. 
sılitı zaten l1ava kuvvetlerinin inkişafı· 
na, ihtiyacına sarfedilmektedir. Hesabı
rruz öyledir ki bu İane mevzuundan, ia
n .. hasılii.tmdan bir milyon belki de bir 
buçuk milyon lira kadar zararı olacak
br. Buna mukabil yine bu kanunla ha· 
va kuvvetlerinin inkiıafına ve takviye
sine devlet bütçesi vaııtasi_i iki buçuk 
milyon liralık bir varid;J: temin edil
miş bulunacakbr. Tayyare cemiyetinin 
heı münasebetle an:ettiğim gibi bu mü
nasebetle de huzuru alinizde arzetmzli
yim ki, yüksek mesaisinden ordu müte
hassis ve minnettardır. Şunu da tebaruz 
ettirmeye mecburum ki, fedakarlıkta ve 
feragatta hepimize imlisat nümün~si 
olan ve bu sıfatla memleket müda!'aa 
kuvvetlerinin artması için halkın hami
yet ve fedakirhğına müracaat etmekte 
herkesten ziyade liyakat sahibi olan 
Tayyare cemiyet.inin masrafları haddi 
asgarisindedir. 

Binaenaleyh Tayyare cemiyetinin had. 
di asgaride olan masrafları bu iane ha .. 
sil3.tının bir lcsmının devlete vergi o
larak intikal etmesi dolayıoıla o n'sbet
te tenzilat icrasına mütehammil olma· 
dığını bilirim. Hükumet buna kani bu
lunmaktadır. Bu nisbetıe şu kadar tulu· 
yorsa şimdi çoğalacak demektir. 

Tayyare cemiyetinin orduya muha;;
sas olan diğer varidat menbalarını teh
likeye düşürmemek için bu nubetin yük 
~elmiş bu!urunasını da bilerek derpiş et· 
ı ik. Bu suretle keyfiyeti heyeti celilc
nize arzetnUı bulunuyorum. 

30 milyon liralıl< islikraz 
ANKARA, 28. (Telefonla) - S vas· 

Erzurum hattınm inp.sı için Dah·ıı .iı
tikraz akdine dair kabul edilen kanuna 
göre, istikrazın senelik faİ2 v.". ikr~miye 
yekUnü yÜ~e yedi o'acak, ıtibarı kıy ... 
meti her şene on ~ilyon ~rayi c~me.. 
mek yirmi senede ıtfa edılmek şı:rt.ıle a .. 
zanıi otuz milyon liralık hamil.in'! mu .. 
hıtrrer tabvil ihracı suretile dahili istik
raz akdine Maliye Vekili mezun olacak· 
tır. 

htikrazm ihraç şartları Maliye ile 
Meı-kez Bankası arasında mukavele ile 
tayin edilecek, tahvillerin itibari kıy· 
metlerile ihraç fiyatları arasır.daki fr;ınJ. 
ve ihraç muamelesi için yapılacak her 
türlü masraflar yekiinü istikrazm iıiha.ri 
ınikıları validinin yüzde sekizini gcçe
miyecektir. Tahviller ihraçlarından an
cak on sene geçtikten sonra itibari luy
metleri baJa baş tediye edilm<k şaı· .ile 
tedavülden kaldırıJabiJecektir. Kanunun 
diğer maddeleri bl\lar isti.Crazı kanunun .. 
daki e&aslano aynidir. 

Bir tashih 
ANKARA 28.A.A. - Hariciye ve

kaleti vekili Sükrü Kaya Beyfendin_in 
dün Büyük Millet Mecl~sinde Bulgarıs
tan ahvali hakkında vakı bey~natları .~o
nunda intişar eden ''Kuvvetlı ~~ m~~
ferit bir hükumetle ~mak hızım ıçın 
daba kolaydır" cümlesi "Kuvvetli ve müs 
takar bir bükiimetle anlaşmak bizim i
çin claba kolaydır~ tarzında okunmak i
cap eder. 

MEMLEKETJ;.E:\~ 
Bafralılar postasızlıklan 

şikayet ediyorlar 
BAFRA, (Milliyet) - Memle

ketimiı: ve dünya ticaret aleminde 

ehemmiyetli bir mevkie sahip bu
lunan ticaret merkezi Bafra pos
ta işlerinde her nasılsa fazla ih
mal edilmiştir. Merkezi vilayet 
Sanısun Ankara ve lstanbuldan 
her gün' muntazaınan posta aldığı 
halde elli kilome:re mesafede bu
lunan ve her gün elliye yakın 
kamyonun gekliği Safraya haft~
da ancak iki po~ta gelmektedır. 
Bu suretle Bafra karilerinin gaze
teleri bil.isebep dört gün Samsun 
postanesinde uyuklamaktadır'. Her 
hangi bir sebep tahtında (kı her 

gün müteaddit vesait mevcut oldu

ğuna nazaran bu da varit değildir). 
Posta adedinin çoğaltılmasına im
kan görülemiyorsa hiç olmazsa 
gazeteleri kamycmla bila ücret 

sevketmeği Posta telğraf Umum 

müdürlüğünün esirgememesi Baf
ralıların haklı dileklerinden bi-

ridir. 

Germencikte incir kooperatif 
'enJigi 

AYDIN (Milliyet) - incir müs 
tah.;lleri kooperatif fİrketi, geçen 
sene 25 mayısta toplanan umumi 
heyet içtimaında her mıntakadaki 
ortakların mahalli ve müstakil ko
operatif halinde müstakil olmala
rım ve bunların satış noktasrnJan 
İzmir ittihadına bağlanmalarmı 
kararl"'tırmış ve bugünün her s>:ne 
kooperatifler şenlikleri yapılarak 
kutlulanmaaını kararl~tırmıştır. 

Bu karara tevfikan bu sene CU· 

ma günü Germencikte kooveratif 
senliği yapışmış, ,enliğe bütün Ol'· 

' klar i tiıak etmitlerdir. 

Elaziz şehir yatı mektebi 
lağvedildi 

ELA.ZlZ, (Milliyet) - Vilt..ye~i
mizde bulunan 150 mevcutlu şehır· 
yatr mektebi 934 haziranmdar. iti
baren lağvedilmiştir. Mevcut tale
be İstanbul yatı mektebine gönde
rilecektir. Birçok fakir yavruları 
kucağına alarak okutan bu irfan 
müessesesinin )ıiğvı burada derin 
bir teessür uyandırmıştı. 

Köylülerle temaslar 
Koçarlı: (Aydın) "Milliyet,, 

Aydın halkevi köycüler şubesi ko
mite heyeti nahiyemize gele:·ek 
nahiyeye bağlı 37 köy muhtar, ih
tiyar ve fırka ocak heyetlerile ko
n~malar yapmıt, köylerin, iktısadi 
zira, sıhhi, içtimai, ve tarihi vazi
yetlerini tetkik ederek sorgu kart
ları dağıtmıştır. 

Heyet nahiyemizde yapacakları 
nümune köyü hakkında da tetkikat 

yapmıtlardır. 

Mardinde havalar hAIA ısı:ımadı 
MARDiN, (Milliyet) - Şehri

mizde baftalardanberi havalar ya· 
ğışlı geçmektedir. Gün yoktu.r ki 
yağmur yağmamıt olsun. Hazır~ 
ayı yaklaştığı halde havalar kı, r•· 
bi soğuktur .. 

Yumurta büyüklUgUnda dolu 
MARDiN, (Milliyet) - Vilayeti 

mizin "Gercü,., kazasına me~~ut 
"Ayinkıil,, nahiyesi ve havalıs·~· 
deki on dokuz köye yumurta bu
yüklüğünde dolu düşmü,tür. ~ 

Dolunun mezruata, meyve agaç· 
!arına yaptığı zarar mühimdir. Tar 
la ve sokaklardaki dolu yığınlan 
ancak yirmi dört saatte eriyebil
mitt' r. Dolu taş gibi tarlalarda 
toprağın içine gömülmüf, mezruatı 
mahvetmiştir. 
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1 DEVLET DEMlRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 
Sapanca Tenezzüh Trenleri 

Hareket Saatleri 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
1 Haziran 934 tarihinden itibaren Cuma günleri Hay

darpaşadan biri saat sekizde, diğeri saat sekiz buçukta hare
ket etmek üzere Sapancaya iki tren tahrik edilecektir. Yer
lerin evvelden temini için Perşembe akşamına kadar biletle
rin tedarik edilmesi muhterem halktan rica olunur. (2845) 

Yalova ilave seferleri 
Akay işletmesinden: 

Sıra 
No.su 
427 
448 
449 
466 
595 
593 
590 
583 
581 
251 
252 

Semti 

Heybeliada 
Eyüp 
Balat 
Topkapı 
Samatya 

" Koca Multafapaşa 
Arnavutköy 
Beyoğlu 

Bebek 
.. 

Mahallesi 

H~ybeliada 

Topçular 
Hacı İsa 
Bıyazıtağa 

İmrahor 

" Hobyar 
Arnavutkll}" 
Hacı Mimiı 
Bebek 

" 

So~ağı 

Bostan 
Kııla 
Mahkemealh 
Meyhaın 

Hacı Manol 

" 
Hase"' 
Dere 
Yazıcı 

Dere 

" 

Cinsi 

Alışap dükkln 
Hane ve araa 
Kagir dükkan 
Ahşap han: v~ diikkan 
Han' 

,, ve arsa 
Dnkkaıı 
İki hane ve bahÇe 
Arsa 
Ahıap han• 

" 

Hissesi 

Tamamı 

" 
" 
" 36/12() 

~/32 

Tamam• 
3/16 

Tamama 

" 
" 

Enıla'< 

No. sı 

11 
22-24 

18 
14-12/l 

71 
ll2 84 

103 
12-14; 
97-991 

45 
2J 

Hisseye g"re mu-
hammen kıymeti 

500 T. L. 
500 " 
60) " 

1500 " 
450 " 
100 " 

1000 " 
1l25 " 
4000 " 
1000 " 

4JO ,, 
2 Haziran 934 cumarte~i akşamından itibaren köprü

den Yalovaya cumadan maada giinlerde saat 18,00 de cuma 
giinleri ise 20,00 de ve 3 Haziran 934 Pazar sabahından iti
baren de Yalovadan - Köprüye her gün 6,15 te olmak uzere 
mevcut tarifeye bu seferler ilave edilecektir. 

Tafsilatlı ilanlar iskelelere asılmıştır. (2832) 

Yll:ı:de yedi buçuk pey akçelerile !hele bedelleri nakten veya gayrimübadil bonosu ile 6denmek ll:ı:ere yukanda yazılı gayr!maıık"ıller 
pa:ı:arlıkla ııabşa çıkanlmıştır. ihaleleri 11/6/934 pa:ı:arteai gUnll aaat 15 tedir. Müzayedeye ittirak edeceklerin mezkür günde saat oıı dört 
buçuğa kadar pey akçelerini yatırmaları la:ı:ımdır. Senei haliye vergiııile belıdiye resimleri mü,teriıe aittir. Şartııams ba:ıkamııı kapııına 

Deniz yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy Köprübqı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

Han Tel. 22740 

Ayvalık yolu 
BANDIRMA vapuru 30 Ma
yıs ÇARŞAMBA 19 da Sir
keci rıhtımından kalkacaktır. 

(2847) 

AYVALIK 
Sür'at Yolu 

Şimdiye kadar lstanbuJdan 
cumartesi günleri saat 18 de 
kalkan Ayvalık Sür'at postala
rı badema 2 Haziran 934 den 
Ey'.ül 934 sonuna kadar lstan
buldan cumartesi günleri saat 
1 7 de kalkacak ve Ayvalığa bir 
gecede g'deceklerdir. "(2846) --

BiR MEMUR ARANIYOR 

iyi almanca ve daktiloğrafi bilir, ol
duk~a muhabere usulüne aıina, Lise tah 
sili görmüş bir hanım veya bir genç e
fendiye ihtiyaç vardır. Y alruz bu itleri 
başarabileceklerine emin olan iıteklile -
rin .Sirkecide Mühürdar Zade hanında 
Şiikiıfe ltriyat fabrikasına serian müra
caatları. ( 17073) 

3065 
------------------~ lstanbul ikinci ticaret mahkemesin
den : 

Demircide mukim Ali Natık ef.nin 1.
tanbul Ziraat Bankası tarafından tediye 
edi.lmek üzel"e Tü-rkiye kibrit ve çak
mak inhiıan ıirketi emri.ne tanzim ve 

irsal eylediği 235 lira 34 kuruşun tediye 

aini nahk 1·2·934 tarih ve 20296 NoJu 
çelrin poatada zayi olduğu beyan ve İptali 
mahkemeden istenilmiştir. Binaenaleyh 
Mezkur çek her kimin yedinde ise 45 gÜn 

zarfmda mahkemeye ibraz ehnesi ve 
aksi !akdinle bu müddetin hitamında 

iptaline ıkarar verilecekği ticaret kanu
nunun 638 nci maddesine tevfikan ilin 
olunuı·. ( 17101) 

Büyüt Tayyare Piyangosu 
17 incı tertip 2 incı keşide 11 Haziran f 934 tedir. 

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

ikramiye ve 20.000 liralık bir 
mükafat vardır. 2881 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

45,000 Kilo Yaş Sebze : Pazarlıkla ihalesi 30 Mayıs 934 ta
rihine müsadif Çarşaınba günü saat 15 de. 

45,000 kilo yaş sebzenin 17 Mayıs 934 tarihinde ya
pilan açik nıünakasasmda teklif edilen fiatlar makamı Ve
kaletçe gali görüldüğünden 30 Mayis 934 tarihine rastla
yan çarşamba günü pazarlıkla ihalesine karar verilmiştir. 
Şartnamesini. görmek isteyenlerin her gün ve pazarlığa işti
rak edeceklerın de yukarda yazılı gün ve saatte Kasımpa
şa' da kain komisyonumuza müracaatları. (2740) 

3020 , 

asılmıştır. (2702) 

•~PARK OTEL 
Tamamen şekli tebdil va tezyin edilen 

Büyük ve feerik teraçasında 
30 Mayıs Çarşamba günü açılıyor 

Hergün: Konserli gündilz ve gece taamları • T edansant • 
Mazarik arkestra11 TaHrlot: 100 ku-u5 

• (17103) 

Darphane Ve Damga Matbaası 
Müdürlüğünden: 

Darphane ile Damga Matbaasında mevcut bir kısım tor-
ne, pres, zamk, zimba makina ve aksamı hurda demir kırpın

tı deri ve kaat, nikel, bakır ve kurşun remadı ve bazı mücev
herat ile altın ve gÜmÜş evani aleni müzayede usulile satıla
caktır. Listelerini ve şeraitile müzayede tarihlerini anla
mak ve eşyayı görmek için 5 Haziran 934 den itibaren her 
gÜn saat 14 : 17 ye kadar Muhasebeye müracaat edilmesi i
lan olunur. (2833) 

1 lSTANBUL BELEDiYESi iLANLARI i 
Mezarlık duvarı inşası 

Keşif bedeli 14700 lira olan Şişli - Büyükdere caddesi 
üzerinde yapılacak yeni mezarlık ihata dıvarları pazarlıkla 
yaptırılacaktır. Talip olanlar 1102,5 liralık teminat makbuz 
veya banka mektubu ile pazarlığa iştirak etmek üzere 
30-5-934 Çarşamba günü saat on beşe kadar Daimi Encüme
ne müracaat etmelidirler. (2795) 

Yozgat Nafıa Mubayaa 
Hey'etiden: 

Yozgat Nafıası isiq külliyetli mikdarda pazarlık suretile 
satın alınacak kazma, kürek vesair malzeme ile Yozgat atel
yesi için alınacak pres, fireze tezgah vesair noksanlarını sat
mak isteyenlerin saat 6 dan 9 a ve 16 dan 18 e kadar Şahin 
Paşa Otelindeki Mubayaa Hey'etine müracaat etmeleri. 

(2805) 3059 

.--Dr. IHSAN SAMI _ _, 
Tıfo ve Paratifo Aşısı 

Tifo ve Paratifo hastalıklarına tutulma
mak için tesiri çok kat'! muafiyecl pek 
emin bir aşıdır. her eczane ve Ecza de-

polarında bulunur. (16270)2566 

Gazetecilik ve Matbaacılık 
• Türk Anonim Şirketi 

( MiLLİYET MATBAASI) 

HER NEVİ 
Mecmua Duvar afişleri 
Mektep kitapları Kağıt, Zarf 

R.oman I Kartvizit 
Fenni kitaplar Fatura _ El ilanları 

TABEDİLİR 
Defteri kebir, Yevmiye ve Kasa 

defterleri mevcuttur 
Her müesseseye elverişlidir. 

Kitap ve mecmuaya ait klişeleri Klişehanesinde yapar 
Adres: ANKARA Caddesi 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. Aa Ş. Kitap kısmı 
Telefon: 24310 

~-=-. . 'J - .. >.•~ ... . ... ·~. ' - ~ ' • .,. ! , 

SÜADIYE PLAJI~ 
Beynelmilel ı;öhrec kazanmıı; viyolonselist D. Zirkin ldıtresinde 

AL TIN YILDIZ ORKESTRASI 
ve zengin •·.ryete numaralarile 1 Haziran Cuma gününden itibaren çok 
zengin güzellik ve muhceliE değişikliklerle açılacaktır. 

Banyo fiyac'arı: Kuruş Gazina fiyatlarıı Kuru~ 
Cuma ve pazar 25 Meşrubat cuma ve pazar 50 
Diğer günler 15 " Diğer günler 25 
Ahn~nıan bir aylık 860 ,, Bahçe kısmında 15 

._... Çacuklar nısıf - hafta ortası <1111117090 -

İnhisarlar lstanbul 
Başmüdürlüğündenı 

Müskirat ve tütün bayileri. haziranın birinci günü şöyle 
bir beyanname itasına davet olunur. Bunda: 

1 - Tütün Tönbeki ve En fi yeden dükkanlarında ne ka
dar paket mevcut olduğu ve nevileri. 

2 - h..apa11 ıçkilerin nevil erile hacimleri. 
3 - Açık içkilerle fıçılardaki Şarap ve Biraların yine nevi 

leriyle litre mikdan gösterilecektir. 
4- Beyannameye 15 kuruşluk pul yapıştınlacak, usulü 

veçhile iptal edilecek ve bayiin imzası adresi teskeresinin nu~ 
marası okunaklı yazılacaktır. 

5 - Beyannamelerden Tütüne ait olanlar Cumartesi ales
sabah mensup oldukları satış deposu müdürlüğüne, Müskira
ta ait olanlar da semtlerine gÖ re takibat mmtaka amirlikleri
ne yahut başmüdürlük ticaret şubesine verilecektir. 

6 - Beyannameyi vaktin de vermeyenler hakkında ka-
nun icabı tatbik olunacaktır. (2828) 3063 

OVOMALTINE 
Tabii mukavvi gıda 

G. &. A. Baker Ltd 
Prevuay11ns Han, Tel. 24330 2973 

Umumi Neşriyat ve Yazı J,leri Müdürü HTEM iZZET 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. :A. Ş. 
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