
lstanbulda apartman inşa 
atı bu sene üçte bire düştü. 

lstanbul Akdenizia en ucuz 
kömür veren limanı olacak. 

Sahip ve 8qmuJiarriri: Siirt Meb'uau MAHMUTı 

Ceneral Voroşıtof, bir mayıs 
bayramında irat ettiği nutuk
ta Türk • Rus dostluğundan 
ehemmiyetle bahsetmiıtir. 

FiYATI 5 KURUŞTUR 9 uncu ... e No. 2114 PERŞEMBE 3 MAYIS 1934 Tel: ( ~~...., 7:-.=: ...... _.., 

Avusturyada 
Yeni rejim 

A-.tu17a il • ·n Mecliai ..,,,.1-
ki .. ,. ....... - bir içtjm.ed•. '!-
•• , .... ,.m , z' • ..,. !' k , ı· '?' ~ 
fiıııl aHllıtcaa - lıaallie•• ~ 
ı..ı...t• .._. .. illi·· Ba luınlr 
A~~ı.•• 
ilca edili,.'. R n ıliJ'w-~ ı: 
Aw-w1 de Perl_... h8!'; ı..n fi , 
o '.. fazla bir ........ 
._ ilıra eclilmittl. E.......ıld rfi" 

5
•,.;:;. 

cu içtiınamı J'&pan -·~__. 
, _ _...,__. L.....: ---·-7-yU. 

1933 -- _. ..... Mecli 125 
Geç.. ıwr'" 5 Mutmd• 1 

inci içt" - "J:C Dollfaı tera • 
fmdan )'altdan kartı protea • 
to olmak •- Mecliein ~ r~~i ~ir
den istife e' "ılır - 125 ma ıçtıma 
,......,. kabnqtı. Aradan bir ııene iki •J' 
ıraçtikteoa _.. açılan celsede 125 in: 
ei içtimam mü0kerelıeri devam etti 
~ bu içtima bittikten sonra 126 IDCI 
içtimede Kanuna Eaaainin tpdiline ka-
rar ...,.;idi. 

A.~ kundan yaeİ .w.ı.t 
teklinin melııİ)'eti ne.Jir? H-P'" 
... ~liyelim lr.i harp _.......... .ıe;: 
let ııelıilleri o laıdar çoi~ 
-.ıan llDlflara ayDlll8k k .. 
)'cır. Her -ıebıtin kendine ırore 
bir d-let ııelıli Yarda". A..,,...mryaDID 
hBi d-let tekli ltalyedeki ı.~
ti,_ ııiat ...... bv wkle ı..:-: . 
A.,,... ı.--'" ··b• bir ... ...., _ _ ,_ ··atan 
ı .. lia. P.W w ,.onan yenna 
, ....... ---•· • ietih8Pla le o 

·ı ~~ ·-çı ell ID ' !ardan ta ılı!-ip 1 ..;;;: ............. _. ... 
• j) - ... L!.. •·'-.. ,,. iı7911.r liei pi ..... -
--· • L.!_ "- • ·- ... 

s:a_....,_ ... 
ııelıkiil ecli)w. Y.U tetlııiliıbn ...ar
ri Ciimlıun • • r . a • uH fil ..
kilde intihap edili,.ar: Federal ~ " 
Li tıewkil eden hes ıler üç _,.. ..... 
ID.ap ecli1wLıır. Sema A.wutlua"J• f9" 
'-laainin beWiJ'a rıill,.; bu ÜÇ_ 
Set içlıı.de Ciiımhıırnıioini ;ntilaep edin ,..., 

Cie-iıü.yar lü Awwtw7a Parlıme,,.. 
lerieın.•.ıan ayn=ek!ıe ı..nJı , de -
..........._._ ·~· ParWırr 4a 
,..,,..... keim olua federal meclioin t. 
'8Wrüıleri intihapta ...,.dana ..ı;,.ır. 
c-..._iai ele intib9pla iktidara ... 
len belediye reioleri tarafından .P. 
li,.or. icra aal&JıiJ'etinİ haiz olan he
J'el bonılara d&,...,... 

s.. .... 1 •• .. ....... Wr .... 
.~..__ . 
_,,., D laMi ile P~ 
\iıiıWııı- .............,.. Halbum -
lennda fm ,,arda~ Perl• ete-;re 
~ t..ıa ..._ miitıeddit -
- kecni tıieteml..._ biridir. Bil• 
.__ lnırilterede miitaki•il bir .-n 
alan Perl_....._ d....,ı.r..u,i 
........ etmwwwi• bati•,......... ... ki iti o 

~ diifti. D- 1 r cinin dayendı 
iı liltenı ya1ms Paı' •atarimme et. 
fildir. D 1 acinir clapndıiı aar· 
~ ...-iP .... lıikimi o 

Nidir. Ha ... kendi nıukadderabna 
...... olma.aıdır. Ga,...i de bir mil -
lalin ..,._ - çok ferdin - fa.ala 
ıı-h' .__ ..ı-... ·eıtdae- -
.... ...... ·- .. u.ıt.t.- ..... 
- .JtaUan .... ... 

idare ....... ...... ... =' d 

~--· .... • .. 1 h -- • 
... ~ lıadur. ·-~ 
1a1re •- ile '-'- rJiiddılı -
....... oldu. A.~ ı..a-.. ~ o 

... eiatmıİn açbgı deme(OJI pgın, be-
Dft yeni d-let yazifelerinin değişen 
melıiyeti, lııızan parlement'm meıuli0 
:pt malrammcla bulunanlara bir yar· 
41ancı olacağı ,erde bir engel olmaaı 
Ye daha vaziyet ve tartlara göre deği 
ten bir tekım aebeplerle perlementa
riome Ye demokreaiyi temin eclemez 
eldu. Bunun için birer birer devlet • 

Pariste hadiseler 
Tezahüratçılar pencere
) rden polise silaha .... 

Sokaklarda gene barikatlar gapıldrl 
Evler sıkı bir muhasara altına alındı, blnok 
tevkif at yapıldı, nihayet sükGn iade ecUleblldi 

P ARiS, 2. A.A. -
Havas Ajan11 bildiri
yor : 

Gece:r- dot· 
... tıılmi faf&hri -
üçüncü •'1•.PP .... 
reai pr&J"lumda ite 
tekrar bat'-·tl•r Ye 
ficldetli tezahürat ola 
Ji111fbır. Polis müda
hale etaiftir. Nüma
yitçiler J.in•1ıra. çık
IDJflu. baribtlar ya. 
paralı: pençeıelerden 
silllı atmaya ba,la
IDlflardır. 

SJıalım aut ilıdai~ 
de mühim polia lnn
ftlleri tealriirc:illerin 
ifial ettikleri nleri 
muhe•raya Nt1•
mıtfudır. Polislerden 
biri alır surette yara-
laNll"""". Pıırüte plan• fa1ıat WW.nıwf en 6ir iıalilııCi 

EYier sıkı bir m11hesara akma a- b.a poliain "pa" müf...-i ft İt• 
lmm,.m, MalwMra ·ltanb lıala- fai7e selmiftiT. E..terin üzerine pnt 
nanlar aokak bldanmlanm IÖke- ;aktarler tevcih edilmifti. 
rek barikatları artaıma:ra ça1qır. (Denmı 5 inci llhifedc) 

lzmitte kurulacak fabri
kanın yeri tesbit edildi 

Celil Bey Hereke ve lzmitte tetkik
lerini "bitirdi, Ankara ya dönd .. 

"Tek bir yeche vardır, ki o da nıill~tin refahıdır" 
lZMİT, 2 (Milliyet) - lktısat vekili CeW Bey refakatleriııdeki 

.sevat ve vali Etref Bey dün akpm ... t on yedide Herek.eye şeref 
vermişlerdir. İstasyonda ııporcular, işçiler kalahııhk bir halk kütlesi 
tarafmdan kar§ılanarak beyec:anlı temürat yapıldı • 

Denizde Karaınünıel önlerine kadar motöde bir geııinti yapan Ve 
kil Bey fabrika müdüıii Reşat Bey tarafından verilen ııiyafette bulusı

(Deftmr 7 lııci ahifede) 

llmıltiın F-Z •• lorıl.,..,.. ~len•• 

Beynelmilel ticaret karşı
sındaki vaziyetimiz 

ler bu ıiatemclen aynlmak yolunu e· d b . ·ık d f .. 
tutmuılardır. Bugün Fransa ve lngil- lr aSlf an eri 1 e a muvazeneli 
terede dahi filen tatbik edilmiyor. a hl 
Çünkü her iki memlekette de milli tıcaret inçosunu bulmak cerefi 
1ıııuwaküz kebineleri wenhr. Milli te- Y 

;n.::...k::~-... ! Cümhuriyete nasip olmuştur 
ncl ri dı• •zir • .,. ... -· '*>t- Dün Oniveraite iktı .. t enatitü • 1 ra- a ..Wetler ticaretimle 'Jfl. 
•' h • 'tlae ..,, ' ' bıı. AJ. liiDde her çutamba veria-kte o • ni tem&JiU dm •hsJ alı; idi • 

ıı-.,., ~ w ...... ele AYwtw• lan lmnferaaslar lerİsine Profetör lisalen demiftir ki: 
Pul • ' ,.._ 'kat't oluU lltrabim Fud Bey tarafmdan de- "Harp 10nr&11 ticareti siyaseti. 

la7n-.lardtr. A ' "man tanfm ftlD edihnittir. Fazıl Bey konfe. ne milli mercantiliame ismini ve • 
dan iddia aeliLlii' .. i, d= k: · • ı;:========~==' NCldeclilclili doino delildir. Ba, de • lı ren iktıMtçılar vardır. Bu iıim 
_ _.__,: ile p...._,,....._,in lliribiri 8 UG o N haksız defiJdir. Hakikaten zama • 
-- nımız ticaret bilgileri mercanti • 
- karııtınlmaımdan dolan bir,...._ 

2 
!......1 •• L!L...1. liame'den çok teY almıftır. Maa. 

lqt1r. A.YUıturyanın yani re.iimiade ,_, ....,._ mafih bugünkü &millerin minuı • 
demokrui ile telif kabul~!~ ~ir r-.•· nı anlayabilmek için biraz •erile. 
,,eziyet yoktur. Demokra•• hili "'" -..-i mot6aatant/a eör- 0 

eanlvm kelb;- eoa yalım olan bir ide tliilılerürü re İnmek lazımdır. Beynelmilel ti • 
. Bunu tahakkuk ettirmek io;;n a lincü IPhifeda carette liberaliame 19 uncu uır or 
ır. talarından 1880 aenelerine kadar 

· laller zemen zaman, perleme~a- Hmeıitlahlt... yqayan çok kı .. &aürlü bir siya. 
lh..e'e, luwporeıayon ailtemine n a· F.... aettir. Doicluiu zam•n verdiiı ü • 

;...i -ıüııın olan ,,. olmayan "' 4 iiacii xı ''::le mitlere ratmen, bütün hayatmı 
lıa •- müracaat ediyorlar. zztıraplar içinde geçİrnıİftİr. 16, 

..,ımı..,., clanokraainin -~~~eil- 'Sılılıi 6a/ıisler 17 inci asanla mercantiliame filiz• 
olan laalk hekiıni,.ai maruet e Dr. RalÇlllıla Hekka lesi batl•mıfbr. 19 uncu anr ipli • 

P..ddi refalu ,,. miınevi yülueliti te • Re.ünli lıilıa duuıda buna kartı bir •Wlinıel 
J'olunda birw onerbaJeden ibaret- 5 inci ,=r baflsyor. iptida lnsiltered• - • 

• • A~a timdi ba 7ftllenn bat c;ımtiliame beka,_.._. ~-· 
biri.i hısiihe eii:ror. SPOR 1-...-. Lakin ~ u..a-n _. 

• Alunat şOKRO -~ Cl'>nJısm 7 inci 4ı1 FP 0 

) 

P ·nı beğenecek 
J .. ·heyeti 
~ aru11ada ıehrin ikb

Mdi •aziyetini, liman 
iıleriai bilen yok 

Ti .-. Hamdi Beıiıı 
tektifiııi bbul etti, teşeb

büse geçecek 
Jsanbulun müstakbel plinmı :ra 

pacak •-n wçmeJr üzere bele • 
diyede bir jüri beyeti tnple--.. -
tı. J&i beyetiacle enelce mi • 

olSMdıfx '6ylemnif, münabpLir 
ola ;tu. 

Diin de ......... T"acaret o... 

HGdeyde yolaaü 
kuvvetleri ar•mnda 

Hidegde şelıri 
T alıli,µJ edildi 
San'a sukut mu 
Edecek? 

ADEN, 2.A.A. - ........... 
Pen.s- llarp • mi•i Ha•ırcle.,_ 
p'miftir. ıı-·· t bwttdeıiain 
Bahrialuiser ahili bo)UDU ilerle
meleri üzerine Yemen kuvvetleri 
bu ,elıri telatla terketmiflerdir. 

Hüdeyde gümrükleri ile, Yemen 
lıükUmetinin buradaki ıiWı ft mü

. Wmmet depolan yajma edilmiftir, 
Hid ı:ıdc ...__ ..... , ile birlikte 

zoo --~ miiltecisi Kama 
., .. _ ~- Hüdeyde'de 
birkaç A........ıı lrahnqbr. 

KAHiRE, 2. A.A. - Bus...ı.a in
tipr eden Elcihat pzeteninin Mek
ke muhabirinden aldıit haberlere 
söre, bitün ~ boı ca ve itila 
hana Hüdeyde yola &zerinde 
lriin sa'da mnkiinde, imam Yala
,. Ue lbniaeuut kuvvetleri arasın
a tiddetli muharebeler cereyan 
etmekteClir. 

Bir Yemen ta,,....., 1-
~ ywe diı Rftir. 

lbnismut'un oflu Emir Fayal, 
Deri bareketh --- ...,.... 

Kuraklık tehlikesi var mı? 
ı.,.1nı1 Lünarı pirlrdi ... _ -

ıJriiılirii H.nili '/lq 

n -ıiıinde iier ..,..... "" 
ve) ikts sdf mldaİ DUU• 

(Devamı 5 iı;ıci ahüede) 

thanenin verditi istatistikle re 
• • 

Herhangi bir kötü Yalİyet ola 
ihtiyacın fevkınde ıtok buğday Yar 

:"' Yapnr w;simi .. yılan niıan -Ceneral Kondilis 
Yarın geliyor 

Yuaan Harbiye nazın 
Aakarada hanri 

meıeleleri .-örütecek? 

ayı, .,_w..ma lıir çak mmtaka
larmcla t m>•k bralr ~. Ma-

r. ~ Uk. lfialerinıle. olclujumus. 
halde. a-mmda bile nadir teea • 
.. edilen SK'akla• ... 7 dril • 

AnNA, Z (Mllli79t) ~ HM• 
biJe Nisın JeMral Kosulilhı ,_. 
öileden ..... ıto 
man:ra p aıtasile 
J.tıı,J,111 't'e ora • 
Clan da Ankaraya 
hareket ediyor. 
Jeneral Kondili • 
sin maiyetinde • 
mum erkim harp 
reiıi M. Katniyo. 
tia ve Hariciye ne 
:ııareti siyaıi kale 
mi müdürii M. Ro 
aeti bulunacak • J....-ol Kortıli& 
!ardır. Çal 

ATINA, 2 (Milliyet) - M. A o 

.d • • ·.,.,..tinde yapılan nazır-
arıııın nı-- d"I" . .._ 

lar içtimaında M. Kon ı ıaı~ ..... • 
karaya aeyahati münuebetile An

(Devamı 5 inci ııahifcde) 

Tanıdığım C.aular 

Bupa yafiJD Wr a
dıma hakiki maceralan 

Hatm .. •l (Kn'k.-t) in - .-
rl olan, hakiki " ,..,._,. •aiı:a-
lardan llllÜI W p kitebı Alımet ı 
C-1ettin 8411)' arlı:-'•ı-•z inci · 
liac:edM' IM.ennn•u ~. ln
tifarmdan beri lrinl.-ce .e+eu 
lnıriltarede bpopltrcMma ...... 
,,. muharririn ilk eeeri olan (8-
bir Ce-) den daha fasla 1ılr 
raflıet ba-

J anıdığım Casusla~ 
l'fDlir ............ iti ...... (llilli· 

..,.,,.,_.,,.,,. ww•r7 •• ... : .. ,.....,,_ .. _ 
~ WrliAtw ııe MJ c mfı Wr tef 
ri4iıı ....,..,,. ,.,,,,im ·-ittir. .. .. 

azar gunu 

r.ı- . ~ 

iiaraıet ı ... -. .._en •~ 
(IO) hatd (Si) dı e c.,. ........ 
, • .:aar:;· j ...... de• ettifi 
tal li • lmralrbk bat ;iiıı•- • 
linden mdife elemler ......ı.r. 

Kunıldıtnı. _._ edip et • · 
mıiJeceiini dün ruathaned-.n _.. 
ctak. 

Bix ftrilen iz.hata göre, lııa 
seaeki kunkl•im mç lıir ferıkala· 
Cleliii ,.,lıtur • F cıtin Bq 

(Dewamr 5 inci ..ııifede) 

Sa/Jalılegin işe gitlerlcen 
l 
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Muamele vergisi 
Kanunu 
Layiha meclis ruzname

sine alınmışhr 
ANKARA, 2 (Telefonla) - Büt 

ce encümeni muamele vergisi ka
;;un layihasının müzakere.sini bi
tirmiş ve layiha ruznameye alın
m1ttır. 

Encümen mazbatasında bütçe
ye esas tetkil eden varidat kanun
larını biran evvel intac için mesai
sini fazlalaştmnıı olduğunu tas • 
rih ederek muamele vergisinin mec 
listen müstacilen çıkarılmasını is
temektedir. 

Encümen dahili istihlak vergisi 
kanunile şekerden olduğu gibi mem 
leketin mıaırlarından i.tihaal edi • 
len glikozdan da istihlak vergisi 
alınmakta olduğunu nazarı dilcka
te alarak glikozu vergiden istisna 
etmiştir. 

Encümen banka teminatı ve
ren vergi mükelleflerinin bir ay te
cil olunabileceği kaydını alelitlik 
bir banka olması dolayısile mah
zurlu görmüt ve bunu hükfune • 
tin göstereceği banka teklinde 
tadil etmittir. 

Encümen bu kanun layihası • 
nın neırinden mukaddem zamana 
ait olarak tahakkuk etmit vergi • 
lerle tahakkuk etmemiş vergile • 
rin ne gibi ahkama tabi olacağına 
dair \aymaya şu muvaicl<at mad • 
deyi ili.ve et.mittir: 

0 8u kanunun neşrinden mu ... 
kaddem zamana ait olarak tahak
kuk etmiş olan vergiler bu kanu • 
nun hüküaıleri dairesinde tahsil O• 

lunacağı gibi tahakkuk etmemiş o
lanlar da bu kanuna göre tahak • 
kuk ettirilerek tahsil olunur.,, 

Encümen layiha üzerinde başka 
mühim tadiller yapmamıştır. En • 
cümen reis vekili hparta mebusu 
Mükerrem Bey veresiye satıtlara 
ait olan maddeye itiraz etmiş ve 
mazbataya şunu yazmıştrr: 

"Y eresiye satışlara ait vergi • 
!erin taksite raptı keyfiyetinin te
minata raptedilmesi fikir ve mü • 
taleaıındayım.,. 

Dahili isti hl Ak vergisi 
ANKARA, 2 (Telefonla) 

Dahili istihlik vergisi kanununun 
birinci maddesinin değiftirilme • 
sine dair olan liyihaya bütçe en
cümeni yaptığı ilavede grikozun 
beher kilosundan dört kurut re
,;m alınmuıaı umumi heyete tek
i\{ etmittir. 

Yunanistanda 
Dahili vaziyet bir türlü 

düzelemedi 
ATINA 2 (Mölliyet) - Za

bitanın terfii meselesinin halli için 
hiiı.,i~ mahafili ile muhalifler a
ra.a~ndaki müzakeratın akamete 
uğradığı tııhmin edilmektedir. 

Mösyö Çaldaris bunun biran ev 
v~I hal~edilmesi Uzım geldiğini 
söylemışse de Mösyö Yenizelos 
h~~et!n t~k~iıflerini reddetmit ve 
hükü~~tın layihası aleyhinde rey 
vera:.1ıni eöylemiıtir. 

Bunun üzerine me.ııele meclisin 
reyine bırakılmıttır. Binaenaleyh 
Dahrliye nazırı Mösyö Y annopulos, 
intihap usulüne dair olan liyibayi 
ve Harbiye nazırı Mösyö Kondilu 
zabôtanın tertü meseleai etra{1n • 
daki liyihayi bugün mecliMO vere
ceklerdir. 

M. Y evtiçin Sofya seyahati 
SOFYA, 2.A.A. - Yugoslavya hari

ciye nazın M. Y evtiç'in 7 mayuta Sof. 
Y"JI ziyaret edeceği teeyyüt etmekte
dir. 

Troçkiye yer yok 
LONDRA, 2. A.A. - Dahiliye neza· 

reli, Troçki'nin lngilterede ikamet ta• 
le bini reddetmi1tir. 

Dcyli Hcrald'a göre, Troçlci timdi ser· 
best lrlanda'ya müracaat edecektir. 

İngiliz hava kuvvetlerinin 
manevrası 

LONDRA, 2.A.A. - Hava kuvvetle
rinin 30 haziranda Hendon'da icr:ısı 
mukarrer manevralarına 200 tayyare i,. 
tirak edecektir. 3000 kadar tayyareci 
7.abit bu manevralarda bazır bulunacak· 
!ardır. 

Avusturyada başvekil 
muavinliği 

VIYANA, 2.A.A. - Reisiciimhur, 
balvekil muavini M. Fey'i kendi talebi 
üz rine vazifesinden affetmit ve ifa et
mi, olduğu hizmetlerden dolayi kendisi
n'! te1ekkür eylemiıtir. Reisicümbur, 
H(·İmvehrenlerin reiıi prens Starhember 
j!İn başvekil m;.•avinliğine tayin etmit· 
~-

1'1. Fey, emniyeti umumjye işleri na-
7.ırlı'İına tayin edilmiştir. 

itizar 
ittihat ve Terakki tefrikamız 

bugün mündericatımızın çokluğu 
clolayısile konulamamıştır. Özür 
dileriz. 

Dul ve gelim 
Maaşları 

--o-

Maliye vekaleti ziraat ban-
kasile bir anlaşma yaptı 

ANKARA, 2 (Telefonla) 

Maliye vekaleti mütekait dul ve 
yetimleri mürabahacıların elinden 
kurtarmak maksadile emlak ban
kası ile olduğu gibi Ziraat ban • 
kasile de bir anlaşma yapını, ve 
Ziraat bankası olan yerlerde mü • 
tekait dul ve yetimlerin üçer ay
lık maa,Iannı bu banka tarafın
dan da cüz'i bir faiz mukabilinde 
kırılması kararlaımış ve keyfiyet 
alakadarlara tebliğ olunmuştur. 

Antakyalıların 
Tezahüratı --Türk bayrağı göz yaşlara 

dökülerek öpüldü 
ADANA, 2. A.A. - Türk-Fran

sız Suriye ikinci sınıf hudut tamir
leri daimi komisyonu 24 nisan 934 
de lskenderun'<la toplanmıt ve 
Gazi Antep valisi Bekir Beyin ri
yasetindeki heyetimiz Fransız he
yetiyle yaptığı temas ve müzakere
leri bitirerek dönmüştür. 

Türk heyetinin Halep, İskende
run ve Antakya'yı ziyareti h:ılk 
arasında derin sevinç hisleri uyan • 
dınnı.tır. Uzun yıllardan beri a
na vatana ve Türk bayrağına hasret 
olan Türk Antakyalılar heyetimi
zin fehirlerini ziyaretini en büyük 
bir bayram telakki ederek gece 
saat 9 da ,ehre giren Türk heyeti
ni içten kopan emsalsiz: tezahürler
le kar,ılamışlar, otomobillerin ö
nünde dalgalanan Türk bayrağını 
göz yaşları dökerek öpmü~ler ve 
otomobilleri adeta elleriyle -yürüt
mütlerdir. Halk, Yata, çok yata 
büyük Gazi diye haykırmıttır. 

Makedon yada 
Komitacılarla muhafızlar 
arasında bir müsademe 

ATINA, 2 (Milliyet) - Dra
madan bi!diriJdiğine göre komi • 
tecilerle 107 inci muhafaza müf
rezesi arasında müsademeler vu • 
kua gelmiş ve bu müsademede mec 
ruh olan çavuf Sidiropuloa ve bir 
nefer askeri hastaneye kaldın! • 
mıtlardır. 

Komitecilerden de iki kiti ya
ralamnıştır. Bu çetenin evvelki 
gün soygunculuğu yapan çete ol
duğuna ihtirrntl verilmektedir. 

Hükümet, makamatı müaade • 
meyi mektum tutmaktadır. Aaker
ler kendi aralarında yaralandık • 
!arını iddia ediyorlar. 

. Nihari mektep müdürleri 
ANKARA, 2 (Telefonla) -

2005 numaralı kanunun uçuncü 
maddesindeki ücret farkı sözünün 
tefsiri talebin- tetkik eden bütçe en 
cümeni lefairden maksadın niha
ri mektep müdürlerine verilen mü
dürlük ücretinden ba§ka bu müdür 
lerin pansiyon idare ettikleri için 
933 seneıi 'bütçe kanununun 17 in
ci maddeıine bağlı (N) cetveli mu
cibince verilecek ücret olduğuna 
karar vermiıtir. 

Mösyö Bartu 
Yakında Roma'ya bir 

seyahat yapacak 
PARIS, 2.A.A. - Bir çok gazeteler, 

M. Bartunun yakında Romayi ziyaret e
deceğine dair ltalyan matbuatı tarafın· 
dan verilen haberi nakletmektedirler. 

Eko dö Paris gazetesi diyor ki : 
Fransa hükumeti, böyle bir seyahatin 

Fransız ve ltalyan menafüni telife ha· 
elim olacağına kani bulunursa hiç fÜp· 

lıesiz bunu ta•vip eder. 
F akaL.. Bartunun Bükreş ve Belgra• 

da yapacağı evvelce mukarrer olan se
yahatmı Roma seyahati ile karıttırma· 
ınak icp eder. 

Roma seyahatı ihtimal yapılacaktır. 
Fakat bil&hara ve diğer seyahati ardan 
ayrı olarak. · 

--o-

MiLLiYET PERŞEMBE 3 MAYIS 1934 

HARiCI HAB-ERiER 
1 HaJ1ıs bayramı 

•••••••• 
Birçok yerlerde sükunetle geçti 

Rusyada yapılan büyük 
tezahürat ve bayram 

Ceneral Voroşilof nutkunda Türkiye ile Rusya 
ar~ n ıı ti ı. \: i dostluktan ehemmiyetle bahsetti 

Atina, Vıu-ıova'dan alınan haberlere nazaran buralarda 1 Mayıs 
bayramı aükün içinde geçmiftir. Lonılrada bir takım nümayiıler ya. 
oı/Ttllf&<l da .ükünet ihlcil olunmamııOtr. Hatta Nevyorktaki tezahürat 
haklunııla aj<m$ telgralı şunu kaydetmektedir: 

"Nevyorkta komüni•tler o kadar nefeli bir geçit rumi yapmıı -
lardır ki polü memurlan bil<t bu nefe ve ıetarete kapılmaktan kenıli-
1.l!rİni alamam?fl-cırdır.,, 

lıpanyada yalnız; Tarrogone vilayetinde popliırlerle bir çarPl§ma 
olmuı, bir kifi ölmüıtür. Fuente del Nastie ıehrirule de iki kiıi ölmüş 
iki polis yaralanmqtır. 

Çekoslovakyaıla ıla ba;ı;• ulalt. telek hadi.eler çılımıpa da der· 
hal baatırulm1Jhr. 1 Mayıs bayramı münasebetile Ru•yado yapılan te
zahürat çok mua;ı;:z:am olmuftur. Bu husuataki ajanı t~.gralları fU 
tafsilatı vermektedirler .. 

Rusyada yapılan 
MOSKOV A, 2. A.A. - Şehir, ba1- j 

tan başa donannuı ve tenvir edilmiı i .. 
di. Her tarafta, Sovyet Rusyanın sanayi, 
ziraat ve umumi bars sahastnda elde 
ebniş olduğu muvaffakiyetleri temıil e
den levhalara tesadüf ediliyordu. 1 Ma· 
yıs münasebetile ne§rolunan beyanna
me halkı, sınai ve mali planı tahakkuk 
ettirmeye vememleket rnahsülünün iyi 
cinsten olmasını temine ve bunun ıçın 
asri teknik U!uller kutlanmaya davet e
diyordu. 

Gazeteler, bir çok sütunlanru 1 Ma
yıs bayramına tabıiı ebni1lerdir. 

lzvestiya diyor ki : · 
Dün tam saat 10 da kızıl meydanda 

Moskova garnizonunun geçit resmi ba~· 
lamış ve ceneral V ı::-oşilof bu kıtaatı tef. 
tiş etmiştir. Ceneral Vorotilofun nutkun
dan v~ yeni muhariplerin sadakat yemi· 
ninden ıonra piyade, sllvari, topçu, mo
törlü kıtaatın ve tankların geçit resmi 
yilpılmıttır. Bir çok tayyareler de kızıl 
nıeydanrn üzerinden uçuyordu. 

Kıtaatın geçidinden evvel M. Stalin, 

Kral Karol 

Yakında Parise 
Seyahat edecek 

Pariste Kral Aleksandr ile 
de konuşacağı söyleniyor 

BÜKREŞ, 2 (Milliyet) - M. 
Titülesko ile Baıvekil Tataresko 
ara11nda yapılan son mülakata si
yasi mahafilde büyük bir ehemmi
yet atfedilmektedir. 

Bu mülakatta bir çok harici 
ve dahili mühim siyasi meseleler 
görü,ülmüttür. Her iki nazır ara
sında kral Karolün M. Titülesko 
ile yapacağı Paris seyahatinin 
mümkün olduğu kadar acele yapıl 
ması kararlaştırılmıştır. Kral Ka • 
rolün bu ziyareti Yugoslavya kralı 
Aleksandrın Parİ&te bulunduğu bir 
zamanda yapacağı tahmin edil -
nıektedir. 

M. V enizelosun seyahati 
ATINA, 2 (Milliyet) - Bu haf 

ta sonunda Mösyö Yenizelos ve M. 
Kafandaris refakatlerinde refika -
!arı bulunduğu halde Salaz ve Mi
dilli adafanna gideceklerdir, 

Avdette Limni adasına da uğ
rayacaklar. Bu seyahatten avdet 
ettikten sonra Mösyö V enizelos 
mayıs nihayetine kadar Atinada 
kalacak ve mayıs sonunda Avru -
paya giderek yaz mevsimini orada 
geçirecektir. 

büyük tezahürat 
M. Molotof, M. Kalenin ve hükUınetin 
diğer bir çok erkinr, Leninin merkadi 
yanında ihzar edilmiş olan tribune gel
miş ve CO§gıtn alkışlar'a kar§•lanmı§lar
dır. Geçit resminde bütün sefirler, bir 
çok ateşemiliterler, ateıenav.1\llar, hava 
at.,.eleri ve bilhassa 1 mayıs bayramında 
haz;r bulunmak Üzre gelmiş olan Türk 
askeri heyeti hazır bulunuyorlardı. 

Ceneral Voroşilof, nutkunda Türk he
yrtinin ınevcudiyetinden bilhassa bahset. 
mi, ve Sovyet Rusyanın ıon senelerde 
elde Nıniı olduiu terakkileri zikreder. 
ken fÖyle demiıtir : 

Bu devre esnasında doıtumuz obn 
ve mümessilleri burada hazır bulunan 
Türk milleti ile aramızdaki dostluk da
ha ziyade kuvvetlenmiı ve İnkifaf et
miştir. 

Bu sözler üzerine Türk rnilli martı 
çalınmıştır. 

Askeri geçitten sonra muhtelif saha· 
tarda elde edilmjı olan terakkileri gÖı· 
teren levhalar taııyan amele zümreleri 
tarafından bir geçit resmi yapdmıttır. 

Bitler diyor ki: 

Almanya harpten 
Mes'ul değildir 

Alman mil'eti harbe 
kurban gitmiştir 

BERLIN, 2.A.A. - Berlininin Tem
pelbof tayyare limanında bir huçıık mil
yondan mürekkep bir halk kütlesi kar
şısında bir nutuk söyliyen M. Hitler, 
bilhassa demiftir ki : 

AlınAn ınılletinin yeni bir ruhı.ın il
ham almakta olduğunu kimse inkıir ede 
mez. Müreffeh Almanyamız, diğer mil
letlerin mameleklerini ellerinckn almak 
esasına değil diğer memleketlerin arui
lerine nicbeten pk mahdut olaa toprak
lannda kendi alnının terile Y&ftyan Al
m.:ın milletinin ,_.ti sayine iatinat edi
yordu. Ve bu hal Alman milletinin 
taşıdığı rubun ne olduğunu göateriyor. 
du. 

Alman milleti, harp iıtimeyordu. Mil
letimiz, harpten mesul değildir. Harbe 
kurban g:tmittir. 

Onümüzde ifsWik felaketin bulduk. 
Bu ıelıepten dolayi evveli it için büyük 
bir mücadele açtık. iki esaslı meselenin 
halline çalqtık. Köylüyii tenriis ebniı 
olduğu topraklan znnan altına almak ıu 
retile, ameleyi de it bulmak ıuretile 
kurtarmak. 
Hayatın diier ihtiyaçlarını gömüyor 

değiliz. l'ak,lt bWnı her teyden evvel 
iıtediğ-imiz İfsizlik mesele.ini halletmek 
,-o sonra ba§ka itlerle uğratmaktır. 

Bizim prenaipimiz, her zenuuı bütün 
kud .. t ve kuvvetimizle bu gayeleri bir
birini müteakip elde etmek olacaktır. 
Her şe} den evvel, iısizlik meselesini hal
letmek laznndı. Zira, işaizlik devam et· 

Yeni Matbuat kanuntJ 
Projesi ikmal edi/Jı 

ANKARA. 2 (T_el~onla) - DahiJ:ye vekaleti yeni matbuat k"f" 
proj~ ikmal elnJlfti!". Bu ~rojeye göre gazeteciliğin tahıilden ~ 
de bır n;eslek meselesı oldugu nazarı dikkate alınarak halen me~·'lıl 
nundaki mektep mezunu olmak kaydı kaldırılmaktadır. Bugünlrö 1 
nundaki müstehçen n"friyat hakkındal.F cezai hükümler fazlala'h~ 
makt~ ve bu gibi davalar için Adliye, Maarif vekiiletlerile emniyeti; 
mumıye ve matbuat umum müdürlüklerinden seçilecek birer zattıııır.I 
rekkep bir kon-J!ıryon teJkil edilecektir. Diğer cezai hükümler aZIP 
makta ve gazele, mecmua ve diğer matbuaların me.leki noktai ,..
dan kontrolünü yapmak için matbuat odaları ihdcu edilmektedir. 

Trakya umumi müfettişliği 
maliye müşavirliği 

"ANKARA, 2 (Telelonla) -Dahiliye vekaleti muhaaebe nı"fJ. 
Edip -'!e>1Jn. uhdesine Trakya umumi müfettişliği Maliye müf'l".

0

; 

de verilm1flı. Ancak mezkur umumi müfettislik kadrosunda böy/1 ,1 

müfaJirlik taluikatı bulunmadığından Edi,; Bey vekiilet muhasebe~ 
dürlüğü mulıtuebesinde kalacak ue umumi mülettislik lüzum götli 
dikçe Trakyaya gidip dönecektir. • 

Demirgolları tekaüt sandığı 
ANKARA, 2 (Telefonla) - lsv:çre Demrryolları katibi uın'. 

Dr. Gotye tarafından hazırlanan Devlet Demiryollan tekaüt sandıJI 
yiha~~ icra v~killeri .. heyetin_e verilmifti.r. Layihaya göre halen m~ 
teavun sandıgı tekaut sandıgına kalbedılecek, memur ve müstahıl'İİ 
rin _her ay aylıklarından verecekleri paralar ve Deulet Demiryolfat'I 
çeJ ınden her sene ayrılacak para bu sandığa yatırılacaktır. 

Türkiye - Fransa ticaret itilafı 
ANKARA, 2 (Telefonla) - 13 Ağustos 1933 tarihinden berİ~ 

bik etl.ilegelmekte olan Türkiye • Fransa ticaret itiliilı altı ay mer'i,~ 
mak Üzere yapılmış bulunduğundan bu itiliila bağlı iki numaralı ~ 
deki kontenjanlar da bu müddet iç İn verilmis~i. Bu itilaf mezkur" 
det zarfında lemedilme~iğinden kendiliğinden altı ay daha uzat~ 
tır. Bu birinci altı aY_lı~ 'devrenin h itc;mı olan 13 Şubat 1934 taı!"h~ 
1_3 Ağustos 1934 t~hıne ~adar ikinci altı aylık müddet için 2 na,,. 
lııtede yazılı 75 tarıle pozısyonu k arfısında tesbit edilmis bulur;:, 
~1 in kiloluk 1!"nt~nj~ hariç J/.mak üzere bütün liste muht~viyatı 
ıanları tecdıt edılmf.f ve gümrüklere bildirilmi'ltir. 

Mezarda_~ bir ses: ''Kurtarın!,,; 
SAMSUN, 2 (Mıllıyet) - Bugün bütün 'lehri alakadar eıletl ' 

hadise olmu,ıur. Cuma günü Kutbettin mezarlığına gömülen Num'!".11 
lu 12 yaşında Mehmet/in mezarından: "kurtann" sesleri geldiği fil' 
verilmiş~ir. Bunun üzerine ağır ceza reisi Hidayet, müddeiumuıni ~ 
mil, hükumet dotkoru Veysi Beyir.rle polisler mezarlığa gidip öliiY" 
kartmı,lardır. ôlü muayene edildi. Kefenin göğsü üzer.ine isabet ,1 
kısmı kanlı bulundu. Mehmet/in ölü olduğu anlllfıldı, tekrar gömül~ 

''Şimdi ellerimizi sıkalım ve 
birlikte iftihar edelim,, . 
İngiliz ceneralinin Çanakkalede hitabeSI 

ÇANAKKALE, 2.A.A. - 30 nisan sabahı Çanakkaley~ 
mif olan eski lngiliz muhaıiplerinden müte,ekkil 140 kifilik ~.i 
harp mezarlıklarını ziyarete deuam etmektedir. Vapur mvari•İ '
gece Vali şerefine 35 kifİlik bir ziyafet vermiftir. Ziya/ete lıtiklıil 
C ümhuriyet marşlariyle ba,lanmış tır. • J 

Suvarinin eski tlo•t millet olan Türklerle berabe~ bulunm~ 
duyduğu hazzı ifade eden ktsa nutkunu Jeneral Davisin hitabe•i,,. 
etmiftir. Ceneral ezcümle demistir ki : ,,J 

'.'f!u sevdJ:ğim yerden evvelce allaha ı•marladık demeden a~ı 
dığım ıçın çok mahzundum. Türk ceneralleri, memleketlerine karf'..ı 
zifelerini en eyi surette ila ettiler. Şimdi ellerimizi ııkalım ve birllfll 
iftihar edelim." . J 

Bu nutuklara Vali ve Belediye reis vekili taralcndan ıe,elıJllf 
mutazamnnn birer nutkla cevap verilmiştir. ,,// 

Yemek esnasında Jeneral Dacıis Reiıicümhur Hazretler(nin ~ 
disine çektikleri cevabi telgrafı okuyarak bundan çok derin fükr'i 
rrnı beyan etmİftir. J 

lngiliz misafirler bu a~am 18 de lstanbula hareket edeeJI! 
Jir. 

mit olsaydı, Alman milleti qsizliğe, lem· - d; ~-u•u dabilinde çalııarak ~ 
belliğe alışacaktc. maktan batka bir ...,. i•temediii-' 

Bqvaı:il, naıyonal sosyalist hükıime- lemit ve demiıtir ki : j 
tinin, milletinin temamen itimadını ka· Alman milleti,, intikam nedir,~ 
zanmak iıtediiini ve milletin bir camia nedir bilmez, Alman milleti ~ 
olduğu foo:ni ku\'Vetlendnnek için muh· Ye uzlafmak için her millete elİll' ~ 
telif sınıflar arasmda uyuf"UI ve anlat• mak ve fakat ayni zamanda h.,. .JJ 
ma teminine çalıpnakta bulunduğu kay- karır bayati baklaruıı müdafaa ~ 
detiktten •onr" 1 Mayıs bayramının e- cihanın sulh ve refhmın muha#"ıJ 
heınmiyetinden bahselmİf ve netice ola· çin her feyi yapmak istemaı:le ~ 
rak Alman milletinin, Reuicümhurdan hukuk müsantından katiyen .,,,-
ameleye ve köylüye kadar kaffesinin ken meme!< arzusundadır. 

CECNEBi ATBUATINDA KUDU LARIMIZ 
Bir mwl. Sabık Yunan Ji~~ 

1 

Ceneral Pangalo•, birkaç fi"~ J!_ 
Yunan gazetelerine yapmıf oiJ~ 
yanar. ile keruliainin ıliktator ,;ıı:;~ 
duğu esnada Balkan devletle~ r 
biri ile bir anlaıma yapt11~, t' ../ 1 ğunu ve bu anlaıma mucibiJlce~/ J 
devletin Balkanlarda heke~j,I 

Deyli Meyl'den: 
-------- - -

1914 te Franuz orılwıunun mevcu- kabul ve teslim edeceklerini ümit et-
du 979,000 nelerdi. Bunun 754,000 i mek isterİ;ı;. Bulgarlann siyaseti ih · 

"Deyli Mey{" ga;ı;etesi Çin mesele- Fransa ılahilinıle iıli. 1923 ıle ise as • laıkaraneılir. Esrar perdesine &ürün-
si hakkında ya:z:ryor: heri hi;ı;met on aeki z:aya inılirilmif • mek memez. Gi;ı;fi olarak yapılan, giz 

tir. Orılu mevcudu da 419,000 Fran- ü olarak kalacak olan her ıeyden kor - Çinde relahı tea~ matuf her • · k h k uula olmak ü:z:..re 649,000 dan faz- kar. Şimdi, zikri geçen mua a • hangi &ir siyaseti tutmak lngilterenin k • if la değildi. 1928 de askeri hi;ı;mdi on kında yapılan mera aver f'Jattan an 
menfaati icabındandır. Japonyanın d d · k · J · ıl iki aya indirdik. Ordu meucu u a lıyoruz ki bu mı.sa , vıc anı üzenn e 
siycueti de budur. Bu maksada irif • 350,000 i Fransada olmak üure 603 bir günah yükü bulunduğu hakle ılün-

Bİr V k t d me kistiyen Japonya ile. kavgaya r:i • ıl y in b k h 'd' apur araya o ur u ripnek bWnı için deliliğin en büyüğü bin nefer i. yaya gelmiştir. a 1% u te a ... ,, 
nı tamamiyle te.i• etmeifi i•~. 1' 
miı olduklannı biu 'Öğre"."j; ~· 

LONDRA, 2.A.A. Demir yüklü ola- olur. Eğer Japonya Mançuriıle teıiı Yani 1914 de naazran Fransaıla bi:z:im nazanmı:ula bku mı&"•.akı •e&1ıd"mshi:z; 
rak Anvers'e giden Holanda bandıralı ettiği inti;ı;amı Çinıle ıle yapabilirae, yüzde altmıı altı bir teneuül göster· kılmağa kafi iıli; la at kır tane. j a 
Vestland vapuru, sis yüzünden bu ge- bu, oraıla ticaret yapanların menla • diği gibi, ordu mevcudu da yüz.de o • varılır ki hof'J gitmeme te ötekın en 
C'> Dorset kontluğu sahilinde Portland. atine olarak, onun serbestçe hareket tuz; ıekiz indirilmiftir. Hangi memle • geri kalma;ı;. Misak, tamamiyle biz 
Bili civarında karaya oturmuttur. Ge- talebine hak verdirir.,, ket bu kadarını yaptığını iddia edebi· Bulgarlar aleyhine müteveccihtir ve 
minin tayfaaı olan 7 kip kurtanlmı,tır. lir? gayesi, &izim aleyhimize kurulmuf .,. 
Fakat vapurun yükü vevapurun kurla· Le Journal' dan : " La Bulgarie" den : lan bir tuzağa düfiirerek bizi şeriki 

cürüm yapmak idi. Şu halde kendi • 
rılması ihtimali yok gibidir. I ...;-ı· bu"'tu"'n ılu-nuaya ve evvelbeevvel Bazı gazeteler ngiltereye verilen La Bulgarie ga:ufesi M. Mufano • ···~ , 

Rodostaki hadiseler 17 Nisan tarihli Fransız notasını mev fun aon Avrupa seyahatinden sonra şerikleriıni;ı;e karp mcmkara etmeden 
:wu bahsederek, Franaanuı hiç bir - Avrupada Bulgariatan lehine hasıl o- böyle &ic misakm altına Bulgari•ta . 

tekzip ediliyor man silahlarını bırakmak niyetinde lan iyi fikir ve intibalan methettik • nın imzasını koyabilir miydik? H~r 
ROMA, 2.A.A. - Sela!ıiyeıtar me• olmanğını ileri 8ÜrÜyorlar. Bunlara ten wnra Balkan misakınılan bahsey- türlü milli haysiyete "" aklı selimi e 

h:ıfil Rodoata hadiseler olduğunu tek- emniyetle silahnzlanmayı telif için [emekte ve ıunları vazmaktaılır: veda etmeden Atina miaakını imza a· 
z.ip ebnekte ve geçen teırinisaniden be- yapılan pratik teıe&üalerin hep Fran Bulgariatanın Balkan misakına if • yabilir miydik? 
ri hiç belediye intihabatı yapılmadığı aadan geldiğini söylemekle cevap ve tirakten imtina etme•i üzerine Bulga• Bulgar siyaaetinin ihlaskarane &le 
ru ili.ve eylemektedir. ıl" k ıl t k h {" k ristan aleyhinde ittihamlar savurmuf açık olduğunu söylemi•tik .. Bulgar si 

rebiliriz. Şim ıye a ar e cep e 1 a _L • f"kl · · · k" "k yasetı" ai:z:lı" manevralardan kaçar. 
A d 1 t hk' • lan silahsızlanma yoluna girmek i • olan ecnevı • re ı erımı:z:ın • ı mı • ' o d b . l "d. 1 ~ SOr a a arının a ımı ılan esa-rı a:ulır. ·Bu vahayı kayde- Acc.ı~a diğerleri e oy e mı ır er. ·· 

Çin Fran.uı Ceneure honfnansınr ebk h kk·-·--' • t k · t 
LIZBON, 2.A.A. - Matbuat, se9 kül- lemif değildir. Bütün rakamlan bu _ ıleceklerini ve a un=aaki ademi Gön.ülılen bunu temennı e me ı·İ e~ · 

Yanan cenerali diyor iri: . ı.r.J 
manın vücuıle getirilmeai ffisf~ J 
muıtur, çünkü Milletler Cerri';,.#" . 
zanıatmın 12 inci madde.sirıe .JJI 
idi. '~~ 

Ve sonra devam ediyor: 1,_ ~· Ai 
meviıiinılen ıızaklapnamıJ ~ b~ 
Ve bu ittilak tahakkuk etrrl'!,.P:ıt 
sayılı bugün Balkanlarda "" '-..,.-; 
ba~fıa olacaktı, çünkü La~ j;.ıl~ 
denarr.esinin akdine muha 1ıatJI 21 
yordum. Ve Türkiye ile her ti 1 

olacağı itikadında idim. yeJİ 'il ~ 
Bu beyanat, biu &unıl"';a.-ofıl"l, 21 

ne evvel Yunan ordusu "'~ 21 
Bulgaristanıla yapılan .Jj :,; ,.. ' ',! ~ 
teıJella M. Brianıl'ın fi ': tiltİ1' 11..ı :ııı 
lesiyla durdurulmuı o!.a11.;z0,a~İ~,.. zı 
tırlattı. llıtimal bu curc (lerd 

'
e&büs muhteris Yu.:rnn e Jtı 

1 Yanın azz.am ta1ıauvura ı me 
• ecyt kıymeti dolayisiyle Asor adalan- rada saymnayız. Sadece ordu mevcut teveccüh hislerini i~arda gö.ter~if dik; fakat hakikat bu temennı en • 

nın tahkimini isteınektedir.~~~~~.l._ı.;..,'1nLı~•~Ö~l~e~m~f_ıU:_ij"ıtiJ"fa__~~inı.~-_JL.iddduıll!h~la~r~ıji~at~i~ca~l~ın~y~e~r~ın~d~e:..!o~bnad~~ıgEın:!!!•..J...,!!m~i~z!e~m~u~h!a~li~IJ1I~O:·run~··=:ü~y:o~~:....~~~~__;l...;l!l!ı;!Uıı...~~~~~~~~~__J 
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(flCLE+aiJ 
Harfendazlık ... 

Bugünkü yazımda belli başlı bh 
mevzuu alıp ta aklım erdiği kadar 
tetkik edecek değilim. Hani inur
nın ba:r.en iıtihcuı kaçar da doğru 
dürüst yemek yemez. Y alnı~ on
dan bir lokma, ötekinden bır lok
ma yiyerek gününü gün eder. Ben 
de bugün öyle yapacağım ve öte -
kine berikine l.Jiraz laf atacağım. 
Amma tabii bu arada kadınlara 
lal atmaktan hazeredeceğim. Zira 
mumaileyhalar ( ! ) pek tekin de -
ğildir. 

- Elendim şu lala bakın: 

"Kalbi sağda olan adam,, 

l:r.mirde ll'r vatandt11 varmıf ki; 
kalbi sağda imis.. Vayyy! Şimdi 
ne olacak? He~keste bir tela~. 
Doktorlar cerrahlar, gazeteciler 
hep bunu~la me,gul.. Biri de çı -
kıp: 

MiLLiYET PERŞEMBE 3 MAYIS 1934 

,----------------------.----------------------------------------------~.---------, 

ŞEHiR HABERLERi 
lKONOMI 
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Vapurlara ucuz e 25 l\t1..a.y:ıs 

Kömür verilecek ı Cuma Sabahı 
Tahmil tahliye ücretlerinin 
azaltılmasına çalışıl~cak_ m OTO .. - MOTO .. - VELO .• 

Mevkiini, gün geçtikçe cıvar lı- = y A R J ş L A R l 
manlara, bilhassa Pireye terket - _ 
mekte olan İstanbul limanının '.: ..........._ 
inkifafı için iktısat vekaleti tara - = ~~ r .-;;...;. " 
fmdan alınan tedbirler mü.bet bir : ~-
safhaya girmiştir. Bu itle bizzat = ~- ııır~I 
lktısat vekili Celal Bey metgul ol- = -maktadır. : 

Aldığımız malumata nazaran, =: 

-= = --ıı:: = -e = = 

-

ODADA - ""1 - -"";---

Kömürde 
Tolerans mikdarı 
Kömür alıcı ve sahcıları 
bir toplanhya çağırılacak 

Ticaret odasına bundan uzun 
bir müddet evvel kömür alım ve 
satımında tolerans miktarının ne 
olabileceği hakkında bir ıual so -
rulmuıtu. Oda bu meseleyi uzun 
müddettenberi tetkik etmiş ve bu 
hususta bir teamül olup olmadı
ğını arattırmıtlır. Hemen bütün 
kömür sanayicilerinin mütaleası so 
ruf muştur. 

IFıKôN 
Sular idaresine yeni bina 

T erkos idaresi, bu feh:rde sene
lerce tıkır tıkır para kazandı. Be, 
verip on aldı, Harun kadar zengin 
oldu; fakat senelerce, kendimi bil
dim bileli Beyoğlunda Pazar döle
vanın yanında - caddeden geçer
ken imana bir çıkmaz: ıokak hini
ni veren.- O sade ve mütevazi 
binada çalıftı, daha lüks, daha mü
kemmel bir bina almak imkan/an. 
na malik olduğu halde buna lüzum 
göımedi. 

- Ne oluyorsunuz yahu! Kalbi 
ıolela olacak iken sağela olmuf. 
Araela on bef santimetret.=. bir me
sale var. Bunda ftıfacak ne var? 
Di;nyada her ~ey yerli yerinde de 1 
biY f:r.mirdeki vatandasın kalbinin 
ye. inele olmadığı mı · hayretinizi ı 
m:ıcip o/ela? Ya kalbini büsbütün 
başkasına verenlere "ne diyeceksi- ' 
niz? 

Vekil Beyin biz.zat yaptıkları te - -
nıas ve tetebbüsler neticesinde ls
tanbulda vapurlara kömür veren :& 
firmalarla, Türk kömürünün va - --purlara Piredekinden daha ucuz :5 
fiyatla verilmesi esası üzerinde an- = 
lııJma yapılmıştır. Bu suretle ls - § 
t"nbul, Akdeniz mıntakasında en = -ucuz kömür veren liman olacak - = -tır. Bu anlaşmanın tatbikatına = -

Ca:r.etemizin Türkiye Turing ve Otomobil Klöbü ile ter
tip etmekte olduğu BDYVK OTOMOBiL, MOTOSiKLET, 
BISIKLE1 yarı~larına i~tirak edecek olan ko1ucuların 5 Ma,.ıs
tan itibaren kayt ve kabulü "' :aamelerine b"'1anacaktır. Bu 
münc:osebetle 4 ve 5 Mayıa tarihli nüshalarımızda yarı, talimat-derhal geçilecektir. -

Diğer taraftan liman tahmil ve ;: namesini neşredeceğiz. 

tabliye ücret tarifelerinin bugün - :a._lllllllllllllllllllllllllllllllllUıllllllllHllllllllllll llHlmlfl H 

E ------------------------

Fakat nedense kömür alıcı~a
rının mütaleası bir defa olsun M>

rulmamıttır. Ticaret oclası mec • 
lisi bu itin esaab avrette tt:Abiti i
çin bütün kömür satıcı ve alıcıla
rının odada bir içtimaa davetine 
karar vennİ!tİr. Odada yakında bu 
husus için bir içtima yapılacak -
tır. 

Viyana iktısat konferansı 
Avrupa iktıiat birliği 16 ma -

yısta Viyanada bir iktısat konfe
ransını içtimaa davet etmektedir. 

Fakat müeuese, vahta ki beled:
yeye geçti. Senelerce içinde çalı . •
lan idare binaaı müessesenin men
sab:ni kiramı için elar, kcuvetli, 
konforu az, istirahat sebep ve im
kanları noksan geleli. Bunu idare 
için pmdi fÖyle mükellef, muhte
fem bir bina aranmağa baflanma-
11ndan anlıyoruz. Hem fÖyle böyle 
değil,bu bina Takıimle Şi,hane,ara 
11nda olacakmıf, müeuesenin şere
lile mütenasip bulunacaknııf. Hat
ta o kadar da değil. l,, urdece ta
ıavvur halinde ele lwlmanıı,, ta
hakkuk sahasına bile geçmif. Hat
la Amerika •elarethaneıine bit:,ik 
olan /stanbal kulübü binası bile 
gezilmiş, beğenilmif. Binaya 100 
bin lira iateniyo·muf; lakat idare 
80 bin lira vermi,. 

iJe~e acaba ne cevap verecekler? 

- Bugünlerde (Şehir Meclisi) 
İiıhırd111 çok edilmeye ba~landı. 

Ömrü bittiği halde hiıdiselcrin 
fırınaa~l"le yasayan bu meclis aza
$ı nın bugünle~el e en çok pkayet et 
tik!e-ri şey (helecanı kalp) olduğu
~~ Mazhaı· Osman Beyelendidcn 
•şıttirn. 

- (Toplanh) diye bir kelime 
kullanıyorlar. Vallahi pek siniri • 
~e dokunuyor. "Aman kardeşse
nın de sinirine dokunmı}lan feY 
kalmaelı ki!,, demeyin! 

Ben hiç bir fey bildi~limi id~i'! 
~1ı:nern. Fakat lıtanbul türkçesını 
~:-,.bilirim; böyle (tı, tu) ile bite':' 

' nıelerde pek asalet yoktur. Sı
z~ bir sürü misal: Bulantı, yıkıntı, 
:!'kiintü, kırpıntı, çöküntü, silin

'.'. /"ntı, sarı:ıntı, mıymıntı .. Daha 
h~y 1Yeyim mi? Şunlar artumda 
ıç muteber bir mana var mı? 

Şu halde komisyonlar, komite -
l':r, heyetler iÇ;n artık (lalan heye
tın bir toplanhsı) demek hürmet • 
sizlik oluyor. Buna (toplanma) de 
•ek daha temiz olacak .. 

- Ve, Selim Sırrı Bey üstadı -
mız ela raelyoda bir konlerans ve
riyor: Mevzuu şu: (Saadet nedir? 
~esut kimelir?) Ben daha evvel 
llat<tc/ı görsem bu konleranstan va:r. 
lleçiıı·rdim. Çünkü herke• bilir: 
(Sa.adet), eskiden' Baba Tahirin 
çıkardığı bir gazete idi .• (Mesut) a 
gelince; onan kim olduğunu söyle 
meye hacet yok. Konlerans veı e -
ceği ;aJyoda spiker. 

Konferans mevzulannı biraz da 
ha ciddi ıeçsek lena olmaz.. Şim
°Jüik Allaha ınnarlaJık. 

FELEK -------------
Kasım paşa ambarları 
Son zamanlarda gümrük am

barlarında etya bir lıa.yJi azalmı§
tır. Bundan dolayı giimruk idare-

• ai Kasımpatadaki ilave ambarları 
kapamıştır. 

1 BORSA 1 ---(19 Bankumdan alınan cetveldir) 

2 Mayıs 934 
AKŞAM FiYATLAR/ 

iSTiKRAZLAR ı TAHViLAT 
letilıı.raa.ı dahili 96.50 T. ••lce .. &1• 9,78 
ICupontuz Elektrik 
1933 l•tilı:ra•ı 93,50 I Tram't'aY 
Kapon a uı: Tünei 
Onitürk 31.,30 

" il 30,?S Rıhtua 
" ili 30,56 İ Müm.ea•il 

Sark O .Yolları 2 ,60 " il 
Cümriilıı.l~r 8 Kupon•uz 
Baid•t 9;;1 .. 111 

ESHAM 

-.-
-.-
17,75 
57,90 
48,30 

47,10 

1, B•nlıı.alll Nama A.80 t ~· r. Ha1ri1• 15 
k.uponıuE J R .. ji 4,10 

" " Hamilin• 8.80 1 T•le(on 10,75 
Kupoauu T .. rı.o. 
" " MÜ•s•İ• 98 Çimento 19,25 
k.uponeuz . 12.,40 
Türkive CümhU- ltlılı&t ••Y· 17.30 
ih}'ır"t Bankau 57..50 f Kuponıuz 
)(uponauz Ş.rlıı. dey, J,25 
Tramv :ı y 42 ,50 Balya J,55 
Anadolu Hiıı• 27,70 Şark •· .. cu. 4 

ÇEK FiYATLAR/ 
Londr• ı.ıo Pra.i 19,09 
Par•s 12,06 Berli• 2,02,12 
Nüyork 79,91 ,40 M..drlt S,82,45 

Mil.ana 936,40 Bıtlpat 35,07 

Cıtne•r• 2,45,60 Zloti 4,20 

Atina 83,69 P•nıo 2 .69 

BrWr..el 3,41 Balrr"' 79.33 
Amaterd.ıam 1.17,54 Viyana 4,22 

Sor1 a 65,6160 Moıko•• 11 100,so 

NUKUT (Satıı) 
Kurut Kurut 

20 F. Frann& 169 20 1. lı.içr• 808 
1 Dol•ır 117 l Pe:ıı:et:a 16 
1 lat"rlın 642 1 Mark 49 

20 Liret 214 1 ZC"loli 20.so 
20 F~ Bel~ils.a 115 20 lAy 19 
20 Dr.ıı.hnu 24 20 DiP&r 53 

1 Florin S3 1 Çerao•İç -.-1 Şile A..., 22 Ahın 9,25 
2Q L • ._. .. 

Z3 1 Mecidiye 35 1-2 
21 Kur. Çf'lı: , 106 Banlırnol Z37 

'.rii imkan ve şartlar içinde asga- ... 

d hadde indirilmes-i yolunda faali- Bonolar Esnaf bankası 
yete geçilmittir. Bu meyanda va-

i.~1l;ra verilecek su da bulunmak- Hazırlandı Eşyası satılıyor 
Liman tarife komisyonu dün 

bu hususu tetkik etmek için De -
niz Ticaret komiserliğinde toplan
mıttır. Kıomisyonda liman tirketi 
hazırlıklar henüz ikmal edilme -
diğinden içtimaın tehirini istemiş
tir. 

Liman tirkcti bu hazırlıkları 
ancak 15 gün zarfında ilana! ede
bileuğinden içtima 15 gün sonra 
yapılacaktır. 

Clearing tahsisatı 
Clearing anlaşması yapılan mem 

leketlere yapılacak ihracat için tah 
sisat her bapnüdürlük mıntaka -
srna ayrı ayrı verilmektedir. 

Halbuki ekseriya mücldet az 
olduğundan hundan. hakkile İsti • 
focle edilememektedır. 

Bir kısım tüccar gümrük ve in
hisarlar vekaletine müracaat ede
rek lstanbula fazla ilave tahsüıat 
veril mas ini temenni etmiılerdir. 

Altı lastik ayakkabılar 
Yazın giyilen üstü keten altı 

lastik ayakkabılardan kö&ele ve 
deriden ayakkabı yapan esnaf ö
tedenberi tikiyetç.idir. Evvelce bu 
);istik ayakkabılar hariçten gelir
ken gümrük himayesile ayakka • 
bıcı esnafı zarardan korunmakta 
idi. 

Halbuki şiondi bu lastik ayakka
bılar dahildeki üç lastik f.lwikası 
tarafından piyasaya diil<ülmüştür. 

Ayakkabıcı esnafı hu halden faz 
lasile mü,tekidir. Oda İdare heı -
ti bu hafta içtima ederek bu ~e
Jeyi tetkik edecddir. 

Hilaliahmer haftası 
25 Mayısta başlıyacak, 
yeni aza kaydedilecek 

25 mayıa ta Hilaliahmer lıafta
ıı batlıyor.Bu hafta Mayısın 31 in
ci günü akşamı bitecektir. Bu bir 
hafta zarfında cemiyetin merkez 
ve tubeleri tarafından aza kayde
dilecek ve halkın teberrüleri ka
bul olunacaktır. 

Ayni zamanda cemiyetin mer
kez ve ıubelerinde konferanslar da 
verilecektir. Mekteplerdeki genç -
lik Hilaliahmer teyekkülleri de faa 
liyetlerine daha fazla kuvvet ve • 
reuklerdir. 

Mekteplerimiz için 
fenni filmler 

Avrupada ve bilhassa Alman-. 
yada mekteplerde filmden son za. 
manlarda çok istifade edilmeğe 
batlanmıftır. En çetin fen ve ilim 
meseleleri film ile kolayca tedris 
~~lmekte ve ilk mekteplerde Ç'Ok. 
ıı:ıtıfade görülmektedir. Bizde de,. 
fılm. merkezi müdürü Binbaşı Is-. 
fendiyar Bey t>ir müddettenberi bu 
mesele ile yakından alakadar ol -
makta i.cli. 

lsfendiyar Bey uzun çalışma ne
ticesinde miknatıs hakkında bir. 1 
film yapmııtır. Bir muharr;...;mize. 
gösterilen bu film cidden muvaf
fakıyetle yapılmıttır. Ve mektep
lerde büyük istifade temin etme
lidir. Maarif vekaletinin bu aıne-. 
li tedrisat usulüne nazan dikka - . 
tini celbeder lsfendiyar Beyi mu-. 
vaffakıyetinden dolayı tebrik ede-
rız. 

Günde ancak 20-25 kişiye 
bono verilebilecek 

-o-

Tahlisiye idaresi eşyayı 
müzayedeye çıkaıttırdı 

Gayrimübadillere iıtihkaklar~ - Müddeiumumilik Eınaf Banka -
na mahsuben yapılacak yüzde yır- sı meselesinin tahkikine devam et-
mi bey bono tevziab için yapılmak mektedir. Galip 
ta olan hazırlıklar bibııİftİr. Bu sc- Bahtiyar B. dün 
beple tevziata cumartesi. gününden de müddeiumu -
itibaren batlanınası kabı) olacak - miliğe gelmif ve 
tır. Bonolar, 100, 500, 1000 ve uzun müddet •a-
10000 liralık olmak üzere dört se- por etrafında ver 
riden ibarettir. Bunların bir kısmı diği izahatı din -
takdiri kıymet komisyonunca dam lenmittir. Bugün 
ga matbaasından tesellüm edilmit- de Galip Bahti -
tir bir kısmı da buııün alınacaktır. yar Beyin dinlen 
Yalnız on bin liralık bonolar Ma- l meaine devam e -
)iye vekaletindedir. Bunlar üç cilt- -..a.ı dilecektir. Diğer 
te yüzer taneden üç milyon lira • G. Bahtiyar B. taraftan müddei-
lıktır. Bunların da Ankaradan gön umumilik M. Vol 
derilmesi bekleniyor. Bono tevzi • f'ü de aramaktadır. Kendisinin la.
atı Gayrimübadillerin mallarına tanbulda ikametgahı maliim olma 
yapılan takdiri kıymeti gösteren ılığı anl84ıldığmdan bulunınuı ve 
karar numaraaı smuile yapılacak • müddeiumumiliğe getirilmesi için 
tır. Günde ancak 20 - 25 kitiye bo- polise tezkere yuılmıttu. Diğer 
no .,.eriJebileceği tahmin ediliyor. taraftan M. Volf'ün adresini bilen 
Bir kısım gayrimübadillerin iatih • )erin müddeiumumiliğe bildirme • 
kakları haczedilmit ve bir k11mı si için gazetelere ilan verilmesi de 
da vefat etmit olduklarından istih muhtemeldir. Diğer taraftan ban • 
kakları varislerine intikal etmek • 
tedir. Bu hal, tevziat ifinin biraz kanın etyasına tahlisiye idaresi ta 
uzun sürmesini mucip olacaktır. rafından haciz •a.zedildiğini yaz • 
Çünkü vefat eden gayrimü~dil • Dllfhk. Bu haciz kararı tekemmül 
!erin istihkakları evvelce bır na • ettiğinden Esnaf bankası kar.aları 
ma muharrer olduğu halde •efat • ve efyası cumartesi günü bankada 
)arından sonra ayni mikclar iatib • müzayede ile satılacaktır. Bu etya
kakı verese arasında taksim ebnek yi tahlisiye idaresi bütün alacak • 
icap pedecektir. lılardan evvel haciz kararı almıt 

İçki düşmanlarının 
toplanhsı 

Y etilhili.l merkez heyeti ikinci 
reis Dr. lbrahim Zati Beyin riya -
aetinde toplanmıt ve geçen ay zar 
fındaki faaliyet görütülmüttür. 
Bundan sonra 8 Haziranda bir va
pur gezintisi tertibine 'karar veril
miştir. Umumi sıhhat itlerile ya -

olduğundan dolayı aattı~abilmek -
tedir. Diğer taraftan Mılli lktıa~t 
bankuı tasfiye memurluğu haczın 
durdurulman ve Milli lktıaal ba·er 
kumın hukukunun ziyaa uğratıl -
maması için müzayedenin tehirini 
istemiştir. 

kından alikadar olan fırka katibi 
umumiliğine de bir teşekkürname 
gönderilecektir. 

-----------------------, Biz bögle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

Bebek gazino ve bahçeainin fe
hir belediyeıine ait olduğu ma
lumdur. Her ttne belediye bir mü

zayede açar ve bu bahçe ile ırazi • 
noyu kiraya verir. Bıınun haricinde 
on bir parça dükkan daha vardır 
ki her neıl~H belediye tarafından 
bahçenin ue waıinonun mü,temi • 
!atından telakki edilmekte ve hep 
birlikte müzayedeye konmaktadır. 
Bunun hikmeti nedir anlayamadık. 

Her biri.ai, tütüncü, ter:z;i, çaycı, 
seb;ı;eci, GfÇ• gibi birer dükkan o • 
lan bu on bir pahça emlak ile Be
bek bahçHi lif! ga;ı;inoau araaında 

ne alôlıa ve ne münaaebet vardır 

Bizce bunların hep beraber mül
tezime r.Jerilme•İ ihi cihetten ~rar 
lıdır: 

1 - Kiralanacak saha çok ırenİf 
olduğundan lıira poraaı da o ni• • 
bette yÜlı.,.ktir. Bunun için talip az 
dır. Ve talip az olunca müzayede 
belediyenin lehine istenilen f•ideli 

neticeyi temin edeme%. Bundan 
bofka burayc kiralayacak 11dam, 
bu on bir parça dükkan< derhal 
kiraya verip uermiyeceiini de he .. 
aop eder. Ve ona eöre liyotı arltı
rcr. 

2 - ikinci bir nokta da ıudur: 

Bu düklıcinlar hemen bütü.ı Be -
belı çarımnı teıkil etmektedir. Bi
naenaleyh bu çarflda dükkan tuta
cak olan esnaf miilte%imin isteye -
ccii liyatı vermeie ve onun csar·~

ti altında bulunmaia mahkumdur. 
Belediye ile halk auuuıda bu •u -
retle hiç yaktan bir mutavauıt hal
lıolunmaktadır. 

Bütün bu sözlerden istim:.aç eJi 
len netice fUdur: 

Belediye bu düklıônları ııe Be -
bek gaz.inoıunu ayrı ayrı mü:&aye• 
deye koysa hem lcenJi menfaati -
ne daha çok hiz.met etmİf olur; hnn 
de i•ticar' edenin, aradaki muta -
uauıta w~msu~ yere la2la para 
uenr~ie mecbur o/ma;ı;Uıır. 

Biz böyle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

Üç gün devam edecek olan bu 
konferansa lıtanbul Ticaret Oda
sı da davet olunmuştur. 

Ticaret mahkemeleri 
Bet aydanberi ticaret odasın -

da bör çok oda ve ıalonları •Hal 
eden ticaret mahkemelerinin baıJ.a 
bir binaya nakli yolunda teJd>bü
satta bulunulması için Ticaret o
dası meclis.ine bir takrir verilme • 
ve meclisçe kabul edilmittir. 

Oda riyaseti meclisin bu ka -
rannı bugün ticaret mahkemeleri 
ttislerine bildirecektir. 

Kız mı, erkek mi? 
Doğacak çocuğun cinsi 
evvelden anlaşılabilir mi? 

Bir İngiliz doktoru, kadınlar do 
ğurmadan e'fVel çocuğun kız veya 

erkek olaca~:.nı 
ketfedebilecek bir 
u1oul bulmut. Bu ha 
her buraya kadar 
::eJdi. Hariçten böy 
le haberler Ye f& • 
yialar araaıra çı • 
kar ve konu9ulur. 
Bu münaseebtle 
dün bir muharriri
miz bu hususta aa 
lihiyet sahibi olan 

Besim Ömer Pf. Dr. Beıim Ömer 
Paşayı ziyaret ede 

rek fikrini sormuttur. P&fll demit
tir ki: 

_ Bu bir faraziyeden ibaret ol-
sa gerektir. Bu mesele ayni zaman 
ela kız .,.eya erkeğe nail olmak me 
seleaile karttır. Bir çocuğun erkek 
veya kız olmaaı için ne yapmalı • 
dır? Bazıları taYel kadının aıhha
ti galip ise doğacak çocuğun kız 
olacağı, eğer erkeğin sıhhati karı
sına faik ise erkek olacağını zan
nebnitler. Gene bir takımları da 

erkeğin sıkınbsı bilhassa bir mem
lekette harbi müteak'ıp kıtlık za
manlarında ağdiyedeki kifayetaiz
lik ha.sebile doğanların alelekıer 
eorkek olacağını iddia etmitler. G~ 
rülüyor ki bu mesele bir hayli tel -
kike mühtaçtır: 

P-.a burada eski bir adetten ha 
hisle demİftİr ki: 

- Eakiden memleketimizde ço
cuk doğmadan cin~ini anlamak i -
çin kadınlar arasında bir adet ;~r 
dı: Bir odaya iki aandalye getırı
lir. Bunlardan birinin üzerine ma
kas. diğerine çakı veya bir kalem 
saklanırdı. Doğuracak kadın oda -
ya girince makas saplı sandalyeye 
oturursa çocuğun kız, diğer4ne otu 
runa erkek olacağına kani olur -
!ardı. Gene eskiden hocalarımız • 
dan biri derdi ki: Daima ailenin 
arzusu nazarı dikkate alınarak o -
nun muhalifini söylemeli. Zira za 
ten çocuk erkek olursa herkes se -
vinir ve hekimin 5ÖzÜ unutulur, 
gider. 

Hakikaten böyle bir te,hia usu -
lü ketfedilirae cemiyeti beyeriye 
mlivazene~onde büyük bir tahav • 
vül olacağı tabiidir. 
---- · -- ----'---

Zaro ağa iyileıti 
Bir haftadan beri Şitli Etfal bas 

tahamı.inde ihtimamla teda-ri edil 
melde olan Zaııı> Ağa tamamen iyi 
lettiiinclen bir iki ııüne kadu hu 
tahaneden çıkacaktır. ı ,,.. · 

Görülüyor ya, maşallah İflerde 
hayli teralıki var. Bir de ba.zı bed
hah ve lara:r.kiırlar kalkrlar da be
lediyemizde iflerin mrüncemede 
kaldığından ve ağır gittiğinden p
kayet ederler. Şu mesele kadar hiç 
bir delil, bu gibi garazkôr iddiala
rın butlanını kat'iyetle isbat ede
me.t. 

Fakat ıiz diyeceksiniz ki 80 bin li
ra ile fehre fU kadar bin me~e boru 
lerfolunurdu. Bu da söz: ~ Alfalı 
"fkına? ... Borunun da sö;i' mu o
lar ? .. yem su i,leri iJ~-.~emur-
lan . . ··yte Jıe/lilellı, abu havası 

IÇınfO L lL 
ılnJe man:r.araaı hop, Rlfın ı ıx ye , . .. 

/ıavalı Htıtl.ice ve yazın •enn roz-
garlarlı Okmeyd_anı!"' nezareti kci
,,.;/eai mevcut bır bına, elbette hal
lnn m ihtiyacından tlaha mühim ve 
daha müreccahtır. Hem rica ede
rim, fehir halkı dediğimiz de kim, 
oluyor?. hani fU caddelerde yürü-
7en İnaanlar mı? ... Bırakın elen
clim,bırakın... Yeni idareye fanile 
fere/ile, fÖhrelile heybetile müte
nasip bir bina lcizımken bu parayı 
gidip hal.kın ihtiyacı olan su için 
boru seımeğe 1-retmek saretile 
lıeJretmek ne kıatlar abes, ne ka
dar triinalı, ne lraJar mana.ız olar. 

Sonra 80 bin lira Ja ~ nti? Tabii 
binanın bir büro olntaia Jveripli 
surette ttulili için daha bunun ya
mı kadar bir para uırfetmek lô

zımgelecelı .. Ve pelr tabiidir ki 
yeni binada eski melrufQI ııe leııa; 
u1n yakıpk almıyacağı için elbet· 
te bunlann tebdili iktıza rJecek .• 
Sonra böyle bir binanın en modern 
ıekiltle tenvir, teshin edilmeıi, aza
,,.; konforu ilıtiua etmesi pek ta

bii olarak icap edecek. içinin teh
kemmülü bu katlar tlü,ünül1nii, bir 
binanın gene pek tabiidir ki Jıpnı 
ihmal etmek te pek abes ve ayln
rı alacalı. Mesela bugünkü cephe 
hiç te bu binaya yakı,mıyacak. En 
doğrasa cephenin ıu renıinJe bem 
beyaz mermerden olmasıdır. Sonra 
pencere pervfUları eflatun rengin
de somakiden olursa hof gider ... O 
ne, o ne! ... Bu da ntuıl çatı? ... Kal
ilırın fanfan, elendim kaldırı_n! .. 
En Jojrasıı, bunu yıkaralı turı ve 
lıübilıı bir çatı yapmaktır. Bu asri 
ve kübik çatı, genif bir havuz ha 
linde olmalı, orta•ında 28 liıkiye 
bulunmalı ve her fiskiye 30 metre 
irtilaa su fışkırtmalı ve her au, muh 
telif ziya mensur/arı arasından 
geçmeli, yar v~ agyar ta uzak
lardan bu binanın sular idaresi ol
duğunu anlamalıdır. 

Sular idaresi binası için 80 bin 
lira mı? .. Hayır, hayı~! .. Böyle bir 
yıllık velinimete 180 bin değil, 
1,800,000 liralık bir bina bile az 
ve nakiilidir. 

Salahattin ENiS 
- O•--- -
Sovyet heyeti bu akşam 

Ankaraya gidiyor 
Kayıeride kurulacak pamuk 

mensucat fabrikası hakkında Sll
merbank ile müzakereye giri,mek 
üzere tehrimize geldiğini yazdığı • 
mız Sovyet T urkatroy müdürü M. 
Zolotayev ile refakatindeki ~ühen 
disler bu ak,am Ankaraya gıde • 
ceklerdir. M. Zolotayev'e dört aa 
nayi mühendisi ile Sovyet ~arici • 
ye komiserliği namına M. Mıller re 
fakat etmektedir. M. Zolotayev 
memleketimizce tanınmıt bir dost 
tur. 1922 ıenetinde latanbul Rus 
ticareti hariciye mümeısilliğinde 
bulunmuf ve o zaman kendisini 
herkese seYdirmitti. 
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Terle yenler 
Bazı kimseler terlerler ve hasta değil

dirler.Hararet gölgede 35 tir onun için ... 
Bazı kimselerde yatakta yatarlar, hasla· 
dırlar. Terlerler; hastalıkları esnasında 
terlerler, hastalıkları düşerken terlerler 
ve ölürken terlerler. Ter dökmeleri za .. 
yıllıktandır, yorgunluktandn-. Yahut ter
le vücutlarından bir takım zehirleri a
tarlar. 

KUZU 

Koşanlar, güreşenler, etleri ile çabala
yanlar terlemekten şikayet etmezler. 
Kan ter ·içinde kaldıklarının sebebini bi
lirler. Terini siler, gene işine bakar. Ta .. 
bii o!arak koltuk altları, ayak parmak
larının araları., deri kıvnmları terler. Ba
kılmazsa, oralan pis pis kokar. Sık sık 
banyolar, su katılmı§ kolonya suları ile 
Losyonlar, bir kaç kaşık fınnol katılmıt 
ayak banyoları ile bu kokular defedilir. 
Kadınlarda bu terlemeler daha müz
iç olur. Hasıl olan pişikler ve kızartı
lar yalnız banyo ile temizlenir. Sılo
cı sular, ve kurutucu tozlar lizrmdır. 

Şişmanlar başkalarından çok terlerlar . 
Onlar bir nevi zehirlenmiş kimselerdir. 
Çok terliycrek zehirlerden kısmen kurtu
lurlar. Biraz iş görmekle, çabalamakla 
duydukları yorgunluk, ter dökmek için 
onlarca bir başka sebeptir. Yağlıları, 
hamur işlerini, tatlıları, ekmeği azalta ... 
rak ve ıskara etler, yeşillikler, yeınişler 
yiyerek çok terlemenin önüne geçilebilir. 
Şişman olmadıkları halde terliyenler 

açdı: havada yaşamalı, su tedavisi, ılık 
su banyosu yapmalıdırlar. 

Kansızlar, hastalıktan yeni kalkanlar 
kolayca terlerler. Kuvvet ilaçlarile onlar 
da çığ1rından çıkmıı olan tabii~ijfini yolu
na koyar. intani hastalıklarda hastanın 
kupkuru derisinin birdenbire nemlenip 
terle bürünmesi iy1ik alametidir. 

Bir hastalık, uzun süren bir hastalık 
var, geceleri hastayı terle yorgun düıü
rürü: Hiç durmadan giden akciğer vere
mi. Hastalar kendilerini sıkan ve yoran 
bu işkenceden çok bizar olurlar. Buna 
karşı ne yapmalı? Geceleri İspirtolu los
yonları,ilaçlardan ziyade işe yarar.Hekim 
tikte başlıca bir kaide vardır: Eserden 
ziyade müessire saldırmak. Dumanla 
uğraşmak neye yarar, ateş.i söndünnedik
ten sonra... Sırf hastalığın eserlerine, 
ali.metlerine karşı çevrilen bir tedavi tam 
bir tedavi olmadığı gibi hazan da tehli-
1.elidir. Ne için ve neden geldiği bilin
meyen bir teri kesmeğe uğraşmak bazı 
hallerde kurdu koyun ağıh içine kapat-
mağa benzer. .., .. 

Böbrek hastalık'arında, eger böbrek
ler süzmiyorsa, ter, sidik yerine geçmiye 
çalışıynr demektir. Çab§ır, lakin yanm 
yamalak ... Terin tenden çekip çıkardığı 
zehirler, böbreklerin süzdüklerinden ç1>k 
azdır. Bununla beraber bu kurtancı selin 
önüne geçmeğe ça)rşmak bir hata olur. 
Burcak burcak akan ter olabilir ki kan 
oturmuş böbreklerin açılarak vazifeleri
ni görmelerine yardım eder. 

• • * 
Eski hekimler ateşli hastalıklara tutu

lanları terletirlerdi. Karma karışık, tür· 
l ü türlü il8.çlarla hastayı terleterek mu
zır maddlerein bedenden def'ine çalı§ıll'
lardı. Nezleler, boğaz ağrılan, Bronşit
ler başlarken hiila bu terlemek usulüne 
el atılır. Anjinlerde, Bronşitlerde en iyi 
usul bugün de budur. Hastalık ilerledik
ten sonra iş işten geçmiş bulunur. Terle
menin faydası olmadıktan başka zaten 
yorulan hastayı büsbütün kuvvetten dü-
şürür. . .. 

Bel ağrıları, romatızma gıhı başka has· 
talxklar da terden fayda bulurlar. Bu has· 
talar için_ e"'4erde b~l~ sıc~ hava banyo .. 
.u yap•labilir. Artntık bunyede olanlar 
da bu usulden istifade ederler. Bursa 
ve Yalova kaplıcalarımızda o hastalıklar 
üzerine aynt tarzda tesir etmektedir. 

* * * 
Eskiler bütün bunlan -bilirlerdi. Has-

talık onlarca fazla bir madde idi. O mad
deyi vücuttan atmak lazımdı. Atmak yol
ları da türlü türlü idi. Hastalık madde
leri bağırsaklardan müshiller ile, deriden 
terleyici ilaçlarla, böbreklerden sidik sö
kücü ilaçlarla atılırdı. Bunların hepsi ka
nı temizleyici ilaçlar da sayılırdı. Bunlara 
kan a!makla da yardım edilirdi. 

Bir zamanlar bu kan almayı feli.ket 
derecesinde ileri götürmü:ılerdi, Kan a] .. 
dırmtlk moda olmuştu. Bu bir akıntı idi 
ki hekimleri de sürükfiyordu. Kendi bil
diklerine göre iş yapacaklan yerde her
kesin keyfine kapılırlardı, Bazı hallerde 
faydalı olan bir tedavi usulü çığırından, 

Küçük Nesrin babasının biricik kızı 
idi. Bu sene yedi yaşma lrasmışh. ilk 
mektebin birinci sınıfında bulunuyor, sa
bahları san, kesik saçları, mavi gözleri, 
kısa önlüğile mini mini mektep çanta
sını eline alarak kaldırım taşlanndan 
seke seke mektebe gidiyordu. Hocası 
Zehra hanım da onu çok severdi. Tale· 
besine bir kuzu manzumesi belletmişti. 
Bu manzumeyi söylemekte en çok mu
vaffakıyet gösteren Nesrindi. Ortaya 
kalktığı zaman masum tavrile: 

- Arkamdan koşar gelir. 
Yaramaz pek neşelidir. 
Derken ses mahzunlaşıyor, mavi göz .. 

leri yatla doluyor gibiydi. Zehra ha
nım küçüğün bir kuzuya hasret çeken 
bu halini bir gün annesi Makbule hanı
ma anlattı. Makbule hanım da bunu ko
casına açh. Sabih Bey mini mini kızının 
Üz Ü lmesine tahammül edememiş, hemen 
o gün gözleri sürmeli, beyaz tüylerinin 
üstünde siyah yamalar bulunan küçük 
bir kuzu alnuştı. 

Karagözle Nesrin çok İyi ahbap oldu
lar. Nesrin mektepten gelince kuzuyu a
lıp çayıra çıkıyor, yeşil çimenlerle karnt
nı doyuruyor, sonra kucaklıyor, Öpüyor, 
seviyor, gene peşine takarak eve getiri .. 
yordu. Gece evin albna alıyorlar, belki 
karnı acıkır da yer diye bahçedeki ayva 
ağacının yapraklanndan önüne bir küme 
yaprak, küçük eltasının içine suyunu da 
koyuyorlarsa da hayvancağtz yalnız ka
lınca annesinden aynlmış bir çocuk gibi 
bağırıyor, ağlıyordu. Kaç g~ce Nesrinin 
bu acı feryatları işitirek uykusu kaçmıt, 
kuzusunun bu üzülmesine tahammül e
demiyerek gözleri yaş.arnuşh. 

Bir gece kuzu gene böyle acı acı me
liyordu. Küçük kız yastıktan başını kal
dırarak: 

- Anne dedi. Karagözün annesi yok. 
Bak ağlıyor, sen onun annesi olur mu
sun? 

Makbule hanım, çocuk ruhundaki bu 
safiyete gülmüş, yavrusunun mütees
sir olmasını istemiyerek: 

- Olurum, Nesrin, demiıti. 
- Karagöz aşağıda galiba üşüyor, 

koynumuza alalım. 
Ana, kız gece vakti evin altına inip 

kuzuyu kucaklıyarak odalanna aldılar. 
Ve ona yataklarının yanına serdikleri 
bir çuval parçasmdan küçük bir yatak 
yaptııar. Hayvan sesini kesmit, küçüğün 
kalbj de rahatlaı;mıı;h .. 

Makbule hanım sabahleyin uyandığı 
zaman kuzunun Nesrinin yüzünü yala
makla metgul olduğunu gördü. O sırada 
Sabih le kapıdan batını uzatmıı;h. Kadın 
kocasının titiz halini bildiğinden kendi
sini mazur göstermek istiyerek: 

- Sabih, dedi. Nesrin gece ısrar etti, 
dayanamadım. 

Oteki hiddetlenmi§ti: 
- Camın Makbule sen de çoeukla ço

cuk oluyorsun. 
Bu konll§ma küçüğü uyandmruştı, Ba

ba11nın ıert ıözlerini işitince: 
- Beybaba, anneme danlma.. Kara

gözü ben aldım, dedi. 
- iyi ama, kızmı.. Hayvan anlamaz 

burasını kirletir, hem odaya fena koku 
dolar. Bir daha böyle yapma emi yav
rum~ 

Neırin babasını hakir gördiae de kuzu~ 
ya karşı içinde duyduğu ,efkat yüzünü 
astırdı. Kırmızı dudaklan ~şağı sarktı. 
~ g.ün ağzına bir şey koymadan mektebe 
gıttı. 

Akşam vakti gelince kuzusunu bahçe
de buldu, karnını doyurmuıtu. Annesi
nin gönlünü ederek karagözü gene yuka· 
rı çıkardı. Onun döşeme tahtalarının üs
tüne küçük iskarpinlerile tıkır tıkır koş
mast çok hoşuna gidiyordu. 

Günler geçti, kuzu buyümüştü. Nesrin 

çıkarılmış, iğri yola sapılmıştı, 
* * * 

Birde can çekişenin terlemesi var. Son 
nefeste ecel teri .•. Bu, yaklaıan ölüme 
karşı son savaş ve çabalamadır. Istırap
lar içinde kıvranan uzviyetin bu ter dökü 
Ş:Ü çok acıklı bir manzaradır. Terin bu 
türlüsü korkunçtur. Ateşli hastalıkların 
buhranı esnasında romatizmanın sertlik
lerini, gerginliklerini, ağrılarını, kesen 
ter sevilir ••.. ikisi de ter aına beriki diril .. 
mek alameti; öteki ölüm seli, ... 

Dr. Rusçuklu HAKKI 

Milliyet'in edebi tefrikası: 66 

KANLI SIR 
nım, bu gece beni meclise zorla çı
kardı. Çünkü geç haber vermitst • 
niz, batka bir tanıdık bulamadı. 

Ellerimle fakaklarıını sıkıyor -
dum. Eğer sıkmasam kafamın çat
hyacağından korkuyordum. B~ ~ı
zın söyledikleri yalan da o!a~ılır -
di. Beni tuzağa dü,ürmek ıçın el 
birliğile bilhassa tertip edilmiş ol· 
ması da muhtemeldi. 

Fakat bu genç kızın bitik, yor· 
gun ve ağhyan sesi, ba,ı:ıa emn!yet. 
veriyordu. Sırrı Nevres ın şahsıyetı 
ve kaLiliyetleri hakkındaki şüphe
lerim de bu emniyetimi artırmakta 
idi. Sırrı Nevres'in bu iğrenç cüreti. 
kalbimi alev gibi ya~o.~~~- ?.n.1:1n 
bu his ve ahlak düşuklugu, obur 

.. et ve marifetlerini unutturacak, 
cur d .. h" t" 
gölgede bırakacak ka ar mut ış ı. 
Beynim, bir çürük gibi sızlıyordu. 

Ben bu kıza ne suretle ve nP. 
sıfatla ~ardım edebilirim? Acımak 
hissinin asaleti, gururumu okşa -
mıyor değil, lakin hayatımın .k~rış
ması, kuvvetli ve korkunç hır ıh-

Yazan: Ma.'ımut YESARi 

timal.. Kendisine acıdığımı, genç. 
kız da hissetti mi acaba? Bana, a
çılışı neden? Beni,. diğerlerin •. 
den daha insan, yahut İnsana ya • 
kın mı buldu? Saçlarımın akları 
yüzümün kırışıkları ona emniye~ 
mi verdi? · 

Yoksa, Sırrı Nevres üzerine be 
nim tesirim, nüfuzum olduğunu mu 
tahayyül ediyor? Benim nüfuzum, 
tesirimle mi Sırrı Nevresi rnerhame 
te, insafa getirmek i"Stiyor? Biraz. 
evvel, Sırrı Nevres hakkında, bana 
söyledikleri, bu ihtimali reddedi • 
yor! O halde? 

İhtiyarların kalpleri kolay rik
kate gelir. Yalan veya sahi ma •. 
sallar, hikayelerle beni, kendisi •. 
ne acındırarak, param.lan istifa •• 
de yollarını, çarelerini mi düşünü
yor? 

. Bu yatta bir genç kı21n, han
gı mecburiyetlerle olursa olsun . 
yalan söylemesi, tuzak . kurma : 
u ve sonra bu kadar temiz, sami-. 
mi görünebilmesi, gene feci bir 

fırsat buldukça babasından gizli kuzuyu 
yukan çıkanyordu; fakat bir gün misa
fir odasındaki halının üstüne karagöz 
bir kabahat yapmış annesi bunu babası
na söylemişti. 

Sahihin buna canı sıkıldı. Demek ki 
hayvan çayırda gezer gibi odalarda, so
l ,(arda dolaşıyordu. Zaten gece gündüz 
t nun: 

- Me me me .•. diye bağrıır sinirine 
fokunup duruyordu. Hidrellez yaklaşı
yordu. Çocuk ta zaten hevesini almışh. 
Karagözün icabına bata:caktı. Kanıma, 

_, 

çocuğuna hiç bir şey ıöylemedi. Hidrel
leze bir kala bir sabah erkenden kasabı 
çağırarak karagözü kestirdi. Ana, kız 
uyanıp evin altında kuzunun ayaklann .. 
dan tavana asılnııı olduitunu görünce 
hayret ettiler. Nesrin ağlamağa baılamı§-
tt. . 

Ertesi gün kırda alem İçin helva, dol
ma pi§İrdiler. Kuzuyu fırına verdiler. 

Hidrellez günü sepetlerini, çıkınlarını 
bağlamıılar, komşulan Nazım beylerle 
çayıra çıkmışlardı. 

Taze kokulu bahar çiçekleri içinde 
süğüt ağaçlannın altına kilimleri serdi
ler. Çay semaverlerini yaktılar. ilk ev evi 
kuzu tepsisi ile yeşil salatayı ortaya koy
muşlardı. Ne•rin, küçük yavrusunun ke
sildikten sonra bir de çayır çayır fınnda 
yanıp kebap olmuş halini görünce içi 
çok fena oldu. Onu kıymadan nasıl yi
yecekti. içinden gelen bir hüzünle ağla
mağa başladı. 

Komşuları Münevver hanını, ·çocuğu 
kucağına çekerek teselli etmek istedise 
de mümkün olamadı. O, durmadan gözle 
rinden dık ılık yaşlar döküyor: 

Babası : 
- Kızım bu kuzular kesilmek için a

lınırlar. Sen üzülme ben sana başkasını 
alırım. Diyorsa da öteki büsbütün hır
çınlaşıyordu: 

- Hayır, ben karagözümü isterim. 
Çocuğu kendi haline terkederek kuzu

yu yemeğe başladılar. Kuzusu içi,. ağla• 
yıp yemeğe iıtiriil< etmiyen Nesrinin te
essürü bu Hidrellez yemeğini içlerine 
zehir etmeıti. - O. N. -

~ E!i2~~~~~~I 
yanında • (15570)• 2481 

Beyoğlu dördüncü sulh hukuk mahke
mesinden: Bursada Haci lskender mahal 
lesinde 4 No.lu hanede sakin iken dü
çar olduğu akıl hastalığından dolayi ha
len Bakırköy emrazı akliye ve asabiye 
hastanesinde tedavi altında bulunan Hü
seyin oğlu Hayri efendinin hacri ile Ci
hangirde Ateşpare sokağında 4 numara
lı evde oturan kız kardeıi Hikmet ha
nımın kendisine vasi tayinine 2-5-934 
tarihinde karar verildiği ilan olunur. 

Bartin limanına bağlı 29 tonluk derya 
güzeli motoruna ait evrakı seferiyelerin
den 9_33 kazanç makbuzu 2 geınici tes
keresı maa kazanç makbuzu reis şaha
detnaınesi tastikname mesaha şahadet
namesi ve sairelerini ·zayi ett:İ.nL Yenisi
ni alacağımdan eskisinin hükmü yoktur. 
Bulup getirenlere hahtİ§ veririm. Un 
kapanında 235 kahvede Ismail kaptan. 

talih cilvesi •• Bu kız, her cihetten 
ve her şekilde acınılacak bir hal • 
de .• Ona elimi uzatabilirim. Eğer. 
hakikaten ınayesi . bozuksa, çok 
geçmeden kokusu çıkar .• Fakat. 
genç, hayata henüz açılmış kör • 
pe bir gençliğin kurtulması. in • 
sanlar için de, cemiyet için d~ bir 
kardır. Tamamile kurtulmasa b~ •. 
le, büsbütün çamurda, çirkefle bo
ğulmaz ya.. Kendimde üzerimde. 
taşıdığım insanlığın şerefini, bu a
<li, iğrenç zilletten, biraz olsun, u
zakta ve temiz bulundurmak vic • 
dani bir haz sayılamaz mı? 

Ferhunde, siyah kehribar göz
lı;r!n!n yaşlarını içirdiği küçük men 
dılını avucunda sıkarak dertli dert
li başını sallıyor: 

- Bana inanmıyorsunuz, bey-. 
efendi .•• 

Başı, göğsünün. üstüne düş • 
müştü: . 

- İnanmamakta da haklısı -
ruz' 

Onun, göğsü üstüne . düş~n ba
şını, ellerimin arasına almak, ok-. 
şamak, sevmek istiyordum. Bu, 
içimde, gayri ihti,yari coşan bir his
ti. Kaybolmuş evladımı bulmuş; 
hasta kızımı ölümden ·kurtarmış 
gibiydim: . ,. 

- Sana inanıyorum, "kIZım .•. 
Ferhunde, başını kaldırdı, si • 

Bugünkü program 
ISTANBUL : 

18,30 Plak netriyah. 19,20 Ajans ha
berleri. 19,30 Alaturka musiki neşriyatı. 
(Kemal Niyazi B. Hayriye H. Mahir B. 
Müzeyyen H.) 21 Selim Sırrı Bey tara
fından konferans. Ajans ve borsa haber
leri. 21,25 Radyo orkestrası tarafından 
dans musikisi (Feriha Tevfik Hanımın 
iştirakile). 

V A R Ş O V A, ı4ı5 m. 
18,15: Polonya mu•ikisi. 19: Vilnadan na· 

kil. - Müsahabe.. 20,55: Senfonik orkeatra 
tarafından konser. 21,50: Haberler. 22: Tarihi 
netriyat. 22,15: Popüler Polonya rnuıikiai. 23, 
15: Spor haberleri. 23.25: Dans ve hafef mu• 
siki pli.klan. 24: Mü.sahabe. 24,05: Dans plılk· 
ları .. 

B0KREŞ,364m. 
13: Borsa. - Pli.k. - Haberler. - Plik. 

17,15: Mektepliye mahsus netriyat. 18: Gr. 
uiniko orkeatr•s1. 19: Muhtelif haberler. 
19,15: Orkestranın devamı. 19,50: Radyoda 
Üniversite, 20,10: Konfera.ns. 20,30: Bükret 
opera•ında. verilecek opera temsilini nakil. 

B U D A P E Ş T E. 550 m, 
Zirai neıriyat. 18,30: Vidak sigan mu•ikiai, 

19,15: Amele saati. 19,45: Polydor ve Brun•· 
vick gramofon plB.kları. 20,15: Ecnebilere bir 
bakıf. 20,30: Peıte oper•ıından naklen Verdi
nin "MASKELİ BALOu operası. 24: Bellevne 
otelinden: Ca:ı.band. 

H A M B U R G, 332 m. 
. 18,30: Tarilıi bir hatıra. lrana sefir gönde
riliyor. 18,45: Gençlik neıriyah. 19: Müaaha· 
be. 20: Milli halk şarkılarıle dans parçalal'ı. 
21,15: "Sonauz sokak,, iaô.mli bir temail 22,15: 
Tyyare bombaları,, isimli monolog. 22,.30: Ne 
şeli neıriyat. 24: Hafif musiki. 1,05: Ge
ce muaHüsi. 

M O S K OVA, ı114 m. 
19,30: Musikili neıriyat. 21: Musiki. ve mi

:z.ah. 22: Çar Ru•yasında harici siyaset,. ün
vanlı Almanca konferans. 23,05: Ayni netrİ• 
yatın fransrzcası. 

P R A G, 470 m. 
20,05: Plik. - Haberler. 20,20: Atk çi

çekleri. 20,35: Piyano hefakatile taganni. 21: 
Smetane konser •a.lonundan naklen Filh.armo· 
nik takı:ını tarafından · kon•er. - Haberler. 
23,lS: Şra:mmel muaiki•İ. 

VIYANA,507m. 
18,30: Siley Ulanowsky tarafından tarkılar. 

19: Muhtelif bahisler. 20,15: Haftanın ha.her 
icmali. 20,45: Askeri konser. 21,45: Aktlialite 
22: Senfonjk konser. (Oswald kal.asta idı.re
tiode.) 23,15: Son h~berler. 23,30: Pli.le kon
seri, 

GONIGSVUSTERHA<JSEN. ı571 
"llkbahaha doğru ,. (konser). 20,40: Avua· 

turya hakkında konferans, 21: Müaahabe. 21, 
15: "He7r yeniliği Mayı.s doğurur., isimli ne
teli bir ilkbahar skeçj. 23: Haberler, 23,30: 
Amerika.dan pli.ka alınan haberleri netir. 24: 
Hamburrt•n naklen: Hafif musiki. 

VAPURCULUK -~ 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

lSTANBUL ACENT ALICI 
Liman Han, Telelon: 22925 

lzmir sür' at yolu 
SAKARYA vapuru HER 
PERŞEMBE gÜnÜ saat 14 te 
Galata rıhtmundan kalkacak doğru 
lzmire gidecektir. Bu vapur HER 
PAZAR günü saat 15 te lzmirden 
kalkıp doğru lstanbula gelecektir. 

İmroz yolu 
Her PERŞEMBE günü Ga· 

la.ta rıhtımından saat 18 de TAY
Y AR vapuru kalkar. Gidit ve dö· 
nüşte mutat iskelelere uğrar. 

Mudanya yolu 
SAADET ve BARTIN 

vapurlan cumartesi gününden maada 

HERGÜN saat 9,30 da Tophane 
nhtmundan kalkarlar. 

VAPUR KAHVE 

OCAKLARI 
Vapurculuk Türk Anonim Şirketi 

nin çalışotığı Trabzon, Mersin, İzmir 
sürat, Karabiğa, Mudanya, lzmit, ve 
lmroz yolu postalannı yapan vapur-
lann kahve ocaktan toptan veya ay
n ayn açık artrrına ile Mayisin 
9 uncu günü saat 14 te ihale edile
cektir. Taliplerin muayyen günde 
yüzde 10 teminat paralarile Sirkeci
de Liman hanmda müdüriyete mü
racaatları. _ .................. . 

yah kehribar gözlerinde kıvılcım • 
!ar parlıyordu: 

- Teşekkür ederim Beyefen -
di. 

Kafam, artık oğuLdamıyordu;. 
etrafımı iyice seçebiliyordum. Ay
ni odada, Ferhunde ile yalnızdım: 

- Sana, bir şey soracağını kı-. 
zım? 

- Sorunuz, Beyefendi. 
- Daha evvel, bana, Sırrı Nev-

resin, Semine Hanımın, Melda ha
nrmın nerede ve ne olduklarını söy 
le? 

F er<hunde, elill' kapıyı işaret e
.diyordu: 

- Sırrı Bey, Semine. Hanrm, 
aşağıda arka sal'onda kumar oy •. 
nuyorlar. Semine Hanrm, sizden. 
yirmi lira borç aldı. Bilmiyor mu
sunuz? 

Demek, ben, kendimi fena kap
tırmışrm: 

- Hayır, kızını. Hiç farkında. 
değilim. 

- İçki, size birdenbire tesir et
ti. 

- Alışık değilimdir de on •. 
dan ... 

- Genç kız, kim bilir hangi 
meçihul ve yahut unutulmuş bas • 
retlerin acısile içini çekmişti:· 
, _ Ah, siz, ne İyi insanaınız ! . 

ferhundeye ıor<lwn: · --- --- , 

Bu ak~am sıat 21 de 

Fr nsız 
Tiyatro!UD 

Salııburg kuklalır tiyatro 

Biiyük Gala müsııneres 

Mozart'ın 2 op 

ıaat 16 ve 18,3 

matine suvare 21 de 

Programda: 

Cuma glinü 

Diğer günlerde: 

18 de matioe auvare 21 
Pazar günü matiııesı 16 

Paviyon inşaatı 
Hilaliahmer Cemiyeti Merkezi Umumisinden: 

Aksaray'da Haseki caddesinde Hilaliahmer Hastabakıcı 
binin bahçesinde bir paviyon yaptınlacaktır. Bu paviyonu yapmak iıt 
bu İnşaata ait ke§ifname ile şartnameyi almak Üzre Eıki Zaptiya cadde1" 
laliahmer satıı deposu müdürlüğüne müracaat etmeleri ilan olunur. ( t63!17) 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı lstanbul 
Satınalma Komisyonundao 

1 - 87 : 120 adet yanğm söndürme aleti 5.5.934 
martesi günü saat on dörtte pazarlıkla satın alınacaktıt• 

2 - Şartnamesi her gün komisyondan alınabilir. 
3 - isteklilerin yüide yedi buçuk teminat olan İ 

altmış yedi liralık vezne makbuzu veya teminat mektpl 
zamanında komisyona gelmeleri. (2106) 

. 251 

Galata ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünde 

Kilogr. Marka No. Kap. Nev'i Eşyanın cinsleri 
1095 ,_, LOI 1 -2 2 S. Cam otomobil fen 

1,600) SAG~ 55156 2 . ..:J.. S. Otomobil pencere 
13 ) - '~~. ,, şasi aks 

19 ) ,, muıaınb• 
) de 

2,850) ; 
105 TA 5337178 2 
56,400 KM 1916 1 

Paket 

s. 
ipek ipliği . 

Yün mensucat 
750 KR 174184 11 'Kafes T aharat kağıdı '"

Kamyonet çaınurl 
ipekli pamuk 

I};' 

962 MHK ,, 6 
6 1 

1 
22 
0,560 

0,040 

" 
/ 

" 
" 

" ,/! 

" 
" 
,, 

.. 
ı ' 1 

" 
" 

" 

" 
" 
,, 
,, 

f_ 
r • ,, 

sucat 
Seccade , 
ipekli pamuk ıniııl 
cat 

kra"'1 
" " .. 

~ 

' 3 ,, , ,, ,, ,, ipek mensucat. 

Yukarda yazılı eşya 3-5-934 tarihinden itibaren art 1 
suretile satılıktır. isteklilerin 22-5-934 salı günü saat 1 
kadar Satış Komisyonuna müracaatları. (2162) 

Açılıyor. Bahçekapı, Anadolu Han 

ZA Yl - Ziraat bankaıının ~'f1 
lu cüzdanımı kaybettim. Y enisiıd 
ğondan hükmü yoktur. Asnn. 

Armutlu Kaplıcaları I' 
No. 6 dan izahat ve risale isteyiniz. :;;İPİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİI~ 

------"-(ı6_3s....;,.3J-_ , e91• ıı*~ .. -A' 
Devredilecek ihtira berah ' :1 .. ~~J 
"Kalvileri ve toprak kalvilerini ve - - • ;.3 ~ 1 

yastıklara kurşun halitalannın usul ve Asrın umdesi "MlLLIYE~ 
imali" hakkındaki ihtira İçin istihsal e- ABONE ÜCRETLE~ 
dilmi~ olan 28 Nisan 1928 tarih ve Tü.kiy• için li•., 
1676 numaralı ihtira berahnın ihtiva L. K. 1 

ettiği hukuk bu kere başkasma devir 
veyahut icara verileceği teklif edilmekte 
olmakla bu hususta fazla ma!Uıııat edin-
mek İsteyen zevatın lstnnbul'da, Bah
çekapuda Ta, hanında 43-48 numaralı 
idarehaneye müracaat eylemeleri ili.n O• 

lunur. (16358) 

Bana söylediklerini, Sırrı 
Nevrese açayım mı? 

Genç kız, kirpiklerini oynatı • 
yordu: . 

- Ben, size o maksatla söyle-. 
memiştim. 

- Buna da İnanıyorum, yav -. 
nım .. Benim, kim ve ne kıratta a
dam olduğumu, ister araştır, sor, 
öğren; ister sus, hiç öğrenme •• 
Eğer icap ederse, lüzum görür -. 
sem Sırrı Nevresle konuşurum. Ne · 
den icap eder, niçin lüzum görü -. 
rüm? Bunları da sorma .. Sana, hiç 
bir gizli maksatla söylemiyorum .. 
Benim, küçük bir yardımımı kabul 
eder misin? 

Ferhunde, kulaklarına inanamı
yormuş gibiydi; zayıf parmakla 
rile saçlarını taradı: 

- Nasıl yardım efendim? 
- Bir oda tutarsın, kendi ha •• 

!inde yaşarsın ... 
Genç kız, cevap vermiyor, kor

kak korkak yüzüme bakıyordu. 
Tekrar ettim: .• 
- Hiç bir gizli niyetim, gizli 

maksadını yok •• Senin hayat tarzın 
kadar, gönlünü de serbest bırakı •• 
yorum. Sana, bir avukatın yazrha·. 
nesiınin adresini vereceğim. Her ay 
ona gidersin, namına bırakılan pa
rayı alırsın! 

Ferhunde, yerinden fırlamıştı, •. 

3 aylığı .• - • , • • ı • 4 - 1; 
s " • • • • • • • • • 7 so IJ 
ı2 n ••••••••• 14 - ~ 

-- "'"' Gelen evra.k pri •erilmez.- ~·:,J 
geçen nüshalar 10 kuruıtur.- (j.ı.P',:, 
matbaaya ait itler için müdiriyelıl ., 
ca.at edilir. Gazetemiz ilinların ot .. 
tini kabul etmez. 

bir saniye ayakta durdu; S 
dolu dolu idi. Kollarını açl:1• 
kucaklamak mı istiyordu? 
tavrı değişti, ayaklarrroıP 
çöküverdi, ellerimi tuttıı, t'jıll 
yaşlan ile ıslatarak öpmeij.,: 
!adı. Kesik kesik hıçkırıy~~ 

- Size, bir esir gibi ıhı ıl 
deceğim, kulunuz, köleniz 

0 

ğını. ~ 
Onun saçlarını okşuyor~ 
- Hayır kızrm .. Ben, 5 i 

esir, ne de kul, köle olınaıt~,ııf" 
nım ! Senin, insan olmanı 1 # 
rum, o ka<lar. · ·ıııe 

Islak gözlerini, gözler• 
mişti: . . ~,JJ. 

- Beni hiç mi görtU11 
mi aramıyacaksınız? s1:i 

- Ne zaman İstersen 1ııt~.i' 
Bir kere tabii ve insani h~ferı"1'l 
Ben, seni, gezdiririm,. edg ",J~ . 
. B . k a , 

rım. enım, otraın eı~~ı , 
istediğin zaman biner, g ı.~·· 
Bana, bir haber uçurur~11J{ıir9' ~ 

F er'hunde, başını sa~ 11etı .~; yamıştı; biraz evvel ro~n de f1 
1 

şekkürle bakan gözlerın 
merhamet vardı: ,şl"·~ ~ 

- Sizi hem anladıJJl • lı"' .J1 ' -,ııı~ tfl'J 
rum, hem de anlamad~.g .. r gii ' 
mediyorom. Beni gorıı, 5;ı" 
a~ık olmadınız her haldee. Ji / 
~ - Bitm 
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İngiltere kupası finali Cuma günkü 
Maçlar 

Kollej 
Müsabakaları 11 den fazla olmaz 

Mançester Siti 62 senede ikinci defa 
kupayı kazandı 

"Mililyet,. pazar günkü sayısın 1 ...,.,....-.,,..,,,..._,-T~ 

~ıtanbul Mıntakaaı Futbol heyeti riya 
setinden : 

4. 5/ 1934 cuma günü yapılacak mın· 
taka biı;incilik müıabakaları. 
Taksım •tadında saha komiseri Nuri 

Bey. 

Dört senedir Kolej müsabakala
rı bize çok heyecanlı ve temiz mü
sabakalar seyretmek fırsatını ve
rir. Memlkeetimizde bir müsabaka 
nın böyle her sene muntazaman 
yapılması nadir görülen hallerden
dir. Kolej müsabakalarını tertip ve 
idare edenler tam ve hakiki bir 
sportmen gibi çah§&rak bu güzel 
bayramı her sene muvaffakıyetle 
başarırlar. 

Fut bolcu değiştirmek sporcu namına 
bir suiistimaldir 

da, Mançester Sitinin Portsmutu 
bire kar,ı iki ile yenerek 1933 - 34 htanbulıpor. - Süleymaniye B. T. Saat 

13 Hakem Sadı Bey. 

Bir futbol maçı kaç kifİ ile oyna
nır? 

mütterek nizamları olan bir oyunu 
hırpalamak demektir. 

il İngiltere kupasını kazandığını ilk 
il olarak haber vermi,ti. 

Hilal - Altınordu 1 nci T. saat 14,45: - On bir kifİ ile • diyorsunuz ve Geçen pazar Haverde Gipuzkoa 
takımı mahirane bir manevra ile 
bir oyuncunun yerine ba,ka bir o
yuncu koymağa te~büs ediyordu. 
Geçen pazar Lüksemburgta Lük
semburg milli takımı fena bir neti
ceye doğru gittiğini görünce sırf 
iyi bir netice almak iç.Qn, yorulan 
bir oyuncusunu değittiryordu. 

- haklısınız. 
İngiltere kupa.ar finali yalnız Bü

yük Britanyanm değil, bütün dün
yanın en mühim spor hadiselerin
den biridir. 

İngiltere kupası finalini bu sene-

Hakem Kenıal Halim Bey. 
lıtanbulspor · Süleymaniye lnci T. 

saat 16,30: Hakem Suphi Bey. 
F enerbahçe ıtadında saha komiseri 

Sait Salalıattin Bey, 
Beykoz· Vefakumkapı B.T. saat 12,30 

Hakem Mehmet Reşat Bey. 
Önümüzdeki haziranın ilk hafta 

sın~a bu müsabakaların beşincisine 
ıahıt olacağız. Dört senedir seç 
meleri ve finalleri Kolej sahasınila 
yapılan bu müsabakalar bu sene 
Kadıköyünde Fenerbahçe stadında 
yapılacaktır. 

Fakat Groenlanttan hattıüıtüva
ya kadar bütün dünyanın hürmet 
ettiği bu rakama beynelmilel te
maslarda ehemmiyet verilmiyor. 

Beynelmilel temaslar, gittikçe, 
iki tarafın fazlala,an oyuncuları 
araaında yapılmaktadır. Artık bu, 
sporculuk ruhile kabili telif olma
yan bir tecrübe, bir deği,tirme ve 
bir kombinezon İfİ olmuttur. 

de, stadın içini dolduran 90,000 
den fazla, içeri giremeyip stadın 
dı,mı ku,atan 30 bine yakın seyir
ci hariç, binlerce kimselerde rad
yolar vaaıtasile takip etmi,tir. 

Bu münasebetle İngiltere kupa
sı ve finalleri hakkında okuyucula
rımıza biraz malUınat vermeği fay
dalı buluyoruz. 

İngiltere kupası maçları 1871 • 
1872 mevsiminden baflıyarak tam 
~tmıt i!ti senedir oynanmaktadır. 

u müddet içinde yalnız 1915 • 
';916, 1916 • 1917, 1917 • 1918, 

~18 • 1919 senelerinde dört mev· 
• ltm umumi harp dolayısile bu 

maçlar oynanmamıttır. 
terBu_ ~ene kupayı kazanan Mançes 

s.ıt~ 62 •ene içinde kupayı an 
~~3ıkı defa alabilmi,tir, Birincisi 
tu - 1904 mevsiminde, yani oK rene evveldir. 

upayı iki defadan fazla kazaB:lt alty kulüp vardır; bunlar da: 
A on ondrerı; Blakböm Rovers 
y ston Yilla; Yeat Bramviç; Şefilt 

Ka}'tit; NiYtıka.sl Yunaytit'tir. 
' kul··upayı yedi kulüp ikiter, on bet 

B ? te birer defa kazanmıtlardır. 
z~ ':_~~Pça İngiltere kupasını ka

.J mü ın...,. terefi yirmi sekiz kulübe 
r ı~;9Ser olmuttur. 

maç! 1 •enesinde ilk defa kupa 
tirak arın~ yalnız on bet kulüp it· 
kulü j~1ftİr. Bu sene ittirak eden 

K P erın adedi 256 dır. 
l887usa maçlarında go) rekoru 
ne e Hayt takımını 26 • O ye 
d n Preston Nort End takımmda-

ır. 

t ~upa fi.nalinde gol rekoru, 1903 
..: erbyyı 6 • O yenen Böry kulü-

M ançesteriatinin antrenörü Ale.lrs 
Beli 

' 

Mançesteıı:sti kaptanı Sam Kovan 

bündedir. 
On bir oyuncusu halis İngiliz ol

mak üzere ilk defa kupayı 1887-88 
de Veat Bramviç kazanmıttır. 

İngiltere kupasını 1894 - 95 mev 
siminde kazanan Aıton Villa, ayni 1 

Topkapı • Beylerbeyi 1.nci T. sut 
14,15: Hakem Şazi Bey. 

Beykoz · Vefakumkapı 1.ci T. saat 16 
Hakem Sait Salahattin Bey. 

Be9iktaş (Şeref) Stadında saha ko
miseri Necmi Bey. 

Hilil Altınordu B. T. saat 9 hakem 
Balıa Bey. 

Türkgücü • SümCl' 1.nci T. saat 10,15 
hakem Ahmet Bey. 
Doğanıpor - Karagiimrük 1.ci T. saat 

12 hakem izzet Muhittin Bey, 
htanbul vo!eybol ve basketbol heye

ti riyaıctinden: 
4-5 1934 cuma günü Galatasaray loka

linde yapılacak maçlar: 
Voleybol, 
Galataıaray • F eneryılmaz nat 18 

hakem Adnan Bey. 
Baıketbol, 
Hilil - htanbulıpor saat 18,30: hakem 

Feridun Vaafi Bey. 

zamanda kaybetmiftir. Çünkü bu 
kulüp kazandığı kupayı eline ge
çirmeden kupa &flrılmıttır. Şimdi
ki kupa, asıl İngiltere kupasının 
yerine konulan bir kupadır. 

İngiltere kupası finalleri 1922 
l 923 senesindenberi yani on iki 
mevsimclıir ki Wembley stadında 
oynamaktadır. Ondan evvel muh
telif sekiz statta oynanmıttır. 

Kupa maçlarında en uzun çekit
me 1924. 1925 mevsiminde Barrô 
ve Glingam takımları arasında ol
mu~r. Dört defa berabere kalan 
bu iki takım uzatılan müd<letlerle 
b!rlikte dokuz buçuk ıaat süren bir 
mücadele geçirmitlerd·ir. Neticede 
Barrô l · 2 ile maçı kazanmıttır. 

Görülüyor ya, İngiltere kupası 
maçlarının tetkike değer bir tarihi 
ve istatistik1eri vardır. 

Sadun GALiP 

18 mayısta Kolej sahasında yüz
lerce atletin İştirak edeceği seçme 
müsa:bakaları olduktan sonra 1 ha
ziranda da final müsabakası Fener 
stadında olacaktır. 

F enerbahç.e kulübü heyti idaresi
bu müsabakaların kenili salıasında 
yapılmasını büyük bir memnuniyet 
ile kabul etmiştir, 

1 haziran adeta İstanbul atldile
rinin bayramı olacaktır. 

1 haziran müsabakaları ağu•tos 
ta Zagrep'te Balkan olimpiyadına 
İftirak edecek Türk atletlerinin bi
rinci aymnası için en faydalı bir 
gün olacaktır. 

1 haziranda)gj müsabakalara Yu
na?istandan en iyi üç dört şampi
yoıun davet edildiğini Jıaher aldık. 

Bilhassa Yunanlıların Mantikas 
ve F rangudis gibi beynelimelilel at 
ltizm almind şöhrt kazanmış atlet
ler gelecek olursa kollej müsaba
kaları bu sene 1her senekinden da _ 
ha heyecanlı ve meraklı olacaktır. 
Bu münasebetle tertip heyetinin 
gönderdiği bir tebliği netrediyo • 
ruz: 

Kollej müsabakaları tertip heye 
tinden: 

Kollej atletizm müsabakaları 
bu sene beşinci defa tekrarlana • 
cakhr, Du müsabakalar Türk, ec • 

Bir maç, hususi olsun, f&mpİy~ 
na maçı veya beynelmilel bir mü
sabaka olsun, maçtır, onun karak
terrine dokunmak, her cepheden 

nebi, bütün amatör atletlere açık
tır. 

Müsaabkalara dühul müddeti 12 
Mayıs cumartesi akfamı biter. Seç 
meler 18 Mayın cuma günü ıabahı 
saat dokuzda kolej sahasındadır. 

Son müsabakalar ise 1 Haziran 
cuma günü öğleden sonra Kadıkö 
yünde Fener stadında yapılacak • 
tır. 

Program: 
100, 200, 400, 800, 1500 3000 

metre düz kofularla 110 metre mi 
nialı kotu. 

Yüksek, uzun, üç adım, aırıkla 
atlama. 

Diık, cirit, gülle atına ve bayrak 
yırhtından ibarettir. 

Seçmelere mazereti olıun olma
sın girmeyenler final müsabakaya 
i•tirak edemezler. 12 Mayıs cu • 
marteıi aktamına kadar ismini ter 
tip heyetine kaydettirmeyen atlet • 
ler hiç bir suretle rıeçmelere gire • 
mezler. 

Bu kayıttan yalnız hariçten ge
lecek ecnebi atletleri muaftır. Ku • 
lüpler i•tirak ettirecekleri atletleri 
isimlerini verirken listeye behe • 
amhal ikinci isimlerini yazmaları 
rica olunur. 

Bu oyuncu deği,tiııne taktiğinin 
Üitatlarr da Çeklerdir. 

Son Fransa - Çekoslovakya ma
çında y\jksek bGr kudret gösteremi
yen amatör oyuncu Rado dö Saz ı 
çıkararak en iyi oyuncularını koyu 
yorlardı: Çambal ikinci devrede 
en iyi oynayan futbolcuydu. 

Geçen sene, Pragta, bir gül ka
dar taze Svoboda, Puçun yerini 
almıfh. 

Üç ıene evevl, Pari&te, bu kome
di iki oyuncu değittirilerek oynan
mı,tı. Bütün bunlar, spor değil
dir. 

İsviçrede, birinci devre sonuna 
kadar yaralanan oyuncuların de
ğİtmesine müsaade ediyorlar. Bu
nu da afmpiyona maçlarında ya
pıyorlar. 

Biz bunu mantiki bulmuyoruz 
ve müteeaıir oluyoruz. 

Hiç .ı;phesiz ki, Hugo Mayzelin 
bir gün dediği gibi bir oyundan 
ba,ka bir 'ey olmayan futbol te~as 
larmın hedefinde mübalağa edıl
miftir. Çok kere nıüteuaıp taraftar 
lar bu temularr mahalli veya mil
li bir izzeti nefis meselesi haline 
getirmektedirler. 

Fakat spor spordur. Onu olduğu. 
gibi kabul etmelidir. 
(Fransızca Paris. Soir gazetesin
den) 

Mililyet: - Bu makalede iki 
mühim meseleye temas edildiği i
çin naklettik: Oyuncu değ:ttirme 
ve beynelmilel maçların hedefinde 
m~ba~~ğa ... bu husustaki dütünce
lerımızı ayrıca yazacağız. 

aristeki kanlı 
liadiseler 

İş bankası 1 Planı beğenecek 
Gazi Hz.nin bankayı Jüri heyeti 

1 Türkiyenin 
Kalbi: Ankara 

1 Kuraklık tehlikesi/ Ceneral Kondilis 
Var mı? Yarın geliyor 

S (Başt 1 inci sahifede) takdir Ve iltifatları (Başı 1 inci sahifede) (Başı 1 inci sahifede)' 
_ aat 3,30 da birakatlar zorlan- dan mühim mevkii bulunan Fı')m Moskovada k J Ak 
... ı•tı y Reiıicu"mh H ti · l B ÇO a a a Rarathane müdürü Fatm' Bey e'V{ r. e nümayitciler kamilen ur azre erı Ş an- ve limanın mevcudiyeti tehrin ff 

P
ere. Çekilmitlerdir. kasının Galata 'ubeıinin kü- vaziyetine hakim olan lstanbulun ve mu va akiyet kazandı diyor ki: 
Ol ku .,.t r · .. b ·ı b MOSKOVA 2 AA o·· M k - Her sene, aYni mevsinıde ay ıı vvetleri, nümayişçilerin T- esmı munase etı e an- planını tetkı"k edecek ve karar ve- • · · ·- un °• o- d -blerk . ka • .. d ·· k'I' M vada.n en büyük veen mükemmel ıine- ni miktar a yagmur yağması icap 

d ezı olan site Jan Dark'ın önün umumı mu ur ve 1 ı u- recek bir ı'u"rı'd.• ı'ktrsattan anla • 
e topl b' h ld bul k d ammer Bey tarafından kendı'lerı' • - masında mümtaz bir çok zevatın buzu- etmez. 

u ır a e unma ta ır. yan ve liman itlerini bilen bir za- ru ile "Türkiyenin kalbi Ankara" filmi h Tezahü "I - d ki ne çekilen tazim telgrafına atide • Rasat anece tanzim edilen bir 
1 d 

rcu er argın ı arı ev- k' I tın bulunmaması bütün ıneclis a • temsil edilmiıtir. Bu temsilde Türkiye . . . • .. it 
er en bu sab h k 1 b ı i tifatkar ve takdirkar cevabı sefirı· Hu"seyı'n Ragıp Bey, Tu"rkı"ye, Af- ıstat<stıge gore son on a 1 aene • 

1 a çr an maya df" zalarmın hayretlerı'le karşılanınış • 1 rfı--' d" anmıtbr. vermi9lerdir: gani~tan, Iran sefaretleri erkanı. Türk nin nisan ay arıza noa UfeD yağ 
PARIS 2 AA N 1 C .. -. H. ayırl.ı ve muvaffakıyetlı' tır. Oda meclisinin bu mevzu üze- talebesi, ahiren Moakovaya gelmiı ol•n mur miktarları, alman vasati 36,5 

kak k ' · · · - asyona "0
" kd l rinde ilk so"zü Liinan •irketi mü • Türk doktorları hariciye komiserliği er- milimetre oldug'una nazaran şu • ta arıtrklık çıkaranların mer- '!'esaıjın~ tak ır e görmekte oldu • T ' 

kezi.olan Jandark çıkmazında sü- gu
6
m f !'n a•.ını.n Galatada bı'r dürü Hamdi Bey aldı. Hamdi Bey kiım, Türlutroy mümeu~leri, gazeteci: dur: 

k • t • d d'l · •u e artıg ıı ld d d' k" leı·, muharrirler, Sovyet .. ,.uıya umumı 
une ıa e e 1 mıttir. d' •k mı · ıren telgrafınız • e 1 1 : • h 1918 senesı' nı'san a' yı- -'a 12,3 
1 miicııesatı mümeısilleri ve saır zevat a· no 
lk silahların atıldığı apartman- abn ple hmkekmnun oldum. Bu müna - Bundan dört, beş sene evvel zıı· bulunmutlardır. milimetre, 1919 seneıi nisan ayın-

larda taharriyata batlanmı•tır. •e. et. ed a ımda g0··ıterı"len ca • odamızda lata-Lul lı'manırun va • af k 
1 

7 l ,,..... Film, büyük bir muv fakiyet azan· da 13 milimetre, 1923 senesi nisan 
Polisler, usu en yaptıkları ihbar- mfımdı , uygu ara tefekkür ederim ziye~i ~i~has~a müstakbel teklini nuı tır. Sinema perdesine Gazi Hazretle- 1 

dan aonra kapıları kırmaktadır. e en ım. tetkık ıçın hır (Liman ve köprü. rinin, lomet Paıanın Tevfik Rüıtü Be- ayında l7,6 mi imetre, l924 sene-
Polisler, her tarafı, hatta mah- Reisicümhur Gazi M. Kemal ler) komisyonu toplandı. Mütehas- yin, M. Vor04;fofu ve M. Karahan, M. si nisan ayında 13,3 milimetre, 

ze ıler ve abdesthaneleri de araş- KAzım Paşanın telgrafı sı~ ezvattan mürekkep polan bu ko Budiyeni ve M. Krjanovıkin görü,mele- 1925 senesi nisan ayında 18,7 mi-
trrıyorlar. mısyon kara I b' I ri hazirunun ,iddetli atkı, tufanı ile limetre, 1934 ıenesi nisan ayında 

Bu··y"k M'll t M l" . R .. K" t •b't . Ş' r ~rım ır rapor a karıılanmııtır. 16 7 ·ı· 
Bir polisin omuzundan yaralan- u 1 e ec ısı eısı a- t ee b lettı. ımdı görüyoruz ki İs • Tiyatronun iıtirahat salonun.!a lev- ' mı ımetre. 

• a.~m~ sebep olan kurfunun atıldı- zım Paşa da kendisine çekilen tel- . a.n u .~elediyesi fstanbulun imarı habrdan mürekkep bir aergi vücuda ıı•· Bu istatistik le gösteriyor ki, 
gı Brıtanya" otelinde yirmi kişi grafa atideki cevapla mukabele ıçın musabakalar açmakta, plan • tirilmit idi. Bu levhalar, Türkiye Cüm- bundan daha az yağmurlu geçen 

ada.r tevkif edilmi•tı'r, etmitlerdir: !a.r yakp~kırmakta ve bir de jüri bu huriyetinin onuncu yıldönümüne ait nisan ayları da vardır. 
El Y ''B k G l b • • ıııı tet k manzaraları göıteriyordu. Sergide Tür~ 1 h b ki k ınde bir ro"velver oldugu" hal- an anızın a ata şu esının T 1 etme üezre toplanmak- 1 . d Binaena ey , u sene · ırca • [ d kiyerun 1919-1922 ıene enn e yapmı' 

e o~a!ardan birisinde bulunan bir açı mıuı münasebetile hakkımda İz ta ır. olduğu istiklal mücadelelerine ait safa- !ara ve kuraklığa, biraz mevsim • 
.omunıst tahrikatçı tevkif edilmi•- har olunan samimi duygulara tesek Şimdi soruyorum: Bu jüri de 0 ~ hatr gösteren tablolar da vardı. B~ m~ siz de olsa, gayri tabiidir diye • 
~r. Me'Vkuf sekiz kurşun attıg" mı i~ kür Ve değerli müeıısesenizin m~m damızı, İstanbulun iktısadi vazi- yanda Türkiye ve Sovyet Ruıya ncalı· mediğimiz gibi bunda bir fevka • 
ıraf etmittir. lekete faydalı işlerde muvaflakı • yetile en yakından alakadar olan nin resimleri de göze çarpıyordu. lidelik te bulmamalıyız.,, 

P ti • • [' · Gerek orkestra ve gerek alaturka ıaz k d' 
olisler yukarı katlarda, tavan ye erının teva ısı1Ji temenni ede • odamızı temsil eden bir zat bulun- tok,mı, muhtelif parçalar çalmıı ve ıark Kuraklık sıkıntısının en ıni en 

radlarında ve damlarda taharriya- rim efendim. mamalıydı? Acaba, buplanm ya • dansları oynanmııhr. fazla hissettirdiği mıntaka, lstan-
. ~".am ederek firari bir nüma- /J. M. M. Reisi pdması İstanbul tüccarlarını ve ti- buldan Eskişehire kadar olan mın-
ı çıyı aramaktadrı'ar. A. Kazım caret odasını hiç mi alakadar et. Diktatörlüğe karıı taka ve bir de kıımen Trakya -
PARIS, 2. A.A. - Dünkü n·· 1 d . mez? Mademki belediye buna lü. ATlNA, 2 (Milliyet) - (Anki dır. 
1 d uma- ıa İ•ede kan dökülmemiıtir. .. d b O t A d J d' • 1 r esnasın a kaldırım !a ı . zum gorme i, iz belediyeye mü • sartitos) gazetesinin verdiği habe- r a na o u, ıger sene e • 
za.bıtaya ka ... ı gelen bir t'a~:- k Geceleyin _mahalle sakinleri arasında racaat edelim ve İstanbul Ticaret re tevfikan piyade askerinin 34 re nazaran daha İyidir. Hele ce • 

lı gec b b' 1 borku v~ t.,faıa ıebebiyet venni• olan d b · h l' ' d ku ki k hl"k t h e, azı. ına arın arkasın- u hadısede yalnız bir poliı m:muru O asının u planda söz sahibi ol • üncü alayının zabitanı memleket- nup ava ısın e ra ı le ı e • 
a assun etmıtlerdir. iki binden ~:~nbnmıttır. Yinni kiti tevkif edilmit· duğunu ve memleket bakımından te her hangi bir kimse tarafından si geçmit, Adanada mahsulün• id. 

la polis ve muhafız askeri bun- R- .. buna lüzum olduğunu bildirelim. yapılacak bir diktatörlük aleyhinde raki zamanı yaklaşmı,tır. 
rı sabaha kadar dağıtmağa çalış- k' " 1 ':'~ ırazeteler, 1 may11 günün •Ü· Hamdi Beyden sonra meclise bir protokol imzalamışlardır. Memlekette kuraklık tehlikesi 

1 d H d . .. d ... ...ınet ıçınde 11,.,. • , . • d h · · d'J"k ih · 1 ı~ ar ır. a ıse, gun oguncıya yelle L -,mış o.maımı memnuru· rıyaset e en, deniz yollan müdü • ------------;----- zu ur etmesıne şım ı ı tıma ve 
adar devam etmiştir. da zihi;r:•~amakta ve:ıeçen tubat ayın- rü Sadettin Bey de ezcu"mle dedı' - - - rilmemektedir. Bazı mıntakaların 

dan 
1 

rbe haııl olmuf olan galeyan- larm tercümeleri bitmiştir. Son o • I k d 
Sükün varmış! onra u sak' .. M 0 ki: F h" ·ı . d yağmursuz u sıkıntuı evam et-

PARISI 2 A M • b için bir m !n gunun . umerg !arak ranaız şe ırcı erın en d h' 1 k k' b ğd t 
' · .A. - 1 ayu gunü, ü- fından ilı'uvaffakıyet ve hükümeı tara. - Hamdi Bey çok mühim bir "Lambert" in raporunun tercüme- se a 1' mem e ette 1 u ay 5 o-

iin Fransada •Ükun içinde geçmiştir. t" ızam olunan mütareken' b" kt ku, uzun aylar için ihtiyaca kafi 
N'ukua gelen hadi•eler, mevzii kalmış- un memleketçe · . •n u- no aya temas ettiler. Oda riyaret leri bugünlerde bitecektir. Beledi- gelecektir. 

·. Olen ve yara!anan yoktur. dilmekte olduğu~ım~ ~·~rette. arzu e- makamının bu hususta derhal te- ye bundan sonra raporları türkçe 
. ~" hadiselerin en mühimi, gece Pa· to olduğunu YB2mak~ad~r'. teılcit etmek. şebbüsatta bulunulmasını lüzum • ve fransızca olarak tabettirerek jü- Ziraat bankasının İstanbul da-
ın 3 üncü ar rondiımanının amele ile En vahim hadı'•e lu aörüyorum. k J" · · h hil olduğu halde 23 mübayaa mer-p RIS • " ri azasına dağıtaca tır. u~ını.n ~-

ni'1«i1n olan mahallesinde vukua g.1- .. A .. • 2.A.Ah: -hFranıada bir mayıa Bu esnada azadan' bir çoğu da ziran ba,ında toplnma!ı ıhtımalı kezin~eki sdilolardab yul mutak ve 
f ,0 n hadisedir. llu mahallede nÜ· ı:ununun en va ım .. adiıe. ıi Alforvı'f de H d' B · f'k · · k sert cınıin en on İn erce ton bug". 

1 ı B d am 1 eyın ı rıne ı'tirak ediyor kuvvetlidir Bu arada geçece za • • d çı er, taksi ıoförlcrinin otomobille· 0 muıtur. ura a nurnayııçiler efekt 'k la d M 1 k ' ku ' Jay stoku mevcuttur. 
" en k t t il · · k k rı r " ese e reye onuldu ve rı· • man heyet nın pla'nları o • er' t çı malanna mani olmuşlar, ıoför- ra

1
mvay 

1
.e

1 
ennı es?'.• iıtemiıler ve . d h azası 

t.1 a;a tutmuılar polisler de rövelverle ge en po 11 ere de aılah atmı,lard yasetın er al belediyeye müraca- yup mütalealarını te&bit etmesi i • Silolara bir taraftan buğ<lay J. •l'Dkek mecburiyetinde kalmışt•r. Polisler silahlarım havaya boşaltmak ır, atı kabul edildi. · çin kafi gelecektir. Belediyenin ti- gelmektedir. Binaenaleyh, her han 
olan" ç~ m da barikat vücuda getirmiş rctile mukabele ederek nümayi9çileri d

1

a~- Aldığımız malumata göre latan- caret odasının bu teşebbüsü nasıl gi bir vaziyette ıene içinde ek • 
d nıımayıtc-iler, itfaiye eferadı tara· ğıtmışlardır. Hiç b;r yaralı yoktur, Bir bul fehrinin planı hakkında dört kartdayacağı henüz malUnı değil • mek ve un darlığı çekmek tehlike-

(Başı 1 inci sahifede) 
karada te:ı;ekkür edilecek mevzu • 
lar tetkik edildi. Bu mecliste Hari
ciye nazırı M. Makıimostan maa • 
~a umumi erkanı harbiye reisi fe -
rık M. Katniyotis dahi hazır bu • 
lunmuftur. ;) 

ATINA, 2 (Milliyet) - Hüku • 
met _mahafilinden tereffüh eden 
m
1
. alAumaıa nazaran Jeneral Kondi-
15 nkaraya münhasıran Türk • 

Yunan mukavlesine müteallik muh 
telif meseleler hakkındaki Türk 
noktai nazarlarını öğretmek için 
gitmektedir. Siyasi mahafilden te
min edildiğine göre Jeneral Kon -
diliı Türk. Yunan misakından mü 
levellit vaziyetler üzerinde hiç bir 
mukavele imza etmiyecektir. Di • 
ğer taraftan Yunan Harbiye nazı· 
rı Ankarada Türkiye ve Yunaniıta 
nın bahri programları etrafında 
müzakeratta bulunacaktır. 

Jeneral cuma günü geliyor 
Ankarayı ziyaret edecek olan 

Yunanistan Harbiye nazırı Jenc • 
ral Kondilis ile riyasetindeki hey 1 
cuma günü şehrimize muvasalat -
decektir. dost devlet Harbiye nn -
zırmm bu ziyarete Ankarada bü -
yük bir ehemmiyet atfedilmel.t • 
dir. Teretşüh eden haberlere göre 
Ceneral Kondilis ile Ankarad11 ce
reyan edecek müzakeratta Bal • 
kan misakı meselesi mevzuu hah · 
ıolacaktır, Misaka merbut protokol 
de Balkan devletlerinden biri di -
ğer bir devletin ı_aarruz~ına u~ra • 
dığı takdirde mısakı ımzn ed n 
devletlerin diğer devlete karşı ala 
cağı vaziyet tasrih edilmiştir. An 
karada cereyan edecek müzakerat 
ta bu meselenin görütüleccği hn -
ber verilmektedir. 

Jeneral Kondilis'i şehrimize 
getirecek olan vapur cuma aktamı 
limanımıza vasıl olacak ve muh -
terem misafir hükümet namına valı 
Muhittin Beyle kolordu kumanda
nı Şükrü Naili Pafa tarafından kar 
şılanacaktır. Vapur erken geldigi 
takdirde Ceneral Kondilis doğru • 
ca Haydarp faya geçerek Ankara 
ya gidecektir. Vapur geç geldiği 
takdirde muhterem miıafir cu • 
marte•i ak,amı Ankaraya hare • 
ı.-.. ı .. .ı .. cektir. •n Yerlerinden ç•karılmı,lard;r. Bu nümayişçi tevkif edi:miştir. ecnebi mütehassısın yazdığı rapor dir. si ile karıılatılmıyacaktır. 
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MAHKEMELERDE 

Otomobil yarışından 
çıkan dava 

Samiye Burhan Cahit H. ve gazetemiz 
aleyhine açılan dava nakzedildi mi? 

Gazetem.izin Turing ve Oto -
ıruıbil klübü ile birlikte her sene 
tertip ettiği otomobil yanşları bu 
ıene de tekrar edilmektedir. 25 ma
yısta 1934 otomobiryarışları ya • 
pılacaktır. 

Geçen sene tertip ettiğimiz ya
nş yalnız müsabıkları değil bütün 
dünya spor ve hukuk alemini ala
kadar eden bir davaya da sebep 
olmuıtu. Bu davanın mahiyetini ve 
geçirdiği safahatı kısaca anlata -
lım: 

Geçen sene tertip edilen yarış
ta otomobiller için evvela biri er
kekler, diğeri kadınlar katagurisi 
olarak iki yarış tertip edihn;,ş, fa. 
kat bilahara bu ilci kataguri bir -
leş tirHerek erkeklerle kadınlar bir 
tek katagonde yarıfmışlardır. 

Yanş neticesinde birinciliği mü 
sabıklardan Samiye Bürfıan Cahit 
banrm kazanmıştır. 

Bunun üzerine ayni katagoride 
yarışan Sait Paşa zade Vehbi Bey 
gazetem.İz aleyhine bir dava aç • 
mış ve erkekler katagorisi birinci
si olarak Saıniye Büman Cahit ha
nıma verilen kupanın kendisine ve
rilmesini istemiştir. 

Sait Vehbi Bey ayni davada 
Samiye Bürhan Cahit hanımı da 
dava etmiş ve erkeklere ait ku -
payı almaya hakkı olmadığını id
da eylemiştir. 

Sutanahmet sulh birinci hukuk 
mahkemes.i davayi muhtelif cel • 
ıelerde tetkik etmiş, neticede Sa
miye Bürhan Cabit Hanıma husu
met teveccüh etmiyeceğine, gaze • 
temizin erkekler katagorisi için 
Sait Vehbi Beye de bir kupa veya 
bu kupanın bedeli olarak on lira 
vermeğe mecbur olduğuna, ha -
kemlerin karanna rağmen mah • 
kemen}n bu davayi rüyete sala'hi
yettar bulunduğuna karar vermiş
ti ve bu davayi mahkemelerin tatil 
zamanı olmasına rağmen matbuat 
davası ve müstacel mevattan ad -
dederek rüyet eylemişti. 

Vekilimiz bu davayi temyiz et
nıi§tir. ÖğrendiğMıiz.e göre tem
')'iz. ınahkenıesi davanın. matbu -
at davası olmadığını, ta.rııamen hu
kuki bir dava olduğunu nazarı dik 
kate alarak mahkeme kararını esa
arndan bozmuş, yani davayi hiç rü
yet edilmemiş bir hale getirmiş -
tir. 

Geçen seneki yarıtlara ait olan 
bu davanın bu seneki yarıtlar es · 
J>a&ıda yeni battan rüyet edilmesi 
ınuhtemeldir. 

Maamafih, gerek Sait V dıbi 
Bey ~~ gerek vekili Suat Ziya B. 
'-'myızın bozma •kararrna henüz res 
men muttali olmamışlardır. 

Bunun için de temyiz tarafın • 
dan bozulan bu davalannm yeni • 
den rüyetini isteyip istemiyecekleri 
malum değildir. 

Sait Vehbi Beyle vdcili Suat 
Ziya Bey davalarının yenj.den rüye
tini isterlerse mUhakemenin yeni 
baştan başlaması İcap etmektedir. 
Ve bu davada mahkemenin vere -
ceği kararlar gerek sporcuları, ge
rek hukukçuları çok yakından ala
kadar edecektir. Çünkü evvelemir
de mahkemenin fU noktalar üze
rinde karar vermesi lazımdır: 

1 - Hakemler tarafından ve
rilen ve spor kavaidine göre nihai 
olan bir karar hukuk mahkemesi ta 
rafından bozulabilir mi? 

2 - Karar vermek salahiyeti 
hakem heyetine verilmiş olan bir 

1 spor hadisesi dava mevzuu olabilir 
mi? 

Şimdiye kadar bütün dünyada 
mahkemeye intikal etmiş olan 
ilk spor hadidesi geçen sene gaze
temizin tertip ettiği otomobil ya
nşlarından mütevellit olan bu da
vadır. Türk mahkemesinin bu bap
ta vereceği kararın da böyle spor 
ha<fi.seleri etrafında verilmiş olan 
ilk karar olması itibarile de husu
si bir kıymet ve ehemmiyeti ola
caktır. 

Katil gardiyan müşahedeye 
arınacak 

'Bundan bir müddet evvel Sul
tanahmette Ffruzağa camii içinde
ki bir evde karısı Ayşe Hüsniye 
hamn:ıı öldürmekten suçlu gard> • 
yan Hasip efendinin muhakeme -
sine ağır ceza mahkemesinde baş
lanıhnıştır. 

Hatırlarda olduğu üzere Hasip 
efendi karısını kendisine ihanet et
tiği zannına düştüğü için öldür
müş, sonra elinde tabancası pos · 
t.haneye gelmiş, Kırklarelinde bu
lunan annesine bir mektup yaza -
rak karısını öldürdüğünü bildirmiş, 
gelip çocuğuna balanasını rica et
miş, sıonra da gidip müddeiumumi 
Kenan Beye teslim olmuştu. 

Ağır ceza mahkemesi huzuruna 
idam cezasını emreden madde ile 
muhakeme edilmek üzere çrkarı -
lan Hasip efendi dün mahkeme 
huzurunda bu cinayeti hiç hatır -
lamadrğını söylem.ittir. 

Suçlu bir kaç gündenberi tev • 
kiffıanede de cinnet alaimi göster
meğe başlamı§trr. Bunun için 1t1alı
keme kendisinin müşahede altına 
alınmak üzere tıbbı adliye gön • 
ılerilrnesine karar vermİ§tir. 

Neşriyat davaları 
F eneriıahçe ikinci reisi Hayri 

Celil Bey tarafından Cümburiyet 
gazetesi neşriyat müdürü Abidin 
D~er Bey aleyhine aç.lan .baka -
ret davası dün beraetle neticelen
miştir. 

Kim öldOrdU? 
Çeşme meydanında Mahmut is

miııde birini öldürmekten suçlu İ
nebolulu Eşrefin muhakemesi dün 
ağır ceza mahkemesinde yapılmış
tır. 

Eşref cinayeti inkar etml§: 
- Mahınudu ben öldürmedim, 

Cemal isminde biri öldürdü, demis-
tir. · 

Dün dinlenen bir kaç şaıhit Mah 
ınudu E~refin öldürdüğünü söyle • 
mişlerdir. Muhakeme diğer §Bbit
lerin getirilmesi için başka güne 
bırakılmıştır. 

Bir esrar kaçakçısı 
mahkOm oldu 

Bundan bir müddet evvel 1 kir 
lo 160 gram esrar kaçırırken ya
kalanan Yusuf oğlu Ahmedin mu
hakemesi dün gümrükte ihtisas 
mahkemesinde yapıldı. 

Neticede Yusuf oğlu Ahmet bir 
sene hapse ve 1160 lira para ce
zı.sma mahkUm edilmiştir. 

Hapishane tamir ediliyor 
.Jstanbul hapishanesi Bizans 

C:evrinden kalma köhne binalardan 
müteşekkil ve içinde vasati 700 
kişi barındırılan bir yerdir. 

Bu bina bugün sıhhi tartla
ra uygun değildir. Bunun için bir 
çok kovuılarında mahkfunlerin o
turtuhnası mümkün olamamakta -

( Bir Di~cinin R_!manı · ) 
· Anlatan: Aka GÜNDÜZ 
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- Dans sever misin? 

-Se~;~~ d~
0

kaç para eder.Çerden 
çöpten bacakların var. İki dakika
da yorulursun. Hovardalık hotuna 
gider mi? Ne gülüyorsun? Cevap 
ver! Hotuna gitse de sanki ne? 
Hangi kadın yüzüne bakacak? Bir 
püf etse yere yuvarlanacaksın. Sen 
beni dinle mademki açlıktan ne
fesin kokuyor. Dermansızlıktan 
müfterinin dişini pastırmacı bak
kala çektiriyorsun. Buralarda hiç 
durma. 

- Anadoluya nasıl gideyim? 
Tıngu mıngır gidersein. Yalnız 

•apura Haydarpata iskelesinden 
binme! İ'in uğurlu gitmez .. 

- Yani sermaye meselesı. 
Hala sermayeden konutuyonıun. 

1 Anlaş~l~ı,~en sahiden •atalamışsın. 
S~n dıtımı tedavi ettin, ben de se
nın hayatını tedavi edeyim. Fakat 
dediklerimi yapacaksın. 

Delıkanlı öyle bir sevinçle yüzü
me baktı ki benim bile gözlerim 
Yaf&rdı. 

Tam bu sırada paravanın arka
sından bir hıçkırık sesi geldi. Bak
tık, glizel kız ellerini yüzüne ka
pamlf, ağlıyordu. Meğer konuştuk
larrmızı hep dinlemiş. 

- Kız neye ağlıyorsun? 
- Doktor bey gidecek te. 
Vay! A,na fişna mı? 
Hayır, hayır, bayır! 
Doktor da hayır olduğuna yemin 

etti. Zavallı sıskaların akıllarına 
bile gelmemi,. 

- Hayır de bu gözya,Jan ne? 

MiLLiYET PERŞEMBE 3 MAYIS 1934 

B 1 ı 1 MAARiFTE 
eyne mi e .---

Odaya girmeli mi? imtihanlar yaklaştı 
-

Ticaret odasında dün bu 
mesele de görüşüldü 
Ticaret odası meclisi dün De

nizyolları müdürü Sadettin Beyin 
riyaseti altında içtima etti. 

lçtimaa ruzname harici olarak 
oda idare heyetinin bir kararının 
müzakeresile batlandı. Yeni ka • 
zanç kanunu layihasında isimleri 
tasrih edilmiyen ticaret sınıfla -
rının kanunun verdiği hakka isti · 
nl\den bir kıyas listesi tanzim e
dilmişti. 

Bu listede yapılan kıyaslar bir 
çok itirazlara yol açmakta ve bazı 
teklifler yapılmakta idi. Bu tek -
lifler reddedildi. Yalnız pas'tırma 
satanlarla, yoğurtçular ve peynir
cilerin bakallara kıyasen yüzde 25 
resme tabi tutulması esası kabul e
dildi. 

Umumi katip Vehbi Bey bu şe
kildeki vergi suallerinin sık sık 
sorulduğunu, bunun için vergi tar
hına esas ~lacak niabetlerin oda i
dare heyeti tarafından tesbiti için 
salahiyet verilmesini temenni et • 
ti. 

Bu teklif reddedildi. Fazla te
lefon paralarının belediyeye teber
rü edilmesi kabul edildi. 

Mesleki teşekkülleri olmıyan 
esnafın gündelik kazançlarının ta
yini için teşekkül eden k-0miayona 
esnaf cemiyetleri mürakibi Kadri 
ve Ferit Beyler kazanç kanunu tet 
kiki itiraz komisyonuna da Rüknü, 
Sadettin ve Mustafa Faik Beyler 
seçildiler. 

Bundan sonra beynelmilel ti
caret odası Türkj.ye milli komitesi 
cemiyetinin teşekkülü hakkında u
mumi katip Vdhbi Bey uzun boy
lu izahat verdi. Bu teşekküle işti
rakimizin lüzumsuz olacağı yolun
da münakaşa4r oldu. 

Bundan sonra konşmentolar ar
kasındaki teraiıin türkçe olarak 
tercümesile bir nüshasının odaya 
bildirilmesi hakkında eski karar 
teyit edildi. 

Muhalif hareket edenlerden 5 
liradan 100 liraya kadar ceza a • 
lınması takarrür etti. 

Bundan sonra daha bazı me -
seleler görüşülerek içtimaa niha
yet verildi. 

dır. Binada esaslı tadilat ve ısla • 
hat yapılması zaruri görülll)ek • 
tedir. 

Bundan uzun bir müddet ev -
vel ilaınat dairesi şefi İsmail Hak
kı Beyin de bu cihet nazarı dik -
katini celbetmıit ve hapishanede 
esaslı tadilat ve ıslahat yapılma
sına lüzum göstermiştir. 

İsmail Hakkı Beyin gösterdi
ği bu lüzum üzerine müddeiumu -
nıilik vekalet nezdinde teşebbü -
satta bulumnut ve tahsisat ute • 
mittir. 

Adliye vekaleti dün bu iş için 
3 'bin lira göndenniştir. Bu para i
le derhal ,fıapisihane içerisinde ıs
lahat ve tadilata başlanacak, bil -
Jıaua gayri kabili iskan olan üçün
cü kovut yeniden inşa edilircesi.
ne tamir ve tadil olunacaktır. 

Diğer kovutlarda da bilhassa 
pencereler yc,iden ve zıiyayi tama
men içeri ala.oilecek bir tekilde ya 
pılacaktır. Tam.irat ve inşaata pek 
yakında başlanılacaktır. 

Muhtelit mahkemeler 
Dün Türk - Fransız muhte. 

lit hakem mahkemesinde mUhte • 
lif 6 davanın müraiaalan yapıl -
mış ve bir karara bağlanmak ü -
zere celse pazartes.iye bıralalmış . 
tır. 

- Ben kimsesizim. Geceleri bu-1 
rada yatardım. Gidince ben ne ya
pacağım? Beni kim alır. Alsa bile 
niçin aldığını bilecek kadar kafam 
var. Burada kazanamıyorduk ama, 
rahattım. Emindim. 

Bir hüngürtü daha başladı. 
Susu ağlama! Sen de doktor 

beyle gidersin. 
Doktor ümitsiz batını salladı. 
Gene sermaye mi düşünüyorsun. 

Her şeyin bir kolayı bulunur. Yal
nız benim bağı satmanın bir kola
yı bulumnaz. Merak etme. Benim 
başkalarına dağıtacak aklım çok
tur. Sana da biraz vereceğim. 

- Kız! Dedim. Sen nasıl olsa 
günü birinde bir kocaya varacak
sın. 

Utancından kıpkırmızı kesildi. 
- Öyle değil mi doktor bey? - . . . . . . . 
- Ya varacaksın yahut varmıt 

gibi olacaksın. Lafın dosdoğrusu 
bu. Doktor bey de öyle olacak. 
Tencere yuvarlanmış kapağını bul
muş. ikiniz biri.birinize tıpa tıp ol-

Köy ve şehir mekteple
rinde tatiller ne zaman? 

Oç sınıflı köy mektepleri birin
ci ve ikinci sınıfları 15 Mayısta ta
til edilecek. Üçüncü sınıfları ise bu 
tarihten sonra bir hafta müddetle 
mezuniyet imtihanlarını bitirmiş 
olacaklardır. 

Şehir mektepleri ise 1 - 4 üncü 
ıınıfları 31 Mayısta tatil yapacak -
!ardır. 5 inci sınıfın 2 hazirandan 
sonra 10 gün içinde imtihanları bi 
tecektir. 

Hukukçuların Yalova tenezzUhU 
Yarın Hukuk Talebe Cemiye • 

ti hususi bir vapurla Yalovaya bir 
tenezzüh yapacaklardır. Vapur sa 
at 9 da Köprüden hareket ede • 
cektir. 

üniversite imtihanları 
Üniversitede imtihanlar 20 Ma · 

yısta ba,layacak ve bir ay devamı 
edecektir. 

Mektepliler tayramı 
5 Mayıs mektepliler bayramına 

tesadüf ettiği için cumartesi günü 
birçok mektepler talebesi kırlara 
çıkacak ve eğlenceler tertip ede • 
ceklerdir. 

Mühendis mektebinde şeha
detname tevzii 

Yüksek mühendis mektebinden 
bu sene çıkan mühendis beylerin 
fAhadetnamelerinin tevzii bugün 
yapılacakbr. Bu münaseebtle mek 
tepte merasim tertip olunmuştur. 

Bakalorya imtihanları 
Liselerde bakalorya imtihan. 

lan ıçin Maarif vekaleti şe-n tami
mi de göndermiştir. Bu sene imti
hanlarda büyük bir değişiklik var
dır. 

Bakalorya İmtihanları her mek
tepte yapılmıyacak, bütün lstan -
bul mektepleri üç mıntakaya ay -
nlacaktır. Bu mıntakalar Galata
saray lisesi ,lstanlıul erkek lisesi 
ve Kadıköy lisesidir. Şehrimiz -
deki lisel.er son sınıf talebeleri bu 
üç mektepte toplanarak imtihan 
olacaklardır. 

Bütün ecnebi ve ekalliyet mek
tepleri son sınıfları da hu mek -
teplerde imtiıhan olacaklardır. Maa 
rif vekaleti, ecnebi ve ekalliyet 
mekteplerine gönderdiğiı bir ta -
mimde, bu sene imtihana girecek 
kaç son sınıf talebesi bulunduğu
nu sormuştur. 

İmtibanlar, üç mıntakada da 
beşer kişilik bir heyet tarafından 
icra edilecektir. Bu heyetlere Ma&
ril vekaleti umumi müfettişleri ri
yaset edecektir. 

Bu sene edebiyat, tabiiye, ri • 
yaziye zümreleri tahriri, fizik kim
ya, tarih çoğrafya, felsefe ve li
san zümreleri de şifahi olacaktır. 

T abiiye sualleri kapalı zarfla 
Ankaradan gelecek, bütün Tür -
kiyede ayni gün ve saatte tabiiye 
imtihanı yapılacaktır . 

Lise ve orta mekteplerde ted
risata 20 mayısta niıhayet verile
cektir. İmtihana tabi olmıyan sı
nıfların kanaat numaraları veril -
meğe baş-lanmıştır. Bu talebe, yir
mi. mayısta karnelerini alarak ev -
lerine gideceklerdir. Bakalorya im
tihanlan haziran bir de başlaya -
caktır. 

Cumartesi günü liselerde mu
allimler meclisi toplanarak imti -
han hazırhklarına başlayacaklar -
dır. 

Mikrobiyoloji cemiyeti dersleri 
Mikrobiyoloji cemiyeti tıp fakül 

tesinin ikinci dershanesinde ikinci 
reis prof. Rıza İsmail beyin riya · 
setinde toplanmış prof. Dr. H. 
Braun tarafından (difteri basilinin 

gun. Profesör bey Staviııkinin or
tanca kızını alacak değil ya. Vur 
aşa tut yukarı senin gibi birisini 
bulacak. Hem ne malum senin gibi. 
sini. Şimdiden bulmut işte. Biri
birinize şimdiden varırsınız. Pılıyı 
pırtıyı toplarsınız, sizi Usküdar ya
kasına Betiktaş iskelesinden geçi
ririm. Ondan sonra dalarsınız ha
yata. 

- Öyle ama daha bir yolunu, 
kolayını göstermediniz. 

- Dediklerimi yapacağınıza söz 
veriyor musunuz? 

İkisi birden otomatik cevap ver
'diler: 

- Söz veriyoruz. 
Ertesi gün ite bafladık. Ditçi 

avadanlığından, giyim kUfADI etya. 
sından batka apartımanda ne var
sa hepsini haraç mezat sattık. Be
reket versin hepsi de yeni §eylerdi. 
Oç bfn liralık ~yayı bir buhran 
zenginine iki bin liraya satbk. 

Dört yüz liraya kullanılmıt bir 
kamyon taaısı aldık. Yüz elli liraya 
bir ali tamir ettirdik, yeniden veni 
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Ada gittikçe güzelleşi~ 
Adaları Güzelleştirme Cemiyet 

• • 
tertıp etmıı yaz • • 

ıçın 6 eğlenti 
Bu sene adalara fazla rağbet 1 

celbi için bir çok yeni tertibat a
hmDtştır. Adalan güzelleştirme 
cemiyeti turing klijple ve belediye 
ile bu hususta teşriki mesai et -
miştir. 

Büyük bir komisyon teşkil e
dilmiştir. Adalara ecnebi memle -
ketlerden bilhaba Mısırdan yaz 
mevsimini geçirmek üzere gelecek 
ailelere fevkalade kolaylıklar gös 
terilecektir. Akay idaresi de , ada
lan güzelleştirme cemiyetine yar-
dım etmeği vadetmiştir. · 

Büyükadadaki sekiz kilomet -
reden ibaret bu!unan tur yoluna 
mesafe İşaretleri konmuştur. Bun
dan başka güzel manzaralı yerle
re oturmak için 100 sıra yerleşti
rilmiştir. 

Ana yollardan aynlan yollara is 
tikametleri gösteren lavhalar asıl
mıttır. Yollardaki noksan ağaçlar 
ikmal edilmiş , adanın bir husu • 
s.iyeti olınak üzere, ~ kenarın -
daki ağaçların diplerine güzel çi -
çekler dikilmiştir. iskele ve rıh -
hm saksılar, çiçeklerle süslenmiş
tir. 

Büyükadaya dair türkçe ve 
fransızca bir rehber hazırlanmış . 
tır. Bu rehber seyahat acenteleri
ne, ecnebi turing klüplenne gön -
derilmittir. Bundan batka adaya 
gelecek seyyahların, ziyaretçile 
rin şikayetlerim, arzularını din -
!emek üzere bir (büro) tesis edil -
m.iştir. Bu (büro) Büyükada ie -
kele meydanında saat kulesinin al
tmdadır. Bu büroya altı lisan bilir 
bir memur tay~n edilmiştir. 

Yaz için adalarda bütün lo -
kanta, otel, pensiyon ücretleri be-

POUSTE 

Sar' alı bir adam 

lediyece yeniden teabit e< 
bir liste yapılarak tasdik 
tir. 

Bu gibi müesseseler D 

den fazla para istemiye« 
Keza, adadaki bütün kira 
rin icar bedelleri, maha 
yüklükleri, hakkında mük· 
liste yapılmı,tır. Bu sure 
bedellerinde ihtikara maı 
caktır. 

Yiörük Ali plajı bele~ 
tinılik edilmek üzeredir. 
ufak, asri bir plaj mahall 
getirilecektir. Akay idarı 
şirketinden küçük bir vaı 
!ayacak, bu vapur cuma 
günleri Yörük Ali plajı il 
ada iskelesi arasında işliı 
Seferler bilahara her güı 
caktır. Vapur Çam liman 
baspaşa koyundaki plaja 
yacaktır. 

Bu yaz Büyükadada al 
eğlenti yapılacaktır. Bu 
!erin idaresi için artistik 
te te§ddciil etmiştir. 

Eğlentiler beş tem'Illll 
!ayacak, 16 eylulde niba: 
caktır. 

Eğlenti günleri cuma 
, düf ettiriJmektedir. Bu 

!erden maada 1 7 ağustos 
ken ve kotra yarışı yap 
Eğlenti günlerine 35 kiıi 
bandosu iştirak edecektir 

Şehir tiyatrosu artiıı.t 
lar revfüıü, deniz ve çiçd 
yeni operetler 'Oynayac:alı 

Ekrem Reıit, Cemal 1 
ler tarafından hazırlanın< 
adalar revüsünde, fClhir 1 
bafetleri mayolarla merk• 
yapacaklardır. 

Denize düştü, kurtarıldı, 
tedavi esnasında öldü 
Uluköyde oturan Cevdet ismin

de saralı bir adam Baltalimanma 
giderken yolda birdenbire yine 
sarası tutmuş ve yere yuvarlanmış
tır. Cevdet yerde çırpınırken yu
va.-lanarak denize dütmü,tür. 

J ~ ... k .......... , 

• "' Emniyet möclürlüği 
tuLe müdürü Demir beye 

1 
vazilesini yapmak üzere ı 
yet verilmipir. Vazifesinı 
lik mezkür fube müdür m 
san Bey bakmaktadır. 

Kazayı etraftan geçen sandallar 
gö.·erek yetişip Cevdeti denizden 
çıkrırmıtlar ve derhal çağınlan be
lediye doktoru tedavi altına almı•· 
sa da biraz sonra Cevdet ölmüttür. 

Bir evde kanlı kavga 
Küçük Ayasofya caddesinde 72 

nınnarah evde 35 yatlannda Ce • 
mil efendi ite 25 yaşlarında ve İ4İ 
gücü olmıyan Hüseyin efendi otur 
maktadır. 

Hüseyin efendinin valdeııi ile 
Hikmet ve Şerife isminde de ilci 
hemşiresi vardır. Bunlar Cemilin 
ablasının çocuklandır. S~ylen~i • 
ğine göre Hüseyin lıemşırelerıne 
feaa muamele yapan Cemile içlen
mekte ve aralarında kavga çıkmak 
tadır. 

Cemil evvelki .. kşam saat 22 de 
eve gelmiş ve kapılan kapah bu -
!unca, fena cam sıkılarak pence • 
resinden eve girmittir. 

Karşısına Hüseyinin kız kar • 
deşi Hikmet hanım çıkm<ş. Ve Hü 

tegaddi fiziyolojisi) hakkında bir 
konferans verilmi§tİr. 

Dr. Tevfik Vassaf Bey tarafın
dan da türkıçeye çevrilmiştir. 

Bundan sonra Dr. M. Zühtü 
Bey (kolay difteri teıbisi) hakkın 
dairi tebligatta bulunmuştur. 

oldu. Şasıyı marangoz fabrikasına 
götürdük. Üstüne yarısı yatak oda
sı, kötesi mutpak, öbür yarısı di.
çi kabine olmak üzere son moda 
bir karoser ısmarladık. Hepsi bin 
lil'll tuttu. Fabrika arabayı yirmi 
günden önce veremem dedi. Öyle 
ise vaıkit var, hadi nüfus tezkere
lerinizi alın da askıya çıkın dedim. 
On bet gün sonra kitapça evlenir
siniz. 

Bütün bu itleri görürken Haydar 
P8f8 iskelesinin yanından bile geç
medim. O tarafa bile balanadım. 
Ne olur ne olmaz, çocukların işi 
bozulur mu bozulur. On altıncı gün 
tahitlerden birisi ben oldum, birisi 
de muavin bey, genç dİfçİ, bakka
la muavin dediği için söyliyorum. 
Nikah fekerini muavin bey aldı ve 
bet buçuk lira borçlarını helal etti. 
Oradan Nihadın dükkanına gittik. 
iki-sine birer spor papucu ile iki 
direkli bir turi.ı: ça'dm aldım. 

- Bu çadır da ne olacak? 
- 'Arabanın üstüne bağlıyacak-

ım. Yaz turnesinde gittiğin yere 

"' Bugüıı Norveç baııdı 
la Polaris vapurile 160. l 
~yab gelecek ve §dıriıı 
gün kadar kalacaktır. 

"' Bir konferam -
tran&İ:t olarak 9ebrimU:e 11 
lan Fransız mUharrirleri 
konferansçı M. Rene Benjı 
sabahki gelmiş olduğu F 
vapurile Atinaya gitmiştiı 

"' Y ann telırimizde i 
Gaziantepli gençler Büyi 
ye bir tenezzüh yapacak!• 

"' Srvas melıwu Şems-
10 mayısta Kadınlar Birli 
fmdan tertip edilen konfeı 
nsinden aonuncusunu veı 
Konferansın mevzuu "Tü: 
m,, dır. 

"' Alemdar HiJaliahme 
tarafından cemiyet menb 
haziran salı günü Adaya 1 
vapur gezintisi tertip edih 

seyİnin evde olmadığını ı 
tir. Bunun üzerine Cemil 
kağa çıkarak bir miktar t 
ve gehnit ve sarhoı olara! 
len Hüaeyinle kavga etme 
lamıştır. 

Kavga neticesinde l 
eline geçirmiş olduğu bıçJ 
mili biri kasığından, diğeı 
sından, boynundan, karrıl 
mak üzere dört yerinden ) 
tır. Yaralı Cerrahpaşa ha1 

&İne kaldınlmı§ , HüseyİJI 
lanmıştır. 

dikeceksin içine bir kaç . 
iskemle ile d!tçi avadanlı~ 
caksın. Mükemmel bir k• 
cak. 

Gelin hanım gülmektefl 
ve kocasının sıska boynufl 
blıveriyordu. ..ı 

Yalnız bir noktada if 
dı: Şoför! Jı 

Profesör otomobil kul .. 
1 

bilmiyordu. Beni bir diit" ı 
dı. Gelin hanım boyurı• .

1 yordu. Dilinin albnda bı 
dı. . t• 

- Söyleııene ! Çekın~ 
Yere bakarak söyledı· 

· di1e - Ben doktora şun t 
söylememiştim. Ben gaYe 
lüle bilirim. eJJ' 

-Vay! Nereden öğr 1 

- Rahmetli bahaın1seıı 
ağabeyim tofördüler. 

1 111 

olduğum için hep Y,~ :ıı.d 
dirdiler. Onlardan o~r diif 

- Öyledir de ÜÇ guıı 
ye üzüntüde bırakbn:,,.ttl"ı 

. - pl 
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Bl!LE.l>IYEDE 

Apartıman 
İnşaatı azalıyor 

-·-
Bu seneki inşaat üçte 
bire kadar düşecek 

Yeni yollar ve binalar kanunu • 
nun tatbikatından sonra, şehrimiz
de bina inşaatı aisbeten durmuş -
tur. Yeni kanunda, on beş metre
den dar sokaklarda 9 metre irti • 
fadan daha yüksek bina inşasına 
müsaade olunmamaktadır. Bu yüz
.len bu kabil cadde ve sokaklarda 
bJlunan arsaların müşterileri azal
mı~tır. 

Bunun sebebi , kıymetli ve met 
re murabbaı çok pahalı olan mın
takalarda inşaat yapmak istiyen • 
ler arsaya pek fazla para ver • 
mektedirler. 

Bu gibi. yerlerde arsaların met
' e murabbaı 25 liradan başlamak
tı, elli liraya kadar yükselmek -
t 'dir. Halbuki, yalnız arsaya bu 
~adar fazla para veren kimse, bu 
arsa üzerinde kanunen , nihayet üç 
katlı bir apartıman yaptırabilmek
tedir. Binaenaleyh arsaya verdiği 
fazla paraya binanın icar bedeli çok 
uzun bir zamandil çıkarabilmek • 
tedir. 

Belediyenin yaptığı istatistiğe 
göre, yeni yollar ve binalu kanıı -
nunun kabulünden evvelki sene 
~çinde şehrimizde 224 apartıman 
ınşa edilmişti ... 

Bu apartımanlann ekserisi beş 
katlıdır. En fazla inşaat Beyoğlu, 
Fatih, Eminönü kazaları dahilin
dedir. Halbuki yeni kanundan son· 
ra i~şaat için alınan ruhsatiye a • 
tedı, nio;bet itibarile bir senede! ?'~ 
arıdaki yekunun ancak üçte hırını 

dolduracaktır. 
Taksim ve Bebek bahçeleri 

iki defa müzayedeye çıkarı • 
.1arak talibi çıkmıyan Taksim ve 
~ebe~ bahçelerini de !>elediye iş 
tınege karar vermiştır. 

Belediye artık bu bahçeleri tek-
tar m" d ık kt li . u~aye eye ç armıyaca ır. 

er ıki bahçede de yeni yapıla • 
c:ak tesisat için belediye fen he -
~eti ketif yapmış ve neticesini ma
aına bildinniştir. 

fazla alınan telefon paraları 
. Geçenlerde de yazdığımız gi • 

Lı, telefon tirketinin fazlil olarak 
aldığı paralan aboneler teberrü 
ımektuplarile belediyeye tel'kedi • 
Yorlardı. 

. On bin bet yüz aboneden on 
bıne yakını teberrü mektuplarını 
göndermiştir. Bu i.şin on güne ka
dar önü alınacağı zannedilmekte • 
dir. 

Tepe başı bahçesi 
Belediye tarafından işletilecek 

?l•n T epebatı bahçes~ haziranın 
ılk günü açılacaktır. 

Bu münasebetle bahçede çi
çekler düzeltilmit ve sahne tamir 
edilmiştir. Şehir tiyatrosu balet 
heyeti burada her gün muhtelif 
numaralar yap•caktır. 
ViLAYETTE ··-------

Polis namzetleri --Mutlaka polis mektebin

de tahsil görecektir 
Polis te,kilıitı kanunu mucibin

ce namzet olarak poliı memurlu -
ğuna tayin edilenlerin ilk açıla -
cak poliı mektebi tahsil devresine 
sevkedilmelerinin mecburi olduğu 
vilayete bildirilmittir. Binilena -
leyh fimdiye kadilr mesleğe alına
rak hPnüz poliı mektebine sevke -
dilmiyen ve gerekse bundan son
ra alınacak namzetlerin ilk tahsil 
devresine bilaharcirah gidip gele • 
ceklerine dair taahhüt senedi alı • 
nacak ve bu taahhüt senedini ver
miyenler kabul edilrniyecektir. 

Polis mektebinin bir aydan be • 
ri devam etmekte olan 46 ıncı dev
re İmtihanları cumartesi günü ni • 
hayet bulacaktır. Birinci ve ikinci 
komiserlikler imtihanı da 5 Mayıs 
cumartesi günü vilayette yapıla • 
caktır. 

Altmıf poli• tekaüde lfevkedildi 
Polis tahdidi ıin kanunu muci

bince tekaüde sevkedilecek zabı • 
ta amir ve memurlarının tekaüt • 
lüklerinin icrasınl\ ba,Ianmı,tır. 
lstanbuldan şimdilik altmış polis 
tekaüt edilmittir. Bunlar meyanın
da polis müfetti'i Nazmi, Osküda_r 
merkez memuru Avni, Üsküdar bı
ı-inci komiseri Salih Beyler de var
dır. Avni Beyin yerine Beykoz 
merkez memuru Hidayet, Beykoz 
merkez memurluğu vekaletine E • 
minönü birinci komiseri Şerif Bey
ler tayin edilmişlerdir. 

idari\ ·yeti 
idare heyet 

bazıidari dava. 
tur 

.. n toplanmı~ ve 
r a me~gul olmuş-
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Beynelmilel tica
rette vaziyetimiz 

(Başı 1 incı saliıfede) 

vam ediyor. lngiltere 19 uncu asır 
ıptidasmda hiç bir memleketin re
kabetinden korkmadığı içindir ki 
iıu yola girmit ve diğer devletleri 
arkasından sürüklemek istemi,tir. 
Bununla beraber koloni usullerinin 
ortadan kalktığı zehabına dü9me • 
melidir. Onlar ve zirai memleket • 
ler bu meyanda Osmanlı impera • 
torluğu Avrupa için bir bo9altı ma 
halli olarak kalmıtlardır. Çünkü o 
vakit kapitalizm rejimi bütün dün 
yaya birden sirayet etmit değildi. 
Lombardın dediği gibi bu rejim 
bir avuç devlete hastı.Dünyayi ida 
re eden bunlardı. Lombarda göre 
1862 de kapitalist devletler diğer 
kıt'alardil 15 milyon mil murabbaı 
bir sahaya hıikim bulundukları hal 
de, harbi umumi arifesinde haki • 
miyet bunun mislinden fazla bir 
sahadadır. Bütün dünya mu
ayyen devletlerin emperyalizm si
yasetine boyun eğmek mecburiye • 
tindedir. Emperyalizm kapitaliz • 
min iktısadi bir ifadesinden ba' · 
ka bir 9ey değildir. 19 uncu asır İp 
tidasmdan harbe kadar dünya ti • 
careti mütemadiyen artıyor. 30 
milyardan 200 milyara çıkıyor. Buh 
ran 1929 a kadar devam ederek ti
caret 300 milyar altın frankı geçi • 
yor. Harbi umumi araya 4 senelik 
bir fasıla koyuyor. Bu müddet zar
fında ticaret tenezzül ediyor. Ve 
ticari siya~et en müşkül şekillerini 
alıyor. Harpten sonra beynelmi • 
lel ticaret cereyanları yeni istika • 
metler almağa b-.Iıyor. Bunlar za 
ten 20 inci asırdan beri kendini p:ös 
termişti. Aksayi Şark limanları bi
•inci derecede ehemmiyet alıyor ... 
· lbrahim Fazıl Bey bundan son. 
ra memleketimiz iktısadi siyaseti • 
ne geçmif ve onun bir hülasatını 
yapmıttır. lmperato~luk de~in?e 
bizde ticaret siyasetı denmege la • 
yik bir ,ey yoktu. Ticare~ siya~eti 
bizde 1916 tarif esile tatbik .. e~ıl~n 
emsallerle milli halin tees·:uıu ıle 
başlar. Lausanne muahe~esi ~.u~u 
tahkim etmi9tir. Cümhurıyet huk~
meti 1928 senesinde memleketın 
müvazene ve sınai ihtiyacına uy • 
gun bir tarife hazırlamakla me' • 
gul olmut 1929 da bu tarife vücu
da gelmi,tir. Hesap mÜYazeneıin • 
de aktiiten batka unsuru hemen 
de olmayan, bilıikis pasif unsurla
ra malik olan bir memleket için 
ticaret müyıızenesini aramak za -
ruri idi. Paramız da ba.tka suretle 
istikrar bulamazdık. 1929 senesi 
istenilen te!iri husule getirmiş, tak 
riben bir asırdan beri ilk defıı ola
rak müvazeneli bir ticaret planço
su buhnak ferefi cümhuriyete na · 
sip olmut ve para istikrar bulmuş, 
ilk fabrikalar ancak bu siper arka 
sında kurulmu9tur. 1929 tarifesi 
olmasa buhran bizi çok hazırlık • 
sız bulacaktı. Görülüyor ki hükii • 
met memleketin iktısadi ihtiyaçla • 
rını ve dünyanın siyaset cereyan • 
!arını adım adım takip etmİf ve 
hiç bir memleketten geri kalma -
mıştır. Bir taraftan ticaret planço
muz ~ milyon civarından 180 mil 
yon cıvanna dütmüştür. Fakat u • 
nutmıyalım ki bunun en b" "k b b' . • uyu se-

e t zır!'ı mallarda olan ve yüzde 
60 • 70 ı bulan kıymet tenzilidir 
Hayvan itibarile ihracatımızda bÜ 
yük bir tenezzül yoktur. Bununla. 
beraber her memleket gibi Türki
ye de buhrandan ve iflerin darlat 
maaından müteessirdir. Yarın dev
letler, hatta çok taraflı ticaret 
mukavelelerile bugünkü himaye 
fiddetini tadil için yol arayacak o
lurlarsa Türkiyenin kendilerine sa 
mimiyetle el uzattığını görecekler 
dir. Türkiye beynelmilel ticaretin· 
de bir ihtilaf değil, bir itilaf umu
rudur. 

Profesör konferansında daha bir 
çok istatistiklerle ilmi tetkikler ya 
parak alk19lar arasında konferan
sına nihayet vermiştir. Gelecek haf 
ta çar,aınba günkü konferansa. do 
çent Muhlis Etem Bey devam ede -
cektir. 

Yeni kadastro teşkilatı 

lzmitte kurulacak 
Fabrikanın yeri 

(Başı 1 inci sahifede) 
duktan sonra istirahate çekilmitlerdir. Sa 
bahleyin kahve altıdan sonra fabrika ge
zilmiştir . 

. Her bir atelye ve tezgah önünde tet
kıkat Y•pan Vekil Bey İşçilerle ıı;örüte· 
rck Y•!•Yıt bln:ları hakkında kendile
rinden malUmat almıı, <>nlar1a uzun u
zun meıııul olmu,tur. 

Celil Bey, bu arada İpek ve halı tez
gi.hlarile kumaıların mukavemet ve 
rc!'klerini ölçen ültre şuai ile yakından 
al~d:"'" olduktan soma fabrika koope
ratifını &'•zmitler, bu meyanda fabrika
nı~ ~ubt':lif. fubelerinde ııördükleri le· 
mtzlık ve ıntızamdan memnuniyetlerini 
b.cyan etmişlerdir. Vekil Bey yerli Me
rınoı .. koyunlannın çoialmaıı huıusun
do. alakadarların dikkatlerini celp etmit 
!erdir. 

. Civar köylerden ııelen meyvacılar Ve
kıl Beye kabzimallarmdan şikayetlerini 
söyleyerek birer istida vennitlerdir Ve
kil Bey bu dilekleri eben'ilniyetle dikka 
ta al•rak mahalline tetkik memuru ııön
dereceğini vatetmi,lerdir. 
· Oyle yemeği Herekede yendikten 
sonra iskelede kendisini uğurlamaya ge
len büyük bir halk kütlesinin ellerini bi-
rer birer ııkarak veda ile lzmite h.,-e. 
ket etmiılerdir. 

lzmitte 
IZMIT, 2 (Telefonla) - Vekil B. 

motörle Herekeden hareket ve l:unite 
geldiği zaman hallan içten ııelen sa • 
mimi duygu)arile lurtıı.ndı. Memle • 
ket ondan yeni bir faaliyet için ze • 
min ve zaman beltliyordu. O da bunu 
lıızırlamak Üzere ııelmifti. Bunwı i -
çin Vekil Beyin ııelitinde halk sevinç 
ve heyecan duyuyordu. 

Celil Bey motörden çılcmca evvela 
iıotaayon cihetindeki aahayı ııezdi. Bu 
rada büyük bir fabrikarun kuruluşu· 
na kifi yer aradı ve gö.tterilen saha
ya ince bir nazarı dikkatle baktı. Son 
ra otcmcbillerle fehrin diğer başında 
ki ikinci &&haya geldi. Buraaını beğen 
miş olacak ki heanen bir ay zarfında 
faıhr4..'<.anın temel a:tma merasimi yapı 
lacağını söyledi. 

Daha eonra bol auyun bulunduğu 
Kilez dereaine gidildi. Vekil Bey bu
ranın tabii manzaraamı çok befendi. 
Dönüşte Çulbanc fabrikaınna uğradı. 
Her tarafı ııözden geçirdi. Nihayet şeh 
re döndü. Proırraın mucibince Ulu Ga 
zi rnektd>inde belediye tarafuwlan 
terefine verilen mükellef akıam ye • 
meğincle bulundu. Ulu Gazi mektebi -
nin merdivıenlerinden çrkarken bir 
kalabalLk kütlesi Vekil Beyin arka -
aından büyiik .,.!onunu doldurmuştu. 

Celal Bey Gazi kÖf"6İni ııezdi. Bu
rada gördüiü varlık karşıaında tek -
ra.r tekrar takdirlerini ve memnuni ... 
yetlerini izhar &!ti. Y <01eğe ~lan -
rtUJ!ı. Bir aralık belediye reioi Kemal 
Bey ayap kalkarak Vekil Bey& hita 
ben. şehrin ümran Te faaliyetindeki 
dilek ...., ;ttiyaklarla ve çok alkıılanan 
bir nutuk oöyledi. 

Vekil Bey de buna, hüluiınetin ilı:tı
aıuli ııiditindelci ana hatla.n vuzuhla 
ifade &den bir n<atukla c&Vap verdi ve 
dedi kıi: 

"Bundan sonrahep bir elden çalı -
fa.Cağız. Tek bir veche Yardrr ki, o da 
milletin refahıdır. Bunda ise behema · 
hal muvaffak olacağız. , 

Bu nutuk uzun müddet alkıflandı. 
Bu aırada Ulu Gazi mektebi müdürü 
Gündüz Nadir Bey kıymetli mi ... fire 
bir hoş g&ldiniz nutku söyledi. Bu nu 
tuktan sonra Ticaret odaaı reisi Ha -
san Bedr..ıtin Bey de lzmit ilı:tıN.t a
leoninin duydutı> hisaiyal:' ifade et. • 
ti ve ziyafete bu ouretle nihayet verıl-
di. b .. 

Ayni kalabalık vekil eyı ıatasyo 
na ·kadar teJyi &tti. Tren 1,ıar&ket eder 
ken mütemadi ve süreklı alkıtlar ko 
puyordu. lzmitliler Vekil Beyin bu se 
yahıııtinden •,of)ı:un bir ...,vinç içinde -
dirler. 

Türkiye tiftik 
Cemiyeti kongresi 

ANKARA, 2 (Telefonla) -
Türkiye tiftik cemiyeti bugün u • 
mu~i kongresini yaptı. İdare he
yetı 1'.'e mürakipler raporları 1934 
seneaı bütçesini tasdik etmit ve 
". ozgat mebusu Süleyman Sırrı be 
Y• umumi reisliğe ve şu zevatı da 
asli azalığa seçnıiıtir: 

Ankara mebusu Şakir, Gazian
tep mebusu Nuri, Çorum mebusu 
İsmail Kemal, Eskişehir mebusu 
Emin, Çankırı mebusu Rifat, An
kara mebusu Muslih.ittin, Kırşe -
hir mebusu Serdar, sabık Ankara 
mebusu İhsan, Serefkiir zade Ra
sim, Çulha zade Rifat, Çayırlı za
de Kemal, Fıstıkçı Mirza, Fikri za 
de Mustafa Beyler. 

Kaymakamlar arasında 
ANKARA, 2 (Telefonla) - lz 

mit vilayetinde teşkil olunan Kara
su kazası kaymakamlığına lstan -
bul maiyet memuru Şekip, Ankara 
mektupçuluğuna Sinop mektupçu
su Cemal, Y aşkale kaymakam -
lığına Beytültebap kaymakamı Ad 
n•n, Karacasu kaymakamlığına 
Suruç kaymakamı Şefik, Vakfıke
bir kaymakamlığına Surak nahiye 
müdürü Ali Fehmi, Keşan kayma
kamlığına Kemah kaym•kamı Ya
şar Beyler tayin edilmişlerdir. 

Kadastro fen işleri başmufet • 
•-'şi Halit Ziya Beyin riyaaeti al
tında dün kadastro başmühendisi 
E_min, ııicil muhafızı T ıı.lat, Bey
oglu tapu başm~muru Kadri, lı • 
t.anbul tapu batmemuru Yusuf 
Usküdllr tapu ba§memuru Rü9tü 
kllda~tro fen memurlarından Nec: 
~ettı~ •e Nevz•t Beylerin iştira
kıle. bır komisyon toplanmı§ ve 
h~~ıran~a .. Y.apdacak kadastro teş
kılatı goruşulmüştür. 

Halit Ziyil Bey komisyon ıne • 
saisi hakkında müdüriyeti umumi
ye ile temas etmek üzere yakında 1 

Ankaraya gidecektir. 

!.9m .................. mıl!. 

Müdürü umumi Cemal Be
yin de 21 mıı.yıstan sonra şehrimi
ze geleceği söylenmektedir. 

DOKTOR 
Rusçuklu Hakkı 

Galataaarayda Kanzük eczahaneıi 

kartnında Sahne sokağında 3 nwna
ralı apartrmanda 1 numara. 

-------·--1824 --ı 

Matbuat kanunu 

Falih Rıfkı B. in 
Bir makalesi 

Hakimiyeti MiUiye gazetesinin dün· 
kü nüshasında Falih Rıflu Beyin mat
buat kanunu baılıklı bir makalesi çıknuı
tır. Bu makalede F alib Rifki Bey: 

" Dahiliye Vel<iUiği tarafından B. M. 
Meclisine verilmit olan yeni matbuat 
kanununda ilk göze çarpan yenilik mat
bua• mefhumunun ııenişletilıWt olma
şıdu"" dedikten sonra bu fikri t.,,rih et
mel<te ve tunlan sôylemektedir: 

Ne gazete, ne radyo, ne de sinema Ye 
1 iyatro serbest ticaret müesaeseleri deiil 
dirler. Halkın aihhati ile alakaaı olan 
müeueseleri nud mürakabe ediyorsak 
balkın manevi sıhbatile alika11 olan 
müeaaeıeleri de kanunlarmuzın hüküm
lerine göre mürakabe ediyoruz. . 

Meıele bu mündı:ebeyi tekmil neıir, 
telkin ve terbiye vasıtaları üstüne t~
mil etmek vehepsinin vazifelerini, hüri
yetleriai ve mesuliretlerini bir idareden 
tanzim etmektir.Bu idare, devletin muh
telif müeueseleriııin .. ,.Ierini ve fikir
lerini toplıyanık, aaı direktifleri müte
canis bir kül haline koyan matbuat u
mum müdürlüiii olabilir. 

Matbuat içinde çalıf&llların haklanru, 
içtimai ve mesleki ibtiyaçlannı dütline
l'ek kanuna konmuı olan maddeler da
h~, yine sadece bİl:e mahsus, yenilikler
dır. 

Harici propaııanda teıkilatı meee!e
ıinde de yeni birıey yapmı' olduğumu
zu iddia edemeyiz. T _,,ni edilecek 
sey: kanunun mümkün olduğu kadar sü
ratle münakaıa edilerek bir inkiJip mem 
lelıeti olan Türkiyede inkilibın bAflıca 
kuvveti olan neıir, telkin ve terbiye ci-
l .. 1.zınrn daha uzun müddet anar,ili bir 
halde kalmumm önüne ııeçmektir. 

Bu cihazın anarıili bir halde olduğu 
inkir edilemez. Bu anarıi., Ulenfi hareket
leri tahdit eden kanunlanmızın eksik-
liğinden fazla kanuni hükümleri tevhit 
ederek m\ırakabeyi, cihazın tamamıoa 

birden tat4>ik eden ve bilhassa bu ciha
za müsbet va7.İfe gördürecek bir mer
l;czi tetkilatın olmamasından ileri ııeli
yor. Karıı11na her gece Türkiyenin muh
telif yerlerinde onbinlerce insan toplı
yan perde, her ııün stüdyoların sesını 
yiv.binlerin kulağına eriıtiren tulüme.ç, 
satırları üstünde hergün yüzbinlerce 
göı: dolaıanııa:zete, inkilaba buııünlcinden 
bin kat fa:zla hizmet edebilir, Bu hizme
ti.n yapılmamaıı. nefir, telkin ve terbiye 
vasıtaları ellerinde bulunanlann ıuiaiye
tinden değil, onlann rehbersizliğinden 
onlar hÜnnet, hizmet imlcinlannı hazır~ 
lıyan bir teıkilit henüz tahakkuk et
memesinden doğmaktadır. Yeni kanun, 
bu elui.kkri temamlamalı: maksadını gü
diyor. 

En f>ürük inlrilip ocağı olan B. M. 
Mec:liııimizin, lnkilabuı en büyük ihtiyaç 
!arından biri olan bu kanWMO ıwmi mü
kemmeliyet teldir.i venceğine ıiiphe 

tur. 
Falih RIFKI 

YEN/ NEŞRiYAT 

Hayvanlar alemi 
Kitapçılık tarihimizde daima ha
tırlanacak mühim bir ileri hareketi 
Akıam Kitaphanesi tarafmdan tesiı 

edilen "Aktam'ın Faydalı Neşriyatı" gü
zel bir eaer neırelti. Bu eser F ailı: Sab
ri Ber taraından büyük itinalarla hazır· 
lanan " Hayvanlar Alemi " iaminde re
simli bir kitaptır. Bu kitap bizi bir tatil 
cünümüzde bir hayvanat bahçesini zi
yarete davetle bftılıyor ve aılanlardan, 
fillerden, kertenkele ve rılanlanı, kuı
lara ve böceklere, anlanı ve kanncalara 
kadar bütün canlı mahluklar ,.....ında 
dolştırarak onlann tuhaf tuhaf hall~
ni adetlerini ve yaıayıı tarzlannı aoı
te:,iyor. 350 den fazla ~esim, ~ re~kli 
Ji.vha ve 8 metin harcı tablo ıle susle
nen ve çok itina ile ciltli olarak hazır· 
lanmıt olan büyük kıtada 280 sahifelik 
bu L;itabı herkes seve seveve menkla o
kuyacakbr. 

Fiyatı 150 kuruıtur. Taıra için posta 
ücreti alınmaz. Teni merkezi: lstan
bul Ankara caddesinde ( Akıam) kitap
hanesidir. 

Holivut 
Holi•utun 3 Üncü nüıhası çıkmAfbr. 

lktısat ve ticaret 
Yülaek lktı.>M ve Ticaret mekte

bi Talebe Cemiyeti tarafından De!...,. 
dilen lk.tnat ve Ticaret mecmuasının 
birinci sayJSı çıkmıştır. Müderris Züh· 
tü, Haşim Refet, S. Nihat, ki~yager 
Halit, H. Hüsnü Beylerle, muallım Ce
li~, Muhlia Etem, Remzi Saka, A. Ek
rem Beylerin kıymetli yazıları vardır. 
Karilerimize tavsiye ederİ3'.. 

Şirke i Hayriyeden 
Mayısın 4 ncü cuma fl'Ünu alqarnmdan itibaren her akşam 22,55 de Oıkü

dardan Köprüye ve 23,45 de Köpruden Osküdar'a birer sefer ilive oluıunuıtur. 
Mayısın beşinci cumartesi sabahından itibaren de cumadan maada günlerde 8,05 
de Köprüden Harem ve Salauğa ıriden vapur 20 dakika evel yani 7,45 de ha
reketle Harem ve Salacağa uğrıyarak 8,2 5 de Köprüye dönecektir, (16375) 

Hariciye Vekaletinden: 
Hariciye Vekaletine 4000 - 4500 kurut asli maaş ile 

bir Ingilizce, bir Almanca, bir Italyanca ve bir Rumca mü
tercimi alınacaktır. ltbu lisanlara hakkile yakıf olan taliple
rin Vekilet Zat İşleri Daireai Şefliğine müracaat eylemeleri 
ilan olunur. (2007) 24"-1 

1 lSTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 1 
~___.;;;..;..-;.-....-~------------

Fatihte Kinnasti mahallesinde Fevzi pqa caddesinde 
15-1 No. lu hane karşısında arsa !ciraya verilmek üzere mü
zayedeye konulmuştur. Talip olanlar şeraiti anlamak Üzere 
her gün, müz11yedeye gİrmel. için de 5,5 liral·k teminat mıı.lc
buru ile 21-5-934 pazarte<ıi günü saat 14 de kadar Faf"ı 
kaynıakamlığr ve B. Ş. En<"Hmenine müracaatları. (2185) 

Beykozda Şahin kaya caddesin<L: 2 No. lu dükkin: teminat 
5,5 Lira. 

Anadolu Kavağında iskele meydanında 19-1 No. lu Dükkin: 
teminat 1 ,5 Lira. 

Anadolu Kavağında iskele meydanında 18 No. lu Dükkan: 

teminat 3 Lira 
Anadolu Kavağında iskele meydanında 17 No. lu Dükkan: 

teminat 7 ,5 Lira. 
Yukarıda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere müza

yedeye konulmuştur. Talip olanlar şeraiti anlamak üzere her 
gÜn müzayedeye girmek için de hizalarında yazılı teminat 
akçesi makbuzu ile 21-5-934 pazartesi günü saat 14 de ka
dar Beykoz Kaymakamlığı ve 8. Ş. Encümenine müracaatla
rı. (2182) 

d" r!. .Behc~ .netre murablnma 250 kuru_ş lu:tmet tak ır .<" i•~ 
len Cıhangır yangın yerinde Kazancı t>a,ı m~~llesını ~ 
75,50 metrt murabbaı Bı•lediye malı arı;a ı-~t~Iınak uzer~. mu 
zayedeye :·onulmuştur. TJ.Fp olanlar .. 1era~tı anlama~ uzc:: 
re her gi.in, müzayedey~ ll:rmek iç?• ~c .~ ':I J•rahk temın'i~ ,,•>: 
çesi makbuzıJ ile 21-5-934 r«~artcsı gunu uı.at 14 de kl\lht 
B"yoğlu K aymakamhğı vt. B. Ş. EncÜmfnİne müracaatları. 

(218t~) 

lnhiaarler U. Müdürlüğünden: 
A.- (7000) kilo Müstaınel Çenber : 9-5-934 çarşanıba 

gÜnÜ aaat (14) 
B.- T eferrüatiyle beraber bir adet Elektrik Motörü : 

9-5-934 çarşamba günü üat (15) J 

• MezkUr iki kalem eşyayı vereck ta.tıplerin nümune ve 
şartnameleri gördükten sonra fiat verme~ üzert; yukarıda göa 
terilen gün ve saatlerde (yüzde 7 ,5) temınatlarıyle ~raher 
GaJata'da Alun, satun komisy .:muna müracaat etmeler•· 

(2011) 

J.. ___ E_V_K_A_F;.._;M;.;,;.;;0;,;;D;.;.l;.;;R;.,lY;;..;E:;:.T:.;l~l:,:;;L:=A~N:.!L;:!A~R~I~--11 
Gafata'da.Be~aş Efendi r.1 .. 1İi imamet ve J;:tabeti. 
Harem iskel:-aınde Defterd~r Tahir EfcnJi camii İm•~ , 

• L - ~ .. ~,ve 
hıtau.:h. 

Balılda mi;nhal cihetler için 19-5-934 cumartesi gi.inü 
saat onda 'nüsabaka imtihanı yapı 1acağmd3n talip olanların 
nüfus tezJre .. eai ve askerlik Vt'~ikuJarile vazife ve Tevcih kale
mine müracaat eylemeleri. (2165) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

3000 Ton Kazan Mayii mahruku kapalı zarfla münakasaıı 
12 Mayıs 934 cumartesi •!ÜnÜ saat 14 de. 
3000 ton kazan mayii mahruku kapab zarfla müna

kasaya konmuştur. MünakasaH 12 Mayts 934 cumarter.İ 
.ı;inü saat 14 de yapılacaktır. Şartnamesini görmek iııt~
venlerin her gün münakasasına İştirak edecklerin de yevmı 
~ezkurda usulüne tevfikan kapatılmış zarflarile Kasım
paşada kain Komisyona müracaatları. (1704) 

2SOS 

AN 
Türk 

DOLU 
Sigorta Şirketi 

4 Cncll Vakıf Han Tatanbul 

ıht • t s ayesı·· (1 000 000) Türk Lirasıdır. ıya ve erm · • • 
Nama muharrer hisse senetlerinin ( • 60} ı Türkler elindedir. 

1.ü k" İt Bankası iaıafından letkll olunmu,tur. İdara meclbl ve müdürler 
1: r :~e- emurları lı.amilen Türklerden mürekkep yegdne Türk Sigorta Şirke· 
:~!e 1y~e ;yenin her tarafında (200) il geçe.ıı acentalarını.ıı hepal Türktür. Tilr· 
~· ır. 1 r 

0

1 
mühim müesseselerinin vebankalannın aigortaları:ıı icra etmekteilir. 

ıyey ~ngın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
, ·ıı: ortalarını en iyi ~eraitl• )apar. Hasar vukuunda zararları sllr'a! Ye kolıylıkh öd&t. 

Telgrafı iMTiYAZ - Telefon: fst. 20531 2471 

" 



1 . - En -n • 
ıs, En • • 

ıyı 
• 

cıns: 

Daima ve ancak 

• 

.. ':.,, 

- . 
ticarethanesinde bulabilirsiniz. 

Bu müessesenin hiç bir yerde şubesi ve hiç bir 
firma ile alakası yoktur. 

-
Satış yeri yalnız: 

Mısırçarşısı kapusu karşısı Kurukahveci Mehmet: Efendi Mahtumları 
. . . ' ·t ... ' ~ . . 

Deniz yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri : Karaköy Köprüba,11 
Tel. 42362 - Sirkeci Mübürdarzade 

Han Tel. 22740 

Mersin sürat yolu 
ADANA vapuru 4 Mayxs CU
MA 11 de Sirlceci rıhbınından 
kalkacak. Gidişte İzmir, Antal
ya, Menin, Payu'a. Dönüııte 
bunlara ilaveten Alanya, Kül
lük, Çanakkale'ye uğrayacak. 
hr. (2099) 2539 

Bartın yolu 
BUR.,5A vapuru 3 Mayıs 
PERŞEMBE 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacakbr. (2ıOO) 

2540 

Trabzon 
sürat yolu 

1 CUMHURİYET vapuru 3 
Mayıs PERŞEMBE 20 de 
Galata rıhtımından kalkacak. 
Gidişte İnebolu, Samsun, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rize, Hopa'
ya. Dönü~te bunlara ilaveten 
Pazar, Of, Pulathane'ye uğra-

• " . • !' • .. • > • • • ' - J 

Güzel bir 
Cilt 

__ or. IHSAN SAMI-• 
Tifo ve Paratifo Aııaı 

Tifo ve Paratifo hastalıklanna tııtıılma
malc için tesiri çok kat'ı muafiyeti pek 
emin bir aşıdır. her eczane ve Ecza de-

polannda bulunur. (16270) 1924 

Gayri kabili mukavemet 

B. k ı· · 1 1 !11-ı. Urolog - Operat&r 4111mıııl!l I 
ır mı na ıstır..... D R • S • 

. "" 
\.. ' -tı 
~~ ':y 

P ARiSLi BiR KIMY AGERIN ~'' , 
KEŞFİ SAYESİNDE: ŞİMDİ ·. " . \>:.~ 
BÜTÜN KADINLAR GÜ-

ZEL BİR CiLDE MALiK 
1 

""' 
OLABİLiRLER. ~-

Evvela sevimliliğiniz teninizden aeş'et. etmiyor mu? O halde, 
herkesin nazarı takdirini celbetmek çaresıne tevessül ediniz. Cildi
nizin gııuı ve nermin olması için TENEFFÜS ETMESİ LAZlll
DIR. Malihasırda bunu temin edecek yalnız bir krem vardır. 
Meşhur mütehassıs JEAN DE P ARYS'in ııon keşfi olan GÜNDÜZ 
CREME SIAMOISE, şeffaf olmıyan sair kremlerin hilafına olarak 
havada ıeffaftır. GECE CREME SIAMOISE; da yüzü emsalıiz va 
tabii bir ten rengi ile ıüsler. Cildinizi tasfiye ve takviye için 
GECE CREME SIAMOISE 'ı ( cold crem ) kullanınız, Tesirinden 
o derece eminiz ki memnun kalmadığınız takdirde paranızın 

dGaıRdeEi Man~dlyoS 1 A M O 1 S E 
HER YERDE SATILIR 

r. eşıt amı 
idrar yolları hastalı.klan 

Mütehassısı 

Beyoğlu: Parınakkapı - lstiklll caddesi 
... _ No. eı •(15849) 2482 

.. - .. Dr. Nuri Fehmi 411--. 

Göz Hekimi 
Cağaloğlu Süreyya Bey apart. 
saat 2-6yakadar. Telefon 23212 -------2466-. 

I LAN 
Osmanlı Bankası giııeleri 1934 

Mayısının ı nci sah gününden iti
baren gelecek ıs Eylüle kadar zir
Cle muharrer saatlerde açık bulu
nacaktır : 

1.- Galata merkezi idaren ! 
Adi günlerde : Saat 9,30 dan 

ıs e kadar. 
Pazar ı:ünleri : Saat 9,30 'dım 

12 ye kadar. 
yacaktır. (2ı01) 2541 - --------------- [16226) --ı 2.- Y enicami subesi : 

'Adi günlerde: 'saat 9,30 dan ıs 
e kadar. 

Asırlarla yaşayan __ , 
MERSiYELER, MÜNACATLAR 

iLAHİLER 

" MEZMURLAR ,, 
Kitabı 

YENi TERCÜME 
Fi. citli, 30 ciltsiz 15 Kr. 

Sabş yeri: latanbul MAARİF 
KÜTÜPHANESİ, Beyoğlu HA
ŞET KİT AP EVİ, Ankara 

AKBA KİTAPEVİ. [15971] • 
24!Y. 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Cina ve mevkii Kiruı Müd-

Lira deti 
Kadıköyünde Fener baliçe mesire mahalli. 461 3 sene 
Kadıköyünde Fenerbahçede kadim boatan ve 
Set mahalli ve bu bostanla sahil arasındaki kı.ınısal 800 3 sene 
ile gazinoyu müştemil eski banyo tesiaau. 
(tamiri kiracıya aittir) . .,, 

Yukarıda cins mevki, müldet ve senelik kiraları yazılı 
yerler 23-5-934 Çarşamba gi'.nü saat 14 de açık arttırma u
sulile ayrı ayrı kiraya verilece {tr. lateklilerin ve malfunat al
n1ak isteyenlerin pey akçeleri r ~ miiracaatları. (M.) (2168) , 

Pazar günleri: Saat 9,30 dan 12 
ye kadar. 

3.-- Beyoğln •ubeııi: 
Adi günlerde : Saat 9,30 dan ı2 

ye kadar. Saat 13,30 dan IS ye 
kadar. Pazar günleri: Saat 9,JO 
dan ı2 ye kadar, 

LiRAYA 
HALiS 
iPEKTEN 
ISMARLAat> 

Bu fiata 
gömleğinize 
yaptıracağınız 
marka da dahildir. 
••• 

~GÖMLEK 

'~ R ı 

pı 

B 
• 

Asi pi rol Necati; grip, nezle, baş ve diş ağrılarının kat'i ilacıdır. Depor-u: ::;~;~Salih Necati 
Zafiyeti umumiye, iştihasızlık Fosf ati 1 
ve kuvvetsizlik halatında bü-
yük afide ve tesiri görülen ark Mal 


