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Divanı muhasebat Muamele vergisi mecliste , . . 
ANKARA· 4Mayı• Gazı Hazretlerı 

Büyük Millet . ~ecl_i~i?in 31 mu·· zakere edilirken Anka raya 
Mart 1341 tarıhlı ıçtımaında 
kabul edilen bir takrir üze- Do .. ndu·· 'er 
rine Divanı Muhasebatça ha- D •• •• k 1 L~ 
zırlıınmıt olan, divannrı 1 tetki- un muna aşa ar 
lat ve vazifelerine dair kanun pro Jd 
jesi meclisi umumi heyetinde gö - O U. 
riitülmektedir. Bundan tam dok -
lan ay evvel meclise verilmit olan 
bu proje uzun müddet encümen 
dosyaları arasında durd~ta? son
ra zamanla bissolunan ıhtıyacın 
laeirile· encümenlerden geçerek ni 
hayet ~nameye ahn~f bulunu • 
yor. Yeni mali senenın b14ında 
tatbikına geçilecek olan bu yeni 
kanun Fransa, İtalya, ve Belçika 
kanunlarından istifade edilmek ve 
bizde tatbik edilmekte olan hesap 
ları mürakabe usulünün verdiği tec 
riiheler ile memleketimizin mülki 
taksimatı, vüs'ati, nakil ve muha
bere vasıtaları gibi hususiyetleri, 
gözönünde bulundurularak vücu
de gelmit bir eser olacaktır. Umu
mi muhasebe ve Divanı Muhasebat 
hakkındaki mevzuatımızın meha· 
zı Fransa kablessarf mürakabeyi 
ve mali kaidelerle mali tetkilatın 
en Yenilerini kabul etıniş olmakla 
İtalya ve keza kablessarf vize u • 
•ulünü tatbik etmekle beraber biz 
deki gibi reia ve azaları doğru • 
dan doğruya parlamento tarafın • 
dan İntihap edilmekte olan ve par 
lamentoya merbut olarak çalıpn 
bir divanı muhaaebata malik Bel • 
çikanın meV%Ualını ve nıürakabe 
Usullerini bu münasebetle tetkik 
Ve bunlardan istifade etmit olmak; 
!Üphesiz hayırlı bir hareket olmuf 
ıur. 

Memleketimizde divanı muha
ıebat 1281 tarihinde tesis edilmiş, 
letkilat ve vazifeleri ise ek
leri hükümleri hala mer'i bu
lunan 1295 tarihli karama· 
ille ile tayin olunmuıtur. Bu 
Vaziyet kartıaında Divanı muhase
batın cümhuriyet idaremizde gö • 
rülen yeniliklerle mütenazır ola • 
rak asri ve mütekamil esaslara gö 
re ıslahı bugün için kat'i bir zaru· 
ret olmutlur. Bilhassa te;J<ilntı esa 
•İye kanunumuzla Divanı muha • 
&ebat yepyeni bir mahiyet iktisap 
eylemit bulunduğundan bu zarıı -
ret her gün kendini biraz daha gös 
l~rmittir. Bütçenin bekçisi sayıla
bllen divanın kudretli bir retekkiil 
h:'line getirilmesi, hariçte ve da • 
~!ide Türk devletine kartı olan 
ıtıbar ve emniyeti tarsin etmit ola
caktır. 

Bizde zaman zaman divanın hü 
kUmetin icraabnı aektedar ettiği ve 
Vatandatların itlerini tehire ug"rat-
tı" '-"~ gı ruruaaı ortaya abJmıt ise de 
bilhassa son eenelerde divanın ça'. 
lıfJDa tarzında gösterdiği intizam 
ve muvaffakıyet, bu gibi iddialara 
kafi bir cevap tetkil e_i,ıir. Fil
vaki Divanı muhasebat, devletin 
varidat ve maaraflan için mürakıp, 
hesap muameleleri için hakim, 
ita amirlerinin bütçe icraatına kar 
tı müstantik mevkiindedir. Çok 
defa vize için Divana gelen bir ev 
rakın alakadar dairesi ile Divan 
arasında nıüteaddit defalar gidip 
gelmesini, Divanın haklı titizliği· 
ne değil, fakat evrakı hazırlayan 
dairenin ihmal veya bilgi noksanı· 
na hamletmek daha adilane olmaz 
mı:' 

Y eui Divanı muhıut!bat kanu • 
nunun bir hususiyeti de mahalli 
bütçelere ait hesapları tetkik etme 
ai olacaktır. Devletin varidat ve 
ınasraflannı mürakabe ile mükel • 
l f ol_an -~i-~run, devlet tetkilatı-
ın hır cuzu olan ve maliye hazi • 

i emvalinin tabi bulunduğu u • 
1 ve kaidelere bağlı ve dev. 

lı-t emvali hükmünde bulu
nan vilayet hususi idarelerile be
lediyelere ait hesapları tetkik ve 
muhakeme etınesi de pek tabiidir. 
:Yalnız bu suretle vaziefleri arta • 
cak olan Divanın bu itleri mevcut 
tetkilatile nasıl bıqaracağı da, ü • 
zerinde durulacak bir noktadır. 
Yüksek meclisin bu hususu derpiş 
edeceğini ve salim bir karar vere
ceğini ümit etmek lazımdır. 

Mecdi SADRETTIN 
-----<>------
ntalya Maarif müdürlüğü 

ANKARA, S (Telefonla) -
A.ntalya maarif müdürlüğüne orta 

•ilim m ktebi tedris usulü mu- ı 
•Uinıi Kamil Kaya Bey tayin olun
rnu•tur, 

Maliye vekili kanunun 
vazettiği manaları anlattı 

ANKARA, S. A.A - B. M. 
Meclisi bugün reis vekili Refet Be< 
yin riyasetinde toplanmıştır. 

Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü 1933 bütçesinde 23,95CI 
liralık münakale yapılması baldon
daki kanun layihası tawip edilm1t 
vedahili istihlak vergisi hakkın
da!ô kanımun birinci maddesinin 
ııit kanunun ikinci müzakeresi yapı 
!arak kabul olunmuştur. 

Buna nazaran, dahildeki fabrika-

Rüstü (Bursa) Vcuıl (latanbal) 
' Beyler 

)arda istihsal edilecek ~erin J?• 
}osundan 12 kuru§ v~ g~ikb:zun ~
losundan 4 kuruş istıhlik verguı 
alınacaktır. 

Kanunun neşri tarihinde faali
yetleri henüz bir istihsal ,genesini 
tamamlamaıruş olan şeker fabrika· 
ları mamulatı için bu vergi 10 ku
ruş olarak alınacaktır. Ancak icra 
vekilleri heyeti 1935 ve müteakip 
senelerde hu muafiyetteki şeker 
fabrikaları mamulitına ait vergiyi 
birinci fıkradaki mıktara çıkarma· 
ğı selahiyettardır. Şeker tabiri küp, 
kare ve toz halinde olan bilcümle 

Maliye vekili Fuat Bey 

telterlere şlllDİldir. 
Muamele vergisi 

Bu kenunun kabulünden sonra 
ruznamede bulunan muamele ver
gHıi kanun layihasına ııit bütçe en
cümeni mazbatası okunmuıtur. En 
cümen 934 bütçesi varidatının bir 
an evvel tespiti ve mali sene bat
langıcmdan evvel kanunım tatbiki 
için Maliye vekaletince li.zımgelen 
tedbirlerin alınması temin makaa
Öıyle layihanın müstacelen ve ter-

.(Devamı 5 inci sahifede). 

Relik Şevket Bey 

Ceneral Kondilis Ankarada 

Yunan Harbiye nazırı 
muhtelif temaslar yaptı 
Milli Müdafaa vekilimiz dün ceneral 
şerefine bir öğle ziyafeti vermiştir 

.A.NICAU, S (A.A.) -Yuna· 
Dİstan harbiye num Cenera! Kon
dilis ~er· e meiyeti edı:inı 
bugün ae.t 9,50 de ıefırimize gel
ıniftir. 

1 atıaa :ronıda bir ilıtiram kıt ası 
•elam resmini yapmış ve milirika 
Yunan ve Tiit-k milli martlarını 

Nutuklar teati edildi 
çalmıttır. Karşılamada Milli Mü • 
d~aa vekili Zekai ve Hariciye ve
kiiı A Tevfik Rüştü Beyefendiler ve 
M~~~M ~~rbiye ikinci reisi Asmı ve 

1 1 udafaa vekaleti müst-•rı Na · p 1 -,..... d zmı a§a ar ve merkez kuman-
~nı _Demir Ali Bey, hariciye ve

kaletı protokol dairesi şefi Beyler 
ve Yunan sefiri M. Sakellarapulm 
ve sefaret el'kanı bulunmuılar • 
dır. 

İstasyon binası Türk ve Yunan 
bayraklarile donanmıştı. MisVir • 
ler kendilerine tahsis edilen oto • 
mobillerle Ankarapalastaki. daire • 
)erine inmişlerdir. 

ANKARA, 5 (A.A.) - Cene
ral IKondilia hazretlerile refakat • 
lerimleki zevat erefine Milli Mü • 
clafaa vekili Zekai Bey tanıfından 
bugün Anadolu klübünde biır öğle 
ziyafeti verilmiştir. 

Ziyafette .bariciye ve M;Jli Mü
dafaa vdcilleri, Erkam Harbiye i• 
kinci reisi Asmı, Ordu miifettiti 

{Devamı 7 inci &ahifedc) 

Esnal cemiyetleri mümeuilleri ilün toplandılar ve aylık içtimalannı 
yaptılar, Resmimiz mümeailleri gö.teriyor. Y azqı iı; aahi/emiuleJir. 

ANKARA, 5 '.A.A. - Reisi -
cümhur Hz. bugün öğleden son
ra Y alovadan vapurla Derince -
ye, ora.dan trene binerek Anka
raya hareket buyurmuşlardır. 

• • • 
'ANKARA, 5 (Telefonla) -

Şehrimize dönmekte olan Gazi 
Hz. ile l•met Paşayı karfılamak 
üzere Ankara ııali•i Nevzat Bey 
bu akşamki trenle Polatlıya git -
miştir. 

* • * 
ANKARA, 6 (Telefonla - Sa

at 2) - Gazi Hz. sabah yedi 
buçukta Ankarayı şerellendire -
ceklerdir. 

Arttırma ve 
Eksiltme kanunu 
Müzayede ve münakasa 
kanununun ismi değişti 

ANKARA, 5 (T eleionla} -
Bütçe encümeni mü:rayede ve mü· 
nakııaa kanun layihasının tetkiki • 
ni ikmal etmittir. Kanunun ismi • 
Dİ arttırma, eksiltme ve ihale ka • 
nunu teklinde tadil etmiştir. 

Encümen 15 bin liraya kadar 
olan iıler için memleketimizde 10 
aenedenberi bulunan ecnebilerin art 
tmma ve eksiltmelere girmelerinin 
icra vektlleri heyeti kararile yapıl
masının, mebus ve memuı·ların art 
hıma ve eksiltmelere ittirak et -
memelerini kabul etmiş, muvakkat 
teminatın miktarla .takyit olmak
sızın yüzde 7,5 olmasını muvafık 
görerek layihada bu suretle tadi
lat yapmıştır. 

Encümen devlet tarııfından çı· 
(Devamı 7 inci s.ahifede) 

Protesto 
Haberi de 
Nereden çıktı? 

Üniversite talebesinin der 
se girmediği doğru değil 

Fakülte Reisinin izahah -Dünkü Haber gazetesi, Oniver 
site Hukuk fakültesi talebelerinin 
aabahleyin derse 
girmediklerini ve 
bu· hareketlerini 
bir protesto mahi 
yetinde yaptıkla• 
rmı yazıyor, se • 
bep olarak ta im
tihanların 20 Ma· 
yısta La,lanmaaı 
karannı zikredi • 
yordu. Ayni gaze 
teye göre, talebe, 
imtihanlara hazır Tahir Bey 
bksız bulundu • 
ğundan, 20 Mayıs tarihini erken_ 
bulmutlar ve dersleri terketınek 
suretile protestoda bulunmutlar • 
dır. Dün bu hususta tahkikat Y~~
tık. yapılan netriyat doğru degil
dir. Haber gazetesinin bütün fakül 
te talebesine atfen yazdığı cümle
ler, gene fakülte talebeleri tarafın 
'dan tekzip edilmektedir. Dün fa • 
külte namına talebeden mürek • 
kep bir heyet mathaıunızı ziya.ret 
ederek teessürlerini bildirmi9ler • 

(Devamı 1 inci sahifede) 

Bugün 
2 inci sahifede 

Ecr.$bi matbuahnda gördüklerimiz 
3 Üncü sahifede 

" 

Hıdırellu 
Felek 

:C üncü aahilede 

Rıza Şalı ııe bugünkü lran 
A. M. 

Londra mektuplan 

Resimli lıikôye 

5 inci ıahifede 

B. K. 

Amerika hükumeti yeniden 
110 tayyare inşası için 7.5 
milyon dolar koydu ve bu inşa 
at için bir münakasa açtı. 

Tel. ( Müdür: 24318, Yaz.ı itleri mü.dürü 1 24 
• idare •• Matb .. : 24310. 

M. Yevtiç'in be.lJanatı 

''Bulgaristanın da misak 
iştirakini istiyoruz,, 

Misakı imza eden 
devletler Bulgaris 
tana karşı aykırı· 
bir siyaset takip 

etmiyorlar 
M. Yevtiç'in 
Sofyayı ziyaret~ 

BELGRAT, 5 (Milliyet) - Sof· 
ya ziyareti arifesinde M. Y evtiç, 
Balkan misakı hususunda Yunan 
efkarı umumiyesini tatınin etmek 
maksadile Proya gazetesinin Bel • 
grad muhabirine yaptığı beyanat
ta 9unlası söylemittir: 

I 

- "Bi.z Balkan miaıkını, ehenı· 
miyetini ve neticelerini gözönün -
de tutarak imza ettik. Biz bu mua- -
kın Balkan devletleri arıaınJaki 
dostluk rabıtalarını kuvvetlendire
ceğine inanı)'Oruz. Eğeı- Bulgaris -
tan Balkan misakına iftirak etme
mipe, bunda misakı imza «len 
devletlerin kabahati yoktur. Biz he 

Yugoslav Hariciye nazırı M. Yeıı 

pimiz Bulgaristanın da iftiraki 
misakın tamamlanmasını arzu ed 
yoruz. Misakı imza «len hülrUme 
lerin Bulgaristana kar,ı, taalıhütl 

(Devamı 7 inci sahifede) 

1 eıas basladı ı 
İtalyanlar .Hüdeydeye üç 
harp gemisi gönderdiler 
lbnissuudun Arabistanda fevkalade nüfuz 

sahibi olması, devletleri tela~a düşürdü 
'Arabistanda lbniuu-

at lıuuuetl•ri ile lntanıf 
Yahya lıuuvetleri ara .. 
•nda harp deuam et - -
mektedir. Birkaç gündür 
gelen ajans telgrcıfları 

imam Y ah-,.anın mai - • 
IGp olduiunu bildinnelı-
te idi. Fa/rot son alınan 
haberler• na:a:arcrn Ye - J 
men ;,,.om. 1ıan dölıtiir-
memelı molı.,,dile ordu-
lıırrau lıOMlen 11eri ~lı • 
nıiı 11., bunan ii:uritte /b. 
n;..auJan Mlı•rleri i~r
l-ie baflamtflardır. 
J6n-.,..Jan Arabi.tan -

da böyülı bir nüfuz alma 
., burada menfaatleri 
bulunan birçok Aunıpcı 

deııletlerini de telıifa dü

fÜTmÜftiİr. /ngiliır.lerden 
maııda ltalya da kendi 
tebaaanm hukukunu ıi -
,..,,.et etmek mııkmdile 
buraya üç harp gemi.ıi 
göndermlıtir. Dün bu mr 
-'• etraiında ıu tel11ral- Rmnatlan 11örüldüiü göre bütün ~rabdlarıa 
,_.. aldık: hakim bir krallık pqinde kaf'U' Hıca:r; Kralı 

KAHiRE, 5 A.A. - /bnU.aut vezirleri ile beraber • , 
Royter Ajansı muhabirinden: Hu- mesuliyetini üzerine almakta ve 
deydedeki ltalyan tebaasını koı:u: oralardaki ecanibin himayesini te
mak için üç ltalyan harp gemııı keffül etmektedir. 
mezkur limana gitıni,tir. lbnissuut Gazeteler ne diyorlar? 
Jataatının ileri harekatı devam.et - Roma, 5 (A.A.) - Matbua.t ve 
mektedir. Hicaz hükumeti, yemden efkarı umumiye, Yemen vakayiini 
i~gal ettiği arazide idarenın bütün (Devamı 7 inci sahifede) 

Tanıdı ı 
BUGÜN 

Oto-

a ar 
BASLADI 

ncı sahi/ emizde 
/üt/ en okuyunuz 

o 
yarışlarına ait T ALIMATNAME 6 ncı sahifede 

Amatörler ve şoförler 
25 MAYISI unutmayınız! 



---
TARiHi TEFRIKA:32 G ~l~~ HARİCİ HABERLER 

İttihat ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN BIRAK'rlCI VESiKALARA CORE)' 

M. Kondilisle müzakere 
lere bugün başlanıyor 

Geceki suvarede M. Kondilis hükiim 
erkanımızla uzum müddet görüştü 

Aüesa sal<alasııor! 
Paristen istenen şapkalar ve hediyeler - Yunanistana 

harp ilan edilirken - Ih. Nazım Beye mektup 
Cenevreden Pariste doktor Na

zım Beye yazılan bir mektupta de
niliyor ki: 

"Bizim kan ile gayet ho, geçini
yoruz. Geçen gün buraya gelen 
arkada,la karıma bir mendil gön
dermek istemi.sin. Birader, bu zü
ğü, tlükte karıma mendil gönder· 
meği dü,ünürsen sana ahmak de
rim. Yalnız geleceğin zaman Paris
te bonmarfeye giderek kanma bir 
•apka alırsın. Şapka garnitürsüz ol 
malıdır. Burada tüy vesaire çok 
ucuzdur. Şapkanın bir yanı yere 
müvazi diğer yanı büsbütün hava
ya kalkık gayet yüksek olmalıdır. 
En i.lıisr altı frangadır. Paran var
sa 'apkayı al ve hemen buraya ha
reket et. Yanına bir aylık çama,ır 
almağı unutma.,, 

Doktor Nıizım Beyin Cenevreye 
gideceği esnada Nuri Ahmet Bey 
de kendisine bir kaç satır yazarak 
diyordu ki: 

"Bir kaç güne kadar bu tarafa 
cöçeceğini haber aldım. Peşin 
pazarlık: Oradan trene binmeden 
evvel güzel bir traş ol, yoksa vay 
haline! Mithat Şükrü tavla oynıyor, 
pek mefgul imi,. Malum ya serde 
Selaniklilik var.,, 

Diğer bir mektupta da doktor 
Nazım Beye funlar tavsiye edili
yordu: 

"Sen Pariste iki yüz frangla 
gcçinemezain. Halbuki buraya ge
lip bir ay kalırsan sana yüz frank 
kifayet eder. Üçüncü mevki bir bi
let otuz bir franktır, gidip gelme 
altını' iki frank eder. Burada sana 
kahve parası olarak otuz sekiz 
frank bol bol yetişir. Benim odam
da oturursun. Pansiyonda yer içer
sin. Pansiyon sahibesi peşin para 
istemiyeceği için ve ben de borç
hUZ geçinemiyeceğim için burada 
geçireceğin bir ayda yüz frank 
kafidir. Rica ederim, aylığını alır 
almaz hareket et, yüz frangı borç· 
!arına ver ve kalan yüz frankla 
yola çık. Teklifimi reddedersen 
bunu kibir \•eazametine hamledc
rim~,, 

Diğer bir mektupta da Parise 
giden Türk pehlivanlarından bah
sediliyor vedeniliyor ki : 

"Bizim pehlivanlanların bekle
mesi doğrusu can sıkıcı bir 'ey. 
Katrancı zaten geçkin bir pehlivan 
olduğu için ondan ümit yok. Fakat 
kurtderelinin mağlubiyeti pek tu
hafıma gitti. Ne ise intallah (Fo
lies lıergeres) le kazanırlar. 

Bizim artsit kız Dorville' e gelin
ce, . ikinci mektubumun ken. 
d~sıneM vkasıl olduğuna emi-
nım. e tubumun •imd" ka 
d • d d"I T ıye · 
~r ıa e e ı memesi buna delil-

clır. Mektubumun vusuı·· .. "nk• . unu ı ar 
etmesı o mektuba yazacak cevap 
~ulamamasından ileri gelmiftir. Ne 
ıse mademki mektubum cevapsız 
kaldı, artık kendisine mektup gön
dermeğe hacet yoktur. 
Burada kadın11z kaldım. Benim 

için daimi bir kadın olması mü 
reccahtır. Şimdi kendime bir tane 
öylesini arıyorum. Buradaki tiyat
roda bir dansöz buldum. Uzun 
boylu mavi gözlü, sarı saçlı güzel
ce bir kız. Fakat pek nazlı. Baka
lım ilerisini elbette düzeltiriz. Dor
ville olmazsa bir bafkası çıkar .. , 

Cenevreden Parise yazılan bir 
mektupta cemiyet azası arasındaki 
tefrika hakkında ,u satırlar yazı' ıy 
dr: 

"Selanikten :ıt~~ğım bir mektup
ta buradan Selanıge dönen Ali ş~. 
fikin ağzına eelen hezeyanları söy
lediği bildiriliyor. Ahmet Riza Be
yin yaptığı münasebetsizlikleri _ 
tabii mübalıiğasıle - ve cemiy,.t
teki tefrikayı falan hep ilan ediyor 
muş. Şefik'in Pariste yaptığı reza
let kafi gelmiyormuf gibi galiba 
simdi Selanikte onları ikmal etmek 
İstiyor. Yahu! Bu adamda haya u
tanma denilen •eyden eser yok mu 
dur nedir? Daha Ahmet efendi 
ile mürettip Hüsnü efendiden aldı
~· 70 fr~?~ı ve Nurinin 90 frangını 
odemedıgı halde utanmadan bir de 
Riza Beyin cemiyet sandığından 
35000 frank çaldığını önüne gele
ne söyliyormuf. Bu adamlar dün. 
yada fesatçôktan başka bir 'ey 
düşünmezler. Allah ıslah ehin, ne 
diyelim! Selaniklilerden daha böy. 
lesi çıkmamı,tr, onu da gördük. 

Mülkiye mektebi vakası doğru i
miş. Talebeden yirmi kişi mektep
ten tardolunmuş. Bizim İhsan, Ye· 
nikapı mahallesinde hacı İbrahim 
ağa zade Tahsin ve Köprülü Şükrü 
de bun'arm içinde imif. 

Yunanistana ilanı harp edilmif. 
Pek büyük bir heyecan içindeyim. 
Maazall'lh üç buçuk Yunana da 
mağlup olursak bizim için ölmek 
Yataınaktan daha hayırlıdır. Bizim 
asker hali. tedafüi harekette. Bu • 
günkü telgraflara bakılacak olursa 
tecavüze geçmesi için lstanbuldan 
Ethem Paşaya emir verilmiftir. Ya 
rın sabahı dört gözle bekliyorum.,, 

Yunanistana ilanı harp edildiği 
günlerde, Nisan 1897 de, Cenevre
deki genç Türkler bu tefrikamızda 
bir mektubundan bahsettiğimiz 
sevgili arkadatlar, Ali Zühtü Be
yi kaybetmi,lerdi. Bu iı tihal müna· 
sebetile Cenevreden Parise yazılan 
bir mektupta deniliyordu ki: 

"Size Ali Zühtünün cenazesin
den bahsedeyim. Alinin vefatını ı 
resmen ilan etmediğimiz halde ce
naze alayı epeyce kalabalık oldu. 
Cenevredeki ermenilerin hemen 
kaffesi, bir kaç Bulgar darülfunun 
talebesi, on kadar Cenevreli ve üç 
kadın cenazeyi mezara kadar takip 
ettiler. Biz feslerimizi giymiştik. 
Mezarın batında Sadıkın (İtilafçı) 
kayın pederi - ki altmış yaşında 
bir pirdir - Bir nutuk söyledi. Mü 
teakiben Tunalı Hilmi de Türkçe 
olarak kısaca bir nutuk irat etti. 
işte bu ~retle zavallı Aliyi müeh. 
beden toprak altına bırakarak geri 
döndük. Vefatını biraderlerine yaz 
dık. Validesine bildirmemek için 
'imdiki halde ağır hasta olduğunu 
bildirdik Bir müddet sonra arka
d&fların ianesile Aliye bir laf yap
tırmak istiyoruz.,, 

Pariıte ve enevred bulunan itti
hat ve T eraki aza11 arasında yazı 
yazarak iıtipdat aleyhine çalıfan
lar Yıldız sarayını bomba ile ber· 
hava etmek iatiyenler Abdülhamit 
aleyhine bir kıyam hazırlıyanlar 
memleket memleket dolaşarak za
lim padifaha kartı propaganda 
yapmak istiyenler olduğu gibi Ah
dülhamidi manzum eserler, beyit
ler ve fİirlerle yumutatma:ğa çalı
şanlar da eksik değildi. Guya katı 
~rekli ve müstebit ve gaddar pa
dıf&h bu manzumeleri okuyarak 
yelkenleri suya indirecek ve istip
dadı kaldırarak Me,rutiyeti tek
rar tesis edecekti. Nümumne ol
mak üzere bu manzumelerden bi
risini afağrya yazıyoruz: 
itle İ.rlan ve kemalcitrn budur maltiveti 
Maileri lıürriyetin nevzadı Qli lıtrlıti 
Biz iae hiila tedenninin esiri mihneti 
Hafl"edek çekmek reva mı böyle mah 
"P . rumiyeti; 

adışahım ver şu bedbaht ümmete 
hürriyeti 

"Kaldır istibdadı mesut eyle mülkü 
n1illeti! 

* * * 
Bak bu asan deha hürriyetin mahsu-

lüdür, 
Sani' ve banisi halki alemüı makbu • 

lüdür. 
Fakrü nôdanı ise zulmü cela meç -

hulüdür, 
Tuttuğun mealek senin vicdanının 

methulüdür. 
"Padifahım ver ıu betbaht ümmete 

hürriyeti 
"Kaldır istibdadı meaut eyle rnüllıü 

milleti! 

FransaJa 1 Mayu amele bayramı müna.ebetile Geanne J'Arc ma- ' 
hallesinde büyük arbedeler çıktığını ve polisle, tezalıüratçdar artuın • 
aJ sokak muharebeleri olduğunu telgraf havaJi..i olarak yazmıftık. 
Dün gelen Fransız gazeteleri bu hususta azan tafsilat vermektedirler. 
Tezahürat yapanlann hepsi tevkif edilmiştir. Yakandaki resimde bu 
arbedelerden .onra •okağrn a:dığı manzarayı görüyor•anuz. 

İngilterede 

Liberaller ve 

İnfirat siyaseti 
--o-

Mütecavize karşı mali 
ambargo konması isteniyor 

BOURNEMOUTH, 5 (A.A.) 
- Liberal fırkası kongres<nde ya
pılan müzakereler, Iiherallerin her 
türlü infirat politikasına dü~man 
olduklarını ve lngilterenin bir em
niyet sistemi vücuda getirmesi ve 
bu sistemi takip eylemesi arzusun
da bulunduklarını göstermiştir. 

Kongre kabul ııtmiş ol<luğu bir 
karar suretinde her hangi bir te . 
cavüzden dolayı mücri.nı olan her 
devlete karşı mali ve ticari ambar
go koymak için icap eden sala • 
hiyetleri istihsal etmesini hükU . 
mete tavsiye eylemektedir. 

Bu karar suretinin kabulünden 
sonra genç liberal birliği reisi M. 
Dodds parlamento salıihiyetlerô le
hinde şiddetli bir nutuk söyle . 
miş , saj cenah faşizmi ile amele 
faşizmini tenkit etmiştir. 

Kongre, iktısadi sabada devle
tin hususi teşebbüslere vaziyet et
mesi aleyhinde karar vermiıtir. 

Hindistan da 

lngiltereye karşı olan 
borçlar inkar ediliyor 
BOMBA Y, 5. A.A. - Pandi-

nin riyasetindeki Svaraj fırkası 
programının esaslı noktası Hin
distanın İngiltereye olan ~n mil
yar rupi miktadındaki borcunun 
ret ve inkarı olacaktır. 

YENlDELHt, 5.A.A. - Hind 
valii umumisi Lord Villingdon i
le zevcesi 15 mayısta tayyare ile 
Avrupaya gideceklerdir. Yali ve 
zevcesi, A vrupada oturacaklar ve 
Londraya 18 haziranda gidecekler
dir. 

Silahsızlanma 

Amerika yeniden 

1 lOtayyareyapıyor 
İngiltere ve Fransa da 
hala bu işle yanşıyorlar 
VAŞİNGTON, 5 (A.A.) 

Harbiye nezareti, üç seneye tak -
sim edilecek olan tayyare progra
mmın bir kısmı olarak, yedi buçuk 
milyon dolar kıymetinde 110 tayya 
renin inşasını münkasaya koymuş
tur. 

LONDRA, 5 (A.A.) - Silah
lan bırakma meselesile m~gul o
lan nazırlar komitesinin bugünkü 
celsesinde halen mevcut fikirleri 
tadil etmesine ihtimal verilmemek
tedir. 

HükUmetin pazartesi günü lord 
lar kamarasında vereceği izahatta 
ihtiyatlı bir li.san kullanması muh
temeldir. 

Kabinenin müstakbel siyase • 
tini tamimi için sarfolunan mesai
nin çetin ve devamlı olması bu me
sainin ne kadar müşkül ol<luğunu 
göstermektedir. Esasen Fransa . 
nın e&aılı teminat mukabilinde Al
manyanın yeniden silahlanması hu 
susunda muhalefetten vazgeçme
si ümidi zail olmuttur. 

Bundan dolayı İngiliz planın
da yapılacak tadilat, tamamen ta
biyevi mahiyette olacaktır. Hüku
met, Cenevre konferansı mesaisi 
akim kalsa da fngilterenin son da
kikaya kadar mutavassıtlık vazi>
fesini yapmamış olmakla müaheze 
edilemiyeceğini isbata çalrtacak • 
tır. 

Tüy sıklet şampiyonluğu 
LUlVİL, 5.A.A. - Tüy Siklet 

dünya boks şampiyonu Freddi Mil
ler be~inci ravunda knokut ile Pol 
Dazzo'yu döğerek ünvanını muha
faza etmi~tir. 

'ANKARA, 6 (Telefonla· Saat 2) - Hariciye Velrili Tevfik Rüf 
Bey tarafından M. Kondilis şerefine Ankara Palaata verilen ziya/ 
takip eden süvarede dost hüklimet Harbiye n<izırile hülrUmet erkanurt 
uzun müddet görüftüler. Öğrendiğime göre Yunan Harbiye niizırile 
kumetimiz arasında cereyan etmesi mukarrer müzakerelere resmen 
gün ba,lanacaktır. Bu müzakerelerden alınmcuı muhtemel netice/ 
hakkında mahal ilde kat'i bir ketumiyet muhafaza edilmekte ve iki " 
lük bir intizar tavııiye olunmaktadır. Hariciye Vekili Tevfik RüflÜ 
pazartesi günü M. Kondiliır ile birlikte gelen Yunan gazetecilerini 
bul edecektir. 

Gümrüklerde bulunan şeker 
"ANKARA 5 (Telefonla) - icra Vekilleri heyeti mevcut i 

liilnameler ve muhacir ve mülteciler hakkındaki kanun hükümlerine 
re memlekete girecek şekerler kendi hususi hükümlerine tabi kal 
şartile 1 Nisan 934 tarihine kadar gümrüklerimize ırelmi, olan felter 
ler bir defaya mahnu olmak üzere kontenjan harici memlekete ithal 
dilmesini kararl~tırmıştır. Keyfiyet gümrüklere tamim olunma,tur. 

Ankara mebusu Halit B. in ölümii 
ANKARA, 5 (Telefonla) - Ankara mebusu Halit Ferit Bey bil 

gün vefat etmitfir. Merhumun cenazesi yarın merasimle kaldırılaca 
• 

l stihliik vergisinde değişiklik 
ANKARA, 5 (Telefonla) - Elektrik ve havagazı ile ifleyen 

essselerden alınacak istihlak vergisi hakkında 1871 numaralı istihl" 
vergiıi kanununun ikinci maddeşinin tadili liiyihaııını müzakere ed 
bütçe encümeni layihada tadile değer bir madde görmemiş ve Mali 
encümeninin kabul ettiğ! şekle aynen pka etmiftir. Encümen yalnıı e 
lektrik ve havagazr ile lfleyen müeııseselerden alınarak kömür, m 
ve emsali vesait ile ifleyen mümasil müesseselerin resimden müstel 
tutulmasını sınai hayatta bir müvazenesizlik ve saraıntı vücude getir 
ceği müliihazasile kanuna bir hüküm konmasını lüzumlu görmüşse J 
bunun hayli tetkike mühtaç bulunmasından dolayı resmin bu gibi 
es!leselere teşmil edilmesinin hükumetçe tetkik edilerek 935 mali ııe 
si içind hükumet tarafından meclise bir kanun lôyihaaı sevkedilma'. 
kararlaştırmış ve layihaya bu husus muvakkat bir madde ilave etmifl' 

Kambiga kararnamesinde ladilô.I 
ANKARA, 5 (Telefonla) - Maliye vekaleti kambiyo kararna , 

mesinin imtiyazlı firketlerin dövizlerine ait olan maJdeıfnin tad;ı; 
hakkında hazırladığı kararname p ıojesini icra vekilleri heyetine serJ • 
ketmiştir. 

Bu tadil ile i mtiyazlı firketler in aksiyonlarına faiz ve temettü ol• 
mak üzere müsaade alarak harice gönderdikleri dövizleri bir kaç setti 
için memleket da/ıllinde alıkoymaları maksadı is.tihılal olunmuflııf• 

Kayseri mensucat fabrikası 
ANKARA, 5 (Telefonla) - Sovyet Rusya heyeti bugün şehı'ld 

ze geldi. Heyet burada dokuma labrikalanmızın makineleri hakkınl' 
temasta bulunacaklar ve takarrür ettirilecek mak~neler ve aksamı İ ' 
çin ayrı bir mukavele yapacaklardır. 

Ônümü:ı:cleki ha/tanın ilk günlerinde Kayseri mensucat labri/ıd • 
sının temel alma merasiminde de bulunacaklardır. Merasime biZ".,ıJ 
Ba,veMil ismet Pa,anın riyaset etmesi kuvvetle muhtemeldir. 

Cumhuriyet merkez bankası 
ANKARA, 5 (Telefonla) - Merkez Bankası estu nizamnam~ 

de bankanın heyeti umumiyesi tarafından kabul edilen tadilatın ftf 
kez Bankası kanunile mütenazır olmasını temin için Maliye vekôle ' 
ti bir kanun layihası hazırlanu,tır. 

Liiyihaya göre, umumi ve mülhak bütçelerden her sene itfa harf' 
lığı olarak ayrılan yüzde birleri Cümhuriyet Merkez bankası Mallf' 
vekiileti~"n muvafakatini almak su retile itfa etmiyerek bu paralarlİ 
devlet tahvili de alabilecektir. 

Sobranyada Türk seggahları Viganaga gidigof 
Dem· il 18 ·1 -d7 l ._ b' · VIY ANA, 5 ( A.A.) - Avustıı rya seyahat bürosu reisi M. Stafelll:I 

Belgratta 

ıryo arı nazırı mı yon ınar ı& ır mn daveti üzerine Türk Turing klöb reiııi Re,it Saffet Bey Mayuı~ 
• • • aleyhine İstİzahlar suiistimal keıfedildi sında buraya gelecek ve ertesi günü Avusturya hars cemiyetinde,,. 

Kinuede artık cefa ve sabra takat SOFYA 5 (AA) Sob konferans verecektir. Konferansa Avusturya hükümeii erkiinı ve 1"'~ 
kalmarlı' d • · · - ran- BELGRA T, 5. A.A. - Bir suiis- • · d tl"d· l B h · h" k eden 60 k. ·ı·k T·· k h ya a ;ki mebua, demiryolları nazı- munnı ave ı ır er. a ıeya ate ıf. ~a lfl ı ur e-_,,, 

mülkü talan etmedik hiç bir musibrt rı M. Kosturkef aleyhinde istiızah timal meselesinin meydaan çık- ve bu meyanda Türkiye B. M. Mecl ... ne mensup mebuslar da 7 Mor 
kalmadı, takrirleri vermi•lerdir. ması neticesinde'muhaberat neza- ta Viyanayı ziymet edeceklerdir. 

Saltanatla eski haşmet, eski JeVket ~ 
kalmadı. Bu takrirlerde mumaileyhin fe- reti şeflerinden birisi ile dört me- '11.8 d k 1 b • tlf 

Merhamet kıl, b01ka bir tedbiri •at· na idaresi teknit edilmektedir. Zan mur tevkif edilmittir. JV1.eg an avgasına çevriten lr m 
vet kalmadı. nolunduğuna göre, M. Kostur • f' l l SON 5 (Mili. ) ..1 ~Padİfahım ver fU bedbaht ürrunete kef ;stifa mecburiyetinde kalacak- nti as edi en miktar 18 milyon GiRE , ıyet - Ye~iltepe ve Spor klüpleri ara.ında !"', 

hürriyeti, dinar tahmin ediliyor. Yeniden ba- pılan filt maçının ikinci devresinde iki takım oyuncuları biribirine gır, 
"Kaldır i•tibJadı mesut eyle mülkü trr. Bu takdirde demiryolları ne- diler. Seyirciler de kavgaya i•tirak etti. Jandarmanın müdahalesi ile 

milleti zareti muvakkaten başvekil tarafın zı tevkifat yapılmasına intizar o· l T 

(Bitmedi) dan idare edilecektir. lunuyor. yuncu ar ayrılabildi ve maç neticesiz kaldı. / 

c---------U-A_T_N_D--0--U-D_U __ L_A_R_l_M_l_Z_') \Tramvay şirketil0 

Völkischer Beobachter'den : dan Türk iktıaat nazırı Celal Bey ile 1 te - Türkiye için büyük imkanlar ve· müstemlekelerinıiz bize mal gönde~- Müzakereler 
Türk hariciye vekaletinin umumi kati· rilmiıtir. BQfkaca incir gümrüğünün bilirler ve biden fabrika mahııulü lf' 

Malcim olduğu üzere, Türkiye bir 
müddet euvel kendi gümrük tarile!fin· 
deki bir takım maddelerin gümrük 
resmini oldukça mühim bir nisbette ar .. 
tırdı. Bu vaziyet karşısında Alman . 
Türk ticaret mukavelesine göre Al . 
manya için bir hakkın istimali icap et
ti, yani Türkiye kendi gümrük tarife
sini tez.yit edince Almanya'n!n Türki.
yc'ye müracaat ederek bir tevazün ve 
teıviye elde etmek üzere müzakere 
talep etmif, Alman · Türk ticaret mu
kaueleıinde mahfuz tutulmuf bir hak 
olmakta Almanya bu hakkı kullandı. 
Bunun üzerine Ankara'da haftalarca 
.süren müzakereler yapıldı, 11e netice. 
de bir itilaf hasıl olarak 19 nisanda 
imza edildi. Bu itilafın tasdiki lazım 
gelmekte ise de taıdik beklenilmeksi· 
zin itilcif 1 mayısta muvakkaten m.?ri· 
yete girecektir. 

Alman .. Türk müzakeratı dostane 
bir lıava içinde cereyan etmi§tir. Elde 
edilen netice her iki taraf için tatmin· 
kardır. Müzakerata Türkler tarafın· 

bi Numan Rilat Bey iştirak etmiıler· de tahliline mÜ•aade olunmuıtur. Ni- mallar isteyebilirlerdi. Fakat bu pa • ANKARA 5 (Telefonla) _,,,. 
dir. Bu müzakerat neticesinde: hayet Türkiye halı ~ümrüg"ü yüzünden rarun Almanlara verilmesi tercih edil t bul T 

1 

• k t"I e1' f' ~ m". an ramvay tır e ı e p ı·U' 
Evvelce Alman • Türk ticaret mu • zarara uğradığını beyan ettiğinden, ta- tf pP"' 

kcıvelesinde Türklere bahşedilmiş olan rilemizin bu maddelerinde sikleti met· Makalenin maharriri bundan sonra kında müzakerelere devam e I f' 
gümrük tenzilatının, Türkler tarafın- re murabbaında 2,7 kfiograma baliğ o- Almanl~rdan _bu P,a;anın a~ın.ması i • cektir. Nafia Vekaleti lstanbıl ,,ı 
dan kendi gümrük tarifelerinde yapı· lan veya bu miktarı tecavüz eden halı· çin çekılen muşkulattan §ıkayet et • l k "k • k ·ı h il l nıafl 
lan tezyit ni•betinde arttırılman ııu· lar için gümrük resmi 600 den 500 mektedir. e trı tır etı e a 0 un · 1 
rctile Almanya için bir tevazün husule marka ve ipek halılar için de 700 den O 'den • zem görülen mühim meseleletl &-' 
g ı· ·ı · t' B k k · 600 k ·1 d"l · · euvre · k ·· · k · ı·hiYe e ırı mış ır. Qf aca ontenıan te:ı • mar a tenzı e ı mı1tır. riitme uzere tır etın sa a t ; 
ziaıile •erbest ithalat listelerinde de d .;e 
Almanya'ya müsaadat bahıedilmiştir. Daily Express'ten: Oeuııre gazetesi, Sovyetlerin Paris mümesaillerini Ankaraya a 
T . . aelareti müateann M. RNembergİn ev k k d d 
ıcaret mukavelesinde yapılan tadilat ~ 1m.zemairrarın-Kaaır5. aba hattı Al · l kil l velki gün M. Bartuyu ziyareti unıuın 
manya ıçin bir takım mensucat em- Almanyanın a aca ı ari e mü.za · da bilhassa Souyet Rıu)!P'nın Millet • 

tiasile kimya sanayiine ve otomobille.. kereye gİriftiii 11e Reihsban.lı müdü • ler cemiyetine girmesi. hu•asunwı mev 
re taalluk etmektedir. Almanya ile rünün alacklılara klJrfı çok ıert bir zuu bahsolmuı olduğunu iatihbaratı • 
Türkiye arasında cari kliring mukave- lisan kullandığı malumdur. Bu müna- na atfen yazmaktadır. Bu gazete, Le· - ANKARA, 5 (Telefonla)_.; 
lesi hakkında da: sebetle Daily Express gazetesi, Al • histanın Rusyanın Milletler Cemiye . .. bllY~ _ 

Mukavelenin Feshedileceği, müddeit manyaya borç para verenler için tine girmesi meselesine pek o kadar İzmir • Kasaba hattının ~ıı 5ııt-" 
münl<azi olmazdan iki ay evvel ihbar "aptal" demekten çekinmemekte ve hararetle taraftar görünmerr,kte ol · sı için firket mümesaillerıle _j 

h d şunu ilıiue etmektedir: b 1 d • ere1;""a1 
edilmemiş ise er elasında mukavele- Eğer bu 50 milyo!' memlekette mu masına rağmen ı.t mese e ı" mama oğlu Şükrü Bey arasında C "a IY' 
nin daha altı ay meri o/mas< tesbit e· halaaz edilmif olıaydı, bunlan kul • çıkarmasının mevzuu bahso mııyaca • eden müzakereler son safhaı - .ili 
dilmiştir. lanmak,.,., işsizlerimize İf temin ede- ğını yazarak 1öyle diyor: f tatJI;';, 
Diğer taraftan Türkiye 0 ye de bazı bilecek olan büyük nafia iflerine ya. E"°sen M. Bartunun Varşoııayı ziya hil olmu,tur. Her iki tara 

1 
.,Ji> 

müsaadat bahşedilmiştir: Yumuı·ta İt· tırmah mümkiindü. Eğer bu para müs retinin netice.si, Moskova ile Varşoı:a eden bir anlaşma sekli elde 
ha/atımızda - Alman :z:i.irraının men· mir iıler vücude getirmek için mü.. arasındaki miinaseebtlerde salci/ı hu • miş sayılabilir 
faatlerine mugayir olmıyacak suret • temlekelerimi:z;e gönderilmif olıaydı. •ule getirmiştir. 



• IFm:Ls:iaW 
Hıdırelez 

Malim ola ki; bugün medrese 
tiibirile Hıdırilya ue halk tabirile 
Hıdırella.'dir. Derler ki, H11lırellez 
Çingene bayramıdır. Benim bildi -
iim, o lfÜn balıcınn bafulır 11e ka -
zu yenir, yefillik yenir 11e taıhiatin 
ilk ccmlannıan tes'it edilir. Doğru 
... na sö~emelı lUımBJirse Çin -
•enelerin 6ayr... olarrJr 6a giinü 
8efnıelerinde biiyiilı bir iaabet uar 
ılır. Tabiat bayram etlerlıen, iman 
lonn tla bana iftiralı. etmeleri, ha
ilanın, -yan 11e topraiuı neJUİne 
lrot.Jmaian lıiç le yonllf değildir. 
Hıdırella. balıaini etlerlıen Çinıre
neliği lıahrl-ya imlıan 70lı -
tar. Ba lilo-1 11• Wentler ırlım 
faril.ini - raatlıya ıetlıilı elmİf 
değilim _,_ t/ofr- lw:ryat·lel -
selelerine bayıhnm. &111.ıa ,,_,. -
rİ;yeti tetlirgin etlen H salı dJa 
Ptıra lıaznnıaya, ,,......, olmaya, 

ŞEHiR IFıK~ 
" Adam sende! ... ,, 

'A.rlıadQflm SaJallala - Türlriye-

ralıat elm•Y. mini olan atanma -
nın aleylaintletlirler. Sonra bir ye -
re bailanıp onlftln derdine ortak 
olrnatlanaa gÖfebe lıalinde YQfll -

mayı tercih ederler. E bütün ban
lar bapn dünyada )'Qllllf yallaf 
taammüm etmeye b"'1ayan telalı -
kilerdir. Birçok memleketlerde ••
kılma, utanma çoktan lıalkn11f, 
hatta utanma ile •ıkılmayı ltosta -
lık telalıki ettiklerinden tetlauiai if n gazetelere ilanlar bile /ıoymuf
.ardır.. Göçebe hayata gelince; 
•naanlann en zenginleri muttaaıl 
•eyqlaat ediyorlar. Şu laalde?. 
d ~ l.aicle elendim bir doatumun 
eclıği gibi inaan Y alauıli gibi lıaza 

nıp Çingene gibi yaf"171alıdır. Bur" ~~ İatediğiniz gibi tel•r edebi-
"•uıız. 

H ~er •ene olduğu gibi bu sene de 
,:ı rtı!l~z münaseöetile Edirne 11e 
( va[ ... ıunıani çeri bafılığından 
Kakaua) acrleulaalı ve yarm çin

rrenece, Yanaı türkçe manzum ve 
ltıenaur bir dauetiye aldık. Çinge
:ıere _ lıwmlanm bir yabancı liaan 
ti daff!6ndan dercetmiyorum. Da11e 
,,;enın bQfındaki t(lf baamaaı gö • 
'i k .atan çingene rearniııaden aonra 
., enıyar: 
Mut Barolara (bu baro avalıatla

l'ın ~aroau değildir.) 
f"illeti neft6ei lııptıyanın yeu • 

ltı.i IJtft'udu mübareki olan 6 Ma
.)lıa 1934 aabalaı hılıiyi pmıaten bir 
..,.., Oft d-'-'L- •• • -L--' 
" .....-uçaanıye..._ -

em edaaına harçla oldulılan 6a7 
ranı • • . _. • • .--.:.1• 

CIJ'lm uaveti1-ır.,, 
Ve altında tla on beyitlilı man

Zıını lıınm geliyor. Bu lııamtlan İf
te birkaç beyit: 

'-lfte ne11ruzu laızırda milletimiz 
'K lalaretler. 
• iillei çergenipinin gamı ı&/ômı 

"Ç l gider.,, 
o ulı çocukları pür nq'e cem'i-

" F yet kurup 
akara fakİrtleriz. laamdetleriz. 

"Y laı&linıiz.e 
evnıi ma/aaaa muktazaaı iter ça-

" I .. . dır el.li bugün 
fll lfl'et bi,. de kuza mutlaka ke • 

.. D bap eda 
avul ı • 6V lcrkun aaz pö)li• 

"P-L- .. L'-<• -.&....~~"'!'i JQijn -···-zum.,.... _ __,.,.,."*. 
•B· .. ain.._ ..... 

ır •ene ,.lrtilimf% miAnıd - • 
,, f'C'Aloı ....... tiş, 
lfte 6qS. dimi .... ' n ..... n • 

. tlan rel' eder.,, 
"Gel h meçlıfte ,euk gör ihtiyar 

et z.al.meti,, 

Vakıa vezni düzgün değil am -
~ Wi)'Ui boz.ak. yeni bizim fİ
ırlerde de bundan fazla düz.en 11 • 

nınmıyar .. 
Ne yazık ki; davetnamede ne - • 

,.,,_ Ptilecefi yaz.ılı tleğil. 
FELEK 

Polonxa Münakalat 
nazırı gelemedi 

it Pola.aya möjnelr•lat num M 
•bko.aki ...... tanareail ~ 

teiıı •i•de • ' hniı..._ e 
M. Rabkonlıi ae:ralaatini" • •-L. 

ettİiiai ancak . -ır 
(Jana)~:~ Llı..ı· - , • .: tau 
-u'lnlf .. r. 
·n!olonya münakalat UZJn Ye

f1 Yde, Tayyare Cemiyeti erlri • 
Ilı _ve tayyarec:ilerimüı tarahndan sa 
iDİıllli 111rette kartdanacaktır. 

Müıadere edilen 
kaçak eıya 

t..L~~hiaarlar lataııbul hapnöodiriyeti 
- -..rlan tarııfmclıuı - lıir 

&)' Zaıfmıla yakalanan lıaçak ef111 
laalanl.r: 
• 8657 papkel ,.m.. itlaali memnu 

!!icara, ıo ta•ı...r..iz rakı Mlıtı nka· 
:;

5
1 çalr=alı, 18 adet çakmak tA§ı, 

..... "-~ Uçak lÜtÜn, 8 .... te OJUn 
;;;:-. 753 varak ..... lijıdı, 6 a-

Mı.ır U.aruı, 116 kilo 750 ıram fil 
......, .1 ":i'°' aso ..._. ı.-y.ı.. 4 ıite 
::.';•Yelı meçi.ut içki, 900 ,...... Yer • 
_ 150 sram iapirto, 23 adet taban
--. .zı adet fi....,ıı: aıiiaaclere oluadııiu C'. ~ aliluıdar aalüpleri de ih 

-hk ım•lerina wrilmiflerdir. 

~K.ON0/111 

Esnafın 
Kazancı 

Reis ve katiplerle, müra
kıplar dün de toplandılar 

Eınaf cemiyetleri reis Ye um• · 
mi katipleri dün Beyoğlunda mu -
siki cemiyeti salonunda Esnaf ce
miyetleri müraluplannm da ittir• 
kile bir içtima ,apnuflardır. Her a 
ym ilk cumartesi günü yapdan ~ 
içtimalarm dünkünün de geçen qı 
marlesi günü yapılan içtimada gö. 
rüfillen e~ınafın kazanç vergisi ü ı. 
zerinde müzakerata deYam edil -
miftir. Bu husuata maliye müra • 
kıpliğile temas etmek üzere ıreçe 
içtimada ayrılan bet kitilik heye 
namına izahat Yerilmiftİr. Ka:ır.uıf 
verıisinde iami sikredilen _ _. 
zümrelerinin loyamun TIQl'et o 
dası -ıisi tarafmd- ,..pdd.P 
hakkındaki izahat ta dinlendikten 
sonra içtimaa nihayet -verildi. 

Fındıklar dUşUk 
Fındık fiatlanndaki dütüklü

ğün ve alıt veritlerdeki durgunluk 
devam etmektedir. Geçen hafta bir 
kaç alıt Yeritten maada it olmamıt 
br. Avrupa müfterileri bu sene mah 
aullerinin tohumlannı bekliyerek 
yadeli muamelata giritmemekte ve 
ellerindeki stoklan kullanmakta -
dırlar. Bu ay içinde mahaal Taziye 
ti anlatılacakbr. Bu ••ziyet bir ke 
re anlatıldıktan sonra hararetli a
llf Yeritler :ııapılabileceği tahmin e 
dilmektedir. 

Amerikayı gönderilecek mallar 
Aldığımız maliimata nazaran 

Amerika hükUmetile hükiimetimiz 
arumda Amerikaya ihraç edile -
cek Türk mallaruun Amerikaya 
girebilmesi için bazı ,eraiti haiz 
olmaaı tekfinde bir anlatma yapıl 
mıttır. Bu anlatma mucibince A • 
merikaya girecek Türk mallan -
nm yalna mahreç fehrinin ismini 
t ... ması kifi değildir. Bu malların 
ayni zau.nda ambalajı üzerinde 
behemahal Türkiye kelimesi bulu
nacakbr. 

Ereğli çilekçileri vapur istiyor 
Karadeniz Ereğlisinde her aene 

yüz bin kilodan fazla çilek yetit -
mekteclir. Bu haYalinin çilek müs
tahsilleri dün Ticaret odasına bir 
müracaatta bulunmutlardır. Çilek
çiler bu kıymetli mahaulün çürü -
meden İstanbul limanına indirile -
bilmem İçin sık, sık vapurların Ka
radeniz Ereğlisine uğramasının te
minini istemektedirler. Oda vapur 
culuk tirketi ve denizyolları ida • 
reai nezdinde bu poatalarm temi -
ni İçin tetebbüste bulunacakbr. 

Buğday sevkiyatı 
Ges ... hafta fehrimizden y . 

.._ .-ı.lı:etlere 169() v d h · 
le llS IDD buğ.clay ıevkec1·İ .a _ı-
htenf,uJ •tokun 

30 
. ı mıttir. 

fasla lmaa UD bın tondan 
da d .. o :.::a'!n:.· pi~ 

u~~~ ••G~':e-..ııll-yen diifük aibneai clolaJ'l8Ue fl1!:: 
~t yekUnlan ii•t üzerinde ...._ 
sır olmamaktadır. 

il 1 1 BORSA 
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B• d ı• b d 1 b d ' /llAARIFTE tle ilk radya apikeri. - Geçenler-. 
ır e 1 ir e iyi ogw u. de ::,:n;.~;:z::; ı1.:,:;:1;_ 

Doçentlerin ZllnCI caddesinin tam Fındılılı ile 

150 azgın delinin kayış bağlarla bailı Askerliği :;1,~e!:w:e0!",;;!:en:::::::,,~;-
yattıkları koğuşta bir facia! Ecnebi profesörler tercü- ~;";a-;';r~;::~:;:::,.~ ..... 

ı • 1111 • • k 1 ? Fillıalıika ticaretJı serhat oltla-
Deli kadın iplerini nasıl çözdü, arkadaşını nasıl öldürdü? mansız mı a ıyor iu bir memlekette buna bir,.,, de-

E ık Oniveraite kurulurken muLte • ek l"----J ı ,,.._,_ · · I 
."e i ııec.: Bakırköy Emruı yana mevdudur. Gardiyaolar ıe. m- ~ır • ...,.....,. lflll -· altlıy~ ve ~bıye hastanesinde az- ce QIÜnavebe ile kovuıta nöbet lif fakü1telere bir çok senç doçent bu adamın bir lııımar - malıi. 

ım ~ır delı bağlarım çö.zmüt ve beklemektedirler. Ancak kovut o ahnmıfb. Bu doçentlerin fıemen yetinde olan tezgi/ıım oratlalti illı 
yatagmda mıtıl mıtıl uyuyan bir kadar büyüktür ki bir nöbetçi her hepsi bu ay batından itaren, hiz- mektebin köfeaintle lnınnap ol.-
b&Jb.. .. azgm deliyi boğarak öldür- yatağı teker teker dol--ıp tekrar meti med>uriyelerini yapınU üze- tlır. Sa6alıleyin illımelıkp socvA-_,. re aakere almmıtlardır. ları 6a eti &.-- ii .... _rlar 
muıtur. eski yatağın batma dönünceye ka- Bu yüzden fakültelerde bir çok L-L amm .......-; ILJO • 

Bu facia oece yanamdan ilri dar yanm aaat .. ~ı..edir. ucınt O)'lma • oynı70rlanrtlfo Yani 
" ·~-· ecnel>i profesörler tercümamız ve aoW orlaaında tlolttı lıİifÜ/r )'tlfl• 

s~at IOllra ve tam 150 azgm deli.- Ayni. zamanda bu kovııt biri- muaYinais kalmatlardır. Tedrisat ki ·---' al L---

'!1n ~yo.lalkannda baih ~ birinden ayn salonlardan mütetek· kısmen sekteye ujramtftır. etim;;;~• -ta .........,... feJlli/e 
g.u -ıo•na onııta cereyan etmlf- kil olduğu için de vaki olacak u- ÜDİftraite rektörlüğü lıa husua Benim bu aütunlartla 6a ma«e 
tır. fak tefek "~"'ı··ıe • !!L.-t 'I. • L-- _..._. 1 al 

V
-,_, · delil den N · gurw u " nuuc çı.cnn uou;ı t-.. er etrafında aad mevzaa baat.,..,, i.. 
.. • ı-ı er aaye kolayca ititmeai mümkün değil - M ft • ı--'i&ım" --L•-, .__,._.1_ ..::..::.. ..__ 

hamm qleriJe ayaklarnu hail• - clir. 8 ep ırrn ır pzıntısı -~~--' ~~--·~- ·--... ~ 

jan kayıılan kemirmeğe batlamıf 
•e tam iki, iiç saat uğratbktan 
~nra bunlan tamamen kurtar -
fD•i• 111UYalfak olmuttur. 

Bu deliler ayaklanndan bağlı 
ıolduldan ıti aynca mun kollu ve 

oHan arkadan bağlı gömlek te 
iymektedirler. Bu gömlekler yel
en besinden yapıldığl için kolay 

kolay yırtdmuı w sökülmeai de 
kabil değildir. 

Fakat Naciye haıum, bu göm· 
leğin içinden taaaklan ile bir de
lik açmaya, bu delikten ÇJkardığı 
~an ile de dini arkasmdan 
bağlayan ipleri çözmeye muvaffak 
olmuftur . 

Bu suretle tamamen serbest ka
lan Naciye hanını yatağmdan fır
lar fırl-az doiruca Latife h,aniii\M 
isminde eli kolu ve ayaklan haili 
olarak uyuyan bir bati<• cWiuin 
yatağı batma geldi Ye sntnıdan 
pkardığı yelken bezinden gömle
ğin aağlam iplerini Latife hanımın 
gırtlağına dolayarak olanca kuv • 
vetile aıkmaya batlamıttır. 

Latife hanım bir kaç d.kika 
sonra ölmüt. katil deli de karyo -
lanm başında «urup bu ölünün ba
tında kahkahalarla gülmeğe bat -
lamıtlır. 

Bu kovuşun bütün işi 6 garcli-

B d 
Mektepler dün L_1..._ • ıı· .....,..e ,........, waep :ı-. 

unun için gar iyanlar ve has- -r •- - nin, ,..._ oelüinin .,_,,.._ -" 
tah "d · f · k lerine bat1amıılardır. Dün Eyup·· .-.. ·--ane ı areaı acıanın aııca er - men~·· • ıwr..t a1qtumı 6a 
tesi sabah farkına varabilmitler • orta mektd»i Kiğıthaneye ıitmit- ı--""'-- -.&. nılalanntla -
d. tir. Bazı ilk mektepler de bocala- ,,,__, ı-~- "~ 
ır. fi 1- tairlerden iter iis İ-

V.it'• derhal müdclei-ı • rile birlikte muhtelif semtleTe ıez.- Ja .,Jil bal- ile bana men'• 
liğe haber verilmit, diğer taraftan aıeğe ıitmiflerdir. ----1 tefebbiia etmenin alalalri ile içtİnlai 
katrl deli Naciıye hanım tekrar Ye 1----IHtM,....deıl'Sfi rı b:r umile olduğuna l.er üçünün de 
mütkülitla yakalanarak eli kolu Eskİı Adliye Tekili Yusuf Ke - l.atırlarına getirmemeleridir. lfte 
bağlanmıt ve tecrit edilmittir. mal Bey bu ak§am inkılap tarihi asıl haata!ık bu noktadadır. Böyle 

Vak'anm tahkikine müddeiu - enstitüsünde derslerine devam e· küçük il.mailer, cemiyete ait 11azi-
mumi muavinlerin Kamil Bey va- decekt?r. • leyi böyle benimsememiz.liklerdir 
siyet etmittir. Ka~il Bey hasta • Yusuf Kemal Bey inkılibımı· ki cemiyet için fena örnekler 11e le-
haneye ritmi§, biqat konıtlann zın ikbsadi tekamül safhalarını ne neticeler dotıırur. 

anlatacaktır. "Adam •ende! Dünyayı tlüult-
yaziyetini tetkik etmit •e .gardi • 1' ki d" 1 melı bana mı lıaltlı.1,, aöz.ü, tlilimiz 
yanları bu faciadan mesul tutma- yOCU arın lf?8ri Ç0r0 tle salı tedavüldetlir.Bu aö:ır.,,bİT salı 
ya imkan görememi,tir . Uk mekteplerde dit tabipleri lanm1z.1n ruhi haletini p.terir. 

Katil de ehliyeti cezaiyeai ol - taraf~ndan talebelerin dit muaye • Pek çolrlanmız., cemiyet içindeki 
mıyan bir deli olduğu için talli _ nelen yapılmakta olduğunu yazDHf vazilemiz.i, yalnı;s aa6alı olımcwı .-
bata mahal bulunamamıştır. tık. )'GWk, İfe gitmelr, ~ 1 ı ?' 
Gayri mübadillere 
Bono tevziatı 

Gayri mübadiller tevziat lcıo • 
misyonu, bono tevziatına batla -
mak için, üç büyük cilt tutan on 
.biner liralık büyük latadaka bo-. 
ların gönderilmesini beklemekte -
dir. 

Küçük kıymetteki bonolar, ta -
nıamen hazırlaıımııt ve komisyona 
tevdi edilmittir. 

T eniııta puarteai günü baı -
lanmuı muhtemeldir. 

Komserlik terfi imtihanlan 
Merkez memurluklarile komi • 

serliklere terfi imtihanları dün 'Vİ
iayette yapılacak idi. imtihanlar 
hazirana talik edilmittir. 

Gülbane müsamereleri 
Mutat tıbbi Gülhaae müaame

releri buıün saat 16,30 da yapıla· 
caktır. 

Dit tabipleri cemiyeti. mektep- gece olunca tla yatıp 14 nt 111!1! 
lerden alman cetvellerden bir ia ·- niiıa)'et bir giin ,;;rlW .a o•!'-
tatistik çıkarmıttır. Bu i.titaati - 6i bant bir~~ i;f~lı~aa. 
ğe göre, 30 bin çocuk muayene e- Bir inr - r r ~ L... ~_.va-
dilmit ve yalnız bunlardan ancak z.ilai, 6a """'- ' - -ar 
bin kadar talebenin diılerinin aai· ..-.. .. 6a Wau İplİJai değildir. 
lam olduiu ıörülmütlür. ,,. ol.11011M imlıôn da Yoktur. Dün-

1fnıversıfe ı rosını 7fl7I m ,,. ben düz.eltmeyip te kim 
tliiultecek? •• Kediler mi, yokaa 

alınmıyan mlderrisler önlelı 11eya örümcekler mi? .. Ell•et-
Darülfünam nJa1a e*1i ' , g. ~biz düzelteceğiz; uaz.ilelerimiz.i 

nİYeraite kadroau içine .ı, \ • 6ılerek, gördüğiimiiz. alıaalrlılrlan. 
yan müderrislerin maatlan t~m o- •akatlıkla11 il.tar etlerd., ait oltla
larak verilmeğe devam ediliy_r • iu mercileri ikaz. eyliyerek_. Hatta 
du. bu, biz.im pl.aımızı dofrudan doğ-

Açıkta kalan bu müderrisle • raya aliilıadtıt etmeyip te yukarda 
rin _.,. -YD .-unda Jııaile • ki mÜfllhede taruntla cemiyete aiı 
celdir. Eni he 'ar, 4ila - 111!!•1 "'- J,.,._. Bu, 6isina isin 6ir lıalı 
lanm abmtlardır. r''! •= '-'- Jıir tle ,,,,.,..,_ 6w. 

Bu müderrislerden lıir lıımm Nra'•. 
muhtelif liselere muallim tayin e- - il&. * ' ı ! ' ":~~ 
dilmiştir. Bir kısmı da meslekle - Böyle alıfhlt. Hig • 

farımaz. da olnm, "ııad- - t1.r rile alakadar diğer vekaletlerde it 
almıtlard1r. Haziran birden itiba- zil.niyetinin teeaaüaüne _,,. -. 
ren hiç bir vuifeye tayin eclilmj.. aamal.a 11e miiaaaJe etmiyelim. 
yen, fakat tekaütlük müddetlerini Salihattin ENlS 
dolduran hocalar tekaüde sevlaıılu
nacaklarchr. Tekirdağ; umumi 

Müfettişi bekliyor-
böyle düşünüyoruz, 

Siz acaba ne dersiniz? 
Biz 

Mübadele 
Komisyonu
nun lağvı 

Her aahada yapılu itleri 
1 bir bliaçoau lauırlanch 

Aiaflar tomurcui uereli çolı ol
d .. Hatta pselıler bile döküldü ..• 
v. -.ıuı.r pi-ya düffü .. 

A~1- h••aılı ~ bir 
lıaç cihette• sole ...aAiındir: Euue· 
lci bulıann girdii* de/cilet . .ı_ 
Sani -~·· 
~ İnıtilıanların yalılaflıiına •• 

lhtıyar bir -.......ı.,;;,. .. 1-.ı· '"A - ,,. __ NY -ı: . 

•as'- '-calı'-ınaia hf'""' 
- '-•• s soc lılort K.ita,.,_. -
ntua. Çıiıılıii - '-'-d b" . --· ...,. en ıre çı
sclıler asılır ff L,_.ı_ .__,__ ......_ """' _,,.,._ 
ferle beraber imtilıanlunn "-ı• . 
anda hlıaıar•unuıı.,, 

Dün •aııetelerı/m öirendilı lıi 
Uniııerıitede JIİrmi ma)lllta imtihan 
lar baflıyacdllllf. Şanııda lıaç flÜtı 
lıaldı? Dnnelı on bet flÜtı _,... 

ı.I.6aı.,. isin bii)'ÜA w _,,.,. fırtı • 
..ı., t ı'ı alı •.• H- lıe,..aıe 
Allalt hl.1'ıA --.ı 

BUim -ı -- Wı ,..,.., 
ütediiimi<S aolıta inıtilıeılann böy 
ı. birclen bire ilGıa edili11e111 ıwir. 
20 /llayıMa imtihanlara batlumaJı 
,_lıenôa ~. hem de pe/t. pA • • 
la7'ıinet1ir. Eler 6a cilıet __ ,_ 
m le il.,_ illi. o .......... ..,.,.. 

lan yasmafa ~ te lıôcet yolttıı. 
Eier talebe, iınlibeılann -leci 
15 /llayıata yapılm wiua lnmdan 
dört bet Ol' eu11elin4en loilMydi, 
fimdi fi'..,_ elawfe ~ l:alıJıı ol
rrllUdı. ÇiinH P'ıt ıalı w laaııır • 
lanmaJı ~ """" _,_ ,,_,.._,mi. 

V.tl:ıa on p.u/e lıoslıoca OııaiHr 
9İle'nİıl tlenı.ri "-rlannıaJI. U • 

kin öyle dersler vardır lıi çalı§ıl • 
1711ftır. Fakat inıan, bir kere oku -
modan imtihana •İrae belki ı?;;ner 
11e bir defa okuyup •irene belki 
pelı iyi bir ıclıiWe •nılmı •.çebi -
lir. /fte talebelere 6a imltcinı balı~ 
fdmelı için imtiluııı baflanıııa o -
ı.n tarilıi daha e1111elden haber uer 
-lidir. 
Aunıpa Uniwrllİtelniııiıa lıeınen 

hepairule 6a ııaul caridir. R...U ta
til pnleri, da• lre.üni __ ,, ön-

tilıan baflanıııa oı- Nrilt, H -

ticenin ilcin edileceii pn daha •• 
rıebatuıda tanaim e<lilflfl bir brOfÜr 
le ilôn olanar. Falıat imtihanlann 
hfıa.lılı tarihten itibaren bütün ta 
le beler, alıaılernilı bir .... ıe teb' an, 
iJ-U. tabit edeı:eii 6ir lle.l'8 loir 
lıaç dnden beliti de -7'li ~· 
imtihan ııernwlı ~e • 
dir. 

Elueri ~e irrıtilıan 4.-.i 
- bet P,.4e11 ,_,,, .armn.. Tale
benin •,,_,.7İft 6ir imti/aata, öf· 
lqin 6afi<r loiT imtihana oe alı,..... 
ılWii diler bir imliAana girdili çolı 
- uMıülir. Yalnııı Alman Oni
wtait•lerİllin baaılarııula talebe ho 
avlandılı -nıan hac a .Wer 6a 
lar "" iatedili - inıtiAw ... ,..,. ... 

/ffe 6a imfilıeı maliiıoii w.iııa 
Vniue,..,..,e iyi lıir ._ ...._ 
..._., isin AAupaılaıW Pcri 
letlıilı .,...,, ile halan bi.aı: biiıı: 
,....;... Pı-a telif .,, ... ., Jıat'i lıir 
,.lıihle .. iti ,_,... .,_,, ,._. 
titr. o - _,,. pinaa. 

Biz böyle dii.ıünü.goruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

____ , 
19 T eıriaievvele kadar 
bitmemiı muamele 

kalmıyacak 

' 

Muhtelit mübadele komisyonu
nun meaiaine, Y unaniatsnla ara • 
mızda akt-lile nitilifname nma:i
bince it Tepinienelde hilfiil ai
~ ..nlı rii ifia, Rlı ki• 
itlerin aiirade bitiri•-ırine cabtıl 
mııktadır. MalGm oldufa ftrhlfe, 
bu tarihe kadar itler bitsin, hit
mesin komisyon lijYedilecektir. 

Komisyondaki Tüık heyetine 
menaup bir zabn dün bir -har • 
ririmize söyledijine ıöre, mütera
kim iflenlm biç lıirinin ait olduk· 
lan _ ... ...,ye intbl ederek uza 
muma -yılan bırakmamak için 
izaml surette çalıtdmaktadır. 

Tahmin edildiğine göre, elde bu 
lunan dosyalar, 19 Tetrinienele 
kadar kamilen intaç edilmit ola • 
caktır. • 

lbralıim r.n Bq r,..ıq. ,.Barım 
tJtif .,,_,_ 

TEKIRJ>AC, (Milliyet) - Şu 
birkaç sün içinde Trakya Umumi 
MüfeUifi Jlınllim Tali Beyin teh-

Pr. Vittemoare Ayuof7ada rimise ıelı ~ li '"' Viliyetimis 
civar hu'-nnda tetkikatta bu. 

işine tek,rar bqbyor lunacaklvı anle.tılmaktadır. Şeh
Ayasofyanm latanlNlu Wi rimisde buhınacUları iki ıün i-

emaamda o samw ıir* ıayet çincle her ... adaki yapılan itlerin 
sanatkarane ........... rapıhnıt bir biliııçosunu tetkik etmekle be-
bir.,..... ile ünrleri lrtülen raber Trakya tehirleri içinde ebem 
-ıilrleııbrııl ...,.dana çıhmuık- miyeti iktiaadiyeai itibarile birin
la lmfıul olan - laer _.. ... llle'V ci derecede gelen Tekinlai hin-
aiaılerde ite bqlQJp lap yakın terl-dı için de biır pir dilekleri-
faaliyetini tatil eden mütelaassıs miz Yardır. En büyük ilatiy.ç yol-
profeaör Witmoare•un tefırimi:ııe larıbr. Trakyanm ller Mleda inki-
ıeldili yuiliıufb. taf mı temin için çalırpcak luymet-

Pnlfeeiil t.a aeferki ıefitinde li müfettitimb =a=dan kartdana-
de y•nmde lıir kaç mütelıue11 aa- cakbr. 
ta ıetirmiftir. Ba defa Nartekain ı-----ııı1ııı-...m---
metiaalinde bulUllOll Te Hunti J. dalailindeki IDOAYilderin meyda -
aa ilrHunti Mw;;r · taeYir eden na çıkanlına11 itile metıul ola• 
mauyilıi ııs ... k. - • ca .. caktır. 



Rıza Şah ve 
bugünkü lran 

Komşu ve Kardeş lranın büyük 
kurtarıcısını pek yakında aramız
ra görmekle sevinçli günler geçi • 
receğiz. Altın kronometre 

için için bitmek üzere olan ha
nın hastalığını teşhis edip onu kur 
taran ala Hazreti Rıza Şah Pehle
vi Hazretleri, vatanının felaketli 
günlerini içinden görerek o günle
rin ıztıraplarını bizzat yaşamış de 
rin görüşlü, kuvetli iradeli bir tah 
siyettir. 

Tahrana pek yakın bir köy o -
lan Bağşah'tan yürüttüğü kuvvetle 
rile orta devir tahakkümünü de -
vam ettirmekte olan hükumeti de 
virmek ve T abram itgal etmek su
reti le devlet idaresine Vüzeratı 
Cenk - Harbiye nazırlığı ile vaz'ı
yet eden Rıza Şah, hemen pek ya• 
kın bir tarihte yanı bafında, kom
lfU T ürkyienin İ'.ctiklal uğurunda 
yaptığı kanlı savatlarını ve o ıa -
vaşları idare eden Büyük Mustafa 
Kemali görüyordu. 

Rıza Şah Pehlevi Hazretleri, 
Büyük Gazinin kurtulut ve ilerile
yi~ hamlelerini kendine örnek et
mesini pek güzel bilmif ve yeni 
Türkiyenin inkılap adımlarını çok 
yakından takip eden Iranın bu 
büyük başı, ayni adımları kendi 
memleketinde de attırmağa savat
mıştır. 

- Fransızcadan -
Baron Pelka Fiyonistan kralı 

tarafından Scaferlati prensliği da
hilinde Fiyonistanı temsile me -
mur olmuştu. Hareketinden evvel 
de kral, kend~sine bir altın kro -
nometre hediye etmişti. Krono • 
metrenin kapağının içinde kralın 
el yaz>Sı ile imzası ve ithafı hak • 
kedilmiş.ti. 

Nihayet günün birinde yeni se
fir Scaferlati'ye muvasalat etti. 
Burada nezaretlerin hepsi bir bi
na dahilinde idi. Blok Pelta nazrr
ları böyle bir arada kolayca zrya -
ret edebileceği için memnundu. 

Randevu aldığı gün Baron Pel
ta parlak sefir ünifonnasını giy -
di, ni~larını taktı, altın krono
metresini de yeleğinin cebine in -
dirdi. Doğru hükumet dairesine gi
derek evvela harbiye nazırına kar
tım gönderdi. 

Nazır büyük bir nezaketle kabul 
etti. Sefiri yanma oturttu, siga -
ralar takdim etti. Fiyonistandan 
ve onu idare eden adamlardan bü
yük sitayişle bahsetti. Sefire de 
şahsen beyanı hoşamedi etti. 

Ala Hazretin ilk i,leri arasında 
memlekette tam ve mutlak bir asa
yiş temini gelmiştir. Bugün İran'. 
da, asırlardan beri görülmemi, bir 
inzibat ve sükun vardır. 

Baron Pelka müsaade almak i
çin ayağa her kalktıkça, nazır pek 
sevimli bir jestle sefiri elbisesi -
nin eteğinden yakalıyor, çekerek 
tekrar oturtuyordu. Nihayet Baron 
müsaade alabildi ve üst kııta, bu 
kata yerleş.mit olan adliye nazı -
rını ziyarete çıktı. Rıza Şah Hazretleri orduyu ten

sik ve teçhize başlıyarak dağınık 
bir halde bulunan askeri munta -
zam kuvvetler haline getirmeğe ve 
ellerindeki eskimiş silahları yeni 
model esleha ile değiftirmeğe, as
kerin milli hüviyet ve benliğini 
takviyeye muvaffak olmu, ve da
ha birkaç sene evveline kadar mec
buri olmıyan askerlik vazifesini de 
her medeni memlekette olduğu gi
bi mecburi şekle sokmuflur· Ala 
Hazret Tahran' da bir harbiye ve 
topçu mektebi açarak ordunun 
mektepli zabit ihtiyacını te
min etmi' ve bu mektepler
den iyi derece ile çıkan 
gençleri askerlik fenninin terakki 
etmif olduğu memleketlere gönde
rerek, bu suretle yüksek askC'rlik 
tahsili yapmış gençlerle de orduyu 
takviyeye çalışmı4tır. 

Bugünkü lran'ın adli işlerinde 
de !'ek bariz bir terakki görülrnek
t.edır. Son zamanlara kadar şer'i 
mahkemeler vasıtasile yürümeğe 
çalışan adliye işleri Ala Hazret'in 
bir darbesile nizami mahkemelere 
geçmiş ve iyi faydalar vermeğ.
başlamıftır. 

Hele ma:l\rif hayatında daha can 
ltlık ve gençlik hareketleri mevcut
tur. Ecnebi kapitülasyonlarını sö- · 
k~p ~tan. Rıza Şah Hazretleri ccne. 
bılerın sıyasi rekabetleri dola . 
l~. me~leketin<k açılmış aykır;~~
şuncelı ve zararlı yabancı mekt 
!erini de kapatmıf açık b k lepb" .k. • ıra ı an 
ır ı ı tanesinin de ders progranı-

l~nnı memleketin nef'ine göre tas
hıh ettirmittir. 

Iran' da gümrük tetkilatı övmf'· 
~e de~er bir haldedir. İran güm
ruklennden içeri girerken misafiri 
karşılıyan muntazam ve yeknesak 
elbiseli İran memurları intizam ve 
nezaketlerile her yabancıyı takdir 
hisleri içinde bırakırlar. 

Posta, inzibat ve gümrük ifleri 
de celbedilen mütehassıslarla ıslah 

Kabule intizaren salonda otu
rurken, bütün nazırları kaç saat -
te ziyaret edebileceğim dütündü. 
O zaman saatine bakmak için eli
ni cebine attı ve birdenbire büyük 
telaşla ayağa kalktı. 

Güzelim kr<>n'O'nletrenin yerin
de yeller esiyordu. Diğer bütün 
ceplerini de dikkatle aradı, yok, 
Yok, yok! 

O sırada bir kapı açıldı ve hir 
odacı sefiri nazrrm yanma götür
dü. Baron nazınn odasına sanki 
sarhot gibi sallanarak girmişti. 
Saatin kaybolmasına o kadar mü
teessirdi. Nazır misafirinin tela • 
şını sezdi: 

- Sefir hazretleri., ne oJ.du • 
nuz, ne var? Diye sordu. Sizi bi • 
ra-z rahatsız gibi görüyorum. Bu
yurunuz, şöyle oturunuz. Pek ayak 
ta duramıyacak haldesiniz. 

Baron gösterilen koltuğa vücu
dünü bırakıverdi: 

- Nazır dendi hazretleri, ben
deniz) af buyururlar, dedi. Başıma 
bir iş geldi. Kendisine en hakim 
bir adam dahi olsa .. 

- Hayırdır inşallah •. Ne oldu
ğunu sorabilir miyim? 

- Efendim, arzedeyim. Zatıa
linizden evvel hartıiye nazırı haz
retlerinin ziyaretine girdiğim za -
man, cebimde altın kronometrem 
vardı, çıktığım zaman bulama -

edilmit ve muntazam, asri bir ha
le konmuttur. 

Hülasa, Asyanın garp kapısı ad
dedilen lran, tamamen değişmi• 
bambatka, kuvvetli bir lran olmuf· 
tur. Onu bu kuvvetli hale koyan 
sihirli el Rıza Şah Pehlevi Hazret
leridir. Bu itibarla, pek yakında a
ramızda göreceğimiz büyük misa· 
firimiz sadece bir kardet millet ba
şı değil, aynı zamanda günün ve 
tarihin de büyük adamlarından ol
mak itibarile yüksektir. 

:A. M. 

Milliyet'in edebi tefrikası: 69 

K AN LI SIR 
gezerdik. .. Şimdi, ben, ona: Ara- ı 
baya binelim mi? diye soruyorum. 
Çünkü bu, zafımı itiraf etmek gibi 
bir tey ... O da, bunu teklif edemi
yor. Çünkü, beni incitmit olmaktan 
korkuyor! 

Yan yana yürüyoruz. Çok geçme 
di, Gernıaine solumağa ba.tladı: 

- Yolda bir araba bulabilir mi-
yiz? 

-Talie bağlı! 
Bana,' hayretle bakıyor: 
- Gücenme, Hüsrev Bey ... Sen, 

çok dayanıldı adamsın ..• 
Gülümsedim: 
- Biraz öyleyimdir. 
- Biraz değil, hakikaten daya-

nıklısınız! 
- Yaşımdan da umulmaz de

ğil mi?· 
Beyi ik şikayetler, beylik özür 

dileyişler vardır. söyleyenin ağzın
dan dök\iliir. Fakat Germaine çın
gıraklı bir kahkaha attı, elile o
aıtızuma. vurdu: 

- Sen. kl'ndini ihtiyar zannedi. 

Yazan: Ma.'ırrıut YESARi 

yorsun ha? Senin yerinde, yüz. 
sene ihtiyar olmağı isterdim. 

Ben de gülüyordum: 
- Demek gencim! 
- Gençlik ve ihtiyarlık nisbi 

feyler... ' 
. Bu kadın, benim zan ve tahmi

nımden daha çok tecrübeli ... 
Yolda rastladığımız araba bizi 

Dilde bıraktı. Gazinoda, beni ten
ha bir kenara çekti ve garsonu 
çağırdı: 

- Bize rakı getir ..• 
Teklifsizliği o kadar tatlı idi ki 

garsona emreden dudaklarını mu
habbetle değil, hürmetle öpmek is
tiyordum. 

Şarklı olmayanlar rakının zevki
ni ve lezzetini bilmezler. Bu kadın 
adeta bir rakı tiryakisi gibi içiyor.' 
du. Semine hanımın evindeki sta
jımdan memnundum. Eğer biraz 
müstağni davransam, onun nefesi
ni kaçıracağım. 

Germanine, içiyor, içtikçe konu
fuyor ve konuttnkca gülüyor. 

dım. Bunu · fevkalade görmüyor 
musunuz? 

Adliye nazırı gayet sade bir ta
vırla cevap verdi: 

- Hoyrr. 
- Allah allah, girerken bir sa-

l~ 1~ 
~J. 

I~ 

atim vardı, çıkarken yok. 
- Hayret edilecek bir şey de -

ğil. 
- Acaba nasıl kayboldu der c 

ainiz? 

d . ., ı. 

- Çok kıymetli bir şey miy -

- Hem .çok.. 
- O halde fiındİ daha biç hay-

rete lüzum görmüyorum. 
Nazır gözleri uzalClara dalmıt, 

derin bir düşünceye varmq.tı. Son
ra kendi kendine konuşuyormut 
gibi söylendi: 

- Yapmamalı idi. Bir kabul 
resmi gününde .. 

O zaman Baron Polkanın kafa
sında bir ıtık belirdi. Adliye nazı
n kabine arkada§mı itham ediyor-
du. Nazır sefire döndü: 

- Siz bu saate mutlaka kavut
mak ister misiniz? 

- Hem çok isterim.. Gerçi 
maddi kıymeti de fazladır, bilhas
sa manevi kıymetine bence ölçii 
biçilmez. 

- O halde bana bir iki saniye 
müsaade ediniz. Kronometrenizi 
bulup getireyim. 

- Nasıl bulacakaınız? •· 
- Aşağıya inip çıkıncaya ka-

dar •• 
- Aman ekselans vazgeçiniz. 

Ben saati feda edebilirim. Düşü • 
nünüz, sonra ne iskanda! olur. 

Adliye nazırı: 
- Size kim iskandaldan bah

sediyor, dedi. Beş dakika bekleyi • 
niz. İnip çıkayım. 

Adliye nazın, Baron Polkayi 
büyük bir endişe içinde bırakarak 
odadan çıktı. Ya ilcİı nazır arasın
da sert şeyler konuşulur, bir ha
dise çıkar, bir dram olursa .. 

Eğer böyle bir hadise çıkarsa 
vazifei memuresinde muvaffakı -
yeti suya düşmüş olmıyacak mıy
dı? 

Beş dakika henüz geçmemi' • 
tir ki, adliye nazırı tekrar içeriye 
girdi: 

- Buyursunlar sefir hazret • 
)eri , ·ledi, itte kronometreniz. 

Ve hakikaten de saati uzattı. 
Baron gözlerine inanamıyordu. 

- Nasıl oldu? Diye aordu. 
_ - Nasıl olacak? Pek tabii .. 

- Hiç bir şey söylemedi mi? 
- Hiç bir şey .• 

Gazinoda ne kadar oturduk, ne 
zaman kalktık, bilmiyorum. Vak· 
tin nasıl geçtiğinin farkında değil
dim. Bir kadının, bir erkeği bu ka· 
dar tatlı me,gul edebilmesi ,aşma
ğa değer bir şeydi. Bu, tecrübe iti 
değil, yaradılıt kuvveti idi. 

Otelde, Germaine, yüzüme garip 
garip baktı : 

- Benim için ayn daire mi tuta 
caksınız? 
Omuzlarımı oynattım: 
- Nasıl istersen? 
Kolumu çimdikledi: 
- Bana, cicim desene •• 
- Peki cicim ... 
- Ayn daire tutınayahm. Bu ge 

ce, konutmak istiyorum. 
- Konutalım. 
Otelin bahçesindeki hasır kol

tuklara oturduk. Gökyüzü, parlak 
yıldızlarile kıpıf kıpıftı. Rüzgar, 
bir esinti dalgası halinde idt 

Germaine, gene içiyordu. Onun 
içifi bana da neşe veriyordu. Ağ
lamak saridir, kahkaha saridir, bu
na inanıyorum. Fakat böyle tatlı 
salıntılı netenin hazzını hiç duy
madım. 

- Neye içmiyorsun? 
- içiyorum, cicim! 
- Hayır ... içiyorsun .• 
- Ben, fazla mütehammil de-

ğil imdir! 

Bugünkü program 
ISTANBUL, 

18.30: Plik ne,riyatı. 19: Ajanı lııalM-rleri . 
19,30: Alaturka muaiki netriyab. (Ruten B. 
Krma.n. Me•ut Cemi.l B. Tanbur. Vecihe H. 
Kanun. Muzaffer B. Vedia Riza H.) 21: A
jana •• bor•• haberleri. 21,25: Radyo orkes
trası tarafından dans muaikiaL (Bedriye Ra
sim hanımın İttiri.kile). 

V A R Ş O V A, 1415 
t 18,15: Polonya musikisi. - Müsahabe. 

19,40: Düo taıanni. 20: Müaahabe. 20,55: Sen
fonik aktam konseri. - Haberler. 22: Kon• 
feran•. 22,lS: Lemberıten nakil. 23,2!Sı Dana 
musikiai. - Müaababe. - Dana. 
B0KREŞ,364m. 

13,15: Orkestra konseri. 17: Müaahahe. 18: 
Motoi orkeatraaı. 19: Haberler. 20: Ooiver• 
aite derai. 20,20: Pli.k. 20,45: Konferans. 22,15 
Radro orkeatraar. 22,45: Haberler. 

B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18,45: Anne saati. 19,45: Opera orkeatreaı. 

21: Spor haberleri. - Müaahabe. 21,4S: Harpa 
konseri. 22,15: Tiyatro (Stüdyodan). 23,30: 
Mr. Jobann kona tarafından keman konaMİ. 
24,10: ICah•ehane musikisi. 

H A M B U RG, 332 m. 
Saar haYzasına ait ne4riyat. 
KONIGVUSTERHAUSEN, 1571 
19,35: Ne,eli neıriyat. 21.35: Spor lrıa'ber• 

leri. 21,45: Rayh netriyab. 23,25: Yeni Münib 
isimli netri7at. 24: Stutgrattan nakil. (karııık 
netriyat.) 

M O S K O V A, 1724 m. 
18,30: Müsahabe. 19,30: Dana muailc::iai, 22: 

Senfonik konser. 
B E L G R A T, 473 m. 

20: Halk musikisi. 20: Operalardan ınrça• 
lar. 21: "lvkova Slava,, populer musikili pi
yes. 23: Müaah.abe.. 23,15: Şarkılt orkeatra 
24: Sisan musikisi. 

ROMA, NAPOU, BARI, 
19: Mandoli.n talaroırun konseri. - Müaa· 

habe. - Plik. 22: Oda mu•ikiai. 23,10: Sen· 
fonik kenaer . 

ŞiMALi ITALYAN GRUPU. 
21,10: Musikili ne1riyat. 21,55: Senfonik 

kon•e ... 
PRAC.470nı.. 
20,15: Neıeli neıri7at. 21,40: Şarkılar Ye 

hafif ha•alar 22: "Les ondino" itimli operet 
temsili. 23.20~ Plik. - Haberler. 

B il E S L A U, 316 m. 
20,30: "Sa.ar lıaTzaaında muhdderat,. isim· 

l.i ma•ikili temail. 23: Haberler. 23,40: Kab· 
veba-ne musikiai, 

V 1 Y A N A, 507 m. 
20,05: K.on•er (Frans Stein-err Erieh. Mel· 

Jer.) - K.ı•a lıaberler. 21,10: Bella ujjian 
"Der Her profesaor... isi.mJi opereti.. 23,45: 
Dans plü:lan. 

1 İş ve işçi 1 ,____.___. 
Milliyet b• siitııntla İf ıı. ifsi iati
,,._ı.,.. , • .......,, etli70r. lı oe ifçi 
iali,_.Ja 6ir melıtrıpla lı büro
m..- müracCHlf etm•liJirla, 

işçi aranıyor 
Bahçe - Meyva ağaç - Ozüm bağ -
Tavukçuluk - Ancılılı: - Sebze -
Bo•tan yetiıtirm• meraldd11rdan - O,... 

tak İf anyonırn. Şeraitiın l.tanhula 
yakın olıun. 

lıtiyenler: M. A. Rümuna gazeteye 
bildir•inler. 

Bugün aaat 16 ve 18,30 da 
matine ve uat 21 de •uaıe 

FRANSIZ TiYATROSUNDA' 
Sabburg Kuklalar Tiyatro•unun 

temıillerine devam olunacaktır. Pazar· 
te•i günü saat 18 de matine ve oaat 21 
•uvarede yeni program müruuebetile bü
yük gala,. 

l•tanbul asliye mahkemeleri ikinci ye
nileme büroıundan : 

Halide H. tarafından Fatihte at pa. 

zasınd.. HüHam B. mahalle•inde Refa. 
hiye aokağmda 32 No. lu hanede Mün' 
im efendi aleyhine açtığı botanma da
vaıırun yenilenmesi esnaamda; halen i
kametgahı meçhul bulunan müddeaa
leyhe ilinen tebliğat icraaına karar TC

rilmiı olduğundan tetkikatı iCTa kılma· 
cağı 2-7-934 pazarteıi saat 14 de bü
roda hazır bulunması tebliğ makamına 
kaim olamk üzere illin olunur. 

- Saati kuzu kuzu geri mi 
verdi? 

- Geri veren yok 
- Allah allafı, o halde nasıl saa-

timi getirebildiniz? 
Adliye nazırı gayet tabii bir ta

vırla cevap verdi: 
- Farkına bile varmadı ki .. 

- Gene mi ihtiyarlık nakaratı! 
- Hayır ... Hakikati söyliyorum. 
O mu yalan söyliyordu, yoksa 

ben mi yalancı idim? Ortada bir 
hakikat varsa o dakikada hayatım· 
dan ve netemden memnwıdum. 

- Daha içeyim mi? 
- Nasıl istersen! 
- Sen, hakikaten centilmensin! 
- Belki! 
- Belki değil, hakikat! 
Ben, dikkat ve kuvvetle kendimi 

idare ediyorum. Biraz kendimi 
bırakacak olsam mağlup olacağım
dan eminim. 

Germaine, birden bire doğrul -
du: 
-Senim Sırrı ile arkadaşlığın ne· 

cihetten? 
Bu sual, beni şafırtmıttı: 
-Tanıyorum. •. 
- Çok eskiden mi? f 
- Hayır .•• 
- Ne münasebetle: 
- Niçin soruyorsun? 
Bu, öyle bir soruttu ki cevapsız 

bırakmak değil, cevapta tereddüt 
etmek bile şüpheli görünebilirdi: 

- Sormakta haklısın. • • Yatla-
rımız bir~birine uymuyor. , 

Germame, ha.tını sinirli sinirli oy 
nattı: 

_ O, aklımdan bile geçmedi. 
_O halde? 

( londra Mektupları 1 
• • 

An' aneci lngilterede gündelik merası 
LONDRA, 1 - 5 - 934-An'a

ne, lngilterenin en kuvvetli ve en 
zayıf cephelerinden biridir. En iyi 
döşemeli, en modern salonu hali. 
kömür ocağı ısıtır ve sokakları dol
duran açlara rağmen her İngiliz, 
hala bir menkup nazır vetebdili 
kıyafetle gezen prens gibi burnu 
yukarda dolaşır.. Ve yeni yetişen 
İngiliz kızı, çözülen iskarpinlerini 
eğilip bağlayacak bir Fransız er
keği hayaline aşıktır. 

lngilterede yalnız belli başlı a
detler değil; gülüş tarzları, kon ut
ma jestleri., muhakeme sistemleri 
bile sade babadan oğla değil, ne • 
sil den nesle intikal etmektedir. İn· 
gilizin her bedii zevkinde eski ku
nraşalnn soluk ve hazin ihtitamı, · 
artık güldürecek ve acınılacak bir 
hale gelmiş olduğu hal·de, göze çar-
par .. 

İngiltere, an'ane memleketi -
dir. An'aneye uygun olsun diye, 
Prens Dögal, isi asırlardanberi 
temizlenmemit duvarlan ve bir ka
le mazgalına az çok benziyen pen
cerelerile bir hapishane höcresini 
andıran odalarda oturmaya mah
kumdür. Ve her sabah, eskiı mu -
hafızlarla yeni muhafızlar, piyade 
ve süvari olmak üzere iki kısım 
nöbetçi asker kafilesi, biribirleri -
ne sarayın anahtarını teslim et • 
mek için saray avlularında ıkülfet
H merasim yaparlar .. 

Nerdeyse her asker 1çin bir ay
n elbise icıat olunuyor zehabına 
varacağımız İtalya gibi değilse de 
burada da bu muhafızlar ilıtiJa -
mmda iptidai bir gösteritin bütün 
zevksiz üzeniti gine çaıpan uma
cı kıyafetlerini aynile muhafaza 
etmektedirler. 

Her saat onla on bir arasında 
bu merasinı ayni tafsilat ve yek • 
nesaklıkla tekrarlanır.. İtle; Vllı:
torya meydanında, Bokingam 
palasın önündeyiz.. Biz selamhk 
resmini görmemek bahtiyarlığına 
ermiıt cümhuriyet çocuklırn, ya -
nunda Lıondrayi gezmeye ııelmit 
iki lkız iki erkek Türk talebesi, 
meydanın bir kenarından bu COf
kun merasimi dudak bii:kerek sey
redebiliyoruz .. 

Biz, daha dün çöken bir bü -
yük imparatorluğun mirasına kon
muş kimseleriz. Bu imparatorlu -
ğun biç bir şeyine ağzı açık hay
ran olmasak yeridir; bizim gıpta 
ve batta haset hakkımızdrr .•• 

İşte; İngiliz kralları.na Hindis
tan imparatoru olmak ünvan ve 
hakkını brrakan meş:hur İngiliz 
kraliçesinin heykeli .. Yüzünde bir 
tek diti çizgi yok •.. Fakat onun za
marundanberi lngiJn· İımparator -
luğu hep diti zeka, hep yü!csek sim
sarlıkla idare olunmakta.dır. 

Meydanın dört taNfmdaki met
hallerin iki yanındaki sütunlann üs 
tünde birer çocuk beyıjcelite 
Cenubi Afrikayi, Hindistam 

' 

Yeni Zelandı filan temsil ~tın!. 
!er: İmparator Ananın südıle !"' 
le11ecek zavallı çocuklar! .. Ve~ 
te, sarayın avlusunda bir gÜ111' 

tüdür batladı .. Baldırı çıplak }~ 
koç kıyafetli eski muhafızlar v 
havası gibi yeknesak ve zurna ııı' 
kamları gibi curcunalı müzikal. 
rını çalarak avluda sıralan 
!ar; öteki kapıdan baJlarınd•; 
tün bir kuzu denmek için Y ._ 
ayaklan eksile koca ve belki ·~ 
tüylü kalpakları ve burunla!:' 
dudakları arasında geme beJılll 
yen yaldızlı zi.ncirlerile yeni tJll 
hafızlar geldiler.. ~ 

Ağır bir raksın figürleıı• 
yapıyor gibi edalı adımlarla, ~ 
ki ayaklarının altmdalci top'; 
basmaktan korkar gibi yüriiY 
birfbirlerine yakla§blar, ıel~ 
tılar. Kıta kumandanları ileri' 
birinin elinde parlayan anahtP' 
bürüne uzatıldı. 

Bayraktarlar birleştiler ~J 
alay sancağuıı sarayın e~ 
birlikte dolattırdılar; ıkun»ncı.
lar, 'kılıç takırdatarak boy bo1 
dip gelaıler; gözlerini yuk~ ,.ı 
boş pencerelere kaldırarak JIJ" 
seliimladılar.. _.; 

Molyerİn bir pİyeh oyoP'i. 
veya Holivutta bir fitm ~ 
yor aandım... .JJ 

Soğuk timswh den.inin ~ 
lığmı ve aç 1<mt gör&üııün 119': 
tıeım andırank sırma ve .. ~~ 
da.o kurtulan demokrat gÖ8""'" 
bir daha teLciıl ettim. _ • .ı. 

Behçet KE~ 
-~~~~~~o 

Kari melıt.plcın 

Bir inek ahırından ~ 
Bakırköyün Ze~ ~ 

ai Donuız Damı denilen tıa'ff 
ve adeta mesiresi vardrr. 

Yüzlerce ailenin bilhassa 
cu1darın oturduğu bu yerde . 
mülfena kokular netreden bit 
ahırı vardır. Jıt 

Bu afetin nudıallemizdeıı ~ 
dırdması için bütün mahall~ 
makaQU aidine mazbata ile ':'J 
caat edildifi halde kimse aliV 
görünmüyor. Ne yapalım? Al 

Ali ŞEV' 

!llill~~ 
A•nn umcleti " MILLIYE'f 

1 

~ONE O~~~~.~~~t 
-~""'-· L K. f~ 

3 a1biı. • • • • • " • • 4 - 1.t I 
6 " ••••••••• 7 50 'Jj 

12 ........... 14 - r4, 
Gelen eYrak aeri •erilmez.-~ 
s~en nÜ•hala.r 10 kuruıtur.- Z 
matbaa1a ait iıler i~ia müdirİf_.. 1';1 
caat edilir. Gaıı:etenıiz Uin.larrn ro•• 
tini kahul etmez. ,,J 

ve ----sı;,rtalarınızı Galatada Onyon Hanında Kain 
O N Y O N SlGORTASINA yapbrmız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olaıı 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan siııorta yaptırmayın~1· Telefon : Beyoğlu 4.4888 24 

_ Nerede, ne zaman ve ne mü
nasebetle tanıştınız? 

Vaziyetim, hakikaten çetinlet -
mitti: 

- Sana doğrusunu söyliyeyim, 
yavrum. Ben, Sırrı'yı tesadüfen ta 
mdım! 

Germaine, masanın üzerinde du
ran paketten bir cigara aldı, yaktı 
ve keyifle dumanını havaya savur
du: 

- Buna emindim! 
Gayri ihtiyari yüzüne baktım: 
- Neden? 
-Siz, onunla arkadat olacak, 

arkadaşlık edecek adam değilsi -
niz ! Çünkü siz, centilmensiniz .••• 
Çünkü siz, insansınız ! Halbuki 
Sırrı, insanlığım kaybetmİf bir ser
seriden batka bir şey değildir. 

Yüzü, dalga dalga kızarmıttı: 
- Siz, onu, benim kadar tanı -

mazsınız. . . O, çok fena bir adam
dır. . • Ne itibarla mı? O, beni al
datmı,tır ! 

Durdu, bütün hıncı ditlerinin a
rasında imit gibi gıcırdatarak ho
murdandı: 

- Beni, aldattı! diyorum sana! 
Eğer yakamı tutmuş ve beni sars.. 

mıf olsaydı, sözündeki şiddeti bu 
kadar kuvvetle hissedemezdim. 
Gözlerinde, bir yılan zehirinden 
daha zehirli çakmaklar yanıyordu: 

- Beni aldattı! Ben, kol • 
lay aldanan bir kadın değil 
Aldanmıya ne yaşım, ne ~ 
ğim ömür müsait. • • F akal ~ 
rağmen beni aldattı. Nasıl .Ijiı! 
Nasıl kandım? bilmiyorunı-. ~ 
kendi kendime inanamadı~ff 
hakikat ka,.ısındayım. M~..., 
ediyorsunuz? Anlatayım. ~ 
riste Mon Martr' da ya.fi~ r 
Hayatım müreffeh sayıl~ 
kin ben, bundan tikıiyetçi ~ 
Şikayet insanların telakki! ~ 
re değifen bir teydir. Be~· ı;( 
kar bir kadın olduğum i~ıllr~.J 
tımdan memnundum. Bır '~: 
rıya tesadüf ettim. Pariı'~ 
ğa gelmit. . • Okumuyor, .. ~ 
nuyordu. Ben, etere dü,küaıı' 
Bu zafım, beni, ona mah~ ~ 
ti.Mon Marter, benim aşa~ıtf'ııf 
vatanım demekti. Fakat ff'-f 
ni, vatanımdan da etti. sd, "J 
Acaba hakikaten mi? onUd,ıı '; 
yorum. Yalnız çok sonr• ;;;a!ı 
ğim bir hakikat var ki, ~e~ .J'.ıi 
nilen fey, insanın kendını dili' 
sından ibaret. . • Niçin ıe~~.J 
diye sevdim? Bunlar, k• "O' 
la halledemediği sırlardıdııl" • ..ı' 
ve sonra kendimden uta~d•· J'I"', 
man, Sırrının parası va ,.~ 
den buluyor, nereden ~a~~j 
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Beden üniversitesi 
İtalyada genç erkekler ve genç 
kızlar için iki mektep kuruldu 

1 Ankarada bir if ve beden üni- 1 mit ayrıca buradada istikbalin genç 
Veraitesi açılmak üzere olduğunu kızlarını yetistirecek kadın mual
gazetelerde okuduk. Bunun fayda- !imleri elde etmek için bir mektep 1 

sını burada uzun boylu anlatacak daha kurmuttur. Buraya giren ta
d~ğiliz. Sağlam ~i': ~edenin, tek- !ebelerin on yedi ile yirmi bir Yat 
nıkle mücehhez hır ıfın nelere ka- arasmda olması lazımdır. Namzet- , 
dir olduğunu biliriz. Bunun için ler ayrıca sıhhatlerinin yerinde, ah. 
bu yeni üniversiteyi büyük bir mem lakl:ıtınm mükemmel olduğunu ve 
nuniyetle karşılıyoruz. Beden ter· fimdi siyasi rejim hakkında sami· 
biyesinin tarihçesi bizde nisbeten mi kanaatler beslediklerini göster
Yenidir. Buna rağmen az zamanda mek mecburiyetindedirler. 
çok büyük adımlar atmış ve iler- Oniversiteye kabul masrafı Ro
lemiftir. Fakat bu kafi değildir;az mada erkekler için 8,175 lirete, Or 
za_manda beden terbiyesinde ilerle- vieto'da genç kızlar çin 5,300 liret 
mı, milletler mevkiine iritnıemiz tir. Bazı feratit altında talebelerin 
İçin, tabiatimizde meknuz olan ka- b uücretlerden istisna edildikleri 
b_iliyetlerden niçin daha ~üratle is- de vakidir. Tahsil müddeti ikı se-
~ıfade etmemeli? Niçin onu oldu- nedir. Mektebi bitirenler isterlerse 
gu gibi bırakmalı... veni gelenlere.bir sene ders vererek 
f Bir milletin kuvvetini vücuda ge· ;taj yapabilirler. Tahsillerini ikmal 
b!en sebepler meyanında beden ter edenler "beden ve gençlik terbi
i 'Y.esi de zikredildiği gibi, bir mil- yesi muallimi., diplomaımı alıı-lar. 
etın güzelliğini temin eden yega· On yedi milyon ltalyan çocuğu. 

il_~ sebep te budur. Vücudun tena· nun gert>k beden, gerek ahlak ve 
•ub.ü, vücudun sıhhat güzellikte ht>r gerek zihni cihetten talim ve lerbi
fjYın fevkinde gelir. Kadim Yunan yesi bunlara aittir. 
1
1 arın güzellikleri neden bugüne k k k' it 1 

"adar mefhur olmakta devam edi- Orvietoda i me tep - ı a -
y ? ç b yanlar buna akademi d~yo~lar -. 
d or. ünkü burada çocukların e- üç sene evvel tesis edilmıfttır. lçı?· 
I en terbiyesi tahsilde en belli baş- de, Gymnaseleri, tenis sahaları, tı-
1 ın~vkilerden birini itgal etmittir. yatrosu, yüzme havzu ve~~asıl .~e-~ 
s"ldMılletler ancak bu terbiyevi tah· •eyı· vardır. Ve günden gune buyu-

1 e bir siyaset olarak kabul el· , 
rnekl f ti mektedir. Mektebi _izy. ar. et e_Jen. e er erini, ve netice itibarile 1 -
nesillerini güzelleştirebilirler. Yok- herkes bura!lnın temız ıgı ve ıntı-
sa m ı· k 1 f f zamı karfısında takdir hislerini 
1 

, ese a genç ız an ta re uruf- d . 1 k 
Uga, başkalarına hof görünmeğe, söylemekten ken inı a amama · 
rnodanın ekseriya gayrı sıhhi olan tadır. 
lesirlerine kapılmağa boyaya, uy- idare eden, itaat eden, hizmet ,. 

bUtuzluğa sevkeden güzellik m:isa- eden, tahsil eden hep o genç kız
akalarmın gu .. zellig" e hizmet ede- dır. Burada anne iği, ev idaresini, a 

b 
. . . 1 
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GlUı~~D y~~o 
:ı:-.-ı ilsa. baka.I"I-ı1.z 

Bir haftalık dahili ve harici vakayii takip ediniz 
en şayanı dikkat bulduğunuz hadise hakkında 

bir yazı yazıp bize gönderiniz. 

En güzel yazılmış makalenin sahibine: 

5 lira 
ikinci gelen makalenin sahibine: 

2,5 lira 
Hakkı telif verilecektir. 

Bu musabakaya yalnız liseler, yüksek mektep talebeleri i,tirak 
edebilirler. Yazıların gazete yazısıyla azami 75 ve asgari 30 
sattr olması, kiiğı.dın bir tarafına yazılmıf bulunman liizımdır. 

Bu yazılar cuma günü akpmına kadar elimize geçecek 
tarzda postaya verilmelidir. 

Bu haftaki müsabakayı kazananlar 
Geçen haftaki güzel yazı müsabakasında birindiliği "Ticaret ve 

sanayide terakkimiz,, serlevhalı yazı ile Dam dö Siyon lisesi talebe • 
~in~en 347 Mualla Lütl.i Hanım, ikincili~i "Türl)'ye. Rusya ve sanayİ
ımız,, serlevhalı yazısı ıle Ankara Veterıner Fakültesinden 96 Ahmet 
Bey kazanmıştır. 

Kazananların hüviyet varakaları ile idaremize müracaat ec/.ip mii
kiilatlarını almalan mercudur. Gelen cevaplar şunlardır: 

Ticaret ve sanayide Türkiye - Rusya 
terakkimiz ve sanayiimiz 

-o--

Ticaret ve sanayi ileminde gÜnden 
güne ilerlemekte olduğumuz pek qilcir 
bir ıurette göze çarpmaktadır. Bu aon 
haft.. zarfında iktııadi oahada en ziyade 
na.zan dikkatimizi celbeden hadise de 
cümhuriyet hükumet;mizin en faal erka
c>ından olan muhterem lktısat Vekili Ce
: ;ı Beyefendinin htanbulu teırif ederek 
e::üzel yurdumuzda ticari ve iktısadi fıt-

~ 

Osmanlı imparatorluğundan oonra 
Türkiyenin ilk karaırün doıtu Ruıya ol
muıtu. Zaferden zafere kotan Türkiyede 
b~ ka~iqinaolığı unubnadı ve en bahtlı 
gunlerınde Ruı doıtlannı oevgile and 
Padiıahlık ve Çarlık devirlerinde biri ~·. 
gerinin en büyük diifmaru olan Türki ~ 
ve Ruıya cümhuriyete kavuıtuktan ı~
ra biribirlerine en yakın ve en iyi iki kar
det memleket oldu'a.r. Bu kardeılik cüm
huriyetle beraber doğduğundan samimi
dir ve aınn icabatına her cihetçe uyan 
bir ant ile perçinlenmiıtir. 

Bu dostluk ve anlatma gevıek değildir. 
Fakat zayıflamamak için kuvvetlenmeğe 
muhtaçtır. lıte bir gidiı geliı var ner&-
" ~ d" r·· ki d. ' ,e. ıyoruz; ur yeye ıyorlar. Nere-

Betonarmenin icadı 
hakim 

kısa bir 
Bugünkü inşaata 
betonarmenin 

olan 
tarihi 

B_u~~ infaat sahasını bafl:ın 
atagı ıstıla eden ve yeni bir mi • 
ınarlığın doğmasına sebep olan 
betonarmenin icadı nisbeten yeni
dir ve geçen asrın ortalarında vu
kubulmuftur. 

Birçok intaalçılar ve mimarlar 
bunu ilk defa kendilerinin icat et
tiklerini iddia eylerler. Zaten ga
yet basit ve sathi bir tetkik netice
sinde mahiyetleri derhal anla,ıla
bilen ve fakat istimali bütün dünya 
ya ,amil olabilecek derecede mü
him olan icatların doğrudan doğ
ruya kime ait olduğunu kestirmek 
çok mütküldür. Çünkü kısa bir za
nıan. içinde herkes "ben yaptım 
b~n ıcat ettim, ifte eserim budur,'. 
dıye meydana çıkabilir. Mese!a 
1854 senesinde İngiliz mimarı 
Tyerman bu hususta bir ihtira be
ratı aldığı halde aynı sene zarfında 
Franırz mühendisi lambot da b;r 
berat almıf ve 1855 senesinde Sana 
yi sarayında cimentanne ile yapıl
mıf bir küçük kayık teflıir ebnittir. 
Bu kayığın iskeleti demirle vücuda 
getirilmit ve etrafı çimento ile ö • 
rülmüttü. 

1860 dan 1865 senesine kadar 
Fransız intaatçılanndan Coiırzıet 

ve Monier Cimentarme'den küçük 
borular, düz tatlar imal etmi,!er
dir. Bu tarihten sonra birçok mü
hendisler Monier'nin kurduğu esas 
dahilinde çalıtmıtlar ezcümle A • 
vusturyalı Wayss cimentarme hak
dında yaptığı tecrübelere dair bir. 
eser netretmi' ve bunu birçok yer
lerde cimentanne'den yapılmış İn· 
pat takip etmiştir. 

Fakat Betonun ilk mucidi F ran
çois Hennebique isminde bir mü • 
hendistir. Bu mühendis 1842 de 
Pas-de-Calai& civarında ziraatle 
mÜftegil bir aileden doğmuştur. 
Hennebique daha on sekiz Yatında 
iken bu gibi teYlere merak aarmıf 
ve yirmi bet Yatında birçok kilise
ler İDf& etmit ve timendifer iDfaa· 
tında çalışmıftır. 

1870 senesinde Belçikalı zengin 
bir kızla evlenmiş ve bundan son
ra Bruxelles' de ve Paris'te bcıton 
arme üzerinde çalıfllllfbr. Pa~s~te 
ilk betonanne bina bu mühendmn 
1899 senesinde rue Danton'da ken
disi için yaptıfı evdir. Hennebique 
'in ıuulü 1900 senesinde beynelmi. 
Jel Paris sergisinde tatbik edilmi' 
ve çok büyük bir muvaffakıyet ka.
zarunıttır. 

cek yerde bunun üzerinde aksi te- ileye ve vatanına mer utıyetını, ru-
~irler yapmaktan hali kalmadığı hun ve bedenin terbiyesini, bedii 
1nkar kabul etmez bir hakikattir. hislerin tekamülünü, vücudun ar· 
.. Bunun için her memleket bugün zularma mukavemeti, tenasübün 
ışı beden terbiyesi cihetinden tut- güzelliğini öğrenir. Musolini, ce
tı~uıtur. Bir çok yerlerde beden ü- sur, sağlam ve fakat onlar için ha
nıversiteleri açılmıştır. Size misal zırladığı erkeklere tam bir saat ve
<>lrı1ak üzere, Romaya bir kaç kilo rebilecek derecede vücutça ve ka
~Nre mesafede Orvicto kasabasın faca cazp kadınlar stiyor ... 

a. &enç kızlara mahsus olmak Ü7e- Bu İtalya misalini daha bir çok 

liyetin bir kat daha artması çarelerini 
"\ramaları ve muhtelif ikbıadi meıeleler 
halduncla tetkikatta bulunınalandır. Hü-
1tiimetimizin memleketimizde ticaret ve 
Janayiin terakki ve inkişafı için ıarfettiği 
himmet ve gayretler sayesinde bugün gö
:?üslerimizi iftiharla kabartacak parlak 
muvaffakıyetler elde edilmiıtir. On sene 
~vvel iğneden ipliğe kadar en ufak ihti
yacımızın temini için ecnebi memleket!e
te muhta; bir vaziyette ve tamamen müs
temleke ticareti yapan bir millet olduğu
muz halde bugün sanayide; ülkemizde 
mebzulen yetiten İptidai maddelerden 
baklıile istifade edebilecek bir mevcudi
yet ve kabiliyet gösteriyoruz. Memle!<e
timizde tesiı olunan ipekli, yünlü kumat 
fabrikalarında, ,eker, çimento, kiremit, 
kundura vesair sanayi müesseselerimizde 
ecnebi memleketlerden gelen emsali mal
lara rekabet edecek kadar terakki ve le· 
ki.mü! asarı görülmektedir. 

den? diyorsunuz; Türkiyeden diyorlar • 
ve bunları (gazetem) de aJika ile takip ı 
ediyorum. Okuyoruz, Zeki ve Ekrem , 
Zeki Beyler Moıkovadan dönüyorlar; 
Türk tayyarecileri Moskovaya vardılar• 
Emin Paıa Moskova'da kızılorduyu ~ 
lamladı; Rus muıikişinasları geldiler; 
R~s ~ostl.anmızın çevirdiği (Ankara 
Turkıyerun kalbidir) filmi gösteriliyor
Ruı sanayi mühendiıleri memleketimiz'. 

j",7 açılan bir beden terbiyesi mekte memleketlerde bulabiliriz. Her yer 
·~den bahsedeceğz. Bu işin ehem. de vücut terbiyesi adeta bir mez· 

?t_ı•Yeti mahsusasını anlayan Fa- hep halini almı,tır. l,te •imdi bu
j1•ıne idaresi sade Romada erkek- nun bizim memlekette de teessüs 
.. er~ mahsul'J olmak üzere bir beden etmekte olduğunu görmekle bah· 
Unıversiteıi açmakla iktifa eteme- tiyarız. 

Dünyada biır tek nü~ha 
onan puo klmded~ır? 

Bir çok mektep talebeleri, bir 1 rk genç!er ve hatla yaşlılar pul 

1°Plaınak iptil,\ıındadırlar. Bu 
ç.ı_ddi zatında <;.o;c iyı bir şeydir. 
k unku pulların Üzerlerini okuya o-
~Ya, resimlerini göre gore hepi

~ıı: birçok feyler öğrenıriz. Çıinkii 
.ır memleket pul koleksiyonu üze
;~nde o memlekl!t tarihinin bir hü
asasını görn.ek l,.abildir. 

Pul ko!eksiyon•J merakı pulun i
~dı kadar ~•lml ı-;. 1846 senesin

en beri, yani Fr::msada pul kulla
ntl ıya başlamnıfan evvt>I lngilte
~e' de zengin pul koleksiyonları var 

1• Bunları toplıyanlar ekseriya 
Çocuklardı. Ozerlerindeki resimlele İmrenirler ve defterlerini, oda
barının bir köşesini süslemdc için 

0 Yllna pul toplarlardı. O zam:ın 
nuı toplamak gayet kolayd1. Çün-

kü istenilen pulu derh;1.I bulmak 
mümkündü. Fakat 18S8 de yeni 
pullar tabedilince eskıleri kullanıl 
maz oldu ve piyasadan çekildi. Ko 
leksiyoncular o zaman mütkülat[ 
anladılar. Ve bulunmıyan pulları 
aramağa bqladılar. Bu merak 
ı::ranaaya, l!-lyaya ve Belçikaya da 
sırayet etmıt ve buradaki münev
verler arasında bir alaka uyandır
mı,tı. ilk defa olarak 1861 de Po
tiquet isminde bir adam bir pul ka
taloğu ne,retti. Bundan sonra bir 
çok ne.riyal yapıldı ve pulculuk ce
miyetleri tesis olundu. 

Pul koleksiyonu yapmak tıpkı pa 
ra koleksiyonu yapmıya benzer.Bu 
nun için fazla malumat sahibi ol
mak lazım değildir. Yalmz fazla 
dikkatve itina ister. Koleksiyona 
evveia kolayca bulunur pullardan 

Bütün bunlara ilaveten lstanbulda Pa
tabah9"de yanın milyon liralık tesisatla 
asri bir fite fabrika11 açılmasına karar 
verildiğini ve hatta birkaç güne kadar 
fabrikanın intulına batlanacağını pek 
büyük bir memnuniyetle öğrendik. Y ur· 
dumuzun en lüzumlu ihtiyaçlarından bi· 
rine cevap verecek olan bu pek mühim 
ikbsadi tetebbüsten pek çok faydalar do
ğacağı ıüpheaizdir. Ezcümle birçok kim· 
~er it bul_uı;ı çalıtacak ve geçinecekler; 
bir buçuk, ıkı rnilyon raddelerinde par .. 
Ü': mern]t• e~ette kalacak ve binnetice mil· 

erve ıınız artacakbr. 

. ~emld ~ketimizde bir kağıt fabrikası te
ıısıne aır p · I . d k"ka .. roJe erın e pek yakında ha-

1 t ve fılıyat •• L • • • 
ıızlrkla beki . -.n~ıı~ gı_rmesını aabır
her .. .. enz. Çunku bız mektepliler 
t .~~ Y\IZlerce liralık kağıt ıarfetmek· da 0 d ugumuzdaıı bu ihtiyacı daha yakın-

n . uyuyoruz. Bu paralar da barice git .. 
me!ıp .. meml~kette kalacak olursa iktı
sadı. bunyemız daha ziyade kuvvetlene
cektır. 
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hatlamalıdır. Bundan sonra nadir 
pulları elde etmeğe çalıfmalıdır. 
Böylece batlanan bir koleksiyon 
yakın bir zaman içinde büyük bir 
kıymet keıbedebilir. Nadir olmı • 
yan bir pulun kıymeti etrafındaki 
dantelada, içinin filigranlarında, 

zamkında velhasıl heyeti mecmua
sındadır. Bununla beraber İngiliz 
Güyanrnda 1856 senesinde netro
lunan 1 sentlik pulun dört kötesi 
kesik olmuına rağmen haiz oldu
ğu kıymet çok muazzamdır. Çünkü 
rlünyada bu puldan bir tek kal
mıftır. 

Bu pulun tarihçesi çok gariptir. 
llk defa olarak 1873 senesinde 

on dört Yatında bir pul meraklısı 
tarafından ailesinin birçok peri -
,an kağıtları aruında bulunmuttur 
Bu çocuk pulla fazla alakadar ol • 
mamı' ve satmıya karar vermift;r. 
Birçok yerlere bat vurduğu halde 
istediği fiati bulamamıf ve nihayet 
6 tilinge Mac Kinnon'a aatmıftır. 

de ve aairc. •• 

A vrupanın, baf<JDı tehlikeye ıolıanm 
diye, oon zamanlara kadar tanımak bile 
iılemcdiği Komünist Ruıya ile cümburi
yetçi, bnlkçı, devletçi, inkılapçı, liiik ve 
milliyetçi Türkiye bir sözle Muıtafa Ke
malci Türkiye iıte böyle ıuılqb ve böy· / 
le kaynatıyor. 

Geliniz yukarıda oaydığun haberlerden 
yalnız birini ele alalmı: Ruı N.Dayi mü
hendislerinin Türkiye'ye geliJini. Evet 
Almanya arzu etmiyebilir. Fakat şu mu· 
hakkak ki bugün Türkiye onu büsbütün 
kıskandıracak bir sanayi hareketine geçti 
Fabrikalar kuruyoruz. imalathaneler açı· 
yoruz, sanayi dünyasında bu cepheden 
de geri ·durmuyoruz ve bu itte Ruı doıt
lamnız ela bize yardım ediyorlar; itte ı. . 
tanbuldalar, Ankaraya geldiler, Kayseri
ye gidiyorlar ve orada bez fabrikasının 
kuruluıunda Türk mühendiılerile bera· 
ber bulunacaklar. Evet sanayi kuruyo. 
ruz; yalnız fU noktayı iyi bilmeli bizdeki 
sanayi kurlufu. Avrupacla olduğu sibi 
sanayi ve ziraat kavgalarına yol açmıya
cakbr. Çünkü Türkiyede sanayi ziruıte 
iıtinat eder ve Türkiyenin ziraati de sa
nayi ile inkitaf eder. 

Ankara Veteriner Fakültesinden 96 
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Bu adam 1885 e kadar beklemit ve 
nihayet bu bir sentlik pulu 25 lira
ya bir batka11na devrebnİftir. Bun 
dan sonra bu pul bir çok ellerden 
geçmİf ve en son 1922 senesi 6 ~
batında Hind isminde bir Amerika 
lı bunu 351.000 frank mukabilinde 
elC:ıe ebneğe muvaffak olmuttur. 

Bu pulun manzarası çok pistir. 
Üzerindeki yazılar mütkülatla c, • 
kunmaktadır. Rengi soluktur. 

Şimdi bu Amerikalı da ölmüt • 
tür. ihtimal yakında yeniden mü
zayedeye çıkarılacaktır. 

Görülüyor ki pulculuk ne kadar 
mühim ve aynı zamanda masraflı 
bir ittir. Onun içi~ pul merakl_ıl~
rı pullarına çok ihtımam etmelıdır
ler. Bucün kıymeti yok gibi görü
nen bir pulun yarın size milyonlar 
temin etmiyeceği ne malômdur? 

Bir çok karilerimizin pula merak 
lı olduğunu bildiğimiz için fırsat 
dü,tükçe gene bumevzu etrafında 
yazılar yazacağız. 

Dam/la 

Dün mekteplilerin bayram günü iJi. Her mektep ~~ • • t•ı._ · .•. 
b · -'eb · • ··t ·· d ·· R • · '"are11 ın ınap ettıgı ır yere tıa esını go ur u. esmımız Gelenbeui orta kt b" tal b ·• ··h k meeı ee-

sının tenezzu ı;ı ırnı flÖ•terrnekteJir. 

Muamele vergisi-Dıecliste 
(Başı 1 inci sahifede) ı larımızı kartılayabilecek bir hale 

cihan müzakeresini iııtemekte bu- gelmiştir. Gümrük himayelerile 
lunduğu bildirmiştir. gördüğü muafiyete ilaveten mua-

Leh ve aleyhte geçen müzake- mele vergisinden de muaf tutulma· 
reden sonra bütçe encümeninin bu sına devamda sebep görülmemiş. 
talebi kabul edilmiıtir. tir. Bu maksadı temin için madde-

Kanunun heyeti i.mumiye.i üze- !erde tadilat yapılmak suretiyle i
Bey (lstanhul) yeni bir kanun il- batlandmıt iken bu tadtllerin bir 
nnde söz alan hatiplerden Vasıf çok maddelerde yapılması icab et
yihası tektin de teklif edHen kanu- tirdi ğini gördük. Bunun içindir ki 
nun tatbik usullerinin daha ziyade tadil 9eklinden ayrılarak müstakil 
mazbut bi rhale getirilmesi için ça- bir kanun haline getil'd;k" 
lıtılmak üzre vakit bırakılma11 la- F 
zmı geldiği!l söiylemit ve hüku- uat Bey muamele vergisi ka· 

d . nun liyihıı.aının yeniden hazırlan· 
metçe varidat noktaaın an gözetı-
len maksacbn mer'i bulunan kanu- ması yolunda tetkikat yapılırken 
na bir zeyl yapılmak suretiyle de halen mer'i cibayet usullerini 
temin olunabileceğini ilave eyle-- değiştirmek için de tetkikatta bu
miıftir. lunduğunu fakat binnetice yine be-

Rüıtü Bey (Bursa) _Mevzuu yanname teklinin muvafık cörül-
ınüzakere olan kanunun bazı kı- düğünü iıaret eylemittir. 

sımlarının noksan bulunmuma Vekil Bey, sınai müesseselerde 
rağmen eıkuine nazaran daha eyi mamô.I efy&mn verci matrahı ola
bulunduğunu söylemit ve kanu- cak aatıf kıymetinin her ıene ma
nım vergi ıır.ıuafiiyet nisbetinin ta- liye ve lktıaat vekaletlerince nıüt 
yini selahiyetiw hükumete veren teıeken tertip ve icra vekilleri he· 
maddesinin tetlciJatı esasiye kanu. yetince tasdik ve ilan edilecek cet 
nun 83 üncü maddeaile taarız tef· velde mevaddı iptidaiye payı o!a-
kil ettiğini itaret eylemittir. r..k gösterilen nisbetler dahilinde 

Maliye vekiliriin izahatı bir kalemde yapılacak tenzilattan 
Maliye Vekili Fuat Bey, kanu- sonra kalacak mikdardan ibaret ba 

nun cözettiği maksatlar etrafında lunduğuna dair maddenin tetkila 
izahat vererek ıanayümizin inkita- tı esasiye kanunu ile bir tezat te•
fı için sınai müesseselerimizde mua kil etmediğini ve bu hükmün halen 
mele vergisinden verilmit olan neri bulunan kanunda da mevcut 
muafiyetlerin geçirdiği safhaları bulunduğunu aöylemittir. 
rı anlatmıt ve demiktir ki : Bu münakata ve izahattan ıon-

" Sanayiimizin inkişafı için ve- ra kanunun maddelerinin müzake
rilmt olan muafiyetler semereleri- resine geçilmi, ve betinci madde • 
ni verrnİ! ve sanayiimiz iptidai ye kadar müzakeresi bitirilmi4tir. 
maddelerimizi mamul bir hale ge- Mecliı pazartesi günü toplanacak 
tiırerek memlekette bir ~k ihtiyaç- hr. 



l ı 
6 

Yarış Yolu 
lslinye köprüm ile Zincirli Kuyu arcmn

daki 9150 metrelik yarıf yolunu gösteren bu 
harita 1/ 25000 mikyasında yapılmıfhr. 

Haritada görüldüğü ıJeçlJ;le, yarlf güzer· 
giihının en mühim ıJİTajlan lstinye köprüsü 
ile Maslak arasındadır. 

Miktarı altıyı bulan bu ıJirajlardan beş ta
nesi kofuculara dönüş tedbiıterini hahrlata
calı ~ekillerdedir. Hacı Osman Bayın yolunun 
ağzındal); alhncı ıJİraja gelince: 

ilk balnfta ehemmiyetsiz gözüken bu dö
nemeç hakikatte diğerleri kadar mühimdir. . _ " 

1 
cl Kosuculara, bu dönemeçte dönÜf meyi/inin bu

... -..,.,.!''' . ~~ lun-madığını hahrlahr ıJe bu dönemece diğer· 
" C- !eri kadar ehemmiyet vermeleı!"ni tavsiye ede-

~..,, ' . nz. 

25 MAYIS 1934 
Otomobil, motosiklet ve bisiklet yarışı 

T uring klöp ile gazetemizin ıniit
tereken hazırladığı otomobil, mo
tosiklet ve bisiklet yantlanna ait 
talimatnamenin ilk kısmını dün 
ve evelki ııünkü nüshalarımızda 
netrebnittik. Bugün de ikinci kıs
Jnını netrediyoruz: 
Tertip Heyeti: 

Reis: lstanhul Vali ve Belediye reisi 
Muhittin Beyfendi. 

Azalar : Kocaeli Meb'usu Te T. T. n 
O. K. Reisi Re,it Saffet, C. H, F. lstan
bul Vilayet Heyeti reisi CeTdet Kerim, 
:Vali muavini Ali Rıza Belediye reisi 
muavini Hamit, Milliyet gazetesi müdü
rü Ahmet Sükrü T. T . O. K. Murahhas 
'Ajanı n müdürü Şükrü Ali, T. T. O. 
K. Spor komitesi yüzbaşı Ekrem Rüt
tü. Sarıyer kaymakamı Memduh Bey
ler. 
Hanımlar Komitesi : 

Müıerref Muhittin Hanımefendi 
Madam A. H. Reid. 
Hayat Retit Saffet Hanıüiefendi. 
Şeref Şükrü Hanımefendi 

Melahat Ihsan Şükrü Hanımefendi. 
'Jüri : 

Uçüncü Kolordu Kumandam Şükrü 
tlaili Pap Hazretleri. 

Ahmet Şükrü Bey. 
Şükrü Ali Bey. \ 

., i" .b ··' umıun ınzı alamın: 
Beyoğlu Kaymakamı Sedat Bey. 

IJ' elınilı heyet: 
Reis: Ekrem Riqtü Bey. 

•) Muayene ve Tasnif Komitesi : 
• Mühendis Nüsret Bey. 

Mühendis Refet Bey, 
Necip Dürrü Bey. 
Mr. Hirsch 
Mr. Aynacıoğlu 

b) Startcr : 
Suat Rüttü Bey. 
Mua,·ini: Necati Beyı 

c) Kronometrör : 
Fuat Rü1tü Bey 
Muavini Mr. Hirıc.h 

ıl) Yol ll.1ühendiıi: 
Belediye Yollar Şubesi Müdürü Bey. 
fendi. 

e) Yarış Yolu Emniyet Komiseri . 
Emniyet VJ cı Şube Müdürü E~n B 

f) Kontrol istasyonları: · 
Mühendis Nebil Bey 

I 
Mühendi• Mr. W. Busch 
Haydar Faysal Bey. 

c) Sıhhi lmd<>t Amiri : 
Dr. Saffet Bey 

lı) Telefon Muhabere 
i) Flama Muhabere Amiri • 

l.S. K. dan Mr. Leitner. 
j) Bisiklet Yardım Heyeti: 

Rıdvan Bey 
Talat Bey 
Ali Rıza Bey 
Necmi Bey 
Aziz Bey 
Fahri Bey 
Mr. Marengo 

istikbal Heyet!·: 
Vedat Abut Bey 
Mr. Primi 
Muzaffer Bey 
Muhittin Bey 
Ferit Bey 

V. Yarış heyetini alakadar 
edM:ek hususat 

(Dünkü nüshada çıkan kısmın 
sonu) 

33.- Teknik Heyete dahil zavat Ya
rq saba:u saat 7,45 te Zincirlikuyuda 
Hedef yerinde Teknik Heyet reisi ya
nında bulutacaklardır. 

34.- Muayene Te tasnif Heyetinden 
ayrılacak bir grup saat 8,20 de istin· 
yede toplanma yerinde Y anş vasıtaları· 
nı bir daha gözden geçirecektir. 

35.- Yant yolu Emniyet Komiseri 
•eya bir vekilini hamil bir vasıta saat 
8,2o de Zincirlikuyudan hareketle yo· 
l~o serbest n yarıta amade olduğunu 
nihayet saat 8,45 de lstinye köprüsün
do Startere haber verecektir Bunun Ü· 
zerine Komiıer &eri dönerek yol üze
rindeki bütün yanı komiserlerine ve 
ballıa Yanım baılayacağmı ihbar ve ;. 
lan edecek ve nihayet saat 9 da Zincir
likuyudalıi Kronometröre ve Teknik 
Heyet Reisine bu haberi getireeelıtir. 

36..- Yanı mes'ul bir Starter tara
fından ba§lattmlacalıtır. Zamanlar, Star
ter ve muvasalit Kronometrörünün bir 
birlerile ayar edilmit aaatlerile teıbit e
dilecektir. 

:TT.- Yant mesafesinin ne lıadar za. 
manda yapıldığı ancalı T elınilı Heyet 
tarafından resmen ilan edilebilir. 

38.- Kur'aya nazaren hareket za. 
man ve Sll'alarını gösterir bir cetvel 
basbnlacaktır. 

39.- Köprü üzerinde Starter mua
"Vİnleri Starter emrindeki Motosikletler 
telefon memurlan ve bir aeyriıefer po-. 
liıindeo hatlıa kimse duramıyacaktır. 

40.- Sıhhiye ve F ord Müesoesesince 
verilen yardım kamyonları Maılakta la· 
miratı mütemadiye istasyonunda emre 
amade olacaklardır. 

41.- Start ve Hedef mahallerinde ve 
aJT.da da mühim olan küçük ve büyük 
Maslakta ve yardım kamyonları yanın· 
da telefon tesis edilecektir. 

42.- Starter emrinde bir motosi lılet· 
li Te bir servis yardım kamyonu bulu· 
nacaktır. 

43.- Yarış tertip Heyeti ve Jüri 
beyaz kırmızı, Teknik Heyet beyaz, ma
li ve istikbal heyetleri, gazeteciler ve 
fotografcılar yeşil kol işareti takarlar. 

Vl. Umumi Talimat: 
44.- Y anş 25 Mayıs 1934 cuma gü

nü aa.at 9 da lıtinye köprü&ünün orta
•:.nda baılayacak ve Zincirlikuyunun 
2CJ m. §İmalinde yolun yükseldiği nok
b> da bitecektir. Mesafe 9150 m. dir. 

45.- Yarı§ günü Zincirlikuyu ve Js. 
tinye veya Büyükdere tarafından yola 
girecek otomoiıillere nihayet saat 8,30 

Milli yet'in tefrikası: l 

Tanıdığım Casuslar 
( Meli. Knokaert'in hatıraları) 

Tercüme eden: AHMET CEMALEDDIN 
BAŞLANGIÇ 

Kitabıma muhik ve yerinde bir 
tavzihname ile batlıyacağım: 

Mister (Winston Churchill -
Vinston Çörçil), eserimden ve U
mumi harpte bir casus sıfatile yap
tığım hizmetlerden bahsederken: 

"Alman hatlarının gerisinde bir 
çok kimseler casusluk şerefli mes
leğini ihtiyar etınitlerdi,, demişti. 

Bu cümle belki benim ve bazı 
vatandatlarımın maddi bir menfa
at mukabilinde casusluk mesleğine 
ıüluk ettiğimiz hakkında yanlıt bir 
düşünce uyandırabilir. 
Vakıa ben kendilerile beraber 

çalışmak talih ve hüsnü tesadüfü
ne mazhar olduğum yahut ta ken
dilerile her hangi bir surette kar•ı· 
lattığıın erkek ve kadın birçok 
kimseler "tu veya bu hükumetin 
maatlı memuru,. değillerdi. Bu iti
barla Mister "Çörçil,, in bizlerin 
maddi menfaat mukabilinde çalış-

tığımız hatırından bile geçmediği
ne eminim. Ancak cümlenin yanlış 
bir tefsire uğramaması için her şey 
den evvel bu cihetin izahına lüzum 
gördüm. Böylece bu noktayı aydın 
!attıktan sonra bir şey daha söyle· 
mek isterim ki o da şudur: Halka
rasında tohaf bir kanaat var. Ha
kikatten ziyade okuduklarr roman
ların bıraktığı bir tesir neticesi o
larak birçok kimseler harpte kadın 
casusların daima birinci roller ifa 
ettiklerine inanırlar. Halbuki çok 
mükemmel hizmetler ifa etmiş bir 
çok casus kadınlarla fahsan temas 
etmiş olmakla beraber yandılış iti
barile erkeğin casusluğa daha el
veritli olduğunu itiraf etmeliyim. 
Bununla beraber benim kendi he
sabıma, birlikle çalıştığım birçok 
casuslar arasında en meharetlisi ve 
en ziyade iş göreni bir kadm casus 
olmuştur. Fakat casus romanları 
kahramanları hilafına olarak bu 
casus kadın öyle büyüleyici güzel 
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BELEDiYEDE 

İki yeni abide 
-o--

Bu yaz bitirilmesi için 
tahsisat ayrıldı 

16 Mart tehitleri için Şehzade -
başında yapılacak abide ile, Beya
zıt meydanında, cümburiyetimizin 
onuncu yıldönümü hatırasını yi.d 
için yakında bazırlıklaı·a ba,lana
cak ve yazın inp.at ikmal edile • 
cektir. Bu hususta bütçeye 100 bin 
lira tahsisat konm~tur. 

Tophane kanalizasyonu 
Kanalizasyon şirketi Tophane 

cihetinin kanalizasyonunu ikmal 
etmek üzeredir. Yakında Tophane 
ile Cihangir arasındaki ana lağım 
İnfa edilmeğe ba,lanacaktır. 

Kooperatif heyeti umu11iyesi 
Dün belediye memurları koope 

ratifi heyeti umumiyesi toplana -
caktı. Fakat ekseriyet olmadığın -
dan toplanamadı. ve ba,ka bir gü 
ne tehir edildi. 

Oktruva tasfiye işleri 
Oktruva resmi ilga edildikten 

sonra sekiz kişilik bir komisyon 
muamelatı tasfiyeye memur edil -
mitti. Komisyon vazifesini ikmal 
etmek üzeredir. Balcaya kalan ba
zı eski oktruva resimleri tama -
men tahsil edilmittir. Komisyon bu 
ay sonunda dağıtılacaktır. 

Yörokali plajı 
Adaları güzellettirme cemiyeti, 

Büyükadadaki Yörükali plajını 
yaptırmak üzere belediyeye yirmi 
bin lira vermittir. Plajın hazırlık
larına batlanmıftır. 

Belediyenin önUndeki arsı 
Belediyenin kartısmdaki eski 

Alman dostluk yurdu arsası Emlak 
bankası tarafından satılığa çıkarıl
DUfbr .. Ara on bir parçaya tak -
sim edilmiftir. Sekiz taksitte öden 
mek üzere satılmaktadır. 

da Park teıkil etmit ve yerlerini almıt 
olmalan tenbib edilecektir. Saat 8,45 
den sonra hiç bir Otomobil araba veya 
yaya lıimsenin Y ant yolu üzerinde ol
mamasını Yanı yolu Emniyet komiseri 
temin edecektir. 

46.- Y ant gÜnÜ saat 8,20 den Ya
nt nihayetine lıaclar htinye Zincirliku
yu yolu seyrisefere kapalı olacalıtır . 

47.- Halk yanfı a!l"ğıda yazılı yer
lerde en iyi seyredebilirler. 
a) lstinye köprüsü civan (Start'IJ gör-

mek isteyenler. 
b) Küçük Maslak (Virajlar görülür). 
c) Büyük Maslak civan. ; 
d) Golf Klöbü civarı. 
e) Zincirlikuyu (Hedef). 

48.- Y antı seyire geleceklerin yan
larında köpek getirmemeleri, bem kö
peklerini hem de yanşçılan tehlikeye 
koyrm.mak için, rica olunur. 

49.- Y arı§ı oeyretmek için gelecek 
zevatın otomobilleri ancak aJağıda ya
zılı olan yerlerde Park teşkil edebilir
ler : 
a) Küçük Maslakta Uluköye ayrılan 

yol üzerinde. 
b) Maslakta Hacı Osman Bayın üze-

1;,inde. 
c) Ayazağa Kötkü yolu üzerinde. 
d) Zincirlikuyuda Nisbetiye yolu ü

zerinde. 
50.- Y anşı seyir için gelen Otomo· 

billerden 50 ve yaya seyredeceklerden 
10 kuruş duhuliye alınır. Ve mukabi· 
tinde bir program verilir. 

51.- Davetliler ve 1934 senesi hü
viyet varakasını hamil Türkiye Turing 
ve Otomobil Y.löbü azası dühuliyeden 
muaftır. 

52.- Yarış yoluna muvazi olan top
rak yol Sıhhı ve imdat vasıtaları için 
temamile ıerbeıt kalacaktD'. 
~3;- Yant müddetince hayvan sürü

lennm yol yakininde dolaıtınl.nPsı 
memnundur. 

gözlü, önüne geleni kendine i.fık 
eden güzel bir kadın değil, altmış 
Yatını idrak etmif, dokuz evlat ana 
sı hatta torun sahibi yatlı batlı bir 
kadındı. 

Artık bütün cihan öğrendi ki ti
caret maskesi altında ve nüfuzu 
muslihane ile pekçok seyler yapı
labilir. Harpten evveı' Almanlar 
bu noktayı iyice kavramıt oldukla
rından bütün dünyada cihanşümul 
mahiyeti haiz mükemmel ve muaz
zam guya ticari ve sınai mütead
dit tetkilat vücuda getirdiler. La
kin işi o kadar büyük tuttular ki 
letkilatın fazla büyüklüğü asıl he
deflerin elde edilmesine mani ol
du. Sulhün tatlı rüzgirl albnda 
pupa yelken yol alan bu kocaman 
ve ticaret maskesine bürünmüt ca
susluk te~kilit teknesinin harpte 
mükemmel neticeler vereceğini tah 
min etmişlerdi. Fakat harbin do
ğurduğu fırtınalar ve kasırgalar 
teknenin lü2umundan fazla büyük 
yelkenlerini parçalayıverdi ve tek
ne armasız, yelkensiz bir halde ka
lıverdi. ( Nevyork) ta tetkil edilen 
(pamukçular tellallığı) nın, (Hin
distan) da azim masraflarla vücu
da getirilen (çay ticarethaneleri) 
nin, Acemistan'da kurulan (baha
rat mağazaları} nın, ltalya'da yer· 
le,en bankerin, Afrika' da har..J h ... 

ViLAYETTE 

' 
Balkanlardan gelen 
Türk muhacırlar 
Son altı ay içinde memle
ketimize 20 bine yakın 

muhacır gelmiştir 
Romanya , Bulgaristan ve diğer 

muhtelif yerlerden münferit ve 
kafile halinde mufıacirler gelmek
tedir. 

Hemen her gün 40 - 50 mtt'ha
cir gelmekte ve bunlar iskan mın
takalarma gönderifarek yerleşnril
mektedlr. 

Muhacirler, ekseriyetle efya -
!arını, hayvanlarml da beraber ge
tirmekte olduklarından bu terait 
içinde iskan görenler çabuk müs
tahsil vaziyete gireb>lmektedirler. 

Öğrendiğimize göre son altı ay 
zarfında 20 bin kadar mufıacir gel
mfıti.-. 

Doktorlar ve kazanç vergisi 
Doktorlar, kazanç vergisinin 

kendilerinden beyanname vermek 
auretile almmaaı hakkında Mali • 
ye vekaleti nezdinde tefebbüsatta 
bulunmuılardı. 

Maliye vekaleti, verdiği cevap
ta: Kanunun sarih olduğunu, ver
ginin itgal edilen yerin iradı gay
ri sifisi üzerinden alınması lizım 
geldiğini bildirmiştir. 

TUrk ve Amerikalı mUcrim
lerin iadesi 

Türkiye ile Amerika arasında 
aktolunan iadei mücrimin mulca -
velesi baklandaki kanun dün vila
yete bildirilmiştir. 

POLiSTE 

Motörü kontak 
Yapan tramvay 

Dün saat 13 te Kurtuluttan Be
yazıda talebe götüren vatman Ha 
san Fahri Efendinin idaresindeki 
112 numaralı tramvay araha!ll To
katliyan oteli önüne gelince, elek
trik kontak yapmıt ve tramvayın 
ön kısmından duman ve alev çık -
ınıtsa da yetİfilerek söndürülmüş • 
tür. Talebeye bir teY olmamıttır. 

Kavga 
T ahtakalede Mektep sokağında 

oturan Hasan ile Mehmet isimle • 
rinde iki kiti çıkan kavgada biri • 
birlerini dövmüşlerdir. 

Kardeşini vuracak mıydı? 
Kumkapıda oturan komisyon • 

C?t Hamdi Efendi geç vakit sarhoş 
clarak evine gitmit ve kardeti Ah 
met ile kavga etmeğe ba,lamıttır. 
Neticede ekmek bıçağı ile Ahme -
cii vurmak isterken Ahmet bıçağı 
elinden almış ve elinden yaralan • 
mıştır. 

MUstahdem'n idarehaneleri 
Zabıta biri Beyoğlunda, diğeri 

Sirkecide olmak üzere iki müstah
demir. idarehanesini kapatmıştır. 

Kumar 
Kocamustafapaşa caddesinde 

lbrahimin kahvesinde Sait, Süley
man, Mehmet Ali, Hüseyin, Galip 
ve kahveci İbrahim kumar oynar
larken cürmümethut halinde ya
kalanmıtlardır. 

Sektedeıı 
Beyoğlunda, Ankara cadde•İn

de bir kahvede oturan Yugoslav-

rıl i' gören (fıstık depoları) nın 
harpte bir i•e yarayıp yaramamı~ 
olduklarını bugün Alman casusluk 
te9kilatı acı bir surette anlamıf ol
sa gerektir. O kadar mükemmel 
ve sağlam surette Tiicuda getirilen 
bu muazzam tetkilat daha harhin 
ilk senesinde yıkılıvenni,tir. Bun
ları anlatmaktan maksadım şudur 
ki sulh zamanı ve muharebe devre
si casuslukları ayrı ayrı şeylerdir. 
Sulh zamanının casusu çok yüksek 
mesleki bilgilere, gözünü atetten 
sakınmıyacak kadar delice bir ce
sarete muhtaçtır. Harp zamanının 
casusluğu ise son dakikada alman 
emre, askeri kıtaların ileri, geri ha
rekatına ve daha bin bir teferrüata 
tabi büsbütün başka bir feydir. 

Hülasa sulh zamanında ancak 
casus olarak yetişmi• ve casusluğu 
meslek edinmit bir kimse casus o
labilir. Harpte İse memleketini se
ven, yurt muhabbetine hayatını 
vakfebniş olan herkes casus hizme
tini görür. 

1914 senesinde Almanlar Belçi
kayı istila ettikleri zaman Belçika' 
nın her türlü kanuni te9kilatını da
ha birinci hücum dalguı aüpürü
vermi.,ti. Hükilmet sürgiin vaziye
tinde bulunuyordu. Elde kalan ye. 
gi.ne teY de sivil ahalinin - daha 
dnRrusu memlekette kalmış olan 

MAHKEMELERDE. 

Bir Fransız dolandırıcısı 
Fransaya teslim edilecek 
Muhakemesi yapıldı, tevkif edildi, ge-
lecek Fransız memurlarına verilecek 

Mart içinde Franıız hükUmeti 
mize müracaat ederek F eliks Vik
tor Edvard İsminde bir miihendi -
sin Türkiyeye kaçtığını bildirmif 
ve iadesini talep etmitti. Fransız 1 
hükfunetinin F elikse isnat ettiği 
suç kartılıkaız çek yazarak dolan -
dırıcılık yapmak ve bu ıuretle yüz. 
binlerce frank dolandırmaktır. Hü 
kumetimiz Feliks hakkındaki evra 
kı mahkemeye tevdi etmİf, asliye 
bir inci ceza mahkemesi de yapbğı 
duruşma netice~inde Feliks hakkın 
da isnat edilen suçun siyasi olma -
dığını Te kendisinin Fransız tebaa 
sından bulunduğunu tesbit etmit -
tir. Bunun üzerine Vekiller Heye
ti Feliksin Fransız hükumetine tes 
limine karar vermiştir. Bu karar 
dün müddeiumumiliğe tebliğ edil
mİf, müddeiumumilik te F eliksi 
derdest ettirerek tevkif talebile i
kinci istintak hi.kimi Mahir Beye 
tevdi etmittir. Mahir Bey Feliks 
hakkında tevkif kararı verınit ve 
mühendisi dün akpm Tevkifhane 
ye gönderilmittir. 

Fransız hükumetinin tesellüme 
Aalahiyettar memurları gelince F e
liks kendilerine teslim edilecek • 
tir. 

Nizameddin Nazif Bey 
Muharrir Nizamettin Nazif Bey 

bir n~riyat davası neticesinde 8 ay 
hapse mahkiim olmuttu. Dava sa -
bipleri davalarından feragat et -
mit olmalarına rağmen hüküm tem 

yizen tasdik edilmi' olduğu içiıı _! 
fazı zaruri görülmü9, yapılan ~ 
pbede neticesinde de bükmÜll . 
fazında Nizamettin Nazif ~ 
hayatı için bir tehlike olmadığı t1 
ı-.ılmıştır. Nizamettin Nazif 8" 
dün-hapishaneye sevkedilmittİr• 

Tahliye 
Üçüncü ceza mahkemesi ~ 

ki.tiplerinden Cemil Efendi Jlll. 
mukabilinde bir dosyayı imha,,. 
tebbüs etmekten suçlu olarak lıİ 
rinci iıtintak hakimliği tarafındı' 
tevkif edilmitti. Bu tevkif k~ 
Cemil Beyin itırazı üzerine w ; 
ceza mabkeme.i tarafından ~ 
dilmif, ağır ceza riyaseti Cemil f. 
yin kayıtsız tarL"llz tahliyesine ~ 
rar vermittir. Cemil Beyin bir 
tiraya uzradığı da söylenmek._ 
dir. 

iki kaçıkçı 
Bundan J>ir ay kadar evvel 

Romen vapurunda ateşçi olan '/; 
sil ismllıde biri gümrükten vüed 
dünün muhtelif yerlerine yeri~ 
tirdiği en lüks cinsinden rüj, P""' 
ra ve ıaireyi bçınrken muhal' 
teşkilatı tarafından yakalanuııt~ 
tertip edilen planla bu mallaı• 
kaçakçılığını ötedenberi yapao V 
gor da elde edibni§tİr. 

Dün bunlar -muhakeme ecliıl 
ve mUhakemeleri müdafaa içio ~ 
ka güne bırakıldı. 

Esnaf bankası 
Tahkikatı 1

1 1t•9•1r halterler J 
,,.. Belçikalı facia mıtharrirle~ 

rinden M. Karlo salı günü, t6' 
18,30 da Ünyon F ransezde elti 
bi IHr konferans verecektir. Diğer alacaklıları korumak 

için haciz tehir edildi 
Esnaf Bankaal itinin müddei -

umwnilikçe yapllmakta olan tetki 
katına devam edilmektedir. Tet -
kikat dün yeni bir safha arzetme -
miftir. Şehir meclisi azasından Ga 
lip Bahtiyar Beyin dinlenmesi iti 
il mal edilmi9tir. Şimdi de tirketler 
komiseri Remzi Saka Bey dinlene 
cektir. Dün müddeiumuınilikten 
keadisine davet tezkeresi gönde • 
rilmittir. Remzi Saka Beyin bu -
gün müddeiumumiliğe gibnesi ve 
E=af Bankası muamelatı bak -
kmda maliimat verme~i beklenmek 
tedir. 

Diğer taraftan müddeiumumilik 
tarafından aranmasına rağmen 
Volf hala bulunamaınıttır. Zabı • 
taca yazılan tezkereye henüz ce • 
vap gelmemitlir. Dün bankanın 
mahcuz efyasmın satılması lazım 
gr,liyordu. Gazetelerde Çlkan ilan. 
!ardan müzayede ile satı'ın saat 
10 da 12 ye kadar devam edeceği 
yazılmakta idi. Fakat dün beledi
y<.nin icra memuru geldiği halde 
müzayede yapılamadı. Çünkü ban 
kanın diğer alacaklılarının mağ -
dur edilmemesi için haciz muvak -
katen tehir edilmittir. 

ya tebaasından Loiçi efendi bir
denbire düterek ölmüştür. Hükii
met tabibi, kendisinin kalp sekte
sinden öldüğünü tesbit etmittir · 

sivil ahali bakiyetüssüyufunun -
cesareti, memleket muhabbeti idi. 
Almanlar bidayette bu küçük mem 
leketi birkaç taburla tahtı idarele
rinde tutabileceklerini zannetmİf· 
lerdi. Fakat çok geçmeden kentli
lerini gece gündüz; ve bili.inkita 
rahaıtsız eden bu küçücük memle
kete kuvvet üzerine kuvvet gönder 
meğe mecbur kaldılar. Alman va
lisi. Almanya İmparatoru namına 
Belçika'nın Almanla,.tırılmasına 
basladı. Memlekete Alman parau 
sistemi sokulmuş, Alman hocaları; 
Alman doktorları ve her sınıf Al
man it adamları memleketi istila 
etmitlerdi. Belçika milleti ise bu 
teşebbüslere açıktan açığa gülü· 
yordu. Belçka'nın Almanya'ya il
hakı bir emrivakidi. (Anvers) da
ha büyük ve daha mükemmel bir 
(Hamburg) olacaktı. Almanların 
bu hülyalarına mukavemet edecek 
her teY düpnan telakki olunuyor
du. Alman kanun ve kültürünün 
temin edeceği menafi büyük bir 
ciddiyetle sayılıp dökülüyordu. Li\. 
kin Kralı ve (Mersiye) isminde bir 
rahipten ilham alan Belçika mille· 
ti Alman cebrutuna boyun eğme· 
di. Almanlar tazyiki arttırdılar ve 
benim casusluğum da itte bu taz
yik devresinde ba,Iamıt oldu. Al
manların •iddetli, mütecavizane ve 

"" Pariste toplanacak olan ."1 
nelmi.Iel srhhat kongresine işt~ 
etmek üzere evvelki gün §ehrı_..ıt 
gelen Sıhhiye vekaleti müstef"', 
Hüsamettin Bey dün Parise lı' 
rdı:et etmiştir. t/ 

,,.. Haydarpa§adaki nümune~ 
tıdıanesi ancak eylôl içinde ~J:I 
bilecektir. Üsküder Zeynep ~ 
hastahanesi de o vakit doğunJ 
tahanesi olacaktır. 

,,.. Sonbahar mevsiminde ~ 
mesi yapılmayıp ta ilkbahara lif. 
edilen Kartal ve Sarıyer kaı;ııjl 
rındaki hayvanlardan damı ffJ 
etverişli olmıyanların ensnef 
başlanmıştır. , 

,,.. Vilayet aygrr depogu mü~f. 
Ahdülkad~r bey iki ay mezı:ll~ 
almıftır. Abdülkadir Beyin "şpl 
!etini baytar Şemsettin Rey Y 
caktır. __,/; 

o 

Hamit Beyin bir tavzihi 
Muhterem gazetenizin 4 Mayıf 

tarihli nüıbaaının üçüncü sahif~ 
(Bo,una rnı tela, ediliyor) (Hftını. 
ye gö.re Ticaret oda.sının ,.az.iyeli 
serla· ıhası altında büyiık punto) 
ti!!"" eden yazıda tehi< planı ha 
bana atfen yazılan yazının (Ti 
elası azası boıuna ıe:aı etme 
cümlesi ve binaenaleyh bu yazı,..
lavbası hiliifı hakikat olduğundall 
fi.yetin ayni sütunda tekzibini ric• 
rim efendim. 

cüretkıi.rane emirleri, beyan 
leri yüzünden sulh zamanın~ 
ördeğe bile (kıtt ! ... ) diyemi~ 
derecede halim, selim Belçi1' ~ 
kendi aleyhlerine ayaklandı~ 
du. (Frans Moris) de bu zii . 
dahil bulunuyordu. Kendisi ~t' 
!unda bir birahane sahibi idi· 'l 
manlardan nefret etmekle ~· 
itile, gücü ile me,gul bir ad;~ 
Juğundan hissiyatını gizler,~ 
manlara kar•ı faaliyete geÇ 
temezdi. Sivil millettatlarırı" J 
den geldiği kadar insani yaf'!"..J 

'ti :i !arda bulunmakla beraber 'f-Jı 
disini muhayyel gizli bir te~ 
le mensup addettirecek der ~ 
ileriye götürmezdi. (Moris) ~ 
dı ve dul anasile istasyona.~ 
büyük bir evde ikamet cı:lı ~ 
Binanın arka tarafında da 11..,ı 1 nesi vardı. Bir gün ~hre bu~ r_ 
vazife ile bir Alman binba~ Jıif. 
di; şehir askerle doldu. B1"ıj" 
nın ilk işi ( Moris) in ikatı"' . .J 
na yollanmak oldu. . JI': 

Alman binbaşısı hizm~tç'ı1ii!'! 
ev sahibi ile görüşmek ıste J1 
söyledi ve ev sahibi gelince 1 ~,I, 
disine bir oda hazırlamasıO 
retti. (Moris) Almanlardatl 
bir isteğe maruz kalacağ~I ğ 
evvelden tahmin etınit ol Ju. ,..... 
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· Ceneral Kondilis Ankarada 1 
(Başı ı inci sahilcdc) ı Memleketim ve ,ahsım hakkınde. I T eliş başladı Japon rekabeti 

F ah rettin, Milli Müdafaa müste • fimdi söylediğiniz güzel sözlerden 
Şarı Nazmi Paşalar, merkez ku · dolayı ne kadar minnettar olduğu-
nıandanı, hariciye erkanı hazır bu- mu söylememe müsaadenizi rica 
lunmuşlardır. ederim. Benim de şahsınız hakkın. 

ANKARA, 5 (A.A.) - Bu sa· da ayni samimi muhabbet hisleri 
bah şehrimize gelen Yunan har • beslemekte olduğumu size temin 
biye nazırı Jeneral Kondilis haz • etmek isterim. 
retleri refakatinde Yunan elçisi b~- Ba,vekil M. Çaldaris ve meale~ 
l~nduğu halde öğleden evvel Harı- daşmız M. Maksimos hakkındakı 
cıye vekili Tevfik Rüştü, Milli Mü- dostane düfüncelerinizden dolayı 
dafaa vekili Zekai Beylerle Büyük da size tefekkür ederim. Türk mil 
Erkanı Harbiye reisi Müşir Fevzi !etinin namlı reisi olan Reisicüm-
ve ikinci reis Asrın Paş~lar haze • hur Hazretlerinin, ismet Pa~a Hz. 
ratını makamlarında zıyaret et · nin zatı devletinizin ve muhterem 
nıişler ve müşarünileylıinı de sı • refikanızın sıhhatine bardağımı 
·asile iadei ziyarette bulunmuşlar- kaldırıyor, Türk milletinin büyük-
dır. lük ve refahına ve Yunan - Türk 

Teati edilen nutuklar samimi anla~ması terefine içiyo • 
ANKARA, 5. A.A. - Bu akşam Ha-. rum. 

nciye Vekili Tevfik Rüttü Bey tarafın- General Rum patrı"kı"nı· de 
dan ceneral Kondiliı Hazretleri ve refİ· 
kası ferefineverilen ziyafette atideki nu· ziyaret edacek 
tuklar iradedilmiıtir : 

Reiı Hazretleri, . Ankarada hükumetimizin mi • 
Türkiye ile Yunanistan, mesut netıce- safiri bulunan Yunan Harbiye na-

ı 'ri itıibaırile fevkalade feyizli olan dostluk 
!arının temelini atalıdanberi, birbirleri- zın ceneral Kondilis ve refaka • 
daima daha eyi anlamak bususunu zı- tindeki zevat, sair günü tehrimize 
daima daha eyi anlamak hususunu zı- döneceklerdir. 
mamdarlannın tah•i temaunda aramış- Misafirlerimiz, avdetlerinde doğ 
lalar ve bu dostluğun her haldeen mües- k 1 

1 ruca P-·apalas ote.'ı' -de endi eri 
sir tarsin unsurunu bu muşlardır. Yu- - .... 
nanislanın en mümtaz bir ~luiyetini, için hazırlanan daireye inecekler 
temsil hususunda en asil bir simasını An- ve şehrimizde bir gün kalacaklar
karada ıelamlamak ,..vincini işte bu gü- ' dır. 
zel ananay:'I bo:-çluyuz. Ceneral Kondilisin bu esnada 

Reis Hazretleri, Yunanistan ve Tür- Fenerdeki Rum patriğirıi de ziya • 
kiye gibi iki memleket arasında, müna- ı·et etmesi muhtemeldir. 
•ebctlerindeki samimiyetin icab ettirdi
ği ahengin meydana çıkabilmesi için, 
Yalnız yekdiğerine tamamile uygun .o--.. 
lan umumi siyasetle değil fakat mıllı 
faaliyetin bütün tübelerinde de filhakika 
devamlı bir mutabakat gayretine lüzum 
vardır. 

Mütekabil ve müşterek siyasetlerinin 
••aıını teşkil eden sulha samimiyetle 
nıerbut bulunan Türkiye ile Yunanis· 
tan, tarki Akdenizde olduğu gibi Bal
:::lard~ ~a kendi araları[ld~ t~ss~s e
dık teı.rıkı mesai ile bu buy~k f~ı? sa· 
k. llnıilleri olmuşlardır. Bır bırııu ta
k •beden dostluk teminat ve nihayet Bal-
~n. anlaşmaıı ..;,isakları memleketleri· 

;•zın geçmiı ihtilafları tamamile orta
k ~n kal~ırarak sağlam dostluk ve tcş.ri
I 1 ~esaı devrini açmak karannı verdık
erı andan itibaren tasavvur ebnİŞ ol
dukları esas fikrin' tabii bir inkişafını 
leıkil eder. 
b ~u. inkişafa udık kalıyMuz, nasıl ki 
SU ı~şa_fın istıihdaf ettiği ana fikre: 
. ı.ılh fikrine de dmma merbut kalaca • 
rız. 

.. Reis hazretleri ve a:ııiz ceneral, ken
dısıne karır benim ve hepimizin samimi 
v". hürmetkar bir muhabbet hİHetl:İği · 
ll'ıiz ş.ahsımzda dost hükümetin mümtaz 
~Ümenilöne burada hararetle teşek • 
l(Ur etmeme müsaadenizini rica ederim. 

Yunan rei.sicümlıuru hazretlerinin, za. 
tı devletinizin ve güzide mesai arka -
daşlannızın ıthhatine bardağımı kaldı • 
ı-ıyorum. 

Dostlarnnız Çaldaris ve Makoiınos 
h«Leratma eamimi hislmmizi iblağ ede
t-ek Yunanistanın büyüklük ve refahma 
\·e Türle • Yunan anla~ması şeaefine içi
l'onım. 

Ceneral Kondilisin cevabı 
Ceneral Kondilis Tevfik Rü,tü 

~eye cevaben aşağıdaki nutku söy
eıni,tir : 

Vekil Beyefendi, 
Aranızda bulunutumu selamla

ın'.'-k için yürekten gelen bir sami
llııyetJe meşbu olarak kullandığı
hız .•özlerden ve keza dost Cüm
t ~rıyetin topraklarına ayak bas
,1ııırn andan itibaren mazhar oldu
l!Utn bir çok do:'tluk lezahürlerin
d~n Pek derin hır surette mütahas
aı old 

Bu s:İerde v_e bu dostluk t~za
hürlerinde iki rnılle~ arasındakı se
dak ti" ve daima buyuyen dostlu-

a ı ki ·ı· ğun ve gittikçe sı 1 asan teşrı a 
mesainin bir delilini görüyorum. 

Kard.aşça selamınıza keza kar
<la,ça bir selam ile mukabele et
mek ve büyük Reisinin yaradıcı 
dehası, mümtaz mesai arkadaşla
rının münevver vatanperverliği ve 
fedakarlığı ve Türk milletinin mü
teaddit evaafi sayesinde yeniden 
doğan Türkiyenin tahakkuk ettir
~iği büyük eser karşısında duydu
gum derin hayranlığı ifade eyle
mekle bahtiyarım. 
. Aziz Vekil Beyefendi, çok ye

lınde kaydettiğiniz gibi iki mil-

h
et biribirlerini, hulul ederek, da

eyi tanımak ve bu suretle ya
kın şarkta sulh siyasetlerinin esa
I nı te~kil eden dostluklarını sağ. 
lll!'ı\antırmak için en müessir vası • 

layi zimamdarlarının $ahsi temas
larında bulmuşlardır. Çünki ülkü
lerimiz bi dir: Sulh, mü, terek bir 
azim milletlerimiz arasında hiç 
bir b~lutun karartamayacağı sa
dakat'i bir dostluk kurmuştur. 
Çok sağlam temellere istinat eden 

bu dostfuk, yakın ,arkt~ ~ir ni • 
Zam unsuru, sulhün takvıyesı husu
·unda kıymetli bir amil olmakta • 
dır. Balkan anlaşmasını mümkün 
kılan Yunan. Türk dostluğu olmu~ 
tur. ve çok güzel bir tarzda ifade 
ettiğiniz gibi bu dostluk memleket 
!erimizin bir teşriki mesai ve dost 
11:'1< devri açmak istedkler andan be 
~1 l savvur ettikleri esas fikrin bir 
1 nki,afıdır. 

iki millet bu prensibe sadık ola 
•a.k, ııavretl~rini arttıracaklardır 

Protesto haberi de 
Nerden çıktı 

(Başı 1 inci sahifede) 
dir. Dün sabah, fakültede tedrir.at 
yapılmadığı doğru değildir. Tedri 
sat yapılmıştır. Matbaamızı ziya • 
ret eden talebe heyeti demi,tir ki: 

- Haber gazetesinin netriyatı 
teessürlerimizi mucip olmu,tur. 
Böyle bir hadise yoktur. Doçent • 
!erden de ?İkayet etmi~o~uz .. D~ -
çentler tercümelerde hızım fık~r • 
!erimizi de alıyorlar· Anlamadıgı • 
mız noktalar hakkına münaka•a • 
yı bile kabul ediyor!· Istılahlara 
gelince: Biz muhakkak fransız~ 
ıstılahları kullanmağa mecbur edıl 
mit değiliz. Binaenaleyh şikayeti
miz yoktur. lstıle.hları fransı~ca ve 
ya türkçe söylemekte serbestız. im 
tihanlanmız da 20 Mıı.yısta yapıla
caktır. Doçentlerimizin yardımile 
derslerimizi hazırlıyoruz. F akü ite 
yi teııkettiğimiz, boykot yaptığı • 
mız doğru değildir. Bugün dersle
re girdik. Yarın da gireceğiz. lmti 
hana hazırlanmak için birkaç ar
kad8'ımız, koridorda, evinde, ar • 
kadaşları ile toplanarak çalışabi • 
lir. Bu, her zaman olan leylerdir. 
Hergün bütün talebe esaııen ders • 
hanede bulunmaz.,, 

Fakülte reisi ne diyor? 
Fakülte reisi Tahir Bey de şun

ları söylemİftir: 
- Fakülteyi terkeden talebe yok 

tur. Deraler yapılmıftır. Mevzuu 
bahsettiğiniz gazetenin neşriyatı 
bilakis talebenin teessürünü mu -
cip olmuftur. Bu teessürlerini gel
diler, bana da söylediler. Bu fekil
de netriyat yapan gazete sabahle· 
yin saat 11 de bana sordu. B de 
boyle bir şey katiyen olm de~ 

.• 1 d" Fak a ıgını soy e ım. . at garipf k" .. 1 
diklerimi yazmamı ır ı soy e • ,.,, 

)' un~nist._a_n_d_a_ 
--Muhalefet noktai naza. 

rında israr ediyor 
AT1NA, 5 (Milliyet) - Mu. 

halefet menabiinden sızan haber • 
lere nazaran yakında zabitanın ter
f~i meselesinin tanzim~ ve yeni in
hhap usulü için mebusan ve ayan 
meclislerinin müşterek bir içtima 
akteylemeleri istenecektir. 

Diğer taraftan muhalefet lider
leri bugünkü içtimalarında reisi • 
cümhur Mösyö Zaimise müracaat 
ederek Mösyö Çaldarisi yanına ca
ğırması ve bu iki layilıayi geri ~i
masını İstemesi icin tesebbüsatta 
bulunmağa kara; vermişlerdir. 

Muhalifler aksi takdirde bu i
ki mesele memleketi kana boya • 
yacaktır,. demektedirler. 

İngil terede işsizler 
LONDRA. 5.A.A. - Pazartesi 

günü ne,redilecek r"ımi istatistik
l~re na:ı:~ran, lngilteredeki işsizle
rın ade~ı, ~eçen mart ayma nis
betle, nısan zarfında 50,000 kadar 
azalmı~lır. 

lngiltere kralının tahta 
çıktığı gün 

LONDRA, 5. A.A. - Röyter a
jansı hildiriyçır : İngiltere kralının 
tahta ç1ktığınm yirmi dördüncü 
yıldönümiı yarın tesit edilecektir. 
Bu ıminasebetle Vestminster kili
s,.sind .. ruhani bir ayın icra oluna
caktır. 

(BQf< 1 inci •ahi/ede) 

b~yük bir _alaka ile ~i!1 etmekt~- . Amerika hükumeti tedbir 
dır. Messajere gazetesının muhabı- w 

•ri, lbnissuudun kuvvet ve sai:veti- almaga çalışıyor 
nin artma:nndan endite etmekte V AŞ1NGTON, 5. A.A. - Hari-
ve Arap Kralının Yemeni kendi ciye ve ticaret nazaretleri, Japon 
topraklarına ilhak edebileceğinden emteası fiatlarının dütük olması 
bahseylemektedir. Arap Kralı, bu nın Filipin, Havana, Panama, Por
s':'ret!e frakta, Filistinde, Mavera- toriko ve Alaska piyasalarında A
yışerıa ve Suriyede bir sürü ihti • merika mallarını zarara sokmakta 
l~t!ara sebebiyet verecek ve bu ih- olduğu meselesini tetkik etmekte
tılatlar Arabistan ile münasebatı dir. Hükiimet erkıinı Amerikanın 
o!an lngiltere, Fransa ve İtalya gi- ln~iltereyi taklit ed~bileceği ve 
hı devletlerin kaffesini alakadar Japon mahsulitına boykotaj yapa
e?ecek~ir. Popolo de Roma diyor bileceği fikrini reddetmekte ve A
k~: lb.nı~suu.t bütün Arabistam ken merka müstemlekelerinde Japon 
dı ~kımıyetı altına alm~_arzus_u mallan git gide fazla miktarda ta
~~ınd~n kofuyor. Fakat böyle. ~ır lep olunmakta isede bunun tica
ıhtımalın tahakkuku, Avrupa ıçın relin hevet1 mecmuasına nisbeten 
ortaya va~i~. bir ~esele çıkara · vahim ~lmadığını beyan eylemek
caktır. Çunkü_ lngıltere ve Fransa tedirler. Japonyanın Amerikaya 
ve ltalyayı alakadar eder. ltalyan yapmakta olduğu ihracat 1931 de 
teb'."~~nın can ve. ~al.tarının hi~a 425.330 000 yen iken 1933 de 
y~s~ ıçın Şap denızı fı~_osun~;ı-n. uç 492.237.000 yene çıkmı,tır. Filipin 
cuzıtam Hudeydeye gonderıımıf · adRlarının Japonyadan satın al-
tir. makta olduğu malların fiatı 1931 

Hica:dılartn ısartları de 20.425.000 yen iken 933 de 
T emps gazetesi bu hususta şu 24.050.000 yene çıkmıttır. 

atyanı dikkat m.alUınatı veriyor: 
Yemen aakerleri son senelerde 

yeni teçhiz edilmif, iyi talim ve ter 
biye görmüttü. Bu kuvvetlerin bir
denbire mağ!Ubiyete uğraması her 
kesi hayrete dütürmüttür. Fakat 
sonra meselenin mahiyeti anlaşıl • 
mıştır. imam Yahya harbetmenıek 
için askerine geri çekilmesini em
retmiştir. Halbuki lbnissuudun top 
ladığı harp meclisinde ilk muvaf
fakıyetleri sağlamlattırmak için 
ileri gidilerek Yemen toprakların
dan bir kısmının İJgal edilmesine 
karar verilmittir. 

Hicazlılar mütareke için Yemen 
kuvvetlerine üç tart dermeyan et • 
mitlerdir. 

1 - Yemenliler Makhlaf hava 
!isini tahliye edeceklerdir. 

2 - Asir kabilelerini lbniruut 
aleyhine kıyama sevk için bu ka • 
hilelerden rehine olarak alınanlar 
serbest bırakılacaklardır. 

3 - Hicaza kartı entrikalar çe 
çiren idris Hicaz hükiımetine tes
lim edilecektir. 

V ehabiler bundan başka işgal 
ettikleri araziyi tahliye etmeğe de 
yanaşmıyorlar. Bunlar bütün Asi • 
ri işgal ederek Yemen hududuna 
kadar dayanmak istiyorlar.,, 

T emrs gazetesi Arabistan va • 
kayiini lngilizlerin büyük bir dik • 
katle takip ettiklerini ilave ediyor. 

Arttırma ve 
Eksiltme kanunu 

(Başı 1 inci sahifede) 

' 

karılan bono ve tahv>llerle sair mil 
milli esham ve tahvillerin teminat 
olark kabul edilmesini, yalnız ka
nunlara tayin olunanlara hasretınit 
ve taahhütlerde gayri menkulle • 
rin teminat olarak kabul edilme • 
mesini kararlaştırmış ve gayri men 
kul teminatların yalnız bu sene 
müteahhitlerine hasrmı muvafık 
görmüştür. 

Encümen Nafia vekili Ali be
yin gösterdiği lüzum üzeirne layi
haya şu maddeyi ilıive etmiştir: 

"Müteahhitler ya bizzat ve ya· 
hut vekil veya mümessilleri vası · 
tasile arttırrna ve eksiltme yapan 
devaire müracaat eder. Hukukan 
vek;I ve mümessil olmaksızın bu 
t~ah~üdün ifasına fili surette İf • 
tırakı bulunmaksızın asıl müteah
hit olacaklarla birlikte veya on -
l~rın gıyabında arttırına veya ek
sıltmeyi yapacak devair ile müna
sebata girmek yasaktır.,, 

M. Yevtiç'in 
Beyanatı 

(Başı 1 inci sahifede) 

rine aykırı olarak bir siyaset takip 
ett:kleri doğru değildir. Biitiin Bal
kan hükümetleri, Bulgaristana dost 
ça rabıtalar tesis etmek arzusun -
dadırlar. Fakat bu, Bulgaristanla 
olan dostluğumuzu bazı kom~ula
rımızın zararına olarak tahakkuk 
ettirmek demek değildir. Yugos • 
lavya siyaseti Balkan misakına ay 
kırı bir siyaset olmadığını, diğer 
dost devletlere karşı olan dostluk 
mükellefiyetlerini terketmek de • 
mek te değildir. Biz daima Yuna -
nistana ve diğer Balkan devletle • 
rine karşı dostça hareket etmek e
melindeyiz. 

Ademi tecavüz misakı 
BELGRA T, 5 (Milliyet) - Şim 

diye kadar M. Y evtiçin Sof ya se
yahati hakkında bura gazeteleri • 
ne hiç bir resmi haber verilmenıi~
tir. Yalnız (Politika) gazetesi Bul 
ari!tanla Yugo5lavya arasında ay 

rı bir ademi tecavüz misakı imza
lanması mevzuu bahsolduilunu yaz 
ma.lcta rl•-

Komünistler 
--o-

Breslav'da muhtelif ceza· 
lara mahkum oldular 
BRESLAV, 5 (A.A.) - Mü • 

sellah bir t•yan hazırlıklarında bu
lunmut olmakla ittiham edilen yir 
mi dört komüniıst ağır hizmetler 
ve hapi, cezalarına me:hkum edil
mişlerdir . . 

Bunlardan bir çoklarm111 evle . 
rinde mühim miktarda .infilik e
dici maddeler bulunmuştur. 

Mütehassıslar, bu maddelerin 
halen mevcut olan infihk edici 
maddelerin en kuvvetlileri oldu -
ğunu söylemektedirler. 

Fransada 
--o-

İşsizliğe ve buhrana karşı 
mücadele ediliyor 

P ARlS, 5. A.A. - İfsizliğe ve 
iktisadi buhrana karfı mücadele i
çin yar.· bcak mütterek icraat hak
kında tetkıkatta bulunmakta olan 
mçsai, dahiliye, nafia ve maliye na
zırları bilhassa içtimai sigorta ka
saları vautasile yapı'an büyük mil
li nafia i~leri proğramınm tahak. 
kukuna hizmet edecek mali malca 
nizmayı tetkik eylemitlerdir. 
Nazırlar, itlerin mıntaka ve miis

taceliyet sırasile tasnifini ve bir 
cetvel taıu:imi için yüksek bir ko
misyon tetkiline karar vermi,ler • 
dir. 

Paraşutla 
Üç kişi bir hava kazasın· 

dan canlarını kurtardı 
LONDRA, '5 (A.A.) - Dün, 

uçuş tecrübeleri yapmakta olan i
ki ukeri tayyarenin çarp•Jma11 ne
ticesinde yere düten iki zabit pik•t 
ije bir tayfa, paraşotları sayesin • 
de za~arsız kurtulmu~lardır. 

Tayyareler alevler içerisinde 
yanmıştır. A!keri tayyare hide • 
matında paraşot kullanmaya baş
lanıhdanberi, şimdiye kadar 109 
kişinin hayatı kurtulmuştur. 

Romanyada askerlikten 
ihraç edilenler 

BUKREŞ, 5 (A.A.) - Rador 
Ajansı bildiriyor: Bütün Romen 
orduları mümessillerinin ve büyük 
bir halk kütlesinin önünde bugün 
~aat 10 da Sonprecup suikastı ter
tibatiyle alakadar. olduklaı:ıı.1dan 
dolayı mahkum edılen 8 zabıtın as 
kerlikten ihracı merasimi yapıl · 
mıflır. 

Dört devlet Hariciye 
nazırının içtimaı 

Atina, 5 (Milliyet) - Balkan mi 
r,akını imzalayan dört devlet Hari 
ciye nazırlarının ne zalltan bulu • 
şııo kona,acakları henuz malum 
değildir. Bu tarih M. Kondilis' n 
Ankara mülakatından ve Tevfik 
RiiftÜ Beyin Belgrada gitmesin • 
den sonra tesbit olunacaktır: ----Alman mektep gemisi 

BREM, 5. A.A. - Ooyçlant 
mektep gemisi bir kaç ay devam 
edec(·k olan bir talim seyahatı için 
Baltık denizine hareket etmi,ıir. 

Geminin kumandanı, Brem be
lediye reisinin bir nutkuna cevap 
vererek, (.zcı.imle Almanyanın de
niz aşırı p.cstijini tekrar tesis için 
her eyi yapmak istedigini söyle
miş ve "iyi mürettebatlı gemilerle 
yeni Almanyayı sevkeden ıuh hari 
ce 2'Ö.terilmelid · r,. demiftir. 

Memlekette 

Hudutta 
Sakin bir köy 
Sovyet komşularla tatlı 

tatlı geçiniyorlar 
ARTViN, (Milliyet)- iki sulh

çu d03t milletin hudutları üzerinde 
her iki taraf nöbetçilerinin yıllık 
vazifelerini hadisesiz geçirdikleri 
bir kapı : 

Türk - Rus hudut : 
Coruh nehrinin topraklarımızı 

terk ederek Batum istikametinde 
aktığı yerde fİrin bağlık bahçelik 
bir kasaba merkezimiz Maradi na
hiyesi. Burada cenup hududumuz
da olduğu gibi ne bir kaçakçılık 
hadi-.esi, nede kayda değer hiç bir 
hadiseye tesadüf edilmez. 

Merkezde üç sınıflı bir i;k mek
tep vardır. Bu mektepte her dev
rede 50-80 Türk çocuğu üçüncü sı
nıfa kadar yetitmekte maalesef 
mektebin bet sınıflı olmamasın
dan bu ya vrulıı.rın tahsilleri yarı
da kalmaktadır. 

Ahalisi köylülerile birlikte renç
berlik ve kayıkçılıkla geçinirler. 

Bazı vatand14ların ıı.razileri hu
dudun şekline göre Rus toprakla
rında kalınıtbr. Bu vatandaşlar 
her sene kartıya geçer, tarlalarını 
ekerler, mahıuJ zamanında tekrar 
gidip alıp getirirler. 

Çoruh nehrinin hudut kabul e
dilmesine göre hazan bugün top
raklarımız hazan da kendi toprak
ları yarımtar saat mesafe ile içe
riye doğru girmiştir. 

Nahiye gençleri inkılapçı Türk 
yavruları elli sene esaret altında 
cahil kalmıt, köy!ü halka devletin 
bütün kanunlarını, inkılıiplarını 
kendilerine her fırsat buldukça 
anlatmal<tadırlar. Milli bay
ramlarımız büyük şenliklerle tesit 
edilmekte, Milli Kafkas oyunları 
oynamaktadırlar. Ruslar bayram
larımızda hudutlara gelmekte ken
dilerile samimi görütmeler, mütte
rek eğlenceler tertip edilmektedir. 
Ah,.liden hasta olanlar nahiye mü
dürünün müsaadesi ve vereceği 15 
günlük ı>asavant ile huduttan dört 
saat mesafede bulunan Acara su
yu nam mahalle giderek Rus dok
torları tarafından meccanen teda
vi edilmektedirler. 

Nahiye merkezinin etrafı yük
sek dağlarla., muıı.zzam ormanlar
la çevirilmiştir. P.:.wası ve ıuyu i
le bir yayladır. 

DemiryoJları 
Tekaüt sandığı 

ANKARA, 5. (Telefonla) -
Bugün Maliye vekaletinde maliye 
ve nafia müstetarlarının i•tirak et
tikleri bir komisyon devlet demir-
yolları memur ve müstahdemlt>rİ 

tekaüt layihası üzerinde tetkikat ... 
ta bulunmuttur. 

Komisyon Devlet Demiryollı.n 
dairesine yeni girecek memur ve 
müatahdemlerin ilk ellerine ge

çn parayi tarnamn ve bütün me
mur ve müatahdemJerin her ay 
ma-.Iarından keailecek yüzde dör
dünü ve devlet bütçesine her aen 
konulacak tahsisatın tekaüt san
dığına sermaye t~kil etmesi esa-
11nı kabul etınittir. 

Bir kanun teklifi 
ANKARA, 5 (Telefonla) -

Sinop mebusu Hulusi Bey meclise 
bir kanun teklifinde bulunarak Si
nop vilayetinin elektrik te•İaatına 
ait malzemenin gümrüksüz olarak 
memlekete ithalini iatemektedir. 

Kütahyada kadınlar 
KOT AHY A, 5.A.A. - Yarın 

kadınlarımız çat"fafları kati auret
te atacaklar ve manto giymeğe 
bAplıyacaklardır. 

Siirtte yağmurlar 
StlRT, 5. A.A. - Dünden beri 

bereketli yağmurlar yağmaya ba3-
lam'ltır. 

lNEGöL, 5. A.A. Bugün 
h.erc;J<.~li yağmur yağmıt, çifçile
rımızm yüzünü güldürmüttür. 

Moskovadaki heyetimiz 
MOSKOV A, 5.A.A.- Türk mi

safirleri hatlarında Emin P14a ve 
Celil Bey olduğu halde Staline o
tomobil fabrikaeını gezmi,lerdir. 
Misafirler, bu fabrikanın kendiler 
Ü?erinde çok iyi intiba lıasıl etmİt 
olduğunu söylemişlerdir. _ 

Kuraklık devam ediyor 
lstanbul havaJisinde kurıı.klık 

devam etmektedir. Dün öğled~n 
evvel pek az yağmur ~erpmışse d~ 
devamlı olmamıştır. 

. Ra~at merkezlerinin verdikl0;:. 
rı m~l~ata göre bugürı de ya • 
mur ihtımali yoktur, 

* • * 
~.NKARA, 5 (Telefonla) -

Bu~un akşama doğru tchrimizd, 
hafif yağmur serpmiştir. 

Amerikadaki mühim 
Çankırıda Maarif iı;leri 
ÇANKIRI, (Milliyet) _ Çan- suiistimal 

kırıda maarif sahasında varlıklar PlTTSBURG 5 A A 5 h · • · · · - abılc 
görülmektedir. Mektep maddi ve t'azkne ;.a~ırı M. Mel/on, lıükümc. 
manevi bakımdan inkişafa doğru ın en mne 1931 varidat ve gi•' 

k l. b' .. . l il 1 k olarak 1.319,080 dolar ve ce~u 
uvvet ı ır yüruyliş e er eme • olarak ta ayrıca 659,540 dolar ii 

tedir. detmek istediğini bildinni~tir. 
Vilayet meclisi umumisi üç se- !!!1111•••••••••• 

nedir umumi bütçenin yanımı mas -
rafa tahsis suretile memleketin u- V APU cu LU 
mumi ihtiyacına cevap vermekte 
diğer vilayetlere örnek ol1n11kta . 
dır. 

Vilayette (71) ilk mektep 128 
muallim vardır. Fazla olarak bu 
sene Merkez ve Çerkes kazası mer 
kezinde yeniden birer ilk mektep 
inta11 için de bütçeye para konmu~ 
ve köy mekteplerinin 'inşaat faali • 
yetlerinin devamı için de ayrıca 
tahsisat vazedilmiştir. Merkezde 
ima edilecek bu yeni mektep Çan
kı~ının ilk tahsil çağında olan bü
tün çocuklarını istiap edebilecek 
genişlikte yapılacaktır. 

Kandra odun müstahsilleri 
KANDRA (Milliyet) - l.tan

bul odun ih~iyacınm ehemmiyetli 
bir kısmını temin eden Kandrah 
odun tüccarları burada bir birle~
me yıı.pını,Iardır. Bu birle.meye 
bilhassa Karasu odun tüccarları da 
i'tirak eıtirilmitlerdir. Kandra ve 
Kara su odun ve mahrukat müs
tahsilleri birliği namı altında top
lanan hu te•ekkülün maksatları ve 
istihdaf ettikleri gaye fU nokta
larla hülıisa olunabilecektir. 

Nakliyat mevsimi olan bu aylar
da bura emvaline lstanbul depo 
sahiplerinin takdir etmekte olduk
ları fiyatlar pek dü,üktür .. Bura iı 
kelelerinde bu fiyatlarla satft ya
pıldıgı takdirde iskeleler maliyet 
fiyatlerini bile koruyamayacaktır. 
Bu sukutun sebebi yalnız Kandra
dan, geçen seioe 700,000 kantar 
odunun lstanbul piyasasına niha· 
yet 140 kuruf fiyatla dahil olması 
ve bu ıene bu yüzden fazla stokun 
mevcudiyeti gösterilmektedir. 

Ortangazi muallimleri 
GEMLiK, (Milliyet) - Or • 

hangazi mualimleri Gemlik tasar
ruf sandığına bağlanmak karan • 
nı vel'mişl~rdir. 

Gemlik muallimlerinin de Or
haı gaziyi toplu olarak ziyareti bu 
netic yi vermittir. Orhangazi mu· 
allimleri mesleki anlaşmalarda bu
lunmak üzere Gemliğe gelecekler· 
dir. 

TORK ANONiM ŞiRKETi 
IST ANBUL ACENT ALICI 

Liman Han, T.t~lon: 22925 

Trabzon Yolu 
Dumlu Pınar 'Jrurıı '' !\.I , s 

PAZAR e-ünu saat 20 de Gabta 
rıhtnnından kalkacak. Gidiıte Zon· 
guldak, lnebolu, Ayancık, Samsun, 
Ünye, Ordu, Giresun, Tirebolu, Go
re~e, Trabzon Ye Rize.ye. 

• 
Dönuıte bunlara ilave len Of, Sür

ınene ve Pulath':lneye uğrayacaktır. 

ZA Yl - Nüfuz tezkere ile muay~ne 
kiğıdnn zayi ettim. Y eaiıini alacağ m· 
dan yükmü yoktur. Eli.ziz Abbas o(h 
Abdullah. - 327. 

Devredilecek ihtira beratı 
"Kalvileri Ye toprak kalvilerini ''e 

yastıklara Jrurıun halitalannın usul ve 
imali" hakkındaki ihtira için istihsal e
dilmiı olan 28 Nisan 1928 tari.'1 ve 
ı676 numaralı ihtira be.-atırun ihtiva 
el tiği hukuk bu kere ba,kuına devir 
veyahut İcara verileceği teklif edilmekte 
olmakla bu buıusta fazla malümat edin· 
mtk isteyen zevat1n latanbul'da, Bı\h

ç•kapuda Tat banında 43-48 numaralı 
id.ırehaneye müracaat eylemeleri ilô.n o 

lunur. ( 16358) 
2570 

fstanbul Mr. Kwnandanlığı 
Satınalma kom. ilanları 

Maltepe Piyade Atış Mek· 
tebi ihtiyacı için 30.000 kilo 
Koyun, 35,000 kilo Sığır et
lerinin 2-6-934 cumartesi gü
nü saat 14 de kapalı zarfla mÜ· 
nakaııası yapılacaktır. Talip 
lerin belli saatten evvel teklif 
nıektuplarını Merkez K. Satm 
alına Komiııvonuna vermeleri. 
(1105} (2149} 



, 
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SIHHATiNiZ 

ISTlRAHA TINIZ 

ıçın 

Eğer her liı' ' ısınmali için masraf 
yapıyonıanız yalnız bir defa yapa
cağınız masrafla bütün yaz mevsim
lerini huzur içinde geçirebilmek için 

ideal soğuk hava dolabı olan 

FRİGELÜX 
( Elektro - Lüks ) 

dolabını alınız. 

e Nezaret istemez 

e Havagazi elektrik ve 

e Petrolle işler, 

e Veresiye satış. 
Sahibinin Sesi, Beyoğlu 

Satı' Havagazi Şirketi, Beyoğlu Nurettin ve Şeriki, Anliara 
mahalli: Şi,manyan ve BasmacıY:an A. Vetter ve Şeriki, İzmir. 

Çarfıkapı, İstanbul. Alaiyeli zade Hasan, Eaki,ehir . ....................................................... 

Deniz yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri : Karaköy Köprübatt 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar-zade 

Han Tel. 22740 

Bartın Yolu 
NiLÜFER vapuru 7 Mayıs 
PAZARTESİ 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. (2263) 

Iskenderiye Yolu 
1ZM1R vapuru s Mayıs SALI 
11 de Galata nhtımmdan kal
kacak doğru İzmir, Pire, ls
kenderiye'ye gidecek ve döne
cektir. (2264) 

-Trabzon Yolu 

1 Askeri fabrikalar ilanları 1 
Bakırköy barut fabrikala

rı muhafız efradı için 30 ila 
35 takım yazlık elbise pazar
lıkla mübayaa edilecektir. Ta
lip olanlar şartnameyi görmek 
ve pazarlığa girmek üzere 7 
Mayıs 934 pazartesi günü saat 
14 de fabrikada satmalına ko
misyonuna müracaat etsinler. 
.(489) .(2230) 

* • • 
Bakırköy barut fabrikala

rında geçen sene biçilip balye 
halinde bulunan (54,700) ki
lo kuru ot satılığa çıkardmış
tır. Görmek ve pazarlığa gir
mek İsteyenler 14 Mayıs 934 
pazartesi günü saat 14 de fab
rikada satı nalma komisyonu
na müracaat etsinler. (495) 
(2229) 

ERZURUM vapuru 8 Mayıs 
SALI 20 de Galata nhtımm· 
dan kalkacak. Gidişte Zongul
dak, lnebolu, Sinop, Samsun, 
Faha, Gireson, Vakfıkebir, 1 
Trabzon, Rize'ye. Dönütte bun- Dr. Nuri Felımi 
lara ilaveten Süımene, Ordu'ya __ _. 

1ıı11u•ı:ı•r•ay•a•ca•k•tı•r.•<ii22ıissiıiıiı> ___ _.. . Göz . Hekimi 
1 Cağaloğlu SüreyYa Bey apart. 

saat 2-6ya kadar. Telefon 23212 Mülga Nit .. ntaıı Sultaniıinden aldı· 
ğım tasdikname zayidir. 2 nciıi çıkarıla

caktır - Adil. 2466 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Kamisyonundan: 

Bin ikiyüz liralık yem torbası pazarlıkla şatın alına-
cak ve pazarlığI 8-5-934 salı günü saat 16 dan 17 ye kadar ya
p~lac~tır. !alipler ~üm.~eA ve ~vsafı görmek için arzu et· 
tıklen v~kit pazarlıga ıştırak ıçin de gösterilen gÜn ve saat 
te Komısyonumuza gelmeleri. (2240) 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
Şemsipaşa, Fer'iye, Taksinı, Pendik, Toptaıı ve Ahır

kapı depo ve imalathanelerimizde ameleler için aşçılıklar a
çılacak ve ihaleleri pazarlıkla yapılacaktır. 

Taliplerin pazarlığa iştirak edebilmek üzere isteyecek
leri aşçılıklar için şartnamede gösterilen teminatı hamilen 
14-5-94 pazartesi günü saat (14) de Galata'da Alım, Satı 

m, Komisyonuna müracaatları. (2080) 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Boğaziçin'de Anadolu Hisarında Körfez caddesinde 

(137,850) metre murabba'ı araziyi müştemil 23 No. lu sa
hilhanenin 3-30 hissesi bedeli nakten ve peşin verilmek şar
tiyle 700 lira bedel üzerinden 20-5-934 pazar gtinü saat 14 
de açıkarttırma usuliyle satılacaktır. isteklilerin pey akçele
riyle müracaatları. (T.) (2089) 

t EVKAF MODtRtYETI iLANLARI 1 
----------~~~~--! 
Alemdağı Vakıf ormanlar mm anber dudu mevkiindeki 

kestanelik ormanından kat ve imal olunmak üzere on metre 
ınik'ap gayrı mamul kestane kerestesi arttırmaya çıkarılmış
tır. ihalesi 21 / 5 / 934 Pazartesi günü saat 15 dedir. Talip 0 • 

lanlarm yevmi mezkiirda Ista nbul Evkaf Müdüriyetinde I . 
dare Encümenine müracaat eylemeleri. (2065) 

2500 

• 
Büyü~ Tayyare Piyangosu 

17 incı tertip 1 incı keşida 11 Mayıs 1934 tedir. 

Büyük ikramiye 20.000 liradır 
Ayrıca: 8.000, 4.000, 3.000 liralık 

ikramiye ve 20.000 liralık bir 
mükafat vardır. 

l 

Müessesatı 
Bl!tlln Şarkın en vasi ve en ucuz satan nıağazalarıdır. 

Haaımefendilere mahıus en son moda eşya: 

Yünlüler • İpekliler • Pamuklular 
Tuhafiye, el çantaları, eldivenler. 

( Hazır Ye ısmarlama ) 

Kadın erkek ve çocuk elbiseleri 
Ayakkapları 

Oyuncaklar 
Tefrişat levazımı 

BÜTÜN DAiRELERDE SAYANI iSTiFADE FIRSATLAR • 

Şark Demiryolları İşledici Kumpanyası 
Türk Anonim Şirketi 

DAVETNAME 
Esas mukavelenamenin 24 ncü maddesinin 2 nci fık

rası ahkamına tevfikan lstanbul'da Şark Deıniryolları lşledici 
Kumpanyası Türk Anoninı Şirketi hissedarları, Şirketin Is 
tanbul'da Sirkecideki Müdüriyet binasında 1934 senesi ha
ziran ayının 11 nci günü saat 15 te fevkalade olarak içti
ma edecek olan Hey' eti Umumiyeye davet olunur. 

Ruznamei müzakerat 
1) Meclisi idare raporu. 
2) Hisse senetleri tevziatı. 
Esas mukavelenamenin 25 nci maddesi ahkamına tevfikan He

y' eti Umumiye gerek asaleten ve · gerek vekaleten laakal 10 hisse se
nedine malik bulunan hissedarlardan mürekkeptir. 

Hy'eti Umuıniyenin beher azası gerek asaleten vegerek veki· 
]eten 10 hisse için bir reye malik bulunmaktadır. Mamafi ticaret ka
nununun 365 nci maddesi ahkamı mucibince 10 reyden fazlasım nef
sinde cemedemez. 

Reye hakkı olan hissedarlardan itbu fevkalade hey'eti umumi. 
yeye ittirak etmesini arzu eden zevatın nihayet gelecek haziran ayı
nın birinci gününe kadar hisse senetlerini tevdi etmeleri lazımdır. 

TürkiyeJe.- lstanbul'da Sirkecideki Kumpanyanın merkezine. ı 
A11ustarya'da.- Viyana' da Viner Bank Ferayn'e. 
Belçika'da.- Sosyete General dö Beljik Şubesi (eski Outrem.er 

bankası). Brüksel'de Namur aokağmda No. 48. 
Frama'da.- Paris'te bulvar dezitalyen No. 16 da Bank Nasyonal pur 

le Komers e r,.endüstri. 
Holanda'da.- AmıJterdam'da Teixeira dö Mattoı efendiler. 
l111içre'de.- Bal' de Bank KomerıiyaJ dö Bale, 

Zürih'te; Bile'de, Geneve'deve St-Gall'de: Kredi Süia. _ 
Şark Demiryollan lıleclicl 

Kumpanyası 

Mecliai idaresi 

inhisarlar İstanbul 
Başmüdürlüğündenı 

,.. Birinci taksitleri alınarak müskirat bey'iye ruhsatiye• 
lerinin Haziran İptidasında değiştirilmesi kanun iktizasm 
dandır. Kolaylık olmak üzere bu muameleye 15 Mayıs 934 
tarihinden itibaren başlanacaktır. Eski tezkerelerin nüfus 
ve esnaf cüzdanlarmm ve ikişer adet fotoğrafın beraber getİ· 
rilmesi icabeder. Dar vakte tesadüf ederek kimsenin zarar 
görmemesi için bu muamele Haziranın Beşinci giinüne ka· 
dar devam ettirilecektir. işbu günün saat 24 dünden sonra 

RADYOLİN 
Diş Macunu 

Radyolin 
Diı macunile dişl~rinizin 

üstünü ve içini işte 
böyle temizlersiniz ______ ... 
Radyolin 

İle sabah ve akşam günde 
iki defa yıkanan dişler 

çelik gibi kuvvetli olur. 

- #-. '''il ~ ~· . • . 

Tekirdağ Vilayeti Defterdarlığında 
Adedi 

1 

1 

1 

1 
2 
2 
2 

Cinsi 
1800 lira kıymeti muhammeneli mazotla müteharrik 
ve 14 beyigr kuvvetinde dayçeverke markalı motor. 
600 lira kıymeti muhammeneli benzinle mütehar' 
Voksem markalı kamyon motoru. 
500 lira kıymeti muhammeneli Fiat markalı binek 
tomobil. 
20 lira kıymeti muhammeneli balar au deposu. 
Standart markalı demir sapan. 
Biçer bağlar müceddet orak ınakinası. 

" bağlamaz ,, -~ ,, 

10 r YekUıı 
Mühendis Suphi Beyin liuanç-vergiaine olan borc 

nu temini tahsili için tahtı hacze alınıp talibi zuhur etmeme ' 
ne binaen şimdiye kadar satdamayan Tekirdağmda me'V 
ve yukarıda evsafı yazılı motor vesairesi 1 Mayıs 934 ta..i'hdll 
den itibaren 20 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıt 
20 Mayıs 934 tarihinde ihalei kat'iyeleri icra kılmacağm 
talip olanların İstanbul Vilayeti Tahsil Müdürlüğüle T e 
dağ Defterdarlığına müracaat eylemeleri ilan olunur._(226Z 

Borsa Ve Osmanlı Bankası 
Komiserliğinden: 

'-----" Borsa acentalarından Ferit Ferhat ve Ahmet ZabJ1 

Beylerin evvelce lstanbul Esnaf Bankasından istihsal ve Bıf.' 
sa meclisi emrine tevdi etınİf oldukları beşer b"n lir 
bar mektuplarını diğer bir Bankadan getirecekleri mektıl 
larla değiştirmeleri takarrür etmiş olduğw:Klan bu gÜne ~ 
dar yapllll§ oldukları Borsa işlerinden dolayi kendilerile"' 
ııikleri olanların ilan tarihinden itibaren bir ay zarfında Jı:O' 
miserliğe müracaatla kaydettirmeleri lüzumu ilin olunur. 

.(2255) 

yapılacak yoklamada tezkeresiz içki sattığı görülenler hak- Umroni Nqriyat ile Yazı ı,ıeri Miidiirii ETEM iZZET 
hında kanuni muamele yapılacaktır • . (2200). . L.\... Gazetecilik 11e Matbaacılık T. '.A. Ş. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'__../ 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra Enalik Hisseye ıöre fj 
No. ıı Semti 

948 Galata 
Mahallesi Sokağı Ciaai Hluui Mo. ıı hammen kı~ 

Kemıınku Topçular Klgir dilkkin llatil od& 1/3 132 1335 T. ~ 
952 ,, Beyaııt .. Kigir fınn 1/4 262 1000 ı• 
953 
956 
958 
954 
955 
967 
968 
969 
170 
971 
972 
973 
974 
975 
976 
977 
978 
979 
980 
981 
982 
983 
984 
985 
986 
987 
988 
989 
990 
991 
992 

.. 
Topbahe 
Beyoğlu 
Bostaneı 

Şehit Muhtar paşa Yelkenciler Kagir mağazalar 112 1-3 1250 -
Yahya Çalebi Acı çeşme Arsa Tamamı 10 1000 •' 
Hııseyin ağa İstiklal C. Dllkkan 1/8 45 875 ~ 
Bostancı Çatalçeıme Arsa: arııaı 550 Tamamı 15-11 Mü. Ye S H. 138 ~ .. ,, Çatalçeıme ve Dere yollan ,, 450 ,, ,, 6 113 •' .. ,, ,, .. ,, 450 ,, " 7 113 11 

,, ,, ,, ,, .. 450 ,, ,, 8 113 -
,, ,, .. .. 450 ,, ,, 9 113 , • 

', .. 450 .. •• 10 113 11 ,, ,, 
.. .. .. ,, " 400 •• .. 11 10:> -

.. .. 

.. " " .. ,, 400 " ,, 12 100 ,, 
.. ,, ., ve orta yolları ,, 400 ,, ,, 14 100 •' 
,, ,, .. .. ,, 400 ,, ,, 15 10!} ~ 
,, ;, ,, ,, ,, 401) ,, ,' 16 100 f 

.. ,, ,, .. .. 480 .. ,, 17 120 •• 
,, ,, ,, ,, .. 200 " " 18 50 ,, 
.. ,, ,, ve Y ozıat yollan ,. 362 ,, ,, 22 91 
.. ,, ,, .. .. 337 .. ,, 23 85 
,, " ,, ,, .. 487 " ,, 24 122 ~ 
,, ,, " ,, ,, 462 " .. 25 116 •• 
,, ,, ,. ,, ,, 437 .. .. 26 110 •• 
,, " " " .. 412 " " 27 104 ,, 
,, .. ,, ,, .. 387 ,, ,' 28 100 f 1 ,, 
.. ,, .. .. .. 362 .. " 29 9 ,, 
" ,, ,, " .. 410 .. .. 30 103 

8 •' .. " ,, ., .. 390 ,, " 31 9 
,, .. ,, ,, " 512 " .. 53 129 ,. 
" ,, " ,, .. 537 .. .. 54 135 
,, ,, .. ,, .. 562 " ,, 55 141 •' 
.. ,, .. ,, ,, 587 .. .. 56 14 ~ •' 
.. ,, .. .. " 620 .. .. 57 15 ,ı 

Yllzde yedi buçuk pey akçelerile lbele bedelleri nakten veya gayr: .ıübadil bonosu ile 6denmek !bere yukarıda yazılı gayrımenkull•' J~ 
arttırma ıuretile satışa çıkarılmıştır. ihaleleri 10/5/934 Perşembe günO ıaat on beştedir. Mllzayedeye iştirak edeceklerin 111~ 
gilnde saat on dört buçuğa kadar pey akçelerini yatırmaları lazımdır. Senei hafiye verıiıile belediye resimleri mü~teriye aittir. Şat 
bankamız kapısına aıılmışhr. (2231} 


