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döndüler ve Nafia Vekili ile 
görüştüler. 
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Almanyanın, Alacaklıların 
kendisini fena halde sıkıştır
ması dolayisile umumi mora
toryom ilan edeceği söyleniyor 
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Almanyada fiat r 
Siyaseti ve Devlet 1 

Fiat, bugünkü ikbsadın esasıdır. 
hir devletin etYa fiatine kaJ'fı al
dığı vaziyete, o devletin ( fiat siya
seti) deniyor. Devlet, fiatlerle ya 
hiç alakadar olmıyor veya fiıatlere 
lıantıyor. 

Almanyada devlet harbe kada~ 
fiatlere karıtmıyordu. Fa~t yenı 
rejim kurulalı bir yıldır fıatlere 
ciddi surette karı~t~~ır. Alm~n 
devletinin efya nevıl~nnı_n her bı
rine kartı aldığı tedbırlen ayrı ay
n ınütaleadansa, bu tedbirleri üç 
grupa ayırıp, yalnız bunlardan 
bahsetmek kabildir. 

Ceneral Kond\ilia '.Ankara iataayonanda reami •elamı ila eden kıtaa_t~ 
teftif ediyor ve Hariciye Vekilimiz taralınJan Milli Miidalaa vekilı 

Zekai Beyle tanqtınlryor •• 

Birinci grupa ithal olunabilecek 
bazı maddeler var ki, Alman dev
leti bunlann fiatlerini kanunla tes
pit etmiştir. Meseli. buğday, bugün 
Almanyada buğday fiati kanunla 
tayin olunmuttur. Evvelce zahire 
horsaJannda arz ve taleple taay
Y\İn eden bulday fiati, timdi, _bir 
hesaba müstenit fiat olarak emırle 
ilan olunuyor. Bir zaman dünya
nın en kalabalık borsalarından biri 
olan Berlin zehire Borsası bugün, 
homhottur. Bu grupa dahil bulu· 
nan maddeler arasında Alman ik
lısadında ehemmiyeti büyük olan 
lllarııarin vardır. 

CI. Kondilis yarın geliyor 

I ikinci gruptan bir takım ınadde
er Var ki, bunların fiatleri. Bu 

makqtla tetki) emlen ınilli kar • 
teller vasıtasile tayin olunur. Ayni 
ııevj madde ile met11'ul müesseseler 
0 maddenin adını t&fıyan milli kal'
tellere dahildir. Böylece, bu mad
delerin etrafındaki rakabet kaldı
klnııttır. Neticede fi ati er, şimdi~e 
, ~~ar olduğu gibi, müesseselerın 
0ırıbirini kırması ve kırdıktan sonh fiatleri yükseltmesi gibi keyfi 

Ankarada Ordu 
Evinde ziya/et 

Ceneral Kondilis 
Yarın merasimle 
Karşılanacaktır 

ANKARA, 6 (A.A.) - Yu • 
nan harbiye nazırı ceneral Kon • 
ililis hazretleri ve refakatindeki 
zevat bugün öğle yemeğini Yu • 
nan sefaretinde hususi surette ye • 
mitlerdir. 

F eıızi Ps. Hz.nin ziya/eti 
ANKARA, 6 (A.A.) -Cene • 

ral Kondilis hazretleri ,e~efine. bu 
·· s·· ··k Erkanı Harbıye reı • gun uyu . 

si Mütir Fevzi Pata h~etlerı ~
rafından ordu evinde hır çay zı • 
yafeti verilmi,tir. . . 

-1 

h
areketlere tabi kalmıyor. Bilakis, 
em ammenin ve hem de resmi ida

relerin münııkabes; altında 
'.llıilli kartellerin elinde bulunu • 
Yor. Bu gruptan bazı ehemmiyetli 
ltıaddeler funlardır: Şeker, değir
'.llıen mamulab, konserveler. 

Ziyafette Büyük Mıllet !'declısı 
reisi Kazım Pata hazretlenle ve

(Devamı 7 inci sahifede) 
Cenıeral Büyük Erkanı Harb'tye 

Reuini ziyaretten çıkıyor 

Üçüncü grupa giren bir nevi 
'.llıaddeler daha var ki, bunların fi
•tleri doğrudan doğruya devletin 
hu ınaksatla tesis ettiği merkezi 
te,kilatlara bırakılmıttır. Alman 
~ev.letinin fiat siyasetinde en ~ik
-ati celbeden tekil budur. Bu sıya
Ft henüz b-.langıçta bulunuyor. 

akat günden güne tekemmül et
'Dektedir. Gün geçmiyor ki, fiat ha
teketini daha iyi idare ebnek mak
:dtle Yeni kaideler, nizamlar ilin 
J 1 lllesin. Memleketimizi tiddet • 
,~ a]aJ.~dar eden bu tekildeki fiat 
tilll.$etıne göre, bir maddenin is
teı:!den istihlake kadar geçirdiği 
lıı.rla ıl safhalar, bir takım vesika-
le 1t· (Übernahmeschein) merkezi 
Ilı t 1_ •latıarca adım adım takip olu'j" 

al{ladır. Piyasaya ne miktar ma 
fe]~tir bu gelen maldan ne ka
darı iatihJike ar20iunacaktır; 
Me. kezi teflı:ilatlar bütün bu karı
tık hesapları yapıyorlar ve sonra 
ilk elden alım fiatleri ile son ele sa
ııı. fiatlerini tespit ediyorlar. Öyle
ki bu grupa dahil bulunan madde
!erin ~emleket içindeki seyri, ge
rek mıktar ve gerek fial noktasın
dan devletin malWnatı tahtında ce
reyan ediyor. Bu grupta bilhassa 
fu ınaddeler var: Türkiye ihraca
tını alakadar eden yumurta, yün, 
Yağ, mısır ve Almanyanın dahili lk
bsadında ehemmiyetli olan hay
van,_ tereyağı, süt, patates, arpa. 
ti Bır. devlet için fiat siyaseti ka-:ba dıkkate layık ikbsat siyaseti h .. sı :roktur denilebilir. Zira 
l 11 !:iitıkü ilı:tısat sistemlerinde, ik-
1! at hayatının hemen her safhası 
•ate tabidir. (Para iktısadı), (a

tlıele ücreti ikbsadı), (istihsal ik
~&adı) ve bilhassa (istihlak iktısa
d~) fiatin vaziyetin~. göre ta:!'.in e-

1Yor. Bugünkü re11mlerle ıdare 
olunan devletlerde, bir devletin ik
tı~~t hayatı, fiat mütirelerine göre 
llıunhaniler katediyor ve kah su
~t eden bir iktısat, kah itila halin
C. e bir iktısat manzarası gösteriyor . 
. erekdirki buhranla çarpışmak 
ıate h ' hak" I Yen er d vlet fiatlara ım h 'un. Bunun için, evvel beevvel, 
~nkalara hakim olnrak para fiati

~1 "e borsalara hakim olarak es
• anı, tahvilat ve zahire fiatlerini 
;ınıneye knrfı tabiatile mes'uliyet 
."'''mayan mes'uliyetsiz unsurların, 
~~ıne menfaatine uymayan keyfi 

Udahalesinden kurtarmak şarttır. 
Dr. Nizamettin Ali 

,_ 

..... 
/ 

Ara~iatandaki harp aahasını göaterir harita •• 

• imam Yalıya mağlup! 

lbnissuut kuvvetleri 
San' aya doğru ilerliyor 

"Temps,, gazetesi İbnissuuda İngilizlerin mü. 
zaheret ettiğini ve İmam Y ah yanın ordusunda 

birçok ltalyan muallimleri bulunduğunu yazıyor 
LONDRA. 6 (A.A.) - Ka • ı zafferane ilerlemektedir. 

hir~en Deyi Meyi~ bildiriJ!yor: Mumaileyh, Hüdeydeyi İ§gal 
Hıcaz kralının ogl!1 Emır Su • ettikten sonra ricat eden Yemenli-

ud, Yemen. kuvvetlerıne kartı mu- (Devamı s inci sahifede) 

Tayyarecilerimiz Moskovada Maxim Gorki tayyaresini gezJiler. Buna 
ait tafsilat iç ıahifemizdedir. Resmimiz· tayyareci/erimizin Moskova 
büyük elçimiz Hüseyin Ragıp Beyle beraber Moskovada çekilen bir 

lotoiira fi/eridir . •• 

Hariciye vekili 
Bükreşe gidiyor 

Tevfik Rüştü Bey M. 
Titüleaku'nun 

ziyaretini iade edecektir. 
ANKARA, 6 (Telefonla) -

Hariciye vekili Tevfik Rüttü Bey 
önümüzdeki günlerde Bükrete gi
derek M. Titulesconun ziyaretini 
iade edecektir. Hariciye Vekili 
Bükretten Viyanaya gidecek ora
da birkaç gün kalarak refikaları 
Hanımefendioin tedavilerile meş
gul olacaktır. Hariciye vekilimiz 
Viyanadan C~nevreye geçecektir. 

Zaro ağaya 
ilanı aşk! 

-o-

160 lık ihtiyar 21 yaıında 
genç bir Amerikalı kızdan 

izdivaç teklifi aldı 

-- -

Y. Kemal B. dünkü dersinde paranın de
ğer ölçüsü noktasından teşrihine girişti 

Eski Adliye vekili · 
Yusuf Kema\ Bey, ., 
inkılap kürsüsünde • 
ki derslerime dün de, 
öğleden sonroı saat 
17,5 ta, üniversite 

1 J a.ıonferans aalonun • 
da devMD etti. Yu. 
auf Kemal Beyin dün
kü dersinden aldığı • • 

1 mız notlar ıunlar • 

1 dır: Bugüıdrii dersi • 

ı mizde, miHi iktısadm 
cihazlarından bahse • 

Zaro '.Ağa Behçet Sabit Bf!yle 
beraber 

Şitli Etfal hastahaneıinde Dr. 
Behçet Sabit Beyin kliniğinde te 
davi altında bulunan Zaro Ağanın 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Kuraklık bitiyor 
t 

Bir çok yer )erde feyizli 
yağmurlar başladı 

KOTAHYA, 6 (A.A.) -Mer
kez kazasının bazı yerlerinde fa}'. 
dalı yağmurlar yağmıt ve kurak • 
lık tehlikesi kısmen zail olmut • 
tur. 

BOLU, 6 (A.A.) - Günlerden 
beri beklenen yağmurun bugün 
yağoıası halkın yüzünü güldürmüt 
tür. Zürra sevinç içindedir. 

1ZMIR 6 (A.A.) - Bu sabah
tan itibaren tehrimize fasılalı bir 

(Devamı 5 iıı,ci sahifede) 

BUGÜN 
2 inci sahifede 

Ecnebi matbuatında 
düklerimiz 

3 üncü sahifede 

giir-

Elektrikle adam yeti~tirm 
Felek 

4 üncü sahifede 

Fatih' e göre Türklerin aslı 
G. A. 

Resimli 
Kulak misafiri 

hikaye 

deceğiz. Para müba • 
delede bir vasıta ve ' 
değer ölçüsü olduğu 
gibi, bugünkü para Y IK l B J'" k"" d . J · k"" d usu ema • un u ersın e .• yerme geçen agı ın 

ikameıile paranın mübadele vası· \ lnsan\ann biribime iktıaadi 
tası olmalııan çıkıyor. Fakat de· münasebetleri para olmadan da 
~er ölçüsü me~i bakidir. (Devamı 7 inci sahifede) 

' ~~~;;.;;;~="'=============..;,.=="""'"===========-==-=-::==-

Türk emeği, Türk sayi, 
Türk işçisi ve azmi! 

Karalarımız gibi 
hakim ve 

havalarımızın da 
sahibiyiz .. 
fık Türk hava filosu 

'.Ankara muharbimiz ilk Türk harp tayyare filosunun inşa edildi -
ğini ve UÇUf tecrübelerine çıktıl.:larını haber vermişti. Muhabirimiz 
bugün de Kayserideki fabrikamızda Körtüs şirketi mühendislerinin 
nezareti altında Türk i~çisi tarafın dar. ilk seri olarak yapılan altı tay-

( Devamı 7 inci sahifede) 
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ittihat ve 

- . -
HA.RiCi ~HABERLER 

Terakki! mu? Yeni 
(BAHAEDDiN ŞAKlR BEYiN BI RAKTICI VESiKALARA GORE) 

bir protokol 
Tramvay şirketile müzakereler Men/ ada çürüyen gençler Bulgar çetelerine karşı 

Belgratta tedabir alınmış! 
ANKARA, 6 (Telefonla) - lstanbul Tramvay Şirketile Na f'ia 

Vekaleti arasında evvelce btıflamı ş olan müzakerelere devam için Pa
risten avdet eden mezkur ,:rket mümeHilleri Mösyö Veyi ile Metr Saim 
bu sabah şehrimize gelmifler ve N al!ia Vekili Ali Beyi ziyaret etmi•
lerdir. 

Murat Bey İstanbula getirildikten 
hiç değişmemişti .. 

sonra vaziyet 

On sekiz yıldır senin devrinde bir gün ı 
görmedik. 

lialdcn bir 3ahibi uicdanı memnun gör 
medik, 

Kavmi 0.smani kadar mağdur ve mah 
.z;un görmedik 

Hiç bir halkı cihanda böyle dilhun 
görmedik. 

' ' Padifahlm ver şu bedbaht ümmete 
hürriyeti 

"Kaldır istibdadı mesut ey/., mıilkü 
milleti. 

• • • Milletin i'l..Uıdır leaüi deuletten ga~ 
f re~, 

Hallıa hizmetkarlıktır hakimiyet
ten gare% 

Nefsi ktlma.ktır feda nasa adaletten 
garez, 

8 iiyle ıeylerdir bütün dihimi ıeıı
ketten garez;. 

"Padif<lhım ver ıu bedbaht ümmete 
hürriyeti, 

'Kaldır istipdadt mes'ut eyle mülkü 
milleti. 

• • • 
ll'r t.toklrür eyle lerdayc hayatı 

ademi, 
Ho.yrilc e.eçmelı: ııerekr.P. ömrünün 

her bir demi, 
Elli beı yaıınclaan ref'it bu 11eylü 

matemi, 

Sireti ıahanene dembute eyle a-
1 lemi. 

"Padifahrm ver şu bedbaht ümmete 
hürriyeti 

"Kaldır istipdadı mes'ut eyle mülkü 
milleti. 

* t • 
M illete .ı:tilü keıel ;zulmü e:uıdan 

geldi hep, 
Tacına derdü keder ceıırii ce~adan 

geldt hep, 
Mülke e vcaü elem böyle belcidan 

geld i hep, 

lngilizler, Ermeniler bedduadan 
geldi hep . 

' Padiıahım ver ıu pedbaht ümmete 
hürriyeti, 

' 'Kaldır istipcladı mu'ut eyle mülkü 
milleti. ..... 

Soyle kanunu esa.siyi neden aldın 
geri? 

Nakz.ü aht eylermi bir kavmin, bu 
yol.de serueri? 

Saltanat ta müllı te söndü o ıaatterı 

beri, 
Eyle tashih öyle bir mühlik hatayı 

ekberi! 
"Padişahını ver ıa bedbaht ümmete 

hürriyeti 
''Kaldır UtipJadı, mes'ut eyle mülkü 

milleti. 

* * " lıte tarihi mfl.et# .aürınez mezalitM 
çok .zaman, 

Gün gelirde deuri istipdaJ.tan ka[. 

maz nİ.fan! 
iktiza kıl Ha7:.reti Peygambere gör. 

ıün cihan, 
I ktiıap et adlü hikmetle balıai na-

mü şan. 
"Padişahım ııer fU bedbaht ümmete 

hürriyeti, 
"Kaldır istipdadt, mes'ut eyle mülkü 

milleti. 

• • • 
llalkıı cU:at eyle mi~netten, bOfaU 

rnenlalan, 
Pençei lt:cmunc CJUr ca.su.ı biperva· 

lan, 
Sem'ini incitıe de giif et bu vavey. 

lalan 
Maluı halttır, söz götürme.& mille

tin Jaııalarr. 
'' Pad iıahım <Jer fU bedbaht ümmete 

hürriyeti, 
"Kaldcr istipdadı, mes'ut eyle mülkü 

milleti. 

zindanda kalmıf , gazetelerden 
sansör kaldırılmamı~h. lstipdat bü-
tün ,iddetile devam ediyordu. Bulgar çeteleri eğer misakı imzalayan bir devletin İbrahim Tali Beyin tetkikleri 

Bu vaziyet ka,.ısında Paria ve hududu dahiline girerlerse diğer Balkanlılar 
Cenevre genç Türkleri kendileri i- B I • • • l h k k l 
çin yeni bir hattı hareket çizmek u gar arazısinı ışga e a azanıyor armış 
mecburiyetinde idiler. içlerinden (Dün 'Atinadan aldığımız bir telgrafta Bulgar komiteleri 
bazdan tekrar faaliyete geçilme- meselesi etrafında Belgradda ikinci bir protokol imza edildiği 

EDiRNE, 6 ( A. A.) - Umumi müfettiş lbrahim Tali Bey, dün re
fakatinde müfettislik erkanı olduğu halde Edirne civarındaki köylere 
giderek köy kanu~unun tatbikatını, muhacirlerin ve köylülerin : l'raat 
vaziyetlerini ve ihtiyaçlarının her safhasını ayrı ayrı tetkik etmifler -
dir. 

sini istedikleri halde bazıları da bir bildirilmektedir. Bu haberi Makedonya Bulgar teşkilatının mü-
müddet daha beklenilmesine taraf- revvici efkarı olan Makedonya gazetesinin vennesi. calibi dik. Meb'uslarımızın Peştede ziyaretlerı 
tar görünüyorlardı. Mesela Paris- kattir. Binaenaleyh efkarı karıştırmaktan bafka bir maksatla 
te bulunan doktor Nazım Bey bi- yapılmadığ cifikiir olan bu nefrİyatın hiç te doğrıı olmaması lô.-
raz daha beklenmesini istiyordu. zımdır. Atinada olduğu gibi burada da hasıl olan kanaat budur. 

PEŞTE, 6 ( A.A.) - Naibi saltanat bugün öğle üzeri Türk meb'us
ları heyetini renmen kabul etmİ.f ve heyeti murahhasa aza!ile uzun müd 
det görüfmÜffÜr. 

Fakat Cenevre •ubeainden kendisi- Telgrafı tıfaiı dercediyoruz.) 

ne yazılan bir mektupta bu mesele ATINA, 6 (Milliyet) _ Elef _ ve diğer Balkan devletlerile anlaf 
hakkında deniliyordu ki: tron Vima gazetesi bugün Sof ya - mıuını arzu etmiyorlar ve mezkur 

"Gazetenin çıkmasına dair uzun dan aldığı bir telgrafı ne,retr.1ck - devletlerin Bulgaristanı her pay -
uzadıya yazmayı münasip görmi- tedir. Bu telgrafa göre Bulgarıs . l~ma kfikrinde olduklarını gö: ter 

PEŞTE, 6 (A. A.) - Budapeşti Hirlap gazeteııi Türk heyeti reui 
Hasan Beyle yaptığı bir mülakatı ne,retmektedir. Hasan Bey arala
rında daha ıııkı bir dostluk bulunması mukadder olan ve tarihi rabıta
larla bir:birleı{;ne bağlı bulunan iki memleket münasebatının kuvet -
lerıdirilmesini ehemmiy etle kaydetmiştir. 

yonun. Yalnız 'u kadar söyliyeyim tandaki Makedonyalı Bulgar te,ki meğe çalışmaktadırlar. 
ki ellerimiz bağlı durmakla Yıldız- ltın•:ı mürevvici efkarı olan Ma - Şu da kayda şayandır ki buna 
da kendimize taraftar peyda ola- kedonya gazetesi 17 Martta Bel- mümasil bir yazı ltalya gazetelerin 
cağını pek ~irane dü,ünmüpün. gradda M. y evtiçle üç Balkan deı; de de görünmüş ve lakin hiç b;r 

Murat Beyin buradan ne garip !etinin mümessilleri ara.unda im - yerde doğru olduğuna dair bir ma 
bir surette İstanbula gittiğini ça- zalanan ikinci protokolün metnini lumat elde edilememişti. 

Amerika ya 

Borçlarını öde
mi yen devletler 

bucak unutuyorsun ve ona ehemmi ne,retmiştir. Bu protokol Bulgar Mu~ alifler M. Zaimise bir 
yet vermeğe kalkıyorsun. Onu kan- çetelerinin faaliyetlerine dairdir. muhtıra gönderdiler Kredi hususunda bazı 
dırarak buradan lsta.nbula götfüen Ve 6 maddeden ibarettir. Protoko 
Ahmet Paşaya bir mektup yazdık !ün hususi bir maddesine nazaran ATINA, 6 (Milliyet) - Milli istisnalar kabul ediliyor 

d Bul ittihat liderleri dün de M. Venize· ve verdiği vaitlerin nerede kal ığı- garistan müsellah Makedon - h Amerı"kada Bı'rle•ı"k Amerı'ka 
k d. . h 1 k. s· d' k . ı~ .. n evinde toplanarak bir mu tı- • nı en ısıne atır attı ım ıve yalı Bulgar te,kilatını dağıtma ıs ~~ ' · l 

kadar cereyan eden ahval burada ra yazmıtlar ve Cümhurreisine gön devletleriae karsı olan borç arını 
temiyecek veyahut dağıtmakta a - dermitleroir. Bu muhtıra ile muha göndermemis A~rupa devletlerine 

tekrar ne,riyata baflamak için bi- ciz gösterecek olursa Londra mu · lefet liderleri M. Zaimisten, mem yeniden kredi açılmaması is.•<n A
ze hak vermektedir. Artık bundan kavelesinin 2 inci maddesinde zik leketi boMınağa doğru götüren yan azasından Johnson tarafından 
sonra fstanhulda bir şey olacağı . rolunmakta olan tedbirler tatbik o yeni intihap layihasını hüku~etin bir layiha hazırlanmıştı. Bu iayiha 

kt B .. ) beki" k l ak lunacaktır. Bu takdirde mun'akit dahal d ı d I ti · · yo ur. oy ece ıyece o urs geri alması için mü e e ı ~e- hemen bütün Avrupa ev e erını 
cemiyetimiz daima zarar görecek- devletler ya bütün Bulgaristanın sini istemi,ler ve Mebusan meclı - alakadar etmek itibarile ço.': mü -
tir. Beklemekten bir fayda hasıl veyahut bir kı mıının işgaline le • sinde ekseriyet usulü~ün değil nis him,..l'r. Fakat son gelen telgraf -
olacağını gösterirsen eyvallah de- şebbüs edecekleridr · Bu işgale çc- bi usulün tatbik edilmesini teklif lardan öğreniyoruz ki Amerika 
rim. lelerin kat'i surette dağtıılmasın - etmi.lerdir. Hükumeti bazı devletler aleyhine 

Bak, geçen gün Trabulu.sgarptan dan Sonra nihayet verilecektir. Ve M. Venizelos Sakıza ,..tti bir takım iatisnalar kaöul etmekte-
bir mektup aldım. Oradakilerin lakin işgal altında bulunan yerle. ıı; dir. Dün bu hususta şu telgrafı al-
hepsi, yani 78 ki'i birden bir ko- rin halkı reyii.m ile Bulgar arazi- ATINA, 6 (Milliyet) - Libe - dık: 

sini i'gal eden bir veyahut dah... raller lideri M. Venizelos refaka - 1NGTON ( A ) H 
vn& içinde yatıyorlarmı•. Bizim ar- h k k d K f'I S k 

1 
V AŞ , 6 A. · - a-

. -r T ziyade devletlere il ti a etme ar- tinde zevcesi Le i ros ı t, a ız a b d · • M kad .. •lardan Ali dahi idama mah- akd d b riciye Nazın '"müd eıtımumı · -r zusunu izhar eyledikleri t ir e Midilli adalarının me u ·. ve ayan- ..,. k 
ku·m olanlar arsoında ı'mı"t· Halı' d 1 k · d h ld d .. k Cummingsin Johnson anununa - i•gale devam e i ece tır. ları bulun uğu a e un a ,am 

1 
f · t ta 

keyfiyet bu merkezde iken menfa- Makeodnya gazetesi tarafın - saat 6 da Sakıza hareket etmiftir. dair o~an müta ea vke te sır~dın~ -
dak. k d 1 k 1 ki d ' M. Venizelosa Sakız halkı tarafın mamen benimseme te 0 ugunu ı ar a ~ar urtu aca ar ı- dan ne,rolunan protokolün bat~ bildirmi,tir. M. Cumming mütalea-
ye daha fazla beklemek müvafık- bir maddesi çetelere Balkan harı . dan hararetli bir istikbl hazırlan - k 

dır., mı,tır. Liberaller lideri burada Yu larında diyor i: mı • ci bir devlet tarafından muavenet "lngı.ltere ,·ıe onun vaziyetine 1-•--L ld 1 h b l b d akd' d B ikan · nanistanda ihdas olunan vaziyet H&DDU an ge en a er ere a. yapıl ığı t ır e a mısa · mu"masil vaziyette bulunan Çekos-k !---'- 1 M B d ... ). I hakkında mühim nutuklar irat e -ı .u;aa o rusa urat ey ora a kının tamamen merıu ıcra o aca - lovakya, İtalya, Letonya ve Lit • 
ük 1 b h d. (A · ) li ı decektir. M. Venizelos Sakızda bir m" emme ir ayat geçiriyormuf. ğını tesbit e ıyor. tına ma a • k vanya gibi memleketler Johnson 

K d. · b' ku b" h" fı"linin fikrince (Makedonya} ga • hafta kalacaktır. Gelece cumar -
en ısıne on ın rut ce ı u- teıi gu" nü Midilliye gidecektir. O • kanununa göre harp borçlarından 

mayundan ve yedi bin kurut ta ha- zetesi M. Yevtiç'in Sofyayı ziyıµ-e mütevellit taahhütlerini ifa etme-
. · l' d tah · d'l b" arifesinde vaziyeti karıttırmak rada da üç gün kaldıktan sonra l 

zıneı ma ıye en m~ aıs e ı • bb Gı'rı'de gı"decektı'r. M. Venizelos bi- mis addedilemezler. Bu kanun, n-1 1 nf dak. maksadile bu ne~riyata teşe üs . 
mittir. O ıtanbu a me a. ı ar- I B I li.hara Avrupaya hareket edecek. giliz imparatorluğuna dahil olan 
kad,..larımızı kuıtarmak için git- etmittir. Zira Makedonya ı u - Kanada hakkında da tatbik oluna. 
mitti. Halbuki ceplerini doldurmak garlar Bulgaristanın Yugoslavya tir. maz. Ka.nun kambiyo, posta hava-
için gilmit oluyor. Menfada sürü· leleri, poliçeler, çekler ve saire gibi 
nenlerle mefgul olduğu yoktur. AJ J-ng·ılterede banka ve ticaret muamele!erinin i-

Bundan bir ay evvel gelen ha- manya fasına müteallik normal vasıtalara 
berlerde affı umuminin il.in edile- --o- da 'amil değildir. Bu kanun yal • 
ceği ve Tat kıtlada mahpus olan Alacaklılarla anlaşamazsa Liberallerle ameleler ara- mz taahhütlerini yerine getirme -

kad 1 b t b k 1 • "f k • k A mis olan hükumetlere sermaye te-ar af arın ser es ıra ı acagı moratoryom mu yapacak? sında bir ittı a ım ansız . h h 
bildirilmitti. Murat Beyin para al- dariki için yapılacak es am ve ta · 
dığı teeyyüt ettiği halde Tat kışla- BERLfN, 6 (A. A.) - Alacaklı- LONDRA, 6 (A. A.) - Amele vilat satışlarına tatbik olunacaktır. 
dakilerin serbest bııakılmaııı §Öyle fırkıuı reisi M. Georges Lansbury Sovyet Rusya'nın eski Rus hü -

lar mahdut nakil muameleleri me ı•· L'b I F d J · ı dursun, onlara daha bir çok arka- • M. Herbert Sam<>e ın ı era ır • kUınet~erinin borçları o ayısı e o-
datlar iltihak etmeğe mecbur edil- selesinde UYUfamadıkları takdirde kanın vaziyetini tasrih eder yollu lan mes'uliyetine gelince, Ameri-
diler.,. Almanya'nın moratoryom ilanı dünkü nutkuna cevaben söyle de • kanın bu meselede hattı hareketi 

Abd .. lh · 1896 d E · ı m·,tı' r• umumi prensiplere uygundur. Sov-u amıt a rmenı e- nıecburiyetinde kalacağından bah. 1 • 

rin ibtilalie ve 1897 de Yunan mu- " Hali hazırda Avam Kamaraııın- yet Rusya hükumeti, taahhüdünü 
harebeıile me,gul olmakla beraber se devam edilmektedir. Bununla da Liberallerin müzaheretine nail yerine getirmemiş addedilmekte ve 

Japonlara· 

Pariste yapılan 
Resmi kabul · 

Japon gemileri Almanya~ 
da ziyaret edecek 

PARIS, 6 (A.A.) - Bahriye er 
kanı harbiye reiıi Amiral Duran
viel, Japon amirali Matsuhita ~re 
fine bir öğle ziyafeti vermi.tir. Na 
zırlar meclisinde mefgul olan hah 
riye nazırı yemeğin sonlarına doğ
ru gelerek Japon bahriyelilerine 
Fransız donanmasının sefa geldi· 
niz temenniyatını iblağ etmi•tir. 
Heyet , Versayi gezdikten sonra 
papzar alqamı hareket edecektir. 

PARIS, 6 (A.A.} - Reiııicüm -
bur M. Lebrun, Japon büyük elçi • 
sini kabul etmit ve elçi, mü,arün -
ileyhe Amiral Matsuhite ile erka
nı harbiyesi zabitlerini ve Asuma 
ve lvvata kruvazörleri süvarileri • 
ni takdim etmittir. 

BERLIN, 6 (A.A.) - Önümüz
deki hafta zarfında Berline gelme 
leri beklenilen Japon Amirali Mal 
suhitoi ile Japon zabitleri terefi • 
ne bir kabul merasimi yapılacalc 
ve Marefal Hindenbourg, M. Hil· 
ler ve M. Goering tarafından ıı..
bul edileceklerdir. 

M. Pesmezoğlu 

Yakında Anka
ra ya geliyor 

memleket dahilinde v"' haricinde beraber Rayitbankın Daves ve olduğumuzdan dolayı bahtiyarız. borçların miktarını tayin için lıali 
uğr&f&n genç Türkleri tazyik etme- Yung planlan mucibince yapılan Fakat Amele Fırkası, hiç bir veçhi- hazırda müzakereler icra edilmesi 
ğe de vakit bulabiliyordu. Onlaıa le siyasi hattı hareketini tadil niye- keyfiyetinin bu taahhüde ademi ri-
kartı müsaadekarane hareket et- tahvil muamelelerini tatil etııniyece tinde değildir ve Ar>ele Fırkası ile ayeti hükümsüz bırakamıyacağı ~e b 
meği hatırına bile getirmiyordu. ği zannedilmektedir. Çünkü böyle Liberaller arasında bir ittifak ya- böyle bir prensip mevcut olmadıgı Rayiş ankın yeni hina51 

ATINA, 6 (Milliyet} - lktısat 
Nazın M. Pesmazoğlu yakında tek 
rar Belgrada giderek Yunanistan· 
Yugoslavya ticaret mua.hed.e~inin 
tecdidi için müzakerelere gırı'e -
cektir. M. Pesmazoğlu Yunanistan 
- Romanya. ticaret muahedesinin 
tecdidi için de Belgrat'tan tayyar' 
ile Bükrete hareket edecektir. Tici 
ret müdürü de salı günü Bükre~ 
müteveccihen yola çıkacaktır. M. 
Pesmazoğlu Bükreş'ten ticaret mil" 
dürü ile birlikte Ankaraya gidecek 
ve ticaret muahedesinin tecdidi İ· 
çin müzakerelerde bulunacaktır. 

- Bitmedi - bir tatil fena bir tesir yapabilir. pılması ise mevzuubahsolamaz.,, söylenmektedir. BERLlN, 6 (A.A.) - Doktor 

( .• -=:..::..:.::..:=.=:.::..._==.=::..=..=:_~.:,=....::...::;;.:;.;_:.. ________ ~~~~~~~~~~~~:~:~~~~~:~~~~~~~~~~~=)' Şaht bütün hükumet encam haz•! E C 'a..TEB ı· ATINDA , OTrUDU 'iP LA RIMI z olduğuhaldeRayitbankınyenib• 
&'ti &1lıı &a. nasmın ilk temel t~ın koymu~tur• 

1 
tında yaz.dıiı bir makalede diyor ki: ltalyanlar gibi Almanlar da daim~ Japon rekabetine kar~I Temps'dan: Le Journal'den: 

Bugünlerde devlette bir ulahat ya- kendilerini sevkedenleri daima alkrf-
d L b h d'l' M ı l b l LONDRA, 6 <.A. A.) - Japoıı * * * ıtılacağın an ço.. a "" ı ıyor. e · amış ar ve un amn emirlerine itaat Japonya •efirinin 1 MaYt• tarihin- M. George• Clerk'in Paris stlare- k · · 1 d' k b t' k • 'mkarıı: Cr111ını sıkh valandan akseden ·-v- bualardan mürekkep bir omıayon etmıf er ır. Almanyanm "Onbaıılaı • re a e ıne allı sen ve azı . - de M. Bartuya yapmq olduğu resmi tine tayini münaxbetile Saint • Brice, G l L R h k d'I · h' 

tı rı·c-, d bununla meıgul oluyor. e ece.. a • masr,, yeni deg" ildir. ltalyanlara •e • ne bir surette are et e ı mesı 1 - tebligattan bahseden gazeten diyor Le Joumafde iyor ki: k · d b D 

l -•·- dical - Socialiste ongreın e unu lince, bunlar da, hatta en basit ame • timali kuvvetlenmektedir. Belki makbu ün .....,. artır. fU Eilel- ki: Yeni sefir Sir Georges Clerk'in in-
den nida. Fnnuanm, Tokyo hükümeti ne:ulin gili.ı: • Türk mukarenetini vücude ge- mü:uıkere edecek. Bu meseleyi mü - leleri bile daima onbaııların idaresi Observer diyor ki: 

Mahvü izmihlali münticdir bu en - de müdahale ue teıebbüste bulıınma- tirmek için oynam"f olduğu parlak ro nakcıta etmiy<m grup, cemiyet ve ko- alhnda ekipler, ve büyüklerle çalıı- "Japonyanm vereceği ret cev•lı' 
•ına miini bırakmadan Japonyanın lu·· bı'lm-s- ı'dik bile yeni mimfirimi • mite yok gibidir. Nihayet bU..ı:at hü- mağa alıpnıılardır. e' 

uai belti, ld ~ ~ k d' oldug"u takdirde lngiltere bükı'.iıl' yapmq o uiu bu mücamelelriirane :zin selefi M. T-ellin ananasına de- kıimet te bunu düıünme te ır.,, Filiyat sahasında hiç bir :uıman , ... D-rdı' ·~fı mülke yoktur L--ka bir h L "' b" f · · J t' · arator,. ~ _... ~ are1«d, gerek prenhpfere ve Berek vam etmek üzere tayin edilmif olma- Muharrir bundan aonra bu İ.f i- ferdi mülkiyeti tonımamtt ır nü u- tının apon em ıasını ımp 
1 ciddi deva. hadiselere dair olan her türlü suite - 61 başlı başına bir tavsi)'<! teıkil eder çin lazım gelen enerjiden ba~aetmek- aa malik olan Rwıyodan bahsetmiye- ğun her tarafında kontenjantınıı.ll. 1'PaJiıahtm ver fU bedbaht Ümmete fehhümleri izale etmektedir. Bu ~ç- di. 'Zira, /ngiltere, Pariateki elçiliği- te 11e fUnlan ilave etmektedır: ce§i:z. tabi tutacağı zannolunuyor. Bu}'" 

hürriyeti, hile Japonyanın vaziyeti tasrih edil- ni daİn1a ilk salta bulunan deulet et- B-·ı kim.eler için enerji arzula - Bi.ı:de me•ele büsbütün b44kadrr. aıoı. d 1 1 · t' dildık· 
k . mi• bulunmaktadır. Bundan tabii ol- d 1 t h . t . t' M L b un -~ • -"ilıle . . .. M'll t b "l"k h 1. ,· 1ı . t . rar, iLK& ar ara ıs ı,are e .ıiif "Kaldır istipdadı, mes'ut eyle mül iı "' - am anna a sıs e mış ır. · e r rını haykırmakta 11e ıstea rını aoy- ı e o u a :ne .,ırme ıs emı • · t'h 1 t ı•• raJı ,,.kan netice şudur: d t - . . .L. • • d . k d' .. d . ten sonra ıt ı az c~ urunu• ur. il 

milleti. r un os ane ıfımat tavırı tam yerın e liyememektedir. Aksi metod daha ;. . yor. V c ihtimal tabiatı, en ısmt aı- 1 k 1 b b t tal' 
" Japonyanm resmi var.iyeti, 17 Ni- dir. M. Tyroll gibi çok mühim rot oy d' H'·" 1 . t tk'L t k d" m- böyle bölük haline gı'rmekten me· teme e er, u ap a anava d" Murat Bey ı.tanbula gl"ttı'kten 'hl' • b t t 'f yi rr: ""'"e erı e .,. e me • u • ~ h f"k" d' 1 D minyonlar 

6Qn tarı r yan resmı e)'Qna ın arı namış bir adama halef olmalı çok a - · · d r ı l · nedecektir. em 1 ır ır er. 0 ti-sonra itti.hat ve Terakk"ı cemı'yetı·- l · ld • · tt f klıd • b . d k · şünmek ıçın en azım ge en erı seç • Londra kabı'nesinin battı harek.e .• ey emq o ugu vazıye en ar ır. gır ır vazile ir. Fa at aynı zaman - mek ue ondan aonra iatemelt lô.zım .. Büim siya.si buhranımu, vatanda-
nin Cenevre fubesi biç bir faaliyet Ve ihtilal tehlikesi halihazırda ber • da kıymetli bir tquiktir de. Fransız; - d {i"n etrafındaki vekayii muhakeme ni tamamile iyi bir nazarla görO 
gösteremiyordu. Serhafiye Ahmet taraf edilmif gibidir. Japonya haliha lar ihlaskarane bir te1riki mesainin ır.Bugün etrafa çok )'QJ'tlmq bir ha- etmek ve kendi menfaatini idare ey • yorlar.,, , 
Celalettin Pa~a Murat Beyi kandı- .ı:ırda adhili birçok müşküllere maruz mümessilini karıılayorlar .. Eier in • ta vardır: O da devleti ulah etmek lemek huıusurulaki kabiliyetsizliğin • B Jk • k t di"I 
rarak lstanbula göndermi,ti. Veri- dur ve kendi topraklarında yekdiie· gilizler sağlam ve tedafüi bir itilafın içı'n Fransanın hariçten misal alma - den ileri gelmiyor. Bu daha ziyade a an mısa ının as 

rine :zıt birçok temayüllerle uğrıqmak 11azifelerini ifa 11e mesuliyet{erini de- · lı- lNA (M'll' ) S Jahİ • len Val•t mucibince gazeteler nes.ro- · ı ı d sıdır. Sanki herku !fYnı numara aya umum·ı makm· -nm" fena ;•/emesinden AT , t ıyet - a it tadır. Binaenaley h düşünerek lClftlla- ruhte etmeye lııarar Verm.tf o .sa ar ı · · ~ .., d ır. ıunmuyordu' bekit.yordu kı· Abdu" l- · ı · d kabı giyermi• gıbı .• • ah d d • yetta hu"ku"met mahafı'lı'n en e rak kendisini her hangi bir büyük ortada ne emnıyet mese esı 11e ne e • ve y ut aıınmaım an oguyor. r '( 
hamit menfadaki gençleri serbest maceraya atmasına imkan yoktur. silah yarışı meselesi kalırdı. /nı:iliz - Hakikatte her milletin lttndi•ine Çünkü bir takım kim.eler bunu her nan mali'ımata göre RomanY~ jl 
bıraksın, Türk matbuatına hürriyet Fransız notasında Japonva bazı !erin buna karft ileri sürdükleri de· mahsus adetkri, hayat feraiti uar • hangi ciddi bir terakki imkanından Yugoslavya hükumetlerinin .peet. 
versin ve hatta kanunu esasiyi ye- müdahalelerin uzak şarkta sulh ııe a- [illeri bilmiyor değili%. Fakat fUna ka• dır. Alman Hitlerci/iiinde olduğu gi- mahrum etmeğe kadar vannqlardır. kında Balkan misakını tasdık L& 

daletin beka ve muhafaza$Jna muzir niiz ki nizamı temin hususunda tesa- bi ltalyon F<qi.ı:minin uasında da Fenalık hükumet otoritesinin bulun· melen·
1
• e bir emri vaki nazarihl~.!/. niden ilan etsin! b nu"t z-rurt-dı'r. "- M. rı •• ı. he• :.t- bı'r ah,alı'nı'n faz:lalığırulan mütevellit . . "" 1 b 1 "d olduğu kanaatinde İse u takdirde - ~ - - • mamatnnda ve Fırkaların cınaqmn • k 1 k d M" k b 'ki U Fakat Murat Bey atan u a gı e- h k k k am· ,·ı olacaktır. madd"ı bı'r sıkıntt uardır. Nüfusun fa»- ı ma ta ır. ısa ın u ı •• ,ıı ı Franıanın gerek u u an ve gere fi- d d 1 l -ntarı"muo'in ba - _ . .l'k dan .-'. ı'den beri aylar geçtig"i halde stan- Parı's _ Soı"r'dan·. 1 1,:,

1 
şiddetli diıiplin 11e nizamı i - en ° ayo par em~ met tarafından da tasaı ın toP 

bulun vaziyetinde bir tebeddül hu- ~:c1:.1ı;:;,Z:"L~:ı~.::t:•::t .,~:,."".,;. c:; ~ttirir. Ayrıi nüfus fa:ı;lalığı, lro- f' bof bırakılmasrndadır. Fenalığ< ra dört Balkan Hariciye nazırı, 
J• it l b'l b" ba.,ka yerde aramak, ıaat on dörtte sule gelmemitti. Menfadaki genç- ceği lrat'i bir lisanla ilade edilmit· Paris - Soir ga:zeteıindc Lucien Ro- tayca bir nizam a !na a ma ı en u- öile aramaya benzer. lanacaklrdıı-. 

ler menfada, zindandaki ge~n~c~_l_e_r~_t_i_r. _____ • __________ "_:__m_i~c-r_'_'D~ev_ı_e_tt_e~ı•_'a_b_a_ı_.~· -.. _·_'_n_"_b_n_••~q-ı._:._yu:._"k~b-i-r~g-e_n_ç_h_·Jı~d-o_g_u_ru_r_.~~~-·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------~---' 



lEmsa.ı 
Elektrikle adam yetiıtirme 

$ürwli hana iıMnmıycıc:aksınız 
llrıa ai: t: ı-in ederim lıi; y«lan 
eöy/enıiyorrım. Pek yalnnlaruntlan 
6iriai Almanycııla 6ir zir-1 ttrgİ· 
llİnfle elektrilıle 8 giintle mur ye
tİftirip irıelılere verdl.iAlerini gör· 
nıİif, yazt/ıfl 6ir me/rtupta bana 
anlatı70r. Valrtile tnefhlU hokka
~crrtlan atlı akluntla kalmıyan 
bir usta, halk luuarantla kranlile 
fİçek ~hnlllf diye işitiyorJam. 
Bk - !ıir lıoltlıabazlılı tliye din
ler, heri/in ltoklıabazlık hünerine 
fafaNlık. Lalıin sekiz güntle mısır 
7etİf'İrtliğini ltoklıabazlık tliye 
cleğil sanatte tekamül eseri olarak 
Öfrend!im ıııe tahii hayret dtim. 
$11 haltle kabııl etmemiz lôzım ge
li)'Or iri: tabiat kaıımılanmn lıay
"clafıı hiilriimleri gene to6ialte gizli 
bir ıalnm /nnn1etleri hfletmek sıı
r•e in.anlar ıleiifrirelıliliyorlar. 

BGim 6ilt/İfİnlİs -r en af'lğı 
iif f171i• lt.-ıtl• erer. Demelt. bıı mii 
'cletti - ilıüle 6ir derecuine inılir
rnitler." 

Şinwli tliifiiniiyoram. Tabii part· 
lar ifinıle yetİfen malımlleri .ata
cak yer 6ulamıycın Jiinya böyle 
(iıılaminııte) alaminiit malısal al
~ 6a,larsa tallii imla isti1ısal 
nlgCJık fakat bunıı nereye ..ıacak? 
Bana öyle geliyor ki; galiba gitgi
de clünya tersine clöniip malı satın 
cıiGcak olan tleğil satacak olan üsle 
ı>ara verecektir. Harpten evvel 
-~ada biribirile rekabete dü· 
fen ıılak telek vapar /nımpanya· 
~ Dfı7dı: lzmite müfleri almalı lif:, rekabeti o .Jereceye götünnÜf· 
ı.Ji ki; iflerinde birisi yolcııya 
---. aldıktan ba~lıa bir de simit 
ver.........ı· • il" tm"·•· --ç.,ını an e ırı. 

BöJıie elektrikle bir haltaJa mı
sır 7etİfli1Yne ıısııliinü, yetif'Jlesi 
~ zam- bağlı olan bütün fey· 
ere lat6ilı ftlneye kalkarsak Jiin• 
ıranın ni- malıaklıak bazıılar. 
".~a 'Yİmti be, senede yetifen "!r .•ıuanı elelrtrlilıle sekiz ayıla ye· 
Iİflİnneye bafltııtlılar mı o :zaman 
n! mektep, ne med,_, ne prole
lör, !le üniııınsileye liüiim kalır. 
~ 6a War çabuk Ye#İfen a
•Clllllan beferiyet nereıle lnılla
lllr 1. 
1 Sc.qo,_Jıi;o--~ 
--...,a •- cqnlılrlar IHqlar. 
Bana a- mJı eJe6ilmelı ~ bir 
'7nia .._. .... Ges-lerile gmete 
l~e 6ir inc:i ıl- olnımaftum. 
ŞİınJj talsilôtı pelı aklıma gebrıi
Jlor. Biriai lılir inci almlf la salıte f"'"t• İf mahkemeye mi, eksper
. ere mi ne, tlÜf'llüı? inci muayene 
Olanına,, salıte olmatlıiı lalıat Cııl 
'-uee,,,,,.; ( elıilmif) Jenilen cins
~ olılaiıı onlapılmıf netice neye 
-.lanın,, ol'Clllnı pelt. bilmiyorum, 
:::;-' tabii inc:i lıiç bir san'i miiJa-

• e olmatlan yeti,_ incidir. Cııltı 
~ elenilen (ekme) inciler iae, 1in
~veren istiriılyenin içine bir ec· 
l lftoıltle eolrıarak yetİftirilen inci 
.'::"'ir. ifa ilıi incinin, ,ekil, reni, 
"ilııi.11 İtibarile 6iri6irinılen ltis • 
.:: ol_,. ;ajn•- _,_.. 
ti,, ~ 6ir - ta1ı4.l#IJ~tıı 
ti,;~ '!f'' ı;; :; ı ~.-w::..p .. 
4iı ~ 1 

ili; lraııunlann tayin 
miitlJetlerden evvel mn'ıi 

kuvvetlerle 7elifen insanlar da, 
llp/ıı elt.me incinin tabii inci öniin
~elti ,_.ıilıılriııine ajıCl)WC•lılır. 
. A- 6crna eonıııwwwıaz, o Ja inc:!i
dir, öteki de. 

FELEK 
tlA.tiWJ:L 

Üniversitede 
lnıtibanlar 
Ecnebi dilinden i~tihan 

yapılmıyacak 
Oni.enitede imtihanlann 20 

'1a11ata baflayuainu )"&Zllllfbk. 
Ji.b; aldığmuza göre bu sene ec 
lbebi tlili ftııitihanlan tedriaabn. az 
hpılnuamdan aypılmıyacaktn. 
.\ılc.k üçte bir lisan ~~nl~r~ ele 
"&an etmiyen tıılebe cl1cer ımtiban 
~a girmek hakkını kaybedecek-

Pendik kaza mı oluyor? 
Dol•n bir fAYİaya göre Geb

l!e l'e Kartal kaaalannın Jiğvile 
Pendik merkezinin bu iki ka19baya 
fllllıil bir kaza ittihazı kararlat • 
lırılnu,tır. 

. Temin edildiğine nazaran tel.· 
t:t ikma l edilmit Pendikte bır 

tetkili ikbaali faaliyet nok • 
~llldan muvafık görülmü,tür. 
...,_1~~ haziranda belli olacağı 

7 

• • 
ŞEHiR HABERLERi Yasak mı, Ayıp mı? 

Sılt. wı-.ıan emirler '°" tlel11 
lııynıetlerini lıaybediyor. ' 

. -. 
. • ·-1' 

Rusya tiftik 
Almıyacak mı? 

~. 

Yapılan son tetkikin ne
ticesi henüz anlaıılmadı 

Tiftiklerimmn JMi1'ik mütteri
ai olan Rıup artık mübayaatı dur 
durmufbır. Piyasada büyük ümit
ler uyanclıran, seçen bafllı latan • 
bala selip te aablık tiftik .tokları 
m m-yene eden Bradforcl tiftik 
ipliği fabrikalar itihaclı m~i
li sadece malları gözden geçirmit 
Ye biç bir yere fiyat vemıemiftir. 
Bu muayeneden ne netice çıkaca
ğı hakkında sarih bir fikir yoktur. 
Aldığımız maliımata göre tdıri • 
mizde tiftik stoka bin balye -r
clır. Bir taraftan c1a clalıilclen mü
temıacliyen -1 pim A-.lir. 

Ticaret ldılanndı Gazi klflli 
Ticaret müdürlüiü boraal~ 

ve ticaret oclalarma yapbğı bir ta 
mimde kendi mmtakaaı clabilinde
ki boraalar ve ticaret odalarında 
birer Gazi köteai vücude getiril • 
meaini bilclirmittir. Milli lkbaat ve 
Taaarnıf cemyeti de Ticaret mü • 
dürlüğüne yazdığı bir tezkerede 
Gazi Hazretlerinin büatlerinin on 
bet liraya cemiyet tarafından l'A· 

blmakta olduğunu bildirmekte • 
clir. 

Kauçuk mustahsili memleketler 
arısında itilaf 

Dünya kauçuk iıtibaalib hak
kında kauçuk müatabaili memJe • 
ketler arasında bir anl&flDA yapd 
ımtbr. Bu anlapruıın tekl.i~.e dair 
Ajanı telgraflarının vercllgı ma • 
IUnıattan fazla olarak Ticaret o. 
dası telgrafla malUmat abmfbr. 
Laatik fabrikalan so~ zı:ımanlaı:· 
da memleketimizde. ınkipf. e";l· 
ı'jinden ocla bu mal.umaclb ge.tı.nnbaıf 
tir. ltilifıaame hazır~ an ıti • 
ren me.kii tatbika g1recek ve 938 
ünunuevveline kadar devam ede 
cektir. 
Berezilyıya ihracatımız itha· 

ıattın eksik 
Türkiye ile Brezilya araunda

ki ticari miinaaebat günden süne 
inkipf etmektedir. Bu tezayüt, 
hem mübadele edilen efy&Dm kıy 
metinde, hem de mikdannda göze 
çarpmaktadır. latatiıt.iklere gö~e 
Türkiyenin 1932 aeneaınde Brezıl 
yadan vaki olan ithalab 2,330871 
kilo ıikletinde ve 1251765 lira kıy 
metinde iken 1933 senesinde bu 
ithalat 4274524 kiloyu ve 1503429 
lirayı bulmutlur. 

Evvelce Türkiyenin Brezilya· 
ya ihracatı aıfır iken 1933 !.ene • 
ıinde bu ihracat 128032 kiloya ve 
32334 liraya balii olmuttur. Va • 
lua Tiirkil'eaiıa Brezilyaya ibra 'l• 

b ~. 6llltf 1 y ·· k" • -m ar ur ıyenin Bre-
~ya ihracatının pek az olcluiu 
- ıı&lermektedir. 

Ankara meb'aaa 

Halit Ferit Beyin 
Cenaze merasimi 

ANKARA, 6 (A.A.) - Anka • 
ra mdruıu Halit Ferit Bey, muıı 

bit zamandan be 
ıi muztarip bu - 1 
lunduğu ıeptiae • ı 
mi neticesi dün 
vefat etmittir Mü I 
teveffanm busün 
yapılan cenaze 1 

-..imiacle ve- 1 
killer, cümburi • ı 
yet Halk fırkan 
katibi umumisi 1 
Recep Bey, me • ı 

Halit Ferit Bey bus arkad&fları, 
Riyueti cümhur ' 

katibi umumi vekili Hasan Rıza ! 
Bey, ve kendisini ıeven bütün ar- ' 
kadatlarile C. H. F. Ankara vili-
7et merkezi, belediye meclisi ve 
mensup bulunduiu Anbra avcıla
n klübü aııalan hazır lıulunmut
lardır. Cenaze alayına hafta mu • 
ııika olmak üzere asker, jandarma 
".e polis müfrezeleri ittirak etmit • 
tir. 

>\ ......... 
Gayrimübadillere tevziat 

Askeri müze bir yangın tehlikesi geçirdi 
Diia ...,_ _.., • tla -'1e(i miiae 6ir yapn felaliAai ,-~üw4 illi p1oo 

"""'- 6ir-.. alim,,_,.,. 6ir 79r :tffDl<iı/ıtan -.... _..,ıiıilıı -,,.,. 
Allhrf ...a. ..... ,-iinAıi ,-i6i _, .. ,,. ...... __,__,_ o-

V-"i Ni 'ıuotlmt ...,,..,......,,.... Ancü ,.,,,.,.,.,,,_,_ -1 haoaı-tlınl • 
........... top 6c/tsaine ~ 26 s-/ır loplmtınlmq, miUıe7S miilôalt 
IOf tlepoyo yerleflirilmittir • 

Aradan bir _, ,-eçtiltı .. -ra 1ı.,.. önünde nöbet 6eltli;yen eelw h 
t~ depommN demir luıpaltlı pencerelerirulen 6ir ,,...nıJı "°"'•• lıiu 1 ·,, 6aAı 
fi- a:ıımiye, o da nöl>etfi memura Eni. Beye lıa6er rMrJrtiı, E,.P llq de 
itfaiye ile ıuıir alakadar yerlere telefon efn4tir. E- miiae ,,_,_ .,. 
-ferleri JIGfttpAG lttuyı talim ettirilrnİf olJ•ltlan irin derNıl fGf 4.,._... 
ltapıları aplmq ile itfaiye plinceye lıadar ,,...,. .... radular ulatıt.ralt .... • 
diiriilıniifliir. 

Ym1an rat/ırlar 11erelı para, ,-erek tarilı itibarile o kadar kıymetli fey • 
la tleiW#ir. B811lar Yeniferi aabitlmne ait nöbet rcıdrrlandır. Yangının 
....,_ pJıt.iı -1ıim dejildir. En lıaııuetli ilılimal a)'flrWtplenlen biriainin 
lop 6alıresinde p:arlıen ,,_landınlcın rotlırlann ü:ırerine ai&ar-•ıın ate • 
fini dÜfÜrrnİİf olinaJır. 

_Hıdırellez nasıl geçti? 

Dün Hıdırellezin biriydi. Ha • 

vanın müsait olman clolayuile geı: 
meğe gidenler ve kırlara ÇJkanlar 
oldukça kalabalık lefkil ediyordu. 

· Bilbaaa Kaiıthane çok kalabahktı. 
Yer yer sofralar kurulmuflu. Çal
gılar zurnalar çaldıranlar, göbek 
atanlar, içki içerek eğlenenler çok 

ru. Kağıthaneye gidecek bojazın 
önünde tuğla yüklü bir mavna bat 
tığından vapurlar Kağıthaneye it 
lememitlir. 

Bundan dolayı Eyüplen kalkan 
kayıklar hep doluydu. Eğlenceler 
•kpm geç vakte kadar aürıqü,tür. 

M. Suriç gitti 
Sovyet Ruayanın T"ürlı:iye sefi

ri M. Suriç iki ay mezuniyet ala • 
rak Ruayaya l_İtmittir. M. Suriç 
Hazi'ran sonuncla memleketimize 
dönecektir. 

Bugün ıelecek mi? 
l'olonya münakalat nazın M. 

Rabkavaki'niu lnasün b--s tay
yari!sile teftrimize pim eri bek • 
Jenmektedir. M. Rabkonki tebri
mizde Tayyare Cemiyeti erkanı ve 

layyarecilerimiz tarafından kllllı
lanacktır. 

Biz böyle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

Me""ı> lıita6ı n»arİI lıaya • 
tımızJa lıaltilıaten mülıim bir me· 
ıeletlir. Falıat bana bir lıllf cilıet
fen tetkik etmek l&:wndır. /Ilı, or· 
ta mekteplerle , liaelerJe talebe • 
nin dcralm liiyılıile takip edebil • 
n-=i ~ icap eden kitaplara ma
M 1 ' J - bittabi aaruridir. Şim 

...,_ epice ilımale uğrayan 
ıniiltint -.aele aon wlcr aar• 
a lt-n ı ih 1-.im o

..,_., ile 6a melttqknlelıi 6ü • 
IJin .,......,. irin LDırn gelen lıi • 
lşplar ne,,....,ilmiftir. Bu ci/ıetten 
~ etlilecelı nalda yokıır. 

Gel.ı;,., Vniwı aite 1ıitap1a. uta: 

S.. 6eUi ,,_,,, pi/tıQ.t lıtnHlan 
"-"""'ır. Filluıltih d.er fa • 

ltülfelerde kitap yolt ,-il>ülir. Ta • 
lth, hıttaia notlarla ilttila e;)lle· 
-itte ile bunlardan roilflJIOlıta • 
lu. E.ıritlenkri ek_. "'Dariilfü • 

an lıocalar., ımn ltilap ,,..._1ı 
,__ıutd.a lula 6ir ,-a,...., .... 
h-ılilt.leri" mrılıalılealıtır. Aca6a .... , 

.... ı..,ö i/ti -~
tetltilı etnıelidü: 

1 - Aco6a ihmalcililıten ve ala. 
lıcuıslılıtan mı ya-ılanlır'! 

2 - Yolua bir Vni11eraife tale • 
haini ,,.,. ,,,.,,,.; bir ilim aa#ıaan· 

tla 6ir ltila6ın maGYJN!n lıadatla • 
n dalailine ..,lımalı iatemedilıle • 
rimlen mi lıitap netretmemiıler • 
<lir. 

Ba ikinci ıılılnn oarit ola6ilece
fini lıir .ııannetmi,,.....u. Çünltü, 
_,._, -"'•P lıitap1-ı 1ıari • 
cüwle ti• laJa 6ir ilmi nqri,,...t 
~ JeiilJeniir. 

8iaün f~ ,,._ ,,.. i • 
lıiıoci fllt, ii•rinde darulmaifı la • 
7ilt bir lıe7fi7dtir. Flllıaltilıa bir 

~ni11ersite talebe.ini maqyıoıt 6ir 
kitabın lıudutlan llalıili.ııe ..ır-lı 
ile onu lıe.- lıan,-i llir ilimdea tle • 
i il, ancak muay)'el' 6ir /rilaptan 
muatip tat-lı lıir le floiru de • 
j ildir. Unillf!rsife derslerile liu 
deraleri arasındaki büyÜk bir #arlı 
buradadır. Çünkü ilıinci&indc ders· 
~r tamamile alıotlemilı malıiyette 
uerilir. Oirefilen ..de dere deiil, 
ilimdir. /limtle ,-alip olan oaıl ta 
tclı&nıiildür. ilim bir menaliyef & • 
6iı/eııülir iti lıer ôlim ona 6ir taı İ· 

liİlle eder. 
Kitap, ilmin ,,_.ne= iıir - • 

ınatKla4i relırniai aı ·"-. N.,ir • 
.ı .. ...... tHılıi olaıt Wlulri ılsiae 
al_,,., ond- - Acı im 

I . .! j/ı " j • • lı • -...ri)'SISTI tiOCI e h •M"• iM aft ,,..,,tur. 
Dii•r IMafton proleıör, 6iifin 

79ni lıfİfliaeleri letltilı edip - ,-;;.. 
re tlerllİni ııcmıelt mccbarİJfetİw • 

tleJir. Bir -- wnliii tlen ile a
tui •n•lıi tlen • ıwl• 1 ·u.ti 
lorlı ııanlır. Ve olmalıtlır • .__ i
p.. tal• A-.- iinİtlenİlel• • 
rilttle oW=ia ,-i6i lıisde de not laf· 
_., .,. laoc ıuun ,-&te..-ii mii
teatldil ltilaplanı müracaat e· 
tl'relı -lıimatuıı teusi eylemek 
nıec6ariyetimle4ir. 

Fa'ltal ba, profesör kitap ya:ıı • 
,,.._,. demek defiWir. Talebe tef • 
itikafını yaparlıen, lı- ya""•· 
iı ltilaba müracaat etler, ııc aldı • 
iı notlarla yol- ilıınal eder•, 
tabii dalıa rolı iyi olar. • ..... , 
bisde, 6aı lalııillclenl• sft 11

• 

lıal""f bir ltaç teıciinıe lıitapten 
......... 6ir ,.7 yolıtur. 

Ba lıalıilıalen l>ir no .. wır. 
'Yeni vnı-• ....,, ...... ,...,, 
:ııamantla tel&li etleeelttiT. A_I • 

Biz böyle Jüşünügoraz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

ŞiRKETLERDE 

Yeni 
Vapurlar 
Yelkencilerin Erzurum ve 
Vatan vapurları alınıyor 

hııi yeni yapar ehMk için tet
lıibt :Jllpllll D "ayoffan idare • 
ai Yelkenci zadeler finmunm Er
zanım ve Vatan npar4uı üzerin. 
de yaptı fi tetlıillri bitinnittir. Bu 
t ef' ' • linde Deni lolla at rwt=ce~=1 n 
lae;reti fenniy.emi 1.a ilö wıpm u mu
ftfık balmattur. 

Şimdi puarlılt cereyım etmek • 
tedir. 

ispanya Hferlai ati=uıılıeti • 
le Y eJlrenc:i &ma.ı lıilleaa Va • 
tmıı vapw wa Jeniden daülec:ıelı: 

bir halele tamir ettiımifti. Bu iki 
vapur ela çok u -•raflı olduk • 
lanndan Denizyolları iclare.i ıı.
lann Hlederiaclea aeaede 164 bin 
Jirabk hir masraf kin m.iD ede • 
eeldir. 

E..._ lıa ilki vapura o-iz • 
yollanidaresitimcliyekadar kira 
ile tutmakta idi. 

ispanya seferleri niçin tatil edildi 
Bundan bir müddet evovd Yel

lrenci firması Bnlgar Seyriaefa.in i
d&re9ile beraber ispanyaya vapur 
aelerleri tertip ~itti. 

Bıı Yolda ancak iki posta ya • 
pılcltktan sonra maalesef tatil edil
mittir. 

Buna eebep ispanya ile araJDIZ· 
da ticaret muk .. elen-.i ol • 
mamaaıcln. Bulgar Seyriıaefain i -
claresi lapany• po.tala~ clevam 
etmektedir. 

Liman firkati heyeti umumiyısi 
Enelce iki clefa toplanan fa· 

kat ekseriyet olmechjmdaıı 7.,. · 
Jamıymı 1 iman ıirlu!ti he7eti a • 
mumiyeai lıusüa Liman Jıanmda 
yapılacaktır. 

Ces-ı defa J"IP"Kn ı r; 1 ntı • 
da pıketin a)'lnlıiı .-rti-.ı 

meselesi men:uu babaolmufhl. An. 
karaG& bulunmakta olan Pft<et u • 
mumi miidürii H-di Bey bu me
Mle ile de mataul el-qtar. 

H ... S.,. ...... 1,. 's 
dll Üf ola ı' br. Alclıfw -
lüma la nazaran heyeti uillUlıııılye • 
de en büyük hiıaeclar .,ı.n Ma)ioye 
vekaletini maliye miifettiılerin • 
den Alıbae Bey temsil edecektir • 
Abbas Bey seçen heyeti umumi
yedaı _. tiriE 7 iaı vaziyet ve 
-ı-Witmı -- bo~u tetkik • 
miftir. 
GOllRVICLERDE 

Bir kaçakçı 
Kadın yakalandı ___ , 
Romanyadan gelen bu 
kadın nasıl tutuldu? 
Dün Gümrük muhafaza memur 

lan Galata yolcu aaloounda 
kaçakçılık yapan bir kadmı yaka
lamıtlardn. Samatyada oturan ve 
Nikoli kızı V aterina i11nini ... ı • 
yan bu seaç luıdm Romanya Sey· 
...,., .. ••' ....... c....-
pariJe lima• mu ...... 'ff alo-
- ginniftir. Kaclm •lemden se • 
çerken pprlan awcla sntmcla
ki ~ astan içine dildlmit 
olanık ve hlmılda buaıai yaptı • 
nlan bölmeleri içinde ipekli ku • 
•ıt''' bulun•"'"'. Katerina ih
tiau mabJrenınine veriJmiftir. 

Bir ••va•~ 11111r1 yıkılatdı 
Nirıamn son ıecelerinclen birin 

de Ç•n•kk•le Boğazı haricinde 
İmroz adaaı açıldarmcla bir deniz 
takibi yapılımt ve kaçak ~ ile 
clolu bir molör ele g~:.=r· 
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Bazı lıelimeler ba yii:ı:Jen mcinci
larınılaki lnıvveti ltaçı11111flarJw. 
Banlaruı bapntla ( memmıJar) ke
limesi geliyor. 

Tramvaylara anlmak memna
ılru. 

Yere liilriirmek memmıJsr. 
Brmların bir çolt nevini, çllfİılinİ 

sqa6ilirU. Hele r-i tlairelertle 
lıemen lıer lıapula, lıer lıoriılorJa 
talik yazıya benzer ırr •arip lıadar 
la 7f'Zllm1f 7eni tiirlıçe leolta:er ne 
lıaJar çolrtar: 

- içeriye girmek ın--"ru. 
- Yere sigara atmalı ,_,.,.... 

ılıır. 
ParltlaiJa: 
Çifelt lıaparmalı m-nııJru. 
Vellıaal nereye bcı•nna, neı:eye 

~r-U, nereden aes.....a 6ir 
( m--"ru) ,..,,_, hryınaa p-
lrıar. •• ,.,w., ter6i~ lntlıfı· 
,. )ııii .. .. e -- birer lilamr ol
•••- 1=411111111 o letıJ11r Aanıkrıı 
-pWır lıi J.Jak biiJıer .~ 
•-wi7de lıarp lıürmetmliii
,,,u __,.; ılereceyi balmUJtar. 
Bantla Ll"raz tla ba memnaivetlerin 
ciddi bir talıip görmemesi amildir. 

Yasalı, arhk bizi lzorlnıtmıyor. 
(Yene tükürmek memnadıır) lev
lıtuını okuya okuya salyasını kal
Jırımlara bo,altanlar, (içeriye gir
mek memnudur) ihtarını heceleye 
heceleye kapılan omazlayıp giren
ler (yere qara atmalı ...-uıadar) 
leııılıasuM balta balta 'İ#JMTİli yere 
atıp fr7Giı ile de talıtalcra çivile
yenler o lt.tııtlw c.lıtar iri belediye
nin biitiin leslıilidı onları talıip -'· 
se gene ar,,,,;..,,ı al-. 

Zaten ba "m-•• 'w,. Utlan 
crhk tatlını lıasımwf> ...m,,; lıay
L--.: • .: B r 1 - ,_;ne ( a-,,_,,.,...r. • ,_,.ı b" 
yaptır/) h/İlll#İ lnJI_,., ıraz 
0 WJan i»tqa 11e lıicap damarlan· 
,,. M1ariJı .,wile terbiyeye alı~!ı"" 
salt/ 
Ayı~, denince İnsan daha ziya 

"ıle çelıinliyor. D erleni p toparlanı· 
71", aman gülünç olmıyll)'lm, pot 
lnnnayayım diye temlrinli olızyor. 
F ahat bu da tesir etmezse - yapa
biliriz, ona 6ilm*"! 

Burhan CAHIT 

T erkos suyu bg\lanıyor 
T erlma boralannm yenileftiı • . ._ ...... ·'!-•••,,. ıe ı • •eaiıle'i,,,,. 

.. iciiıı .... • r • -· ·• • Kr~. ' ._,.... ~, 

Tmoa telıelresinin .....,. ..,... 
sonbaharında bitımit ve tefare i ... 
le edilen ıuyun miktan 40 lıaı to
na çıkmış olacaktır. 

Evveke geceleri su veri1mi • 
yen bazı aemtlere ıu verilmeğe baş 
laımuftır. Gelecek sene yaz Üıev • 
aiminde teNıcı. ıuyu ile caddeler • 
de :J'Jbnabilecektir. 

Vehbi Bey öldü 
T-Mirle öin:ndi8'"miae söre 

•••nlıul .-u- mecliMncle o.ıw • 
clar _, ltuı-a VeWııi ~ din 
Oııkiiclarda Suk.ntepesindelci e • 
vincle zatürree"- vef.a etmİftir. 

Merhumun cenumi lıugün -
at on birde kaldınlae11ktır. Mera • 
aimcle meclis arkadatJarı ve be~e • 
diye erkim huır bulunacaktır. 
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marab muhafaza açık dmıiıı ta • 
kip motörü uzaktan aclaya clojru 
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hafaza me-urlan yapbklan arat 
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etYa buJmutlardır. Motörün kap
lam Pandeli isminde bir Rumdur 
ve motörün iami Panayaclır. Motör 
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GayrimübadiDere bono tevzia
b, benm bazırWdar ilc..ı edile • 
mecliğinden, bir iki ııün için tehir 
eclilmittir. T eınin edileli tine göre 
ten:iata pertemJ>e günü batlana • 
bilecektir. Onar bin liralık büyük 
kıt'aclaki bonolann ge1-ine in. 
ti zar edt!Dıekteclir. Küçük kıt' ada 
ki bonolar t•mamen bazırlan-t-
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a ı e gore ---..-... -··· Türklerin aslı ..... _ .. • • 
Fransız filozofu (Montaigne) Ağız, nasıl poyraza açılır? 

Monteny'in ölmez eseri olan kalem Sultanahmet yangın yerlerinin 
denemelerini (Essais) elbette bi- arka taraflarında ıJ<r apartımanda 
lirsiniz. Geçen sene filozofun doğ- otutur. Geçen gün, raııtladım: 
duğu tarihin dört yüz yılı ihtifali - Naııılsırı, yahu... Nerelerde· 
yapıldığı vakit kitap yeniden basıl· sin? 
mıştı. Bir hafta evvel Pariste, Uni· Hiç ... dedi, gene eski yerimde ..• 
virsite önünde, filozofun heykeli - Ne işle meşgulsün? 
açıldı. ölmez kitap gene nutuk- Güldü: 
!ara, gazete makalelerine mevzuu -Bütün gün, ağzımı poyraza 
bahis oldu. Herkes Monteny'in ese- ı açıyorum ..• 
rinden kendisine alaka veren bah- Züğürtlükten bahsediyor .atı· 
si arıyor ve onu tazeliyor. dım: 

Bu kitabın ilk basılışı, Türklerin _ Aldırma, hep öyleyiz! 
lstanbulu aldıklarının tam yüzÜn- - Yok canım •.• Benim demem 
cü senesine tesadüf ediyor. Türk· d • "L o egı .. 
!erin lstanbula girmeleri tarihten o - Ya nedir? 
kadar büyük bir hadiseki, dünya- Anlattı: 
nın tarihini değiştirmif. Bu kadar - Geçen serte, sağ böğrümde 
mühim bir hadise yüz sene içinde bir sancı peyda oldu. Doktora git· 
aktüaliteden çıkamaz. Monteny tim. Bl;zi evirip çevirip güzelce 
gibi çok okumuş, çok düşünmüş ve bir muayeneden sonra ktıflarını 
bilhassa, Türkler dünya tarihini çattı ve pmdi hatırımda kalmıyan 
değiştirdikten sonra ilk asır içinde acaip bir isim söyliyerek: 
yaşamış bir filozofun zihninde ve - Endişe edilecek bir hastalık 
eserinde o hadisenin elbette bir izi, değil, dedi, yalnız tedaıfsi biraz 
Kalem denemeleri'nde elbette uzun süı<ecek! 
Türklerden bir bahis bulunacak.. A d kt • - man, o or çaresı ..• 

Filvaki öyle... Kalem tecrübele- - Çaresini söyliyeceğim: Evve-
ıinin ikinci kitabında otuz altıncı la bol hava alacaksın ..• 
faslı açınız. Burada Monteny, ken- Btıfladık dediği gibi bol hava al
disinin en mükemmel insanlar ola· mağa ... Geceleri, açık pencereli 
rak saydığı üç büyük isim sahibin- odada yatıyoruz. Temiz havalı 
den baseder. Bunların birincisi her yerlerde dola,ıyoruz. 
zamanın en büyük ~iri, olan Omer Bl!r taraftan da, ne idüğü belir· 
(Omiros)tur. Öteki iki i:omi tekra- siz, bir sürü ilôç alıyoruz. Hem de 
ra lüzüm görmiyorum, çünkü bizim ne ilaçlar ya. • . En ucuzunun sİ· 
buradaki bahsimize ait değildir. feıi b"f lira! Bizim fakir bütÇe, 

Omer niçin en mükemmel insan· bu top otu beylikten tedaviye ne ka 
!ardan biridir? ilminin geni,liğin· dar dayanabilecek? Günün bi~1nde, 
den mi? Hayır, Aristo ve Latin a- paralar suyunu çekli. Suyunu çekin 
!imi Varro ilim bakımından ondan ce de tabii ilaçları yenileyemedik. 
yüksektirler. Fakat, burada filozo- Doktora da korkumuzdan gideme· 
fa küçük bir kabahat bulunabilir, dik. 
çünkü ilmin tarihi yazılacak olsa, Şimdi yalnız hava tedavisi ile ya 
ilkin her bilginin b-.langıcını mut- "yoruz. Senin anlayacağın, ağzı· 
laka Omer'de aramak lazımdır. mızı poyraza açıyoruz azizim. 
Bu bakımdan da Omer kendinden M. SALAHA TTlN 
sonra gelmif alimlerin hepsini O• 

muzlarmda tatıyan bir dev gibidir. 
Şairliğinden mi?. Filozofun bü. 

tün mütalea!arını böyle bir maka
leye sığdırmak elbette kabil değil. 
Asıl bahsimize geleceğim. 

o.. ı H-s'ANs~f-111! 

Gonokok Aşısı 
Belsoğukluiu ve ihtilitlanııa kartı 

pek tesirli ve taze aftdQ'. Divanyolu 
Sultan Mahmut türbesi No. 189, 

16277 
Omer'in tanına batka biç bir 

kimsenin tanı benzetilemez: Av· 
1 1 h l O 

,. n.11•111111•11111 .. ıını•ıtet1nı .. 11MıNtltMınıHıı"ıMı 
rupa 1 arın çocukları a a mer ın 
uydurduğu isimleri taşırlar: Aşil, dini tefikkileri, musikileri, giyini:f 
Hektar. Onun icatları 0 kadar bü- tarzaln, bilha.eaa denizcilikte ve ti
yüktür ki, yalnız bir kaç millet de· caretteki müstesna kabiliyet ve is
ğil, milletlerin en çoğu !·endi asıl- tidatları da onlardan Lidyalılarla 
larıru onun •iirlerinde isimleri ge- akrabalıklarım teyit ediyor. Arkeo
çen memleket'erde bulmak iısterler. loji tetkikleri de bunu gösteriyor. 

lşte en büyük delil: (Aynile Hatti hekimlik tarihi, ltalyanla· 
tercüme ediyorum). rın ataları ile bizim atalarımız olan 

"Mehmet, bu ismi ikinci ola- Sumerler'in hekimlikleri arasında 
rak tafıyan Türk İmparatoru bizim göze çarpan bir benzerlik meyda. 
papamız ikinci Pie'ye şöyle yazmış na çıkarıyor. 
tı: ita/yanların benim aleyhimde Fakat, doğrusu, biz bütün bu bil 
olmalarına ştıfıyorum, çünkü bizim gileri yeni tetkiklerden öğrenilmif 
le ita/yanların aslımtz bir~r ve Tur sanıyorduk. Fatihin Türklerin de, 
cova'lılardır, beninı menfaat.im de ltalyanların da aslı - Lidya'ya 
onlarinki gibi Hektor'un kanının pek uzak olmayan Turovalılar ol· 
intikamını Rumlardan almaktır, duğunu söylemif olması bize hay. 
halbuki ltalyanlar RunJan benim ret veıiyor. Hele, Turovalılardan 
aleyhime olarak himaye e~iyor bahsederken, Hektor'un intikamı· 
lar .. ilh.,, . nı alacağını teklifsizce söylemesi, 

Fatihin Papaya mektubunun aslı onun Omer'le pek ahbap olduğunu, 
var mıdır? Günahı Fransız filozo- ltiyoda'yı okumağa alıtık bulundu
funun boynuna! Fakat ikinci Pie' ğunu gösteriyor. Biz ise Omer'i bu
nin papalığı (1458. 1468) Fafihin rada ancııık Şemsettiın Sami Beyin 
zamanına (1451 • 148l)tesadüf et· kardeti tanıttırdı sanırdık. Turova· 
mesi filozofun rivayetini pek te ay- lılar bizim atalarımız olduğu, Ro
kırı göstermiyor. malılarla akraba bulunduğumuz 

Vakıa biz bugün, ltalyanlann a- buı;ada daha bet yüz yıl evvel bili
taları olan Etrüsklerin Anadolu- l\İyoraa, bizi çocukluğumuzda al· 
dan, Lidya'dan deniz yolile İtalya. datm,. olan "bir a,iretten koca bir 
ya geçmit olduklarını artık kli.sik millet çıkardlk,. masalını Namık 
olarak biliyoruz. Çocuklarımız bi. Kemal Bey eonradan uydurmllf de-
le "tarih,, kitaplarında okuyorlar . mek oluyor. • 
ki : Etrüsklerin içtimai hayatları, G. A. 
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KANLI SIR 
'du? Muhakkak olan bir ,ey varsa, l 
cebinde daima para bulunuyordu. 

Fransız kadınının bütün tecrübe 
aine rağmen, toy bir çocuk gibi sız
lanı,ı tuhafıma gidiyordu: 

- Peki, ıizi nasıl aldattı? 
Yüzüme düaman dütman baktı: 
- insan n~sıl aldatıldığını ve 

aldatılacağ;nı bilse, aldanmaz ki ... 
Aldandım. Acaba pitman mıyım? 
O da meçhul •.. Beni, Mon Marter' 
den lstanbul'a kadar sürükledi.Bu· 
na, ben de inanmıyorum. Bana, ne· 
ler vadetınedi. Yalnız Sırrının söz. 
!eri, vaatleri değil, ,arkın ezeli, 
efsanevi masalları da beni teshir et 
mişti. lstanbul'a geldim. Umduğu 
mu bulmadım. Ne umuyordum? 
O da ayrı ... Tekrar Mon Marter'· 
c dönmek istedim. Fakat para!? 

Ellerini kilitledi ve başını sallı· 
yarak yüzüme baktı: 

- Fakat para? ... Burada, bar 
denilen sala,lara dü~tüm. O sala~
lar ki insan'ığın haysiyetini inciti
yor. Tasavvur edin ki, ben, bu iğ-

Yazan: Ma.lırnat YESARi 

ren"diğim salatlarda da tutunama
dım. Varyeteler, benim numarala
rım değildi. 

Kolarını hiddetle savurdu ve son 
ra yumruklarını masaya vurdu: 

- Her boyaya boyandım. • ve 
bıktım. • Sırrı, bana para bulacak 
ta, ben, memleketime döneceğim!. 

Ona ciddiyetle sordum: 
- Memleketine dönmek istiyor-

sun değil mi? 
Gözlerini kırpıftırdı: 
- Evet ..• Niçin sordunuz? 
- Peki! birden bire neye ciddi-

leştin? 
- Çünkü bu sualiniz, pek ciddi. 
Önündeki kadehi bir hamlede 

içmitti: 
- Hatta, bir sarhofu ayıltabilir. 
Elile dizime vurdu, sonra çenem 

den tuttu, başımı sarstı: 
- Bir senyör, bir prens şarman

sın. . . Fakat darılma, istersen sar
ho~luğuma ver. Ben, seni biraz da 
esrarengiz buluyorum. Sırrı ile ne
den me,gul oluyorsun? Onun sana 

O zaman Cem pek küçüktü. Ek
seri çiçekli bahçenin dar yolların· 
da düte kalka dolaşır. Bahçede 
sessizce dola~n Rebia hanımefen
diyi görünce sevinçle ellerini çırpa· 
rak "Ebia,, rliye bağırırdı. O henüz 
"R,, telaffuz edemiyecek kadar 
küçüktü. 

Babası lcil§'kün bahçıvanı: Cem 
öyle söylenmez ... Rebia hanımefen 
di de ... Diye çocuğu tekdir eder, 
sonra genç kadına dönerek alçak 
sesle ilave ederdi: 'Onu affediniz 
hanımefendi,,. 

Henüz kendisine hürmeti öğ· 
renmiyen bu küçük bahçıvanın 
iri gözlerinin botuna gittiğini, kim 
bilir neden, kadın konuşurken mü
temadiyen gülerdi. . "' . 

Cem de babası gibi Rebia hanı
mefendinin önünde hürmetle iğil
meyi öğrendi. Fakat o, babasın
dan daha az iğilebiliyordu. ihtiyar 
adam bunu bir terbiye noksanı ad· 
dediyar her fırsatta oğhma: "Cem 
- diyordu - Eğer bu kötkten u
zakl8'Ml'manı istersen hanımefen· 
diye hürmette kusur etme.,, 

Onu, bebçede bir melek, bir ha· 
yal gibi sessizce dolafllll sarışın 
güzel kadım bir daha görememek, 
çi~li bahçeyi terkederek kötkten 
çıkıp gitmek ürkütürdü. 

Cem, iptidai tahs;Hni ikmal edip 
biiıün vaktmi köşkte geçirmeğe bat 
ladığı zaman yavaf yav&f Hayati 
Ef. !erin idat ve ahliklarım , zi
yaretçilerin maksatlarını öğrendi. 

Bir zamanlar kötten ayrılmayan 
beyefendi timdi köften uzak yaşı
yordu; av ile mefguldü. 

Hatti febrin öbür ucunda hafif 
metrep bir kadının evine sık sık gi· 
rip çıkarken görenler vardır. Ger
çek bahçevan daha pek çok haki· 
kati.ere vakıftı. Onun için güzel ka
dını kızarmıt gözlerile bahçede 
sessizce dolatırken gördüğü zaman 
lar ona yaklatmak ümitsiz bir İn· 
sanın bütün cüretile aşkını haykı
rarak onu teselli etmek iıııterdi. E
vet ümitsizdi. Kadının bir bahçe
van oğlunu sevemiyeceğini o da 
pek ala biliyordu. Şimdicff: otomo
bil sahibi olan zeng ·h genç bir elek 
trik mühendisi kötkün daimi misa
firlerinden olmufhı. Acaba yalnız 
misafir rni ödi? Hakikat Cem b,. 
rauhk kalmadı. O, iİ.§ma has bir 
k11kançlık sevkile her şeyi öğrendi. 
Hazan itimatsızlığın verdiği tees
sürle kötkün etrafında saatlerce 
dolaşırken tecessüs on\111 nefesini 
kesiyordu. Zavallı yavrucukta atk 
korkunç b ir cinnet halini almıt
tı. 

Genç mühendisin kadının kalbi
ne girdiğine fiiphesi yoktu. Otomo
bille gezmeler gittikçe sıklatmak· 
ta idi. Muhendisin ziyaretleri da
ima kadının kocuımn evde olmadı 
ğı günlere tesadüf ettiriliyordu. Ar 

kurmak istediği tuzağa diifmedin, 
hatta onu atlattın ... 

Fnı.naııı: kadınımn pervasız açık 
kalpliliğinden istifade edebilir • 
dim: 

- Nasıl tuzak? 
Germaine'in yüzü buruttu, istik· 

rahla burun kıvırdı: 
- Bırak, iğrenç bir fey ••• Sana 

kağıt hazırlıyorduk. .. 
Kahkahalarla gülüyordu; gözle

rinde toplanan yatlar, ağ)ıyan bir 
kalbi de dütündürmüyor değildi. 
Ditleıini gıcırdatarak gülüyordu: 

- Tritörlüğe, beni de alıttırdı. 
Çırağile iftihar edebilir. iyi yetit
tirdi doğnııu. . • Siz, tehlikeyi mi 
hiaaettiniz, füphelendiniz mi, ne ol 
du, pek anlıyamadmı, siz, kumara 
Yan&fllladınız. Srrn, çok sinirlendi, 
fakat ne yapabilir ki .•• 

Ben, böyle tuzaklara evvelden 
hazırlanmıt bulunuyordum; Ger • 
maine'in haberi beni pek fazla mü· 
tehayyir etmedi. Yalnız, Sırrı Nev
res'in kuvveti, beni düfündürüyor
du. Feleğin çemberinden kim bilir 
kaç bin defa geçmiş olan bu zeki 
kadını, Sırrı Nevres, nasıl avuçla
rının içine alabilmitti? Germaine'· 
in kafası ve sinirleri kolay mağlup 
olacağa benzemiyordu. Sırrı Nev
res'in bu çetin mücadeleden galip 
çıka.bilmesi, kuvvetini tastik ettir--

tık kadın ağlamaktan kızarmış göz 
lerile biraz avunmak için bahçede 
dol-.maz olmu,tu. 

Cemin içini kemiren şüphelerle 
tahammülfersa saatler geçirdiği
nin kimse farkında değildi. 
Bir gün Cem Rebia hanımefendinin 
mühendisle beraber şeh.-in kena· 
rında'ki ormanda buluttuklarını du· 
ytınca muahekmesini kaybetti. Ar· 
tık ne yiyor, ne içiyor mağmum, 
mükedder, sessiz sadasız dol-.ıyor 
du. Bir gün kadının kocasına iki 
satırla her şeyi anlatmağa karar 
verdi. Maksa.dı genç kadından İn· 
tikam almak değil mühendisten 
ayırmaktı. 

Kadının kocasına randevu saat
lerini bildiren imzasız mektubu 
gönderdiği gece sabaha kadar uyu 
yamadı. Sabahleyin erkenden kır· 
!ara çıktı. Yalnızca ağladı. Alla· 
hın kimsesiz kırlarında elemine 
phit olan yoktu. Fakat kadınına
fıkile birletme saati yakl-.tıkça 
elemi artıyordu. Nihayet birden
bire sarıtm kadına koşarak, kocasi 
le k&11ıl-.masmdan hasıl olacak 
muhakkak bir felaketin önüne geç. 
meği insani bir vazife telakki etti. 
Yarım saat mütemadiyen kottu. 

Ormanın kenarında kadına yetİfti
ği zaman katmaktan ve heyecan· 
dan nefesi keııilmişti güçlükle: 

- Hanımefendi ... Durunuz ... git 
meyiniz ... Oradan geri : •. dönünüz. 
Diyebildi. 

Rebia hanını Ceme cevap ver • 
medi; bariz bir istihfafla dudağını 
büktü, arkasım döndü, ağır adım
larla kötke doğru yürümeğe b-.la
dı. 
Zavallı Cem! O günkü ha<Iİ$eden 

sonraki günlerde saadete vasıl ol
duğunu zannetti. Çünkü kadın, ar
tık mühendisle bulutamıyordu. 

Fakat bir ay sonra kadın onu ah 
haplarından birinin uzakta olan 
köfküne bahçevan olarak gönder· 
di. 

Firdevs ISMAIL 

Hazin bir ölüm 
latanbul Belediyesi Teftiı Heyeti Mü

dürü ve C. H. F. Eminönü kazası idare 
Heyeti Reisi T eYfik Beyin henüz on ye
di yqlanndaki kızı Tur- Hanım usun 
zamandır çektiği hastalıktan kurt'ulamı
yarak dün sahala vefat etmİftİr. Cenue
si bugiin on bir buçukta Balarköyünde 
Belediye bahçesi karıısmdaki han...mden 
alınank çarı• C8111iinde mıma.zı kılındık
tan sonra Bakırköy kaloristanı- defne
dilecektir. Elemdide ailesine beyanı ta· 
ziyet eyleriz. 

iRTiHAL 
Şehir Meclisi azasından mütekait as

keri kaymakamı Vehbi Bey vefat etmiı· 
tir. Cenazesi buP Ualriidarda Sultan· 
tepe Servilik caddesinde poliı kar:ıkolu 
civannda kiin etinden saat on birde bJ. 
drrılacak ve namazı Uskiiclar Yenic:amiin
de kılındıktan sonra Bülbülderedelııi aile 
kabristanına d.m.dilecektir. 

Kederdicle ailesine beyanı taziyet ede
riz. 

meğe ki.fi idi. 
Germaine, diifünür gibi bqını 

sallıyordu: 
- Memleketime dömnek iatiyor 

muyum? 
Kelimeler, ağzından teker teker, 

yorgun yorgun dökülüyordu: 
- Bu da aual mi? Bir macera 

havası, beni buralara attı. Fakat 
artık yetişir. O macerayı buraya 
gömüp gene Paris'e dönmeli .•. İs· 
tanbul, cennet gibi bir yer. Lakin 
ben, burada çok acı ve ıstıraplı 
günler Yatadım. istemiyorum; 
hem daünıla da ba,ladı .•• Burada 
geçirdiğim hayat değil. . • Ama, 
bir yere kıpırdanamıyorum. Vak· 
tile barlarda varyete numaralarına 
çıkardım. Ça.buk yoruluyorum. Ci
gara. .• cigana. . . göğsüm bitti. 
içki de ciğerlerimi delik deşik et· 
ti ... Para yok, geçinmek güç .• Sır
rıya kalsa açlığımdan öleceğim .• 
Memleketime dönmek istiyorum, 
lakin yol parası lazım ••• Pasaport 
çıkarılacak. Buradaki bölük pür
çük borçlar da ödenecek. • • Çıkın 
bakalım itin içinden .•• 

Cevap verıniyordum. Kadının 
sesindeki hicran, bana dokunmus· 
tu. O, bu yolun tek yolcusu değiİ
di. Onun gibi gurbet ellerinde sü
rünen daha ne kadar bedbaht genç 
kadınlara, genç kızlara tesadüf et. 

Bu.günkü program · 
ISTANBUL, 

18,30: Fransızca derı. 19: Oni•eraite doçen• 
ti KUım lamail Bey tarafından ( ıençlik ve 
ihti1arhk.) hakkında konferana. 19,30: Ala
turka musiki neıri1atı. (Ekrem B . Ruıen B. 
Cevdet B. Tahain B. Şeref B. Salın 8. Vecihe 
H. Belraa H.. ) 21: Ajans ve borsa haberleri. 
21,25: Orkeatra tarafından muhtelif eaerler. 
Keman aolo Nec.ip Y aJcup B , 

V A R Ş O V A, 1415 m. 
19,10: pıak. 19,45: Ke:Ea. 19,50: Muhtelif. 

21,0S: Varto•• konaervatuvarrndan oda or
keatraaı konaet'İı. 22,10: Müsahabe. 22,25: Ye
ni ıarkılardan mürekkep konser. 23,10: "Goco 
kahveainden: Dans musikisi. 24: Müıahabe. 
24,05: Danaın devamı. 

B 0 K R E Ş, 364 m. 
18: Oda muaikisi. ls.,30: Taıannili kon•er. 

19: Haberler. 19,15: Piyano konseri. 19,45: 
Pli.le. 20: Universcite dersi. 20,45: Konferana. 
21: Radyo orkestrası. 21,45: Koftferana. 22: 
Radyo orkestrası. - Haberler, 23: Kahveha
ne konseri, 

B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18

1
30: Meria Marsthynin konMrİ, 19: Müaa· 

habe. 19.30: Berth.a salon takımı. 20,30: Kon• 
feranı. 21,10: Bernardino Mollinarinin idare
sinde filbarmonik konser heyeti. - Mütealti
ben Vereı •iı._n takımı. 24115: Konferans. 24, 
30: Siıan muaikiai. 

H A M B U R G,332 m. 
18,30: Gençlik netriyatı. 20: Johannea 

Brahmıın eıMlerindea mürekkep konaer. 21,· 
15: "Klippda.chı11 isimli temsil. 23.20: Sarka 
ait eserlerden konser. 

KONIGVUSTERHAUSEN, 1571 m. 
19,25: Solist konseri. 19,55: Şürler. 20: Al

ma• takımı. 21,15: Orkeatra konseri. 22,15: 
Mizahi neıriyat. 23;30: Biz Ye yı:ldıı:lar. 24: 
Dans musikisi. 

M O S K O V A, 1724 m. 
18,30: Mü.sahabe. Z2: Almanca netriyat. 24* 

05: Macaru neıriyat. 

B E L C R A. T, 473 m. 
20: Plak. 20,20: Kuartet. - Müaalıabe. 21,30 

Opera temailini nakil. 

ROMA. NAPOLI, BARI. 
18,30: F"illaaromnik konser. - Müaltabe. -

Plik. 22: Piyano konseri. 23: MGaahabe. 23, 
10: Viyolooael. - Senfonik konser. 

ŞiMALi ITALYA GRUPU. 
20,40: Plak. - Mii .. babe. 22: Konaer 

23: Bir perdelik komedi. 

P R A G, 470 m. • 
19.25: Almanca netriyaL 20.,20: Karııık 

proıram. Z2: Radyo orkestra•L - Haberler 

••• 
B R E S L AU, JUi m. 

20, Uç piyano ile lııon..-r. 20,40: ATuıhwya 
hah•i. 21,15: Neıeli müsalr.a.lte: Te muaiki. 
22,10: Bach "konseri. - Müsahaite. 23: Haber ... 
ler. 23,40: Cece konseri. 

VIYANA,507m. 
20,15: Hafif nıuıiki. - 1'tü.aaJ.abe. 21,30: 

Musikinin devaıru. - Alr.tii&lite. 22,ZO: Piya•o 
konaeri. 23: Haberler. 2,lS.: : SeTY&h celbi. 
23,25: Plak. 

YENi NEŞRIY.4.T 

Yeni adam 
Yeni Adam çokmııtır. lı-'1 Hakkı, 

Dr. izzettin Şadan, Dr. Sadettin Vedat, 
Dr. Şeref Nuri, Eıref Fehim Beylerin 
makale ve fıkraları, hikayeler, Edebiyat 
Anketi, dünya ıiyasi cenyanlanna ait 
tetkikler sanat tenkitleri vardır. Herk:· 
se tavsiye ederiz. 

Aynı haklar 
Bal Univeniteıi profesörlerinden M. 

G. Wieland'm (Kanunu medenide ayni 
haklar) iıimli eseri latanbul ticaret mak· 
kemeıi azaımdan lsmail Halda Bey ta • 
rafından ilirkçeye tercüme ve netredil· 
mittir. 

içki düşmanı gazete 
içki Dütmtınt C.Zetenin mayu ıayuı 

çıkınıttır• içki Düpnanlığı ve akıl hıf. 
ZJMıhhaıma dair Prof. Dr. Fahrettin "e
rim Beyin ve Dr. Aliye Rıza, Safiye Hü
seyin Hanımların yazıları vardır. 

Dr. ZekAi Muamıiıer 

BAKTERiYOLOJi 
LABORATUVARI 

Her nevi kan muayeneleri ( Wasser· 
man, kahn ilA ) balgam, cerahat, idrar 
ve sair bakteriyoloji ıahlil!t ve arzu 
edilen huıus! ışılar yapılır. Çemberliıaş, 

Ctizel ıparımın No. 4 Tel; 22037 

-(16433) 

Bugijn ve yarm matine 
saat 18 de ve ıuare saat 21 de 
FRANSlZ TIY ATROSUNDA 

Salsöurıı KUKLALAR 
Tiyatrosunun Veda Gala müsamereleri 

Programcla: Fa ... t ve M~'ın A la 
co,.. de l'inmperatrice. 

mittim. Germaine, biraz ıenç o). 
saydı, omuzlarını çökerten bu ağır 
ıstırap yükünden bir hamlede kur· 
lulurdu. Şimdi, onun için hayat 
tartları güçletmifti. Onun ihtiyacı 
olan toplu parayı, hangi hayır 58.• 

bibi çıkarır da verirdi? 
Germaine, yüzüme bakıyordu: 
- Bir teY söylemiyor8Ulluz ! 
- Ne aöyleyim? Acı ve doğru 

aöylüyorwun ... 
Derin derin içini çekti: 
- Hayat, söyletiyo.-; ha.yat, SÖy· 

letiyor ! .. 
- Seni, memleketine göndere • 

yim mi? 
Germaine, fiddetle ayağa kalk. 

mıftı; kollarını kavUfturarak önüm 
de, dikilir gibi durdu: 

- Bana, kendini anlat. • • Bu, 
esrarengiz hava, beni sıkıyor .•• 
Kimsin? Evet, görüyorum, anlıyo
rum, hissediyorum ki sen kibar bir 
adamsın, centilmensin, senyörsün, 
prens şarmansın. . . Evet, bunların 
hepsiıin .•• Fakat bana söyle, kim 
sin? Neden Sırrı ile metgul oluyor· 
sun? Beni, neden memleketime 
göndermek istiyorsun? Romanlar
da, karanlık ve gizli rol alan tipler 
gibi, muammalı bir halin var ••• 

Gayri ihtiyari güldüm: 
- Demek, iyilik etmek, bu asır

da bir palyaço esvabı gibi gülünç 

3 üncü kolordu ilanları 

M. M. V. SA. AL. KO 
dan: 

Hava kı:t'aları ihtiyacı İç 
lzmir Reşadiye de inşa edil 
cek bir pavyon ile bir mutb 
kapalı zarfla münakasaya 
muştur. ihalesi 4 Hazir 
934 Pazartesi günü saat 1 O 
da yapılacaktır. Taliplerin 
şif ve şartnameleri görmek 
zere her gün öğleden sonra 
münakasaya iştirak için d 
gün ve vaktinden evvel te 
ve teminat mektuplarile 
kara'da M. M. V. Sa. 
Kom. nuna müracaatları. 

(3516) (2144) 25 
• • • 

M. M. V. SA. AL. 
dan: 

Hava kı:t'atı için lzmirde 
şadiyede inşa edilecek olan 
hangar kapalı zarfla münak 
saya konmuştur. ihalesi 
6 · 934 Cumartesi günü sa 
10,30 dadır. Taliplerin şart 
meyi görmek üzere her gün 
leden evvel ve münakasaya 
tirak için de o gün ve vakti 
den evvel teklif ve temin 
rnektuplarile Ankara' da M. 
V. SA. AL. KOM. na mür 
caatları. (3520) (2244) 

M. M. V. SA. AL. KO 
dan: 

Hava kıt'atı için Diyarb 
de Ali Pınarda İl1f8 edilece 
lan bir hangar kapalı zar 
münakasa~ konmuştur. Ih 
lesi 29 - 5 • 934 Salı günü s 
10,30 dadır. Taliplerin şart 
meyi görmek üzere her giin 
öğleden evvel ve münakasa 
iştirak için de o gün ve vak 
den evvel teklif ve tem· 
mektuplarile Ankarada M. 
V. SA. AL. KOM. na müra 
atları. (3519) (2245) 

Devredilecek ihtira berat 

" Tutya k\lrf'ln elektrik ıılı:ümiilil 
l""'1in çahıbnlmaınw mahıus .,...ı 
baklandaki ihtira içiıı iıtiltaal · f 
!mı 5 Mayıı 1930 tarih n 127i 

ralı ihtira beratının ihtiva ettiji lı 
bu kere ba,tamna "-ir veyahut 
verileceği teldif edilrnelde oldw • 
bu bapta fam malıimat edinme!< 
yen czevatın lıtanbul'ıta, BalıçelılıPO 

, 

T aı hanında 4348 numaralı icfareılı 
miiracaat eylemeleri ilin olunur:.c2(! 
(16258) -

Dr.HORHORUN 
Emi.Dlnü V aliıle kıratanetİ 
yanında• (1SS70)• 2481 

a·ıı~ .
9 

Ama umdesi " MILUYET" 1 
ABONE . OCRE~LERl ~ 

; • . ~· Tlhldpe içi" Ha .... f'· , .1..=', ;. L. K. L. 
3 aylıif. :-;-r. o·.. 4 - • ~ 
6 ., ., • ·~• ı..C.. 7 IO 14 

12 " •• : ••.•.• 14 - " il / 

C-'- evrak pri .... u ... ..- ~ 
ıeçı.a aUsluJa.r 10 k-u.ıt.,..- Gaa~..,.. 
mat.baa.J'a a.it itler içia mülri,..ı. 111~· 
c-t edilir. C..etemiz illalarm aea•.Jif 
tiai kabul etıaes. 

mü görünüyor? 
, Germaine, eğildi ve yüzüııil 
züme yaklqtırdı: 

- Sen, hilkatin hakıızldclıaf":J 
mı tamire memur1Un? Na.s~ 
re, baht, talih mi dağıtıy 
Herkes biribirinin ağzından I~ 
ma.anı.ı kapmıya. uirattıiı ve 
kuvvetlinin y&tıyabildi(i bu ~ 
da, senin rol~n, pek sahte, pe1' 
malı duruyor. Elbette bir~ 
var. ~ 

Gözlerimi, onun hafif sar ~fi 
buğusu ile bulanan gözlerine 
tim: ~ 

- Hiç bir mabadım yok. • • 
velce vardı, fakat sonradan ~ 
dım. I 

Germaine, güldü ve yan~ 
du: 

- Hah, timdi konuplıın. CI 
ma, söyle ••• 

- Artık lüzumsuz! 
- Neye? • ıl'i 
Ellerini tuttum ve avuçiarJlll 

çine alarak olquyordum: 
- Seni, dinledikten sonra t>· 

dım. j( 

Germaine'in sesı dikletİ"efl" 
ti: -~ 

- Cayma, diyorum. • • So1 
Söyliyeceksin ! . / 

- -Bitmeılı 



) 

~ 
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Karasuda 
Havyarcılık 

Daha fenni esaslarla 
inkişaf ettirilecek 

KARA SU, (Milliyet) - Hav
!ar İstihsali mevsiminin başlaması 
lı~~rine, kaza mülki hudutları da
t1lınde denize müatehi olan Sa
f arya nehri ~- ında Havyarcılık 
aaliyeti devam etmektedir. Kara 

d:nizin koyu ve derin sularında f utün seneyi geçiren Mersin balı~
arı, bu mevsimde Sakaryaya gı

terek bilhassa içerilere doğru mev
cut kayalıklı yerlere yumurtaları
nı bırakmağa uğrafmaktadrrlar. 
Sakarya ağzında frıe havyarcrla
tın ağları gerilmiş bulunduğun
dan birer ikiter ağa takılmakta ve 
bu suretle avlanmaktadırlar. 

Kaza kaymakamı V. Haydar B. 
Oilhassa havyarcılarla yakından a
lakadar olarak daha fenni esasat 
dahilinde ha vyarcılığın burada te
ıtı1 erküzü için mütehassısların fikir
erini alacaktır. 
b On gün evvel lhsaniye köylü Şa
.an kaptanın ağma düten bir Mer
hın balığından tam yir üç kilo 
, avyar alınmıştır. Maalesef balı
f~n 

1
kaç kilo geldiği tartılarak an-

~o------~ 
Akşehir bankası 

da A~~~HIR, (Milliyet) - Bura· 
tıı :. &oguslerimizi iftiharla kabartan 
nı 1ıehıeselerden Aktehir bankası
ce ~ ey.eti idaresi, heyeti umumiye 
ııı. e1 ?~ıl edilmiftir. Yeni idare 

ec ısı . . b . . . 
lan b Y•nnı ef senelık mazısı o-
o! ankanın merkezde bir binası 
hatııksını. dütünmü9, çarşıdaki hanı 
tııa°- a bınası yapmak için yıktır· 

ga batlaınıftır. 
fa~~en mazotla işliyen elektrik 
bank 3;5ının su . ile itletilmesi için 
ke a ıle beledıye arasında müza-

re olmaktadır. ...,. 
-o-

Karsak köprUsü 
l"kı GEMLiK, (Milliyet) - Gem
k·· e Orhangazi arasındaki Karsak 
trı <>ı>rüsü F erbeton olarak yapıl 

Çankırıda imar 
Beş senelik bir program 

tatbik ediliyor 

Çankırıya umumi bakı, 
ÇANKIRI, (Milliyet) - Vali

miz Muhtar Beyi makamlarında 
ziyaret ettim. Göstermi9 oldukları 
büyük tevazu arasında Çankırınm 
vaziyeti _umumiyesi, tehrin dahili 
ve harici işleri hakkında malfunat 
almak fırsatını buldum. 

V ııli Bey suallerime fU cevapla
rı ,·erdiler : 

- "Çankırının aşayişi gayet i
yidir. Buna çok memnunuz, köy
lerde iktısadi vaziyet heryerde ol
duğu gibi sıkıntılıdır. Köy kanunu; 
ala.kadar memurlar tarafından ta
mamen tatbik edilerek köy itlerini 
müınkün olduğu kadar ilerletiyor
lar.,, 

"Bilhassa vilayetin köylere yapı 
lan telefon febekesi çok mükem
meldir. 600 kilometre olan bu tebe
ke idarei hususiye tarafından te
kemmül ettirilecektir. 

"Maarif itleri hemen diyebili
rim ki çok fevkaladedir. Muallim 
maaslan fasılasız her ay verilmek
tedi;. Köy mektepleri de mükem
meldir. Bazı muhtacı tamir mektep 
ler varsa da bunlar da ilk fırsatta 
yaptırılacağı gibi merkezde de ye
ni ve büyük bir mektep yaptırılma 
sı kararlastırılarak tahsisatı bütçe
ye konmuttur. Muallim kadrosu
nun da tevsiine çalışıyoruz.,, 

Kadın nüfus 
Katibi 

GEMLiK (Milliyet) - Emi -
ne Hakkı bamın Gemlik nüfus ka
tipliğine tayin ed·ihnek üzere in -
ha edilmittir. Emine hanım Gem
lik halkı üzerinde çok iyi bir te -
sir bırakmaktadır 

Akşehirliler Uşağa gidiyor 
AKŞEHiR, (Milliyet) - Kur

ban bayramında şehrimize gele -
rek gençler spor yurdu ile bir maç 
yapan Utak gençler birliğile maç 
yapmak ve bu vesile ile iki mem
leket gençliği arasındaki rabıtayi 
takviye etmek ve bir de müsame
re vermek üzere şehrimiz gençler 
spor yurdu oyuncu ve temsil he -
yeti 9 mayısta Ütağa gidecekler
dir. Kafile ~tuz kişilik olacak -
tır. 

Bir ev çöktU, Uç kisi öldU 
Malatyaya tabi Meşigan kö -

yünde harap bir ev çökmüt, için
de Ümme'han isminde bir kadın -
la 11 ve 13 yaşlarında iki kız ço
cuğu enkaz altında kalarak öl -
mü,lerdir. 

Kandırada aşım 
KANDIRA, (Milliyet) - Bu 

sene lzmit ayğır deposundan Kan· 
dıra kur'asına Türkmen ve Tay
yar isimlerinde iki aygır ile Çap -
kın ismindeki merkep isabet et -
miş ve buraya gönderilmiştir. 

Aşim itleri muvaffakıyetle de
vam etmektedir. 

Gemlik - Yenişehir yolunda 
köprüler 

GEMLİK, (Milliyet) - Gem
lilde Yenişehir arasında köprü faa
liyeti devam ediyor. Şimdiye ka -
dar 4 köprü yapılmıştır. 

3 tanesi de tamamlanmak üze
redir. Vali bat mühendisle birlik
te köprüleri vilayet şoselerini ka
za yollarını , köy postalarını tet -
'.dk etmek üzere dolaşmaktadır. 

Havzada 
Mektum nüfus 

HAVZA, (Milliyet) - Hav • 
zada mektum nüfusların teıçi.l mu
amelesi ikmal e&ı!ımiş.tir. 28000 
nüfuslu kaza köylerinde 4564 ka• 
yılsız doğum, 2137 kayıtsız ev • 
lenme tesbit edilınit ve nüfus ka • 
yıtlan icra edilmittir. 

Kaza dahilinde 5 ili 8 çacuk -
lu 415 aile tesbit edilmi.ştir. Der
köyden İzzettin oğlu Hasan ağa
nın onuncu çocuğu dünyaya gel -
miştir. 

-o-

Trakyada kuraklık 
TEKİRDAC, (Milliyet) -

Trakyada yağmursuzluktan köy -
lüler endişe içindedir. 

On beş gündür yağmur bek -
leniyor. Kuraklıktan arazıİ böliim
lerine çatlaklıklar arız .;!muştur. 

Bir baftadaııberi havadaki sı -
kıntı §U günlerde yağmurların meb 
zul düşeceği kanaatini vermekte • 
dir. Çiftçiler yağmursuzluktan mü
tevellit bu gayri tabii kuraklığa 
beş on senedir tesadüf etmedikle
rini yana yakıla anlatmaktadır -
lar. 

Samsundan ihracat 
SAMSUN, (Milliyet) - 15 ni

sandan 30 niısan akşamına kadar 
Galilea ve Çelleo vapurlarile lima
nnnızdan Londraya (1333) , Na
poliye (144) ki cem'an (1477) tam 
sandık yınnurta, T riyesteye (31) 
sandık ceviz içi ilıraç edilmi§Ur. 

, 
ECRIDIR (Milliyet) - Bu sene 23 nuan ve çocuk haftası çok iyi 

k.ıtlula_ndı. Zafer ilkmektep himaye heyeti 44 fakir çocuğa bu bayram
da elbıse yaphrdı C.H.F.mn bir hal talık programı güzelce tatbik ediltl.i. 

Çocuklar müsamerede koıu ve gürbüzlük müsabakalarında çok 
canlılık gösterdiler. 

Samsunda yeni bir fabrika 
SAMSUN, (Milliyet) - Mil

li sanayiimiz burada son günler
de yapılan bir fabrika ile yeni bir 
uzuv daha kazanmıştır. 

(Çehreli zade Ali Rıza ve mah
tumları) Samsunun bu tanınmıt 
firması bir çok fedakarlıklar iılı -
tiyar olunarak Avrupadn getiril -
mit son sistem makinelerle mub -
t~fem bir sabun ve nebati yağ fab- ' 
rikası inta ettirdiı. Masarifi tesisi
yesine. el~i bin liradan fazla para 
sarfedılm1ş olan fabrika sabun i _ 
mal ed~. zeytin, hatha1, fm -
dık, ayçıçegı yağları istihsal ede
cektir. 

Filvaki Avrupanın vejetalin 
yağları ayarında nebati yağ ist:h
sal edebilmek için mütetd>bi.sler 
bir sene evvelisinden köylüye mee
canen (Ayçiçeği) tohu:mu tevzi et
mişlerdir. Az emekle çok para el
de eden köylü bu seneki netice -
den memnundur. 

J 

Edirneda pehlivan gUreşla ri 
Edirnenin tarihi olan Kırpı -

nar pehlivan güreıleri Hi:mayei -
etfal menfaatine olarak bu sene 
çok geniş ve ehemmiyetli. bir su -
rette Sarayiçinde mayııın 9, 10, 
11 inci günleri hayvan almı satı -
mi.le birlikte açılacak ve müsaba ı 
kalar yapılacaktır. 

Desteye 25, ortaya 75, bat al
tına 150, başa 250 lira verilecıek • 
tir. Ayrıca serbest güre§ler için 
de ikramiyeler vardır --Samsunda ziraat mamurlarf 

için kurs 
SAMSUN, (Milliyet) - in -

hisarlar idaresi Samsun bat mü -
düriyetinde Ziraat Jrontrol memurJ 
ları içfo bir kur• açmııtır 

Kurs 1 mayıstan 30 mayısa ka
aar devam edecek ve Samsun mül. 
hakatile beraber Tok.at bapnüdür. 
lüğü mülhakatmdaki ziraat kon • 
trol memurlannrn tamamı kuna 
devam edeceklerdir 

, ıştır. Köprü 6 5 metre acıklı-
;ndadır. ' 

"Nafia iflerine gelince: Ketifleri 
yapılan Ilgaz - Çerket - Gerede, 
Çankırı - Kastamonu fUselerinin bu 
sene ve devam edecek senelerde 
yaptırılması en ehemmiyetli mefgu 
liyetlerimizdendir. 

"Çankırının imarı hususunda 

!cuabaya ait bef senelik imar prog 
ramının tatbiki cihetinde belediye 
alakadardır. Bu meyanda istasyon 
caddesi parke ile döşenecek, mev
cut elektrik ıslah edilecektir. 

Ayni müddet zarfında Türk li
manlarına (9954) çuvalda (746 
550) kilo un, (2165) çuvald~ 
(162,375) kiJo arpa, (3450) çu _ 
valda (345,000) ıkilo mısır, (134) 
çuvalda (134,000) kilo buğday, 
(787) çuvalda (78,700) kifo bul
gur, (230) çuvalda (9200) kilo ke
pek, (30) çuvalda (3000) kilo mer
cimek, (532) çuvalda (53,200) 
kilo fasulye, (40) çuvalda 4000 
kilo prinç, (349) balyada 34900 
kilo tiftik, (71) sandıkta (2485) 
kilo ceviz içi ve ( 445) tam sandık 

ı yumu;ta sevkedilmiştir. 

Fabrika sahipleri bu sene ay
çiçeği ile beraber 5000 kilo da 
susam tohumu tevzi edecekler • 
dir. Halen Sıvas, Zile, Tokat, A
masya, Çorumve Yozgat ihtiyaç -
!arını karşılayan fabrika yakın bir 
atide bütün Karadeniz salihine sev 
kiyata başlıyacaktır. 

Uzak yerlerden gden memur 
lar~ har~ırah ve ikamet yewni _ 
YeSl verılecektir. Kunu idareye 
Sam'Sun batmü.!ürlüğü ziraat mü
dürü Rifat Bey memur edilmiJ • 
tir. İkinci devre 1 hazirandan 30 
hazirana kadar devam edecektir. 

lbnissut kuvvetler~ San'aya ilerliyor 
le . (Başı 1 inci sahifede) 

rı t k. 
lııiH· a 1P ve bunları mağlup et-
s._ ır. Hicaz kuvvetleri, elyevm 
-ıa .. 

teh . uzerine ilerlemekte olup bu 
ltı.1ıtd~ Yakında zaptedilmesi me -

Ur. 

lo lbnissuudun emeli 
kedeıı NDRA, 6 (A.A.) - Mdc
~tıia gefen haberlere göre, kral 
ılb,k •u~d, bütün Yemeni feth ve 
'!lldaııe ~~e~ bu kıtaya oğulla -
titıded· hırını vali nasbetmek niye-

l ır. 

~eytONDRA, 6 (A.A.) - Deyli 
~ifazetesi bildiriyor: . . . 

.. ndirıı d"deki İngiltere sefırı Sır 
llıeııd ltayan, 1bni ... ~udun Ye -
•a"'- e llerelere kadar ··e~ı~. ta
ı..., · •qtunda olduğunu Hıcaz hu -
"'"llıetinden istizah etmiştir. 
d .-6.denin timalindeki Yemen hu-
lltları boyunda daima tahaddüs 
eıı ınütkülatı bertaraf etmek ü

'je ahiren Yemen ile vaki olan 
ı_afma dolaYtsile vaziyet biraz ne 

'"<!t arzeylemektedir. 
Temps'in bir makalesi 

İr;r'ARIS, 6 (A.A.) - Havas bil-
Yor· Yem 1 .. .. 

rı · en ve cayıı munase -
İııd e 

1
T a? gazetesi, baımakale -

e bmssuudun Yemen ile Hi-
•ııt arasındaki Asir mıntakaaını 

~ınesi üzerine imam Yahya
ı ;1 elıbabilerin hakimiyetine kar 

/•n etmiı olan Asir rüesasını 
•re. ı.tretJe himayesine almıt ve on-
111111 lle.ııl Yardımda bulunmuı ol -
'eli nu uzun uzadıya izah etmek -

r. 

ell'(b~ınen imamının bu hareketin
lı14tl ıttabi memnun olmıyan lbnis
. d '~enupta ve İngiliz himaye -
e. .• / uulunan Edenin yanışbaşın
de '?ınakta olduğu entrikalar ve 
e ,.nın refahı zararına Hudey -
•11 ıınanuu inkiıafa mazhar etmek 

'tle •~rfetmekte bulunduğu gay -
lb rıb İngilterenin itimatsızlığını 
cı: . a~lamış olan imanın pek o 

~tı r ıyı teslih edilmemiş olan kı
•r ..,ııa k:'r~ı harekete geçmeye ka-

l erınıştır. 
ı ııı~;ın. Yemeni lbnissuuda kar
ır fed af~a etmek için halktan a· 
'ildi . al<arlıklar istemiş ise de 
'~Iı knd~n gayri memnun olan 
~ellet ahıleler biç bir veçhile mu-
1r. te bulunmak istememişler -
~ 

n son Ümidini Mısır kralı F u-

San'aya doğru ilerleyen Hicaz kı.J 
vetleri kumandanı lbniswudun oğ 

lu Faysal Hazretleri 

adın hakemliğine bağlamıf olan 
Yemen imamının hakimiyetinin 
yıkılıp çölamesi ihtimal dahilin • 
dedir. Kral Fuat, hakemlik yap -
maktan imtina etmiıtir. Buna mu
kabil İbniıssuudun muvaffak ol -
ması ihtimalleri çoktur. Kendisi -
nin Araplara mütemayil olan sa • 
mimi müşaviri İngiliz Philby, 24 
mart tarihinde T aymi.s gazetesi -
ne yazmış olduğu bir mektupta bu
gün tahaddüs etmit olan vekayie 
art telmihlerde bulunmuş idi. 

İbniuuud, Arap milliyetper -
verliği prensibinde katiyen itilaf • 
giriz ve her türlü ecnebi nüfuzuna 
dü!man olmakla beraber İngiliz -
lerın müza'hereti sayesinde lcuv -
vetli ve her türlü asri malzeme • 
sile mücehhez bir ordu vücuda ge
tirmittir. İmam Y ah yanın takip 
etmekte olduğu .siyasette bazı İtal
yan mahafilinin nüfuz ve tesiri ol
ması muhtemeldir. 

Maamafih, bütün bunlar alel
ade tahminlerden ibarettir. Ve 
şimdiye kadar ınüsbet her hangi 
hadise ile teeyyüt etmiı değildir. 

Bununla beraber Yemene İtal
yanların bir takım menfaatleri ol
duğu muhakkaktır ve imamm 
kıtaatında bir mrktar İtalyan mual 
!imleri bulunmakta olduğu temin 
edilmektedir. Maamafih lbnissuud 
ile İmam arasındaki mücadeleler
de bütün bunlar Şap denizinin met 
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Kuraklık bitiyor 
~ 1 (Baıı 1 inci sahifede) BlLECIK 6 (A.A.) - İki 

surette ~ağmur düf.?l~ğe batlamı~ gündür bütü~ vilayet da'lıilinde 
tır. lzmır v~ ~avalıunde mebzul mebzul yağan yağmur köylüyü 
,ağmurlara ıhtıyaç duyulmaktadır. çok sevindirdi. Kuraklıktan kur • 
ffer tarafta hava kapalıdır. Yağ - tulan köylü bayram yapıyor 
munm devam edeceği tahmin edili KARS, 6 (A.A.) - V.ilayet 
yor. mıntakasında oııı dört gündenberi 

EDiRNE, 6 (A.A.) - Kurak - tiddetl; kuraklık olmuı bu yüz _ 
]ık ve tiddetli sıcaklar devam et- den yazlıklar yetişememiş.tir. 
mektedir. . Üç gündür çok bert!ketli yağ-

BALIKESIR, 6 (Milliyet) Vı- murlar yağmalcıta ve iyi bir bere-
layetimizin her tarafına bereketli ket yılı müjdelemektedir. 
yağmurlar yağmaktadır. DENiZLİ, 6 (A.A.) - Dün 

ANKARA, 6 (Telefonla) aktaın faydalı yağmur yağmııtır. 
Bugün akf&IDA doğru kısa devam AYVALIK, 6 (A.A.) - Aylar 
eden tiddetli yağmur yağmıttır. danberi devam eden kuraklık bü-

ŞURT, 6 (A.A.) - Bereket· tün halkımızı yese sürüklemq • 
li yağmurlar yağmakta devam et- ti. Ayvalrk ve civarında bu sabah 
~eldedir. Köylüler pek neşeli - batlayarak saatlerdenberi devam et 
dır. mekte olan bol ve çoık faydalı yağ

haline hakim olan mmtakada iki 
~üyük. nüfuzun çarpıfmakta oldu
gunu tSbat etmez 

Bir Arap led~rtuyonu mu? 
~Deyli Telgraf) gazetesinin mu 

habıri siyasisinden alıp dercettiği 
fıkrada deniliyor ki: 

"Hicaz krallığı ile Yemen i . 
mamlığı arasmdaki haıf>in son al
dığı tekil hakkında dün ~ 
(çarşamba aktaını) geç vakite ka
dar İngiliz siyasi mabfellerine iti
mada laytk bir haber gelmi9 de -
ğildi. 

İbni.ssuud tam bir muzafferi -
yet elde edecek ve Yemen kıta • 
sını şündiki memaliki ile birlqti -
recek olur&a çok dikkate şayan bir 
vaziyet tehaddüs edecektir. Filha
kika bu halde lbnissuud Arabıs • 
tanın en büyük kısınma sahip bu
lunacağı gibi büyük Arabistan fik. 
rinin kendisine ve milletine bakim 
olması ihtimali de vardır. 

Bu ihtimaller tahakkuk edince 
Mısır müstesna olmak üzere hali 
hazırda mevcut bütün arap devlet
lerinin lbnissuudun manevi reisli
ği altında bir federuyon teşkil et
mesine intizar olunabilir. 

Böyle bir federasyon fikrinin 
Suriyede ve Erden Maverasi de
nilen memleketteki tesiratı ehem -
miyetli olabilir. lraktaki tesirattan 
bahs .bniyoruz. 

Bu hal, arap tebeasr olan in -
giltere , Fransa ve İtalyanın cid
di surette nazarı di.ki<ate alacak -
!arı bir vaziyettir. 

murlar bütün çiftçilerin bilhassa 
tütüncü ve :r.eytincilerimizin yüzü
nü güldünnüt ve bu seneki mah
sul için kuvvetli ümitler yaratınıt
tır. 

ELAZİZ, 6 (A.A.) - Şehri -
mize ve havaliWıe iki gündenbe -
ri ziraate çok faydalı yağmurlar 
yağmaktadır. 

UŞAK, 6 (A.A.) - Oç aydan
beri beklenen yağmurlar dün ka
fi miktarda yağarak zürraın ve 
köylünün yüzü.nü güldümıüştür. 
Yağmur bugün de baıla.dı. 

Hava vaziyeti _..,.,.., 
ANKARA, 6 (A.A.) - Ziraat 

vekaleti meteoroloji enstitüsün -
den nisaa nihayetinden bugüne ka
dar ancak mayısın befinci günü 
~i A.nadoluda Siirtte 18, Sarı • 
kamıtta ıs, Kaıısta 6, En:urumda 
8 mili~etre, cenubi tark kımıında 
Diyarıbekirde 17, Malatyada 3, Ce 
nupta Antalyada 4 ve orta Anado
luda Emette 19, Krrfehir, u,ak, 
Kayseri, Eski,ehir ve Boluda 2, 
Çankırı ve Kütahyada 4, Sivrihi
sar, Polatlı, Kalecik, Çorum ve Yoz 
gatta bir. 

Ege mıntakasında Gedizde ı9, 
Bursada 7 ve T rakyada yalnız Krrk 
larelinde 3 milimetre yağmur ol -
muthır. 

Bet m,aynta Akhisarda Kır • 
bağlar, Saraçoğlu ve Dağca topu -
zu mevkilerinde 25 dakika devam 
eden yumurta ve ceviz cesame -
tinde düten dolu bağhrda filizle
ri kınnıf ve diğer mahsulata ehem 

Şehir meclisi 
(Başı 1 inci sahifede) 

kası meselesinden batka şu üç me 
sele de ruznameye dahildir: 

1 - 931 senesi hesabı kat'isi
nin tetkik edilmiyen fasıl ve mad
delerinin müzakeresi 

2 - 934 senesi bütçesine ait 
bazı tadil teklifleri. 

3 - Süyüz neft firketinin muka 
velesinde yapılacak tadilatın tas 
dikı. 

Fevkalade celsenin pek hara -
retli olacağı tahmin edilmektedir. 
içtimada vali ve belediye. reisi Mu 
bittin Bey Esnaf Bankan mesele 
ıi hakkında uzun boylu izahat ve 
recek ve müdafaasını yapacaktır. 
Bunun için Muhittin Bey bir haf
tadan beri muhtelif temaslar ya
parak banka itine ait bir dosya ha 
zırlamıftır. 

BUl:ün meclis azasına yarınki 
fvekalade içtimada hazır bulun -
maları için davetiyeler gönderil -
ım.tir. Mecli.te banka hakkında o
kunan komisyon raporunu hazırla 
yan iktısat encümeni mazbata mu 
harriri Galip Bahiyar Bey de ra -
poru hakkında bazı mütemmim i -
zahat verecektir. 

Meclisin o günkü celsesi bu me 
seleleri müzakere ve münakap et 
meğe kafi gelmezse içtima çarfaın 
ba ve per,embe günleri de devam 
edecektir. 

Denizcilere ilan · 
lSTANBUL DENlZ TiCARET 

MODORLOGONDEN: 
Istanbul Türk Anonim Elekthk Şirke

ti tarafından Galata Köprüsünün Haliç 
tarahncla ve köprüye bititik olarak bir u
cu Galata'cla Mehmet Ali P8§11 Ham Ö

nünden diğer ucu Eminönünden geçmek 
üzre deniz altına bir elektrik kabloıu dö
§enecektir. 

Bu kablo 8 - 5 - 934 tarihinde n itiba· 
ren kablo dubaaı tarafından onbeı gün 
zarfında ıeyriıefere mani teıkil ebnemek 

üzre konacağı ve duba kablo dÖfC'yen 
gemilere mahaua alametleri taşıyacağı 
denizcilere ilan olunur. ( 16487) 

miyetli zarar yapınıttır. 
Bugün hava vaziyeti henüz is

tikrar alma>"' 

~aro ağaya 
ilanı aşk! 

(Başı 1 inci sahifede)" 

sıhhati iyileşmektedir. 160 lık ih
tiyarın Voronof uslli\e hakiki ya
fı tedavi bittikten sonra tesbit edi 
lecektir. Fakat, Zaro ağanın son . 

' haftasına hakim olan pyanı dik.' 
kat bir hadise Amerikadan bir iz 
div~ ~eklifi almasıdır. Zaro Ağa 
ya ızdıvaç teklifini Jrapan ihtiya- . 
". ~erikada iken gören V'e ken • 

1 

dı~ıne &fkını ilin eden 21 Y&fmda 
Mısse H«!'kmen iaminde genç 
bir kızdır. Bu kızrn mil • 
yoner teyzesi yazdığı bir mektup: 
ta kızcağızın Zaro Ağanın a,kın -
dan pek muztarip bir hale düttü
ğünü bildirmekte ve evlenmeyi ka 
bul ettiği takdirde balayını geçir -
mek üzere hemen Amerikaya gel 
mesini istmektdir. Dün bir muhar 
ririmiz Zaro ağaya bu teklifi nasrl 
kartıladığını sormuı, Zaro Ağa .., 
dece: ~ 

- iyi bot amma. O kız pdc: ıit 
man. Ben öylesini sevmem. Hele 
biraz düfüneyim. Buralı bir genç 
kız olsa daha iyi ... Bakalım kader 
kısmet ne gösterir •. demittir. 

TORKIYE SIGORT ACILAR 
. Dai~~i Merkeziyesinden : 

Sıgorta ucretlerinin tenezzülü ve Tiir
kiyada icrayı aana't eden sigorta prket
lerinin pek büyük zararlarıı uğnımalan 
haaebile, mezkUr ıirketlerin müdür, mii• 
meııil ve umumi acentalan tara.fmdan 
müttefik.an ittihaz ve müdiriyeti umu
m.iyelerince taı.-ip edilen karar muci
bince, 1 Kinungnİ 1934 tarihinden iti- ' 

1 
baren, bazı acentalann, dellil ve müt ... / 
vaurtlann, hilih nizam olarak müıteri
lerden bazılanna her ne tekilde olursa 
ohun vermekte olduklan komisyon, is
konto ve ikramiyelerin bundan böyle ve
rilmesinin menedilmiı olduğu yeniden 
muhterem hallan nazarı ittiwna arz .,. 
lunur. 

Diğer cihetten, iktisat Vekaleti celi-' 
leıince müıaddak tarifede yazılı Ücret· " 
!erle tarife talimatmın mecburiülittiba 
olduğunu ve hil&fma hareket edenlere 
olbaptaki hükümlerin tatbik kılrnaca&ı
nı hatırlatırız. , 

Elhasıl, Sigortalılara her ne !ekilde 
olurıa o1ıun tenzilat yapı1maıı kat'iy
yen memnudur. (16403) 
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l,_M_u_·· _TE~F~E~R_R_I_K_, H_A_B_ER_L_E_R~ 
lılAHK.EMELERDE 1 BELEDiYEDE POUSTE 

Bir camii 
Soyacaklardı! 
Hırsız yakayı ele verdi 
Eyüpte Camiikebir müezzini Re 

tal Ef. dün alqam üzeri cami ci -
varında bir adamın dolaşmakta ol 
duğunu görmüt ve bunun vaziye
tinden tüphelenmiştir. Aktam na
mazı kılınırken bu adam da camie 
girmit ve bir daha görünmemittir. 
Retat Efendi namazdan aonra her 
kes camiden çıktığı sırada kapıda 
beklemiş, fakat şüphelendiği ada
mı görmemiştir. Reşat Efendi bu
nun savu,up gitmiş olduğuna hük 
mederek camiin kapısını kilitler
ken içeride bir gölge görmüttür, ve 
bir direğin arkaııına gizlenmeye 
çalışan adamı yakalamıttır. Bu • 
nun Raif isminde birisi olduğu ve 
herkes gittikten sonra içeriden ha 
lı ve saire aşırmak üzere camie 
saklanmak istedlği anlaşılmıştır. 
Zabıta tahkikata devam ediyor. 

J 9 9 lirası çalındı 
Küçükpazarda Limoncu soka

ğında oturan seyyar pazarcı Ka
zım, odasında lyurken Mustafa ve 
Salahattin girerek 199 lirasını çal 
mışlardır. ikisi de yakalanmı9tır. 

Kagıthane yolunu kapadı 
Cuma günü mezbaha önünde 

bir kaza olmuştur. Mezbahanın 
tam kar.pında arzuhal lafı deni
len büyük bir kaya parçası var • 
dır. Bu kaya vesaiti nakliyenin 
geçmesine müııait olmadığı için 
vaktile dinamit patlatmak suretile 
parçalanmasına çalışılmıt ve an -
cak orta kısmı kırılarak iki taraf
ta kayanın uçları kalmıttır. Şimdi 
vapurlar bu iki laf parçasının a • 
rasındaki boşluktan gelip geçmek 
tedirler. Evvelki gün içinde beş 
bin tuğla yüklü büyük bir kayık 
denizde su almaya b~lamış ve yü 
kü de ağır olduğundan bu kaya • 
nın arasından geçerken karaya o
turup kalmıştır. 

DAVETLER 

t.1atbuat cemiyeti fevkala
. de bir içtima yapıyor 

1stanbul Matbuat cemiyetin • 
den: 

İstanbul Matbuat cemiyeti umu 
mi heyeti 14 Mayıs 1934 pazarte
si günü saat 13 te cemiyet merke
zinde fevkalade olarak toplana
caktır. Muhterem azanın te,rifle"i 
rica olunur. 

Ruzname: 
ı - Bina meselesi, 
2 - Tekaüt sandığı meselsei. 

Kongreye davet 
11 Mayıs 934 tarihine müsadif 

önüı_n?z~e.ki .c~a ~nü Cemiyeti 
tedrıııyeı ıslamıyenın kongresi ak 
tedileceğinden muhterem azanın 
yevmü mezkilrda saat ikide D,ırü~ 
fafakayı tetrifleri rica olunur. 

Konferans 
Halkevinden: 8 • 5 • 934 sah 

günü saat (18) de evimiz Cağal
oğlu merkez salonunda profesör 
Dr. Fahrettin Kerim beyefendi ta
rafından (Alkol ve melekitı ruhi
ye) hakkında bir konferans veri • 
Jecektir. Konferall'S serbe&ttir. 

Milliyet'in tehikası: 2 

Komiser Mücip Beyin 
cinayette rolü var mı? 

Kumkapı cinayeti için müdafaalar ya
pıldı, mahkemenin kararı bekleniyor 

3-9-932 tarihinde Kumkapıda 
asker Nuri Efendinin ölümüne ait 
davanın muhakemseine dün Ağır 
cezada devam edilmittir. Mahke 
me pek kalabalık olmuf, bu kala
balık içerisinde muhakemenin se
lametini temin için Ayasofya mer 
kezinden iki polis celbedilmis -
tir. 

Davanın suçl~ları eski komiser 
Müoip Beyle bekçi Adil ve vekil
leri Sabri, Sadi Rıza ve Nuri Bey
ler mahkemeye mütkülatla gire
bilmişlerdir. Dünkü muhakemede 
müdafaa yapılmı,br. Evvela vekil 
!erden Sadi Rıza Bey söz almıştır. 
Sadi Rıza Bey hülisaten demi9tir 
ki: 

- Maktul asker Nuri Kurban is 
minden bir zattan sigarasını yak
mak istemiş, Kurban ateşi olma • 
dığmı söylyeince küfür ederek bı
çağını çekip üzerine hücum etmif, 
Kurban kaçmıf, o kovalamaya hat 
lamış, bu vaziyette kendilerine bek 
çi Adil rastlamı9, karanlıkta bir 
kitinin kaçtığını, diğerinin elinde 
bıçak onu kovaladığını görünce 
bıçaklı adama dur demiş, Nuri dur 
mayınca tabancasını çekmit, iha -
fe kasdile havaya iki el atmış, fa. 
kat çıkan kurtunlardan biri Nuri 
ye rastlamıtlır. Vak'a budur. Nu 
ri de hastahaneye giderken: 

- Beni Kumkapı bekçileri vur 
du. dem ittir. 

Vak'a mahallinde bulunan kur 
sun kovanları ~.e maktulün cese
dinde bulunan kurtunların bekçi 
Adil Efendinin tabancasına ait ol 
duğu anlaşılmıftır. Bekçi de hava 
ya iki el silah attığını itiraf etmek 
teclir. Her ne kadar Hüseyin is -
minde bir adam asker Nuriyi Mü 
cip Beyin vurduğunu söylemit ise 
de bu tahitliğin yalan olduğu di
ğe~· tahitliklerle anlatılmıştır. Mad 
di delilleri bu kadar a9ikar olan 
bir davaya Mücip Beyin isminin 
nasıl karıttırıldığmı anlıyamıyo • 
rur.ı. Vaziyet sarihtir. Morg ra • 
porları, ~hitlikler, bekçi Adil Ef. 
nin itirafı meydandadır. Mücip Be 
yın bu itle zerrece alakası yoktur. 
Beraatini talep ederim. demittir. 

Sabri Bey de Sadi Rıza Beyin 
müdafaatına iştirak ettiğini söyle
mi'ltir. 

Bunun üzerine davacı vekili kal 
karak otopsi.de maktulün cesedin 
den kurtun çıkmadığını söylemiş • 
tir. 

Sabri Bey Morgun mevcut ya
raların 8 milimetre kutrunda bir 
kurtun tarafından açılrığı tesbit 
edildiği cevabını vermİf, davacı 
vekili bu cevaba da: 

- Polis tabancan kurtunları 
eh. 8 milimetre kutrundadır. diye 
mukabele etmi9tir. 

E'.undan sonra bekçi Adil Efen 
di1'in vekili Nuri Bey müdafaası
nı yapmıf, maktulün bekçiye hı • 
çakla hücum ettiğini, bekçinin 
hem kendisini, hem de bir başka 

adamın nefsini müdafaa vaziye • 
tinde kaldığını söylemif, bu mü • 
dafaa kabul edilmediği takdirde 
hadisenin nihayet tedbirsizlikle 
ölüme sebep olabileceği noktası
nı müdafa ederek bu suçun da af 
kanununun tümulü dairesinden bu 
lunduğundan takibatın devamına 
mahal olmadığına karar verilmesi 
ni istemittir. 

Muhakeme karann tefhimi için 
14 Mayısa bırakılmıttır. 

Kardeş katilı Şaban 
Ayvanısaraydaki evlerinde yen 

gesi ile kavga ederek kardeşi Şa 
hanı öldürmekten suçlu sandalcı 
Cemil evvelce cereyan eden mu • 
hakemesi neticesinde 18 sene hap 
se mahkfun olmuştu. Temyiz bu 
davayı muhtelif noktalardan boz. 
mut, Cemilin nakzen muhakeme
si başlamak üzere iken de Adliye 
yangını olmut ve bu dosya tama
men yanmıtlır. 

Cemil hakkında yangından son 
ra yeniden hazırlık tahkikatı ya • 
pılmıt, dava yenilenmiş ve dün a 
ğır ceza mahkemesinde davaya 
yeni battan hB.tJanmıttır. 

Cemil mahkemede: 
- Şaban benim kardeşimdir. 

Kardet kardeşi öldürür mü, yen • 
gem, kız kardeş-:m, ağabeyim tam 
beş kiti üzerine çullandılar. Şaban 
beni altına aldı, kafama tekme, 
yumruk vuruyordu. Kendimi kay 
betmitim .. Ne olduğunu bilmiyo . 
rum. Gözümü açtığım zaman ken 
dimi hapishanede buldum. demİf
tir. 

Dün çağırılan tahttlerin gelme 
diği anl,..ıfıllıt, yalnız annesi fa· 
bit olarak di1ılenmit, bitıabil Cemi 
lin lehine phitlik yapmıt, muha 
keme başka güne bırakılm1t~· 

Yeni ölçüleri kullanmıyan1ar 
Yeni ölçüler ve tartılar kanunu 

nun tatbikından beri 75 kitinin ka 
nuna muhalif hareketleri te6bit e 
dildiği için müddeiumumiliğe ve
rilmitlerdir. Müddeiumumilik bun 
!arı muhalefetlerinin deı·ec~lere 
vermittir. 

Adliye dairelerinin nakli 
Adliye dairelerinin Y enipos -

tahane bina~ının üçüncü ve dör -
düncü katlarında muvakkaten bir 
araya toplanması esas itibarile ta
karrür etmiştir. Elyevm istintak da 
irelerinin işgal etmekte oldukları 
odalar asliye ceza mahkemeleri -
ne tahsis edilmittir. İcra dairele • 
ri asliye mahkemelerinin bulun
duğu üst kata, istintak daireleri 
kapıaltı karakolunun itgal ettiği 
büyük salona nakledileceklerdir. 
Müddeiumuıriliğin itgal ettiği kat 
ta Asliye hul _k ve ticaret mahke
melerine tahsıs edilecektir. Mah -
kemelerinin mobilyelerinin ve kür 
sülerinin ihzarına batlanmıflır. Na 
kil iti bu ay zarfında tamamlan
mtf olacaktır. 

Buz sarfiyatı 
Azalıyor mu? 

-0--

lhtilafın halli için Şura 
kararı bekleniyor 

Geçen sene buz sarfiyatı azal
dığı için buz ser bayiliği beledi • 
yeye müracaatla her sene itasını 

taahhüt ettiği mikdarın muayyen 
bir hadde indirilmesini istemif, 
bu talep belediye riyaseti, daimi 
encümen ve Şehir Meclisi kavanin 
encümeni tarafından kabul edil -
diği halde Şehir meclisi bu talebi 
reddetmİf ve bayiin mukaveJe ah
kamını aynen ifa etme:i lazımgel 
diğine dair karar vermi,ti. 

Bunun üzerine bayi Şurayi dev 
Jete müracaat ederek meclis kara 
rının nakzedilmesini istemişti. Ve 
bu suretle de makam ile meclis 
arasında çıkan ihtilaflar Şurayi 
devletçe halledileceğine göre he
nüz siiradan bu hususta bir karar 
çıkm'adığından meselenin ne fe -
kil alacağı belli değildir. 

Bayi buz mikdarı taahhüdü • 
nün azaltılması hakkında esbabı 
mucibe olarak son iki sene içinde 
şeıhrimizde F rjgidaire'lerin fazla 
!asmasını göstermektedir. Bütün 
dÜnyada 2,5 milyon buz dolabı 
olduğu ve bunun iki bin tanesinin 
de lstanbulda bulunduğu söylen -
mektedir. 

itfaiyeyi ıslah için 
Bundan bir müddet evvel bele 

diye tarafından getirtilel! ve itfa
iyenin ıslahı hakkmda bir rapor 

yazan Viyanalı mütehassısın raporu 
üzerine alınacak ilk tedbirler üze
nnde bazı hazırlıklara batlanmıt 
tır. Mütelıa!lsıs bilhassa raporun
da yangının itfaiyeye ihbarı üze 
rinde ısrar etmit ve bu meselenin 
halli için bazı otom.~ ·k makineler 
tavsiye etmi9ti. 

Ancak bu ihbar vesaiti için mü 
him mikdarda masrafa ihtiyaç var 
dır. Belediye gelecek sene bütçe 
sine bu hususta tahsisat koyacak • 
tır. 

Tahs:sat devredilmiyecek 
Belediye tubelerinin elinde 

muhtelif 9ehir hizmetlerine ait tah 
sisattan timdiye kadar sarfedilme 
yen paralar, yeni mali sene girin
ce diğer seneye devredilmektdir. 
Bu sene de ikmal edilmiyen bazı 
itlerden kalan bazı tahsisat vardır. 
bu itler nihayet mayu sonuna ka
dar tamamlanacak ve mevcut tah 
!''.sat gelecek seneye devredilmi -
yecektir. 

ı---~~-.-.-.-k~-h-.-~-.-r-ıa-r~~~, 

Japon ateşe militeri 
Japonya sefareti yeni ataşemi

literi Topçu kumandanı M. Y os -
hivaka Ankaraya gitmiştir. Murna 
ileyh Ankarada makarnalı aliyeye 
takdim olunacktır. a 

Yüksek lktısat mektebi müdürü 
- Yüksek Ticaret ve lktısat mek 
tehi müdürü Hüsnü Bey dün An 
karaya gitmiştir. Hüsnü Bey, mek 
tebe ait itler hakkında lktısat Ve 
kili Celal Beye izahat verecektir. 

Bir terli - Alemdar nahiye&i 
nüfus katibi Salim Bey, terfian E
yüp nahiyesi nüfus memurluğuna 
tayin edilmittir. 

Tanıdığım Casuslar 
( Meli. Knokaert'in hatıraları) 

Tercüme eden: AHMET CEMALEDDIN 
evindeki fazla yatak takımlarını ı 
kaldırtmıf, bot odaları etyasız bı
rakmıttı. Binaenaleyh zabite evin
de kendisine münasip bir oda ol
madığı cevabını verdi. Alman za
biti evi gezeceğini söyledi tabii 
(Moris)_ de evi istemiye istemiye 
gezdirdi. Dütman zabiti biracının 
yatak odasını pek beğendi ve (Rou 
lers) ,ehri gibi berbat bir kasaba
da kalacağı muayyen müddet zar
fında bu odada yatıp kalkacağını 
ev sahibine haber verdi. 

Zavallı (Frans Moris) in hidde
tinden sanki dili tutulmuştu. 

Alman zabiti: 
- Emirberim yarım saate kadar 

bavullarımla gelecek. Odayı hazır
laması için li.zımgelen kolaylığı 
gösteriniz! emrini verdikten sonra 
çekilip gitti. 

(Frans) bir iskemleye oturdu ve 
başını elleri arasına alarak yeis ve 
hiddeti arasında düsünmeğe başla
dı. Bir müddet son;a kararını ver-

mif gibi ayağa fırladı ve adamların 
dan birisine yatak odasını dütman 
zabitine hazır bulundurması emri
ni verdikten sonra birahanesinin 
yolunu tuttu. ilk tesadüf ettiği kim 
seler tife yıkayan amele kızlardı, 
kendilerine: 

- Bir zabit benim yatak odamı 
elimden aldı. Göreyim sizi kızlar 
yarın sabah erkenden biraz gürül
tülü çalıtınız da zabit efendi sabah 
uykusunda pek tatlı rüyalar görme
sin! emrini verdi. Kızlar gülüftü
ler. Bu emir biraz da kendi istek
lerine tevafuk ediyordu. Ertesi sa
bah erkenden binbatı efendinin ya 
tak odası altında müthiş bir gürül
tüdür koptu. Kızlar yüksek sesle 
latife ediyorlar, biribirlerine sesle
niyorlar; ti~eleri gürültü ile yıkı
yorlardı. Bu gürültüye diğer amele 
de karıstı. Ahırdaki atlar bile bu 
umumi neşeye likayt kalamıyarak 
kitnediler. Binba~ı efendi yatak o
dasında hiddet!e geziniyordu. E-

Roulera ıehrinin belediye reİ$İ (*) M. Jan Malıieu ca&us kadınla beraber 

mirberi gelince (Frans) ı çağırttı 1 
ve kendisine aoğuk bir eda ile: 

- Efendi, dedi, sizin amele ma
tallah çok ne,eli görünüyorlar. 

- Öyledirler efendim. Ben ken
dilerine hüsnü muamele ederim, i
yi bakarım. Onlar da neşeli neteli 
çaiı,ırlar. 

- Çok ala, çok ala! Ben hunla
rın masumane eğlencelerinde ken-

'dilerini rahatsız etmek istemem. 
Bu sözleri söyliyen Alman zabiti 

bı:zla odadan çıktı ve birahanecinin 
binanın cephesine nazır olan güzel 
oturma odasının kapısını açarak i
çeri girdi ve : 

_ Aınelenizin ne,esini ihlal et
mek niyetinde değilim. Bu oda da
ha iyi itime gelecek. . . dedikten 
sonra gene (frans) ın refakat~de 

T ayyarecilerimiz 
Maksim Gorgi tayyaresini 

gezdiler ve 
fevkalade takdir ettiler 

MOSKOVA, 6 (A.A.) -Dün 
Türkiye büyük elçisi Hüseyin Ra
gıp Beyle hatlarında Miralay Ce 
lal Bey bullnan Türk tayY.arecile • 
ri, Türk ar.keri heyeti reisi Enıin 
Pa,a ve Türk atatemiliteri Enver 
Bey tayyare meydanına gitt_ni.;ler 
ve (Maxim Gorki) tayyaresini te 
ferrüatına varıncaya kadar muaye 
ne etmi9lerdir. 

Aero Hidro dinamik merkezi 
enstitüsü müdürü M. Harlamof ile 
bır· tayyareyi in,a etmit olan Pro 
fesör Tupolef tayyarenin inşası 
hakkında misafirlere izahat ver -
mişlerdir. Bu izahat misafirler Ü • 
zerinde büyük bir intiba bırakmı~ 
tır 

Celal Bey, Tasa muhabirine şöy 
le demi9tir : 

- Maksim Gorki tayyaresi, Sov 
yet ilim ve tekniğinin fevkalade 
kuvvetini gösteren büyük ve mu -
azzam bir tayyaredir. Bu havai 
gemi, bütün dünyaya iftihar ile 
gösterilebilir. 

Emin Pata şöyle demiştir: 
- Bu tayyare Sovyet Rusyanın 

malik olduğu bir çok muazzam e
serlerden biridir. Sovyet Rusya mil 
Jelleri, memleketlerinin bu büyük 
muvaffakıyetlerile iftihar edbilir 
ler. Biz Türkler de dost milletin 
bu muvafalayetelrinden dolayı 
bahtiyarız. 

Enver Bey, tayyarenin her par
çasının gayet ihtimamla vücude 
getirilmiş olduğunu ıöylemiş, in -
celiğinden ve güzelliğinden bahset 
mit ve şöyle demittir: 

Bir çok büyük tayyareler gör
düm. Fakat Maksim Gorki tayya
resinin benzerini görmedim. 

Misafirler, dün frounze imalat 

Adliye sarayının 
Enkazı köylüye 
)"aradı 

Tuğlayı civar köylüle 
sabo alıyor 

Yanan Adliye binasının an 
zı bilhasm mülhakatta yeni in 
at yapılmasına vesile olmut 
Yangın sahasını altı aı zarfın 
düz bir arsa hline getirmeği ta 
süt etmif olan müteaabhit tuğ 
nm bin tanesini altı liradan 
liraya kadar muhtelif fiyatlarla 
maktadır. 

Halkalı, Vidos, Litros, iki te 
ve saire gibi lstanbula civar k .. 
ler alıaliıi hu ucuzluktan 3stifa 
ederek tuğla almaya ve evlerin 
tuğladan, üzeri beton gayet güz 
evler yaptırmaya b~lamıtlard 
Bu köylerde 49 metre murabbaı 
ha üzerinde 3,5 metre yüksekli 
de 28 metre uzunluğunda tuğla 
var in,aıı ustalar tarafından 25 
raya deruhte edilmektedir. Köy 
ler için yedi9er metrelik 3,5 m 
re yüksekliğinde murabba bir 
var yaptırdıktan sonra bu mura 
bam ~ersinde evin dahi:li tala 
malını yapmak, dahili bölmel 
vücude getirmek itten bile sayı 
mamaktadır. Tuğla, kum, kir 
çakıl, çimento ve dmeir çub 
masrafları ile imaliyesi 200 lira 
geçmiyen bu inşaat hemen hem 
civar köylerin ki.ffesinde taam 
müm etmi,tir. Köylüler satın al 
)arı tuğlaları kendi arabalrı i 
nakletmektedirler. Bunun için ş 
di Sultanahmet, Topkapı ve Ed' 
nekapı arası tuğla çeken köylü 
rabaları ile doludur. 

hanesini de gezmitlerdir. Gece 
lal Bey ve Türk tayyarecileri L 
ningrada hareket etmi9lerdir. 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundanı 

Mevcut nümunesi evsaf ve eb'admda "160" liralık hedef 
kağıdı pazarlıkla 10 - 5 - 934 Perşenbe gÜnü saat On beşten 
On altıya kadar satın alınacaktır. isteklilerin nümunesini gör 
mek üzere her gÜn ve pazarlığı İçin de pazarlık gün ve saatin 
de muvakkat teminat makbuzuyla komisyonumuza müraca • 
atları. (2277) 

Şirketi Hayriyeden: 
Mtr. boy adet 

21 - 26 santim kalınlık 6 - 9 2oa döıtköte mete kütüJC 
Vasat çevresi 65 7. 15 300 yuvarlak kabuksuz mete 
santimden yuarı direk 
10xl2 · 4 • 5 ZOO Mete kirit 

Yukarda ebadı yazılan mefe kereste tirketin Hasköyde ki.i 
ı:.nbanna teslim edilmek üzere mü bayaa edilacektir. Satıcıların kap 
h zarfla 15 · 5 · 934 günü aktamına kadar Şirketi Hayriye Müdiri 
yetine müracaatları. (16474) 

Şehitlikleri imar cemiyetinden: 
Edimekapı Şehitliğindeki otlar açık artbrma uıulile saUlacaktır. 

27 Mayıs Pazar günü saat 15 de Şehitlikte hazır bulunmaları. 
Talipleri 

(16490) 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı Istanbul 

Satınalma Komisyonundan: 
1 - Deniz vasıtaları için "30" ton motorin 10 - 5 - 934 

Perşembe günü saat 14 te pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlık şartnamesi her gün Komisyondan alınabr 

lir. 
3 - isteklilerin yüzde yedi buçuk teminat akçesi olall, 

"186" liralık vezne makbuzu veya teminat mektuplarile beJJİ 
günde Komisyona gelıneleri • (2293) 

olarak yatak odasına geçti ve emir. 
berine: 

- Merkez kumandanlığından i
ki nefer al bu yatak odasının etya
sını kartıki odaya; kar9ıki odanın 
e9yasmı da buraya lttıt. Avdetim
de her teY hazır olmalı. Emrini ver 
di. 

Bu muamele kartısında hiddetin 
den kendini kaybetmek dereceleri
ne gelmi, olan (Frans) açtı ağzını, 
yumdu gözünü; Almanya ve Al • 
manlar hakkında dütündüklerini 
sayıp döktü. Ve netice olarak ta 
üç ay ağır hapis cezasına mahkum 
oldu. Mahbusiyetini ikmal edip 
evine, her günkü hayatına döndü
ğü zaman binba~ı efendi gitmi,ti. 
Lakin Alman zabitinin bu muame
lesi bize mükemmel bir casus arka
dat kazandırmıştı. Zira (Frans 
Moris) o hwız muameleye maruz 
kaldıktan aonra bizim en iyi adam
larımızdan birisi olmu,tu. 

Sivil Belçikalılar bidayette müs
tevli dütmana karfı zoraki bir ita
at göstenneğe batlamı,Iar aonra 
bu vaziyet açıktan açığa fÜpheye 
daha aonra zaptedilemiyen istihza 
ya inkılap etmit ve bunda bizzat 
Almanların hattı hareketleri sebep 
olmuttur. 

Ben, kendi hesabıma Alman mu
kabil casus teıkili.tına mensup me-. ..~ . 

murlarmın bati ve henüz ki.fi 
recede Pitkin olmadıklarını çarÇ 
buk farkettim. Likin en becerilı 
kimselerin bile sırf sevki teaad" 
en can alacak noktaya temas ed 
bileceklerini dütünerek açık ds~ 
ranmıya, masumane gösteritle ıl' 
suller takibine karar verdim. ~' 
hirane dalaveralardan tevakki 
yordum, görünmez mürekkep, ııır 
susi kağıt, gizli cepler, fifreli ~ 
haberat gibi usuller tamamile bır 
kıldı. Almanlar 1915 senesi ııiıl 
nının yedinci günü bir beyanıı•Jll'. 
netrederek böyle ,ifreli muha~ 
Rati gizli cepleri hamil ola~ 
yakalanacak herkesin casus tel fi 
ki olunacağım ve hemen kurfıl 

1 dizileceğini bildirmişti. L?.kiıı Jl 
ha bu beyennamenin neşrindeJI 

1
• 

vel bütün raporları el yazımla ~ 'ıf 
zar ve yalnız imza olarak keP~111". 
mim yerine (Laura) kelimesiıl~ı 
yardım. Yalnız bir defa, o da Jı fıl' 
!ık devresinin baflangıcında lj;eır 
nayı (ordu), patatesi (topçu). (/ 
melerile tavsif etmiştim. lngiI!ı ,. 
sosları (Laura) imzalı bir ~i!l1Jtl' 
lır almaz bunun her türlü ,,fre fl 
falan muarra olduğunu bilirJer1,r 
açık bir mektup okur gibi okıır of 
dı. Fakat hüviyetimi iyi saklı! ıf 
dum: Benim (Laura) dan bıı~11 

d
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Yusuf Kemal Bey paramızın nasıl 
korunduğunu dünkü dersinde anlattı 

(Ba ı ı inci sahifede) Sıkıntı çekildi, fakat yeni para 
Yapılabi l ir. basılmadı! 

Değer ölçüsü: Para. . . ikincisi gene kağıt para çıkartırız "k-
Biz yeni Türkiyenin haya li idi. Makineyi kurar, basarız. Gayet ko-

tınd ' . d h · d d - lay. Bana şahsan çok ısrarlar olmuştur: 
ler : l',a ~_ay~ a a . ~ıya . e eger. - Para basın diye. Faka! ~~sılmamışt~.Çok 
ed !~~su o.mak ıtıbarıle tetkik sıkıntılı zamanlar geçırılıyordu. ht•h.~al 

ecegız. kuvvetleri mahvolmu~tur. Fakat böyle 
Osmanlı imparatorluğundan zamanlarda da Büyük Millet Mecl.isi 

ıkalına kağıt rejimi vardı. Umumi Hükümeti, para basmamıştır: B~ tarı~-
lıarbin ba lan ıcma kadar altın ve te şükranla k~y.dedilece~ hadısedır. But-
ırı d • ş ~ , .. · eç muvazenesını bu şeraıt altında meyda· 

a enı meskukat tedavul edıyor • na getirmek güçtü. Fakat amanla bu 
~il. O zamanki ihraç bankası o - da oldu. Yeni Türkiyenin bütçesi tama· 
an Osmanlı bankası banknotları mile mütevazindir. 
Yardı. Fakat bunlar kanunen te - Bize mahıuı, daha doğrusu birçok dev 
davül d 1 d • 'idi isti • !etlerin takip ettikleri bir usülle temin e-

e en para. ar ~gı · dildi. 

d
Yen kabul eder, ıalemıyen etmez - Tevazün na11I oldu? Ne alabiliriz, ge-

l. Kabul etmiyen cezaya çarpıl • çen sene, ne tahsil ettik? Tahmin yok. 
llıazdı. Bu banknotların bedeli Vezneye ne girdi? Şu kadar paramız var. 
Yalnrz Iatanbulda ödenirdi. Ve ~u kad~ .~•raf >:apabi_liriz. Ona gö-

8 L._ k . . re butçelenruzı tanzım edın. Aman efen 
anruıot çıkartma ımtıyazı dim benim şu masrafım var bu masra • 

kimde idi? fım var. Fakat hayır. ' 
Bununla beraber memlekette Dal al b l 1 k . . o . . g ı orç ar . • 

ıan not çıkartmak ımtıyazı s · lkıncı tart, dalgalı borçların ortadan 
rlanlı Bankasında idi. Osmanlı kalkmaor idi, Birtakım kararnameler var 
f 11paratorluğuna Umumi harpte dr. pevletten alacağı olanlar için yol gös 
Çok para lazrm oldu. Gağıt par a ÇI· terılıyo~du. Kısmen n•kde kısmen vade-
! art ak 1 gı'rı'ld·ı Osma 1 !ere baglanacaktı, Bu dalgalı borçlar ela 

ın yo una · n ı t d · t fi d'ld' N"h t ı h c: ncen as ye e ı ı. ı aye ıneıe e_ 
0a.nkasına müracaat etti. "Hadi ticaret ve tediye muvazenesine geldi. Bu 
lıaJı:aJım kıiğrt para çıkartalım de- da yapıc.lık kudretinin artmasile olurdu. 
di. Fakat Osmanlı Ba k ;;Be- lhtiyallı davranmakla olurdu. Bu ...-ada 
l\İ ) "d" I . n ıuı, p bir hadise oldu. 928 oenesinde Osmanlı-
. ın ası mu ur erım Londrada, a lıktan bize kalan borçların alacaklılarla 

tıstedir. Sb: bildiğinizi yapın,, ce- bir mukavele yaptık. Borç ödemeğe kalk
Yabını venli. O sırada Almanya- tık. Mukavele çok ağırdı. Fakat taah
dan İttilu t teklif'.eri yapılıyordu. lıüt!ü· .A tac:ı.k.lılarımız~a a~aşmak mec-
l:>oiirudaıı d • d !et namına burıyetınde ıdık. Taksıtlerı vermek,Türk 

~ ogruya ev lb tah il d. · l>ar k Ik k parasını a oa v e ıp vermektı 
a ç~ arıldr. 1915 te i anun Bir de, üste tarife kanunu yaprld;. Re-

ııe,redıldi ve 6 milyon liralık bonk- simler daha ağır olacaktı. Birçok tüccar-
ll<>t, Yahut evrakı nakdiye çıkarıl· larnnız Y.Üz milyon liralık mal ithal etti-
dı. Bu evrakı nakdiye, altın teha- lcr. !edıye. muvazenernizde birden bire 
detnam .. h . d. y . k J ;;1 81 mılyon lıralık açık zuhur etti. Bir ta-
a.ltın eıınt aız ... 1: anı arşı 1 ~ raftan Düyunu umumiye borcunu öde .. 
kıl konul~r~ .kag~t çık_arıldı. A· mek, ~ir taraftan t.~iye _muvazenesinde
İ&t" erınez bır ı'tı. Aıtı mılyon altın ki açıgı. ~1:'.118!' ıç~n ugr~'t'.k. Spekü. 

•kra:z ettik. Fakat bu para Al - l.isyo" ıçın muaaıt bır z':'?ın~ 
;;aıı. Avusturya bankalarında kal- Borsada muamele lngtlız lırası iraerioe 

.:·IAfemlekete girmedi. Bu paraya idi. Odacılar bile teltifta idi .. 
1 ı garibi Düyunu umumiye kefa- dd ı et ed' lngiliz lirası 1000 kuruş ra e erinde 
ır· ıyordu. O paralar memlekete idi. Fırlanuya başladı. Fil.in bankanın 
ıraeydj bugün elimizde buluna • odacm bile cebindeki yinnİ otuz lirayı 

~aktı. Yedi tertipte 161 milyon li- aman ecnebi paraıına kapatayı~ diY.e !e
a1lık evrakr naktiye çıkarıldı. Kar- laş etmeğe başladı. Bu hal, yenı Turkı-

t1 ıkları Alman devletinin hazine yenin gözünü dört açtı. Demek fır~aJ: 
UOnoları idi. bekliyen kimseler vardı. Derhal tedbır· 

T b ler alındı. ka a ii her •ey çoğalınca değerini Hakiki ihtiyaç ne ise, herke~ o k~dar 
ın·ibeder. Tedavül ihtiyacı 30 _ 40 clöviz alsın. Fakat odacr da elındeki pa
y 1 Yon liralık idi .. Miktar, 160 mil- rasrnı lna-iliz parasile değiştirirse mesele 
.._

0 na baliğ olunca tabii kıymeti düs batkalqırdı. Ondan evvel Türk P":"~sı 
"1eğe batladı. ' hanıri itibarda ise, o zamanda da o ıdı. 

Belki de daha kuvvetli idi. Şiddetli ted
birler alındı. Hükümete salibiyet veril· 
di. Kararnameler neşredildi. Fakat bu
na kimse muhalefet etmedi. Kimse ceza 
görmedi. Hiç bir banka gitesi kapanma
dı. Fakat hu memlekette, menfaatlerini 
oçk iyi kavnyan bir ıniılet bir devlet ol· 
duğu anlqıldı. 

Kağıt para ile altın . .• 
h 19)5 ten itibaren alımla kağıt ilk.in 
d~~ruş faı·kederken 1916, 1917 de ve 
ltıak ıleri senelerde git gide nisbet art· 

ta devam etmişti. 
, yeni T iırkiye bu rejimi ele aldıktan 
donra da kağıt altın farkı ziyadeleımekte 
•~;u,ı etti. 

~j! d . 1930 ıcnesine kadar. Kağıt para 
Irk ıtn~~de ufak paralar vardı. Kırk para
~,.;.,Yuz paralrk kağıt paralar vardı. Harp 
"ıı tnında mevzii ihliyaçlar için çıkarıl
lo' ': ilkin 2 milyon liralık, sonra 3, 5, 
h;, ~ılyon liralık ufak para çıkanldı. Son 
"ı~d •n.un!a gü?'üş pa~~ çıkartacak. Eli
diı d~ı bırer lıralık kagıt paralarla teb-

e ılecek 

Alınan tedbiıler . • 
Harici ticaretimizde de tedbirler alın· 

mıya başlandı. Döviz alım ve satımı şid
detli murakabe altmda idi. ithalatımızı 
azaltmak, ihracatımızı çogaltmak yolla· 
nna gidildi. işin asıl çıkar yolu burada 
idi. 

Sonra klering mukavelelerine geldik. 

MiLLiYET PAZARTESi 7 MAYIS 193-: 

İlk Türk ha~a filosu 
( Başr 1 inci sahifede ) 

yareden birinin resmini gönderiyoT. 650 beygir kuvvetinde bir motörü 
havi ve 340 kilometre süratinde olan evsaf ve kabiliyet tecrübeleri ya
pılmak üzere Eskişehire giden bu tayyaremizin resmini büyük bir se • 
vinç ve iftiharla dercediyoruz. 

Türk kabiliyetinin, Türk $GY ve azminin yarattığı bu çelik kanat . 
lann Türk semalarını kapladığını pek yakın zamanlarda gördükçe 
hiç !Şüphe yok ki bu iftihar ve gururımıuz kat kat artacaktır. Kararla • 
rının olduğu gibi semalarının da daima hakimi ve sahibi olan Türk 
milleti kendi öz eseri olan hava kartalları karşısında elinden gelen yar 
dım ve hizmeti yapmaktadır. Geri kalmc.ınış olmaktaki zevkin lıudut • 
suzluğunu bu veıile ile bir defa daha hô.z ile temaşa etmiş oluyor. 

Ceneral Kondilis 
Yarın geliyor 

(Başı 1 inci sahifede) 
killer, mebuslar ve ordu 
haz,ır bulunmutlardır. 

Ceneral geliyor 

erkanı 

Ankarada bulunan Yunanistan 
Harbiye nazırı Ceneral Kondilis 
yarın sabah şehrimize dönecektir. 
Ceneral Haydarp~ada merasimi 
mahsusa ile kar,ılanacaktır. 

Dost Yunan nıizırı aehrimizde 
de mi gün kaldıktan son.ra, Roman 
ya vapurile Pireye barket edecek 
tir. 

Sar re ahalisi Almanmış 
LONDRA, 6 (A.A.) - Tanın 

mrt iki İngiliz tarih mütehassısı o
lan Sör Reymon Bizli ve Vilyam 
Davson Deyli T elegraf gazetesine 
yolladıklan bir mektupta Sar ha -
vzası ahalisinin tamamen Alman 
olduğunu bildirmitlerdir. 

Bu fikir bu iki alimin kendi tet 
kiklerine İstinat etmektedir. 

Kadın yüzme rekoru 
DUNDEY 6 (A.A.) - - İngil

tere • Holandalı Melle. Villi Van 
·ouden, 200 yardalık bir merafeyi 
2 dakika 27 3-5 saniyede katetmek 
suretile kadın yüzme rekorunu kır 
mıttır. 

VAPURCULUK! 
TURK ANONiM ŞiRKETi 

lST ANBUL ACENTALICI 
Liman Han, Telelon: 22921 

VAPUR KAHVE 
OCAKLARI 

Vapurculuk Türk Anonim Şirketi
nin çaJıştığı Trabzon, Mersin, lzmir 
sürat, Karabiğa, Mudanya, İzmit, ve 
f mroz yolu postalarını yapan vapur. 
ların kahve ocaklan toptan veya ay· 
rı ayrı açık artırma ile Mayısın 

9 uncu günü saat 14 te ihale edile
cektir. Taliplerin muayyen günde 
yüzde 10 teminat paralarile Sirkeci
de Liman hanında müdüriyete mü
racaatları. 

Bfr casus mahkum oldu 
BELGRAT, 6 (Milliyet) - ftal. 

yan tebaasından Gabriele Masten 
Yugoslavya'da yabancı bir hüku -
met hesabına casusluk yaptığı için 
devleti müdafaa mahkemesi tara • 
fından 15 sene hapse mahkum e
dilmi,tir. 

__,,_ 

Rusya - Lehistan 
MOSKOVA, 6 (A. A.) - M. 

Litvinof ile Lehistan Sefiri M. Lu
kasieviey, Sovyet Rusya - Lehistan 
arasındaki mevcut olan ademi te
cavüz misakını 1945 senesine ka -
dar temdit eden protokolu imzala
mı,lardır. 

Prusyada tasarruf 
BERLIN, 6 (A.A.) - Mart a

,.. zarfında Prusya tasarruf san • 
dıklarına konan para 295 milyar 
1 milyon 300 bin marka baliğ ol
muştur. Bu mikdar ayni ay zarfın
da çekilen mikdardan dört milyon 
yediyüz bin mark fazladır. 

İstanbul icra 
Hakimliğinden: 

latanbulda Bağçekapuda Yeni Volto 
hanında 5 No. da dişçilik ve dit alat ve 
edevatı ticaretile müttegil Refael F aracı 
efendiye konkordato için evvelce 8 • 3 • 
934 tarihinden itibaren verilen iJıj ay 
mihletin inkızayı müdetten bilitibar da
ha otuz gün müdclet.1e uzatdmasrna -ve 

keyfiyetin her sabık icra ve iflas daire
lerile aıliye ticaret mahke:nıelerine ve ta

pu sicil memurhıldanna bildirilmesine ka 

rar verilmiı olduğu ilin olunur. (16491} 

iLAN 
Bakırköy Çimento Türk Anonim Şir

ketinden: 
Şirketimizin yıllık adi umumi içtimaı 

birinci davette nisabı ekseriyet ha11l ol· 
rnadığından yapılamamı,tır. Me.zkUr iç
tima 22 Mayıa 1934 aalı günü saat 14,5 
da dördüncü Vakıf ban dördüncü katta 
tirketin idarehanesinde yapılacaktrr .. 

En az elli hiaseye malik bulunan his
ıedartarın, hisse senetlerini veya bunla
nn muteber bir bankada mahfuz bulun
duklanna dair banka mektubunu içtima 
gününden bir hafta evveline kadar şİr· 
ketimize teslim ederek mukabilinde du
huliye varakaıı almalan ilin olunur. 

~~a.k Pa_r~larda bir hat vardır. Gayri 
ı.•nu ~t mıktarda borç ödenen para, asıl 
Para;ı Paradır. Mesela elimizdeki kağıt 
"1t<b~' ,\"'rçlumuza ' 'erirsek alır. Almıya 
t•lıkı: ur. Son kanunda gümüş birer li 
""tç a~· ufak para olarak basıldığı halde 
~·· ka eme_ kabiliyeti 20 liraya kadardır. 
t lkıy nunı para olan birer liralıklar, 
t () lı.or-. Yerine gelenler, borç ödcmek-

lkhsadiyatımız tarihinde bir abide. 
12 kanunuevvel 929 da ismet Paşanın 

Millet Meclisinde söylediği nutkun köy
lere kadar yayılması Millet Meclisince 
karar altına alınmıtlt. Bu karar tatbik 
edi!di. Nutuk, baaıldı ve dağıtıldı. 

- Müzakere ruznamesi: 
1 - 1933 senesi muamelatına ait bey' 

eti idare ve mürakıp raporlarının okun
ması. 

l,ı. 'Y"ıeti haiz değil. 
I' ~. 'ltı : e ~ tvrakı nakdiyeye avdet. ede~ 
btı k llrılar, basddıkları za1nan bırer ~I: 
ka iltşıJığı iken, git gide kıyrnc~le~ı~ı 
~ )bettile Bu bir meaclc. Para, mlllı CI'" 

O~~~ en ~~~.im vasıt~,!'nnda~ biridir. 
~l~u, İyi ölçu olmak ıçın sabıt olmalıdır. 
~~" neden iyidir? Çünkü uzanıp kısal· 

B iştira kuvveti azalınca . • 
>~ h~.:cne,. beniın servetim şu kadar di
de k P edıyorurn. Gelecek sene, elim
'~ adar para olduğu halde aynı malı 
llıı •Yorum, Çunkü iştira kuvveti azal
ı..,jlır. Bu mesele, hepimizi şiddetle ala
~~ı: ~der. ilk zamandan itibaren dü~ü
lttj ge _başlandı. Harp sonunda devlet· 
ted.:',, .. j°gu Osmanlı imparatorluğu gibi 
~•n d:-• çık:U-~tık"'.rı birçok kağıt para
ııı., rerlennı sabıt bir hale koymakla 
do J!" I ot.dular. Şüphesiz, yeni Türkiye 
'-bit y e ııterdi. Yani parasının değerini 

I' aı~ap-ı.; isterdi. 
ql bu ·· b" · · 1)0\o(e , ' &°U~ ır l,ti. 

•!ip tin butun borçlarının konsolide 
ç,,~0 ı."'uayyen vadelere bağlanması, büt 
di)' Otunası li.zımdr. En mühi.mmi, te
'~uvueneıinin miJlet lehine olması 
~ ır' ': Geçen den te bu haine bir par
~tjlr.dık. Yeni Türkiye, parasının kıy
'-•1 t'tt koruma kanununu neşrederken 

ıtaye kambiyoyu koruma idi. 
ıı Alacaklı olmalı idik! 

di)' tı. suretle, ticaret muvazeneıinde, te
•ı..:.1nı~vazeneainde biz daima alacaklı 
.. ..' •dik. Çünkü borçlu olursak hari
"'-kg~nderdiğimiz malların bede'. ini ver-... ~ 1. -
)'~~ c;_-n onların paralannı arayıp öde • 

ıı· fık. 
l 1•irn bor '-'lar Para ne vakıt aranıyorsa, Ç-

Bu nutuk, Türk iktıaadl tarihinde bir 
abide olarak ka! caktır. Paramızı koru
mak için ne yapılmak lizımgelecei!ini bu
rada baıvek.ilimiz bütün vuzuhu iİe ifade 
cdjyordu. Diğer taraftan da kontenja.nt· 
man usulü tatbik edildi. 

lthalitı tahdit tedbirlerine sıra 1 . _ ti. ge mı~ 

930 senesinden itibaren it deiitmiye 
başladı. (Yusuf Kemal Bey ithalatta ih
racat arasındaki fark ve nisbetleri göste
ren bazı rakamlar zikrettikte n sonra sö
züne şöyle devam etti:} 

- Umumi ticaret, ithalat ve ihracat 
yekünu düşmemiş, değer düpnüttü. Te
diye muvazenesi lehiır.ize inkitafa baş
lamıştı. Uç senedenberi paramızın değe
ri oynamamıttır. 

ltferkez Bankası faaliyete geç'iyor 
Yeni Türkiye her unsurdan istifade et

ti. Yalnız mem1eketimjzde bir müessese 
eksikti. O da Merkez Bankası idi. Os
manlı Bankaaı kartımızda bulunuyordu. 
Memlekette bir merloez ihraç bankası, 
emisyon bankaıı lizımdı. Memleketin 
çara kaynağı orası olacaktı. Memlek!tİn 
darphaneıi onun namına işliyecekti. ~
nun netreditôi ve Mttkez Bankaıı teııs 
edildi. Kredi hııreL:etlerini idare etmek 
vazitesi kendiıine verildi. ikincisi para 
tedavülünü tanzim etmek. Uçüncüsü mu
amelatı maliyeyi yapmak. Devletle birle
şip istikrara varacak yollara gitmek. 

Bu tedbirler alınırken Merkez Banka 
sı da çalışmıya başladı. Elimizdeki kağıt 
paralar, devletin uhtesinden alınıp Mer
kez Bankaıı uhtesine verildi. 158 milyon 
liralık kS.ğıt para, Merkez Bankaıına geç 
ti. Yani bu paraların haınillcrine karşı 
banka borç1u vaziyetine girdi. 

Merkez Bankası bunun üzerine altın .. 
ları toplamıya başladı. Netice ne oldu? 
Merkez Bankasının, yani elimizdeki pa· 
ranın mes'ulü olan banka, hiııedarlanna 
verdi.ği raporda, çalıtma neticelerini bil
dirmektedir. Bakalım ne olmUf? (Yusuf 
Kemal Bey, burada rapoı·dan bazı rakam 
lar okudu). 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Cumadan b~ka günlerde saat 
(2,30 dan 6 ya) kadar İstanbul 
Divanyolu No. 118. 

Muayenehane ve ev telefonu: 
22398 yazlık ikametgah telefonu: 
Kandilli 38, Beylerbeyi 31 

2557 

----·~~~ ............ ~ 
DOKTOR 

Rusçuklu Hakkı 
Galata"1rayda K .. nziik eaabaneai 
karşıamda Sahne sokağında 3 numa

ralı apartırnanda 1 numara. 

2464-

2 - 193;} senesi bilanço ve kir ve 
zarar heıabının tastikıyle hey'eti idare. 
nin ibrası. 

3 - Müddetleri biten hey'eti idare, 
azalarının ve mürakJb.İn tekrar intihap 
veya tepdilleri. 

4 - Hey'eti idare azalariyle mürakı
bin ücretlerinin tayini. 

ZA YI. - Cüzdan 133054 ve kayıt 
2429 ve sıra 424 No. lu eüzdawmla al
makla olduğum yetim maaşına ait resmi 
aenedimi kaybettim. Yenisini çıkaraca
ğımdan eskisinin muteber o!madığını 
ili.n ederim. 
Merhum Bekir Bey kızı Fabna Münire 

(16476) 

"~ Hilaliahmer Cemiyeti 
1 Aksaray!'~a~!~~!in~M~!'l~~~:!kıa. Hem -

' ~ireler mektebinin bahçesinde bir yııtakhane binası, in§aat ve tesisatı yap
tırılacaktır. 

ltbu i-t ve tesisat kapalı zarf usulile 24-5-34 Perıembe günü saat 
15 de lal.anbul ealı.i Zaptiye caddesinde Hilaliahmer oyun ki.ğıtlan 

ve Madensuları satıt deposunda ihalea.i yapılacaktır. 
... Şartname ve keşifoameler hergün mezkür depodan alınabilir. (16417) 

2605 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

On beş kalem eğer malzemesi pazarlıkla aatm alınacak 
ve pazarlığı 10 - 5 - 934 Perşenbe gÜnü saat 14 den 15 şe ka
dar yapılacaktır. Talipler şeraiti anlamak üzere hemen ve pa
zarlığa istirak için de gösterilen gün ve saatte maliyeye tes -
lim edil~iş ilk teminat makbuzile birlikte Komisyonumuza 
gelmeleri. (2292) 

i 

latanbul Varidat Tahakkuk 
Müdürlüğünden: 

Tarh No. ismi Ticareti Adresi 
Fener Cad. 310 No. 713 Madam Poliksini: 4 tonluk Be-

714 bek motoru sahibi 

1930 senesi %.40 zamlı 1931 senesi %40 zamlı 
Matruh vergısı Ih~arnamesi Matruh vergisi 

L. K. Cılt V. No. L. K. Cilt V. No. 
83 30 28 62 83 30 28 63 
Yukarda isim, ticaret ve 1930, 1931 seneleri kazanc ver-

gilerile ihbarnameleri ve adresi yazılı bir mükellefin haİi ha
zır kanuni ikametgahı malum olmadığından tebliğ makamına 
kaim olmak üzere Hukuk Usulü Muhakemeleri kanununun 
141ve142 inci maddeleri hükümlerine tevfikan ilin olunur. 

(2291) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma komisyonundan: 

• Mevcut ev~afma uygun olmak şartile "2500" lira kıyme
tinde Battaruye 9 - 5 - 1934 Çarşanba ünü saat on beşten 
on altıya kadar pazarlıkla satın alınacaktır. İsteklilerin ev • 
~a~ ve şartlarını öğrenmek üzere her gÜn ve pazarlığa girmek 
ıçın de pazarlık gÜn ve saatinde Komisyonumuza müracaat 
~. (~U) 

fstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Cins ve Mevkii Muhammen Kirıuı Müddetı 

Boğaz İçinde Balta Limanı de

resinde Toplanacak Kum ve çakıllar. 
Balta Limanında Pire suyun-

da Dutluk denilen 27570 M. 
M. iki parça tarla. 
Y enikapıda Ermeni kilisesi so
kağında 100 M. M Arsa. 

Lira 

41 3 Sene 

50 3 Sene 

60 1 Sene 

Y~ıda cins ve mevkileri yazılı yerler hizaıanndaki be
del ile m~ddetler Üzerinden açık arttırma usuliyle kiraya 
ver ~ektır. isteklilerin 9 • 5 • 934 Çarşanba günü saat 14 
te muracaatları. (M.) (1726) 

lktısat Vekaleti Maden işleri 
Umum Müdürlüğünden: 

Kütahya Vilayetinin Tavşanlı kazasına tabi Kargılı kar
Yt;~inde. !°?alen Kadıpınarı, Btlcirin pınar~ arasındaki hattı 
mustakim ıle ~92 ralamlı. Kocapın.~r te~s! ve 935 rakonlı 
Turpluk tepesı arasındaki hattı mustakimm birleştiği kt 
daki beton sütuna 992 rakımlı Kocapınar tepe · no d a-
Al b d · h .. . sıne ve ora an 

a. ar a çeşmesıne attı munkesır, şarkan Alab rd _ 
d K lı k .. .. . . h a a çes 

mesm en argı oyu camııne attı müstakim C b K • 
l · · d Ak k' · , enu en ar gı ı camnn en se ı tepesıne hattı müstakim Garb k. ped , en mez 
u~ te , en.beton sütuna hattı müstakimle mahdut ve mesa-

haı sathıyt;sı doku;z yüz hektar arazide Cevdet Tahir Be ta 
rafından bıttaharrı meydana çıkarılan kr d • · y 
sene müddetle mümaileyh uhdesine ihalea~m mal enı_?ınd 60 
M d

• • . • 
3 

. yapı acagın an 
aa ın nızamnamesının 6 ve 37 ınci maddeleri muc 'b · 

h h h• • . . l l ı ınce 
u apta ır guna ıtırazı o an arın 22-4-934 tarihinden itiba-

ren iki ay zarfında Ankara' da lktısat Vekaletine ve mahallin
de makamı vilayete baarzuhal müracaateylemeleri ilan olu 
nur. (1738) 2491 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma komisyonundan: 

Mevcut evsafına uygun olmak şartile "500" li 1 k f 
al. 8 5 1934 S 1 ·· ·· ra 1 na • t ın - - a ı gunu sa at on beşten on altıy k d 

1 ki alın alet 1 kl ·ı . a a ar pa-
zar ı a satın ac ır. ste ı erın evsaf ve sartlarıru ·· - • 
renmek Üzere her gün ve pazarlığa girmek için de muvakk!t 
teminat makbuzu ile birlikte pazarlık gün ve saainde Komis. 
yonumuza müracaatları. (2251) 

10.000 kilo Süt 

1 

5.000 kilo Süt 
1.250 kilo Yoğurt 

lSTANBUL 

,, ,, 

BELEDiYESi iLANLARI ' Eminönü Kaymakamlığından: Kepenkci Sinan medrese· 
sinde 2 No. lı oda kiraya verileceğinden talip olanlann 29 -
5 • 934 tarihine müsadif Cumartesi günü saat on dörtte En 
cümene gelmeleri ilan olunur. (2274) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

~i~0 ';:'~ ~İzim paramızı ararlar_ıa k~
li.,,, .hırnıze, akıi olursa aleyhımzedır. 
'~e tı~ret muvazenesi, hem tediye mu
lice ?eı• lehimize olmalıdır. Bunların ne 
• .:• olan iLimat, bu suretle olur. Türk 
d ••nın · ı - · · P 'ie · . ıag am o~duguna ıtımat. ara 
>~Pıt•nı mıistakar bir hale getirmek i_çin 
~ ileacak. teyler kolay değildi. Açık but· 
'tın~ ıı_eçınrniye alıımış hariçten istikraz 
'te~~'!~in kendi kuvv:timle borçlarımı 

l ,tilcırırn. 
~ f · ·~ denilen ıeyler mukabilinde yal 
~İlli~ des;ı, ba.ı.aıı ınilletlerin hürriyet· 

do İltiycwlardı. 

Dersine devam eden hatip Merkn 
Bankasının muhtelif ecnebi paralar üze
rinde yaptığı kambiyo muamelelerini ve 
bunların Türk liraıile ~.rşılıklarını ve 
aralarındaki nisbetlerini tetkik etmiş ve 
neticede paranuzın bugünkü müstakar 
vaziyetini nasd elde ettiğini anlatarak 
derıine nihayet vermitlir. 

Yusuf Kemal Bey, dersine, yarın de
vam edecrlıtir. 

Akay işletmesi müdürlüğündenı 
Yalova kaplıcaları dahilindeki üç kardeşler gazinosunun 

icra kılınan müzayedesinde verilen fiat haddi itidalde görül
mediğinden müzayedesi 1 O - Mayıs • 1934 Perşenbe gÜnÜ 
saat 14 de talik edilmiştir. Taliplerin o saatte Encümene mü-

Mevcut evsafına uygun ol arak "2500" liralık kilim 8 -
5 • 1934 Salı günü saat on bir den on ikiye kadar pazarlıkla 
satın alınacaktır. isteklilerin şart ve evsafını öğrenmek Üzere 
her gün ve pazarlığa İştirak İççin de muvakkat teminat mak
buzile birlikte pazarlık 1!Ün ve saatinde Komisyonumuza mü -

racaatları. (2283) racaatlan. (2254) 



Teicberf Markaı. · 
ll•ı•naoz ve Neresıe 

1 

MAKiNELERİ 

fennin son terakiyatile müceh• 
( 

hez olup, asrı kuvvetli imal tarzı 
1 ve uygun fiatile temayüz ederler. 

DEPOMUZDAN DERHAL TESLİM EDiLEBİLİR 

BOURLA BiRADERLER ve Ş~ 

Devredilecek ihtira beratı 
" Nitrak Amonik imaline ait ameli .. 

ye" halondal<i ihtira i<;in istihsal edil
mİJ olan 30 May11 1931 tarih ve 1689 

nmnaraJı ihtira beratının ihtiva ettiği 

hukuk bu kere batkasına devir veyahut 

icara verileceği teklif edilmekte oldu-

ğundan bu hususta fazla malümat edin· 

mek isteyenlerin lıtanbal'da Balıçeka

pu'da Ta, Hanında 43.4g numaralı ida

rehaneye müracaat eylemeleri ilan olu-
nur. (162SS) 2521 

ISTANBUL .. -.GALATA 

2472 

1 EMLAK VE EYTAM BANKASI iLANLARI l 
&.il 

Satıl .. k arsa 
Esas No l\1evkii Ve.; Nevi Teminat 

Lira 
55 Tahtakalede Kc e ncilerde 2 No. lı Arsa 1000 

. Yukar.~da ~azılı arsa paz rlıkla satılacağından taliplerin 
ıhaleye musadıf 10 - Mayıs - 934 Perşenbe günü saat onda 
Şubemize müracaatlaru. (2275) 

• 

ANADOLU ' 
Türk Sigorta Şirketi 

t Cncü Vakır Han fatanbul 

ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 

Tiirklye fı Bankası tarafından leıkll olunmuıtur. idare meclisi ve mildilrler 
heyeti ve memurlan kimllea Türklerden miirekka:ıt yegaae T6rk Sigorta Şirke· 
ttdir. Ttirkiyenln her tarahnda (200) il geçen aceatalanaın hapa! Tiirktiir. Tilr• 
klyealn ea miihim m&eaaeaelerialn vebankalannnı ıdgortalanaı icra etmekte.:lir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıigortalannı en iyi ıeraitlo yapar. Ha•r vukuunda ıararları ıtır'•! vo kolaylıktı &der. 

Telgrafı iMTiYAZ - Telefon: fst. 29531 

Sabık Bahrıseflt Felemenk; 

Bankası 

lstanbul Şubesi 

Salata Karaköy Palas 

Meydancık Alaıemcl Han 

fter torıo aanKa muanıeııc• 

teri.' Kasalar icar 

i 
UMUMJ MDDDALDK: AMSTERDAM 

• 
şubeleri : Amaterdam, Buenos Alres, 

• • 
latanbul, Alo de .lanelro, Santos, Sao Pauıo. 

·-- 248\l 

lnhi•arler U. Müdürlüğiinclen: -
Cinsi Tahmini 

miktarı 
Bulundukları mahal 

Kağıt ve karton 220,000 Kilo Cibali fabrikasında bir sene 
kırpıntıları • zarfında teraküm edip parti 

' parti teslim edilecektir. Şart-
namesi Levazım Şubesinde

. dir. 
Sigara kağıdı püs- 4,000 Cibali fabrikasında Kutu ima
külleri. .!' lathanesinde bir sene zarfında 

teraküm edip parti parti tes-
1 lim edilecektir. Şartnamesi 
1 Levazun Şubesindedir. 

Hurda ambalai ka- 1,500 ,, Cibali fabrikasında Kutu ima-
ğıtları. lathanesinde teraküm edip par 

ti parti teslim edilecektir. 
Şartnamesi Levazım Şubesin
dedir. 

Sigara kağıdı 2500-300 
balyalarından çı· 

,, ('ihali Levazım anbarında o• 
lup derhal teslim edilecektir. 

kan çul parça 
ları. 
Bakırdan ber
gamat kabı 

Müstamel baskül 

Kolculara ait 
müstamel eşya. 
Bobin halinde 

374 adet) 
240 kilo) 

1 adet 

1 sandık 

119 adet) 
2440 kilo) 1 14 milimetre

lik beyaz paket 
ambalaj kağıdı. 
Hurda çi.,Jco par- 1 tOO kil_? 
çaları. 

istimale gayri 
salih muhtelif 
eb'atta teneke 
kutu. 

~adet 

Kalın rende talaşile, ' 
maragoz tornasından 
çıkan talaş. 

Kabataş Levazım anbarında 
olup derhal tealim edilecek
tir. 
Cibali Levazun anbarında o
lup derhal teslim .edilecektir. 
Cibali Levazım anbarında o
lup derhal teslim edilecektir. 
Cibali Levazım anbarmda o
lup derhal teslim edilecektir. 

Ortaköy F er'iye depo ve İma
lathanesinde olup derhal tel· 
lim edilecek. 
Cibali Levazım anbarında O• 

lup derhal teslim edilecek. 

Cibali F. Maragozhanesinde 
bir sene zarfında teraküm e
dip her hafta miktarı kafi tes
lim edilecektir. 

Yukanda cins ve miktarları yazılı müstamel eşya 
10-5-934 tarihine müsadif Pe~şem~e giinü,saat on dörtte 
bilmüzayede satılacağından talıplerın mezkUr eıyaları hiza 
larmda yazılı mahallerde görüldükten sonra müzayede için ta 
yİn olunan günde % 15 teminatlarile birlikte Cibalide Leva
zım Şubesinde müteşekkil ,,satış Komisyonuna müracaatları. 

(1937) 2495 

Yerli Mali "300" metre al ve '100' metre Amerikan bezi 
pazarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin nümuneleri gördükten 
sonra pazarlığa iştirak etmek üzere % 7 ,5 teminatlariyle be
raber 12 - 5 - 34 Cumartesi gtinü saat 14 de Galatada Alım, 
satım komisyonuna müracaatları. (2137) 

Asırlarla yaşayan 
MERSİYELER, MÜNACATLAR 

İLAHİLER 

" MEZMURLAR ,, 
Kitabı 

YENi TERCÜME 
Fi. citli, 30 ciltsiz 15 Kr. 

Satış ,eri: İstanl:ul MAARiF 
KÜTÜP~ANESi, Beyoğlu HA
ŞET KIT AP EVİ, Ankara 

• AKBA KİTAPEVİ. [15~71] 
24&4 

1 Askeri fabrikalar ilanları 1 
Bakırköy Barut Fabrikala· 

n muhafız efradının iaşeleri i· 
çİn Haziran 934 İptidasından 
T eırinisani 934 nihayetine le• 
dar altı ay zarfında alınacak 
ll§Biıda cins ve mıktarı yazılı 
Et, Ekmek ve yeıil sebze ay· 
n ayrı açık münakasaya ko· 
nulmuştur. Taliplerin şartna· 
meleri görmek üzere pazartesi 
ve perıembe günleri ve müna• 
kasaya gİrmek için 10 M<tyıf 
934 perşembe günü saat ltı' dı 
Fabrikada Satınalma Komis· 
yonuna müracaatları. ( 486)._) 

( 180.:ı 
Kilo Cinsi 

1300 Sığır Eti 
9000 Ekmek 
300 Patates 
200 Kuru sovan 

60 Taze Bakla 
60 Ispanak 

210 Sakız Kabağı 
300 Taze ayşe kadm ta· 

sulyesi 
200 
360 
150 

Kırmızı Domates 
Patlıcan 

60 
60 

Taze Bamya 
Pırasa 
Lahana 

-~ Uroloı - Operatör --· 

Dr. Reşit Samj 
İdrar yolları hastalıkları 

Müıehassı<ı 

Bcyop;lu: Parmakkapı - istiklal c~dde 1 

t-;0- 61 •(t 5849) 2482 

Deniz yollarJ 
iŞLETMESi 

Acenteleri : Karal<öy Köprübaşı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzad• 

Han Tel. 22740 

Bartın Yolu 
NİLÜFER vapuru 7 May•~ 
PAZARTESİ 19 da Sirke'' 
rıhtımından kalkacaktır. (2263] 

:zı;1v 

Iskenderiye Y ol&J 
İZMİR vapuru 8 Mayıs SALJ 
11 de Galata rıhtımından kal
kacak doğru İzmir, Pire, lf" 
kenderiye'ye gidecek ve döne
cektir. (2264) 

Trabzon Y o1u 
ERZURUM vapuru s Mar•' 

J d SALI 20 de Galata rıhtunııı· 
Gedikpaşada an arma dan kalkacak. Giditte Zongııl· 

1 dak, İnebolu, Sinop, Saıns"."' 
Satına ma Komisyo:.ıundan: Fatsa, Gireson, Vakfıkeb•'• 

Trabzon, Rize' ye. Dönü.te bıl,.. 
Mevcut evsafına uygun olr .ık şartile "2500" lira kıyme- !ara ilaveten Sürmene, Orclıı'Y' 

tinde baş cibinliği 9 - 5 - 1934 ( -ırşanba günü saat on birden uğrayacaktır. (2265) 
on ikiye kadar pazarlıkla satı alınacaktır. isteklilerin ev - Jf°~ 
saf ve şartlarını öğrenmek üze her gÜn ve pazarlığa İştirak ti 
için de pazarlık gÜn ve saatind Komisyonumuza müracaat - Umıı;~d~~r1,~~V,: l~~E/.~e '-
ları. (2253) Gazetecilik ve Matbaacılık T:_!; 

l\sipirol Necati; grip, İıezle, baş ve diş ağrılarının kat'i ilacıdır. Deposu:::;;:; Salih Necati eczanesi. rt~s• 


