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Türk Parası 
iyi ve doğru yürüyen itlerde; 

bu iyi gidişin sebeplerini arattır- ı 
inak ekseriya aklımızdan geçmez. 
Mesela: Türk parasının sağlam, 
llıüstekar bir hale gelmesinin iktı· 
sadi ve umumi hayabmızda yarat· 
tığı inkitaf ve faydaları araştırma· 
Yı dütünüyor mıyız? 
Bazı memlektler devaluation ve 

Monaie dirigee gibi mevzularda 
llıübim tecrübeler geçirdi. Bu tec· 
tiibelere bakarak ayni mevzulann 
bizde de tetkik ve tatbikine taraf
tar olanlar ve bundan memleket 
hesabına fayda umanlar var. Bu 
kanaatte bulunanların içtihatları
na hürmet etmek borcumuzdur. 
Ancak tatbik edildikleri memle· 
ketlerde bile neticeleri hala fÜP
heli ve karanlık bulunan bir para 
politikasının biz de mutlaka iyi ne
tice vereceğini iddia etmekteki 
tüpbe, tereddüt hatta tehlikeleri 
hatırlatmak ta ayni derecede vazi
femizdir. 

Her memlekette tatbik edilecek 
usul ve sistemler· birinci derece
de o memleketin' hususi 9eraitine 
Ve umumi hayahnın bazı hususi· 

Doşt Yunan milletinin muhterem mlaaliri Ceneral Kondilis ferefine 
F - verilen öğle yemeğinde •• 

Gazi Hz. dün Ceneral Kon
dilisi kabul buyurdular 
Müzakerelere 

)'etlerine tabidir. Bilhassa para zin yanında bir buçuk saat kalmıt • 
lllevzuunda ahvali ruhiye ve mane· tır. Göriifme esnasında lsmet Pa· 

devam ediliyor 
Yunan Harbiye nazırı; Gazi Hz.nin 

nezdlerinde bir buçuk saat kaldı 

l'iyenin, daha evvel geçirilen tec:- ııa, Hariciye Nazın Tevfik Rüştü 
liibelerin de büyük tesiri vardır. Bey, Yunan Sefiri hazır bulunmu! 
leni para politikasında eğer fngil· !ardır. 
~re muvaffak oldu sayılırsa, bu Akşam üzeri Yunan sefaretinde 
~uvaffakıyetin sebep ve amilleri· nazır terefuıe bir çay ziyafeti ve • 
~ hel"feyden evvel bizzat Jngiltere- rilmittir. 
ilin ve İngiliz kevminin umumi ha.- Ceneral Kondili' ile cereyan e • 
)'at ve hususiyetlerinde aramalı- Clen müzakerelerin ya:-ma kadar 
dır. Monaie dirigee nazariyesini or· ikmal edilmesi ve nazırın yann ak-
laya abnıf olan en mühim fahsiyet· §aınki trenle 1stanlıula hareket et-
lerinden Midlen Bank idare Mec· mesi kuvvetli bir ihtimal dahilin-
1" ai reisi Mac Kenna bile bankanın dedir. 
h_~asedarlar içtinıaında aynen fU Ziyareller 
ıozleri söylemitti: ANKARA, 7. A.A. - Kondiliı 

"Monaine dirigee. politikaaı; Hazretleri ve arkadıqlan öğleden 
tatbikatta daha çok yiiluek malu- evvel ziraat enstitülerini ve çubuk 
"1at, temyiz ııe muhakeme kabili- Ceneral Kondilis ııe Erkanı Har • barajını gezmifler ve öğle yeme-
Ye~i ister. Hatta bu maliimat ile biye reisi otelden çıkıyorlar ğini husuaümhi olarakH yemetlitlerdir. 
muhakeme kabiliyetinin meııcudi- Reisic"" ur azr eri misafir -
Yetine rağmen, eğer bizim para ve ANKARA, 7 (Telefoola) - leri saat 16 da Çankayada kabul 
banka sistemimiz bu derece iyi Yunan Harbiye Nazın Ceneral buyurarak nezdlerinde bir buçuk 
tanzim edf;lmemiş bulunsa idi ııe Kondilis ile müzakereler devam et- saat kadar alıkoymu,lardır. 

l
lngiliz milleti paniğe ııe altın sak· meıktedir. Yunan sefareti taraf ndan fe· 
<lnıak temayülüne kendisini kap· Ceneral Kondilis bugün saat 16 reflerine bu aktam sefaretbaneıfe 
~~ınağa müsait bir zihniyette olsa Cla Reisicümhur Hazretleri tara • bir çay gardenparti verilmit, Ba+-
1«ıi, merkez bankamızın bu vazife· hndan kabul edilmiştir. Dost mem vekil Pıqa Hazretlerile Hariciye 

~başarmasına imkan bulunmaz. \.,:l~ek~e~t~H~a~rb~iy~e;,,;N;,;a;;;;z;;ır;;ı,,;mı;:;"l~li;=Ş=e=firu~i=·:====(=D=e=vamı=='=in=cı=· =sa=h=i=fe=d=e)=== 

il:;raıııa, son zamanlarda iktısa- Arabistan lıarbi 
•• 

1 kalkınma hareketinde bu sistem 

Uzerinde tekrar durdu, mukayese ı• b d k ti • ~ tetk"kler yaptırdı. Neticede fiJ•ssuu un uvve erJ 
~temel, metkiik bazı faydalara 

\e~~rrufun maruz kalacağı tehli-I' 1 milli iktısadın, bilhassa mil- San'aya dog"" ru ı·ıerlı·yor 
'İıı~rı düşünerek İngiliz tecrübe
~· ~tbik yoluna gitınedi, başka 
Jı lıırlerle bütçesini tevzin ve mil
~llt.rasını korumağa muvaffak ol· 

•A /l>f/ation bizatihi tehlikeli bir 
"'l'dir d a)uation bazı hallerde 
!cahili 'm~dafaa bir feY olabilir. Bu 
itibarla her iki şekli biribirine ka
l'ıfbrmamak lüzumu mutlaktır. 
~utlak ve muhakkak olan bir şey 
daha var ki, o da bu iki sistem ara
;;:;• muayyen bir hudut çizmenin, 

.. ..a açık bir ifade ile kıymeti dü
~~rulmek istenilen parayı arzu e
ılen noktada durdurmanın hudut
·~ müşkülatı vardır. 

Diyorlar ki, paranın kıymeti dil· 
t:rse, mabsulatımızın kıymeti ar
d 'ı' harici ticaretimiz inkişaf eder, 
~ ayısile umumi refah seviyesi 

~',4ll,ir .. Harici ticaretin inki~afı 
f 1Yt bır şeydir. Fakat bu inkisa
ı 1 :J'alnız paranın dütürülmesi yo
llııda aramak doğru olmaz. Buna 
~~er büyük meseleleri muhtelif 
d Ph~lerden mütalea etınek lizım
~Bıze kim temin edebilir ki,para 
ııl" .~ tnuayyen bir nispet dahilinde 
d 11t11rdüğümüz halde dahili fiatler, 
~~ a _toplu bir ifade ile hayat pa
ta ılıgı hu nispetten fazla bir mik
ltı ~da artmıyacak?.. Okka siste
tıı 111den kilo sistemine geçmek gibi 
ııl edeni bir zarurete uymak yüzün-
1 ~il dahili fiatlerin, hayat pahalı
ı:;;ıııın az, çok arttığını görmiyor 
il Yız? Fenalıkları doğuran, yalh:t sia~e~ler değildir. Tat~i~ k:'.-
1 Yetı, tıcaret ahlaki ruhı amıl
eer?e fenalıkların hu;ulünde mü· 
~::~r ?luyorlar. Herhalde dış tica
li.il •tnı~in inkitafının paranın düşü-
1> {?1~sınde değil, giriştiği ticaret 
ltı 0 1hkasında hükumete yardım et
lltİk~e •. mahsullerimizin maliyet fi
' erıııı İndirecek ilmi tedbirlerde 
tatnalıyız. Esasen Türk parası, 

Hicaz Veliahti, İmam Yahyanın sulh teklifine 
itiraz ediyor ve sonuna kadar dayanmak istiyor 

CIDDE 7 (A.A.) -
Jbnissuut kıtaatı San'-
aya doğru ilerilemek • 
tedir. 

lbniuuudu tebrik 
KAHiRE, 7 (A.A.) 

- Hudeyde timdi lb. 
nissuut zabitleri tara
fından idare edilmek· 
tedir. Bunlar Yemen 
imamı için son :ı:aman 
!arda Avrupadan ge • 
len mühim mikdarda 
mühimmatı ele geçir • 
mişlerdir. Mekkeden 
gelen bir telgrafa na
zaran, bütün müslü -
man dünyasından !b - 'San' ada imam Yalıya'nın sarayı •• 
nissuudu tebrik eden telgraflar ıtonra her tarafta aükiin iade olun-
gelmektedir. • muttur. San'adan bildirildiğine gö 

Hüdeydede sükUn re, Yemen veliabti, lmanı Yahya. 
KAHiRE, 7 (A.A.) - Hüdey • nın sulh tekliflerine muarız bulun 

dede mukim olup ta son vakayi do makta ve nihayete kadar mukavc
layıaiyle Kamran adasına iltica met hususunda ısrar eylemektedir. 
etıniş olan bazı ecanip, Emir Fay. 
aal tarafından verilen teminal üze
rine adaya avdet etmiflerdir. İmam 
Yahyanın kuvvetleri çekilip te, Hi. 
caz orduları idareyi ele aldıktan 

muhtelif tarihlerde düteceği ka
dar dütmemit miydi? 

. Her. vesile ile milli tasarrufu İ:ef
vık edıyoruz; onu, memleketin bel
li başlı iktısadi ve mali bir kudre
ti olarak alıyoruz, hasılı memleke
tin İmar ve iktısadi inkitafını -
kısmen olsun - milli tasarruftan 
bekliyoruz. Bu terait altında para
mızı düşürmekten bahsetmek ta
sarruf hareketini yalnız durdur
makla kalmaz, onu mutlak bir fel
ce uğratır. Bereket versin ki, para-

ltalyanın vaziyeti ne? 

PARlS, 7 (A .A) - Havas A
jansı bildiriyor: 

(Devamı 7 inci sahifede) 

yı dütürmeğe taraftar olanlann 
sayısı pek azdır. Tasarrufa ehem
miyet veren, taliini ve servetini 
Türk parasının mukadderatına 
bağlıyan vatanda.şiar için en bü
yük emniyet noktası; memleket 
menfaatlerini ölçmekte çok hassas 
olan hükıimetin Türk parasını ko
ruma yolunda tuttuğu ve hiç bir 
sebeple terketmek kararında bu
lunmadığı sağlam politikadır .. 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

Mecliste 

Nafia memur ve 
Müstahdemleri 

Nafia vekilinin nutku 
"yaıa,, sealerile karşılanJ 

Kanun kabul edildi · 

Nalia Vekili '.Ali Bey 
:ANKARA, 7 (A.A.) - Büyük 

M;Jlet Meclisi bugün Reis Vekili 
Refet Beyin riya
setinde toplana • 
rak muamele ver 
gisi kanununun 
müzakeresine de 
vam etmit ve ba
zı tadilat yapıl -
mak üzere encü • 
mene iade edilen 
maddeler müstes 
na olmak üzere 
müzakeresini ik -

Sırrı, Hacı mal eylemişir. 
Mehmet. Şeref Bundan sonra 

Beyler hizmetten ayrı • 
lan Nafia memur 

ve müstahdemlerinin yapanııya • 
cakları itler hakkındaki kanunun 
müzakeresine geçilmiştir. Heyeti 
umumiyesi ü: crinde aöz alan ha • 
zı hatipler kanunun tanziminde 
saik olan sebeplerin yerinde oldu
ğunu ancak kanun diğer vekalet • 
!ere d tetmili lazım geldiğini an-

cak pek iddetl bükümleri ihtiva el 
(Devamı 7 inci sahifede) 

• 
I stanbul limanı-
nın inkişafı 

Liman şirketinin hazırladığı 
rapor Vekalete verildi 

Hamdi Beyin beyanatı 
lstanbul Limanının, inki..,.fı et

rafında alınacak tedbirler tekem -
mili etmiştir. lk · 
tısat vekili Celal 
Beyin şehrimizde 
bulunduğu esna · 
da Liman tirketi 
umumi müdürü 
Hamdi B.den bu 
işin esaslı aurette 
tetkikini ve tetki
kat neticesine gö
re bir projenin 
vekalete verilme • 
sını i s t e mi ş - Hamdi Bey 
ti. Hamdi Bey Vekil Beyin ver
"dikleri direktif dahilinde ls-

(Devaını 6 ıncr sahifede), 

• 
Banker I nsull 
Amerikadal 

NEVYORK, 7 ( A.A.) - Bqiin 
Elrnlona vapurunun bılNlya m--
/atını mütealnp, müflis banlrer lnsuU, 
bir //ikaya binerek karaya çıkmııtrr. 
Oradan lrendiftni Şilrago'ya götüre • 
cek el;,, frene bindirilmiıtir. 

BUGÜN 
2 inci aahifede 

Ecnebi matbuatında gör
düklerimiz 

3 Üncü sahifede 

'.Adı Yemen'Jir! 
Felek 

4 üncü aahifede 

Londra mektupları 
B. K. 

Resimli hikaye 
S inci •ahilede ' 

Kadın, Moda, Eıı 

Alman propaganda nazırı bir 
nutuk irat ederek Sarrede 700 
bin Almana mukabil 100 Fran 
sız bulunduğunu söylemiştir. 

Tel: f Mi.dür : 2~18, '\~ az.ı itleri müdürü ı 24319. 
idare Ye Matbu : 2431.0. 

MoskooaJa tayyare zabitleıiınu Sovyet orJulannm yüloek f"hsiyet • 
lerinJen Ceneral Budiyeni'nin refakalinJe .. 

Meralt ediliyor: 
Belediye reisi bugün nedi
yecek, meclis ne yapacak? 
Şehir meclisinin bugün pek gürültüJü 
olacağı, müzakerenin bir kaç celse 

süreceği tahmin edilmektedir 
Umumi hava nasıl1 

lstanbul umumi meclisi bugün 
saat 14 te, beklenen fevkalade İç· 

timaını yıı.pacalt
tır. Bu içtimada 
Dahiliye vekale ~ 
tinin tensibi üze
rine, lıtanbul Es
naf Bankası me • 
selesi alenen mü 
.,kere ve müna • 
kflf& edilecektir. 
Vali ve Belediye 
Reisi Muhittin B. 
banka vaziyeti 

Mehmet Ali. Bey hakkında azaya i 
zabat verecektir. 

Muhittin Bey ayni zamanda bele
diyeyi ve kendi hattt hareketini 
müdafaa edecektir. Bu izahat din-r 
lendikten sonra birçok aza söz ala 
cak, cevaplar vereceklerdir. Bu • 
günkü içtimaın çok hararetli ve 
münakaşalı olacağı kuvvetle ümit 

Rôrnit Bey 
..ıilmektedir. Bir t.araftan beledi. 
ye rei•i Muhittin Bey, difer taraE. 
tan Şehir Mecfi8i azaları günler • 
den beri, bu içtima için hazırla11 ~ 

(Devamı 6 mcr sahifede) ı 

ah kimsenin 
dedikleri 

Kan ve 
kalmaz .•• 

Bir hanımın çarşafını parçalayan ve polis 
Hüsnü, Hamdi Efendileri şehit eden ıerir 

Ermeni yakayı nasıl ele verdi? 
lstanbul polisi bundan tam 15 sene evvel Sultanabmet meydanın

da işlen.miş bir cinayetin faillerinden birisini yakalamıya muvaffak ol-

muştur: iki" k ı· ı· · Hadise mütareke senelerinde cereyan etmiş ve ıymet ı po ısı • 
mizin ıehadetile neticelenmiş bir faciadır. Cinayetin failleri o zaman 
Jngiliz işgal kuvvetleri hizmetine girmiş ve bu cinayeti hizmetinde bu
lundukları lngiliz işgal kuvvetlerinin himayesine sığınarak işlemiş o • 
lan Ermenilerdir. (Devamı 6 ıncı sahifede) 

- Hem vaimur vaidıracaiım diyor•un, hem de kurutmak için 
Çanttıfır aıııyoraun. 

- Merak etme, ben her ne zaman kurutmak iç°f'n bir ,ey ararsam 
muhakkak yağmur yağar. 

' 



1 ARlHI TEFRiKA: 3!1-

İttihat ve Terakki! 
(BAHAEDDlN ŞAK1R BEYiN BIRAKTIGI VESiKALARA GORE) 

İ sliim ahaliye begannqme 
Beyannameyi Taşnaksagan Ermeni cemiyeti hazırla
mıştı; İttihat ve Terakki ile Ermeni komitelerinin arası .. 
Simdi genç Türklerle beraber Er
~eniler de tiddetle takip edilmeğe 
başlanınca Avrupada bulunana er
mcniler ittihat ve Terakki ile daha 
sıkı bir surette temas ebnek iste
mifle. di. 1896 senesi eylülünde ls
tanbulda Oıımanh banka.sına yapı· 
lan hücum ile başlıyan ermeni ih
tilaline takaddüm den günlerde 
Cenevredeki ermeni (Tqnakııa
gan) komitesi tarafından hazırla
nıp lıtanbulda dıvarlara yapı,brı· 
lacak olan bir beyanname oradaki 
l ttihat ve Terakki mensuplarına 
da gösterilmifti. Bu beyennameye 
dair 4 eylül 1896 tarihile Cenevre
den Parise yazılan bir mektupta 
deniliyo:odu ki: 

"Bu akfarn Cenevredeki Kursa
al' a gitmi~tim. Ermeni vatand-.la -
rımızdan birisi elime bir beyenna
me sıkı•tırdı. Bu beyennamede de
niliyordu ki: 

(Taşnaıkıagan) Ermeni cemiye
tinin İstanbul ~ubesi 

- /sicim ahaliye davetname -
Ey lalam ahali! Sana karşı hiç 

bir garez>miz olmadığım anlatmak 
icin 'u davetname ile sana müra
caat ediyoruz. Bu mürac.aat senden 
korktuğumuzdan veyahut hususi 
bir maksada hizmet ettiğimizden 
ileri gelmiyor. Hayır! Biz cesurane 
bir nazarla ölüme bakryoruz. Bunu 
da senin hükfunetin bize telkin et
mistir. 

Ebaan cet seninle beraber ayni 
maksat için ve ayni vatanda bulu
narak sakinane y14ayagelmekte i
ken günahla halkedilmit olan hüku 
met fU son vakitlerde ge~e.k seni 
ve gerek bizi boğabilmek ıç!n ara
mıza nifak ve sıkak saçmaga baş
ladı. Azim cin;yetlere iftirak ede
rek akıtılan bigünah kanlarla bu
landık. 

Ey Türk kardefler ! funtsını iyi
ce biliniz ki tarafımızdan ika edi
legelmekte olan ihtilal hareketleri 
sana kartı olmayıp zebunket hüku
met aleyhinedir. Omm halihazıra
daki sistemi yüzünden en aziz ev
latlarının orücudu, me9ru olan hak
larını istihsal etmeğe çalı9tıkların
dan dolayı, Boğaziçinin temiz dal
galan arasında akan seriülcereyan 
sularına atılıyor. 

Dostunu ve dütmamm ayırt et
meni bil, ey lıli:m ahali!,, 

Ben bu beyannamede bir 
garabet görüyorum. lstan-
buldaki emıeni vakayii bl-
:ı::m iç.in kaçınlmryacak bir fır • 
sat olduğundan ittihat ve Terakki 
hey i umumiyesi fevkalade içtimaa 
davet edilerek bu davebtame mü
zakere edilmeli ve ermeni vakayiine 
dair ve hemen küçük bir risale ka
leme alınarak alakadarlara dağı
tılmalıdır. Eımeniler üç dört güne 
kadar Lausanne'de konferanslar
da vereceklerdir. Bu konferanslar
da bizim için de söylenecek sözler 
varsa onları da kararlattırıp he
men Cenevreye bildiriniz.,. 

Türklerle Ermenilerin Abdülha
mide karfı mütterek bir cephe VÜ· 
cuda getirmeleri o 1996 senesinde
ki vakayi esnasında kabil olama
mı•h· 

Muhtelif ermeni ihtilil komitele
rile İttihat ve Terakkinin Pariıte 
müzakere masasına oturmaları ve 
mü.terek bir faailyet programı çiz 
meleri için bahııettiğimiz tarihten 
on bir sene daha geçmesi lazımge
liyordu. 

İstanbulda teşkilat 
büyürken 

tır. Ahalide hasıl olan bavahişi 
tasavvur etmek mümkün değildir. 
Mereli geçenlerde hatırı hayali
mize getiremiyeceğimiz bir zat 
cemiyetimizin iktidar ve mevcudi 
yetini anlamak üzere bizi davet et 
ti. Fakat cemiyetin riyaııet mese
lesi halledilmedikçe bizim bu ze
vata yaklıqmamız mümkün ola -
mıyacaktır. Arkadıqlardan birisi 
veliaht Re.-t Efendi ile muhabe
re ebnek çarelerini aramaktadır. 
Sözleri doğru iııe, Reşat Efendi 
nin mahremlerinden birisi elde e
dilmiştir. Müstakbel Paditaha 
fimdiden takarrüp etmek faide -
den hali olmasa gerektir." 

Fakat İttihat ve Terakki teşki
latı büyüdükçe Abdülhamit ca • 
suı;larının faaliyeti de o nisbette 
artıyordu. Genç Türk kokusu du
yullan yerler derhal baıılryor, en 
ehemmiyetsiz bir 'üphe üzerine bu 
anele birçok gençler tevkif olunu 
yordu. Bu vaziyete dair 4 Mayıs 
1896 tarihinde lstanbuldan Pari • 
ıe yazılan bir mektupta deniliyor
du ki: 

"Bugünlerde işlerimiz çok fena 
gidiyor. Oç arkadat Fransız posta 
hanesinden öte beri alırlarken ha
fiyeler tarafından yakalandılar. 
Her ne kadar hafiyeler arkada~ 
larm Üzerlerinde bir ,ey bulmağa 
ve kendilerini ittiham edecek ev
rak tutmağa muvaffak olamadılar 
sa da, gene mevkufturlar. Simıii 
mütemadiyen isticvap ediliyorlar 
mıf. Burada bir heyet teşkiline ça 
lıtıyoruz. Yakında muvaffak ola
cağımızı ümit ediyoruz. Mevkuf 
arkada,Iarı haber veren posta me 
murudur. Yeni bir adres verince
ye kadar bi11ey göndeııilmemesi 
ni rica ederim. Mühim bir teY o
lursa küçük Kadri Efendi vaıııta -
sile yollarsınız. 

Geçen hafta ve bu hafta posta 
dan bir fey alamadık. Çünkü pos 
tahanenin önündeı ıhafiyeler bekli 
yordu. Fakat namımıza gelen pa-
ketlerin birisi tarafından posta • 
dan aldırıldığını duyduk. Şüphe
siz bunu yapan yezit hafiyeler -
dir.,, 

Abdülhamidin yaptığı bu tazyi
ka rağmen lttihat ve Terakkinin 
genç azuı lstanbuldaki icraatın -
dan bir an bile fariğ olmuyorlar
dı. Hatta içlerinde her 'eyi gö7.e 
aldırmı' olan fedaileri bile l'ilrdı. 
Yukarıda bahsettiğimiz (Derya • 
dil}, (Çoban) ve (Ağabey) 
gibi namı müstearları kullananlar 
dan batka İttanbulda bir de (Ha 
rabati) vardı. Yazdığı mektupla
rın kargacık burgacıklığına bakı
lacak olursa hakikaten Harabati 
olan bu zat İttihat ve Terakkinin 
lııtanbuldaki en faal azasından bi 
riıiydi. Mektuplarına Paristen bir 
müddet cevap verilmediğinden do 
layı muğber olan (Harabati) Bey 
yaptığı ve yapacağı işler hakkında 
Pariıe aşağıdaki mektubuu yaz • 
mağa mecbur olmuttu: 

"On beş gün fasıla ile dfüt mek 
hıp yazdım. Her nedense cevap . 
!arım alamadım. Halbuki mefgul 
olduğum çok mühim bir vazife 
günden güne ehemmiyet kesbet . 
mektedir. Şayet bu mektubumun 
revabmı da almazsam artık kati
Y"n i~e karı,mıyacağım. 

(Bitmedi) 

HARiCi HABERLER1 

Sarre Almanlarındır! 
Propaganda nazırı M. Göbels diyor ki 

Sarre' da 700 bin Almana 
mukabil 100 Fransız var! 

ZVAYBRUKKEN, 7 (A.A.) . 
Alman istihbarat bürosu bildiri • 
yor: 

Dün burada Sar meselesi etra
fında büyük tezahürat yapılmışbr. 
Cimnastik salonu önündeki meyda 
nı tamamen dolduran halka hita • 
ben Almanya Propaganda Nazırı 
M. Göbels büyük bir nutuk İrat et
miş ve demiştir ki: 

"- Almanyanın bütün dünyaya 
dahili entrikalar misali teşkil etti
ği zamanlar artık geçmi~tir. /1.1 • 
manlar bugün yeniden, ha'. . unı 
müdafaaya azmetmiş müttehit bir 
millet olmuştur. Gösterilen güç · 
lük;~re ve resmi müdahalelere rağ
men Sar eyaletinin bir mayıııta 
Hitler bayraklarile donanması Sar 
lıların kendilerini Alman telakki 
ettiklerini İspat etmektedir. Sar 
her zaman için Almandır. Bütün 
dünya huzurunda söylüyonn ki hiç 
bir tiddet ve keyfi hareket hakkı • 
mızı gasbedemez ve bizi bu hakıkı
mız için mücadele etmekten döndü 
remez. Sar'ın Almanya'ya avdeti 
geçici ve değişen parlamentolar, 
fırkalar ve kabineler meselesi de • 
ğildir, bu bütün bir milletin mese
lesidir . ., 

M. Göbels Sar amelesine hitap 
ederek nutkuna şu suretle devam 
etmittir: 

"Arkanızda vatanlannı yeniden 
bulan milyonlarca Alman amelesi 
vardır. Sar meselesi karşıııında ri
cat veya uzlaşma bilmiyoruz. Sar 
Almandır. Nitti'nin de dediği gibi 
Sar' da 700 bin Almana mukabil an 
cak 100 Fransız bulunduğu inkan 
gayri kabil bir hadisedir.,. 

M. Göbels bilahare muhacirler
den ve bill:A$$a mezhep üzerinde 
yapılan propagandalardan bahset
miş ve bu hu•usta demiıtir ki: 

"Vicdani tereddütler Almanya 
için rey vermekten sizi geri koyma
sm, çünkü Almanya, Hiristiyan a
zim ve İmanı Almanyasıdır. Sar 

Moskovada 

Romatizma 
Kongresi açıldı 

ha valisinin iktısadi vaziyetinin kö
tülüğünü biliyoruz. Biz sizi kolları 
mızı açarak karşılamak istiyoruz. 
Fakat sizden bir dileğimiz vardır 
ve o da bu bir kaç mücadele ayla
rında başınızı kaybetmemenizdir. 
Gazetelerinizi kapatabilirler, fa · · 
kat bu Alman fikrinin kalpleriniz
de yazılmasına mani olmıyacaktır. 
Sar halkını ar ve hac:aletle ezebi · 
lirler ve üzerinde şiddet İstimal e
debilirler. Fakat bu Almanyaya av 
deti istemeğe mani olamıyacaktır. 
Emin olunuz ki Almanya sizi yal
nız bırakmıyacak ve terketmiyecek 
tir.,. 

M. Göbels nutkunu şu suretle bi 
tirmiş tir: 

"Şimdi kalplerimizi ve ellerimi · 
zi kaldıralım, bağıralım, ve yemin 
edelim ki biz Almanyaya s:ı.dıkız, 
Alman vatanını hiç bir zaman ter
ketmiyeceğiz. 

Gelecek ayların mücadele emri 
JU olmalıdır : 

"Almanya ile birleşmek için bir 
tek İnsan g;bi hareket. Müttehrt 
Sar." 

F ranırız gazeteleıl[ ne diyorlar? 
PARlS, 7 (A. A.) - Havas A

jansı bildiriyor: 
Gazeteler, M. Göbels tarafın • 

dan Sar günü tezahüratında söyle
r.en şiddetli nutku hususi bir he
yecanla karşılamaktadırlar. 

Pöti Pariziyen gazetesinin hu
susi muhabiri, Almanların tezahü
rata 250 bin kişi iştirak ettiğini söy 
lemelerine rağmen, M. Göbels'in 
nutkunu ancak 20 bin kişi önünde 
söylediğini kaydediyor ve tezahü
ratı tertip edenler tarafından ha • 
zırlanan 15 hususi trenden ancak 
dokuzunun kaldırıldığım bildiriyor 

Gazeteler bu tezabüratm, Al · 
manyanın Sarlılara tatlı vattlerde 
bulunmak istemesinden neşet etti
ğini ve M. Göbels'in nutkun<la 
bundan ba~a bir mana arasınlma
ması liazmı geldiğini yazmaktadır
lar. 

Bir çin gemisini soydular 
içindekHeri öldürdüler 
HONG • KONG, 7 (A. A.) -

Çin Taiyi vapuru lııorsanların te
cavüzüne uğramıştır. Korsanlar 
10 bin dolar kıymetinde e,ya zap
tetmitlerdir. Tayfadan 4 kitinin 
öldüğü ve birçok yolculann denize 
atılarak boğulduğu bildirilmekte . 
dir. 

Kongre, Akil Muhtar B. in 
bir raporunu dinledi 

MOSKOVA, 7. A.A. - Beynel
milel romatizma kongresi Türk 
profesörü Akil Muhtar Beyin ro-
matizmanın satislatla tedavisi hak- ında çalıfinlar arasın ronıa.. 
kındaki raporunu dinlemittir. tizma hakkında bir rapor okumu 

3 Mayısta açılan kongreye 600 tur. 
murahhas i'1irak etmektedir. Alman profesörü M. Plat roma 

Sihhat halk komiseri, M. Ka- tizmanın maden ve nakliyat ame 
minıki kongreyi açarak Sovyet hü- lesi arumda çoğalmasını kolay-

ümetinin Moıkovada kongre fe• )aştıran çalı,ma fartları hakkında 
refine bir daimi romatizma müze- beyanatta bulunınuttur. 

İ ve çocuklar için bir sanator- Müzakereye bir çok alimler ve 
yom ihduma, Kafkasyada bir kli- bu arada Holandalı Alim van 
nik açmağa ve en eyi romatizma Bremen i'tirak ebni,Ierdir. 
ilacı için beheri 1000 rublelik iki Kongre azası bugün Moskova 
beynelmilel mükafat vermeğe ka- hastaneleriyle ilmi araşbrma ensti-

~ .~ . . .;; . .:: . ': 41· :... . '. . . 

Gazi Hz. ile Alman Reisicümhuru 
arasında teati edilen telgraf /ar 
ANKARA, 7 ( A.A.) -Alman milli bayramı münasebetile Rtdsi • 

cümhur Hazretlerile Alman devlet reisi hazretleri ara!rnda atideki tel
graflar teati edilmiftir: 
F eld Mare'al Pavlvon Benekendorf und Von Hindenburg Hazreıleri 

Alman Rayh Reisi 
BERLIN 

Alman milli bayramı mümuebetile zatı devletlerine en har ve sa • 
mimi tebriklerimi takdim eder ve bu veırileden istifade ile zatı devlet
lerinin şahsi saadetleri ile aail Alman milletinin refah ve ikbali hakkın
da beırlediğim dostça duygulan tekrar eylerim. 

Gazi M. KEMAL 
Gazi Muştala Kemal Hazretlerine 

ANKARA 
Zatı devletinizin Alman halkınrn milli bayramı münaa,,.etile sami

mi tebrikcitta bulunmak liitlunuza kar1ı en samimi teşekkürlerimi ifa-
de ediyorum. Devlet Rei.i 

Von Hindenburg 

Taggarecilerimiz Leningratta 
LENINGRAT, 7 ( A.A.) - Tass Ajansı bildiriyor: Celcil Beyin ri

yasetindeki Türk tayyarecileri buraya muvaaalaı etmifler ve istcuyon
da Hariciye k:>miserlikleri mümeırırilleriyle mülki ve askeri memurlar ta 
ralırulan istikbal edilmişlerdir. Bir kıt'a Perwı üu.rinde mevki almışh. 
Tren aakeri muzika tarafından çalınan Türk müli marşı ahengi arasrn
da yaklaşmıştır. Muzika müteakıben marş enternasyonali çalmışhr. 
Türk tayyarecileri önlerinden geçen kıt'ayı teftiş etmişlerdir. Misa. 
lirler öğleden sonra fehri gezmi,lerdir. 

l stanbul - Var şova hava hattı 
ANKARA, 7 (Telefonla) - Bugün saat on ilriJe şehrimize bir 

Polonya yolcu tayyaresi gelmiştir. Tayyare meydanında Polonya seliri 
ve sefarethane erkanı tarafından karşılanan tayyare ile Lehistan mü· 
nakalcit nazır muavini M. Bolkavski ve relikaıı, Lehistan Tayyare ce
miyeti reiıri M. Makovski ve katibi umumisi M. Piatkavski ve Harici.ye 
nezareti daire müdürlerinden M. Mikucki gelmişlerdir. Seyahatlerirulen 
maksat hükiimetimi:zle tem<U ederek lstanbul. Varşova hava hattrnın 
tesui için müzakerelerde bulunmaktır. Münakalat na.zır muavini ve re
/ikan ile sırf seyahat ve Türkiyeyi görmek için gelmi, bulunmaktadır -
lar. Nazır muavininin refikası Lehistan Reisicümhurunun kıtulır. Öğle
den sonra şehri ge:'mİfler ve akfQmki trenle lstanbula hareket etmiş -
lerdir. Diğer misafırler şehrimizde birkaç gün kalacaklar ve bilcilıara 
tayyare ile Lehistana döneceklerdir. Tayyare 3 motörlü, bütün akıranu 
Lehist_anda yapılmış 9 ki,ilik bir yolcu tayyaresidir. 

lbrahim Tali Begin teftişleri 
EDiRNE, 7 ( A.A.) - Umumi mülettif lbrahim Tali Bey dün baro

yu ve Malıilgaziler cemiyetini ziyaret etmiffir. lbrahim Tali Bey öğle. 
den sonra refakatinde haf mÜfQVir ve i•kıin müşaviri ve bir müllriye mü 
lettifi bulunduğu halde Kırklareline müteveccihen Edirneden ayrılmıf· 
lardır. Umumi müfettiş Kırklareli vilciyetirule tetkikahnı bitirdilrten 
sonra Tekirdağ, Çanakkale vilıiyetlerim teltif edecektir. Bu seyahatin 
iki haftadan fazla sürmeşi muhtemeldir. 

KIRKLARELi, 7 ( A.A.) - Trakya umumi mulettişi lbrchim Tali 
Bey ve refakatindeki uvat bugün eşhrimiu gelmifler ve vtrÜ, lırlwı im 
mandam, vilıiyet erkanı tarafından karşılanarak belediyeye gitmişlıtr -
dir. lbrahim Tali Bey, yollarda geçtiği köylerin ihtiyacahnı tetlrik et. 
miş ve her tarafta tezahüratla karşılanmışhr. 

Askeri techizat bedeli 
ANKARA, 7 (Telefonla) - Milli Müdafaa vekcileti sıhhi}'e, bay

tar ve jandarma zabit mekteplerinden netet edenlere bir defaya mah
ırus olmak üzere verildiği gibi kimyager, dişçi, muallim, hıikim, mü -
herulis sınılma mensup aıkeri zabit ve memurlara da IS<J feT lira techi
zat bedeli verilme.i hakkında bir layiha hazırlamıştır. 

Yeni Berfin sefiri geliyor 
ANKARA, 7 (J'_el.elonla) - Yeni Berlin büyük elçisi Hamdi Bey 

l.tanbula hareket ettı. lstasyonJa Hariciye vekili Tevlilr Rüftü Beyle 
fırka umumi katibi Recep Bey ve Hariciye Vekcileti erkcinile dost • 
ları tarafından teşyi edildi. • ,; 

Çeltik kanun layihası 
ANKARA, 7 (Tele/onla) - Ziraat vekaleti bir çeltik kanun lıi. 

yihası hazırlamıştır. Lciyihaya göre çeltiğin ekimi biç'mi, tarla : ı ve su
yu hükumet tarafından mürakabe altına alınmakta, Ziraat vekaletinin 
tesbit edeceği yerlerde çeltik mıntakaları ihdas edilmektedir. Bu mın
takalar haricinde zeriyat yaprlmosı menedilmektedir. ,_, 

lngiltere ile ticaret itilafı 
ANKAs...A, 7 (Teldonla) - lngiltere ile hükiimetimiz araaırula 

yeni ticaret itila/namesi akdi için müzakerelere önümüzdeki halta i -
çinde başlanacakhr. lngiliz murahhaslarrnın Londradan hareket el • 
tikleri haber verilmektedir. 

rar verdiğini bildirmiıtir. tülerini ve Stalin otomobil fahri· 
Müteakiben Sovyet alimleri söz kuını gezecekler, fabrikadaki ça- Japon amirali Berlinde 

almıflardır. lışma teraiti ve ameleye tatbik e-
M. Kogan Sovyet Rusyada ro- dilen tıbbi ihtimamlar hakkında BERLlN, 7 (A. A.) - M:d~ • 

Yugoslavya nazırı 

matizma ile mücadele için tatbik malumat alacaklardır. nizde bulunmakta olan Japon fılo-
edilen usuller hakkında izahat Kongrenin kapanış toplantısı b su kumandanı Vis amiral Matu$ita 
vermi,tir. akşam Stalin otomobil fabrikası- Alman hükfunetini resmen ziyaret 

Mösyö Y~tiÇ 
Sofyaya gitti 

1 
lstanbuldaki ittihat ve Terakki 

tetkilatı gittikçe büyüdü. ı, o de • 
receye gelmi11ti ki artık Parise ya 
zılarak İstanbul için bir reis inti
habı istenilmişti. Bu reiri Paris se 
çecekti. Çünkü lııtanbuldaki aza· 
biribirini tanımıyordu veyahut ta 
nımamaııı lazımgeliyordu. Haki -
kat halde ise azanın kısmı azamı 
yekdiğerini tanıyordu. 1896 ve 
1897 senelerinde lstanbuldan Pa
rise yazılan mektupların bazıları· 
nı hülisa edecek olursak, o za -
manki vaziyeti aşağıdaki surette 
göstermemiz lazım gelirdi. Bu mek 
tuplardan birisinde ittihat ve Te
rakkinin lstanbÜl azasından ve tef 
kiliitın elebaşılarından (Derya -
dil), ( Coban) ve (Ağabey) diyor 
!ardı ki: Cemiyetimize dahil olan 
her fert bizim kaffemizi tanımak
ta olduğundan ve azanın adedi 
günden güne artığmdan bir teşki 
iıi.t vücude getirmedikçe bunun İ· 
d"resi imkan haricinde kalacak • 

Profesör Gelman makina imala- nın Hars evinde yapılacaktır. etmek üzere Berlin'e gelmiştir. · r---.;;;-;:-:---------;,.... ________ __;,;,;:..::.:.;,;,;,~~;.;._--_;,..;_. ____ ~--------------, 
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BELGRAT, 7 (A. A.) -Avaloı 
Ajansı bildiriyor : 

Messager d'Athenes'den : 

"M es11ager el' AthCnes,, gaz.ete.ıi 
M. Kond'ilia'in Ankara seyahat· .. 

b .1 ımu-
na-.ı etı e ya>:dığı bir makalede y • 
nani.rtan ile Türkiye arasındaki m~ • 
naaebat için, idarei umurla mefgul o.
Canların doğrudan doğruya müdave • 
lei efkarda bulunmalarının bir adet, 
daha doğru•u bir kaide haline geldi
ğini söylemekte ve şunları ilave et • 
mektedir: 

Yunani•lanla Türkiye ar<Uındaki 
münasebahn bir tarihçeaini yapmak 
elbette :r;aittir. Ege deni:r;i sahillerin • 
de bulunan iki devletin menfaatinin 
tam bir anlaıma dahilinde yaıamak ~l 
duğu bedihi ve malumdur. 

Coğrafi vaziyetleri, ara:r;i hudut
tan, iktışaJi zaruretleri, bunlara tes
riki mesaiyi iatilzam ettiren sebeple~
dir. Bu teıriki mesainin hedefi, ken
dileri için en baılıca bir şart olan ıul
ha müteveccih tehlikelere karşı mü • 
dalaadır ve ancak bu olmalıdır. 

iki devlet, durup dinlenmeden bu 
sulhün l;jıfkilatlandırılmasına çalıf' • 

yarlar. Ayni fikirle, ayni düşünce ile, 
ve ayni i•tikamette çalışıyorlar. Si • 
yıui adamlarının her tel.Zkisi mÜfte -
rek hedefe doğru bir adım ifade e -
der. 
La Bulgarie' den : 

Yeni Türkiye Sefiri Şevki Beyin iti· 
matnamesini takdim etm~si nıüuasebe
tile La Bulgarie gazetui "Türh . Bul
gar dostluğu,, aerlevha.,ı alt1.nda yaz· 
dığı bir mekalede diyor ki: 

' 'Bu müna.sebetle irat edilen nutuk4 
lar iki memleket arasmdc mtwcut olan 
l)i l:om~uluk ve do•tluk münasebah . 
nın bir kat daha takviyesine yardım 
etmek hu8Usunclaki ltü.o;niiniyeti ı:öste. 
rır. 

... Türk • Bulgar r!ostlngunun böy
le ,..,•men teyit edilmui bugünkü &1a· 
ziyetler dahilinde bir kıymeti mah•u
sayı haizclir. 

... Ankara Cümhuriyet hükumeti
nin tasavvurlarının bizde en ulalı bir 
fÜphe gölgesi bile teulit etmediği ma 
liimdur. Baılıca endifeleri Tiirk mil
letine yeniden hayat vermek va onıt 

terakki yolu ü:r;erine koymak olan 
kinuelerin asil düşünceleri, bizim ta 
ilk :uunandan beri parlak berraklığı 
ile gözlerimizi kam.aştırdı. E:ugünkü 
Ga:ı:i Mustafa Kemal rejiminın tenısil 
ettiği bu milli cehlin ca:r;ibe•i hala fi
kirler üzerinde icrayi tesir etmektedir. 

Bu, mütelessih bir imparatorluğun 
harabeleri arasından, culture'ün her 
sahasında her gün yeni şeyler elde el· 
mekle gençliğini ve kuur>etini gÖ•teren 
bir millet çıkaran muci~eui bir istiha .. 
ledir. Bulgarİ•ta-. bunu kemali aami· 
miyetle takdir etmektedir. 

. . . ilave etmeğe lüzum yoktur ki 
bu his, daima genç Türk Cüm~uriY_"..,tf 
ile memleketimi.zin kurmak ıstedıgı 
münasebatın esasını teıkil etmiftir.Bu 
suretle Bulgari.tan yeni devletle siya
•i müna•ebat te•İ• eden ilk Avrupalı 
memleketlerin ar....,,da bulunmakta • 
dır. ' 

Bu iki milletin maziden tevarüs et· 
tikle:i mucıllak me.sailin •Üratle tasfi. 

esine yardım etmiıtir. Bir doatluk mu 
~hede&i, bir bitaraflık ve u:ı:la•ma mu-

alıede•i Bulgari•tan'ı Türkiye'ye ba~
lamaktadır. iki memleket, beynelmı
lel faaliyetlerinin bütün .saha/annda 
mütehabil rabıtalarını daima sıkllaf • 
tırmak için ltll:ımgelen .zemini çoktan 
haurlaml§lardır.,, 

Lokal Ancayger'den: 

Lokal Ançayger ga;ı;etui harici 
siya•et hakkında yazdığı bir makale
de diyor ki: 

"Metalebatında haklı olduğu kabul 
edildiği halde Almanya birçok mani
alarla karşılaşmaktadır. Her tarafta 
tereddüt hüküm sürmekte ve teşebbüs 
fikrinin yokluğu görülmektedir. ileri· 
ye hareket yoktur. Ve bundan dolayı 
asabiyet her tarafta lazlalaf"'akta • 
dır. Bu hal yalnız; Avrupada değil, 
Asyada da aynidır. Dünyanın geçir : 
mekte olduğu iktısaJi sıkıntılar serı 
ve ciddi kararlar istemektedir: Al.· 
manya kaçamaklı yolları sevmıyor, ıs 
teii yalnız; hudutlarının müdafaa•• ve 
hürrivet ve ferelinin muhafazasıdır. 

Yugoslavya Hariciye Nazırı J'd. 
Yevtiç Bulgar hükumetini re.
men ziyaret etmek üzere bu ak • 
şam Sofya'ya hareket edecektir. 

M. Y evtiç' e bu seyahatinde harİ· 
ciye nezareti siyasi kısım müdiirii 
M. Martinatz, hususi kalem müd~ 
rü M. Markoviç ve hususi katibi 
M. Kojiç refakat edecektir. 

SOFY A, 7 (A. A.) - Yug06 • 
lavya Hariciye Nazın M. YevtİÇ 
bugün buraya gelmi~ başvekil ve 
hükumet erkanı tarafından kar ı • 
lanmıştır. Y evtiç, Bulgar hüku • 
metini resmen ziyaret etmektedir· 

Fransız-Alman anlaşması 
BERLlN, 7 (A. A.) - Frao • 

sız · Alman anlaşması meselesile 
bilhassa alakadar olan F ransızlaı:' 
dan bir grup aynı maksatları tak•I' 
eden Alman zevatile noktai naz•' 
teatisinde bulunmak üzere diitı 
Berlin'e gelmittir. 



Adı Yemen' dir! 
Bugünlerde dünyanın hücra kö

felerinden Arabistan yanm ada.ı 
iizeıi'nde iki imam harbetmekteJir. 
inanmak lôzımgeliyor ki: Arabis· 
tan yarım adasının iklimi, sulh tim
ıali olan defne dalı · yetiştirmiyor. 
Pek te mazbut olmıyan Arabistan 
Yarım adcuı tarihi bl!ze harpsiz on 
•ene geçtiğini gösteremez. Bu ne
dendir?. Onu tetkik bana düsmez. 

Dedim ya; gene Arabist~nda 
kan dökülmektedir. iki imama 
bqğ/ı kabileler biırbirlerini öldür
mekte ve bu çorak toprakları bir 
türlü pay edememektedirler. 

Aabistan da Cenubi Amerika gi· 
b; oldu. Harp orada halli daimidir. 

Lakin neden bilmem Ara0($tan 
harbi cenubi Amerikadan çok da
ha fazla Avrupayı alakadar eder 
görünüyor. Bir taraftan lngilizler, 
bir taraftan ltalyanlar Hüdeydeye 
ve Yemen •ahillerine harp gemi
leri gönderiyorlar. 

Bu hadi•elerli şimdi bir alemin 
keşmeke,Ieri olarak ıeyrederken 
hatırladım: 

Arabistan yarım adası, hele Ye· 
men, yüz binlerle Türkün mezarı 
olmuflU ... AnadoluJa, Rumelide de 
likanlılannı Yemen topraklanna 
gömmüş kaç yüz bin aile YtzfaT· O
raları Türk kanile yuğrulmuf -
Ve ne yazık - beyhude dökülen 
~larla yuğrulan yerlerdir. Tür
fün oradan çekilip üzerine Arap· 
b~·lf'ribirlerine di41üler. Ve hala 
h.ı"birlerini yemektedirler. Nerede 
L~ ırürdisek orada nizam ve 
'ıJ""'tİmiyet için mebzul kan döktük. 
kı" llİzam ve hakimiyetin o zaman 
L Ymetini ölçemiyenlerden uığ ka· 
~lar, Arabi.tanın bugünkü halini 
tordükçe belki o hakimiyetin kalk· 
~ıf olmcuına müteeuirdirler. La· 
ın )'anık halk türküleri gibi mah· 

rem lıW.erimize ltadar giren Ye
'tltıen rkôyetini hiila nadir ağızlar
"? dınledikçe,Jıa/a ailemizden bi1!i 

ı ilin Yemene gidip hatta nerede son 
ile/esini verdiğini blile haber ala
:r"ığımızı düpindiikçe bu bela-
an - çok pahalı da oluı - kur

fıılmUf olcluğrmwza ne katlar ırük-

l,~iyonı~. Çünkii bugün halkı;, di
ındedir: 

"Adı Yemendir ... 

J\.cap nedendir? 
' 

Giden gel
mezmıf; 

Acap neden
dir? . ., 

...__ FELEK 

Gayrimübadiller kongresi 
yarın toplanıyor 

~ Gayrimübadillere istihkakları • 
llıi heahsuben yapılacak yüzde yir
iç· f bono tevziatına başlanmak 
) 

111 10 bin liralık bonoların Mali • 
~ 'Yekiletinden takdiri kıymet ko 
ıııe?0nı;ına gönderilmesi beklen -
'İ ) tedır: Gayrimübadiller kongre 
~ 1~1nki çar~amba günü saat 14 
\\~. 'lanbul Halkevinde toplanacak 

s~ Ali Münip Bey 
Ilı,~~ 11 ""lık kaymakamı Al; Mü~;p ~
llip rı ~erı lstanbula geJm;ştir. Ah Mu· 
'-'d . t:nülkiye mexunlanndan ve Fran
l"h.._ il ıtaj görmüş ~ı>:'metl.i ka-!makla
ı..."""~dandJr. Al; Munıp B. susıgırlık'ta 
~ &enelik mesai programının tatbika
~ çabtıldığıru, mezbaha, çocuk hah
~. asri hamam, elektrik ve sair üın· 
::t;_ itlerile çalı,ıldığını bir muharnri-

e SÖy)emİftir. 

[ :7"' -..;;;B;..,;;0;..:R~S:!..!A::___ıl 
(lı Banı. 

asından alman cetveldir) 
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ŞEHiR 

l!JCONOMI il 
Şeker pıyasası ve 
Bazı şayialar 
Piyasada dönen biitün 

rivayetler asılsızdır 
Nis:ıl'm birine kadar hariçten 

gümrüklere gelen 500 vagon ka· 
dar şekerin piyasaya çıkarıldığı 
maliimdur. Piyasaya çıkarılan şe
kerler, yerli şekerlerinden da.ha pa 
halıya satılmaktadır. Buna sdıep 
olarak Avrupa şekerinin yerli şe
kerden daha kuvvetli uduğu yo
lunda bir propagandanın yayılma
sıdır. Hakikatte yerli ıdcerlerimiz 
hiç bir memleketin şekerinden ata 
ğı değildir. Kaldı ki, Avrupa ıeke
ıi diye ;,Jeri sürülen §ekerler S.I • 
garistandan gelmiıtir. 

Şeker piyasasında bir rivayet 
d:iıa çıkarılclı: Guya bu sene Al • 
pulluda ve Eskitdıirde ziraat va • 
ziyeti iyi olmadığı için gelecek se
ne teker istihsalatı ihtiyaca kafi 
gelmiyecek ve hariçten şeker idıal 
edilecektir. Tacirlerimizin buna 
aldanmaması lazımdır. Bir defa zi. 
raat vaziyeti, icldia edildiği gibi 
fena değildir. Bundan ba§ka 1300 
vagon Alpullu'da, 1000 vagon Es
kitelıirde, 600 vagon da Uşak fab
rikaıunda bugün stok halinde şe • 
ker mevcuttur. 

Bu mikdar, memleketin al • 
b yedi aylık şeker ihtiyacına teka
bül eder. Kaldı ki iki buçua. ay 
sonra yeni mahsul çıkmıya baılıya 
cak ve mebzulen piyasaya arzedile 
c:ektir. Son günlerde ithal edilen 
şeker miktarını da tespit ettiğimiz 
miıktara ilave edersek gelecek se
nn §eker filctaru k.artıaında değil, 
bilakis mUhim sürprodüksiyon 
karşısında bulunmak öhtima~i daha 
kuvvetlidir. Bu §eker bollugunun 
fİ:ltlere tesir edip etmiyeceği belli 
değildir. Çünkü yerli tel.erinden 
dana ucuz olarak hariçten §dı:er 
getirtımek kabil değildir. Piyasada 
mıihtelif sebeplerle çrkarılan ıayi
alara kapılmamak en doğru bir ha
rekettir. 

Bir Fransız ticaret 
heyeti gelecek 

Türıkiye ile Fransa arasında ik
tıt.adi münaaebatı talaviye etmek 
maksadile Marsilya Ticaret Odası
nın teşebbüsü üzerine tclırimize 
bir Fransız ticaret heyetinin gel -
mesi tekarrür etmiştir. Bu heyet 
17 mayısla gelecek ve burada bir 
kJIÇ gün kaldıktan sonra Ankaraya 
gKlecektir. 

ispanya ile ticaret 

Sebze hali 
Dün bir heyet esnafın 

dileklerini dinledi 
Sebze ve meyve kabzımalları 

Belediye daimi encümenine müra· 
caatla hal in§aatı bitmeden bazı di 
!eklerinin nazarı itibara alınmasını 
rica etmişlerdi, Evvelki gün Avni 
Beyin riyaseti altında bir heyet ma 
baJJ;ne giderek esnafın dileklerini 
dinlemiştir. Esnafa göre: 

1 - Hal bütün esnafı istiap ede 
cek kadar büyük değildir. 

2 - Halin ön cephesinin poyra
za karşı olması lazımdır. Çünkü, 
bazı meyveler daimi surette hava
ya muhtaçtır. 

3 - Yazıhanelerin yanında de
poların bulunması lazımdrr. 

Encümen azası bu dilekleri tet
kik etmiştir. Bize söylendiğine gö
re hal muvakkattir ve beledi.yenin 
mali takati ancak bu kadarını yap
tınnıya minaittir. 

Poyraz meselesine gelince; bal 
dahllinde yapılan fenni tertibat e
sasen bu meseleyi halletmiştir. De
po ve yazrhanelerin müteferek ol
ması ise tetkik edi,ecek bir mesele
dir. Ve zannedildiğine göre esna
fın bu dileği terviç edilmiştir. 

Nakil vasıtalarının satış 
muamelesi 

Limanda ve şehir dahilinde işli
yen motorlu kara ve deniz vasıta
larının satışlarında bu aatıı mua
aınelesinin seyrüsefer merkezle • 
rince tesçil edilmes-i, alan ve sata
nın ikametgahları tespit ve muka
bilinde bir vesika verilerek mua -
melenin belediye şubelerine tami • 
mi tekarrür etm;şt?-... 

Motörsüz deniz ve lkara vasıta • 
!arının yük ve binek hayvanları· 
nm pa~ar yerlerindeki satışları da 
en yakın belediye memurluğunca 
tespi.t ve tesçil edilecektir· 

Saç saça .•• 
Bir kadın sandalya ile 
komşu kadını yaraladı 
Salkımsöğütte tramvay cadde -

smde 6 numaralı evde oturan Av
ram ve Moiz efendiler dün saat 12 
de evde oturup rakı içiyorlarmış. 
Bir kaç günden beri. dargın bulu
nan Moizin ailesi Sümbül de otur
dukları evin karşısındaki 3 No. 1ı 
Mordo'nun evİ;;.-ıe ınisafİT olarak 
gelmiş. Sümbülün komşuya gitti
ğini gören Moiz Avramı Mordonun 
evine gönderen>.'< Sümbülü çağırt· 
t111Jtır. Kadın gelmek istemeyince 
Avram. Sümbüle bir tokat vurmuş 
ve dudağını yaralamıştrr. Bu sefer 
Avramın karısı da kavgaya kanş
ınış, iki kadın •aç saça gelmişler -
clir. Sümbül bir aralrk sandalyayı 
kaparak A vramın karısı Kalyopi
nin batını yarmıttır. KalYopj. Ha
seki bastabane.U.e kaldmlmıt ve 
d:ığerleri zabıtaca yakalanmıttır. 

Yatağın altından 
Küçükpazarcla Yarım fıanda o

turan Mehmedin yatağı altından di 
ğer Melmıet ismindeki bir tahıs 
11 lira çalmı§ ise de yakalanarak 
para geriye alınmıttır. 

rol in~atı tamamen bitmek üzere
diı·. Şişli' den Y enimahalleye kadar 
olan yola mükemmel aurette asfalt 
döıenıniırir. Ancak Y eniköy • ftü. 
yükdere- kıwıunda intaat henüz bit 
memi~r. Yakında burada.ki ta • 
mirat ta bitecektir. 

Tepebaşı parkı 
Şehir Tiyatrtıau artistlerinin vü

cuda getirdiıkleri kooperatifin ida
re edeceği T epebıışı bahçesi, bir aya 
kadar açılacaktır. Bahçede bir de 
çocuklar için yer olacaktır. Yazın 
bahçede artistler operet te oynrya· 
caklardır. Bahçede müskirat satıl· 
mıyacak, ucuz bir aile parkı halin
de olacaktır. 

Mevsuk bir membadan aldığı • 
mız malumata göre İspanya hükil· 
meti evvelce aramızda cereyan e • 
den müzaılı:eratı yeni esaslar dahi • 
)inde te'krarlamak için hükômeti
mize müracaatta bulunmuş-tur. 

Rumeli kıyısının yolları 
Boğaziçinin Rumeli kıyısında , --------------~ 
Biz böyle düşünüyoruz, Haydarpaşa 

istasyonunda 
Bir pavyondan yangın çıktı, 

büyümeden söndürüldü 1 

Devlet demiryollan Haydarpaşa 1 

rn.ığazası paviyonundan dün saat 
14 40 radelerinde bir yangın çdmıış 
tır'. Yangın paviyonun çatı kısmın· 
da elektrik kontağından çıkmıştır. 
latanbul kulesi yangını görmüş ve 
dedıal Kadıköy itfaiyesini balber. • 
dar etmiştir. lJiğer taraftan da Üs 
küdar itfaiyesine malumat veril • 
miştir. 

Bu suretle Kadr'.«>y itfaiyesi 
14 45 te yangından haberdar olmuş ' . . .. ve 14,50 de yangın yerme yehtınış-
tir. 

Üsküdar itfaiyesi de yangına gd 
ıniştir. . 

Alınan tertibat sayeımde yangın 
çatı kısmı yandığı halde söndürül
müştür. Bu kısımda bazı ziyanlar 
varsa da malzeme dairesinde zarar 
ve ziyan yoktur. 

lstanbul müddeiumumiliği yan • 
gm hadisesine vazıyet etmiıtir. 

o--

Askeri müzede yanan 
çadırlar 

Evvelki gün Askeri müzenin ge 
çirdiği yangın tehlikesi hakkında · 
ki adli ve idari tahkikata devam 
edilmektedir. İki çadırın kısmen 
yanmasına sebep olan ve sigara ar 
tığı olduğu tahmin edilen ateşin 
kim tarafından atıldığı henüz tes
bit edilememiştir. Dün müzeler 
müdürlerinden ve asarı atika en . 
cümeni azalarından mürekkep bir 
heyet kısmen yanan çadırları tel • 
kik etmi~ ve her ik;sinin de mad · 
di ve tarihi hiç bir kıymeti haiz ol
madığını tesbit ederek rapnr ver · 
mi,lerdir. 

Siz acaba ne dersiniz? 
A:t•rdide ihtiyar Zara Ağa hasta, 

yatakta yatıyor. Ve on üçüncü ka
n.nnı gömJükten sonra halli ayın 
on dördü gibi bir genç kı;un pefİn· 
den kaıuyor. Amerikalı bir Mis 
kendisine bir mektup yazarak "illa 
ki beni al, beraber ycqarız.. Anlatı· 
nz. Arkadaı oluruz,, Jemif. 

Selimiye'nin temelini atan bir ih
tiyarla, bu ihtiyarın YGfı kadar katlı 
bir binaJa oturan bir genç kız ara • 
sında ne Jaeceye kadar bir anla§· 
ma o/aeağanı arlık .Ü hesap edin . 
Evvela onun aöylediğini o anlamı • 
yor, onun •Öylediğini öteki anlamı· 
yor. Amerikalı ku ..,lonanu süale
melı için e•lh bir tablo almalı niye
tinde. Beriki Ue Don Juan rolünü 
oynamalı iatiyor. Bu da Zaro Aia· 
nın artılı ihtiyarladıiına delalet et· 
me:z mi? 

Hlqa! .•• 
Bilir mi.V.~ iri, dünyada Zara A

ianın vaz.iyeti kadar iyi bir uaz.İyet 
yoktur. Ondan genç adam yoktur. 

Asırılide adamcaiıa lıainahn far
kında değil. . . Ne olm"l ne bitmiş 
umurunda bile yok. On sekiz. yo§ın· 
da bir kızı bile •'gü:zel olursa, para
Aı olursa alırım,, diyor. 

Yüz. elli mi, yÜz. yetmif mi, 200 
mü? bu katlar .sene :zarfında geren 

hadiseler, üzerinde hiç bir tesir yap 
mamıf. Hepsi ona vızgelmif. Halbu 
ki içimizde 30, 40 yaşında nice genç 
ler vardır ki manen kocannflor, ih
:iyarlamışlarJır. Bu Ja gösterir ki 

llençlik )'Glla deiil başladır. Muhak 
kak olan bir ~Y uarsa kalarun İflen
mesi ı:ıe iflanesi hayatı manen da
ha faz.la u.ııatıyor ve maddeten kısı· 
yor. 

Yatın i/erle,,..,sinde ve .l"l§ln bü • 
yük llösteri/me•İnde eehaletin Je bü 
yük bir tenri olduğu mulNıltlıaktv. 

Bundan on •ene evvel Bul,aria -
tanda bir nüfus tahriri yap""flar ve 
burada 8000 den faz;la tuırdide a· 
Jam olduiunu meydana çılrarmıı • 
lardı. O zaman Doktor Mençikof'un 
ıuulü pek revaçta idi. Yoğurt yiye· 
nin ömrü artar diyorlar ve Bulgar
lar da bu kadar anrdide olmasını 
buna hamlediyorlardı. Bilahare iti • 
ra:dar yapıldı. A!lırdid~ler yeniden 
i.rievap olundu ve bu adedin 800 e 
kadar Jüıtüğü görüldü. Fakat bu 
da kiıli değildi. Bulgaristan i•tatis
tilı büronı bundan da şiiphelenmi§· 
ti. Yeniden tetkikat yaptı. Ve asır. 
dide/erin miktannı 157 olaNık tes· 
pit etti. Çünkü dok•amna gİrmİ§ ve 
ya girmek üzere bulunmuı kimseler 
etrafa daha :ııiyade hünnet telkin 
edebilmek İçin 100 diyip işin için • 
den çıkıyor/ardı. Bunun için biz bu 
157 den de şiipheleniyoruz.. 

Zaro Ağanın da bu 11o:i~tte ol
'1uğunu iddia etmek istemiyoru:ı.F a 
kat kendisinin kavli mücerredine 
inandığımı%ı da söylemek ıa~ınıdır. 
Bu iıin ıahidi yok. Senedi yoh. f:ele 
ıimdi on sekiz ya~ındaki kıu almak 
istecliğipe bakılırsa insanın fiiJJheye 
düımeme•i elinde değildir. 

Biz böyle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

!------~~~--------·-----" 

ŞiRK.ETLERDE 

Heyeti umumiye 
Dün toplandı 
idare meclisi ve mürakıp 

raporlan kabul edildi 
Evvelce iki defa tehir edilmi~ o

lan Liman Şirketi heyeti umumi
yeai dn firketin Llman Hanında
ki merkezinde yapıldı. 

Bu İçtimada en büyök hisısedar 
olan Maliye Vekaletini maliye mü· 
nıluplarından Kazım, lktısat Ve • 
kiletini Ticaret Müdürü Mufısin ve 
iı:ıumbiyo borsasını kambiyo tubesi 
müdürü Hasan Talısin Beyler tem
sil etmişlerdir. 

İçtimada okunan idare meclisi ve 
murakıp raporları aynen kııöul e . 
dildi. Geçen içtimalarda tirketin bu 
sene için ayırdığı amortieman mik
tarı fazla görülmekte idi. Dünkü iç 
maada bu meaele bir dela claha 
mevzuub.lısoldu. Maliye Vekaleti 
yaptığı tetkiicat neticesinde ayrılan 
amoıtisman miktarım kifi görmü§ 
olduğundan ortada mesele kalma • 
mı§tı . Yalnız geleceh seneler İç.İn 
amortismanın kanunun tayin ettiği 
azami hadde daha yakın olmasının 
temenni ediJmeaine karar verildi. 

Bundan sonra nizunnam~ muci
bince meclisi idareden çdcanlması 
la"";'> gelen üç aza için kur'a çekil • 
mea~ne karar verildi. Kur'a Y akup, 
Talnr ve Şenıf Beylere isabet etti. 
Yapılan intihapta bu azalar yeni
den seçildiler. Mın.lnpliklere de 
Hıimit ve Macit Beyler ipka edil
dikten sonra içtimaa nihayet ve
rildi. 

MAHKEMELEllDE 

İki mahkeme 
Daha taşındı 
Diğer mahkemeler de 
peyderpey nakledilecek 

Biribirinden uzak ona yakın Lıuh 
telif yerlerde çalıfan adliye daire
lerinin poetahanenin üçüncü ıre clör 
düncü katlarına yerl.iri.lııneJerine 
devam edilmektedir. Dün aktam 
da Sultanahmet'te T aımektep bi • 
nasında çalıımaıkta olan birinci ve 
ikinci ceza mahkemeleri postaha
neye nakledilmişlerdir. Bu mahke 
melere postahanenin üst katında 
rki daire tahsis edilmiıttir. Bugün
den itibaren burada muhakemele
re başlıyacaklardır. Dİoğer malılce
melerin de peyderpey nakline de· 
vam edilecektir. 

Mahkemeleri gezen talebe 
Yirmi befinci ilkmektebin tale

beleri dün muallimleri Saliha Ha
nımın nezareti altında ceza mahke 
mel erini gez mitler, tatbiıki ders al 
mışlardır. 

Sabıkalı bir hırsız 
Muhtelif hırsızlıklardan sabıka

h Mehmet Ali ismindeki adam yan 
ıın yerlerinde şüpheli vaziyette 
dolaşırken yakaJanmıı, uzeri aran· 
dığı zaman bir siirii mayınuncuk 
bulunmuıtur. Kendisi yeNİz yurt· 
suzdur. Üçüncü ceza mahkemesin
de yapılan duruşması neticesinde 
hakkında serseri kanununun 11 in
ci maddesi tatbik edilmi•, 6 ay za
bıta nezareti altında bulundurulma 
sma ve 3 ay sürgün edilmesine ka· 
rar verilmiştir. 

Kaybolan tahsildar 
Eminönü belediye tahsildan i • 

ken 300 küsur liranın zıyaına mey
dan veren ve bir müddet ortadan 
kaybolan Mustafa oğlu Cemal E • 
fendi yakalanmış ve müddeiumu • 
miaiğe teslim edilmİ!lir . 

Bir katil hakkındaki karar 
Gafur isminde bir ameleyi öldür 

mekten suçlu olan amele Yuıuf'un 
18 &ene müddetle hapee konulma· 
sına karar verilmiıti. Temyiz mah 
kemui bu kararı boz.muş. dün da
vanın yeni baıtan rüyetine başlanıl 
mıftır. İddia .makaını nalua uyul
mamasını, eski kararda ısrar edil
mesini istemiştir. Amele Yusuf ta 
nakza uyulmasını istemiştir. Mu
hakeme, karar tefhimi için, başka 
güne bırakrlmıştır. 
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ilfıKôN 
Ucuz halk elbiseleri 

Geçen gün giyim kufQm /ıahkın
daki bir yazımda son zamanlarda 
.fehrim:zJe adım başına gömlekçi 
dükkanlarının açıldıklarından bah 
•etmiş, ipekli gömleklerin hayli pa· 
halı olmalarına rağmen bu diikkôn 
/arın biribi; r ardı •ıru açılmaturın
dan bu işin rağbette ve ı ·evaçl:ı o!
duklarına hükedileceğine isaret <')'· 
lemis.tim. · 

ç.;rşı pazarlarımıza dikkat eder
sek son günlerde yeni açılan ma · 
ğazaların yalnız gömlek mağazala
rına inhisar etmedikleriı ı', her giin 
bir o kadar t!c< sü•, şık vitrinli elbi
selik kumaş mağazalarının açıl · 
makta ve günden güne çoğalmak· 
ta oldukları görünür. Satıcıların id. 
Jialarına bakılırsa bu kunı!ıfları, 
hali. lngi~:.Z ve Fransız kum"'lart· 
dır. Gaybi illallahtan baıfka ltimAe 
bilemiyeceği için bu iddianın sıh. 0 

hat veya butlanı hakkında bir şey 
söylememekte mazuruz.; fakat mıı 
hakltalı. olan nokta, bu kumaşların 
roğunun Avrupa kuma,ları olduk
larıdır. 

Bir bakıma göre piyasamızda 
ecnebi lmmQlflarının mevcudiye,•i, 
yerli lnıma'1arunız için tehlikeli 
addolunabilir; fakat biz, hiç te bu 
kanaatte değiliz. Bilakis Avrupa 
lnımaşlannın mevcuıWyetini, bizim 
fabrikak:rımızın çıkardıkları mal
ların daha ziyaıle ne#a•et ve meta· 
neti için dikkat ve itinaya sevket
mni noktaııınJan bir nazmı aJdc
tlıriz. 

B.,Pn yerli kumtqlanmız, ı;tiral 
edilmek liizımtlır · ki, bizi Avrupa 
Jıumo,l«nnJan müstağni lıılacak 
lııir lt~e gelm~tir ve gelmekte· 
tlir. Avrupa kumaşlarının hemen 
tamamen aynını - fabrikalarımız, 
her gün biz.e vermelıte bir gün geç· 
tikçe )i.tih.a/lerini arttrrmaktadır
ı,,,.. 

Bagiin labrikalanmız için yeni 
yeni i.tih.aliit imkanlarını ve da
Jıi.li mahreçler açılmıftır. B u da Av 
rapa liatinin şehirlere müuhasır 
kal"!ıyarak Anadoluya yayılma:ı.' le 
kabil olacaktır. Nitekim epeyce ev· 
vel Sumer Banka fabrikalarını 
Baen B~ııekil Ptıfa bu arzuya tu
ciiman olmuş, bu lahrikaların halk 
İçin ucuz elbise ycrpmalarını iste
mİftir. Sumer Bank fabrikaları bu 
arzuyu tahakkuk ettim:l~t:r. Bu hu
-ata bizinı ani emelimiz, bu satı1· 
lan~ ya/n,z latanbula ııe malıdut 
,,elıırlere ita..-. Jeğildir. Ucuz p/ • 
bueyi devlet va11ctasile AnaJolu
nun İçer/erine •evketnıek ve rnüm
kiinıe onu köylüye ill üç taksiti" 
satmak ve bu i~ten asla kör bekle
memektir. 

Filhakika bugünkü ucuz rnrlk d 
bi•elerinin liatini kiir getiren bir 
liattleğiltlir; onun •atımının tak
llitle yapılmaın, zaten kar getirnse
Yen bu liat üstünde zahirde b'r z a
rar gösterirse de bunu da kabul et
"!ek liiz.ırndır. Zira calıfların tah
•ıtle olufu, lr.öylü için hol aylık ola-

1 
cak Ve ona bu elbiseyi almak inı
kanlarını bah,eJecck.l"r. O tal:dir
de sarfiyatın faz.lalıifı müvaceh •in 
tle fabrikalarımız, daha ziyade mal 
Uıtihaal ııe ihraç etmiş olacaklar
dır. Bu ınıretle bir taraftan kö)llil
lerimiz Avrupai kıyafet iktisap e
decekler, diğer taraftarı fabrikala
nmız, isıJ· hsallerini arttırmak sıı· 
retile daha fazla para kauınmı~ o
lacaklardır. 

Salahattin ENiS 

MA.A.RIFTE 

Çatalca maarifini teftiş 
Maarif müfettişlerinden izzet • 

tin Bey teftişler yapmak üzere Ça 
talcaya gitmiıti.r. İzzet Bey mek • 
teplerdeıki iıntiban hazırlıklarına 
nezaret edecdctir. 

Yoksek tetlrmt umum 
muduru geldi 

Maarif Vekaleti yüksek tedrisat 
umumi müdürü Hamit Bey Anka
radan telırimize gelmiştir. Hamit 
Bey burada Ünİ'Versite işlerile me~ 
gul olacak ve bir hafta sonra An
karaya dönecektir. 

Zam görecek mnallimler 
latanbul ilk tedri at muallimle • 

rinden bu sene eylulde zam göre • 
cek 400 kadar muallimin listesi 
Maarif Vekaletine gönderilecektir. , ' 

25 Mayıs 
Roma büyük elçimiz geldi Cuma sabahı 

Roma büyük elçimiz Vasıf Bey Otomobil motosiklet bisiklet 
evvel.ki gün,. Romad~ tehrimize yarışlarının,günüdür. ' 1 
gelmış v~ d1:'n ,ak,amkı trenle An- Bu heyecanlı günün tarihin'" 
karaya gıtmıtlır. Vasıf Bey mezu • ' uııutmayıniz. 

nen geldiğinden birkaç gün ronra l '-lllt••••••••••••• 
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Mektupları ~ndra 
Londra 

1 Yaıan: "ı r l 
Behçet Kemal lı ____ s_A_N_' A_T ____ _. 

Londra 2-5-934 
Londrada sabah hırsız adımla

rile ağır ağır gelir ve ak~m bir 
haydut çetesi gibi birdenbire bas
tırır. Eğer ufuk sarı•ın gök mavi 
kalsa, aktam saati için, tabiatin 
lngilizletmeıi diyebilirsiniz ... İtte; 
gene böyle tehrin sis içinde yavat 
yavat eriyip dağıldığı, şekillerin 
~öşelerini kaybettiği ve efYanın 
hendesenin zulmünden kurtulduğu 
bir aktam saatidi .. Taymis, yakın
da zuhur edecek bir korkunun göl
gesini andırıyordu .. Sisten yakın
latmış umuklar, genit bir buz dal
gası gibi görünüyor ve göz kırpan 
ıtıklar, hareket edemez o im ut bir 
takım avare sandallardan i"1retler 
gibi göze batıyordu .. Karşı kenar
da taş gibi katı,soğuk ve ağır göke 
kara mukavvadan yapılmıta benzi. 
yen ince bir bina hattı yaslanıyor
du ... Bütün sehir buz üzerine kö
mürle çizilın'it bir silüete, Taymi
sin nefesile dağılacak şekillenmi' 
bir dumana benziyordu. Daha yere 
düşmeden çamurlu görünen kara, 
koyu bir yağmur çiseliyordu .. 

Ve ben Taymise bakarak mırıl
danıyordum: 

Ey Tayrr!'s! Ben ne "Ganj,,ın ne 
''Sen,,in çocuğuyum; 

Hızını "Dardanel,,de kesenin ço
cuğuyum! 

Körükörüne ne tebaan ne dos· 
tun ne düpnanın; 

Çocuğuyum kırk gün al akan o 
Sakaryanın .. 

Gani sence mavi kansa, öğren 
• ki: Al kan odur; 

Azdığın gün sana tek meydan o
kuyan odur! 

Gözyaşile Nil gibi taşmak bile 
boş emek; 

Zulma isyan demektir, Taymis 
Sakarya demek! 

Ve dört Türk talebesi, bir Türk 
memuru ve ben Londrada Türk ol
manın gururun~ gezdire gezdire 
"London Bridge.,i görmeye gidi
yorduk .. 

Bu, Taymiıin iki kıyısını birleş
tiren köprülerin en methuru ve en 
eskisidir; üç parçadır; ortadaki kı
sım, gemilere kömür veren büyük 
mancınıklar gibi iki yana kalkabi
len iki parçaya ayrılmı~hr; bu su
retle istenildiği zaman iki kıyıyı bi
ribibirinden ayıran bu parçanın 

köprüsü 
iki yanında. büyük saat kulelerini 
andıran iici genit ve uzun kule var
dır; bu iki kuleyi iki yandan iki de
mir köprücük biribirine bağlamak
tadır. Eski zamanlarda, muayyen 
bir saatten sonra alt kapaklar açı
larak iki kıyı biribirine geçit ver
mez olduğu zaman bu yüksek köp
rülerden belki yalnız bet on asil 
geçmek hakkını muhafıua eyler
lerdi; Seyrek örülmüt saçlar ve 
yas11 halatlar halinde kuleleri köp
rüye bağlıyan demir potrel tertip
leri, köprüye biisbütün bir vapur 
manzarau veriyor .. Büyük bir eski 
zaman vapuru gibi; ve iki geçitte 
çifte kaptan köprüsü ... Cihan gemi 
sini Londradan idare etmek için 
yapılmı• olacak "diye gülütüyo
nız ve içimizden biri nüktedan bir 
tedai ile bu fantaziyi tamamlıyor:,. 
Fransa,Eyfelden tarassut ediyor ve 
İngiliz kaptan ona göre hareket 
emirleri veriyor .. Dümeni ellerin
den kaptırdılar mı nedir?,. .. 

Alta üste mata gibi değil de iki 
yana makas gibi ayrılabilen İstan
bul gözlerimizde tütüyor.. Yalnız 
lstanbulu anmaya gönlüm razı de
ğil; ilerliyor ve onları da beraber 
sürükliyorum, Ankara kalesini hiç 
bir cepheden bir yerine benzeye
meyişile daha kuvvetli hatırlatan 
Londra kalesini seyre gidiyoruz .. 
Haç biçim.inde mazgallar, gaz de
posu teklinde bürçler, kahramanlı
ğa tevekkül ve hileyi karıthmıı• 
göründüğü için bizdeki kalelerin 
bir acemi taslağı hissini veriyor .. 
İsli bürçlerin kenarları, son töval
yelerin botuna alııımt kanlarile si
linip temizlenmit gibi beyaz ve siv
ri parlıyor .. Bu tatların hiç birin
de Ankara kalesinin o ebedi gurup 
ve kan sinmit kızıl büyük ı..,.ların
daki esrarlı ve munis görünüt yok.. 

Köprünün üst geçitlerinden şeh
ri görmek heveıile dönüyoruz; u
zun boylularımızm bile batını kal
dırarak yüzüne baktığı polis, iste
diğirriz feyİ yapamamaıun mürai 
azabını yüzünden göstermek için 
menkup prens tavrını bırakarak i
zahat veriyor: 1918 denberi kimse 
çıkıruyonnuf, her sene bir laf sökü
yor ve yeniden kaldınlıyormuıı .. İ
çimizden biri, "tıpkı imparator· 
luk .. ,. diye mırıldandı. 

Behfet KEMAL , 
FEYZIYE MEKTEPLERi 

Cemiyeti menfaatine 
Bu akşam saat 9 da MELEK sinemasında 

Fevkalade Bir Müsamere 
Cehle Enis ilanım. Oarülbedayiden Feriha Tevfik Hanım, Muammer Bey ve 
~cvkıye 11., cTanburi Refik Bey ve refikası Hanım. Eduardo Bianco orkestra;ı 
l\lunir • ·urcttin !leyin hiç görülmemiş tangoları, Şort muzikal Necip Bey 
orkesırnsı vesoir bir çok numaralardan mürekkep fevkalide bir müsamere 

Hem eğlenmek hem Maarife hizmet etmek 
Biletler 50 ve 100 

• 
ittihadı Milli 

Türk Sigorta Şirketi 
Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleriz 
Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 

Merkezi idaresi : Galatada Unyon Hanında 

Acentaıı bulunmayan tehirlerde acenta aranmaktadır. 

Tel. Beyoğlu: 4887 ..... 24691~!!ii 

Milliyet'in edebi tefrikası: 71 

K AN LI S IR 
Ellerini avuçlanmdan kurtardı 1 

ve masanın üzerinden bir kadeh 
kaparak bir nefeste içti. Onunla 
açıkça konuşmaktan batka çare 
yoktu: 

- Sık içme. . • Fazla sarhoş o
lursan, beni dinliyemezsin .• • 

- Merak etme ... Daha dayana
bilirim. 

-- Ben, sana, bir genç kız ema
net edecektim! 

Gerınaine, gözlerini kırpıttıra • 
Tak bakıyordu: 

- Nasıl kız? 
_ Bir zavallı aile kızı .• • 
- Senin neyin oluyor? seviyor

rnu.ıun? 
Mahzun mahzun güldüm: 
- Ferah kızım olur, belki de to

tunum o!ur. 
Germaine, yavaş yavaş sinirleni

yordu: 
- Çabuk söyle, bu kız, senin ne

yin? 
- Hiç bir feyİm değil. .. 
- Gene muammalı konuşmıya 

Yazan: Ma.'ımat YESARi 
başladın. 

- Bu kız, Sırrı Nevresin, çamu
ra, çirkefe attığı bir kız ! 

Germaine, bir çığlık koparmış
tı: 

- Ne? Sırrı mı? 
- Evet ... 
Fransız kadını, yüzüme baktı~ı 

halde, beni görmüyordu. Elini ma
saya uzattı, bir kadeh aldı: 

- Sonra? 
- Sonrası bu, yavrum. • • Kızı, 

ailesinden ayırıyor ve gizli evler
den birine atıyor. 

Germaine'in elinden kadeh dü
şüverdi, yumruğunu ağzına daya
dı, ısırdı: 

- Ah, Kanay !... 
Sayıklar gibi tekrar ediyordu: 
- Yapar. . . inanırım. . . ondan 

umanm ... Ondan her şeyi umarım. 
Birden bire, bana döndü: 
- Simdi bu kız nerede? 
- Bir oda arıyor ... 
- Sırrı, hala kızın peşinde mi? 
Fransız kadınının bütün tecrü-

Sinema sanattir 
Sinemanm sanat olmadığı iddiasını 

bili ortaya a.tanlar, öyle sanıyorum 
ki, her§"yden önce bu yeni sanatin 
makinenin yardunma müracaat etme
aini affedemiyorlar. Sanatin makineyi 
istihkarı eaki bir itiya.ttır. Ve sinema
nın sanat olduğunu kabul ebnek iste· 
miyenlerin inadında itiyadın da büyük 
bir hiseeti vardır. 

Anahtar 
1 Gece saat on biri az bir şeyler 

geçiyordu. Tanınnut müverrihle
rimizden Rifat Recai Bey sessiz, 
geniş kabinesinde hala çalıtıyor 

Rifat Recai Bey ertesi gün e -
vinden çıkarken, yukarıki merdi 
vende bir amelenin çalıttığını itil 
ti. Yukarıda baktığı zaman Süeda 
Hanımın kapısına sağlam yeni ki 
!it geçirtiğini gördü ve kızdı: Sanat, inaarun üzerinde bedii heye

canlar uyandıran bir vasıta (sanat va
.,ta ve bedii heyecan gayedir) oldu
ğuna göre sinema bunu tam mini.sile 
ve şimdiye kadar hiç bir sanatin mu
vafafk olamadığı kadar geniı bir saha· 
da tahakkuk etti~. 

Şüphesiz; her kitap bir edebi eaer, 
her çalgı bir sanat musikisi ve her aı
Vanmtf bez bir sanat resmi olmadığı 
gibi her film de sanat eseri değildir. 
Ve hatta itiraf edelim ki sanat eseri 
olan filmlerin sayı•ı cidden azdır. Fa
kat bu keyfiyet bir sinema sanatinin 
mevcut olmaaına mani tetkil etmez. 

Sanat, tekniği ve vasrtaları bakımın· 
dan mütalea edilemez, yapılış ve ya
rMlılıt ıekilleri AJ1la mevzuubahis o
lamaz, sanat ancak vücuda getirdiği 
eoerlerin bıraktığı tesirlerle ölçülebi· 
lir. Yazı yazmak için ayni vasıtayı ya
ni kalemle mürekkebi veya matbaayı 
kullanan edebiyatçı ile kötü yazıcı a.· 
rAJ11nda farkolduğu' gibi ayni stüdyoda 
çahta-n, ayni kordela Üzerinde reaim
ler ve sealer tespit ede~ iki sinema re
jiaörü arasında da sanat noktuından 
büyük farklar bulunabilir. 

Beyaz perde üzerine resimlerle ti· 
jr yazılabileceğini, en kuvvetli piye. 
ler, romanlar vücuda getirileceğini bi
ze Pab&t gibi, Rene Clair giıbi, F. Lang 
ve Chaplin gibi rejisörler İspat etınİ§
lerdir. 

Sinema, unutnuyalon ki, henüz e· 
mekleme devresindedir. henüz bize 
beklediğimiz büyük dahilerini verme
ye vakit bulamamıştır. Fakat §imdi
den vennif olduğuna bakarak iddia 
edebilıiriz ki bu sanat büyük bir istik
bale namzettir. 

içinde tiyatroyu. romanı. muı:kiyi, 
ra.kaı ve hatta yeni renkli filnılerile 
resmi cemeden sinem&., en geniı bir i~ 
fade vaartuı olmakla sanıı.tlann e ... 
b"feriıi sanatine de liyakat kazanmq
tır. 

Adi zabıta romanlarından kıymet
li edebi romanların ayrılmaaı gibi oa
nat enditeaile vücuda. getirilmiş film
ler de diğer bezirgan kordelalarm
dan ayrılacakbr. Ve daha fİ:mdiden gö 
ze çarpan temayüllere bakarak yann, 
münevverler için, ancak yükaek kültür 
lü ioaanlann anlayabileceği kadar a
ğır filmler vücuda getirileceğine de 
inanıyonı.ırı. Fakat bu terakki, edebi
yatçmm kendi zevki için yüksek aa
nat yapmaaı kadar kot.,- olımıyacak
tır. Unutmamalıdır ki sennayedann 
kazanç endite&ile mahduttur. Ve Sov· 
yet Rusya g'ibi rejisörü ticari kontrol
dan kul'tannıt olan memleketlerde ya
pılınıt yüksek kıymette eserler de gös
teriyor ki devletin himayesi ııiıı.ema.yı 
ticari enditeden U;!'aldaştınnakla bir 
kat daha sanatl14tırabilecektir. 

Kıymetli Fransız romancısı Andre 
Malraux diyor ki: 

'·iptidai kabilelerin •anatı olan rak
am yerine bugünkü sanatinllzin geç
mesi gibi neden edebiyat ta yerini 
başka bir sanate terketmesin? Biz sine 
mayı resim unsurundan çıkarttık, fa· 
kat reaiın sinemanın en zayıf tarafı
dır. Raksı yazı öldürdü; ve sinemada 
yeni bir yazmak tekli, kelimelerden 
ba.tka ıeyle yazmak ıekli vardır ki biz
zat yazıyı da öldürebilir: Ralaıı öldü
ren kelime gibi, kelimeyi öldüren f8" 
kil.,, 

Ben, kenai hesabnna, •inem.arun ro

ve (A•yadan lnif) isimli bekleni 
len büyük eserini bitirmeğe çalıfı 
yordu. 

Rifat Recai Bey 48 y~ına gel
mi' olmamna rağmen evlenmemit 
ti. Cabi sokağında yeni yapılmıt 
bir apartımanın ikinci katında o
turuyordu. Muazzam bir kütüpba 
nesi vardı. Buradaki genit masa- • 
sında okumak, yazmak, çalıtmak 
en mühim mefgalesi idi. 

Rifat Recai Bey birden başını 
kaldırdı. Apartımanın kapı kili • 
dine anahtar sokulduğunu kapı • 
nm açıldığını duymuflu. Bu ge • 
len sanki kendi evine geliyormut 
gibi, hiç bir leye aldırış etıniye • 
rek tırrangadak kapıyı kapamıt -
tı. Anti~ambrda ayak sesleri du • 
yuldu, az sonra kütüphane kapı
sının çerçevesi içinde bir kadın gö l 
ründü. Kadın evvela bir sayha ko 
pordı: 

- Ah, dedi, eyvah, yanlıt gel • 
mi,im. 

Korkusundan adeta titriyor, düt 
memek için kapının pervazına da 
yanıyordu. 

- Affedersiniz efendim, diye 
bildi, ben katı yanıldım. 

Rifat Recai Bey ayağa kalkmıf, 
kadının yanma gelmitti. Onu elin 
den tutup bir koltuğa oturttu: 

- Sükfuıet bulunuz hanımefen
di. Böyle bir şeydir ki herkesin 
başına gelebilir, dedi. 

- Doğrusu şaşırdım kaldım e
fendim, anahtarım nasıl sizin ka 
pının kilidini öyle kolaylıkla açı 
yordu. Kimbilir, benim için şimdi 
neler dütünüyorıunuz? 

- Hadise çok ehemmiyetsiz 
Hanımefendi. O kadar mütehey • 
yiç olmayınız. Şöyle biraz istirahat 
buyurunuz, rica ederim. 

Kadın koltuğun kenarına İ!İf 
ti. Hakikaten ayakta duramıya -
cak kadar bacakları titriyordu. 
Batında kırmızı küçük tokun al • 
tında bol ondüle saçları, yüzünün 
gayet zarif bir profili vardı. De
di ki: 

- Efendim, ben üstünüzde ü • 
çüncü katta oturuyorum. J'liasıl 
bu kadar dalgmlaşmışım, hayret! 
Kendi evim gibi anahtarı sok • 
tum, kapı açıldı, girdim. Bilseniz 
ne mahcubum. 

Kadın ayağa kalktı, kapıya doğ 
ru yürüdü. Rifat Recai Bey de 
komtusunu teşyi etti. İçinden: 

- Doğrusu enfes kadın, diye dü 
tündü. 

Ertesi gün kapıcıdan tahkikat 
~aptı: 

- Evet efendim, yeni latındı. 
Süeda Hanım.. Avukat merhum 
Affan Beyin dul zevcesi .. Galiba 
çok zengin bir hanımmıf. 

manı ve edebiyatı öldürebileceğine i- ,,.,...,, .... __ ....,...,,...,,...,,...,,..,....,,..,.....,._..., 
nanmarnakla beraber sinema sana.ti- ketten aıynlarak yalnız fiki ve felse. 
nin yarın bugünkünden çok daha ge- fe kalmakla mevkiini tahkitn edebile
nit mikya&ta halk kütlelerini istila .,.. ceğine ve bu .,..Jcip sanatle rekabet e· 
deceğıne ve terbiyevi bir ıanat halinde debilecektir. 
kullıuularak bu saha.da lasmen kita- "AJya üzerinde fırtına,, Troyka,,, 
bm yerini ve hem de kitaptan daha "hayat yolu,, gibi filmlerin gündelik 
muvaffakıyetle tutacağına inanıyo- ıeritler gibi seyredildikten sonra he· 
rum. Bunun içindir ki sinema ve ede- ınen unutulmayan, fa.t...t tıpkı büyük 
biyatın kendi saha.lannın tayin ederek edebi eserler gibi üzerimizde unutul
kendi çerçeveleri içinde kalmalan ve mayan tesirler bıraktığını dütünmek 
biribirlerinin hudutlarını afllJamala.n -ainemanın indi müJAhazalarla in.kir e· 
&ene k"ndi menfaatleri icabıdır. Çünkü dilemiyecek kadar kuvvetli bir sanat 
vaka ve hareket olan sinemanın kar§r- olduğuna kafi bir delildir. 
amda edebiyat an.ca.k vaka ve hare- Yaıar N AB/ 

besine rağmen hala saf kalabilitine 
gülüyordum: 

- Hiç bırakır mı? Adım adım 
takip ediyor ... Ondan kurtarmak 
lazım ..• 

Germaine, elini alnına vurdu: 
- Bu da Sırrı'nın bir kolposu ol-

masın ••.• 
- Hayır! 
- Bu kadar kuvvet ve emniyet-

le, hayır! demenize tatıyorum ... 
- Bu genç kız, yalan söylemiyor 

du. 
- Peki, sen, bu kızı ne maksat

la koruyorsun? 
- Onu Sırrı'ya ka111 bir Atu o

laraık saklamak istiyorum. 
- Buna sebep ne? 
-Çünkü Sırn, timdi de akra -

bamdan bir kıza göz koydu! 
Germaine, tekrar yerinden fırla

mıştı: 

- Peki, onu evinize nasıl soktu
nuz? Bu kadar gaflet olur mu? 

- Kızın babası da kumarbaz. 
dır. 

Fransız kadını, elile omuzumu 
tuttu ve eğildi, saçlarımdan öptü: 

Kolumdan çekti, masaya doğru 
sürükledi: 

- içelim. • • Yeni battan sofra
ya oturabiliriz. Siz, yarın, bana, 
ayık kafa ile anlatırsınız. 

- İçelim, çocuğınn. ... 
- Sırrıya, ben de bir oyun oyna-

mak isterim. Şu Kanay donjuana 
bak! Ona bir ders vermeli ... 

- Haketti, sanının! 
Germaine, gülüyordu: 
- Artık onunla boy ölçiifebili

rim. Şimdiye kadar elim kolum 
bağlı idi. Fakat bugün kuvvetli • 
yim. Sizin gibi bir ortakla çalışa • 
bilirim. 

Sesimi yavatlattım: 
- Y almz, bunu Sın bissebne • 

meli! 
- Şüphesiz. Gafil avlanırsa, da

ha zevkime gider. 
Germaine, garsonu çağırmıt, 

buz ve beyaz tarap emretmitti. 
Yüzüme tuhaf tuhaf baktı: 

- Pek mi fazla teklifsizliğe vur
dum? 

- Budala kadın, dedi, benden 
mi çekiniyor, nedir? 

Rifat Recai Bey müderris arka 
datlarından Hilmi Beyin ziyare-

tine gitti. Söz arasında Hilmi Be 
yin kansı Ulviye Hanım dedi ki: 

- Size iyi bir komtu geldi Recai 
Bey deiil mi? Süeda Hanım. Biz 
o aileyi eskiden tanırız. Bilseniz 
ne kibar bir kadındır. 

Kilit meselesini bir türlü izzeti 
nefsine yediremiyen Rifat Recai 
Bey: 

- Evet öyle bir kadm gelmif, 
dedi faka~ ben kendisini pek aca 
İp b~ldum. dedi. ve macerayı an
lattı. 

Ev sahipleri: 
-Tuhaf tesadüf! dediler, fakat 

kadın öyle zannettiğiniz gibi aca
ip değildir. Bilakis gayet ciddi ka 
rakterdedir. Onu iyi tanımamıtsı· 
nız. 

- Doğrusu hiç te fazla tanımak 
istemem. 

Ev sahipleri ısrar ettiler. Niha
yet bir davet sofrası kararla,tırıl 
dı. 

Rifat Recai Bey şimdi üçüncü 
defa Süeda Hanımla konutuyordu. 
Üçüncü defasında yalnız idiler. 
Pek çabuk anlaşmıtlardı. Rifat Re 
cai Bey Suada Hanımı artık aca
ip değil, bilakis zeki, güzel ve spi
rütüel buluyordu. Hatta bunu genç 
kadına da söyledi. Kadın bu erkek 
iltifatı kartısında gözlerini eğdi 
ve tıesini çıkarmadı. Öyle sükfit
vardır ki ne kuvvetli sözlerden 
daha kuvetlidir. 

Artık her ,ey tatlı geçiyordu. 
Fakat Rifat Recai bir türlü kilit 
meselesini hazmedemiyordu. Gü • 
nün birinde içindeki bu ağırlığı 
da boşaltı. Neden Süeda Hanımın 
kendisine karşı kapısını böyle ka 
le dıvarına çevirdiğini anlamak is 
tiyordu. Süeda Hanım bir kahka 
ha kopardı: 

- Hem de öyle kilit vurdum 
ki .. dedi. 

- Bana kartı mı? 
- Belki.. Benim anahtarım si-

zin kapıyı açtıktan sonra, asizin 
anahtarınız da pek tabii olarak. 

- Fakat benim öyle bir 7ey ya 
pabileceğimi nasıl tasavvur etti • 
niz? 

- Bilmem, şimdi artık kimse • 
den korkum yok. 

Rifat Recai Bey öyle müteessir 

_Hala devam ediyorsun! 
Başını kaldırdı; bana, uzun u

zun baktı. Beyninin içinde uzalan 
ve kısalan mesafeleri tahmin edi
yor gibiydi. Acaba, neyi ölçüyor 
du? Senelerin, benim yuzum ve 
vücudum üzerindeki kat'i, hakiki 
izlerini mi arıyordu? Fakat niçin? 
hüsnü niyetimden emin olmaf=la 
beraber, benim hala gizli maksat
larla hareket ettiğimi mi düşünü
yordu? 

- Yarın, etraflı konutacağız. 
Bu gecelik, son bir sual? 

- Sor, yavrum. 
- Bu kız, fransızca biliyor mu? 
F erbundenin hayali gözümün ö-

nüne gelmitti: 
- Pek zannetmiyorum. 
Germaine, düşünceye varmıtiI: 
- Bu fena ... Türkçem, çok za· 

yıftır, hatta bilmiyorum, desem da
ha doğru ... Kızcağtz, benimle otur
maktan sıkılacak ... Ona, benim 
kontrolum altında, iyi bir yer bul
malıyım. 

- Çok iyi olur. 
- Bir Fransız ailesi tanıyorum. 

- Pardon, bey. . • Demin, sizin 
için biraz sert bulundum .... Bilmi
yordum ve necabetinizle alay et
mek küstahlığını gösterdim. 

- Hayır, yavrum. Böyle şeyleri 
hiç dütünme ... Canın neyi isterse 
emret .. Aklından küçük bir endişe, 
tereddüt geçmesin ... 

O kadar samimi söy)iyordum ki 
adeta gözleri yaşarmıştı; tatlı bir 
gülümseme ile başını iğdi: / 

Eskiden beri lstanbuldadırlar. 
Madam Fransois güezl türkçe bilir 

Gayri ihtiyarı yerimden sıçramış 
tım: 

- Samimi idiniz, bana bu katla
n kafidir. - Mersi ••• 

- F ransois mı? 
Germaine de benim hayretime 

Bugünkü program 
ISTANBUL, 

18,30: PIAk netri7ab. 19: Mffot Cemil 1 
tarahndan çocuklara masal. 19,38: Alaturlılf 
musiki netriy•tr. (Eftalya Sadi H . Keman Stt 
di 8. Refik B.) 21: Ajans •e horaa ha~ 
leri. 21,25: Necip Yakup bey orkeıtraaı ta,.. 
fından muhtelif eserler. 

V A R Ş O V A, 1415 m. --
10,10: Salon muaiki•İ. (plilıt.) - Muhte 

bahisler. 21,05: Senfonik bGyük konser. 22.) 
E.lebiyat. 22,45: Hafif musiki. 23,30: Da.ıı• dl 
sikiıi. 24: Mti•ahabe. 24,M: Dansın dft'anU· 

B U K R E Ş, 364 m. 
18: Motoi ork&Stra••· 19: Ha4Mırler. 19,1 

Orlır.eıtranın deYamı 20: Oni•ersit:e dersi. 1J 
20: Plik. 20,45: Konfera••· 21: Taıao 
(Melle Dorothy Humphrey•.) 21.,20: ıtadfl 
orelntra•ı tara.fmclan •eof•11ik konser. 
Konferans, (Fran•ız •eya Alman lisea.il 
22,15: Kon•erin de•amı. 22,45: Halterler. 

B U O A P E Ş T E, S50 m. 
19: Konser. 20,15: Masal.abe. 20,45: Sahil 

nin seai plilı:ları. 21,45: Opera orlc.•tr• 
23,20: Harwath aiıan takımı. 24,20: Nol'r• 
aiıan ta.kuru. 

HAMBURC,332m. 
20: Müsahabe. 20,45: Friadrieh Lienh• 

haklnnda netriyat. 21,10: Skeç. 22,45: Net 
netriyat. 

KONICVUSTERHAUSEN 
18,40: VirtÜo:r; keman kon•eri. 19,35: Si 

si müsahabe. ZO,:? 22: Diekera., isimli nt"f 
yat. 23,25: Denizciliğe dair. 24: Ezisa BI• 
tarafmdan pİyMıo konıeri. 

M O S K OV A, ı72" m. 
19130: Musüc.ili neıriyat. 21: Solo aita.r. 

Almanca neıriyat. 
B E L C R A T, 437 "'· 

2~: Pliı.k. - Relı:l8.m. 20,20: Piyano k;ı 
aerı. 21,40: Koro konseri. 23,30: Radyo ıi-
1<.estraar. 

ROMA, NAPOLI, EARI 
22: Operadan na.klen Boit•nun .. MEFJS1 

FELE,. opera" (4 perdelik.) 
ŞiMALi lTALYA CRUPU 

21,45: "Ma.dame di Tebe,, iaimli Lonm 
donun operet temsili. 

P R. A C , 470 m, 
19,25, Almanca. 20,201 Pl!k. 211 0-•,ı. 

naklen: Smıelıı::tan•nın "sablmıı ze•cİ., ia.imli 
pera. - Haberler 'Ys, 

B R E S L A U, 316 m. ' 
11.,.25: El harmoDisfN L:onaer. - MahtıtF 

20: Dana musikisi. 22.16: Tayyar• lr.ombal• 
23,10: Taıanıtl. 23,30: ıece musikisi. 

VfYANA,507m. 
20: Kı•a haberler. 20,15: Ecnebi beatak 

ların eserlerinden konser. - Muhtelif. 2.3,1 
lnıilizce konferans, 23,25: Dana mu•ikiai. 

iRTiHAL 
Tüccardan, Şehir Meclisi 

Ticaret Oda.ar azasından HaYlud 
Hacı Recep Beyin valdesi vef 
etmittir. Cenazesi buııün Şehzad 
ba.ındaki hanesinden kaldırılar• 
Fatih camiinde öğle namazı 
deleda Edirnekapısındaki aile 
perine defnedilecektir. 

FRANSIZ TIY A TROSU 
Bugün saat 14, 16 ve 18 de Muallid 

Beylerle talebe efendileTe mahıaı 3 rnT 
tine Salsburg Kuklalar Tiyatroıunun 
da ınüııemereleri . Umumi duhuliye 
ve 30 kurujtur. 

Aktam •uare saat 21 de Veda 
ınüsameresi. 

SATILIK BAC VE BAHÇE: 
Yeniköy ile Tarabya ortaunda 9-l 

dönüm miktannd'*i bait ve bahçe 
halli satılıktır. içinde kuyu, tatlı au, 
lumba, 200-250 kadar Yanİ! ve ağaç 
leği vardır. Dalıa ziyade malU....t: Y 
ni Postahane karşısında No. 20 solıo 
Ohannes Papasyan efendiden alınal>ilil' 
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Aınn umdeıi " MiLLiYET" tit· 

ABONE ÜCRETLERİ : 
Türkiye için Hariç içi' 

L. K. L. · 
3 a,-lıiı. . . • • • . • • 4 - a -
8 .. . • • • • • • . • 1 50 14 -
ı2 ·-·--·~··-·~·~·~·~·-·-1~4 ____ 2_s_-'"'-, --Celen .. evra.lı: ll•ri •erilmez.- J\&Qdcll 
ıeçen nuth~la~ 10 lır.~ru.ıtur.- Gaute f 
matbaaya aıt ııler ıçin Müdlriyeta mütl 
c.aat edilir. Gazetemiz iliı.uların meı'uJit' 
tini kabul etmez. 

bir tavır aldı ki, Süeda Hanım 
men ilave etti: 

- Fakat kilidin anahtarları~ 
çift yaptırdım. Eğer cebinizde ' 
ğırlık olmazsa, biri sizde kahı~ 
biri ~ende • • SEM 

fatırmıftı. 

- Ne oldu? Yoksa Madam f 
sois' ı tanıyor mısın? 

- Bundan on bet, on altı • ~ 
evvelisi, belki de daha ziyade ol 
Bursada idim. Kaplıcalarda 
Fransız ba:ba kızla tanıflJlıttl 
Kızın İsmi Fransois'dı. 

- Babasının adaı? 
- Mösyö Raymond'd\. 
Bu sefer, Germaine aıçramıtl', 
- O ... Onlar ... garip tesadii~. 
- Onları bir daha da gömıeo 

Ne oldular, bilmiyorum. Herb-1 
Fransois, çok değitmittir. ev 

F ransois' e tekrar tesadüf ed• ..t! 
leceğimi ummak değil, dütii~:.I 
miftim. Demek, Mestureyi goı' 
cektim. Öyle ani bir beyecanlll J 
sılmıştım ki. Germaine, bunıı 
hal farketti: • 

- Frall'SOis'ı sevmiş mi idiP· 
-Hayır! 
Germaine, bir kadeh faraP J 

durup uzattı: 
1 . s . . d -·1 . 7 - ç .... amımı egı sın. J 

Şarabı yudum yudum içiyo.r ~ 
Gertnaine, hiç bir hareketinı• il 
den kaçırmıyordu: ~ 

- Sen, hakikaten anlatılıı' 
garip bir adamsın! Kuvvetine ~ 
güveniyorsun! 

1 - Ne gibi? 
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Niçin terzilere dünya kadar pa· 
t11, vermeli ... Hepinizin elinizden 
aşağı Yukarı iş gelir. Her gün giıye
C~ğiniz bir manto için de terziye 
~·ttnekte ne mana var. itte size 

1 deın1 . tık hem pratik bir manto mo-
e ı: 

tıı 1 tnetre 40 santim eninde ve 2 
Ilı etre 40 santim boyunda bir ku· 

kaşla vasat bir boy için pek ala 
Çı ar. 

Evvela yukarıdaki patrona göre 
eantimi santimine hesap ederek 
"e bittabi dikit payı bırakarak bir 
llıodel kesin ve bundan sonra bu 
~kdelleri kum~ınızın üzerine tat· 

1 ederek biçin. Sırt diki~iz ola
ıaktır. Bunun için kuma91 ikiye kat 
ilYın ve öyle biçin. Demek arka üç 

l>arÇadan mürekkeptir. Biri arka. 
Ya gelen kısım, ikisi yanları kavut
~ran kısım. ön parçada da iki 
.'dekup,, vardır. Kezalik cep kapa. 
ın dikit yerine gelecektir. 

d Arka yaka o.n üç santimetre enin 
dedir ve kumatın fitili istikametin· 
b~dir. İşte yukarıda dediğimiz gi-

1 bunu yapmak için bu modele gÖ· 
h': kağıt kesin bunları iğne ile biri· 
ı:ı;rine yapıştırın vücudunuza göre 
tik: olamıyacağını iyice hesap et· 

en sonra kumaşa makas vurun. 

}' hl3.u manto için koyu kırmızı ve 
e:.,~t koyu sarı bir kumaf intihap 
l; ~rse çok iyi olur. Bu sene kare. 
la tna,lar da çok modadır. Bun. 
lar da Yapılabilir. Fakat kumaş • 
tırık 1 .. k . 1 

•ıııa . are erının ço genış o ma • 
l'alt dıkkat etmelidir. Mantonun 
d'4 aa~ geniş olduğu için bunlar 

tyi gider. 

~İ/ ~lı tııodel 42 beden üzerine v~ 
~ llııftir. Biraz daha zayıf veya f 1f 
. •ıı olanlar on• göre model tan • 

~11lı etmeli ve bellerinin vaziyeti
lıe göre biraz daha genişletmeli 
"eYahut daraltmalıdır. 

liad; güle güle! ... 

Nikelli eşyanın üzerindeki 
Pasları nasıl silmeli? 

» Paaların üzerine içyağı sürün. 
Yed"' .. 
tıııı .. 0 rt gun bu yağı böyle efY&· 
)ak Uzerinde bırakın. Sonra aınon
le :'. hatırılını, bir kumaş parçasi
leı'11ın ... Eğer pas hala çıkmazsa 

ıteler· .. . b' b h.. .. ın uzerıne ır ezle tuz ru-
" •u .. V S•-·ı run. e derhal bir bez par· 
.... e " 

tıı~ ~gftıırun. Derhal silmezse-
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Tıkalı muslukları nasıl 
açmalı 

Hay Allah müstahakkını versin! 
Musluk ttkanmış .. Gördünüz mü ha 
tınıza geleni ... Şimdi bunu nasıl a
kıtmalı? ... 

Bir miktar karbonat alınız. Ağ. 
zından içeri dökünüz üzerine kay
nar kaynar sıcak su botaltınız. Kar 
bonat eriyerek bütün pislikleri gö
türür ve musluk açılır ... ı:ı .. Yenıkler büzülür. Bundan sonra 

ıe · b t li ol su ile yıkamak veya tek-
8.t ·ı 11 ınek lazımdır. 

Kemik eşyayı 
düzeltmek 

~.1-fanımefendi banyodan çıktı. 
ı:: de haktı ki ne görsün kemik 
~ "ih Yamrı yumru olmuf .. Şimdi 
d~ tarağı abnalı mı? .. Hayır bunu 

1111~eltınek kabildir. Tarağı tekrar 

~k suya batırnız bir mü~det ~~
~i~ Yav~· yavat bükerek ıstedıgı· 
~1 tekh verebilirsiniz. Fakat sa· 

F akat,olur a, belki içinde daha 
ağır madde kaçmıttır. Gene açıl
maz. Bu takdirde yarım tite kadar 
tuz ruhu boşaltınız. Haddi vana 
açılmasın ... Belki tuz ruhu boruları 
boz ar diye korkarsınız. Endite 
etmeyin bir fey yapmaz ... 

ıı o' . . h -anca kuvvetınızle abanma· 
ıı. s e-. .~nra kırılır ... 

~.}'~~u? •eklini değiştiren kemik 
llıii_ •çın ayni usulü tatbik etmek 
l\aı. llıkündür. Mesela gözlüğün ke· 
t 

1 
Yani kulak atkısı da ayni su· 

Ayakkaplarını su almaya 
karşı muhafaza 

Bu çocuğun ayakkapları gene su 
almıt ! 
Hani yağmur desenize? .. Fakat 
bu itin kışı da var. Çocuklar ak~
ma mektepten hep ayakları bıç bıç 
gelirler ... Ayakkaplarının su alma
sına kar,ı şu tertibi kullanmalı İki 
kısım vazelin almalı. lki kısım sarı 
cila almalı bir kısım da trebentin i
lave etmeli ve halitayı ayakkabının 
üzerine sürmeli. Su almasına karşı 

ir. 

masası 

d Küçüfa hanun vücudunun teraııetini 
aha zıradeleştirmek istiyor. Derisini 

daha zıyade yumu1atmak İ•tiyor. Ne 
Y'!P~ın? 100 gram gülauyunu 6(1 gram 
~~kı'!';ı:a ?af . g/İ.aerin ile kaT!lftır•ın; 

paını bır lıtre .su ile çalkalaaın. Ve 
banyoya girmeeden beı dakika eııııel 
bu "'.t;ıhlülü içine boıaltsm. Hem ban· 
yo guzel kokar hem deri yumatır. ,. ,. ,. 

. Çilli'luz! Çinli kız! kınalı yapıncak! 
dıye alay ederl-r y .. .. .. 

k 
~ ... uzunu -

z;~ arfı değilse bile arkanız.dan 
soyle~ler. • • Yüzünüzde eğer maazal
lah ~ıl ııarsa hemen fU tertibi kullanın 

Bır k_aıık gliaerin, bir kaşık limon 
suy u, bır kafık zeytinyağını karıftırı
n~z. Ve yatmadan evvel yüzünüz:leki 
çıllerin Ü.zerine sürün. • . Bir müddet 
son ra çiller çıkar, çıkar ama, yastJk 
ö."!üsü acaba ne hale girer) 

lngilterede bir çok sarl§ınların çilli 
olduğu malümdur. /ngiliz kınalı ya • 
pıncakları hep bu u:rulü tatbik eder -
lermiı( 

••• 
. Yüzü nanl boyamalı? .. Bu, ayrıca 

bır sanattır. Aıı:'o,tayım de; dinleyin 
hanımefendiciğim: 

· · · Eğer yüz şöyle toparlacık te
kerlecik ise kırmızıyı burnun he:nen 
Y~kınına sürmeli ve yanakların ü:ze -
"'.iden .h?lilçe, oldulrça afaiı doğru in 
dırmelıdır. 

· · · Eğer yüz Topatan kavunu 11ibi 
uzunca iae, kırmı.at)tt elmacıkkemikle
rinin üatüne ve burundan ziyade şa -
kaklann yalrınına sürmelidir. 

. • · · Çenenin üzerine vurulan halil 
bır kırmızı. u~nca bir çeneyi oldukça 
toparlaklaıtırır. 

• . . Krrmızıyı daima yayarak sür -
melidir. Ve derece derece a%altmalı ve 
kulak memesine kadar ha/ilçe indir
melidir. Burnu da bembeyaz bırakmak 
bedii zevkinize muhaliftir hanunelen- [ 
di. Faideli maliimat 

~ ,. . ... .................. ________________ _. 
. Genç hanımlanmu.ın çoğu ıuıbahle

Yuı kalkınca alelô.e<ıle yüzlerini yıkar
la_~ - hof yıkarnıyanlar da vardır ya -
tfuzelce kuruladılttan sonra biraz pud
ra, biraz ruj sürerler. Tuvaletleri ol
muf. bitmiıtir. Fakat bu kô.fi mi? 
l Fılhakilıa fİmdi gençtirler, 11üzeldir 
!'· ~ a_kat gençliklerindelti ihmalci • 
lı~lerının acıa1nı ilerde, yüzlerinde va ... 
~ıtsiz buruıuklar ha81l olmıya baıladı
trı zaman duyacaklardır. Kadının Ytlfı 
bulunduğu Y"f dejil, göaterdiği yaştır. 
Bunu unutmıyalım ve uzun zaman 
genç ııe güzel kalmak için elimizden 
geleni yapalım: 

1 Sabahleyinyüzümzü sabun ile 8U ile 
Y!"amalı ~ı".'':• yıkamamalı m1yız? E
ger sabun ıyı ıse, yani icinde fazla ki
reç yoksa yıkanabilir. Su da kireçsiz 
olmalı ııe demir gibi çelik gibi hiç bi,' 
madeni ci•imle karıpnamıı bulunma· 
lıdır. En irisi, uzun ltilı.n kısası, yağ. 
mur . ".,~Y~ ıle yü:zünü:zü yıkayın ve bil
meJıgını:z sabunları kullanmayın. 

Yü:ıılerinde çok sivilce çıkanlar fın 
~ıjı. ağacı yaprağını ııeyuht m ina :içe • 
gını kaynatıp wyunu ılık olarak kulla
nırlaraa ~e'!' ciltlerini beya"1atırlar, 
hem de sıııılce çıkm<Uına mani olur • 
lar ••• 

Kirli kürkleri temizle
menin usulü nedir 

Kürkleri dolaba koymak zamanı 
geldi. Bütün kıt mevsiminde belki 
kürkleriniz kirlenmiştir. Eğer lrurk 
esmer renkte ise ziyanı yok. Fakat 
açık renkte ise o zaman fena ... 

Fakat bunun da kolayı var. Bi
raz suyun içine bir parça amon
yak ve bir miktar da benzin ilave 
edin. Kürkü güzelce bununla silin. 
Fakat bezi kürkün tüylerinin yattı
ğı tarafa doğru sürtınelidir. 

Güvelere karşı kürkleri 
nasıl muhafaza etmeli 
Ah bu kafir güveler ... Bir yere 

bir feyi bırakmağa gelmez ki he
men yerler ... Şimdi kürkünüzü de 
dolaba kaldıracaksınız. Fakat güve 
!erden rahat yok ki ... Gelirler di. 
dik didik ederler. Üzerine nafta. 
!in ekseniz o!maz. Kürkü bozar ... 
Fakat merak etıneyin. O güve i
ken rahatını dütünüyor da biz in· 
san iken ona kar'ı bir çare hula· 
maz mıyız? Uzunca bir Amerikan 
torba alınız. Alt tarafından yani 
dibine naftalin ekiniz sonra kürkü 
ince bir elbise asacak ukı ile sa]. 
landırınız fakat naftalin değmesin. 
Sonra askının teli üzerinden tor
banın ağzını büzünüz buraya da gü 
zelce naftalin yerlettiriniz, üstüne 

Bu aene ll:lhassa sabahla,.. g ly. 
mek için spor mantolan çok moda
dır. Yakanda iki tane model tak
dim ediyoruz. Bunlar açık renkte 
kumQfiardan ve örgüsü kalın ku· 
maşlardan intihap edilmektedir. 
Troi. • quar<t denilen manto ve el
biseler de çok reVQftadır. Bunlar 
elıt11eriya li'ribirine zıt renlıtlertlen 
İntihap olunnıalrtaJır. 

Şimdi gelelim tuvalete: Yüze eııııela 
bir masaj kremi sürmelidir. Bu krem 
cilt yağlı ise yağ81z, cilt yağsız ise »ai 
k olmalıdır. Cildin kendine lô.zım olan 
grdayı alabilmesi için on dakika kadar 
öylece bırakmalıdır. Eğer yüzümüze 
kremi sürer sürmeı silecek olursa.k 
hem paramıza yazık olur, hem de ııak 
timtıe. Kremi sürdüğünüz %aman yü .. 
züniize oıağıJan yukarı, önden geriye 
doğru olarak halilhalifmaoaj yapın. 
Ve beı dakika sonra derinin İçemediği 
kremi silin. YüzünÜ%Ü yağmur suyu ue 
yahut yakanda yazdığımız; nebat/arın 
&uyu ile y.kayın. /hlamur ve papatya 
6uları Ja fayanı tavsiyedir. 

Bundan sonra yü~ü kurulamadan 
g~:zellik kremini sürmeli. Fakat bunun 
~~:z altlarına sürülmemesine bilnassa 
ıtına etmelidir, Göz altlannın pudıa
lanmaaı da muzırdır. Bu kremın deri 
lara!ından iyice içilmesi için bir iki 
dakılıa beklemek lô.zımdır. Yüz bun
dan sonra bir Pamukla silinir ve pud· 
ralonır. Euvela kırmızı~ sürmek ve 
sonra pudralanmak lıUımdır. Dün;;a· 
da, hıç çirkin kadın yoktur. Y ı>ter ki 
güzel olmaamı bilsin! 

bir boğum daha yapınız. Naftalin , 
top gibi orada kalsın. Kürkünüzü 
dolaba kaldırınız. Haddi varsa gü
ve gelsin bakalım ... 

Badem şekeri nasıl yapılır 
Hepimiz badem tekerini seve

riz. Hele çocuklar bayılırlar. Fa. 
kat badem tekerinin nasıl yapıl
dığını bilmeyiz. Halbuki bu cid • 
den çok ba!Jittir. 

lfte size zari/ yünlü bir bUh modeli... Basene kanarya sarısı 
blüz.ler çok modadır ve çok şık görünmektedir. Yulrarıdalri gördüğünüz. 
modelde kanarya sarısından yapılm ıf ve üzerine koyu mavi ile açık ma
oi bir marka l iflerunİftir. Markalar tekrar revaç bulmağa başlamıştır. 
Bilhassa sabah gezintilerinde, deniz. kenarlarında bunlara sık sık tesa
düf edilmektedir. 

Sürahileri temizlemek 
Bu ~ürahilerin İçi de çok kirleni

yor değil mi? .. Biliyorum yumur
ta kabuğile çalkalarsanız çıkar te· 
mizlenir diyeceksiniz. Ben daha i
yisini biliyorum incir yaprağı da 
daha iyidir. Fakat ya sürahinin 
ağzı darsa, mesela tuvalet masanı· 
zın üstündeki 'itelerin içini temiz· 
!emek isteseniz. O :z;;ınıan mütkü. 
!at var. Bunun için bir miktar tuz 
alınız titenin içine koyunuz üzeri
ne de bir miktar sirke ilave ediniz 
sonra çalkayınız ! Tertemiz olur. 
Fakat sonra da bol su ile yıkamalı .. 

Aynaların muayenesi 
Küçük hanım gelin olur. Çehiz 

düzüyorsunuz. Tabii bunlar içinde 
de bir çok ayna vardır. Aynalı do
lap, tuvalet takımı vesaire vesaire .. 
Fakat bakalım aynalar iyi mi? lyi 
olup olmadığını nasıl anlarsınız. 
Elinize bir beyaz mendil alınız, 
mendili aynaya yaklattırınız eğer 
aksi beyaz ise ayna iyidir. Eğer 
aksi yeşilimsi ise ayna fenadrr. Ay. 
nanın kalınlığını anlamak için de 
bir parmağınızın mafsalı ile üzeri
ne vurun. Eğer ses tok tok çıkarsa 
ayna kalındır. 

Bir kilo kadar badem içi alınız 
temiz bir havlı ile güzelce uvala • 
yınız. Ta ki üzerinde toz ve saire 
kalmasın. Sonra bunları kalaysız 

bakırdan bir tavaya koyark üstü • 
ne bir kilo teker ve bir bardak su 
dökün. Tavayı atetin üstüne ko • 
yun. Biraz sonra teker sulanır ve 
kaynar bu esnada bademler şurup 
ta oynamaya b&flarlar .. İtte o za· 
man tavayı atetten kaldırın. Şe • 
ker kum gibi oluncaya kadar çal 
kalayın. Sonra bademlerle şekerin 
yarısını tavadan alın ve kalan fC
kerf tekrar tavaya koyun. Şekerde 
bir ağda kokusu hi.aıl oluncaya 
kadar bekleyin. O zaman tekrar 
ba~mleri içine atın ve Üzerlerine 
tekerlerin yapıfması için bir müd 
det çalkalayın Sonra bunları ta • 
vadan çıkarın, evvelce bademlerle 
beraber çıkarını' olduğunuz 'eke· 
ri tekrar tavaya koyun üzerine ya 
nm bardak kadar su dökün, teker 
ağda haline gelince bodemleri içi 
ne atın ve tavayı ate~ten kaldırıp 
bademler tekmil şekeri Üzerlerine 
alıncaya kadar çalkalayın. Sonra 
bunları beyaz bir kağıt üzerine 
boşltıp kuruyuncaya kadar açık • 
ta bırakıp. Görüyorsunuz ya ha • 
dem tekeri yapmak ne kolaymıt?!. 

Ayva peltesi 
Ayvaların kabuklarını soyduk 

tan sonra dörde bölün, çekirdek
lerini çıkarınız. Ve ayıkladıkça bir 
su dolu tencere içine atınız. Tek • 
mil ayvalar ooyulup hazır olunca 
hepsini toprak bir tencereye koya 
rak hepsini örtecek derecede içi· 
ne su ilave ediniz sonra atefe hıra 
kmrz. 

Ayvalar yumutayınca bir delik 
li kepçe ile çıkarın bir yerde gü • 
zelce ezin, sonra bir deliklinin ü
zerine bırakın iyice süzülsün •• On 
dan sonra bu suyu atın. 

Tencereye süzülmüt ayva su • 
yunu tartıp bir litre suya yarım ki 
kilo teker ilave ederek arasıra ka 
rıştırarak kaynatın, kepçeden dam 
ladığı zaman donarsa lüzumu ka· 
dar pitmit demektir. Hemen bu 
kavanozlara botaltınız ve ağrzları 
nı bet altı gün açık bırakınız, son 
ra kavanozun ağzı kadar yu -
varlak bir kağıt ke!İniz bunu tül 
bentin üstüne koyunuz. Ve ikinci 
bir kağıtla kavanozun ağzını kapa 
yın güzelce gerin ve bağlayın. 

Bakın az kaldı unutuyorduk. 
Ayvaları kaynatırken içine çekir· 
deklerini atmayı i!hmal etmeyin. 
Pelteye lezzeti o verir. 

Elma peltesi de tabii bunun gi· 
yapılır. 

Petifur 
İki yumurta akını köpürüp k'a 

tılaşıncaya kadar çalkalayın. Dört 
katık toz teker ve az dövülmüt li 
mon kabuğu ilave ederek tekrar 
çalkalayın Lezetli bir mayi elde 
edersiniz. Bunu yağlı bir tabaka 
kağıdın üzerine yarımşer ceviz ce 
aametinde dökün. Her damlanın 
arasında biraz mesafe olmalıdır. 
Sonra pek sıcak olmayan bir fı • 
rında on hef yirmi dakika kadar 
pi,irin, bu kurabiyeler teneke ku 
tularda uzun zaman muhafaza e
dilebilir. 

Denizcilere ilan 
IST ANBUL DENiZ TiCARET 

MODORLOCONDEN: 
htanbul Türk Anonim Elelcb-ik Şirke

ti tarafından Galata Köprüsünün Haliç 
tarafında ve köprüye bititik olarak bir u· 
cu Calata'da Mehmet Ali Pqa Hanı ö
nünden diğer ucu Eminönünden geçmek 
Üzre deniz altına bir elektrik kablosu dö
ıeneccktir. 

Bu kablo 8 - S • 934 tarihinde n iıiba· 
ren kablo duba11 tarafmdan onbet gün 
2arfında seyriıefcre mani teşkil etmemek 

üzre konacağı ve duba kablo döşeyen 

gemilere mahıuı a1Mnet!eri lafıyacağı 
denizcilere ilan olunur. ( 16487) 
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MiLLiYET SALI 8 MAYIS 1934 

.. . ~ Şehir meclisi Zabıtanın bir muvaffakıyeti 
MUTEFERRIK HABERLER 1 (Ba§ı 1 inci sahifede) 

maktadırlar. Esanf Bankasının va 
ziyetini tetkik eden komisyon re
isi Galip Bahtiyar Beyle arkadaş • 
!arının da, yaptıkları tahkikat et • 
rafında mütemim izahat vermele -
ri beklenmektedir. 

(Başı 1 inci sahifede) 
Bu Ermeniler Sultanahmet meydanında bir Türk hanımına tesa · 

düf ve ona tecavüz etmek istemişlerdir. Türk hanımı mütecavizlere 
icap eden cevabı vererek terbiyesizliklerini ihtar edince bu küstahlar: 

- Sen Ermeni idin, Türk oldun, milletine ihanet ettin. Çıkar O 

üstündeki çarfı ! diye kadıncağızın üzerine çullanmışlar ve biçareniP 
çarşafını parçalamıya başlanıışlardır. 

ODADA 

Soğuk hava 
Depoları • 
E5naf ta, depo sahipleri 

de haklı görülüyor 
Ticaret odası idare heyeti dün 

toplanarak birçok tacir !erin tika · 
yetini mucip olan soğuk hava de
poları ihtikarı meselesini tetkik et
miştir. idare heyetine verilen oda 
tetkik raporunda gerek tacirlerin 
gerek buzhane sahiplerinin müta -
leaları bulunmakta idi. Buzhane -
)erin ihtikar yaptığından tikayet 
eden tacirlerin başında yumurta, 
yoğurt ve peynirciler gelmektedir. 
Yapılan şikayette yumurta fiatle
rinin geçen seneye nazaran üçte i
ki, peynirlerin dörtte bir fiatleri
ni kaybetmiş olmasına rağmen bu 
zhane ücretlerinin yükseltilmesi -
nin doğru olmadığı gösterilmekte 
.., buzhane ücretinin ekseriya ma 
lin kıymetini de geçtiği zikredil -
mekte idi. Buzhane sahipleri ise 
geçen sene aralarında rekabet yü-
2ünden ziyan ettiklerini, hatta bu 
ıene de :ı.iyan etmekte oldukları . 
nı öne sürerek, hatta Ticaret oda . 
una defterlerini tetkik için açık 
bulundurduklarını da ilave etmek
tedirler. Ticaret odası tetkikatın • 
da her iki tarafın da noktai nazar
larını haklı bulmuttur. Oda idare 
heyeti dünkü içtimaında bu işi 
uzun boylu tetkik etmit ve bu iki 
zümre arasında tavaısuta karar 
vermittir. 

Posta kutusu ile 
dolandırıcılık mı? 

AJmanyadaki Türk Ticaret oda 
ıı tarafından latanbul Ticaret oda 
•ına müracaat ederek Jstnbulda 
bir müessesenin posta kutusu ad • 
resi vererek Almanyadaki ba21 mü 
esse,.,leri dolandırdığı bildirilmi'" 
tir. Ticaret odası posta kutusu nu 
marası gönderilen bu müessesenin 
adresi ve firma ismini postadan sor 
muştur. Fakat posta Odaya bunu 
•ermekten istinkaf etmi9tir. Oda 
malümatı postadan polis vasıtasile 
isAeyecektir. Maamafih bu müea . 
sesenin gene tehrimizdeki Alman 
müesselerinden biri olduğu zanne 
dilmektedir. 

Kalay fiatları 
Dünya kalay müstahsillerinin 

londrada yaptıkları son içtimaa 
dair Ticaret odasına malumat gel
mittir. Bu içtimada bilhassa ihra
cat mikdarları üzerine görütül • 
mü• ve yüzde on umumi arttırma
ya karar verilmiştir. 14 Mayısta 
tekrar bir içtima yapılmasına ka • 
rar verilmiştir. 

DAVETLER 

Matbuat cemiyeti fevkala
de bir içtima yapıyor 
İstanbul Matbuat cemiyetin -

den: 
lstanbul Matbuat cemiyeti umu 

mi heyeti 14 Mayıs 1934 pazarte· 
,j günü saat 13 te cemiyet merke
zinde fevkalade olarak toplana
caktır. Muhterem azanın te~rifle .-i 
rica olunur. 

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

l INHISARLARDA 1 

Amerikada Türk içkisi 
inhisarlar umum müdürlüğü A

merika Birleşik hükümetlerine iç
ki ihracı için bazı teşebbüdere gi
rişmi~tir. İdare ahiren Nevyorkta 
Agvodo isminde bir firma ile bir 
sene için muvakkat bir anlaşma 
yapmıştır. idare bu firmaya şim -
diye kadar muhtelif neviden 30 bin 
Htre içki ihraç etmiştir. Bu bir se
ne zarfında yapılan ihracatın ve 
Amerikadaki satışın vereceği ne -
ticeye göre idare bu firma ile Nev
yorkta umumi bir acentalık tesis 
edecektir. 

Uzak Şarka afyon ihracatı 
Afyon inhisan Uzak Şanc'a he-

nüz ihracata başlamamı9br. 
Uzak Şarka ibr~ edilecek afyon 
miktarı 4000 sandıktır. Uzak Şark 
afyon piyaaaları §İmdiye kadar 
hemen hemen Hindistan ve İran 
piyasalarının elinde gibi idi. Bu ilk 
satı§lan diğerlerinin takip edeceği 
ümit olunmaktadır. Uzak Şark pi 
yasaları Türk afyonları için iyi bir 
mahreç olmıya namzettir. 

Hilaliahmer haftası 
25 Mayısta Hili.liahıner hafta -

sı haşlıyacakbr. Bu bir hafta zar
fında Hilaliabmer fubeleri tara . 
fından yeni aza kaydedilecek ve 
balkın teberrüleri kabul olunacak
tır. 

Lehistan Münakalat nazırı 
muavini geldi 

Hava münakalatı hakkında hü 
kfunetimizle müzakerata girişmek 
üzere Polonya münakalat nazırı 
rr '-~vini M. Bolikovski'nin riya • 
setinde bulunan Leh tayyare heye 
ti Bükreş - Sofya yolile tehrimize 
gelmişlerdir. Tayyareciler Yetil • 
lıöy istasyonunda tayyarecilerimiz 
le, Tayyare cemiyeti ve Polonya 
konsoloshanesi erkanı tarafından 
karşılanmıflardır. M. Bolikovski 
ve maiyetinde bulunan tayyareci -
ler dün rabah da Ankaraya hare -
ket etmitlerdir. 

Kadro harici bırakılacak 
camiler 

Evkaf müdiriyeti bir müddet • 
ten beri kadro harici bırakılacak 
camilerin tasniflerini yaptrrmakta 
idi. Bu camilerden asarı atikadan 
madut olup olmayanlar müzeler 
idaresinden sorulmuttur. Müzeler 
idaresi tetkikat yapmaktadır. 

Deniz mevsimi haılama 
merasimi 

1. S. K. lstanbul Su Sporları 
Klübü Reisliğinden: 

8 Haziran cuma günü klübümüz 
azalarının teknelerile ve yalnız 
klüp azalarına mahsus olmak üze
re bir "Deniz Mevsimi Başlama 
Merasimi" ve bir gezinti yapıla . 
caktır. Azamızdan motörbot veya 
yelkenlisi olanlar, Deniz va< dası 
olmayan azayı teknelerine almayı 
kabul etmi.lerdir. Yalnız herkes 
yiyeceğini kendi getirecektir. O 
ı;'..in bütün aza teknelere taksim 
olunmak üzere saat 9,30 da Moda 
da klüp binasında toplanacak ve 
tam saat 10 da Modadan hareket 
edilecektir. 

Milliyet'in tefrikası: 3 

Tanıdığım Casuslar 
( Meli. Knokaert'in hatıraları) 

Tercüme eden: AHMET CEMALEDDİN 

Küçükçekmecede 
hayvan pazarı 

Y eşilköy nahiye!İne bağlı Kü -
çükçekmece köyünde mayısın 11 
inci cuma günü bir hayvan pazarı 
açılacaktır. Bu münasebetle mera
sim yapılacaktır. Pazarın. açılma 
merasimi için Çatalca köylüleri de 
davet edilmi,tir. O gün köylüler 
tarafından güreş te yapılacaktır. 

Konferans ve konser 
Alemdar nahiyesine bağlı Bin 

birdirek semt ocağı merkezinde 
perşembe günü ak'31Dı saat 20 de 
aylık umumi bir toplantı yapıla • 
caktır. Bu toplantıda Dr. lbrahim 
Zati Bey tarafından içki ve kumar 
baklanda bir konferans, lstanbul 
musiki birliği gençleri tarafından 
da alaturka bir konser verilecek • 
tir. 

Konferans 
Hukuk Fakültesi lktısat ve içti

maiyat Enstitüsü tarafından ter . 
tip edilen konferanslardan beşinci
si yarın Doçent Dr.Muhlis Etem B. 
tarafından verilecektir. Mevzuu 
(Devletçilik ve planlı iktısat) tır. 

Vehbi Beyin cenazesi 
Vefatını teessürle yazdığımız Şe

hir Meclisi azasından V ebbi Beyin 
cenazesi dün saat 11 de merasimle 
kaldırlmıştır. Cenazede Belediye 
reis muavini Hamit Bey, Şehir Mec 
!isi namına reis vekili Sadettin F e
rit Bey, U .. küdar kaymırl<amı Lüt
fü Bey, belediye e~anı, Şehir Me~ 
lisi azaları ve birçok dostları bulun 
muşlardır. 

Cenaze namazı Y enicamide kılın 
mış ve merhum Bülbülderesinde ha 
zırlanan ailesi makberesine defne
dilmiştir. Hamit Bey belediye na
mına, Sadettin Ferit Bey de Umumi 
Mecli'S namına mezara birer çelenk 
koymuşlar ve merhumun ailesine 
taziyetlerini beyan etmişlerdir. 

-o-

Turan Hanımın cenazesi 
kaldırıldı 

İstanbul beledivesi tı:ftiş heyeti 
müdürü ve Ciimhuriyet Halk frrkur 
Eminönü kazaaı idare reisi Tevfik 
Beyin 17 yıqmclaki kızı Turan Hanı
mın bir müddetten beri ç~lmu.•kte ol· 
duğu hutalıktan kurtul.J..ıy.crak ve
fat ettiğini dün teessürle yazmıştık. 
Merhumenin cena:z""i dün sabah aaat 
11,5 da Bakırköyündeki evinden kal 
dınlm.ış, öğle namazı Cevizlik cami -
inde kılındddan sonra Bakırköy me -
zarhğmda ihzar edilen makbere def 
nedilmittir. Cenazeye fırkanın Emin
önü kazasına bağlı nahiyelerile bele
diyenin ve fmcarun latanbul merkezi 
tarafından 25 çelenk gönderilmiıtir. 

. Cenaze, Ciimburiyet Halk fırkası vi
layet idare heyeti reiai Cevdet Kerim 
Beyle kaza ve nahiye idare heyetle -
rile menauplan şehir meclisi azaları 
Emniyet müdürü Fehmi Bey ve be· 
lediye erkanı ve diğer birçok zevat 
ile bir müfreze polis hazır bulunu -
yorlardı. Tabut el üstünde götürül • 
m.üş ve çiçeklerle süslemni,ti. Keder
dide ailesine beyanı taziyet ederiz. 

l.__iş_ve İşçi 1 
Milliyet bu sütunda İf ııe İfi:İ i.ti
~nlar •aııa•~ut ediyor. lı ııe İfçİ 
Üfİyen ' r bir mclıtv.Dla /f büro
mu.acı n.üracaat clmelidi.rler. 

iş aranıyor 
M. A. rumuzuna Kadıköyünde Cüm

ht1riye-t kıraat hanesinde 6, rumuzur.ıa 
müracaat edilmesi. 

içtima bugün bitmezse 
Esnaf Bankası müzakeratının 

bir günde ikmal edileceği zanno -
lunmaktadır. Bu talcdirde toplan -
tılar müteakıp günlerde de devam 
edecektir. Meclis toplantı nizamı 
buna müraittir. 

Belediye reis muavini Hamit G. 
bu hususta dün bir muharririmize: 

- Müzakere edilecek i~ler, bir 
günde bitirilemezse, müteakıp gün 
!erde de içtima olunabilir, içtima
lar itlerin ikmaline kadar devam 
eder.,, demiştir. 

Mehmet Ali Bey ne diyor?. 
Daimi encümen azasından Meh

met Ali Bey de demiştir ki: 
- Mecliste Vali Beyin vereceği 

izahat dinlenecektir. ilk sözü aza 
alacak değildir. Verilecek izaha · 
tın ne olduğunu şimdiden bittabi 
bilmiy<>ruz. İzahat üzerine aza söz 
alırsa, münakaşa olur, belki, be -
lediye makamından bazı şeyler so
rulur. Meclisin bu fevkalade top -
lanbsı için şimdiden bir şey tah -
min edilemez.,, 

Dün Şehir meclisi azaları ile 
yaptığımız tematlarda edindiği · 
miz kanaate göre, aza, müzakere 
vaziyetini merakla beklemekte · 
dir. Meclisteki hava, katiyetle ta · 
yin edilememektedir. Bazı aza da 
müzakerat safhasına göre hare -
ket etmeği muvafık bulmaktadır · 
!ar. Hülaca, bugünkü toplantı hak 
kında alakadarlara hakim olan 
ilk hi~si belediye reisinin izahatı ' . 
m merakla beklemektır. 

Baska meseleler de var 
Meclisin bu fevkalade toplantı -

sı için ruznamede diğer bazı mad 
deler de vardır. Konu,ulacak di • 
ğer üç mesele tunlardır: 

1 - 931 senesi hesabı kat'isinin 
tetkik edilmiyen fasıl ve maddele
rinin müzakeresi. 

2 - 934 senesi bütçesine ait ba 
zı tadil teklifleri. 

3 - Süyüz neft ~irketinin muka 
velesinde yapılacak tadilatın tas -
dikı. 

Hakkı huzur 
Esnaf Bankasının vaziyetini tet

kiki etmekte olan Tevfik Talat ve 
Cemal Ziya Beyler tetkiklerine 
devam etınektedirler. Dünkü Cüm 
huriyet gazetesinde bankanın he -
yeti umumiye içtimalarında bulu
nan ticaret komiserlerinin 250 şer 
lira hakla huzur aldıkları yazıl -
makta idi. Dün temas ettiğimiz a
lakadar makam bunlan tekzip et
miştir. Ticaret komiserleri hiç bir 
~ekilde hakkı huzur alamazlar, iki 
yüz elli lira hakkı huzur banka . 
mn mürakıpleri tarafından alın . 
mıştır. 

Adliyede yapılan tahkikat 
Esnaf Banka~• hakkındaki adli 

tahkikat ta devam etmektedir. Bu 
tahkikatla meşgul olan muavin 
Ahmet Muhlis Bey şirketler komi
seri Remzi Saka Beyle bankanın 
eski müdürlerinden Afif Beyi din 
!emiştir. Remzi Saka Bey bir se -
ne evvel bankanın vaziyetini tet • 
kik ettiğini, o zaman vaziyet bo -
zuk gördüğünü ve ait olduğu ma • 
kamlara bildirdiğini söylemittir. 
Afif Bey ise birkaç gün banka 
müdürlüğü yaptığını ve vaziyeti 
pek bozuk gördüğü için bet gün · 
lük müdürlUğü müteakıp istifa et 
tiğini söylemiştir. Ahmet Muhlis 
Bey bankanın eski müdürlerinden 

Bir taraftan kadının feryat ve istimdadı, diğer taraftan Türk aha : 
linin gözlerini yaşartan ıstırabı o e3nada oradan geçen ham;yetli iki 
Türk polisinin hadiseye müdahales;ne sebep olmuştur. Hüsnü ve Haııı· 
di Efendi ismindeki hu iıki polisimiz Üzerlerinde lnglliz askeri elibscl1 

bulunan bu üç vatansız Ermeniye tecavüzlerine nihayet vermelerini ih 
tar etmişler, fakat pek feci bir mukabele kal"'§ısında kalmışlardır. Müt 
caviz Ermeniler küstahlrk ve edepsizliklerini daha ileri götürerek ta • 
bancalarını çekmişler ve polislerimizin üzerine ateş etmişlerdir. Hüı· 
nü ve Hamdi Efendiler aldıkları yaraların tesirile vefat etmişler, Erıne 
niler de sığındrklan İ~gal kuvvetleri zahtıasının mazharı himayesi ola· 
rak kaçmışlardır ve bittabi o zaman haklarında takibat yapılamamış • 
tır. 

Bu facianın üzerinden tam 15 sene geo.'lliştir. Katil Ermenilerdetı 
ikisi efendilerile beraber temiz Tü: k topraklarından ayrılmışlar, !ayıl< 
oldukları kölelik ve hi2metkarlıkla kimbilir hangi esir mıntakada zu · 
ilim ve teaddilerine devun etmek üzere defolup gitmişlerdir. 

Fakat bugün anlaşılıyor ki bunlardan birisi bugüne kadar Is tan · 
bulda yaşamıya ve kendisini burada saklamıya muvaffa kolmuştur. S 
Ermeni'nin asıl ismi Aleksandr oğlu lstepan Haçatoryandır. 

Evvelce, yani Umumi harp senelerinde ve daha evvel Os.manlı pO 
!isi olarak zabıta hizmetlerinde bulunan bu adam dalıa o zaman devle! 
ve hükumet esrarını ifşa etmek cürmü ile ve bir daha hiç bir devlet hi 
metinde kullanılmamak üzere vazifesinden tardedilmiştir. 

işgal kuvvetleri de lstepan Haçatoryan'ın ne mal olduğunu anla · 
mışlar ve buradan ayrılırken de işine nihayet verip burada brralmnışl• 
dır. 

lstepan Haçatoryan bir türlü kaçmıya muvaffak olamamış, bur•: 
da yakalanıp cinayetinin hesabını vermeğe mecbur tutulacağını da bıf 
diği için uzun müddet - senelerce - evinde gizlenmiş kalmıştır. B~ 
müddet zarfında da boş durmamış ve kendisine Mıgırdıç ismine lr'J 
nüfus tezkeresi tedarikine muvaffak olmuş, senelerce gizlenip ismi~ 
ve simasını unutturduktan s.onra Mıgırdıç ismile meydana çıkıp dolaş· 
mıya başlamıştır. 

Kemal Efendi isminde eski bir polis bu Ermeniyi teşhise muvaffV 
olmuştur. Kemal Efendi Mıgırdıçı görünce simasını hatırlar gibi ol 
muş, hafızasını yoklamış ve iki polisimizin şebadetile neticelenen bu f 
cia gözleri önünde canlanınca Mıgırdıç'ın Haçatoryan olmasını düşüıt 
müş ve bu adam üzerinde tetki:kat yapmıştır. Kemal Efendinin :ı.an 
şüpheleri kuvvetlenince keyfiyeti amirlerine ve emniyet müdürlüğün' 
ihbar etmiş, emniyet müdürlüğü de kendisini tutmuş ve hakkında talı 
kikata başlamıştır. Mıgırdıç bittabi her şeyi inkar etmekte, feci tHr if 
tiraya uğradığını söylemektedir. Fakat polis tahkikatı derinleştirince 
Mrgırdıçın asıl isminin lstepan Haçatoryan olduğunu tespit etmiş, nıT 
fus kaydını aramış, bulmuştur. 

Bu vaziyet karşısında Mıgrrdıç isminin Istepan olduğunu itiraf• 
mecbur klamış: 1 

- Pekala, madem ki suçun yoktu, neden iki isim l<ullanıyordUJI· 
sualine de: • . 

- Eh, bana öyle de derlerdi, böyle de derlerdi, gibi manasız bıf 
cevap vermiştir. . 

lstepan Haçatoryan hakkındaki tetkilcat ve tahkikata devam edıl ' 
mektedir. Bugün müddeiumınniliğe teslim edilecektir. Aradan 15 ıe
ne geçmiş -cı.Jmasına rağmen lstepanın suçu müruru zamana uğrama ', 
mı§tır. Müruru 2.a1Dan 20 senedir. Halbuki suç işleneH 15 sene ol~u'. 
tur. Tahkikat tekemmül edince İstcpan Haçat.oryan blld<ında adlı ti 
!<ihata batlanacaktır. 

İstanbul limanının inkişafı 
'(Başı ı inci sahifede) zırlanan projeyi Ankarada Ve~ 

tanbul limanının inkipfını hazır - Beye vermittir. Aldığıı_ruz. mal~ 
!ayacak esbabı, bilhassa su ve kö- mata göre bütün Akdenız lımaJI 
mür meselesini tetkik ederek ha- nndaiı daha ucuz kömür ve sııf 

vapurlara verebilmenin muhte 
şekilleri tetkik edilmit ve mu"' 
fık bir formül bulurımu,tur. J-1,ı' 
di Bey vekaletle yaptığı tema•1~ 
neticesinde dün şehrimize avde1• 

mittir. Hamdi Bey bugün iz 
gidecektir. Dün kend isi ııörii~ 
bir muharririmize Hamdi Be 
miş,tir ki: 

sabık belediye reis muavini Şerif 
Beyi de davet etmiştir. 

Volff hakkındaki suale henüz 
Emniyet müdürlüğü cevap verme • 
miştir. 

Vali Bey gripten müstarip 
ISTANBUL, 7. A.A. - Bazı g?'. 

zetelerde şehrimiz Vali ve Beledı
ye reisi Muhiddin Beyin bir hafta· 
danberi evinden çıkmıyarak Esnaf 
bankasına ait dosyalarm tetkiki i
b meşgul olduğu yazılmaktadır. 
İstihbaratımıza nazaran Vali Bey 
Ankaradan avdetini müteakip has
belvazife Yalovaya ve Derinceye 
gitmit ve pazar günü sabahı tehr.i
mize avdet etmiştir. O gün hır 
müddet vilayet ve belediyede meş
gul olduktan sonra ev~ '!itmiş ve 
gripten müstarip oldugu cıhetle ev
lerinden dıf&rı çıkmamışlardır. 

- K·· .. r 
- omur ve suyun en ucuf . 

şekilde vapurlara verilmesi il' 
Vekil Beyin direktifleri dahili~~ 
hazırladığım projeyi Ankarada 
tısat vekili beye takdim ettim. ~ 
sele henüz tetkik safhasında ol 
ğu için bu hususta fazla bir f 
söylemeği muvafık bulmam. 
Yarın lzmire gidiyorum. Süıt~ 

cilik şirketi işlerile metgul olııl 
ğım. 

mak istemediklerinden ben de on- hususi ikametgahlar besliyorlardı. gençler de ancak bu tarikle ordu-
! kıf d ··ı · · "b" Bu te.,kili.tın teıhli.keli mesaisine lanna iltihak etmeğe ve düşman
::..::;;.:~ va egı mıtım gı ı prens iıe dıvarcı amelesi; prenses· dan intikam almağa muvaffak ol. 

ağustosunun (28) nci gÜn~J~ 
1915 senesi mayısının (4) ncıı 1 
nüne kadar kaldı. 

Bütün teskili.t bu "görmedim: le bulatıkçı kadın hoca ile serseri muşlardır. Klavuzların bu itlerde 
bilmem; 'almadnn vermem,, omuz omuza ve ayni şevk ve gay- gösterdikleri cesaret ve kabraman-
sistemine tiıddetle sadık kal- retle ittirak ediyorlardı. lık tasvir ve tavsif edilemeyecek 
dı. Bu sistem biraz ihlal Almanların firarilere melce temin derecede büyüktür. Binlercesi ara-
edilince derhal felaketler ol- eden veyahut onların hududa var- sından bunlardan bir misal alarak 
du ve bilhassa bigünah kimselerin ınalarına delalet eyliyenlerin casus zikredelim: lngiliz kuvvei seferi-

lünue olmadığımı ise annemle \ Uzaklardan bir casus arkadşın cam yandı. (Sol elinin yaptığını telakki edilerek idam olunacaklan yesine mensup birinci fırkanın ti-
(Alfons) tan ba§ka hiç bir kimse gelip beni görmek istediğini ha- sag" eline bildirme) yolundaki es- nı 7 nisan 191 5 tarihli resmi beyen- man (Lankatayir) alayının birinci 

1915 senesi mayısının dördü"f
{Permiket) çavuıa mektep ıı>ııJ~ 
mi Madam (Louise Thuillie2) ~ 
fından sahte bir pasaport, bir ti~ 
kım sivil elbise para ve cesur tı ti 
kla vuz tedarik edildi ve bir çolı 1, 
likeler savuşturulduktan sonr• ıl 
giliz çavu•u Felemenk huduıl ı 
ilticaya muvaffak oldu. Eyyat01

1t 
diyede şimendiferle bir kaç 1t• 
te kat'ı mümkün olan bir mes3 1 
İngiliz çavufu ve kahraman J<)I 
zu tamam on b.ir günde g~İ' 

1 d D. ft t 'k· her aldıg"ım zaman da böyle hare- ) a) - b f d d {7590) - 1 
bi mez i. ığer tara an etrı ı me ki darbı mesenne harfiyen riayet name ile ilan etmit o m arına rag- ta uru e ra ın an .._.ay nu-
sai mecburiyetinde kaldığım teri· ket ederdim. Evvela sahte bir düş- ediyorduk. men bu kahraman kişilerin mesai- marasında mukayyet (R. Penni-

k man memuru olup olmadığına sü-ki cürümlerimin de asgari mi tar si biran bile durmamıştır. ket) çavu• (Mons) ric'ati esnasın-
h 

. . ratle karar vermeli idim fakat biç Cephe gerisi tetkilatından müte- ·..., b b 
da bulunmasına e emmıyet verır- bı·r zaman 0 memurun ı"smı· ve ban- Bu adam kaçırma ve saklama u- da (Morbe) te rinde ta urunu 
d . M 1 k addit defalar istifade ettiğim de ol- H dak"k · al k ım. em e ette sayısız casus şe· gi mıntakadan geldiği sorulmaz- d B k sulü hiç deği•meyip ayni idi. Firari kaybeder. er ı a esır ınma 
beke Ve te•kilatı bulundugu· nu;:;- u. u tef ilat eşhas saklamak ve T hlik · · · d k ı d d ı 

T dı. Bu sistem sayesinde ele geçn bir yani kaçmı• bir harp esiri yahut te esı ıçın e ır ar a 0 aşı"" 
bilmekle beraber birlikte çalıttı· hududa sevketmek, üserayı harbi- T k b" ük (F t) k'" ·· c"varında 
g"ım mutemet kimselerden altı niha casusun ağzından Almanlar, kul-· yeyi ve alelacele ortadan kaybol- ta acele bir ric'at esnasında tabu- ~:d~(Legr=~d)a oy~e.:.düf etti 

)andıkları Engizisyona rahmet oku- k yb t · · d.. k h yet yedi kimse faaliyetimden ha· mak mecburiyetinde bulunan firari runu a e mış ve esır uşme te ve kendisine derdini anlatır (Leg-
d h bun! tacak i•kence ve tazyik usulüne rag" I k k )"k · k ) b. k berdar bulunuyor u atta ar T eri açırma gibi ~yanı hayret ı esme maruz a mış ır as er rand) ailesi lngiliz ravuşunu bir 

) d b h men, bir şey öğrenemezlerdi zira "" bile benim (Laura an atka ir işler görürdü. Ara sıra bu tetkilat sivil ahali tarafından haftalarca mukabil lngiliz taarruzunun kendi. 
kimse olmadığımı bilmezlerdi. Çün binnefis o casusun fazla bildiği bir sayesinde casusluk haberleri de hazan aylarca saklandıktan sonra sinin kıtasına iltihakına müsaade 
kü iki üç kişinin vakıf olduğu sırrın §eY yoktu meseli (Rulers) şehrin- alınıp verilir idise de bunların asıl bu te,kilittan birisine teslim olu- edeceği ana değin muhafaza ve hi
sır olmaktan çıktığı malumdur. de bir İngiliz İstihbarat mülazimi itleri adam saklamak ve kaçırma· nur. ilk olarak firariye sahte bir pa maye etmeyi derulıte eder. Fakat 
Kendilerine tamamile itimat ede- evvelinin bulunduğundan ve bu ya inhisar ediyordu. Yüksek bir saport tanzim edilir, sivil elbiseler bu mukabil taarruz bir türlü yapı
bileceğim düzünelerce vatandaf zatın hayati ehemmiyeti haiz ma- maharet ibraz eden sahte pasaport tedarik olunur ve civar mıntakaya lamaz. lngiliz çavufU tenha bir yer. 
tanıyordum ve onların hüsnü niyet- lumat elde ettiğinden haberdar- daireleri, sivil elbise depoları, her teslim edilmek üzere bir klavuz bu- de kain cesim bir göl kenarında 
!erinden fÜphe etmeğe hiç te hak- dım. Lakin ne ben kendisini gör- zaman maalesef feci bir surette nok lunur. Böyle mıntakadan mıntaka- yaban ördek avcılarına mahsus o
kım yoktur. Ancak bu zevatın dik- mek istedim ne de kendisi böyle sanım hissettiren para meselei mü- ya teslim edilmek faJ"tile kahraman larak yapılmış harap kulübede 
katsizlik yüzünden ağızlarından bir arzu izhar etti. Baska bir defa himmesi, yemek ve cesur klavuzlar ve fedai klavuzların delaleti saye- (Legrand) ailesi tarafından sak. 
kaçırabilecekleri bir kelime ve ya- da bir Belçika neferinin aylarca bulmak gai'.lesi bu cephe gerisi Leş- sinde binlerce mil mesafe katolu- lanılmıştı. Aile efradından birisi 
but berayi tefahür söyliyebilecek- ahbapları tarafından bir noktada kili.tının cümlei vezaifinden idiler. nur ve nihayet bir gün ani bir saldı günde iki defa köyden kulübeye 
leri bir cümle benim ele geçmem· saklanmakta olduğunu duydum. ~~-tetkilatı fakir kulübeleri. mü- nfla Felemenk hududu geçilirdi. yiyecek ve içecek taşırdı. lngiliz 

~~~..:.;.;.;...;.;.;;...;;;;::;::.:.:_:::.;.:.:.:=....;...;..~.:,_~~.!...~·~-~·~·--1......ı~··:...•· ...:.· ...... .......... ılııııiİllllİİİlllİııl .................. iıııiiiıiiıııııılllıiıiıiııiılllll ........ . 

mişlerdi. Belçi~anın i•~~,· 
smdan sonra ecnebi 111J;;ı 
15ke iltica eden bir Belçika koY

1 
Jr. 

de köylülere has o açık ,.e s• ;I, 
li ile demi.ti ki: "Açıkça söyle;/, 
lazımgelirse biz bu kadar ces~ 111il 
davranacağımızı doğrusu .•• 1,ı,ı 
bile etmemi,tik. Biz Belçık11~gı' 
yüksek politika i•lerine ve rrı~ . t 
beye bigane küçük bir milletıı·~ı 
esnaf millet. Bizim başırıt 1~tıı' 
(lider) in geçmesi lazımdı. 1r 
bıhak o lideri gönderdi biz bef O 

yimizi kralımıza ( 1) borçluY"'J~· 
- Bitrrıe 1 

.. e''~ (1) Alrren kayadan Juf lb' 
len Belçika kralı birinci ( .4 
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MiLLiYET SALI 8 MAYIS 1934 ; 

B. M. Meclisinde Nafia vekilinin nutku Arabistan harbi 
(Başı 1 inci sahifede) ı 

ınes i it ibarile bir kısım hakların 
ziyaına sebep olacağını ileri süre· 
re!< bazı tadil teklifleri vermi1ler· 
d ir. 

!erinin çok kıymetli arkadaşlarımız 
olduklarını da gene bu noktadan 
şayanı şükran olmak üzere söyliye 
bilirim .. Fakat para için ve zengin 
olmak için, belki de az zamanda 
milyoner olmak arzusunda olan 
bir çok adamların olduğunu biz de 
biliriz. Siz d~ bilirsiniz. (Doğru 
sesleri). 

(Başı 1 inci sahife de) 

"LJ" t' e ur gaze esı yazıyor: 

Diğer bir kısım hatipler de mev 
zuu müzakere olan kanunun fU ve
ya bu noktadan bir takım haklar • 
la taarruz ehe bile inkılabın do • 
ğurduğu bazı zaruretler kartısın • 
da buna lüzum bulunduğunu !Öy · 
lemi,lerdir. Adliye encümeni maz
bata muharriri Raif Bey "Trab • 
zon" kanunun yapılmasında ha • 
kim olan fiki-rleri izah ederek bü
tün vekaletlere pmil bir kanun ya 
Pılmasının mümkün olamıyacağını, 
her vekaletin kendi bünyesine gö
re bu gibi kanunlar hazırlayabile
ceğini ve meclis heyeti umumiye
•inin taıvibine arzedilmif olan bu 
kanunun adliye mesleğinden ay • 
rılan hakimlerle milli müdafaa 
Vekaletinden ayrılanlar hakkında
ki kanunlar gibi Nafia vekaletine 
hususi vaziyeti nazarı dikkate alı
llarak hazırlanmıt olduğunu söyli
Yerek kanun hükümlerinin makab 
line ait maddenin bir hak ve ada
let lazimesi olarak çıkarılmı' ol • 
<luğunu ilave eylemi,tir. 

Nafia Vekili Al Beyin bu me -
lele etrafınd~ beyanatını müte • 
akıp kan. . ıt reye konularak kabul 
edilmiştir. 

Meclis pertembe günü toplana • 
caktır. 

Nafia Vek'.linin beyanat• 

. ANKARA, 7. A.A. - Bugün, 
hızmetten ayrılan nafia memur ve 
ınüstahdemleri hakkındaki kanu· 
nunun müzakeresi münuebetile 
~~fia Vekili Ali Bey B. M. Mec
ı"•nde bervechi ati beyanatta bu· 
llııınuştur : 

N E:.fendim, devlet makinasında 
afıa Vekaleti memleketin imar 

•e inta11 gibi bugün için en müb
teın olan vazifelerden birini yap· 
llıalda mükelleftir. Ayni zamanda 
ll.sarı nafianın yaptırılması ve on· 
ları dürüst muntazam idare vazi· 
fosile mükelleftir. Cümhuriyet ida· 
resinin ilanından sonra memleke
tin İmarı için devletin ve milletin 
ne kadar fedakarlıklar yaptığım 
biliyorsunuz. 

Bu 10-12 sene zarfında batır
l'lrsmız ki, bir takım şayanı esef 
hadiseler de bu itler arasında ol
~Uftur, Şimdi ben, Nafia vekale
tıne geldiğim günden itibaren gör· 
dü.nı ki, el'an elimizde yüz milyon 
~~ık demiryolları iti ve daha 
ır çok ifler vardır. Ayni zamaıa

~a halkın, ammenin menfaatine, 
••ine taalluk eden ve daima şika· 
~et edilmekte olan nafia itleri var· 
ır. Bu •imendüfer itleri 100 mil

~on liralık itler ve bundan sonra 
. -1ta. belki milyonla.rca yaptırmak 
b•tediğimiz işler memleketin mÜ· 
d endisleri müteahhitleri tarafın
f'an Ya.pılma..kta ve yine bizim na-
ıa Vekaletinin, ayni mektepten 
~Y~i ınenteden yeti,miş mühendis
~.tarafından mürakabe edilmek 
l\~uriyeti altındadır. Bu vazife· 
C..~ ile kadar mühim ve nazik ola· 
~~ı takdir ediyorsunuz. 

lıl;;j' aıralarda arkadaşlrk etuıit o 
/alt/~. biribirine amir menı;."..:: 
1 ~vebelkihasımakraba k 
ar kıt. lııld bir .,asifeyi ifa etme • 

ledirl l'fı .. ~i ya:aifeye batladı-
' er • .,_ b lk' b it~ pnden itibaren - e ı e-
tıiın taliim olarak - şayanı esef 
bazı va..kalara tesadüf ettim ve bun 
far üzerinde deruhte ettiğim vazi
fenin ulviyet ve kudsiyetini tak
~~r ederek zannederim ki ada'eti 

1 .. •raz fiddet1ice tatbik ettim. Ve 
ıı:ıumu olduğu gibi ifa ettim. (Ya· 
'' sesleri). 
~Belki kendilerini hacı Mehmet 
l Y de bilirler. latanbuldaki Na
r'ın. Bey ismindeki komiseri değit· 
)ırdıın, Mwstafa Arif Beyi başka 
ere t . . d 

İşte takip etmekte olduğumuz 
siyaset ve iş bunlardan mülhem 
olarak sırf milli vicdanımızdan do
ğan milli bi rgayretle bu kanunu 
yaptrk. Tarafımızdan uzun tetkik
ler neticesinde hazırlanan bu kanu
nu encümene getirdik. Encümende 
arkada,ları serbest bıraktık istedi
ğiniz gibi tetıkfk edin dedik. En
cümen de bu kanun en ziyade han· 
gilerine şamil olsun, hangilerine şa 
mil olmasın noktası üzerinde cak 
tevakkuf ettiler. Uğraştılar v; en 
nihayet bu çerçeve dahilinde ikmal 
ederek buraya getirdiler. 

Muhterem Sırn Beyefendinin 
söyled iği gibi bu ·kanunla müteka
itler İstihdaf edilmiş değildir. Fa
kat şunu da söyleyim ki, Nafia Ve
kaletinden mütekait olmut bir fef 
şirketlerde dört bet yerde aza ve 
meclisi idarelerinin reisidir. Böyle 
te'kaüt olmuş bir adamı da dört 
beş yerde istfhdam etmenin ne de
receye kadar doğru olduğunu vic
danınıza havale ederim. Onun için 
milli maksat ve memleketin inkisa
fı üzerinde dütünerek ve işin eh~m 
miyetini takdir ederek bu kanunu 
teklif ettik. (Alkışlar) 

Ceneral Kondilis 
(Başı 1 inci sahifede) 

Vekili ve diğer vekiller, sefirler ve 
sefaretler erkam ha.zır bulunmuş
lardır. 

Yarın Başvkil Pap Hazretleri 
tarafından Marmara kö,künde bir 
öğle ziyafeti verilecektir. 

Yunan elçisinin ziyafeti 
ANKARA, 7. A.A. - Ceneral 

Kondilis Hazretleri terefine dün 
ak~am Anadolu klübünde Yunan 
elçisi M. Sekellaropulos tarafın
dan bir ziyafet verilmittir. 

Atina gazetelerinin mütalaaları 
A TlNA, 7. A.A. - Bütün gaze

teler, ceneral Kondilisin Ankara. 
da gördüğü kabulün samimiyetini 
ve bu ziyaretin vesile olduğu ha
raretli dostluk tezahürlerini ehem· 
miyetle kaydetmektedirler. 

"Vradini" gazetesi diyor ki : 
" Harbiye nazırımızın Ankara

yı ziyareti, dostumuz Türkiyeye 
bizi çözülmez bir tarzda bağlıyan 
dostluk ve itimat hislerimizi en 
parlak bir tekilde izhar fırsatını 
vermi9lir. İki memleketin mukad
deratı sıkı sılhya merbuttur. Hiç 
bir teY onları ayıramaz ve yine 
hiç bir tey bu bağların sağlamlı-
y bo " gını zamaz. 

Proya gazetesi de törle yazıyor: 
:•Tevfik Rü,tü Beyle cencral 

Kondilisin taati ettiği nutuklar bi
rer icraata bedeldir. Ve Türkiye i· 
le Yunani•tan anuıındaki noktai 
nazar mutabakatını ve Balkanlar 
ve prki Akdeniz siyasetlerindeki 
birliği bir defa daha teyit etmf'k
tedir. Bu birlik kuvvetini, ıulhu i
dame ve müdafaa hususunda iki 
memleketin mU.terek arzusundan 
almaktadır. M. Yevtiç 'in Sofyayı 
ve Tevfik Beyin de Bükre,i ziya-, 
retleri arifesinde vuku bulan bu 
güzel tezahürler Balka.n sulhunun 
dostları tarafından sevinçle karsı
lanmalıdır. Çünki ceneral Kondili • 
sin Ankarayı ziyareti, iki memle
ket hükUınetlerine Balkan misakı
nın müeaair olduğu hakkındaki İ· 
manları teyit etmek fırsatım da ve
recektir. 

"İtalyan matbuatının Y emen'li
lerin mağlubiyeti üzerine gösterdi
ği telaş, eski Roma'nın eski Asya 
ve Afrika müşterileri ile yeni Ro • 
ma arasında manevi ve iktısadi ya
kınlıklar tahakkuk ettirmek arzusu 
herkesçe malum olan M. Mussoli
ni'nin takip ettiği müstemleke si
yasetini izah etmektedir. Kapitol 
eteklerinde geçen kış yapılan Şark 
talebeleri kongresinde, genç Arap
lar bu arzuyu heyecanla karşıla • 
mışlar ve tasvip etmişlerdi. Filha
kika Faşist İtalya bu küçük mem
leketlerden istifade etmeğe ehem· 
miyet veriyor. Eritre'nin hakimi 
olan İtalya, kıskanç bir dostlukla 
Habeşistanın istiklaline mukayyet 
olmaktadır. Hatta daha geçenler
de Habeşistan'ın Japonlarla bir 
anlaşma yapmasına mani olmuştu. 
Kırmızı denizi nöte tarafında, İtal
ya, bazı Arap mehafili bu arada Ye 
men'in hakimleri ile anlaşmalar 
yapmııtı. Acaba, Yemene bu An
gfo • Sabon harici faaliyete mani 
olmak için mi İbnissüut Jmam 
Yahya'nın üzerine saldırıldı?,, 

Feyizli yağmurlar 
ÇANKIRI, 7 (A. A.) - Ku • 

ı·aklıktan çok sıkılmakta olan çift. · 
çinin iki gündür yüzü gülmüştür. 
İki gündür sık sık ve çok nafi yağ 
murlar yağmaktadır. Yağmur de
vanı ediyor. 

AYDIN, 7 (A. A.) - Büyük 
Menden mıntakasında devam e • 
den kuraklık bazı mahsullere zarar 
vermiştir. 

Bugün vilayetin her tarafına fa. 
sılalı yağmur yağdı. 

lzmirde 
1ZM1R, 7 (A. A.) - Bugün sa· 

at on yedide yağmıya başlıyan yağ 
mur bir müddet sonra şiddetini ar
tırmış ve yirmi dakika ıkadar de
vam etmişti~. Bu şiddetli yağmur 
Yüzünden bir müddet için elektrik
li tramvay münakalatı durmuştur. 
İcap eden tathirat yapıldıktan son
ra münakalat yeniden başlamıştır. 

Sı!ltanahmet befinci sulh hukuk mah· 
kemeıinden : 

Akıl hastalığına müptela olduğu he
kim raporu ile anlatılan Küçük pazar. 
da hoca Hayrettin mahallesi Tat mek
tep sokağında 18 No. lu evde mukim 
Bahri B. oğlu 325 doğumlu Mehmet 
Cavit Beye ayni evde mükim 324 do
ğumlu ana ve baba bir kardeıi Mehmet 
Süreyya Beyin vasi tayin ed.ilmit o!du
ku kanunu medenin.in 371 inci maddesi .. 
mucibince ilan olunur. 934-403. 

Eyüp ıulh icra memurluğundan : 
Tamamına bin bet yüz lira kıymet 

taktir edilen İki hiıse itibarile Fenerde 
tahta minare mahallesinde Fener kapo 
caddesinde atik 86 ve cedid 92 numero 
He murakkam b'r bab hanenin tema.mı 

Eyüp •ulh mahkemesi icrasından açık 

arttırma ıuretile ıatılacalctır. Satı~ şart
nomesi 30 Mayıs 934 arihinde divanha
neye talik edilecektir. 9 Haziran 934 
tarihine müsadif cumartesi günü saat 14 
den 16 ya kadar açık arttırma ıuretile 
satılacaktır. Arttırmaya iştirak için yüz· 
de on teminat akçası alınır. Müterakim 
vergi, belediye ve vakıf icaresi ıahipleri· 
ne delliıliyeai müıteriye aittir. Hakları 

Tapo aicillerile sabit olmadıkça İpotekli 
a.Jacaklrlarla diğer alikadaranın ve ir
tifak hakkı sahiplerine i!iın tarihinden ;. 
tibaren yinni gün içinde evrikı müsbi
telcrile bildirmeleri lazımdır. Aksi hal
.le !.aklan tapo sicillerile sabit olmıyan· 
lar aatıı bedelinin paylaımasından hanç 
kalırlar. Ali.kaıla.rların icra ve iflas ka
nununun 1 ?6 nci madde · h ··k ·· .. - sı u mune go-
re hareket etmeleri ve daha fazla ma
lumat almak isteyenlerin 934-119 nume
roh.ı memuriyetimizde mevcut doıy;ı;ya 
nıiiracaatlaı~ ilan olunur. 

lnhiıar1a1' U. Müdürlüğünden: ' k ayın ettım, on an sonra mer-
tı~:ıde Yatar Bey ismindeki birisi· 
d 1 ltıüdürü ile beraber açığa çıkar
tılı~· Fa.kat bunlardan ikisi lzmir 
Ilı 1ını meselesi etrafında tahtı 
'1..khakemeye alınmıf1ardır ve mu
~a) eıneye tevdi edilmişlerdir. Geç 
tir ~kla beraber zaman ge~mi!
kf tun. g~lmittir, bu mesele ınkı· 

A.- (7000) kilo yerli 
zartesi saat (15) : 

malı üstüpü : (14-5-934) Pa 

etmıştır. 
) Sonra diğer işlerde öyle vazi· 
~~er olma~tadır ·ki, dün dairede 
ltıı ır ve n_ı~mur olarak vazi.~e yap: 
~ !ken bırtsi iş batında muteabhıt 
ı:J.' ınütea.~hide vazife ifa etmek~ 
))j ır. Ötekisi bunu da ar·kada~ gı· 

teftiş etmek vaziyetindedir. . 
İt Su teftiş ve müraka1:ıe meselesı 
di lloktaı nazarından çok mühim • 
I~ Çünkü meseli. bir b.ina ~lçü· 
~· k, oda ölçecek ötekı de olçer, ~· bunu ölçmek veyahut bir top· 
ııı:~n nıetre miJ<abını, şunu. b~n~ 
il Yene etmek çok nazrk bır ıştır. 
~llnUQ üzerine birinin diğerine 
~1 •öz söylemesi çok mühim~ir. 

.r·._ lllelnurlannın, mühendıs· 

B.- (10000) kilo yerli 
ıJamba saat (14) : 

malı nişasta (16-5-934) çar 

C.- (50) kilo çenber kc.valyesi (16-5-934) çarşam· 
ba saat (15) 

Taliplerin nümune ve şartnameleri gördükten sonra 
pazarlığa iştirak etmek üzere yüzde 7,5 teminatlarile bera• 
ber yukarıda her birinin hizasında gösterilen gün ve aaatte 
Galata'da Alım Satım Komisyonuna müracaatları. (2079) 

Zonguldak Belediye Reisliğinden: 
20 Nisan 934 tarihinde Yirmi Bir gün müddetle ve ka· 

palı zarf usuliyle münakasaya konulan Zonguldak Beledi
ye binası temel, inşaatına talip olanlar tarafından yapılan 
teklifat Encümeni belediyece haddi layık görülmediğinden 
münakasa müddetinin 2 Mayıs 934 tarihinden itibaren bir 
hafta müddetle temdidine kar rır verilmiştir. Talip olanlar 
şartnamede münderiç vesaiki fenniye ve teminatlariyle bir 
tikte 9 Mayıs 934 salı günü f>aat dortte Belediye Encüme· 
nine müracaatları ilan olunur. (2313) 

Cumhuriyet Merkez Bankasından: 
Mevduatı koruma kanununun 17 nci maddesi ahkamına tevfikan 

muhtelif bankafarın Merkez Bankasına yaptığı teslimat 
Mevduat sahiplerinin Mevduatı Merkez Banka Devir Mevduatın Meblağ 

isim ve adresleri sma devreden Banka Tarihi. yaptırdığı 
Merkez 

Union des Glaceries Bruxelles Selanik Bankası 
Bankası 

14-2-934 lstanbul ŞulMsi FF. 1.18 
(adres meçhul) 

M. Yazıcı (Adres meçhul) 
Schenker et Cie, Xanthie ,, ., 
Raymond Lauffray. (Pera 
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" " ,, " ,, " 

" " 
" " 
" " 

" 
" 
" 

' 
,, 150,~ 

" 2.523,80 
115.--" 

Palas lstanbul) 
' Georges Abbud. (Marsilya) • 60, -

589.-Schenkers et Cie. Suflide 
(Selanik B. lskence) 

S. ve W. Hofmann (Galatada 
Mehmet Ali Paşa 

T eodor Anastasyades. (Adres 
meçhul) 
Max Bornstein. (Beyoğlu, A

leon S. Perpignan Han 
No. 7) 

Dominigue Favetti. 
M. Mizrahi et Cie. 

Beyoğlu) 

(stanbul) 
(Tüccar, 

Marguarite Levier (Adres 
meçhul) 

!\-ille. Blanche Demilleville 
(Adres meçhul) 

Mme A. Deveaux (Paris'de 
121 Bis Avenue de Neuil· 
ly, sue Seine) 

J. F. Costopoulos (Atina'da 
Rue du Stade 40). 

Adolf Deutsch (lstanbul) 
Bank of Montreal (Mont· 

real) 
N. G. Vayanis La Gannee (Se· 

lanik B. lskeçe Ş. nakil) 
K. Kliriakides Gümülcüne 

(Selanik B.lskeçe Ş.nakil) 
A. Kursumcoğlu Iskeçe 

(Selanik B.lskeçe Ş.nakil) 
Heskia Abolafia, Dedeağaç 

(Selaruk ~.lskeçe Ş.nakil) 
Hacı Panayotı Gunci. 

(Selanik B.lskeçe Ş.nakil) 
Benveniste Nacari et Cie. 

(Sel.inik B.Iskeçe Ş.nakil) 
F. A. Amar et Cie (Adres 

meçhul) (Selanik B. lske
çe Ş nakil) 

P. Y eruşalmi (Adres meçhul) 
H. Behmoiras 
E. Spolianski 

,, 

" 
" 
" 

Miiftü Z. Mehmet Fahri ,, 

l\.1ustafa Hasan ve Iamail ,, 
Leyssen 
Rodolf Armao 
Emanuele de portu 
.Abdullah Efendi 
Adnan , 
Alağız Asım ,, 
Derviş ,, 
Salih ,, 
Siileyman ,, 
Essayan Madehune 
F azizian G. A. 
M. Y oannides 
P. Massa ghan 
Andjadoiilu Griatoı 
Silaides Jan 
H. Tcheclakian 
D. Antranikian 
1. Franogpulo 
Th. S. Skassis, İzmir 
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1-"elemenlc: Bahriae- 26-12-933 

fit B. 
Memaliki Şarkiye 

FransızB. 
7.5. 
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Osmanlı Bankası 5-2-93 
Banko eli Romıt,lzmir 6-2· ,, 
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l(Ç. 4.340,-

s. 840,-

" 1.238,-

" 
136,~5 

f.. o. 3 / -· 

" 
' 

4. 4 / -
0.13 1- -

Lev.440,-- -

" 
900,-

" 
240,-

" 8.800,y-

" 330,-

" ltiO -' 

,, 844,-

P.Eg. 32,
S.A. l,

f.32.13 - -

.. 33,4 6--

" 0.16 7 
FF. 200,--
Lit. 320,
,, 158,- . 

" 
163,

,, 163,
,, 1.714,- 
,, 159, -
•• 161,
,, 163,-

" 20.390,
.. 820,-. 
" 538,
,, 3.390,
,, 153,
,, 408,
,, 385, -

FF. 1.000,
Dr. 1.380,85 

" 800, 
f l 1.2.0 Goulds Manufacturers, lzmir 

Seneca · Falla 
Cilacien Teres "Hüviyeti ma· Banko eli Roma o 5.3.934 lstanbul ,, " 11,10'6 

lum değil" 
Ortansi'a (Vefat etmiştir) ,, " " ., Lit 1.540,--

Yukardaki mevduatın geri alınması için Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası ldarei 
Merkeziyesine müracaat olunması mercudur. (2238) 

VAPURCULUK 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

lST ANBUL ACENT ALiCi 
Liman HMI, T«lelon: 22921 

İzmir sürat yolu 
SAKARYA 

Her PERŞEMBE günü saat 
14 te Galata nhtnnmdan kalkacak
doina lzmire gidecektir. Bu vapur 
ber pazar ııünü saat IS te lzınirdeo 
kallı:ıp dofnt lıtanbula plecel<tir. 

Fesih 
Ismail Be)· Oğlu Vasıf Bey ve ,üre

kiuı Suadiye Otobüs Kollektif Şirketi 
namı ahında Clllışmakta olan Şirketimi
zi 15 Niaan Pl4 tarihinde fesh cyledi
ğimiz.i Ticaret Kanununun maddei mah
tu1Uına tevfikan ilin eyleriz elendim. 

Mefsuh Suadiye Otobüı Şirketi 
-·na: Vaaif 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
İstanbul Maliye Devairi için pazarlıkla Sis Püsküren 

tertibatını ve 1 Asitli yedek eczayı havi daha 85 adet yangm 
söndürme makinesi alınl\caktır. isteklilerin 9.5.934 Çarşarn 
ha günü saat 14 de 191 liradan ibaret pey akçelerile müra· 
caatları. (M) (2325) 

Gayrimübadlller Takdiri 
Kıymet Komisyonundan: 

.,,, .. Ellerindeki mazbata numarası 1 ile 104 arasında bu
lunan Gayrimübadillerin mazbatalarda yazılı istihkaklarının 
yüzde 25 haaebile bonolarını almak üzere Mayısın 9 uncu 
Çarşamba günü saat 10 dan 17 ye kadar Galata'da Bahti
yar hanında Komisyona müracaatları. (2331) 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Şeyh Mehmet Geylani mahallesi Balık pazarı cadde· 

sinde Nevşehir hanının alt katında merdiven altındaki aşçı· 
lık ve şerbetcilik satış yerinin bir senelik icarının 72 lira üze· 
rinden 23 Mayıs 1934 Çarşamba günü saat On dörde kadar 
pazarlığı yapılacağı ilin olun ur. (M) (2090) 

\ 
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Deniz yolları 
• iŞLETMESi 

1 $ Acenteleri : Karaköy Köprübatı -
ın 

Yazlık kostümlerinizi 
. _ Tel 42362 - Sirkeci Miihürdarzade 

_ Han Tel. 22740 411-ıi 
· Sün1er ·Bank 

Macunu 

Güzel 
Şapkadan 

evvel 
Güzel diıl 

Diılerine ehemmiyet vermiyealar sıhlııatlerinin esaımaı ve 
güzelliğin sırrını bilmiyorlaa demaktir. 

Diıleriniıin güzel olmasım istiyorsanız sabah ve akıım 
günde iki defa muntaı:aman RADYOLIN ile fırçalayınız. 

- İstanbul'~a - Ba!ıçekapı'da 

ROZDİ-BAK 
Müessesatı 

Blltlln Şarkın an 't'aal 't'e aa ucm aataa mağaz:alandır. 
Haaımefendilere mahıus en son moda ıua: 

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

( Hazır 't'e ısmarlama ) 

Kadın erkek ve çocuk elbiseleri 
Ayakkapları 

Oyuncaklar 
Tefrişat levazımı 

BUTON DAiRELERDE ŞAYAN! iSTiFADE FIRSATLAR 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

lstanbul Sıhhi Müesseselerinin 1934 mali senesi ıçın 
aşağıda yazılı ihtiyaçları kapalı zarf usulile münakasaya kon 
muştur. Bunlardan Et, Ekmek, Sadeyağı, Tereyağı 29 Ma
,YJs 934 Salı günü ğaat 14 te ve alel'umum erzak ile ınekUI~
tı hayvaniye 31 Mayıs .934 Per§eınbc; ~
nü saat 14 te ve yaş sebzelerin 2 Hazıran 934 Cumartes~ gu
nü saat 14 te ve Süt, Yoğurt ve yakacık suyunun 5 Hazıran 
934 Salı ünü saat 14 te ve al e)'umum mahrukit ile Gaz, 
Benzin ve vakom yağının da 12 Haziran 934 salı günü saat 
14 te ihaleleri yapılacaktır. Şartnameleri görmek isteyenle· 
rin Cağaloğlunda Sıhhat Müdürlüğünde Komisyon Katibi 
Tahsin Beye ve münakasaya gireceklerin de belli gün v.e 
ıaatlerde Komisyona müracaatları. (2221) 

Kilo 
·171,162 Et 225,700 adet Yumurta 
660,500 Ekmek 87,000 adet günlük yumurta 

15,200 Fırancela 9,600 kilo Beyaz peynir 
56,000 Pirinç 1,000 , Ka§er ,, 
52,300 Makarna 13,100 ,, Soda 
29,600 Sadeyağı 1,450 ,, irmik 
42,600 Kuru soğan 20,700 ,, Zeytin yağı 
79,400 Süt 9,650 ,, Zeytin 
41 ,000 Kase yoğurt 11 ,550 ,, Mercimek 
12,500 Silivri yoğurdu 5,000 , Kuskus 
19,100 Sabun 32,200 ,, Arpa 
10,000 Toz Sabun 8,400 ,, Saman 
2,500 Piriniç unu 8,300 ,, Ot 

10,800 Şehriye 8,800 ,, Kepek 
33,500 Şeker 3,000 ,, Yulaf 

6,750 Kuru üzüm 3,000 ,, Mısır kırması 
3,350 Kuru kayısı 12,000 adet Enginar 

99,500 Patates 29,500 kilo Taze Bakla 
34,300 Kuru fasulye 3,900 ,, Çalı fasulye 
16,800 Barbunya faaulye 35,000 ,, Ay§ekadm 
13,800 Nohut 3,200 ,, Barbunya 
17 ,500 Un 1 ,350 ,, Bezelye 
1,350 Nişasta 25,500 ,, Ispanak 

36,950 Mangal kömürü 13,700 ,, Semizotu 
1 ,230 Ton kok kömürü 31,500 ,, Kabak 
1,010 ,, Kriple maden 9,500 ,, Pırasa 

4,460 
15,000 
15,150 

1,000 
1,400 
1,950 
2,000 

kömürü 12,050 ,, Bamya 
Çeki odun 43,3.00 ,, Patlıcan 
Kilo gaz yağı 23,000 1, Domates 

,, Benzin 4,850 ,, Lahana 
,, Vakumyağı 2,900 ,, Kereviz 
,, Tereyağı 4,000 Pancar 

't ,, Salça 
Damacana Yaka 
cık suyu : 

afiyeti umumiye, iştihasızlık 
ve kuvvetsizlik halatında bü

ük afide ve tesiri görülen 

Trabzon Yolu 
ERZURUM vapuru s Mayıs 
SALI 20 de Galata rıhtımın
dan kalkacak. Gidifte Zongul• 
dak, İnebolu, Sinop, Samsun, 
Fataa, Gireson, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rize'ye. Dönü,te bun. 
lara ilaveten Sürmene, Ordu'ya 
uğrayacakbr. (2265) 

2620 

Ayvalık yolu 
BAND1RMA vapuru 9 Ma· 
yıs ÇARŞAMBA 19 da Sir
keci rrhtımmdan kalkacaktır. 
(2332) 

İstanbul Mr. Kumandanlığı 1 

Satmalma kom. ilanlan 

Merkez Kumandanlığına J 

bağlı lataat vemüessesat ihti- I 
yacı için 35000 kilo beyaz pey
nir 27 -5-934 pazar gÜnÜ saat 1 

14 de kapalı zarfla almacak 
tır. Şartnamesini göreceklerin 
her gÜn münakasaya İ§tİrak 
edeceklerin belli saatten evvel 
teklif mektuplarını Merkez 
Kuınandanlığı Satmalma Ko
misyonuna vermeleri. (1072) 

(1994) 2510 

SULTAN AHMET 
Nııhılpent camii en yalamnda otuz nu· 

maralı arsa oatılılmr. Görmek utiyen· 
ler Göztepe Tıq mektep c:inrmda Bak· 
kal Remzi Bey -..a.ituile 25 No. lı hane
ye müracaat. 

Hereke ve F esane 
Fabrikalarının 

Halis yün, sağlam ve güzel 
kumaslarından ısmarla yınız 

ı. 

1 
25~·27~ -
30~·34~ 

Liradan 
başlar 

Liraya 
kadar 

En iyi malzeme kullanmak, ilri provi 
yapmak ye beğendirmek prtile usta 
bir makistar ta~fmdan dffrilecektir 

İstanbul Ziraat Bankasından: 
Semti Mahallesi Sokağı Cinai ı · Hiuesi Emlak Hiaaeye göre mil Sıra 

No. su 
1041 Amavutköy 
1042 Büyiibda 

Amavutköy 
Yalı 

No.au bammen kıymeti 
Boyacı ·Kagir Clükkan ve üstü -~~ , Tamamı 6 1200 T. L. 
Isa Çelebi Bugün muhterik hane arıaıı 6678/15552 17 . 67 

~ , 1043 
1044 
1045 
1046 
1047 
1048 
1049 

tt ,, Miseyani J\rsa ıTamamı 6 , 183 
,, Karanfil Refet paşa •'Ahşap hane 1/5 ı 71 100 " Burgaz adası B\ll'gaz adası Karakol Kagir furun ve hane 2/S 5/ 7 2400 ,, 
,, tt Yeni 'Arsa ~ amamı 6 450 ,, 

Beyoğlu Kurtuluş Hiristo Ahşap hane 1/ 3 13 337 ,, 
,, ,, Kavurma Arsa . ıTamamı 15 f 105 ,, 

Ortaköy Ortaköy Karanfil Hane 1 1/4 8 • 375 ,, 
545 Beyazıt Beyazıt · _ . Beyazıt meydanı Kagir gazino _ 18/48 .(_ 6 ,,_..-: 1125 - " . 

Yüzde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri nakten veya gayrimüha dil bonosile<>denmek üzere yukmda yazılı gayrı• 
menkuller açık arttırma suretile sabşa çıkarılnıışhr. ihaleleri 2-6-934 cumartesi giinü saat 15 tedir. Sab§a gireceklerin met• 
kUr günde saat on dört huçuğ a kadar pey akçelerini yatırmaları lizımdır. Se nei haliY.e vergisile Belediye resimleri mii§teriye 
aittir. Şartname Bankamız kapısına asılmıştır. (2J92) 

Gümrük Mu haf aza Umum 
Kumandanlığı lstanbul 

Satınalma Komiıyonundanı 
1 - Deniz vasıtaları için "30" ton motorin 1 O • 5 • 934 

Per§eınbe günü saat 14 te pazarlıkla satm almacaktır. 
2 - Pazarlık şartnamesi her gün Komisyondan alınabi

lir. 
3 - isteklilerin yüzde yedi buçuk teminat akçesi olan 

"186" liralık vezne makbuzu veya teminat mektuplarile belli 
günde Komisyona gelmeleri • (2293) 2644 

Büyü~ Tayyare Piyangosu 
17 incı tertip 1 incı keşide 11 Mayıs 1934 tedir. 

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

ikramiye ve 20.000 liralık bir 
mükafat vardır. 

Hariciye Vekaletinden: 
- Elyevm Hariciye Vekaletinde (11) nci eıı 
mevcut münhal memuriyetlere talimatnamesine tevfikan 
müaabaka ile memur alınacaktır· Müsabaka imtilianı 1 Tem· 
muz 934 de saat 10 da Hariciye Vekaletinde yapılacaktır. 

Müıabakaya İ§tİrak için, taliplerin memurin kanunu' 
nun 4 cü maddesindekilerden hqka aşağıda yazılı evsafı 
haiz olmaları lazımdır: , 

Hukuk, Mülkiye, Ulfun u siyasiye, iktisadiye ve içtimsJ 
ye ve fakülte derecesindeki Yüksek Ticaret mektepleri ve· 
ya hariciye mesleki ile alakası bulunan mümasil yüksek me" 
teplerden birinden ınezun olm ak. ~ 

Müsabaka imtihanı şöyle : ı 
t - Huku Medeniye, Hukuku Düvel, Hukuku huıu• 

sİyei Düvel, iktisat, Maliye ve tarihi siyasi, (1815 de zamll' 
nınuza kadar) hakkında tahriri ve §İfahi sualler. _ 

2 - Türkçe ve Fransızcadan tahrir ve tercüme 
3 - Müsabakada ussü mizahı doldurmak §&rtile efl 

fazla numara alanlar kazanın ış olacaktır. 
Müsavat halinde Franuzcadan mada bir ecnebi IisaJ>I 

na vukuf sebebi rüçbandır. 
Taliplerin mektep p.ha detnameleri, askerlik ve1ika\ll' 

n, Hüsnühal ve sıhhat §&hadetnamelerile hüviyet cüzdanı 
veya suretlerini iıtida ile beraber 25 Haziran 934 alq~ 
kadar V ekilet Zat l§leri Dair esi Şefliğine tevdi eylemeler' 
ve 1 Temmuz 934 da Ankara da Vekalette hazır bulunınallltl 
ilan olunur. (1753) ... • • :z.490 

Iıtanbul C. MiiddeiumumlliğindelJ 
lstanbul Asliye Ceza Mahkemeleri için hazırlanlll', 

şartnamesine göre dosya dolabı yazıliane küçük yazıh"."..J 
müzakere masası ve gardiro p pazarlık suretile mubaYie 
edileceğinden şartnamesini göreceklerin her gün Adliye S' 
vazını Dairesine ve pazarlığa İ§tİrak edeceklerin 12-5·9 jtl' 
tarihine müsadif cumartesi günü saat 14 de Adliye Daire;1ıı 
de müteşekkil Mubayaa Komisyonuna müracaatları J 

olunur. (2320) 

ark Malt Hulisası 
Kullanııı1ı· ~ 
Her ecza1'e ~ 
de satıh'' 


