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Fransa bahriye nazırı Fran
ıanın arzın üç kıt'asında yüz 
milyon insanı himaye etmek 
için kuvvetli bir donanmaya 
mühtaç olduğunu söylemiştir 
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• Jdare •e Matbaıa : 24310. 

Çin kapılarının lstanbul Şehir Plinı işinde 
Kapanması _ \ 

-----------~ ------------------------------------·~-----~-------------------------------------------
Yolsuzluklar 

Japonya, Mançurya'da yerlet • 
tikten sonra Uzak Şarkı hegemon· 
yası altına almak siyasetinde yeni 
bir adını daha atıyor: Çin üzerin· 
de nüfuz mmtakası olduğunu dün· 
yaya kabul ettirmek istiy?r. N~~uz 
mmtakasmm min~ı aarıh d~~~l • 
dir. Emperyaliznıa nm teknıgın~ 

.. b zemine zamana ve vazı· gore, u, • d _. . E k. 
yet ve prtlara göre egışır. .s . ı 
Osınanlı imperatorluğunun tarıhı
ni hatırhyanlar nüfuz mmtakıuının 
tümul ve manasını b}l.irl_er. Bazan 
0 mmtakanm iktısadı ıstısmar hak 
kı bazan herhangi taksimde o mm 
takaya sahip olmak hakkı, batta 
bazan doğrudan doğruya idare hak 
kı şekillerinde tezahür ettiği va • 
kidir. 

Japonya, Çin üzerinde nüfuz 
mıntakası olduğunu ilan ederk~n 
Garp emperyalizmaaınm ananesın· 
den ayrılmıyor. Nüfuz mıntakası 
daima 0 mıntaka balkının refahı 
endişesinden mülhem bir mülaha· 

Ç. . e 
zaya dayanır. Japonya da ının v 
Çiıililerin i.ıtifadesi namına hare • 
kete geçiyor. Bir Japon devlet a • 
damı diyor ki "hedef, hegemonya 
te~iı. etmek değildir. Te,riki me • 
aaıdır. Te,riki mesai ile hegemon· 
ya arasında fark vardır.,, Bu, em • 
peryalizmarun ananesine ve tekni· 
ğine uygun bir sözdür. 

Japonya Mançuryayı yuttu. Aca· 
ba Çini de yutmağa muvaffak ola· 
cak mı? Hemen tunu söylemek l~· 
zımdır ki Japonyanm Çinde tak~p 
ettiği siyaset, Mançuryada oldugu 
gibi, memleketi derhal istila siya· 
seti değildir.Çin çok geni• bir me~· 
lekettir ve Japonya gibi kuvveti! 
bir askeri devlet bile memleketi 
kolay kolay itgal edemez. Japon • 
Yanın istediği Çin üzerinde husu~i 
bir takım menfaatleri olduğunu dı· 
ğer devletlere kabul ve tasdik et • 
tirmekten ibarettir. Bir defa bu 
kabul edilirse, artık bu devle~ler 
Çine serbestçe silah gönderemıye· 
cekler. Çin ile ticaret münasebet • 
!erine girerken Japonyanın mu ~ 
vafakatini de alacaklar. Yanı 
Japonyanın ilk iş olarak yapmak 
istediği Çinin açık olan kapılarını 
kapamaktır. Ma!Unıdur ki Çinde t~ 
kip edilen siyasete "açık kapı,, sı
Yaseti denilmektedir. Bu, e~~e~ • 
yalizmanın başka bir tecellısıdır. 
Memleket fU veya bu devletin nü· 
fuz mıntakası altına konmuyor da 
iktısaden kuvvetli olan bütün dün· 
ya devletlerinin mütterek nüfuzla· 
rı altına alınıyor demektir. Açık 
kapı siyaseti Waşington'd"a 1921 
aenesinde imza edilen bir muahe • 
de ile teyit edilmitti. Gerçi bu mu· 
abedeye Japonya da dahildir. An
cak Japonya Mançuryanın İfgali · 
le Uzak Şarkta İstatükoyu da ke· 
falet altına olan dokuz taraflı mua· 
hede ile alakaaını kesmit bulu
nuyor. Binaenaleyh Japonya bu 
muahedeyi kendi namın~ f?s • 
hettikten ve Milletler Cemıyetın • 
den de çekildikten sonra artık bil· 
diği gibi harekette kendisini ser • 
be~ telakki etmektedir. 

Japonya bir defa Çinin açık olan 
kapılannı yalnız kendi menfaatine 
olarak kapadıktan sonra evvela ik
hsaden, sonra da siyaseten hakim 
olm~!a çalıtacaktır. Binaenaleyh 
bug.un Mançu~anm işgali gibi si
y~aı v~ askerı manada bir tabak· 
kum. Çın hakkında varit olmasa ge 
rektır. 

Japonl'.anın son hareketi bir ta
raftan Çıne kartı tecavüz olduğu 
kadar da Çinde "açık kapı siya . 
setini takip eden diğer de~letlere 
karşı vaziyet almaktır. Bu devlet • 
terin batında Amerika geliyor. Son 
ra Rusya, lngilter?, Fransa, hal ya 
ve diğer devletlerın derece derece 
alakaları vardır. Japonyanın Çin • 
de takip ettiği siyaset, bu devl~t
lerin menfaatlerini yakından ~l~ -
kadar etmekle beraber, her bırbı • 
nin ayrı bir derdi olduğun?a.n u 
aralık Japon tecavüzüne manı ol • 
mak için ciddi bir teşebbüs l'.ıı:pıl· 
n:ıası beklenemez .. Coğrafya ıtıba· 
dı.lc Çine en yakın olan Rusya, ken 

1 ı-~-•zisi tecavüze uğramadıkça, 
u ~lu muhafaza edeceğini birçok 

vesı ele 1 k . . A . k b.. r c te rar etmıftır. merı • 

dad. ''Yt
1
"ik bir iktısadi buhran için· 

e ır ·ı · ngı tere yalnız başına Ja • 
pon leca viı .. k . . 
tedb. 1 zune mani olma ıçın 

ıra bıa."" _,_l . 
mez E gı .... ına bile getır • 

· "'•en J 1 · • · yeti iyi h apon ar sıya!ı vazı • 
na göre etsaplıyarak adımlarını o

a maktadırlar. Hüli.sa U· 

İ>o.t Yugoslav Hariciye nazın M. Y evtiç Cenapları ııe relikalan Hay-
Jarptlfa iata6)1onunJa .. 

M. Y evtich Ankaradan 
geldi, bu akşam gidiyor 
Dün sarayları ve müzeleri gezdi 

M. Y evtich Gazi Hz.nin Kral Aleksandr 
Hz.ne bir mektubunu hamil bulunuyor 

Yugoslavya hariciye nazın ~· 
Yevtidı ve refikası hanım~en.di, 
dün sabah Ankaradan şdı~ım~e 
gelmişlerdir. M~t~rem mısafi • 
re Belgrat sefırımız ~a.~~~r, ha
riciye hususi kalem muduru Re • 
fik Amir Beylerle Yugoslavya • 
nm Ankara sefiri Mös.yö Y anlro
viclı refakat etmekte idiler. 

Mösyö Y evtich Haydarpaşa İ.s· 

tasyonunda vali muivini Ali Rı • 
za Beyle vilayet erkanı, Yugos • 
lav tebeası tarafından karıılan • 
mıı bir müfreze polis resmi seli.
mı ifa et~tir. 

Misafirler Haydarpafa iske • 
lesinde hazır' bulundurulan An • 
kara motoru ile Tophane iskele • 
sine çıkmıtlar ve oradan otomo • 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Halil Bey Sırn Bey Hüsnü Bey 

Müvazene vergisi bir sene 
daha uzatıldı .. 

lk~ısat vekili Celal B. in şeker sanayii
mız hakkında dikkate şayan beyanatı 

. A~KAI_ıA, 21. A.A. - B. M. Meclisi bugün reis vekili Hasan 
Bey.ın . rıyasetınde ~?~~·~t~ır. Celsenin açılmasını müteakip Cüm· 
hurıyetın onuncu yıJ donumu muna- (Devanu 6 ıncı sahüede) 

Uzak sarl<ta ,. 

Japonyanın Çine hakim olmak arzusu 
sulhu tehdit ediyor! 

Japonyanın emelleri 
gerek Amerikada, ge 
rek Avrupa ve Cenev 
rede fena tesirler yaptı 

LONDRA, 21 • A.A. - Londra· 
daki Çin orta elçiliğinin nc,ret
tiği bir tebliğde Çin siyasetine ait 
Japonya tarafından yapılan beya
natın Japonyanın Asya kıtasına 
'?a.nevi yayılma ve taruz siyase
tının teyidinden başka birşey ol
madığı kaydedilmektedir. 

Japon siyaseti uzak tarkta sulha 
ve asayıta teşvik edici hareketlerin 
t~ma'?en ~e açıktan açığa aksine. 
dır. Çın mılleti hiç bir esasa dayan. 
madan Aaf.ada bir Japon hege
monyası duatun 1a teb'iyyet ede. 
cek değildir. 

Çin hükumeti, Japon hükume. 
(Devamı 7 inci sahifede) 

zak ~arkta Japon siyasetinin mu • 
vaffak olması için bütün vaziyet 
Japonların lehinde görünüyor. 
Garplı devletlerden emperyalizma 

Japonyanın emellerinin sulhu teh· 
Jit ettiğini söyliyen Amerika 
ayan azasından Mister King 

nın tekniği hakkında ders alan Ja
ponya, öğrendiği denten çok iyi 
istifade ediyor. 

'.Alunet ŞiJKRtJ 

Yolsuzluk 
Şehir planı işinde 

neler oldu? 
Hükumete bazı vesika

lar tevdi edildi 
latanbulun şehir plaru 

münaaebetile bazı yolauz 
muameleler cereyan ettiği 
haber verilmektedir. 

Bu huauata lazım gelen 
vesikalar hükiimete tevdi e
dilmiş bulunduğundan tah· 
kikata tevessül edilmeaine 
intizar olunmaktadır. 

İtalyan 
Adalarındaki 
Türkler 
Hicrete teşvik için fena 
propagandalar yapılıyor 

Son günlerde İtalyan adala • 
rmda sakin Türkler arasında 
memleketimize bir hicret arzuau 
bat gösterdiği haber alınmıthr. 

Fena propagandaların teairile 
bat gösteren bu arzunun hiç bir 
ciddi sebebe istinat etmediği mey
danda bir hakikat olduğundan 
bu hareket resmi mahafilde hay. 
retle kartılanmı9tır. 

İbrahim Tali Bey 
Bu sabah gidiyor 

f İlk iş olarak Edirne - İs
tanbul yolu yapılacak 

-o-

1. Tali Beyin beyanatı 

Trakya umumi müfetti9i ibra • 
him Tali Bey, müfettitlik kadro • 
sunu bitirmi9tir Ye bu sabah refa. 
katindeki zevat ve Dahiliye veka· 

) 
Trakya ikinci umumi mülettip 

lbrahim Ta•< Bey 

leti muhasebecisi Edip Bey de ol • 
duğu halde otomobil ile Edirneye 
hareket edecektir. Kendisine Kırk
lareli ve Edirne nafia mühendisle
ri de refakat edecektir. lbrahirn ı 
Tali Bey rnuharrimiu fU beya • 
natta bulunmUftur: 1 

- Otomobil ile seyahati tercih 1 

ebnekliğimin sebebi buradan E · 1 

(Devamı 5 inci sahifede) 
1 

r 
BUGÜN 

2 inci ıılhifed~ 

ı:-cnebi matbuatınJ11 gör
düklerimiz; 

3 üncü ıahifede 

(Bebek) bebekleri için ••• 
Felek 

Biz.de bunu tatbik ~tmeliyi:ı: 
Sali.hattin Eniı 

4 üncü sahifede 

Zoo ııe edebiyat 
8. K. 

5 inci sahifede 

Gençlik 

Vilô.,qet, istenen cevabı verdi 

Mes'ulleri dolandırıcılık 
iddiasile takip edilecek 

T emizJik amelesinin 72 bin I:rası da 
400 bin· lira arasında ... 

Tahkik komisyonunun raporu Ankaraya gönderildi; 
Muhiddin Bey gelmesini tehir etti 

Esnaf Bankasındaki 400502 lira 
meselesi yeni ve mühim bir safha Mesele Fırkada 

Görüşülecek 

Bir mülkiye müfettişi 
tahkikata başlıyor 

ya girmittir. Öğ · 
rendiğimize gö · 
re Esnaf Bankası 
hakkındaki tahki 
katın merkezi sik 
leti Ankaraya in 
tikal ebni~tir. lk
hsat ve Dahiliye 
vekaletleri bu me ANKARA, 21 (Telefonla) -
seleyi ehemmiyet Esnaf Bankası İfinin salı günü lır
li surette tahki . ka grupunda görü,ülmesi ihtimali 
ka batlamıtlar . kuvvetlidir. Hükumet meseleye lô-

Muhain Bey dır. Bankanın he yik olduğu ciddiyetle vaz:'ıyet et • 
saplarına dair bir miş ve Dahiliye ııekôleti Çor/utla 

çok dosyalar Ankaraya götürül • bulunan bir mülkiye mületti'i~ 
mü9tür. Ankarada bulunmakta o • Jerhal lıtanbula giderek t~lfi • 
lan Ticaret müdürü Muhsin ve be. kata btqlamaaı emrini ~ı,tir._ 
lediye heaap itleri müdür muavi • Bundan btqluı °'!lı:fıye ::,.";· 
ni Naili Beyler dosyaları Ankara- leti llıtıaat veltıilelın en • ~ 
ya götürmütlerdir. Bugünlerde, muamelelerinden anlayan bır mu· 
Ankarada, bu meselenin tahkiki • /ettipin tahkikata yardıma memur 
nin yeni bir safhaya intikal etme. L-eJ-il_m_es_İn·i·"-·.ca_e_ı_m_İ_fti.·r_. ____ ,.1 
ai beklenmektedir. 

Ankarada bulunmakta olan va • kiletlere bu huauıta izahat ver • 
li ve belediye reisi Muhittin Bey la mektedir. Dahiliye ve lktısat veki. 
tanbula avdetini gayri muayyen !etlerinin burada tahkikatla met • 
bir müddet için tehir etmittir. Mu gul komiserlerinden batka, bugün 
bittin Bey Ankarada alakadar ve. (Devamı 7 inci sahifede) 

lnltıl A o nstitüsünde 
Lozan müzakereleri ne 

safhalar geçirmişti? 
Hikmet B. dünkü dersinde Lozanda 

, ,,.-""-"-'"-HJ:.!!ı~n siyasi zaferi izah etti 
Maarif Vekili Hik 
t Bey dün öğlede f ---...;:;;;;;;;;:.._ 

80nra saat 17 de İnin 
J&p kürs\Münde dersi • 
ne devam etti. 

Hikmet Beyin dü • 
Jdi denini not halinde 
yazıyoruz: 

"Lausanne konferan 
.mdan bahsedeceğiz. 
Şimdiye kadar askeri 
zaferin iıtihsalinden 
neler elde edildiğini 
harici siyaset nokta • 
aından anlatmıtbm. 
Şimdi Lauaanne sul • 
hünden bahsedeceğim. 
Mütareke akdi için ya- d k k Maarif Vekili Hikmet Bey ııapur an çı ar en 
pılan müzakerelerde 

'd b• Ih Profesör Salih Murat Beyle konuşuyor •• Lausanne a ır su 
konferansı akdi kararlatmı,tı. Bi • Rusya ve Rus camiasına dahil Uk· 
taraf bir yerde karar kıldık. Bi~araf ranya ve Gürcistan hazır bulundu 
bir memlekette toplanınca kımıe lar. 
kimsenin ayağına gitmi• olmaz. 16 Mart 920 muahedesinde Bo· 

Konferfansta, lngiltere, Fr.ansa, ğazlar meselesini müftereken ara
Jtalya Yugoslavya, Yunanıstan, mızda halledeceğimizi mütekabi • 
Roma~a, Japonya. Bir tarafta da len taahhüt etmittik. 
b. Vazifemiz, Sovyetlerin ittiraki· 
ız. aka 1 d Bizim talebimiz üzerine Boğaz· ni talep etmekti. Mün f& ar an 

! na ait meseleler görütüllirken (Devamı 7 inci sahifede) 

Dün §ehrimiı:e Kudüsü :ıiyare t ~ı_nuş olan Bul~ar hacıla;ı. gel· 
~tir. Bunlar kafile ha~~de ~mızın t~maşa_ra deger yerlerını gez· 
mişler ve Ayasofy~ camıını de zryaret etnuşlerdır. 



TARiHi TEFRiKA: 19 

İttihat ve Terakki! 
(BAHAEDDiN . ŞAKJR BEYiN BIRAKTICI VESiKALARA CORE) 

Sultan Hamidin bahriye nazırı 
Bahriye bütün tahsisatile ve gelirlerile onun 

malikanesi idi!. 
• 

Bu he.~fin babasr olacak hain • 
den hemen hiç bir miras yemediği 
kat'iyyen muhakkaktır. Çünkü vak 
tile, yani 25 sene evvel Küçük Mus· 
tafapaşada oturduğu evin kiraaını 
aylarca verememit ve evden de çık 
mamı,tı. Nihayet ev sahihi damın 
kiremitlerin! kaldırıp götürmek ve 
hirikmit ayhklardan da vazgeç • 
mek suretile o belih kiracıdan güç· 
hal ile kurtulabilmiftİ ! Bunu o ma· 
hallede oturan ihtiyarların hepsi 
bilir. Hatti. tersane kumandanı o
luncıya kadaı• ailesinin ve kendisi
nin ihtiyaçlarını bin türlü müfkülat 
ile defedebilirdi. Birçok yerlere 
birçok borcetmi,ti. Bazan süvarisi 
bulunduğu gemilerin sandığından 
göz göre para alırdı. M~ını ve 
guya kimseye sezdirmeksizin çeke
bildiği eşyayı ve mebaliği ihtiyaca· 
tına, israfatına, ezvak ve huzuzu 
deniyaneaine yetiftiremiyordu. Bu 
gün birkaç milyon liralık adam! 

2 

Onun çiftlikleri, akarlan, gemi
leri var. Kurduğu sirkat ve gasp 
dolabı bir düzüye dönüyor, hiç dur 
muyor. Her gün cebine sirkat ve 
gasp tariki'.e on ila elli, yüz lira gi
riyor! Hele rü9vet kapısı daha a • 
çıktır. Tersaneden, limanlardan, 
iskelelerden ve bütün sevahilden 
he .. türlü mahsulat ve mamulat. •• 
Mütemadiyen akıp gelir. Bir hal
de ki yalnız rüşvet varidatı nefsiha
bisini belegan mabeliğ idare eder 
ve ediyor! 

Aman yarabbi! Böyle bir zaman
da böyle bir merkezi saltanatt, böy 
le büyük bir makamı nezarette böy 
le hain, böyle deni, böyle mel'un 
bir herif, böyle iblisi bile utandıra
cak, Firavuna ve Yezide bile rah· 
met okutacak derecede tau.vvurun 
fevkinde me1anetler yapıyor! Ya
zık biçare millete! ldarei mahsusa 
dahi din ve devletin haamı canı o
lan o mel'un yezidindir. Ne kadar 
varidat hasıl oluyorsa, hemen hep
sini gaspediyor. Bugün idarei mah 
susa '!U halde kalmak ,artile hariç· 
ten biriaine verilae, o hain kadar 
ticaret edemez. Çünkü idarei mah J 

susasının kaptanları bahriye zahit!, 
tayfaaı bahriye neferatıdır. Heı• 
türlü levazım tersaneden zahiren 
idare hesabına ve hakikatte nazır 
paşa namına daima gelir. Tamirat 
ve saire tersanede yapılır. Hasılı 
masraf olmaz. Varidat kimilen 
-H olarak onun (hazinei bahriye) 
sine girer. 

Bu herif şehvet ve servetten iba. 
ret olmak üzere baflıca iki ,iddetli 
hırsı nefsaoinin esiridir. Ezvakı 
hayvaniyesini istediği gibi munta
zam ve daimi ve emin bir surette 
icra edebilmek için servete muhtaç 
olduğunu bildiğinden, istediği ka· 
dar servet sahibi olmak için de 
mümkün olan mefru vasıtalar kafi 
gelmediğinden her türlü feni se
beplere müracaati yegane vazife e
dinmiştir. 

hayvan tabiatlı nevileri muhteli f 
mahluklar bugün üstatları olan Ab 
dülhamidin medarı iftiharıdır! Ve
rilen mefaedet vemel'anet dersin
den en ziyade müstefit otan ve bi· 
naenaleyh en ziyade i•e yarayan 
Bahriye Nazırı . . • Patadır. Onun 
teytanat ustası, habaset ve denaet 
rehberi olmak ancak Abdülhamide 
yakıtır ... Ey koca afet! Taundan 
vebadan yüz bin kat tehlikeli olan 
saltanat gaaıbı ! Gasp, tegallüp, is· 
tibdat, zulüm, hunrizlik, hiyanet, 
din ve tevlete suikast, hırs, cebbar· 
lık, muannitlik gibi her biri yüz
lerce fazahate esas olan rezaletleri 
insaniyete naad yakıştırabilelim ! 
Hiç olmaza& taannüde kapılma -
mak lazımgelirdi. 
llratı sebat &lemi haki hedreyler! 

Evet, Allah aziz zuintikamdır ! 
Çekilen ıstırabı azim ve azabı elim 
cezayi sezaya mukaddime, hayatı 
hainaneye suihatemedir !,, 

İtle mektebi Hamidinin en ser
efraz takirdi feytanalı olan Bah· 
riye Nazırı . . . Pa.amn hususi ve 
umumi seyyiati ahval ve ef'alini 
gösteren bundan ibarettir. Gele • 
cek sayımızda bahriyenin ve do • 
nanmanm o devirdeki iç yüzünü o
kuyarak hayret edeceksiniz. 

-Bitmedi-

Peşte seyahati 
Kırk talebenin iaşe ve 
ibatesini Peşte beledi

yesi kabul etti 
.... ,,_~-·- Turinıı: ve Otomobil 

Klöbün Pe•leye tertip ettiği aeya -

Htuan Bey 

hale ittirak ede -
rek Büyük Millet 
Meclisi namına, 
Macar ayan ve 
mebusanına iadei 
ziyaret etmek üze 
re Pe9teye gide • 
cek olan mebus -
larnnızın, Trab • 
zon mebusu Ha • 
san Beyin reisli -
;;i albnda on zat 
tan mürekkep o -
lacağı anlqılmıt

hr. Macar Turing Klöbü, bu oeya
bate ittirak edecek Türk talebesin 
den kırk kifinin, Budapeştede bu -
lunacaklan günler zarfında ia,e ve 
ihatelerinin Budapeşte belediyesi 
tarafından deruhte edildiğini Tu -
ring ve Otomobil KJöbüne bildir • 
mittir. 

Roosevelt 

Gümüş taraftar
ları arasında 

V AŞINGTON, 21. A.A. - M. 
Rooavelt dün, günıü' para tarafta
n bloka mensup ayan azasını mü
tevassit bir tarzı hal teklifi için İç· 
timaa davet etmittir. 

MiLLiYET PAZAR 22 NiSAN 193' 

HA.RİCİ HABERLER 
Fransız bahriye nazırı d(qor ki: 

Fransa kuvvetli bir do
nanmaya muhtaçtır 

Bahriyemizin vazifesi dünyanın beş kısmı üze· 
rinde yaşıyan 100 milyon insanı himaye etmek 

PARİS, 21.A.A. - Pöti blö ı Sir John Simon ile görütecektir. 
gazetesi bahriye nazırı M. Pietri- Ayni günde, İngiliz kabinesi bir iç-
nin F ranaız deniz siyaseti h akkın tima aktedecek ve bunda munha
da bir makalesini ne§retmektedir. sıran silahları bırakma meaelesiyle 
M. Pietri diyor ki metgul olacaktır. Remni mehafilde 

" Fransız bahriyesinin baılıca M. Suviç'in ziyaretinin bu sırada 
vazifesi dünyanın bet kısmı üzerin- vukuu isabet addedilmekl'edir. Zi
de yaşayan 100 milyon nüfusdl bir ra, ıilihlanma meselesine teallük 
milleti himaye etmektir. Bundan eden vaziyetin son inkitafatına 
baş.ka bir ihtilaf halinde memleke· dair İtalya hükumetinin noktai 
tin iaşesini temin etmesi ve üç de- nazarını timdiden öğrenmek müm
niz hududunu muhafaza eylemesi kün olacaktır. 
lazımdır. Nihayet Koraika ve ceza- Davia'in ümidi cıor 
yir gibi Fransayı ayrılmaz bi- cü- NEVYORK, 21. A.A. - M. Nor 
zünü te9kil eden arazi irtibatı an· man .OaYiı karaya çıktığı zaman 
cak kuvvetli bir donanma sayesin- gazetecilere hadiselerin son inki
de t')lil olunabilir. Binaenaleyh tafma rağmen silihaızlan.manm 
Fransa deniz devletleri içinde ken- tahakkuk edecğini beyanla demit· 
di arzuıuyle dördüncü dereceye in- tir ki : 
meyi kabul ebnekle büyük bir Milletler muharebe etmek iste
su'.h kiyaseti göıtemıiftir. Fakat miyorlar. Binaenaleyh silahsızlan· 
bu asgari seviye keyfiyet itibariy- µıa işinin muvaffakiyetle netice
le muhafaza olunmalıdır. Bu ise lenmeainde bu iradenin çok tesiri 
harp gemilerinin her hususa elveri' o~acaktır. 
li ~kilde tenevvü ettirilmesiyle ve M. Davis son hadiseler hakkın
deniz hava kuvvetlerinin takviye- da her türlü tefsirde bulunmaktan 
ıiyle kabildir. imtina etıniftir. Cenevreye 23 ma· 

M. Suviç ne yapacak ;v-ıs tari~inde to!'l~a~. olan umu-
LONDRA, 21. A.A. - M. Suviç, mi komısyona ıttı~ak ıçm v~hn

ayın 23 ünde M. Mac Donald ve ' da döneceğini ümıt etmektedır. 

Bükreşte 

Suikastçıların 
Muhakemesi 

--o-

işin içinde sekiz tane 
zabit te varmış! 

BUKREŞ, 20. A.A. - Prekop sui 
kastçilerinin muhakemesi bugün 
divanı harpte ba9lamıftır. 8 zabit 
ve 5 sivilden ibaret olan mazn.ın
ların isimleri okunduktan sonra 
'ahitlere geçilmiş, müdafaa tara· 
fından kaydedilen 233 tahitten an
cak yfrzü uyuklamaya cevap ver
miştir. 

Bu celsede iıtiçvap olunan kay. 
makam bu ittihan11 retederek ma· 
~m bulunduğunu ve isli. krala kar 
'1 bir harekette bulun.mayi dütfin· 
memit olduğunu iddia eylemiftir. 

Muhakemeye devam edilmekte
dir. 
BOKREŞ, 21. A.A. - Suikast 

muhakemesine dün öğleden sonra 
devam edilmiştir. Prekop, faaliye
tinin gayesi hakkında izahat ver· 
mekten israrla imtina etmektedir. 
Diğer maznunlar Precupun şahsi
yetinin tesiri altında kaldıkları İ· 
çin tasavvuratı hakkında izahat al
mak istemediklerini bildirmişler 
ve cinai tasavvurlarını inkir eyle
mitlerdir. 

gümüş bloku M. Roo&velte rağ
men noktai nazarını kongreye ka
bul ettiımeye karar vermittir. 

Amerika da 

Siyasi bir 
Hadise çıkıyor 

1 
İngiliz konsolosunun geri 

aldırılması istenecek 
VAŞİNGTON, 21. A.A. - Cüm. 

huriyetçi Britten, mümessiller mec
lisine M. Hull' dan İngilterenin 
Nevyork bafkonsolosu M. Kamp· 
bell'in geri aldırtdması için mü· 
iacaat etmesini istiyeceğini bildir· 
IJliştir. Ba, konsolos, bir nutkunda 
"Vinson" kanun layihasını tasvip 
cılı!\ediğini söylemiftir. Bu layiha, 
ıbuahedelerin tahdit ettiği nisbette 
Amerikanın bahri intaatta bulun
~ına aittir. 

Röyter ajansı tarafından maJu. 
matına müracaat edilen M. Kamp
bell, ne böyle bir beynatta bulun· 
duğunu, ne de böyle bir nutuk söy
lediğini inkir etmiştir. 

Hava filomuz 
Sivastapolda 

Bir mayısta Moskovada ya -
pılacak olan ~enliklere iştirak ede. 
cek olan beş tayyareden mürek -
kep hava filomuz dün sabah saat 
onu yirmi geçe Sinopta.n hareket 
etmiş ve on ikiyi bet geçe Sivas • 
topola vamıı~tır. 

Tayyare filomuzu kaymakam 
Celil beyin kumandası altında yüz 
ba'ı Enver, yüzbaşı İhsan, mülazım 
İsmail Hakkı, mülazım Basri, mü
lazım Necdef, mülazım Rüttü, mü 
lazım Baki , baımakinist Hüsa -
mettm ve makinist Niyazi Beyler 

zr 

D~i 
• 
Iktısat vekili bu hafta geliyor 
ANKARA, 21 (Telefonla) - lktısat vekili Mahmul Celal Bey bir 

kaç gün kalmak üzere çar,amba günü lstabula hareket edecektir. 

Macaristanla ticaret itilaf namesi 
ANKARA, 21 (Telefonla) - Macaristanla hükumetimiz arasın· 

da bir sene müddetle muteber olmak üzere bir ticaret itilalnameai inı
za edilmi,tir • 

Ağaçları koruma kanun layihası . 
ANKARA, 21 (Telefonla) - Dahiliye encümeni lstanbul fehrı 

ve civanndaki ağaçlan korumak için hükümetçe tekli/ edilen kanuıt 
layihasını müzakere ve kabul etmiştir. 

Encümen fehirlerin güz.elleşmesi için dikilmiş ve dikilecek oğaç ~ 
larla birinci derecede belediye!erin mefgul olduğunu nazan dikkate". 
larak layiha ile teklif edilen bükümleri memlekette !üz.um görülen Jı 
ğer larallannda da tatbik edilebil muini temin için layihayi tadil el• 
miftir. 

Encümen topraklar• bozanlar, ağaçlan sökenler, kesenin ağaç • 
lann )'afamaııına ve inkifalına mani olanlar, ağaçln bile bile kuruttttt" 
lar hakkında liiyihadaki cezai hükümleri fazla görmüf, bilhassa me
m'.lrlar için iatil:uım edeceği ahibet itibaTile ağır görerek ceza baflan • 
gıcını alh aydan iki cva indirmiş tir. 

Yeni ,ekle göre, hapis cezası iki aydan iki seneye hatlar para ce • 
zası ise 500 liraya katlar olacktır. . '!1 

-Mülkiye ve hukuk ! 
Mezunları 

ANKARA, 21 (Telefonla) 
Mülkiye ve hukuk mektebi me -
zunlarının Başvekalet ıurayi d::>v • 
!et ve mülga aadarat dairelennde 
geçen hizmetlerinin dahilj.ye biz· 
meti olarak kabul edilmesi hak • 
kında Urfa mebusu Emin Fikri 
Beyin kanun teklifini müzakeı·e 
eden Dahiliye encümeni, Dahili 
ye vekaleti memurları kanununun 
ikinci maddesini tacii.l etmek lu · 
zumunu hisaetmİf ve madcbyı şu 
şekilde tadil etmiştir: 

"tık defa memurluğa nam • 
zet olarak geçmek için orta mek· 
tep mezunu bulunmak şarttır. Bu 
şartı haiz olanlardan mütead.ıit 
talip bulunduğu halde talepler a
rasında müsabaka yapılır. Orta 
mektep mezunu bulunmadığı tak· 
dirde diğerlerinin müsabaka ile a
lınması caizdir. 

Namzetlik müddeti azami bir 
senedir. Bu mü.!detin ikmalinde 
dairesi amirince ehliyeti tasdik e
dilenler kat'i surette memurine 
kabul olunur. 

Ehliyeti dairesi amirince tas
dik edilmiyen memurlar Dahili -
yenin diğer dairelerinde bir sene 
da'lıa namzetlik edebilirler. Bu dai
rede de ehliyet göstermemit hu • 
lun:ınlar artık memurine alınmaz
lar. 

Mülkiye ve hukuk mekteple
rinden mezun olanlar namzetlik 
devrelerini birinci sınıf nahiye mü
dürlüklerinde vekalet veya maiyet 
memurluklarmda veya bu clere • 
celere muadil .olmak üzere veki • 
letin tes'bit edeceği memurluklara 
girerler. 

Batvekalet, şurayi devlet ve 
mülga sadarat dairelerinde geçi • 
rilmiş olan müddetler namzetlik 
müddetinden nıaduttur. Namzet
lik müddeti zarfında namzetlere 
maaş kanunun 20 inci maddesi 
mucibince ücret verilir. Mülkiye 
ve hukuk mekteplerinden mezun 
olup bir sene namzetlik geçirmit 
bulunanlardan her sene müsabaka 
ile bet efendi Avrupaya staj için 
gönderilebilir. Bunlardan dahiliye 
vazifelerini ipka edeceklerine dair 
bir taahhütname alınır. 

Yunanistanda --
Muhalfetle hükii· 
met anlaşamıyor 

ATINA, 21 (Milliyet) - I>ii' 
öğleden sonra saat 5,30 da mil • 
li ittihat reisleri Mösyö V en?ze • 
!osun evinde toplanmıtlardır. M· 
Papanastasyu sabahleyin Mös1~ 
ÇA}dam ve Mösyö Maksimosu 'P' 
yareti esnasında konuştuklsrını ,. 
latmıt ve hükumetin muhalefete 
yapmış olduğu teklifler tetkik o
lunmuştur. 

Nihayette muhalefet rüesıll 
Mösyö Papanastasyu, münaziün ' 
fih meseleleri Mösyö Çaldaris ., 
Mösyö Maksimosla tekrar görÜY 
meğe memur edilmiştir. 

Çiftçi ve amele lideri derh~ 
gidip Mösyö Çal<laris ve Mös1° 
Maksimosla görütmÜŞ, ve müte
akiben Mösyö Venizeloaa bir ınelı• 
tup yazmııtır. Mösyö Papana• • 
tasyu bu mektubunda bir harp ~ 
kuu takdirinde bir Balkan devleti 
Balkan harici bir devletle ittifalı 
ederse misak protokolunun 3 ÜJI • 
cü maddesinin tatbik edilmiyece" 
ğini bildirmektedir. . 

Gece muhalefet liderleri • ıle 
yapmıf olduğum temastan iki z~ 
renin anlatması mütkıül olacıi' 
neticesine vardim. Liderlerin bet" 
si de anlatmak yolundaki müzalı" 
relerin neticesinden bedbindir • 
!er. 

M. V enizelosun beyanatı • 
ATtNA, 21 (Milliyet) - Li• 

beraller reisi Mösyö Venizelo' 
matbuat mümessillerine bey• ' 
natta bulunarak Başvekil MöS1ı; 
Çaldarise ve mesai arkadaşlann• 
gülünç tehditlerine bir niha1el 
vermelerini ve Kondilisle Metak • 
•anın diktatörlük ilan etmek içİll 
sarfettikleri gayretleri durdur • 
malannı tavsiye etmektedir. 

ATİNA, 21 (Milliyet) - Bit' 
gün öğleden sonra halk fırkası 
buslan bir içtima yapacaklardır· 

Sabık krıala aidat 
ATİNA, 21 (Milliyet) - Göl" 

deredeki "Sandayi ekspres,, gaıl' 
tesi yazıyor: • 

. Yalnız, beytülmalin bir ,ubesi 
olan bahriye hazinesinden sirkat 
ve gasp etmek ve her tesadüf eden
den rütvet almak su.-.etlerile ihtiya 
cını tedf' ve servetini cemetmek 
·mümkün olmadığı için, bahriyenin 
her noktasını aleti kasp haline ge
tirip kullanmıya ve umum bahriye 
memurlarının mulıaasasatından ve 
her türlü bahriye levazımından ve 
mevcudatından muhtelif gizli vası
talarla hine kapmıya ve bu da ki
fayet etmediği için yeni yeni mem
balar tedarik etmeğe çalıştı, çalışı
yor ve muvaffak ta oluyor. 

ihtilafı olduğunu ve M. Roos· 
velt uzlatmak arzusu göstermediği 
için konferansın faydasız olduğu. 
nu söv'emiflerdir. Buna binaen, i.!are etmektedirler. 

M. Roosvelt hükumeti bili.kaydü 
şart gümüt para bastırmaya mec
bur edecek bir kanun'a tiddtele 
muhalefet edeceği zannedilmekte
dir. Ayan azası ile Reisicümhurun 
görü~eleri bugün olacaktır. 

f ......... ________ _..:;M~A __ T_B_U_A_Tl_N __ D_A __ ...:._~U_D_UK __ L_A_Rl~Ml~Z~~] 
"Ordre "den : ;ye tetkik olunacaktır. ı lesini ila etmekle mükellefi alon y.,_ j yet etmekte_~i~. Adal~t yii~ğe baı 

"Bugün için epi kraliyetçiJetf 
ihtiva eden Yunan hükumeti sa~ 
Yunan kralı Y orgiye ve ailes~ 
hazinei devletten külli miktarda bit 
aidat verilmesine karar vermit • 
tir. 

Radyoda 

Bu cümleden olarak memuriyet 
ve rütpe satıyor. İ,ine elverecek 
ahmakla~r, alçakları milletin hazi
nesinden doyurarak kullanıyor.Za
ruri masraflarının hepsini bedava
dan çıkanyor. Fazla masraflar iç;n 
mutlaka bir iki misli fazla rüşvet, 
fazla sirkat buluyor. Mesarifi art
tıkça .varidatını dadaha ziyade art
tırıyor. Böyle çalı,a çalışa o kadar 
mükemmel bir dolap kurmuftur ki 
bu,,.ün muntazaman suret ve sühu
letle işlemektedir. 

İste Abdülhamidin devri menhu 
sunda yetiten yılan mizaçlı, feytan 
fikirli Firavun hırslı, Yezit cüretli, 

Ordre g<u:eteainde M. Robert Dreux 
"M. Yevtiç'in Türkiyeyi ;ııiyaretinin 
manası,, serlevhaırile yazdığı bir ma· 
kalede, bu aehayatin siya&i bir ehem 
miyeti olduğunu ve Avrupanuı cenu
bu fllrkiain.kelıi oiyaai hadiseler üze • 
rinde mühim tesirler yapmak istida
dında bulunduğunu kaydettikten son 
ra diyor ki: 

M. Y evlitch meşhur küçük itila! 
misakının üç aanatkônndan biridir. 
Kral Ale.ırvndr ile birlikte, Balkan • 
lar ii;ı:erindeki oulhcu teırirleri lıim • 
aenin 11ö:ünden kaçmayan Balkan mi 
sakını ibda edenler arasında bulun • 
maktadır. 

M. Yevtitch Ankarada bulunduğu 
müddet z.arlında Türkiy•ınin hükü • 
""'' adamlarile evvela Türkiye • Yu-
11oalaoya münaubatını ve sonra iki 
memleektin harici oiyaııet meseleain • 
deki tefriki meıaiaini görüıecelıtir. 

Yarınki tefrikamızın 
başlığı 

AbdUlhamidin bahriyesi 

Ve iki memleket arannda hiç bir 

1 
ihtilôl olmadıığından ve bilakd harbi 
umum.inin sonundan beri bu müncue • 
bet çok oamimi bir ,.,kil aldıiuıılan 
muhaveratın bu11ünkü beynelmilel .;. 
yaai meseleler etrafında cereyan e -
deceii'iifikiirdır. Hiç fÜphesi;ıı bu mü 
z.akeratın mihverini Balkan misakı teı 
kil edecek ve bazı Avrupa devletle • 
rinin ara:i hakkında muahedekrin 
yeniden tetkik edilmesine dair olan 
emelleri M. Yevtitch'le Türk mesoi 

Hal içte "lenger endazı atalet" 
olan donanmayı hümayun 

Gi ide na• ıl gider? .11.ı.,,Jncln .. , fnrnlınJ,. .. ; .. ,,.,.J,,._ : .. ,,..,._ 

Mustafa Kemalin iradeırilt! ve fıtf. nanisfanın muaoeneti hakkında bii • laml§tır. Hulrumet bulçeyı tevzin et• 
bik edilen dahili yeniliklerden sonra, ~k hayalata kapılmama•• ıa,,.,,. 11el- mek için 4 milyar taaarrul yapmağa 
Türkiye umumi hm-pte mağlüp olan diği doğrudur. . . Harp esnasında bu muvaHak olmuıtur. Şimendiferelrin 
devletler ara&ında, mmimiye!le uki tamamile görülmütşür. verdiği açıkla da mefgul olmaktadır. 
intikamcu kinleri ferlreden ve sami • Makalenin muharriri burulan son• Komüniıdlerle de meşgul olmaktadır ve 
miyetle aulhün teaisi için çalıtan ye - ra Bulgaristanın da ırulhperver dev • T rotsky' yi, bulunmaması liizımgelen 
gane memlekettir. letler ıihen11i meyanına ithali İçin bir yerde bulmuıtur. Tasarrufu himaye 

Makalenin muharriri bundan aon. formül bulunmaaı ihtimalinden bah • etmekle meıgul olmaktadır. Parla • 
ra Londrada miitecaoi20in tarifi için setmekte rJft makalesini fU •uretle bi.. mento azasının ba%ı müdahalelerini 
imzalanan protolrolda ve Balkan mi· tirmelrtedir: bertaraf etmek için de çaııımaktadır. 
sakında Türkiymin rolünü göster • Umumiyetle diyebiliri;ı: iri; Anka • Bu meyanda M. Arthur siyasi mea • 
melıte ve şu neticeye IJarmalıtadır: ra müı:akeratı .nıllıün teaUi nt.e6ele.i- lek için yapılan tavsiyel' er aleyhin • 

Yeni Türkiye tamamile sulhcu mem ni ihtiva edecek ve bütün Balkan de şiddetli bir "circulaire" ısdar et • 
leketler ve binaenaleyh muahede/erin memleektleri ara.tındaki teşriki me • miştir. 
yeniden tetkikine muaru olanlar ara sai mün<ueebtlerinin takviyesine ma • Bununla beraber bir nevi rahatnz-
sında yer almıttır. tul olacaktır. lık hala devam etmektedir. Niçin? 

Fakat M. Muuolininin 18 Martta "Joumal des Debats" dan: Çünkü emniyetsizlik sebeplerinin çok 
söylediği nutukta ltalyanın Anadolu olduğu birden meydana vurulmuştur. 
üzerindeki ihtiraslarından bahsetme- " Giornale d'halia " dan : 
si Türkiyede şiddetli bir endiıe uyan- "Journal des debatıl', Docuner('Ue 
dırmış ve M. Mauolininin Romadalri hükumetinin mevkii iktidara geldiği 
Türk sel irine verdiği teminat henü;ı: gÜnden bu :uzmana. ka~ar 11?sterdiği 
bunu dağılmamfftır. muhtelif laaliyetlenn bır blançoırunu 

Jtalyanın muahedeleri tekrar tel • yapar.ak diyor ki: . 
kik etmek siyaseti Yugoslavyanın da Hükumet yaııaf :YUl!af bir takım ne 
tamamiyet ara:isine müteveccih ol • ticeler elde etmiştir. Hiç te kolay ol: 
duğundan, Anlıar amüzakeratının bü mayan b.azı iıler yapmıftır. Heyetı 
tün bu yeniden tetkik faaliyetinin umumiyesi itibarile efkiirı umumiye • 
manzarasını tetkilıe matuf olduğunu nin müzaheretini görmÜftÜr. Bu mÜ• 
iırtihraç etmek çok kolay~"· z.aheret elbet le tam değildi. Fakat 
Diğer taraftan Yunanı.tanın Bal • M. Doumer11ue'in faaliyetini tahdit e• 

kan misakı etrafında aldığı vaziyet de&ilmek için, onu tutmağa mütevec• 
derin tetkikata mevzu teşkil edecek cihti. 
ve ihtimal Balkan misakının altında Fakat her sahada çalışmak icap et· 
bulunan Türkiye imzasının bugünkü fiğinden hepsi bir günde ikmal olu • 
kıymeti münaka§a olunacaktır. namazdı: 

Rir l.arn vubuı•nJIY -.:;ıı.lib 11azl. • Tahkikat kon1isyonlan İcrayi faali-

"Giornale d'/talia,, Fransa ile / • 
talya a'raaındaki ticaretin lfÜnden l/İİ 
ne a:ı;almasından endife etmektedir. 
ltalyan ga:ele•İ, eğer iki hülrılmet ta
rafmdan yakında lôzıntlfelen tedabir 
alınma:ı:.oa bu ticaretin ortadan tama
mile kalka<:ağını bile oöylemektedir. 
Kr.sa bir .zaman zarfında Fransanın 
ltal;yaya olan ihracatı 2,043,000,000 
franktan 409,000,000 e, ve müteka -
bilen Franaanrn ltalyaya olan ihraca• 
tı 1 .303.000.000 tür. 459.000.000 fran 
ga dütmüştür. Ve nihayet 1934 senesi 
nin ilk üç ayı :arfında bu rakamlar 
İtalya için 65, Fransa için 92 milyon 
franktır. 

Zeki ve Ekrem BeyleritJ 
konserlerini dinleyeceği• 

ANKARA, 21 (A.A.) - JJıl' 
gün Türkiye aaatile 19,30 da '1' 
ki ve Ekrem Zeki Beyler Mosk0 ' 

vada bir konser vereceklerdir .. ı.ı 
Bu konser 45,38 tulü mew· 

redyo ile nefredilecektir. --
Akçeşehir kazası 

ANKARA, 21 (Telefonla) -;; 
Bolu vilayeti dahilinde AkçeJeloil'• 
adile bir kaza teşkil edilecelft , 
Bu hususta bir layiha hazıılaJI 
mıştır. 

• tel 
M. Muşanof şerefine zıya~· 

BERLİN, 21 (A.A.) -- tıi' 
Nöyrat M. Muşanofun ıerefine1,.. 
ziyafet vermiştir. Ziyafetle ıı•a . 
lar, müsteşarlar, Rayişbank ıJl t lıd 
dürü ve yüksek memurlar baıl 
lunmuşlardır. ı;ııl 

Söylenen nutuklard,, :ırıı:[ısıit 
dostane münasebat kaydı.-<1 1 j:ıl' 
ve umumi harp arkailaşlığııı111 

tıraları anılmıştır. 



lfm:~m:*&J 
(Bebek) bebekleri için ... 

Bir kariim bana su uzunca mek
tubu göndermi,. Beraber okuya -
lım: 

"Muhterem Felek Belefendi. 
Kıymetli yazılanru2ı severek oku .. 

yanlardanım. Umumi itlerde göeter -
diğiniz alakadan ümide d~erek •İze 
tu aatrrlan yazıyorum. Efendim, biz 
Bebekte oturuyoruz, kimin vana al • 
lah bağıtla••n iki tane de küçüğümüz 
vardır bu yavrucukların godaaı kadar 
havaa.'na da eh_,.ruyet vennek icap 
ediyor. Gıda ~le böyle fakat hava
ya ırelince işte bunu temin etmek bi -
rut m~ül. Bebek ıibi bir yenle bu 
UMll olur diye -ay1111z. Sokaklar
da ot..,,.,...l ıre tramvay ıidif Sftitle
rinden küçükleri gezdi.nnek hem mu
zır hem tehlikeli. Amma diyeceksi -
niz ki Bebekte kocaman bir bahçe 
..,.,.. Evü bu bahçe vaktile ha_ıinei 
haMarul\ malı iken bir kıomı kır.ada 
büyük bir lnMDı da halka açıktı. Gü
nün birinde belediyenin eline geç;nce 
eeırindilı: belediye umum için diifü • 
nür, um:... için çahJıı", bahçenin de • 
niz kıyıaı kummda olan ıazinoyu ki
raya ırerip oradan alacağı be§ on ku
.,.... tama edeceğine umumun -..fa. 
ali ımmma keneli küçük nııenfaatini. 
feda edip bahçeain bu kunımı da 
hallon iatifadeııine arzedeceğini dü -
ıiindük· Fak at ıel gelelim ~ ter.ine 
çıktı. Belediye hazinei haaaanın Be • 
bek halkaıa çok gÖnnediği bahcenin 
yukarı kıanmı bile halktan "9irgedi. 
Hansı babç...U. bu kısmına tahta pu 
maklrklar çekilerek kapatıldı. Şaya· 
ili hayret olan tu ki Bebek gibi ecne
bilerin de çok bulunduğu ve her ne • 
vi hallmı geçidi olan bu mahallin en 
göze çarpan bu kwnı bir mezbelegah 
hali- aokuldu. Gazinoyu öyle bir a -
O- kiraladı ki 35 kurut venneden 
bir sade kahıre bile içmek mümkün 
olmuywdu, Billkaç aene de böyle geç· 
ti. Geçen sene bu kiracının çıktığını 
ıördük, eh artık belediye bahçeyi 
halka. açar, herkea çocaaklarıru bura · 
da emıüyetle rez.dirir, temiz hava al
dırır dedilı:. Fakat bu rüya da~ 
çıktı. Belediye burPya iki bekçi .gön
dereli, bekçıilerin vazif...ı be~Y.:k 
den~ alarak bahçeye kinueY' . . 
lhlamak oldu. Siz bu ite ne ders!"ız. 
Biz belediyenin haklı halraır, ye~e 
veya yeraiz her t klififne boyun eg -
iDİ~ l.inıaeleriz, belediyeden çocukla -
l'Wnntın •lııhat ve emniyeti için bu ka 
darcıık bir feda.kirlıık iıotıelneğe bak • 
kınu:ı: yek mudur. Ortalıkta buhran 
olduğu için Taluim ıre Sarayburnu ga 
zinolanna bile talip çıkmadığına gÖ· 
"" B..Leı. bahç..Une tama edilecek bir 
Para ile miifteı:i çlkma.ama hiç ihti • 
-ı verilemez. Netelciım bir .eneye ya 
kındır. Bu gidi.le ya hiç verilmeye -
cek nyahut çok büyük bir para ile 
birisine kiralanacak ve bu kiracı da 
haklc olarak hallu b&hçeJe tuzlu fiat 
larla sokac:Mtw. Beled~n buradan 
.Iacağı (yahut alamayacaiı) ÜÇ bet 
kun14 endi..,.;Je bütün köy, hatta k_. 
tula"-tz Çilekköyü ve Rwnelihioar 
çocuklarını bir çocuk bahçetinin eonin 
muhitinden ve temiz ha,,..mdan mah 
nan~ doğru mudur? Eğer doğ
.,. değil.., Jii~ bize kaleminizin mii 
~ . _,iniz efendim· Kö 
Yiİnıiiz ç~ namına bu lı'.itfunuz
dan dol,.yı ııize peti..- binlerce le • 
fel.ı.ürler. 

Bd.ek cadde No. 72 Fatma Omit 
Efendim! Bana sorarsanız şe • 

lıir ifinJe fehrin malı olan bahçe
lere para ile girilmeılt esaıını ka -
bul etmem. Beyoğlu tarafında hal 
kın hava alabileceği yegane bah • 
re olan T cıluim bolıçmne girer -
lttn ,,_.., cılırlar. Oturursanız para 
alırlar ve fiikreJelim ki; çıkarken 
"de yakamızı koyvermek için para 
inemezler. Eskiden paralı köprü 
Jl<llnı:z lılide kalmıtfı. Çok fiikür 
o kalkh, vakıa yerine konulan .za'." 
ondan halil Jeğil amma~ _çırkin 
fekli kalktı. Dulıuliye ile gınlm be 
lediye bahçeleri Je yalnıi bizde 
uar. Mektuptq bahsedilen f,) irilme· 
si. memnu belediye bahçesi Je yeni 
bir nevi tqlril eder. Yeni irat mem 
halan 4J'Clycrn belediyemizin bbe 
b~ava bahçe vereceğini doğrusu 
in~ ummuyorum. Hemen All<ıh be 
lediyemize iyi ilhamlar versin. 

FELEK 

l
r·--B-u-·· -Y-u-·· -K-, 

OTOMOBiL 
MOTOSiKLET 

BiSiKLET 

Yarışları 
TURl(IVE TORING VE 
OTOMOBiL KL080 iLE 

MİLLiYET 
t . eJil

tarafından her ıene ter ıp MO 
mekte olan OTOMOBiL ııe -
TOSIKLET yarıflanna bu.•~
ne bir de BiSiKLET yantı ıla· 
ve edilmi,tir. 

Her •enekinden fazla heye· 
banlı o!masına ı;alıplmakta olan 

u Yarıflar bu sene 25 M ayııta 
~apı:acaktır. Y anıların teknik 
t uıİatını tespit 'etmek üzere 
op anan hey t d"" "L" • • t" e un ı1<ıncı ıç ı-
matnı aktetmiftir. 

• 
MiLLiYET PAZAR 22 NrSAN 1934 

• • 
ŞEHiR HABERLERi 

-----------------------------------------------------------------------· etmeliyiz 

İki ölü mezardan 
Çıkarıldı! ----Biri dayaktan, öbürü bir . 

~ırıngadao mı öldü? 
Müddeiumumilik iki mühim ö

lüm tahkikatı yapmaktadır. Bu 
tahkikattan biri müddeiumumi mu 
avinlerinden Sadun, diğeri de Fer 
hat Bey tarafından yapılmakta -
dır. 

Ferhat Beyin yapbğı tahki • 
katta mevzuu babsolan ölünün is
mi K ör Osmandır. Hırsızlık yap
maktan bir ay evvel Bakırköyün
de yakalanan ve tevk!f edilen bu 
adam tevkifhanede ölmüttür. Ara
dan bir kaç hafta geçtikten sonra 
bu adamın yakalandığı zaman cür
münü itiraf için dayak atıldığı ve 
dayaktan müteeuiren öldüğü müd 
deiumumiliğe ihbar edilmi§tİr. Bu
nun üzerine müddeiumumi mua -
vini Ferhat Bey i§e vaziyet et -

JDi§, tahkikat yapmış ve ölünün 
me?ardan çdcanlarak muayene e
dilmesine lüzum görmüştür. 

Kör Oamanın gömüldüğü me
zarı bulmak pek kolay olmamı§, bü 
tün mezarcılar ademi malumat be
yan etmiş, nihayet ölüyü yıkayan, 
defneden ve başında telkin veren 
imam bulunmu!, bu imamın tarifi 
ile mezar açılını,, ölü çıkarılmış 
ve İmam ölü~ü tethis ehniştir. Ce
nazeye sebeb1 mevt tayin edilmek 
üzere morga nakledilmiştir. 

Müddeiun:umi muavinlerinden 
Sadun Beyin tahkikatını yaptığı 
ölü de Ayşe hanrm isminde bir ka
dındır. 

Cağaloğlum!a oturan ve Seli • 
nilı:te doğmuş olan bu Ayıe ha • 
nım kolum!aki ağrının tedavisi i
çin düyunu umumiye binasının ar
kıuındaki sörların Şefkat dispan
serine müracaat etmittir. Bu diıs
panserde sörlar Ayte hanımın ko
luna bir ıırınga yapmıflardır. Fa
kat bu tmnga üzerine kolun ağ -
nn geçeceği yerde büsbütün art
mış, üstelik kol da kütük gibi şiı-
miştir. • 

Bunun üzerine Ayşe Hanım 
tekrar sörlerin dispanserine mü • 
racaat etmit, sörler bunu görün
ce korkmutlar, AY§e hanımı bü • 
tün masrafı kendilerine ait olmak 
üzere Haseki hastanesine götür • 
müılerdir. Fakat orada bot yatak 
bulunmamıt, sörler otomobili F ran 
sız hastanesine sevketmitlerdir. 

Fransız haıtaneainde AY§e Ha· 
nıma demal ameliyat yapılmuı -
na lüzum görülmüı, ve ope!atör J. 
B. Bey tarafından hastaya ame -
liyat yapılmış, fakat daha aroe • 
liyat bitmeden hasta ölınüıtür. 

Sörler bu vaziyet kar§tsında çok 
müteessir olmuılar, bir rivayete 
nazaran hastanın ailesine 500 l ra, 
diğer bir riyavete nazaran da ",;z 
lira tazminat verınişlerdir. Cen°a -
ze de defnedilmittir. 

~Yf~ hanım?l ölümü üzninden 
yedı gun geçmııtir. Fa.kat hadi • 
•ec_len ~ı~a haberdar olmuş, müd-
deıumunuhği haberda t . . l . d r e mış, mu-
avıı_ı enn e~ Sadun bey tahkikata 
Tazıyet etm•ş ve cenazen;n kabir
den çıkarılarak muayene edilme· 
sine lüzum gömıüttür. 

Cenaze kabirden çıkaulm•ıtır. 
Defninin üzerinden yedi gün geç
mesine rağmen cenazeye bir ıey 
olmadığı görülmüştür. Ctset mor
&"• nakledilmiıtir. 

----·~---~-~ 

200 seyyah geldi 
Dün limanımıza gelen Provi

'dence Tapurile 200 Alman seyyah 
tehrimize gelmittir. 

1 BORSA 1 
C1t Bankasından alınan cetıreldir) 

INHISARLA.RDA 

Afyon ticaretimiz 
İyileşiyor 

Kartel ile yakınd..ı bir 
anlaşma olacak 

Uyutturucu mad~ler inhisan 
kurulalı, bilhassa Türk-Yugoslav 
afyon ihraç büro-
su faaliyete geçe. r-::;;;;:ııı:;;'.,......, 
li çok zaman 0 ). 

madı. Fakat be 
b ir kaç ay içind( 
afyon ticaretimi:!. 
lehine mühim ne 
ticeler elde edil 
mittir. 

Dün bir muhar 
ririmizle göriiter 
U}'Uflunacu mad
deler inhisarı mü- Ali Sami Bey 
dürü Ali Sami Bey 
elde edilen neticeler ve üzerinde 
yürünen itler hakKında fU malu
matı vermittir : 

- Uyutturucu maddeler imal 
eden fabrikalar kartelile yaptı
ğımız temaslar yeni bir safhaya 
dahil o!muştur. Kartelin Polonya 
ve Londrada yaptığı son içtima
lardan sonra yeni prtlar Türk-Yu
goslav grubuna bildirildi. Türk
Yugoslav grubu bu şartlar arasın
da müzakeresi icap eden nokta
ları bildirdi. Müzakereyi mücip o
lacak ihtilaflı noktalar pek mah
duttur. Müspet bir neticeye vara
cağımızı ümit ediyorum. Esasen 
bu anlatmanın gecikmeıi altı ay. 
lık serbest ihraç müddetinde çı-
4.an stokların sürümüne intizar et
mek mecburiyeti dolayisile men
faatimize halel getirmiyecektir. 
Bizim Avrupadaki likidasyon do
layisile yapılan fiat rekabetine it
tirakimizde mana yoktur. Bugüne 
kadar elde ettiğimiz satışlar maa
rafmıızı konımakta, hükfunetin 
bize temin ettiği kredilerle itimizi 
tanzime müaait bulunmaktadır. 

Esasen gerek bizim, gerek tücc:a
rnn12ın kanaati ayındır ve kuv
vetlidir. Tüccar malım aabfl' arzet
mekte istical gösterıniyor ve o dıi 
bizim gibi fiatlerin yükselmesini 
bekliyor. 

Zeriyat ve tohum ıslahı itlerile 
metgu) olmağa başladık. Halkalı 
islih istasyonile temasa girdik. Ö
nümüzdeki hafta zarfında mesai 
tarzımız hakkında görüteeeğiz. 
Maksadımız Türk afyonlarının 
Drogiat kısımdaki evsafın azami 
derecede görülnıeıi, Soft kalite
sinde de taıkın aradığı huauai va-
11fları temin etmektir. Bu sene bü
kfımete arzedeceğimiz zeriyat 
progJ"amında ticari ihtiyaçlarından 
doğan kalite tasniflerine ehemmi
yet vereceğiz. YugoslaT inhiaarile 
ahenktar bir tarzda çalışmaktayız. 
Bu birleşmenin verdiği ve verece-

j Kemaleddin 
Sami Paşa 

Merhumun cenaze.'il 
bugün geliyor 

Berlin Büyük elçimiz Kemalet
tin Sami Patanın cesedinin dün -
kü konvansiyonel ile gelmesi bek
leniyordu. Ona göre de hazırlık -
lar yapılmıttı. 

Fakat trenin hareketi yarılıt 
hesap edildiğinden cenaze bu ••· 
bahki konvansiyonel ile gelecek ve 
istasyonda asker ve polis müfreze
leri tarafından ıelimlanacaktır. 

Cenaze merasimi yapılacağın -
. dan ceset Gülhane haatahane•ine 

götürülecektir. Kemalettin Sami 
Patanın tebrimizde de defni muh
temeldir. Büyük merasim yapıla -
caktır. 

---<>--

"Elen Halkbirliği,, 
Şehrimi~de "Elen Halk Birliği" 

namile bir cemiyet kurulmu,tur. 
Cemiyetin faali • 
yetine Dahiliye 
vekaletince mü -
saade edilmif, n i 
zamnameıi de ta& 
dik edilmittir. Ce 
miyetin gayesi ni 
zamnamesine gö
re Türk - Yunan 
milletleri araım -
daki ticari ve ma 
nevi temasları in 

M. Y. Zaharanos kipf ettirmektir. 
Birliğin müessisi 

Yunan tebaasından M. Y orgi Zaha 
ranodur. --Yugoslav meb'uslan 

bugün geliyorJar 
Şehrimiz ve Ankarayi ziyaret 

edecek olan Yugoslav mebusla • 
nndan bir grupun bugün telıri • 
mize gelmeleri beklenmektedir. 

Mebuslar, Ankaraya gitmez. 
'den evvel bir kaç gün ıehrimiz • 
de kalacaklardır. 

ği iyi neticeler meydandadır." 

Jnhisarlar mUtehassısları 
Arıkarada bulunmakta olan in

hisarlar mütehasarsları §dırimi • 
ze gelmi!lerdir. 

Mütelıaasıılar eylfıle kadar tet
kiJderine devam edeceklerdir. 

Memnu sigara 
İnhisarlar batmüdüriyeti mın • 

taka takip memurları tarafından 
memnu sigara satan bir adamı 
yakalamıtlardır. 

Y akup ismindeki bu adamın Ay 
vansaraydaki evine külliyetli mik
tarda kaçak etYa getirdiği hal.er 
alınmış bunun ürerine e'Virıde bir 
arama ;apılmıştır. Neticede 1500 
paket köylü sigarası bulunmut -
tur. 

Biz högle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

Yeni icollar, kefiller tariht<t ye 
ni devirler açmlftır. Me•ela Ameri
kanın keıli, barutun icadı bir dev
ri kapanuı bGf•a bir de11re yol 
v . . Dü .ennııtır, ·· nyanın şınai lı.ırpita • 
~ ..,ycainde ç.lıre.U.i deiiıtir • 
mesi, bütün •ervellerin, altü•t ol. .. 
man huhaltle buhann, eleldri;in 
icadı ile ouku bulmUffur. Bıaıım ,; 
bi, yirminci aıur ıncJeniyetinin en 

bari:r. ıJ<Uıllanndcın biri de, ha-la
nn hakimiyetini eline almlf olma· 
ndır. Karalardan sonra deniılere 
nw;ydan olwyan l>eıeri,,.t, timdi ar 
tılı havalanc Ja rôm etmi.ı, dün t•h· 

1 
ti vardrr. 

Ka1'tal en yükseklerd• uçtuiu 
için, bütiin kuılara tepeden hü -
cum ettijı, teJHden bakhiı için, 
hôkm..lir ve kuvvetlidir. 

lıte yükseklerin böyle 6af dön -
dürücü a1U1mdleri wırdır. Bunun 
için bİlı: d• meml•ketimide tayya -
reciliji her cihetten tefllİk etmeli -
yi:ı:. 

21 Niıan 934 
Alıtam Fiyatları 

Iıtikrazl.. l Tahvilat 
l•tikt'au dalWi 99 T . aslıeri7• 9,71 
:c933 l.ı;hau 92,50 l Elektrik ~-

l 
likeli bir .er,;iuıt ıribi telôklıi o
lunan tayyareyi bugün en emin bir 
nakil ııasdan haline .akmu§tur. 

Tayyarenin beferİyele ifa ettiii 

T oyya:rclerimi~ aon g\inler zarfın 
ile •omfU meml•kellerin havalann 
da da muııafla/,.yetli uçaılar yap -
tılar. Harıacılıktaki. kabiliyetimuu 
bütün dünyaya tanıtmak için b•y· 
ne(müel havalarda uçan kanatları 
hararetle alkıılanz. 

Bir Lindberg Amerikanın, bir 
Docteur Egener Almanyanın bir 
Koat Fran.anın l>a cahoılcıki kuv -
~derini cihana ilôn elliler. Son 
,ünlerde l>ir ltalyan taı..,areciıi on 
dört kilometreden yük•eif! •karak 
dünya irtifa rekorunu kırdı. Bir 
Türkün de pek yakında l>öyle bir 
muvallalııyet 6ÖSl.ermeftni bekle 

mcmi.z için tayyareciliğ ue: ltaıxıct -
lığı memlekette l>ir s<!Vlfi haline şok 
malı ue bunun için bilhassa heveı • 
lıôryları Jaireft içine alacalı olnn 
aivil tayyareciliie ff!vkalôde ehem· 
miyet vermeliyiz .. 

uponauz Tr .. •a7 -.-
Onitürlıı: 30 Tü.ael 

" il 2:9 45 Rıhhm 17,75 
Ş " 111 29:4' Miiaıı.,a .. il 56 
C~lc D. Y .ollan 2,IO ,, 11 <f&,9S 
Ba ~rükler 8 Kupoaawı: 

ad.,t 9,78 • " il 47,10 

ESHAM 
İt Bankaa N .a . • 
kup ' •ıına 8.80,.- Şır . Ha1r•J• 

»"•u~. Reji 
tt ,. anuhı:ı.• 8 80 T 1 f 
Kuponaua · ıt e on 
" u Müıta•İ• T•rAco• 
Kupon•u:r 98 Çim•nto 
Tilrkiy• { Umt.V.. lttih•t dıe7 
rİy•t Banl.-au 62.SO Şark d•y. 

15 
3,90 

10,75 
19 

12.15 
18,50 
ı ,35 

Tram••Y 3& Balya l .SS 
Anadolu HiaM 26,70 ~ S.rlı 1111 . ·~--• <C 

ÇEK FiYATLARI 
Parİ • 12,06 Prai 
Londra 643,25 Berlin 
Nüyork 80,50 Madrit 
Milano 9,33 Bell'rat 

Ahn• 
CeneTre 
Brük•~I 
Amıterdam 
Sof ya 

13,~12 Zloti 
2,45,75 Pcenro 
3,39,75 BUl..r•tt 
1,17,50 Viyana 

65
1
6360 Mo•ko•a 

19,12 
2 .03,18 
5,8336 

3<1.82 
4,21,75 

2.69 
83,46 

4.22 
11,00,50 

hU.met büyÜktür: 
Tay yare meuıleleri lııMıltmıf, 

dünyayi küçültmüı ve ömrü beteri 
eski vaaotiıinden çok /azla arlhr
m1flır. Bundan büyük hizmd taaav 
ııur edilebilir mi? 

Havalarda hakimiyeti bulunan 
bir milletin herhan11i bir ihtilaf 
vukuunda kendisine her cihett~n 

hakimiyet t•min edebileceiini id -
dia etmek abes olmasa eerektir: 

Bir dağın tepeainde bulunan müf 
re~enin dağın eteğinde bulunan ilıi 
misli kuvvete kar§ı daima lôikiye -

Biz böyle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

MAHKEMELERDE 

)r arım milyon 
Liralık kaçak 

-o--

Bir kaç giin evvel bir gazetede 
gö:züme ilisti: 

Vergi kaçakçılığı ve rüşvet 
tek'.ifi var mı? 

Romany"a hükumeti, Romanya
daki sinemaları, her seansta asgari 
600 metre tulünde terbiyevi bir 
film göstermeğe mecbur kılms. Hat 
tii o kadar ki dünya havadisl~ri di
ye gösterilen filmleri bu filmlerden 
addetmemiı, munhasıran letbiyeL'İ 
film olmalannı fart ko,muf. Bundan bir müddet evvel Bey

kozda bir rütvet teklifi hadisesi ol
muf neft 1anayi tirketi müme11i
li ishak Efendi Beykoz Maliye me 
muru Nurettin Beye 3500 lira rüt
vet teklif ettiği için hakkında ka • 
nuni takibata teva~•ül edilmitti . 
Adliyeye intikal eden bu hadise -
nin muhakemesine dün Üsküdar 
ceza mahkemesinde devam edil -
mittir. 

Davada ishak Efendi suçlu Nu
rettin Bey de mütteki vaziyettedir. 
Dava evrakına bazaran maliye me
muru Nurettin Bey tirketin evrakı 
müabiteai ve defterleri üzerinde tet 
kikat yapmıf, yarım milyon liralık 
bir hesabi vergi kaçağı olarak gör 
müş, bir zabıt varakası tanzim et
mitlir. 

Jsak Efendi bu zabıt varakasını 
imhar etmesi için Maliye memuru 
Nurettin Beye 3500 lira riitvet tek
lif etmiftir. Maliye memuru da key 
fiyeti alakadarlara ihbar eylemit • 
tir. Bunun üzerine bir cürmü met
hut tertip edilmit. zabıta amirle -
rinden Mazhar Beyle memur Mu -
hittin Efendi bir dolaba gizlenmİf 
ler ve cereyan eden hali gözleme
ğe başlamıflardır. Bu esnada lsak 
Efendi nakden 500 lirayı ve her bi 
ri bin beter yüz liralık iki senedi 
Nurettin Beye verıniftir. Bunun ü
zerine memurlar da dolaptan çıka 
rak hadiseyi tesbit etmitler ve za
bıt varakan tutmutlardır. Dünkü 
muhakemede cürmü me,hudu ter -
tip eden Mazhar ve Muhittin Bey
ler tahit olarak dinlenmitler ve ha 
diseyi yazdığımız gibi anlatmıflar 
dır. 

Suçlu vekili ortada rütvet teklifi 
vaziyeti olmadığını, hadisenin if -
liradan ibaret buJunduiunu, rüt • 
Tet teklifi için .ebep olarak göste
rilen yarım milyon liralık veı:. i ka 
çağımn mevcut bulunmadığını, bu 
mesele çıkar çıkmaz maliye müfet 
titi tarafından tirket hesabat ve 
muaınelibnın tetkik edildiğini, a • 
çık buJ-dağnu ve bu huau.ta ra 
por verdiğini .c>ylemittir. Bundan 
bafka da bazı müdafaa ..,Jıitleri i
kame etmittir. Mahkeme mevzuu • 
bahis raporun celbi ve ~üd~aa fP: 
bitlerinin getirilerek dınlenılmesı 
için 15 Mayısa bırakılmıtbr. 

Hapse konacak kaçakçılar 
Dün Oaküdar ceza mahkemesin

de 4 kaçakçılık muhakemesi rüyet 
edilmittir. Bu muhıJcemelerden ü
çü net~c~lenmit, ~~riai tahlrikatın 
tevsii ıçın hatka ııune bırakılmıt
tır.Birinci muhakemede 44 kilo ka
çak tütünle yakalanan. Oımanın 
cürmü sabit olmuf, bir ay hapse 
konulmasına ve 220)i~a ~aı:a ce~ 
sı vermesine karar verılmıştır. lkın 
ci muhakemede 40 kilo tütün!~ ya 
kalanan Mehmedin cürmü sabıt ol 
mu•, bir ay hapse konulm~ına ve 
200 lira para cezası vermesın.e ka
Yar verilmittir. Üçüncü muhakeme 
de 1600 defter sigara kiğıdı ile Y~ 
kalanan Antepli Ahmet ve. ~ü~eyı 
nin muhakemesi yapılmıf, ıkıaı de 
birer ay hapse ve müttereken 1440 
lira para cezau vermeğe mahkum 
edilmitlerdir. 

Pa,..ı.öyünde samanlığında 22 

Böyle isabetli bir karar verdiğin
den Romanya hükümetini takdire 
fayan gördüğümüz kadar imtisalc 
de layık görürü:z. 

Bizde sinemalar, yedisinden y·et 
~ne kadar iradın erkek, çocuk, 
kız ekser halkın uğrak yeridir. Bil
hassa cuma günleri sinemalara ezil 
meden, ör1elenmeden girebilmek 
bir talih ile mü11alfakıyet ipdir, ya
hut daha doğrusu para ile cendere 
makinesinden geçer gibi hurdeha' 
olmağı kabul etmektir. 

Bizde sinemalar, sahiplerinin zi
yan etmekte oldukları hakkındaki 
iddialarına ı-..ğmen - ö!ü mevs "m
ler hariç olmak ü:zere. - Her za
nıan yesane müşterisi eksilmeyen 
müesseselerdir. Ve buhrandan he
men hemen lıiç müteessiı· olmamıs-
lardır. · 

Yerli f ilmlerimiz, itiraf olunmak 
liizımdı r ki, ciddi olmaktan henüz 
çok uzaktır. Onun içindir ki onun 
bu mevzudaki muvallakıyetsizliği 
kendisini vodvile, taklide, operet 
oynamağa mecbur kılmıftır. Bu 
nokta, nazarı itibare alındığı tak
dirde terbiyevi, ilmi, lenni lilmler 
tertibini bizdeki film müessesesin
den istemek, hem hayli yersiz, hem 
de hayli abes olur. Halbuki gerek 
Almanyada, gerek Rıı•yaJa ve in: 
gilterede bu kabil filmler lıu•ıuı 
itinalar bah,olunma/ttadtr. Yalnız 
geçen sene Rus,,oJa bir •ene zarfın 
da bu kabil 600 Jen /azla film vü
cutla getirilmiftir. 

Bi:uleki sinemaların getirtmis ve 
göstermif olduğu filmlerin lıe,;,en 
hepsi istisnasız aşk, macera ııe ba
·~ f~~iJi11. Bundan dolayı f ilmle· 
rı murakabe lıeyetini müalıezeye 
lıaklnmı:z Yoktur, Fillıakika bunlar 
görünüfte ahlaki olmamakla bt"ra· 
ber lıaycmua Ja değildir. Fakat 
inti,,_n gençliğin ve çocukların 
ahliiklan üzerinde müeuir olmak
tan da esellerle itiraf edelim ki 
hcıli değillerdir. 

ç_ocıılılanmızın ve gençlerimiz.in 
o~lôlnnı iter fena mÜe••İıin lev
ltinJe ~tma_lı,. onun • iy/ik ve tloğ
rulrtk hıslennı rencrtle etlid lıer 
müessirle mücadele etmek, içtimai 
ve milli ııazilelerimizin en ba~ınJa 
gelen vazife ııe ııecibelerdir. 

Romanya hükumetinin kendi 
11inemalanna tahmil ettiği bu nıf!C• 
buriyeti, Dahiliye VekGletimiz de 
buradaki sinemalara pek iilii tah
mil ~ebilit. Bilhassa bizde sine
ma müdavimlerinin ekseriyetini 
billaaua mektep çocukları ve kızla
rı te,Jıil ettiği nazarı itibare alınır
.,, •inono/arıcı tolamil kılınacak bu 
mecburiyet, man/elıet J,.,..,bına 
fÜkran ve takJirle.•e liiyık bir /,;;;:. 
met ve kıymetli bir eser olur. 

Sinemaların saat il de kapanma 
aı mesdeaine halkın sıhhati lüzu
mu ileri •ürülmüalü. Bu i,te ise 
halkın 11e gençlitin büyük layJa'a 
rı ııarJır. Ve sinemaların saat 11 
Je kapanmasından daha fazla 
memleket hesbına faydalı ve hayır 
lı bir harekeltir. 

Salahattin ENiS 

Moskova bp kongresin
deki heyetimiz 

Mo.kovad;a toplanacak beynel
I milel tıp kongresine İttirak et

mek üzere, profesör Akil Muhtar 
Beyin riyasetindeki murahhas be -
yetimiz dün akşam Rusyaya ha -
reket etmitlerdir. 

kilo tütün zuhur etmekten suçlu o
lan Salih Ağanın muhakemesi de l 
dün yapılmıf, Salih Ağa bu tütü • \ 
nün samanlığına batkaları tarafın
dan dütmanlıkla kon~lduğ~u id
dia etmit ve iddiasını ısbat ıçın _ket 
tif talebinde bulunm.~tur. lnh11a.~ 
)ar vekili Hüsnü Nurı Bey ketfe lu 
:zum olmadığım ileri sürmüf, neti
cede muhakeme mahallinde ketif 
yapılmasına ve müdaf~ .tahitleri
ııin c lbine karar vermıtbr. • 

Sabık apartımaıt liikAyesi 
Behiye hanım iıminde mah • 

cur bir kadının apartmıanmı sa
tarken parayi aldıktan sonra §ap • 
kasını butonunu bırakıp kaçan 
Celil v'e Fikri efendilerle sair .suç
lulara ait tahkikata devam edıl • 
mekt..Gfr. . .

1 Dün de bazı noter kitiplerı ı e 
tapu memurlarının ve vakıf para: 
lar idaresinde ipotek muamelesı 
ile meuul olanların malümatlan -
na müracaat edilmiştir. Bu it gün 
geçtikçe enteressan safhalu ar • 
zetmektedir. 

Salih te yakalandı 
Komünistlikten maznun olarak 

yakalanan doktor Şefik Hüsnü -
nün kardeşleri Leman hanımla S~· 
lanıi ve doktoı· Hikmetle kardeşı 

Şerafetti~ hakkındaki hazırlık tah
kikatı henüz ikmal edilmemittir. 

Haklarında takibat yapılmak -
ta olduğunu haber alarak izini kay 
beden ve bunlara yataklık yap • 
maktan suçlu olan Salih te der -
dest edilmittir. Tahkikat ikmal e
dilmek üzeredir. 

Yangın Ustkattan mı çıktı? 
lzmitte devam etmekte olan 

adliye yangını davasının şahitle -
rinin İstanbul birinci ceza mah • 
kemesinde istinabe suretile dinlen-
mesine karar verilmişti. 

Bu istinabe şahitleri dün asli
ye birinci ceza mahkemesinde din
lenilmiştir, Şahitler tevkifhane -
deki mevkuflardandır. 

Bunlar yanı;ının adliyenin üst 
katından çıktığını gördüklerini s!YY 
!emişlerdir. Mahkeme istinabe ev· 
rakının lzmit ceza mahkemesine 
nakline karar vermiştir. 
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rı ZOO VE EDEBİYAT 

~> 26 Nİsaa Perş,mbe akşamıadaa itibarın Btyojlunda 

"D grupu ~TÜRK ve SUMER SiNEMALARINDA 
Londra Hayvanat Bahçesi 

ı------------LONDRA, 15 - 4 - 1934 ı fukluklar, hallerindeki ayni ıefil-

,, 
3 Üncü sergisini açıyor 

Abidin Dino, Cemal Sait, Elif 
Naci, Nurullah Cemal, Zeki Faik, 
heykeltraf Zühtü Beylerden tetek
kül etmiş olan "D,, grupunun ü
çüncü sergisini açacağını haber al
dık. 

ANKARA Türkiyenin Kalbidir 
lki üç gündür "Zoo,. yu görmek lik ve feylesoflukla, ıeyredenler

için fırsat arıyordum.. Faruk Na- den braz yiyecek koparabilmek i
fiz'in getirdiği bir moda ile "Ahu- çin olanca maskaralığı yapıyorlar .. 
lar canavarlar ve paralar,, yüzün- İfte; yegane gülmesini bilen ve be
de~ hazan bir hayvanat bahçesini ceren hayvanlar. Gülmek te konuf
andıran bir kaç senelik tiirlerden mak kadar insanın mümeyyiz va -
bir ikisini dilime dolamı~tım. Hat- sıflarından değil midir? ... Arka -
ta orayı kimseye sormadan rehber d~lardan birine, dün gece de bi
kitaplar vasıtasile kendim bulmayı zim kırk sene evvel artık bayat ve 
ve oraya buraya kofUP ararken fU alelade sayarak bıraktığımız keli
mısraları tekrarlamayı aklıma koy- me oyunlarına ve tekerlemelere ka
muttum: tılırcasına güldüklerini gördüğü -

bil tin 
Bllyük Gazinin 

Tnrklerin cöğGıleriııi iftiharla kabartacak Ttırkçe ılizlü bir ıahuerl 
yüknk rehb~rliğile Ttırkün yarattığı eHrleri bu filimde ılirecek ye alkıılayacakamız. 

V A T A N D A Ş: - Bu filmi glir Ye çocaklanna göster. 

sinemaları müdllrlerine: Fılmin glisterme tarihini teapit için ( Haka Film ) e 
"D,, grupu mayısın ilk hafta

sında açacağı bu sergisinin de ö
teki sergileri gibi sanat muhitimiz
de büyük bir alaka uyandıracağını 
şimdiden tahmin ederiz. 

telgraflı mllracaat ediniz. - Halil Klmil Film 

Sokaklar, damar gibi; küreyve- müz lngilizleri ve bize tiyatro saat
ler, adamlar; !erimizi zından eden hokkabazı ha 

Bir azgın mikrop gibi geçtim tırlatarak maymunu gösterdim; 
ben bu damardan.. hak verdi: Bu, ondan daha zeki ve 

Ben, bir tek kaplanıyırr! sirk ise bu tenevvu daha zengin .•• 
,,ehır yolu... Bu bahçede dünyada yafıyan bü 

Yirmi ki.ilik bir talebe grupu ile tün hayvanlardan sade birer tane 
Paris' e kadar gelen ve birkaç ar - değil, her nevinden, her istihalesin 
kadatile Londra'ya kadar uzann den beter onar tane var •• itte, hay 
bir Türk dostum, "Zoo" yu görmek vanlann lngilizi, uzun boylu, züra
istediğini söyleyince "itte; Lon- felerin önünden geçiyoruz; itte; 
dra!,, demit ve güldürmek için ir- güzel gözlerine inen dağınık yele
ticalen ilave etmittim: sile kafes ardından Jozefin Bey -

Buııa büyük bir "Zoo,, clur: yarı kerletmi' bir Arap halayığını an -
' tilki, yarı kaz; dır an bir siyah yabani at. . itte; 

Çoğu zürale boylu.. aslan, boz Hint fakirlerini taklit ettiğimi iddi
kurt bulunmaz! a ettiğim ıshğıma gelen ve batını 

Bu, en sinsi tilkinin en modern di mdik havaya kaldırarak bir kıv
olan ini. • rak acayip raksa hazır duran yetil 

Zoo'yu ziyarete gelen Ameri- bir yılan. . itte boynuz da kıvrım
kalıların ve içinden haftada bir lı ve uzun; yılan da. • Biri taassup 
uğrayıp ta saatlerce çıkmıyan lngi- gibi sert ve çirkin, öteki fezahat 
!izlerin tehacümünden kurtulmut gibi kıvrak ve korkunç. • Biri tam 
bir sabah saatinde gezmeğe muvaf cansız, biri tam harekette ... 
fak olduk.. ihtimal ki, etlerinin sırtlarında 

"D,, grupunun bu sergisi kom
pozisyon sergisi olacaktu-. Belçika 
ve Moskova sanat muhitinde tak
dirle kartılanmış olan "D,, grupu 
san'atkarları sık sık sergiler tertip 
etmekle ne kadar hummalı bir faa
liyetle çalıımakta olduklarını isbat 
ettikten sonra bu sergilerile mem
leketimizde senede ancak bir defa 
sergi açan diğer meslektaılarına 
karşı güzel bir teş.vik hareketi gös
termiş oluyorlar. 

T etekkül edeli henüz bir sene 
bile geçmemiş olduğu halde bize 
üç sergi vermİ-f o!an "D,, sanat -
karlarının vaki olan davet üzerine 
bir kaç ay sonra Moskovada da bir 
sergi daha açacaklannı memnu -
niyetle haber aldık. Gerek resim 
te'1ür etmek, gerekse muhtelif ga
zete ve mecmualarda netriyat yap
mak suretile yeni resmi memleke
timizde tanıtmak için gös.terdikleri 
bu gayretleri ve ecnebi memleket
lerinde de Türk resminin takdirine 
vesile olmaları büyük bir hizmet 
ve muvaffakıyettir. "D,, san'atkar
larmı tebrik ederiz. Jlk defa hiç kimseyi dinlemeden, tafıdıkları mihracaların halkın ver 

hiç bir yana bakmadan, doğruca gilerine ve imparatorluğun müka
aslanların bulıanduğu yere gittim.. fatlarına daima açık duran ellerin
Şöyle bir defa dolaftım: On onbef den öğrenilmif muhtetem bir dilen 
çift aslan gördüm; uyuyan, bekle- cilrkle her geçene hortumunu bir 
yen, oturan, sabırsızlanan, aranan defa uzatan ve yalanan filler .. in- B " k"" 
aslan .. Bir geçi,te aslanların ha- gilterede yalnız filler namuslarile, ugun U program 
yatından birçok intibalar almıt bu- çalgı çalmadan veya kibrit kutusu 1 S T A N B U L, 

Al d d• 18,15: Pli.k netriyab. 19,15: Ajan• haberleri, 
)unuyordum.. tın a lfisinin bir tatımadan dilenebiliyor)ar. • • mabtel;f netriyat, 19,30: Türk muoiki netriya· 
kemik parçasile oynadığı timtir bir İtte; Alfred Müse'nin pa~ikanla- ı.. (Keman Retat B. Tanbul Mea•t B. Kanan 

d h dak" A "}'"' Vecibe H. Muzaffer B. Vedia Rıza H.) 21 120: 
peykenin üstün e ta tın l tı a rı: "Gündelik ıstırap, intizar ve te- Aja•• ve hona haberleri. 21,30: Bedriye Ra-
gibi kurulan erkek aslanı. adeta ul- felaüflerden sonra;okurlarına kalp oim ha ... m.n ittirakila dano mu•ikioi. 
vi bir heyecanla seyrettım: Arka- le_rini parça parça veren tairler gi- v AR şov A, 1415 m. " b rul 18: Mü.ah.ah.. 18,15: Polonya t•rlolan. 19: 
da,lardan biri, gayri ihtiyari, as- t yav arına göğsünden etini ko- Mü•ahaba. 19,40: Harmoni•tledn kan•eri. 20: 

lan gibi kurul mu.!" dedi; hak ver- parıp ikram eden., pelikanlar .. Ve Müoahabe. 20,55: Senfonik orkeolra kon•eri. 
• ••t d - k nl 21,SO: Haberler. 22: Föyton. 22,15: Lemberc 

dik ve sonra gafletimizin farkında lfte; o e e, rengaren papağa ar len ne;eli netriyat. 23,15: Spor haberleri. 23,25 
olarak gülüv.tük. Gibisi fazla, asla- birer Cenap gibi, üslupları yerine, Dan• mu•iki.i. - Mü•ababe, - Dano mu•i· 

~ 1 akl ki•i. nın kendisi bu; aslanın kartısında- tüylerini par atm a mefguller. • B u D A p E ş T E, s5o m. 

yız ve sokuluyoruz ve gülebiliyo- Ve ilerideki havuzun batında ku- 18,30: Futbol maçını nakil. 19,30: Salon 
d -•-• w 1 Ah H • •• uh l orkestrası. 20.30: Konferan•. 211 Macar ıa ..... ruz. . Beşerin iti Zeı<asına esir o- gu ar, met atımın m ayye e- k.larondan mürekkep kon•er. 22,30: Spor ha· 

lan bu erkek aslanın pençesine ba- si gibi, gö\ge\erİn oyununa dalmıf berleri. 23: Nandol Rekainia ;daruiado opera 
k k " ak ·· ·· ·· f görünüyorlar. • Geride hasta gı'bı• orke•tr••ının konıert 24: Royal otelinden : ara ne yumu~ gorunuyor •n dans maıikUl. 
diye gülen bir kadına kızdım.. Bir kıvranan ve bir yanını duvarlara BOK RE ş ,364 m. 

vakit, biz de, Türk milleti de böyle dayamı• bir büyük timsahın az ile- ıo: Ruhi .... ;yat. 11.30• Keu. 11,45: K .. 
T liıe muıiklai. 12: Radyo orkeıtraı1. 13: Plak 

demir kafese girmiş bir aslan gibi risinde Avrupa'nın önünde ve bü- tl,15: Radyo orkutrau. 14: Haberler. 14,20: 
idik. . "Sevr" le kafeslemi•ler ve yük denizin içindeki Britanya Ada.. Plik. 17: Köylü netriyah. 19: Mota.i orke•fra• 
M 

l" ıı. 19: Haberler. 19,15: Mota.i orkeıtraıının de 

Yün ve Pamuk ipliği ve Akmişe ve saire 
imaline mahsus Türk Anonim şirketinden: 

14 Mart 1934 tarihinde adi surette toplanmıt olan hissedarlar umumi heye
tinde 23 numerolu kupona ait olup heyetçe tasvip olunan temettü hissesinin tedi

yesi tarih veya tarihlerinin tayin ve tesbitinin Mecliıi idareye bırakılması karar 
albna alınmıı olduğundan i§bu karar mucibince 1 Mayıa 1934 tarihinden itibaren 

kuponlar delinerek hamillerine iade edilmek auretile beher kupona isabet eden 
bissei ternettüa mabsuben (491) dörtyüz doksan bir kuruıun taıfiye edileceği 

ve mütebaki hissei temettüün de delinmif kuponlar mukabilinde tediyea.i tarihi

nin bili.hara gazetelerle ili.n olunacağı ıirket hisaedarlannın ittilaına vazolunur. 
(15941) 

ve 
----

Sigortalarınızı Galatada Onyon Hanında Kain 
O N Y O N SlGORT ASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 

Telefon : Beyoğlu 4.4888 1830 

Müessif Bir Ölüm 
Kıymetli zabıta el'k&nmdan aahık 

lzmir polis müdürü ~ Bey kal~ 
sektesinden vefat etmış.tır. Cenazesı 
bugün öğleden scmra Şiıli Harumoğlu 
aokağınclaki 38 nmnaralı J:ı.ane~~en 
ka.ldmlarak Feriköy canın ıenfinde 
namazı eda edildikten aonra F eriköy 
mezarlığına der.-lil~r. C~ı 
Hak a.ilei kederoideınne sabnı cemil 
ihsan buyuraun. _ ...... , . ..,, ... - -----------
1 Askeri fabrikalar ilanları 1 

M. M. V. Sa. Al. Kom. dan: 
Hava kıt'atı için Diyarbe

kir'de Ali Pınarde yapılacak 
olan bir efrat paviyonu İnşası 
kapalı zarfla münakasaya kon 
muştur. ihalesi 15-5-934 salı 
günü saat 10,30 dadır. Talip
lerin şartnamelerini görmek i
çin her gün öğleden sonra ve 
münakasaya İştirak için de o 
gün ve vaktinden evvel teklif 
ve teminat mektuplarile An 
kara'da M. M. V. Sa. Al. Ko
misyonuna müracaatları. 
(3502) ~ 1780) 2176 

Kullanmakta olduğum miihürümii 
gayip ettim kimseye borcum ol
madığından hükmü oJn.dığını ilan e
derim. Gedik pa§ada tiyatro caddesin
de 19 num&nlda Kefeli Zade merhum 
Haci Mehmet Efendi Refikası F abna. _________ ..... ,., ..... , ___ _ ondros'la kilitlemişlerdi diye dü- sı gibi duran bir orta timsah maz.. v .. nı. 20: Un; .. .,;, •. 20,ıo: Plik. 20,45: Koa

s, ündüm.• ve artık, kaplanlara bak )Um. milletlerin kanını emen em - ferano. 21: Maxima y.,iliu tarafından tarkı· 
lar. 21,20: Radyo orkestruı. 22: Konferans. 

mayı İstemedim bile. . Bir pars'ın peryalizm gibi ainmit duruyor. . • 22,15: Radyo ork .. tr .. ı. 22,45: Muhlelif djl. Bakırköy ıu1b hakimliğinden : 
1 b ğul b " l · B K lerd• konf•raoslar. 

Balarköy Barut Fabrikala
n muh'afız efradının İaşeleri i
çin Haziran 934 iptidasından 
Teşrinisani 934 nihayetine ka 
dar altı ay zarfında alınacak 
aşağıda cins ve mıktarı yazılı 
Et, Ekmek ve yeşil sebze ay
n ayrı açık münakasaya ko
nulmuştur. Taliplerin şartna
meleri görmek üzere pazartesi 
ve perşembe giinleri ve müna
kasaya girmek için 1 O Mayıs 
934 perşembe giinü saat 14 de 
Fabrikada Satmalma Komis
yonuna müracaatları. ( 486) 

ye•i , u" u ve aygın goz erıne • • Muhittin Beyle Atam Efendinin p.-
yakından bakmıya sokulurken de- TE,MFILLAONRAO,NTSAORINO, CENOVA, TRIYES· yian mütesarrif olduldan aakız ağacında 
mir kafeain aralığından uzanan o ı B k 18: Karı41k musiki parçalan. 19: Spor •e· Yalı sokağında Eski 84 ve yeni 2 numa--
pençesinin farkında olmuyordum· sınan 1 an 881 oair haberler. 21,10: Kon•er. 22: Slıake•peria 

Y h 
' eserlerinden bi.r temsil. Müteakibea aon ha· rah ve 5500 lira kıymeti muhaımneneli 

çekildim ve a ya Kemal'in mısra- % 5 Faizli, 1918 tarihli Dahi- be•1••· c· · malumelmikdar bahçeyi havi dokuz<>-
mı mırıldandım: li v ı Y A N A, 507 .... Kilo ınsı 

• istikraz tahvilleri hamillerine 18: Mü•ahabe. _ Hafif mu.iki. 21: "C... .. l300 Sıgırw Eti da iki •ofa iki hala bir mathtıh bir ııar-
Görclüm, Jis, i bir parsın ela· go''z _ 

1 
Ma 

1934 
d 

1
• 

33 
umara! aMtk .. ;.;mli halk parça•<. (Büyük operadaa). nıç ve bir mabzen ve tulumba ve neza.. 

yıa va e l ve n ı üteakiben akıam musikisi. 9000 Elanek 
l · el H reti fevkaladeyı· havi bir bap hanenin i-en var ı.. kupon bedelinin 1 Mayıa 1934 tarihin- A M B U R G, 332 m. p 

T 300 atates __ ,, . 
Ötede genı· • bı'r kafesı'n ı'çı'nde den itibaren OSMANLI BANKASl'nm 19: •sannili kon•er. 19,56: Piyu. 20:,40: zalei ~uyu zımnında paraya ç ..... ..Umesıne 

y Spor haberleri, 20,SS: Ha•• haberleri. 21: 200 Kuru sovan 
boyuna kof Uf an kurtlara gözüm i- Galata ve Ankara idareleri ile Vilayet Dan• muoikhi. 23: T aberler. 23,30: Gece mu· karar verilmit ve mayiaın 14 üncü pazar-
lifti ve ondan sonra burada ne ka- merkezlerindeki biliimwn ıubeleri gişele.. •iki~i. E L c R A T, 437 m. 60 Taze Bakla tesi günü ıaat 15 te birinci ar!lrması ic-
dar kurda raatladımsa hepsinin ha- rinden tediyesine batlanacağı ilan olu- 17: Plak. 17,30: Yuso•l .. ya tarlalan. 18: 60 Ispanak ra kılınacağından hermucibi kanun kıy 

k tt ld - k ld akl Dan• plaklar .. 19,55: Mü.ahabe. 20: Mme. 210 s-1-- Kabagıv meti muhammeneıinin yüzde 75 •İni re e e O ugunu, imi anm. a nur. Njura Bosko•iç • Jo•arıoyjç: tarafından .,ar· iUU.6. :t 

kalmayıp ko,mayı denediğini gör- 20 Türk liraaı itibari kıymetli beher lalar. 20,30: Müoababe. 21: Trio klarinet .. 300 Taze ayşe kadın fa. bulduğu takdirde ihalei katiyeıinin icra 
d .. d k k' A l tahvil kuponuna mukabil ki.ğıt para °"' plyano refakatile Mozartm eserlerinden kon- • kılınacağr ve aksi halde artırma tarihin-

um. • eme 1: S an uyutunca •er. 21,30: Reklanlar. 21,40: Radyo orkeıtra•ı. sulye&I 
tam uyu .. ur; halbuki kurt .• Ve larak 50 kurut verilecektir. 22,30: Popüler Sırk muıikiıi ve •trkrları. 23: den itibaren 15 inci aiinü ikinci artır-
Bozkurt Tefsaneaini andım. . . Kuponların, numara bordrolan ile bir- Muhtelif. Müteakiı.- dan• mu•ikioi. 24• Dan• 200 Kırmızı Domates ması icra kılınac-"ınd;n talip olanların 

ı lik b muıikisi. 360 P tJı "" tle; maymunların dairesinde - te i raz ve tesliminde OSMANLI ROMA, NAPOLI, BARI a can ve ıartnameaini görmek arzu edenlerin 
yiz .. l,te; fUracıkta iki goril, çok BANK.ASI tarafından hamillerine, tedi- 21.SS: Maria Cootanm .. erlerinden üç perde· 150 Taze Bamya • 

k k k 
lik "11 Capitan Francasıft,, isimli operet tem· kıymelı muhaminesin yüzde 7,50 niıpe-

azap çe en İ İ ürek mahkumunun ye için 5 (bet) gün sonra getirilmesi •ili. - Müteak;be. haberler. (Ayni programı 60 Pırasa tinde pey akçesile müracaatları ili.n o-

(1863) 

ittihat Değirmencilik 

Türk Anonim Şirketinden : 
Şirkefonizin 11 Mart 1934 tari!ıiııd• 

inikat eden heyeti umumiyeıinde itti
haz olunan mukarrerata tevfikan 1933 

ıenea;i devre• muamelitı için faiz ve te

mettü olarak iıbu ıehri Mayısın birinci 
gününden itibaren Oamanlı Bankaaı ili 
Doyçe Oryanthank ve Banka KomerÇİ· 
yale ltalyana gişelerinde hisse ıenetlerİ' 
tnizin 24 numerola kuponuna mukıJıil 
yüz albnl} bq kanıt ve müe1aia hiıııeı. 
rimuin 24 nı8DM'alı kuponuna mukabil 
iki yüz elll altı kurut tediye edileceiİ 
ve icabeden bordrolar halidaki bankr 
ların Galata cişelerinde alakadar!,..... 
emrine amade bulundurulduğu ilia ol• 
nur. 
(J595q) Mecliıi 1 dat' 

l ıtanbul dördüncü İcra memurluğu"' 
dan: 
Tamamına yeminli ehli vukuf taraf•,... 

dan üçbin üçyiiz yetmiı lira kıymet tolı 
tir edilmi§ olan Jıtanbulda Horbord
Sofular mahalle&inin bakkal sokağın,ı. 
eski 22 ve 22 mükerrer ve yeni 9-11 ııır 
maralı iki bap ahtaP hanenin tamanıl" 
rı v.çık artılmaya çıkarılmıt olııt' 
9-4-934 tarihinde tartnameyi divanh~ 
ye talik edilerek 24-5-934 tarihine ..,... 
aadif perşembe günü aaat ondörtterı ol 

ı.ltıya kadar latanbul dördüncü ictl' 
dairttinde satılacaktır. Artırmaya iıti
rak için yüzde yedi buçuk teminat akçl' 
sı alınmaz. Müterakim vergi beledi,. 
vakıf icaresi müıteriye aittir. Artırfl>' 
bedeli muhammen kıymetin yüzde yet. 
mit beıi bulduğu takdirde ihalesi yat' 
lacaktır. Alui halde en son artıraJllll il' 
hüdü baki kalmak üzere artırma on "'! 
gün daha temdit ettirilerek 9-6-934 ~ 
hine müaadif cumarteai günü ayni ;,.ı 
le en çok artırana ihale edilecektir· .,_ 
No. lu icra kanunun 126 ıncı ma.!d.,.ı 
tevfikan ipotek sahibi alacaklı ile ~ 
alikadarlann ve irtifak baldo salıiP'"' 
nin dahi gayri menkul üzerindeki j..)11 
rını ve huauıiyle faiz ve masarif~ ~ 
olan iddialarını evrakı müıbete\erile 
gün içinde icra dairesine bildirilın~ 
lazımdır. Akıi halde haldan tabi "'"" 
!erile. sabit olmadıkça salı§ bedelioiıı .,ıı' 
la~maımdan hariç kalll'lar. Alikad. ""' 
varsa itbu maddei kanuniyenin a1ıP" 
na göre hareket eylemeleri ve .ı.,ı,. ~ 
la rnalümat almak isteyenlerinde g3Y"' 
No. lu doıyasile memuri,yetimize ..,iif" 
caatlan ilan olunur. (15936) 

•illif~iı 
Aann umdeai u MiLLiYET "~ 

ABONE UCRETLE~l,.! 
TG.rkiye için Har'' ~ 

L. K. LS_... 
3 •11ıiı. • • • • • • • • 4 - 14 ,.,, 
6n•••••••••750 zJ-' 

12 " ••••••••• 14 -

r.ı·~ Celen evrak •eri •erilmea.- u ,ı 
ceçen nüshalar 10 kuruthrr.- Ca#.• .. "" 
matbaaya ait itler için müdi.riyet• rP.:~ 
caat •dilir. Gazetemiz ilinların. meı'ı&JN 
tini kabul etmez. 

yüzlerindeki ayni çizgiler ve buru- muktazi bir makbuz verilecektir. !5.:ı'!.5:.t••relik 1"'a dalsalı iotaoyon da net- 60 Lahana lunur. ( 15134) 

~:::---.:-~-=----:-~--:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Milliyet'in edebi tefrikası: 55 Neden bilmem, Sırn Nevresin Ne- züyor: Sırrı Nevres, mahiyete ben- se dikkat etmeğe başlamıştıJll' .J 

KA NLI SIR 
Neşide ile birlikte, K:ılamış ko

yunda duran kotrayı gezmeğe git
tik. Neşide, pek beğendi; hemen 
yelkenleri açıp gezmek istiyor. 

- Daha tamiri bitmedi, yavrum. 
Bir kaç gün sabret. 

Genç kız, kotranın tamirini ya
pan ustaya soruyor: 

- Yarın biter mi? 
Zavallı adam, şaıkın şaşkın ba

kıyor: 
- Daha bir haftalık iş var, kü

çük hanım! 
Neşidenin yüzü buruşuyor, ko -

!umu tutuyor, beni sarsıyor: 
- Bir kaç usta daha getirtelim, 

hep birden çalışıp, iki günün içinde 
bitiriversinler ! 

Usta, gülüyor: 
- Küçük hanım.. Boyalar ku

ruyacak.. Elin göreceği işten ziya
de, vakit, zaman İşi bu! 

Kotranın tamiri uzadıkça, Neşi· 
denin sinirleri bozuluyor : 

• - Çok uzadı, cici amca! 
- Artık bir iki günlük iş kaldı .. 

Yazan: Ma.'ımut YESARi 

- Sen, ihmal ediyorsun, Hüs-
rev amca! 

Kollarımı yanıma sarkıtıyorum: 
- Benim elnnde ne var, kızım? 
- Bu tembel adamları defet ... 
Tekrar KalaDtJta gittik .. Sırrı 

Nevres te orada idi. Neıideye tak
dim ettim: 

- İşte, kotrayı bulan Sırrı Nev
res Bey .. 

Sırrı Nevres, Genç kızın önünde 
hürmetle iğilmiıti. 

Neşide, heyecanla elini uzattı: 
- Size, çok müteıekkiriz, Be

yefendi. 
Sırrı Nevres, genç kızın elini neza
ketle öpmüştü: 

- Size, küçük bir hizmette bu
lun muş olmakla müftehirim, ha
nımefendi. 

- Beybabam, sizden çok muhab 
betle bahsetti. 

Genç adam, memnuniyetle elle
rini uğuşturuyordu: 

- Teveccüh buyururlar, efen
dim .•• 

şide ile konuşması, bana eza veri- - Çok çevik bir vücudünüz ziyen bir boyun büküşle gülümsü- Neşide ile ustanın konuş~ 
yordu! Neşidenin teveccüh ve ala- var, Beyefendi.. yordu. Kotrada çalışan usta, NC§i- garip bir alaka ile dinlemek~e 1 
ka göstermesi, nedense, hoşuma Bu müdahaneler, iltifatlar, beni deye yaklaşmıştı: Sırrı Nevres, bu mükalemeY1• / 
gitmiyordu: sıkryor. Bu manauz konuşmanın - ~ ann, hazır, küçük hanım.. cihetten, ne noktadan dik'kale• 

Neşide, Sırrı Nevrese tatlı tatlı da bir tadı yok. Neşidenin usulca Neş1de, pek sevinmişti: lenmeğe değer buluyordu: ılıi' 
gülümsüyordu: kolundan çekiyorum: - Bahşişiniz benden.. ' Neşidenin açık, temiz ka> .,di 

- Kotra ile gezmelerimize işti- - Yavaı yavaı , biz gidelim, . Usta, bana, yan yan bakıyor - cömertliği mi onu ali.kadar 'jl 
rak edersiniz, değil mi beyefendi? kızım. du: yordu? Sırrı Nevres, kıımara el 

Sırn Nevres, nezaketle boyun Bu, Neşidenin keyfini kaçırır - Bahşişim:i evvelden aldım, kün bir gençti. Kumarbazlar, ,. 
kırmıştı: gibi oldu: küçük hanım. mertliği, tabii görürler. Yo~., 

-Minnet ve şükranla harume- - Neye acele ediyorsun, Hüs- Neşide, sağ topuğu üzerinde genç kızın, maddi veya man F 
fendi. rev amca? çarh eder gibi süratle dönfJlÜ~ - bir minnet, bir vicdan borc1! lı" 

-Denizcilikten anlar mısınız, - Burada yapacak bir işimiz tü: girı~ıeği İstememesine, hatt• j f 
Beyefenai? kalmadı. - Sahi mi, Hüsrev Amca? na tahammül edememesine ııı 

- Biraz... Genç kız, ağlayan bir bakışla Omuzlarımı kaldırdım: şıyordu? li~ 
N~ide, bana, dönmü§tü: gözlerimin içine bakıyor: - Bilmem .• Öyle olacak. Bir ihtimali, daha kuvvet ;,.ıı 
- Hüsrev amcaya sormuyorum. - Körfezde, tecrübe için kü • Usta, elinin tersile bıyıklarını luyordum. Sırrı Nevres, Ne~ıı. ti' 

Çünkü onun bilmediği, elinden gel- çük bir tur da yap amaz mıyız? sıvazlıyordu: babaaı Halim Sireti, tanıyor f'' 
miyen yoktur. Yavaı konu§maklığımıza rağ - - Hüuev Beyefendi, pazal'lık lim Siret gibi karar11z ve ~.~ıe ~ 

Ke&ik kesik güldüm: men Sırrı Nevres, bizi duyabiliyor- etmez hiç .. Masrafını da, işçiliğini sız bir babanın kızından, ."°ı.ı;I 
- Maalesef yavrum, bu ,kayılC du: de , bahşışını da, hepsini bırden, sil kararlar, asil alakalar j)eY 

değil, kotra! Yelken kullanmak ay- - Maalesef hanımefendi .• Ha- hem hiç söyletmeden verir. yor muydu? tf' 
rı bir hünerdir. va imbat.. Neşi4e, muhak'kak kendi tara- Neşide, yüzü hafifçe J<ıP 

- Onu da öğrenir&in, Hüsrev Neşide, anlamamıştı, sordu: fından bir hediye vermek, bir ce - rak sordu: 
amca! - imbat mı? mile göstermek niyetinde İdi: - Evli ll)İsiniz? ,ı>J' 

- Evvela, bir kaptan bulma • Sırrı Nevres, elile gök yüzünü - Benimki, sizin pazarlığa da- Usta, bu, beklemediği 1'~' 
lıyız.. Kotra büyüktür. Kolay idare gösteriyordu: hil değil .. Sizin iki ayağınızı bir birden cevap veremedi, yut 
edilmez. - Hava yok.. Rüzgar esmiyor.. pabuca soktum, hatta i'inize bile du: 

Neşide, elile omuzunu okşuyor- Yelkenlilerin bu illeti vardır. mani oldum. - Evet, küçük hanı111! 
du: Neşide, Sırrı Nevresin izahını, Usta, mahcup mahcup önüne - Çocuğunuz var mı? ııf 

- Sen, çabuk onu da öğrenir- adetıı hürmetle dinliyordu: bakıyordu: - Allah cümleniokini J,ıı (,t' 
sın.. - Siz, havadan da anlıyorsu - - Estafurullah küçük hanım.. sın; sekiz yaşında bir kıZ1J~ / 

Sırrı Nevres, beni dikkatle sü- nuz, Beyefendi. Ben, gayri ihtiyari Sırrı Nevre- - Bitrrıe 1 
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Gençler, bu sahife sizindir DaşOncelerlnlzl bize yazınız 
GençODge! !Felsefe Bahasleırı 

Türk milletinin yapıcı gençliği, ilize hitap ediyoruz. Bu 
memlekette yapılacak çok büyük i,ler vardır. Ve bunları ancak 
siz başaracaksınız. Bu sahifeyi açarken henüz hayata yeni atıl
mış olan veya bugün yarın, memleket mimarı olmağa namzet 
bulunan gençlere çalıştıkları sahalarda biraz hizmet edebilir • 
sek bize ne mutlu. Gençlik laaliyetinizin her sa/ıasında düfÜn• 
dükferinizi miitaleatrnızı, mesainizi, tetkiklerinizi bize y.v;ın. 
Ve bu sayede memleketteki umumi culture'e hep beraber yardım 
etmeğe çalışalım. 

Socrate'in ölümü 
ilk asırlar tarihinin en büyük fi. J 

losoflarından biri füphesiz, Socrat' 
tır. lyi!rk hakkında, bilgi hakkın· 
da, ve ruhun beka11 hakkında koy
duğu nazariyeler o zamanlar oldu
ğu gibi bir kısım asrı hazır tarihi 
üzerinde de büyük tesirler icrasın
dan hali kalmamıştır. Bu tesiratın 
mühim bir parçası da Socrate'ın ö
lümüne bağlıdır. 

bir vatandatm hu mütemadi tenkit
leri elbette demokrasi rüesuınm 
itine gelmezdi. Binaenaleyh Soc • 
rate hakkında ikame edilen dava
nın sebebini daha ziyade burada a
ramalıdır. 

( ·-----------, fO:ttnsaı©Jô ~ahnsoeır _I 
Socrate mahkemeye sevkedildi • 

ği zaman korkusuzca rejim hak • 
kında dütündüklerini söylemif ve 
bu sözleri mahkeme üzerinde iyi 
bir tesir yaptığından az bir ekseri
yetle mücrim telakki olunmuttur. 
Buna mukabil Socrate'ın kendisini 
müdafaa etmesi ve bafka bir tek -
lif yapması hakkı vardı. Mahkeme 
bu iki iddiadan biri hakkında ka
rar verecekti. Mutavassıt bir iddia 
dermeyan etmeğe ihtimal yoktu. 
Socrate mukabil bir iddia derme
yan ederek canım kurtarab il ird i. 
Çünkü halkın kini müteredditti. 
Filosof bu teklife karfı alay ede
rek tunu söyledi: Kendisinin mah
kfun edilebileceği yegane ceza, ha
yatının sonuna kadar Prytanee'de 
devlet hesabma beslenıneaidir. Bu 
bir ceza değil bir mükafattı. Buna 
mazhar olanlar çok enderdi. 

Kagıt paranın icadı 
Socrate aleyhine ikame edilen 

davanın sebebi şunlardır : 
1 - Socrate beldeye yeni allah

lar ithal ederek eski ilahlara hür
met etmemittir. 

Kağıt paranın ne zaman icat edildiği· ) ğü için derhal oraya koştu ve Philippe 
ni ve insanların naıd, aJbn, gümÜf veya d'Orlfut!'s'a fikirlerinden, sistenıinden 
sair kıymetli bir maden yerine kağıt kul- bahsett.i. 

2 - Gençliği hu allahlarm dini
ne sevkederek, onların ahlakını 
bozmuttur. 

lanmıya ba§ladıklannı bilir misiniz? Bu . Law'rn sistemi ne idi? 
kağıt parada ne gibi bir kıymet olmalı ki 
bizim bütün ihtiyaçlarmuzı, tıpkı paha
lı nadir bir maden gibi temin edebilsin? 

'Bunun menıeini ararıak ti ilk asırlar 
tarihine kadar inmemiz lô.zondır. Burada 
Sumer medeniyetinde altın yerine ekse
riya topraktan yapılım§ ve pifirilmiş, ,lın 
diki tuvalet sabunlan büyüklüğünde bir 
talmn tuğlalann kullanıldığı görülmÜf· 
tür. 

O zaman bir yerden diğer bir yere al· 
tın nakletmek muıkül olduğundan ve 
yollarda birtakım tehlikeler olduğundan 
Sumer'liler bunun yerine Üzerlerinde 
kendi imzalarını taşıyan bu nevi tuğlala
rı göndermeyi adet edinmişlerdi. Bina -
enaleyh, diyebiliriz ki, altın yerine hiç 
te kıymeti olmıyan bir haıl<a şeyin ika
mesi ta o zamandan ballar. 

Fakat bugÜn bütün dünyayı elinde 
tutan kağıt para sistemi tarihte ne zaman 
kurulrnuıtur? 

Altına mukabil kağıt parayı ihraç et.· 
meğe muvaffak olan adanı John Law ~·· 
minde lskoçyalı bir adamdır. Büyük bır 
dehaya malik olan Law Edimbourg şeh· 
rinde doğmuıtur. Ve zengin bir kuy!'m· 
cunun oğludur. ilk defa ki.ğıt para. ıh: 
raç etmek fikrini düıünmÜf ve bu fikrin 
tatbikatı için Avrupa'ya geçerek o za. 
man vaziyeti maliyeleri dar ol~ ~em · 
leketleri aramıştır. Çünkü bu fikri tat· 
hik edecek veya tecrübe eyliyecek olan 
Yegane yer bu vaziyette olan meınl"':'et
lerdir. Bunun için ilk defa Sardunya ya 
gitmiı ve orada resikarda bulunan zata 
fikrini açmııtır. s;;dunya Kralı Law'u 
dinlemit ve sonunda: 

"- Henüz daha iflas edecek derecede 
fakir değilim, diye kendisini kovmuş· 
tur. 

Fakat Law bundan müteessir olmıunıt 
Ye ümidini kınnamıttır. Günler geçtik. 
çe fikrinin doğruluğu üzerindeki kanaat
leri kuvvet bulmıya başlamıt ve nihayet 
projelerini Fransa'da tatbik edebilmek 
iınkinının mevcut o1duğunu düşünerek 
derhal oraya atlamııtır. 

Filhakika Fransa'nın vaziyeti maliye
si bu tarihte fevkalade bozuktu .. 1715 ta· 
,.ihinde Louis XIV öldüğü zaman yerine 
geçen Louiı XV ancak bet yatında idi. 
Duc de Villeroi kendisini Veroailles sa
rayının penceresinden halk.aı taktim edip 
te: 

- Haıme{meap bu millet sizindir!,, 
dediği zaman, minimini Louiı XV ne ya
Pacağıru ıatırınq ve hüngür hüngür ağ
lamıttı. Naip ııfatile krallığı idare eden 
Philippe d'Orleans ise kendi zevkine 
düşkün zerafeti, modayı ve bilhassa ka· 
dınlan çok seven bir adamdı. Binaena • 
leyh masrafı çok fazla idi. Baılannın bu 
vaziyette olduğunu gören etrafındaki a· 
damlar da kendileri halkaları dahilinde 
zevk ve safa a.Jemleri yaratmışlar bol pa· 
ra sarfına baılamıflardı. Tabii bu para .. 
lar hep hazineden gidiyor, hazinede pa. 
ra bu]unmadığı zamanlar hariçten istik .. 
r~l:U: yapılıyordu. Vergiler haddi aza
bllsını bulmuıtu. Buna mt.1kabil borçların 
yekU:nu 3 ~İ~y~ li.rayı atıyordu. Bu 
borçların faıztnı vermek için bile ileride 
gelecek on senelik vergileri peıinen top
lanuya batlamı~lardı. Vakıa sarayda iş 
&ayet iyi gidiyı>rdu. En iyi giyinen in
sanlar, en mükemmel yiyen ve içen a -
~~lar hep orada idi. Fakat dışanda e· 
dalı açlıktan ve parasızlıktan kınlıyor
(' u. Buna bir çare bulmak lazımdı. Phi;:Pd d'?rl~na'a iflis ilin etmeyi tavsi
nat\ en e\1?ile vardı. Fakat Naibi Salta
çıkar..':n~ b ıç Yanaımıyordu. Bir irade 
Paranı: ·k borçların faizlerini indirdi. 
mernurJar~§:ar_ını arttırmak için bazı 
teınadiyen m erınden çıkarmaktan ve mü .. 
ten baıka bi:vcut paraları tahiı etmek. 
rağmen I 716 let .Yapa!"'yordu. Buna 
lira idi. a utçenın açığı 93 milyon 

Iıte Law Fransad b . 
a u vuıyeti gördü .. 

Law Fransa' da mevcut paranın bütün 
Fran~~'nın ıervetini harekete get.iremi .. 
yecegıne kanidi. Çünkü ıervetlerj ora
dan .oraya nakleden, faaliyete geçiren 
emruyet ve para idi. Law'ın tabjrj veçb.i
le "para bir memıekett~ vücuda kanm. 
oynadığı rolü ifa ebnelidir,,. Binaenaleyh 
bu 1 skoçya'lı maliyeci, kredj sayesinde 
emniyeti tekrar vücuda getirmek, para
nın miktannı fazlalaılfrmak istiyordu.Bu 
nun için kağıt para basmak ve bu kağıt 1 

paranın bir miktar maden karıılığı bulun 
ması liznndı. 

Law'ın Pbilippe d'Orleans'a verdiği 
pro j~~in esas hatları ıunlardı: 

1 
Kagıt para devlet tarafından ihraç .,_ 

dilmeli. Ve bir miktar maden karşılığı 
bulunmalı. Bu madenin kağıt paranm 
~iktar~_nl ~~arnen ~rtmesi IS..Zım değil
dır. Çunku bu takdırde hiç bir fayda 
melhu~ olamaz. Bu kağıtlann karşılığı
nın daıma altın olarak tediye edildiğini 
halk görürse arlık kağıda altın nazaril 
bakar ve gelip mukabilini isteme~. Çü:. 
kü ne zaman olursa bunu alaca.ğma, emjn .. 
dir. Ve bu kağıt paraların diğer bir ga
rantisi de devletin yapacağı muamelattan 
mütevellit karlardır. Devletin itibarı oL 
duğundan bu paralar tıpkı altın ve gü. 
müt gibi tedavül edecek ve eski borçla
rm İtfası hususunda da kullaıulacaktır. 
Çünkü evvelce bükı1metin halktan yap
tlğı istikrazlar mukabilinde verdiği ka
ğıtlar tedavül etmektedir. Binaenaleyh 
bu eski kağıtlar yeni kağıtlarla tebdil o
lunacaktır. Fakat Philippe d'Orleanı 1 

projeyi reddetti. ı 
Diğer taraftan Law ıiıteminln muvaf- 1 

fak olacağından emindi. Bir banka Yap• 
mak arzusu içini yakıyordu. Hükumetle 
baıka bir ıekilde bir anlaıma yaptı. Ve 1 

hususi bir banka tesis etti: 

Bu bankanın sermayesi 6,000, 000 lira 
idi. Ve her biri 5000 lira kıymetinde 
1200 aksiyondan müte,ekkildi. Law bun
ları satııa çıkardı. Halk dörtte birini pa.. 
ra ve dörtte üçünü hükumetin tahville
rinden vererek bu action'ları a1abiliyor· 
du. HükU:metin menf'aati ve bu İ§e rıza 
göstermesi de zaten bu noktacla idi. 

Banka muvaffak olmıya batladı. Ve 
ilk sene % 7 temettü tevzi etti. Çünkü 
o zamana kadar mürabahacdann e1inde 
oyuncak olan tüccarlar bu bankanm az 
bir faiz aldığını görünce senetlerini hep 
burada iskonto ettiriyorlardı. ilk sene 
zarfında banka 66,000,000 liralık iskonto 
yapmııtı. 

Fransa hükumeti bu bankanın haiz ol· 
duğu ehemmiyeti gördü. Ve bankayı be
nimsemeğe batladı. Bu ıuretle ilk ihraç 
bankası tesis edilmit oldu. Ve 1718 tari
hinde Law'ın bu bankası La Banque 
Royale ismini aldı. Bu bankanın ihraç 
ettiği kiiğttlar memleketin her tarafın .. 
da tıpkı albn veya gÜmüı gibi tedavül 
edi>:~~.d~: HükUmet bunların mecburi te
davulunu de tarumııt1. 

itte, size, ilk kağıt para 1 d • 
d .. .. •

1 
nın nası og-

ugunu mucmı en anlattık L w' .. : • aıno zaman ucaret yapan kum al bak 
kında tatbik ettiği bir fİrkpatn:ı; ar . dah. 

d k' b e ıııteını a 
var ır ı 1 unlfarı b~günlük burada anlat
mrya maa ese Yerımiz mu"sa't d - 'ld' 1 t b ti ı egı ır. 
li} ef r cal ret sahaşında yaptığı muhte-

aa ıyet er g~rek kendisini ve erek 
Fransayı harabı>:e !ürüklemiı ve nrbayet 
Law'ın bankası ıflis etmit ve bankada 
ne altın ve ne de gümü, kalmııtll'. Bu. 
nun Üzerine vaktile arabac~sını milyoner 
yapan Law Holandaya kaçarak babasının 
yadigan olan yü2üğünü bile satınıya mec 
bur olmuftur. 

Iıte ilk kağıt paranın tarihçesi. O za
mandan bu zamana kadar Law'ın kurdu
ğu sis~em çok tekamül etmiıtir. Ve yeni 
yeni sısternler vücut bulmuıtur. FU"sat 
düttükçe bu sütunlarda bunlardan da 
bahsederiz. 

Halkeı:J.i kütüphanesi her gün 'dolup 'dolup boşalmaktadır. Bu aa mem· 
lekette okuma zevkinin günden güne taammüm ettiğini gösteren me • 

sut bir hadisedir. 

Güzel yazı ---
Bir müsabaka açıyoruz 

Bir haftalık dahili ve harici vakayü takip ediniz 
en şayaru dikkat bulduğunuz hadise hakkında 

bir yazı yazıp bize gönderiniz. 

En güzel yazıimış makalenin sahibine: 

5 lira. 
İkinci gelen makalenin sahibine: 

295 lira 
Hakkı telif verilecektir. 

Bu musabakaya yalnız liseler, yüksek mektep tcJebeleri iştirak 
edebilirler. Yazıların gazete yazmyla azami '15 ve asgari 30 
satır olması, kağıdın bir tarafına yazılmış bulunması. lazımdır. 

Bu yazılar cuma günü aktamına kadar elimize geçecek' 
tarzda postaya verilmelidir. 

. - . 
Gençliği koruma ve çok yaşama 

Daima faal, daima cevval zeka- j 
sile tanınmış olan Dr. Besim Ö
mer Paşa "Gençliği koruma ve çok 
yatama., serlev 
hası altında neş • 
rettiği son bir e • 
serle gençlere ve 
ihtiyarlara öğüt • 
ler vermektediı'. 
Paf8.Rın bu kita -
hını bütün gençli -
ğin alaka ile oku · 
Yacağına şüphe 
yoktur. 

Muharrir, genç 
!iğin ve ihtiyarlığın yaş ile değil, 
sağlamlıkla olduğu prensipinden 
hareket ederek bir çok kimselerin 
9? yatına kadar beteriyete mühim 
hızmet~er ifa ettiğini, birçok eser· 
'«:~ .Ya~dığını söylemektedir. Çün
k~ ıhtıyarlıkta gösterilen bütün fa
'.'l~y~tler gençlikte edilen iktısadın 
•tıdır. insan kendisine emanet edi
l~n. kuvvetlerini ve tabiat vergile
rını Y_olunda ve akıllıca ku!lanıiSa 
gençlık çağını uzatabilir. Pek genç 
sayılamıyacak bir yaşta olan dok
torun ihtiyarlık hakkındaki düşi:n
celerine bakınız: 

"İhtiyarlık, bunu düşünmeğe 
vaktim bile olmadı. Hatta bugün 

Muharrliri: Dr. Besim ôMER 

bile ihtiyarladığımı zannetmiyo • 
rum. Kuvvetten kesildiğim anda 
düşüneceğim, yüreğim durduğu 
zaman ben de biteceğim.,, 

". • • ihtiyarlık bütün azanın, 
bütün itlerin yavaşladığı bir ömür 
sonudur. İhtiyarlık bir hastalık 
değil bir zaaftır. Bir düfkünlüktür. 
ihtiyarlık vücut makinesinin itle
memesi, paslanmaaıdır. Vakitsiz 
ihtiyarlrk ise itidalsizliğin bir ese
ridir. Ah! ihtiyarlar yapabilseler, 
gençler de yaflllllanın değerini bil
seler. Lakin ihtiyarlar kuvvetsiz 
genÇier ise görgüsüzdürler .,, 

Besim Ömer Paşa nihayet ihti -
yarl.ığa amil olan bütün sebepleri 
kitabının sonunda gençliğe verdiği 
bazı öğütlerle bildiriyor. Bu öğüt. 
!erin en mühimleri şunlardır: 

"' Ti_rrklüğün, Türk ırkının, Türk 
yurdunun diriliği, yükselmesi, iler
lemesi içi~ ite kendinden batla! 
Güçlü bir d_ileme sahibi ol. Nefsine 
hi:-kmet. 

"' Y a.tayı,ını bir düzen altına al, 
çok çalı9 ki kocalığa oldukça bir 
sağlık sermayesile giresin! 

"' ••• Sıhhatine iti:qa et. Ömrünü 
ne'e ile geçir. Kaygu vücudu yrp· 
ratır, ömrü kualtır. 

Bu ıebepler ciddi değildi. Çünkü 
o zaman Yunanlılar bir çok allah· 
!ara taparlardı ve pantheon her 
hangi allaha olursa olsun yer ver
mek hususunda oldukça mi
safirperverdi. Bundan anla
tıldığına göre Socrate'ın ö
lümünü dini bir sebepte ara
mak doğru değildir. 

Bununla beraber hadise şöyle 
olmuştur: 

Kablelmilat 1415 senesine doğ
ru Atina Sicilya Adasına bir sefer 
yapıyordu. İşte tam bu esnada bir 
takım gizli eller Atina sokaıkların
da bulunan Hennes'in heykellerini 
parçaladılar. Gene ayni tarihlere 
doF_ru fahsiyetlerini meydana vur
mıyan bazı adamlar, o zamana ka
dar saklanan Orphisme mezhebi -
nin sırlanru meydana vurdular. Bü 
tün bu hadiseler Atina ehalisini 
fevkala~e heyecana dütürmüttü. 
Socrate'ın etrafında dola.tan üç ki
şiden şüphe ediliyordu: Phedon, 
tabip Eryximaque ve ErYJCimaque' 
ın babası .. 

l9te bütün bunlar Socrate aley -
hinde dinsizlikten mütevellit itha· 
matın doğru olması ihtimalini gös
terir. 

Fakat Socrate'in mahkum edil· 
mesinin hakiki şebebini 30 Tiran 
(Tyran) zamanile ayrılmış iki de
mokrasi geçiren Atina tarihinde a
ramak lazımdır. 

Socrate bu muhtelif rejimlerden 
her birisine karşı lakayttı. Ne o za
manki kütlelerin zulmünden ne de 
(30) !arın zulmünden korkuyordu. 

Bu esnada Atinahlar Arginuaea 
adalarında kanlı zayiat vererek 
mağlup olmuşlardı. Halk on tane 
kumandam bu mağlubiyetin mü -
sebbibi olarak itham ediyor, ve 
harp meydanından ölüleri topla • 
madıkları için bunların din namı
na tecziye olunmasını istiyordu. 

Tesadüfe bakın ki Socrate o za
man kendi (Deme) indeki mahke
me tubesinin reisi .idi: Bu kuman
danlar hakkındakı ıthaınnameyi 
tastik edip etmemek kendi elinde 
bulunuyordu. Socrat~ bunu yap • 
madı. Haddi zatında çok cesurane 
olan bu hareket dolayısile halkın 
buğzunu kendi .üzerine topladı. 

Demokrasi avdet ettiği zaman 
Socrate gene rahat durmadı. Boyu
na bunları tenkit etti. Çünkü onun 
nazarında democratie bir salahi • 
yetsizlik rejimi idi. Hükfuneti ida
re edenler itten anlıyan mütehassıs 
zevat değildi. Her hangi bir suret
te yalnız halkın reyini kazanma -
nın usulünü bularak if batına gel
mif kimselerdi. O icrayi hükumet 
etmesini bilir kamil bir hükumet is
tiyordu. 

Memlekette çok itibar sahibi o
lan ve yarının it batına geçecek a
damlarile çok sıkı tema&ta bulunan 

Socrate bu suretle mahkemeye 
karşı 15.kaydisini gösterdi. Arkadaş 
lan bu teklifi geri almasını rica et 
tiler. Bunun üzerine Socrate bir 
"mine,, cezayi nakti vermeyi söy • 
ledi. Bu miktar gülünç denecek 
kadar azdı. Ve nihayet gene dost
larının ricaları üzerine bunu 50 
Mine'e çıkardı. 

Fakat mahkeme bu mütemadi is
tihzalardan dolayı kendisini tahkir 
edilmiş addetti ve kendisini müc -
rim telakki ettiğinden daha büyük 
bir ekseriyetle idama mahkı~m et
ti. Socrate· derhal idam edilmedi. 
Çünkü o zaman Delp~e.• yortuları 
vardı. Bu yortuları bır ıdaml~ bo~
mak istemiyorlar ve Delphes e gı
den geminin avdetini bekliyorlar
dı ... 

Socrate· bir ay hapiste kaldı.Fa
kat burada oldukça serbest yası
yordu. Bütün dostları yanma girip 
çıkabiliyorlardı. Bunlar filosofu 
kaçırmak istediler. Çünkü paraları 
vardı. Socrate · buradan çıkıp eğer 
ecnebi bir toprağa iltica ederse ga
yet emniyetle yaşıyabilirdi. Ve kac 
ması da mümkündü. • 

Socrate tiddetle bunu reddetti. 
Memleketinin kanunları aleyhinde 
bulunmak istenıiyordu. iyilik mef
humu kendisini buna icbar ediyor
du. Medeni nizamı bozmak iste -

mi yordu. 

Socrate'ın ölümünün hikayesi 
cihan edebiyatının en güzel par· 
çalarından biridir. Hiç itidalini 
bozmadı. Her zaman olduğu gibi 
büyük bir sükiinetle son dakikası
na kadar "ruhun bekasını,, müda
faa etti. Zındancı kendisine bal • 
dıran zehirini getirdiği zaman san
k: bir kadeh farap içer gibi içti.' 
Bütün arkadatları yanmda idi. Ze
hir tesirini göstermeğe batlayınca 
evvela ayakları soğumıya batladı. 
Socrate elile ölümünün seyrini ta

kip ediyordu. Soğukluk yavat ya ' 
vaş dizlerine, baldırlarına doğru 
çıkıyordu. Bu soğukluk kalbine 
yakla.ttığı zaman arkadatlarmdan 
dıtarı çıkmalarım rica etti. Ölümü
nü göstererek onları müteessir et
mek istemiyordu. 

Socrate'ın ölümü insaniyet üze
rine en fazla tesir yapan kahraman 
hk misallerinden , tarihin en güzel 
ölümlerinden biridir. Bu ölüm bü· 
tün dünyada hakim idealinin inti
farına fevkalade yardım etmi,tir. 

M.<BY, ~i~~~~~·>Ankaradan dün geldi 
b~llerl~ Per~pa.las oteline giderek 
bır muddet ıstırahat etrrıitlerdir. 

1 
mesaili Mösyö Yevtich muhtelit Mustafa Kemal hazretlerinin sıh- İbrahim Tali Bey bu sabah gidiyor 
mübadele konıiayonu Türk mu • hat ve saadetlerine ve Ali Rıza be-
rahhas heyetinden Esat, belediye yin şerefine içmiştir. (Başı 1 inci sahifede) mek, otomobil ile seyahat edecek-

Mösyö ve Madam Y evtıch ce
napları saat 11 de otelden çıka • 
rak Dolmabahçe sarayına gi1an;,. 
ler Ye sarayi gezmişlerdir. Bundan 
sonra saray rıhtımın~a hazır bu -
lundurulan motöre bınerek Bey • 
lerbeyi sarayını gezmiler~ir. 

Viliiyed1n ziyaletı 
Misafirler bu gezintiden ~onra 

vilayet narnına Ali Rıza Bey ta • 
hafından v rilen öğle ziyafetinde 

dazır bulunmak üzere saat 13,30 
a Tok ı· · · ı d' at ıyan oteline gıLmış • 

daO:r .. ~iy.afett~ Kolord.u kum~n· 
h b. Şukru N aıli Paşa ıle erkanı 

ar ıy · h 
mi Pa e:ı, rnerkez kumandanı F~ • 

) 

reis muavini Hamit Beyler ve ls- Ziyafetten sonra mi~afirler mü-j dirneye kadar olan yolun ne halde !erin seyahatlerini teshil etmek, 
tanbul matbuat erkanı hazır bu • zeler ile Topkapı sarayını ve A • 

1 

bulunduğunu, görmek içindir. Bu- vilayetler arasında bu suretle de 
lunmuşlardır. yasofya canı:ini ziyaret etmişler- riun için Kırklareli nafia ser mü • iyi bir münakale temin eylemek 

Ziyafet ,saat 15,30 za kadar dir. hendisini de davet ettim. Burayk~ olacakak tır. Tlla~idratabhemeln batflalt. 
sürmüt, yemeğin sonunda Ali Rı- Saat 18 de Mösyö Yevticl:ı ve geldi, kendiıile birlikte yolda ı nac tar. erı e u yo un as a 
za Bey fransızca olarak: refikası şerefine Yugoslavya ce • arızalan tesbit edeceğiz. olarak infası hükumetçe mukar • 
. "Nazır hazretleri, buradaki iç- neral konsolosu Mösyd Lazare • llk i'imiz bu yolu tamir ettir· rerdir. 
tımaa vücut veren çok güzel fır- vich tarafından konıroloshanede Müfettitliğin ihdasındaki ehem· 
sattan bilistifade lstanbul namına bir çay ziyafeti verilmiştir . .Ziya • gonla Belgrada hareket edecekler· miyeti izaha hacet yoktur. Hüku-
zatıdevletlerinin şahsiyetinde Yu • fette Yugoslav kolonisi de hazlr dir. met buna dair olan kanunun Mil-
goslavyayi tekrar selamlar , kral bulunmuştur. - Gazi Hazretlerinin Yugo•laıı let Meclisinde müzakeresinde bu 
Alexandre hazretlerile zatı clev . Bugün Büyükadada gezinti Kralı Hz. ne bir mektubu ehemmiyeti lazım geldiği kadar i-
letlerinin ve Madam Y evtich'in şe- yapılacak Aldığımız habere göre Reisi • zah etnıittir. Yarın (bugün) sa • 
reflerine içerim,, demiştir. · f ] cümhur Hazretleri Mösyö Y ev • hah erkenden hareket edeceğiz. 

Bugün muhterem . mısa ı~ e~ al 1 d Yolların tetkı'kı'le mefgul olacag- ı • 
k d d b ıntı tich'e Yugoslav kr ı A exan re 

Mösyö Y evtich te cevaben Tür- şerefine Büyü a a a ır gez. h mız için ancak ak•am üzeri Edir • 
M. Yev~iç MiLLiYET obı"ektı"lı" k'ıyeye geld' •· .. d b . .. tertı'p edı'lm'ı•ti'r. Kalipso otelın • azretlerine verilmek üzere bir d• •. Ed' 

ıgı gun en erı goste • • kt d' · 1 d' B k neye muvasalat e ecegız. ırne • kar,.uında ·ı 1 d 1 • h • b' ··"le ye me up tev ı etmış er ır. u me • 

' 

Beyle 1 ' J:laydar ve Refik Amır 
idare.ı-h Cu~huı·iyet Halk Fırkası 
Bey, y ~Yetı reisi Cevdet Kerim, 
Yankovi~hs)ayya sefiri Mösyö 
konsolos., ·~:'. ugoslavya ceneral 

r rı en a akadan dolayı his~ettiği e şeref erıne ususı ır og • b b 1 d f · ye gittikten sonra müfetti•lik mın-
y 1 memnun. t' b d b' d f d meg"ı' verı'lecektir. Mösyö ve Ma • tu un u un uğu zarın üzerın • I . f'. k 

fikalan, ugos avya hariciye ne • ıye 1 ura a ır e a a • de "Ha•metlô Yugoslavya kralı takasındaki vilayet erı te tışe çı a 
ha tekrar ettig"ini söylemi• ,.e Tür- dam Yevtich'e bilhassa Marma • • • T k tak uh 

Zaretl• siyasi işler müdüru" Mo"sy0•• • f b 1 ki Alexandre hazretlerine,, ibaresi ve cagım. ra ya mm asına m a• kiye ile Yugoslavya arasında mev ranın ve Boğazın ne is a ı arın· · k d'ld'k 1 d d 
Mart',nach ve hariciye l<alemı· altında "Gazi Mustafa Kemal,, ke- cır ı>ev e ı ı çe on arı a ora a cut teşriki mesainin mes'ut ne • dan ikram edilecektir. · k' d •· T ak · 
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}ktısat vekili-Celal B. in şeker sanayii
miz hakkında dikkate şayan beyanatı 

(Başı 1 inci sahifede) 
sebetiyle Ankarayı ziyarete ge_~en Ma
car mebusan ve ayanından murekkep 
heyetin ziyaretini ia_de maksa~yle Ha
&an (Trabzon), Halit (Bayezıt), Ha'."
di (Kcmya), Emin Fikri (Bursa), S'! -
reyya (Tolı:at), Reıit Saffet (Kocael~), 
Kazım (Gireıün), Mahmut Nedım 
(Malatya) Enver (Balikesir), Doktor 
Cemal (A~talya) beylerden .. mür~kke~ 
bir heyetin Macariıtana gond~~ı 
hakkındaki riyaset divanı tezk.re11 ıle 
B. M. Meclisi 1934 senesi ikinci ~nun, 
mart aylan hesaplan baklundakı maz
bata olı:unınu,tur. 

Muhtelif vekilet ve dairelerin 1933 
senesi bütçelerinin muhtelif fasıl ve mad
deleri arasında 83,980 liralık münakale 
yapılmuı ve nafia vekaleti bütçesinde 
"mütedavil ıirketine temlik edilen meba 
liğ" adı altında yeniden açılan fasla 108 
bin liranın fevk..r.>de tahsisat konul
rnaoı hakkındaki kanun layihası müzake
re ve kabul edilmittir. 

Buhran vergui 
iktisadi buhran vergiıi kanununa ye

niden bazı nükumler ilavesi hakkındaki 
kanun liyihaıının müzakerea.i münaıebe... 
tiyle söz alan Refik Şevket Bey ( Ma
nisa) teldifin yetinde _bul~duğunu 
ifUet edere.k: •ncak vergı ; miktarının 
"bette bir'' olarak ileri ıürülmuindeki 
r.d>eplerin izah edilmesini istemiıtir. 

Maliye Vekili vergi mıkdannm bette 
bir olarak tespitedilmit olmasının uzım 
tetkikat neticesinde varılmıı olan bir 
nisbet bulunduğunu ıöylemi, ve anonim 
ıirketler kazancının tnziinde verginin 
tahsili teklinincle kanun da zikredilmit 
bulunduğunu ve ona göre muamele ya
pılacağını ilave etmiştir. 

Bu izahatı müteakip kanun reye ko
nularak kabul edilmittir. 

Buna nazaran iktıaadi buhran vergi .. 
ıi kanununun birinci maddeainde yazılı 
hizmet erbabı haricinde kalan kazanç ver 
gisi mükelleflerinin tahakkuk eden f'.a
zanç vergilerine mezkur vergilerin betle 
biri nisbetinde buhran vergi ıi zammolun 
maktadır. Ruhsat ve unvan tezkeresi 
harçları ve karne bedelleri buhran zam· 
mına tabi değildir. 

Kazanç vergisi kanununun üçüncü 
maddesi mucibince kazanç veTıisinden 
istisna11 kabul edilmit olanlar buhran 
zammından da müstesnadır. Bu kanun 
mücebince alınacak buhran zammı, ka· 
zanç vergisiyle beraber ve ayni hüküm
lere tevfikan tahıil olunacaktır. 

Muvazene vergisi 
Bundan sonra mıivazene ~ergİ&İ .ka 

nununım 1933 mali senesi nıhayebne 
kadar olan müd<letioin 1 haziran 934 
tarihinden itibaren bir .ene daha uza 
tılmaoı halimdaki kanunun birinci 
ınüzakeresi yapılarak kabul edilım.iş • 
tir. 

Kanunun bir maddeoôn.e göre de 
müvazene verıİ:Iİ kanununun iaWma .. 
)aranı sayan birinci maddenin iki nu
maralı hkraoı da tadil edilmİştir. 
Şekerden alınan istilıliik vergisi. 

Da.bili i.tihlik verırioi hakkındaki 
kanun.un birinci madde.in.in Jeiitli -
rihne6İ hakkındaki kanun li.yilıumm 
müzake..-i münasebetiyle söz alan 
bazı hatipler ıekerden alınmakta o -
lan iatihli.lc resminin indirilme.inde • 
ki isabeti ifaret etmiıler, ancak bu 
mik.dann kafi olmadığ- ve teker fab 
rikalarnın elde etmekte olduklan t<; 
mettüün daha yüksek bir d~e '" 
t.hl"k ·.:.-. ıınütehanıonil bulun • ı a vergı_, .. ._ . 
d ğunn aöy\--.lerdır. 

u Celal Beyin cevabı 
Hatiplerin beyaru.tma k&l'fı cevap 

nren lktısat vekili Ce~ Bey demiı • 
tir lıi: 

"Dahili siyuetimizde mühim bir 
meoele halini alan fei<er aanayiinin 
ve teker aanayii aiyuetinin bu kürsü
den bahaolunacağını biliyordum ve ar 
kadqlanmı, dolaynjyle memleke~n el
kirı mnwniyeeini tenvir etm.ek uzet""e 
hazıTlaruyonlum. Çok esef ederim ki 
hazırlığwn bitmemiştir. Faka.t hazır
loğım lıitmemit olmakla Lenılıer muh -
terem arkada,larmıa, bu kürsüden 
hiç ,iipheıiz büyük bir hüanü niyetle 
&Öyledikleri aözlerin bazılarına ce -
••P venneye hazır buluayorunı. . 

Arkada•lanm meseleyô yalnız bır 
cepheci- tetkik etD!1tklenlir "~-~ırf 
ıınemlek.et dahilindeki azanç v....,IT, 
0 kazancı eJha.aı huauoiyenin cebine 
kaptırmayalmı, devlete intikal etain 
mütaleaaiyle m.....leyi ele almıtlard1T. 
Şüphetiz m.,..,)eyi bu f<!Ülde ele al -
ınakta baklan da yok değildir. Fa~":t 
feker aanayii bidayeti teaiaind"".' ~tı
baren bugünkü haliyle beraber, ıstık
b ... lcleki ..,aziyetini de mütal- ede • 
rek ,..umi bir pre...Op vazetmek za • 
ruridir. Bir taraflı dediiim meM>le bu 
~ur. .. 

1
_,_ 

Efendiler teker sanayıı mem ... e -
timizde yap;ım..lan enel büyük bir 
heyecan içeriainde idik. . . 

S- habrlanm, her hancı bir 
..-.,r fabnkaamm remıi küfadmdan 
dönen arkadatlaranada dindar 
bir ;,..nın Hicazdan geldi -
ji zaman zemzemle sak•lmı yıkadığı va
kit du:rduiu heyecanı rönnüttiim· El -
lıamdülillih bi>:im memleketimizde . de 
..,ı.er yapılalıiliyonnuf. Evve~ 
memleketimizde per yapılmıısmı bir 
kıymet olarak luıbul ecli,-orlardı. Bu luy 
met sabit oldu Ye ayni ~da mem -
Jd<etimizde modern bir teker •-yÜ te
eMÜS etti • 

- Şeker oanayiinin ayni zamanda ran
tablite hesapları üzerinde dunnak za • 
manı geldi. Ben habrhyonım ki, arka • 
claşlarımm burada hüınü niyetle mev -
zuu bahsettikleri mesele!« her mern -
lekette teker sanayiinin teessüs ettiği 
zamanlarda konuıulmut şeylerdir. Bi -
:ıôm burada timdi konuştuğumu:r. bu me
seleleri bundan 100 sene evvel kanu -
fMI memleketler vardır. J:lazırlanma~ım 
dediğimin sebebi ıudur ki on_l:'!1~ gıt -
tikleTi yolu tetkik ederek deliı.ilı ıle hu
zuru alinizde ar21 mal\ımat edememek
ten mütevellitti. 

Şeker sanayii bugünkü vaziyeti ile 
alal<adarlarrna büyük bir kar yapryor. 
Eğer bugünkü teker ~neyii haz_inc;ye is
tediğimiz kadar parayı vennek ıktıda • 
nnı haiz ise, eğer bugünkü teker sa • 
nayji müıtehliklere daha ucuz teker ye· 

clinnek iktidarını haiz İle bundan da
ha büyük bir şey olamaz. Hemen ya-
palım. • . 

Fakat yapılan hesapı.r bu kadar me
sut neticeyi venniyorsa ıu halde şdcer 
oanayjini zedeleyebilecek haraketten iç
tinafı etrnekliğimiz lazım gelir. 

kbsat vekiliniz bu mütalea üze • 
rindedir ve yalnız tektt sanayiinde de
ğil umumi ıanayİ oiyasetimizde nor -
mal kan alakadarlara bıraktıktan sonTa 
müsteblikin hakkını, hazinenin hakkı -
nı almayı esas prensôp olarak kl\bul et -
mit oluyoruz. 

I tin prensibini bu suretle tebarüz 
ettirdikten ıonra halökaten arlc'lclatla -
rnnm iddia ettiği gibi hazioen.in ve müı 
tehlilcin bakla mevcut mudur? 

Efenmkr, bilmek li.:ı:nndır ki teker 
çok riık ve üzennde tehlike taşıyan sa
nayidendir. 

Normal bir kar 
Biliyorsımuz, Uf'lk fabril<as1 sene • 

!erce ıztırap vereli .. A)pullu fabrii<Mı 
devreoindedir. Bu seneki kar d:ı anor • 
mal bir kardır. Yüksek kanndım bah
settikleri Alpullu f;rbrilraııınm bisoe -
darlannclan biri bu yükoek kardan endi
"' ediyordu. Bana dedi ki: AJpullu fab
rikası fors bir tnway yepmıştır. Lü -
zumundan fazla çalıf11Uthr. Sezoolu me 
Mİ aezonunu arttınnı~tır. Eğer bu me ... 
sai böyle devam edecek oluna fahnl<a
ya ayrılmı§ olan amoriiıımanm kafi gel
mui ,öyle dursun yeniden teııis masra
fı arayarak fabrikayi kurmak icap ede
cektir. 

Maliyet fiyab hesaplan teknik oldu
ğ" kadar sanayii cesimeden olan ve 
d~\nyanın her yerinde büyük sanayiden 
addolunan şeker sanayÜ üzerinde ve lruv 
vetle karar vermek için onun tekniği
ne vakıf olmak li.zmı gelir. 

Ben rtiraf ediyorum. ki bunun tel< .. 
niğine vakıf değilim. Ve bu itibarla bu 
nun tekniğini bilen rasyonal mesai ü
zeııinde mal\ımatı vasiasr bulunan ve te
ker sarıayiinin beynehnilel vaziyetini bi
len bir mütehassısı buraya davet ettim. 
Ve bunun bitaraflığına güvenerekten ken 
diMne muhtelif sualler tevcih ettim. Şim 
di huzuru alinizde o sualteri aynen o • 
kuyacağun. Ve bu suallerde görülecek 
tir ki hük\ımet ve ikmat vekaletiniz muh 
terem arkadaılanmızdan meYZUU kav
ramak ve anlamak hususunda daha ileri 
ııitrnitlerdir. 

Sorduğumuz ııialler : 
1.- Muhtelif Avrupa memleketlerin

deki şeker sanayii vazİyefİ. 
2.- Muhtelif memleketlerdeki pan

<:ar fiyattan, alım ve ıatım teraiti. 
3.- Muhtelif memleketlerdeki teker 

kalitesi ve dahili ,eker sattı fiyatları. 
4.- Muhtelif memleketlerin şeker is.. 

tihsalinde tatbik ettikleri vergi ve riiau· 
ma ait ahkim ve mıktarları. 

5.- Muhtelif memleketlerde veya 
yeniden telı:er ıanayii yapan memleket
lerde bu sanayiin himaye teldi, ıerait de 
receai. 

6.- Şeker sanayiinde müteamil kir
lıatlan. 

7.- Türkiye teker fabrikalannm ha
li hazmlaki va:ı!lyetı Te faaliyetleri. 

8.- Tiirl<iye fabrikalarında istihsal 
olunan tekerin maliyeti ve bunun indiril
meti. 

9.- Türkiyedelri Nbf fiyatlarına ve 
himaye teraitine göre tatbiki muvafık o
lacak nrııl miktan hakkındaki rnütalea. 

Hüli.aa : Şeker .sanayii tesisi _ için dev. 
letı;.ı lıin>aye tedbirleri alınou§br. Bu 
suretle şeker sanayii teessüs etmiştir ve 
ebnektedir. Muhtelif maddelerdn tiki.
ytler ne dereceye kadar yerindedir? Bu 
malızurlann nasıl ve ne dereceye kadar 
izale veya hafifletilmeıi kabildir? 

1.- Şekeri, halk lüzumundan fazla 
pahalı yiyor doğru mu 7 

2 - Şeker hiıııayea.i sebebiyle ha
sinenin gümrük "larida.tından kaybet• 
tiği mikdara mukabil aldığı reeim az
dır, bu retmin daha arltmlabilir de
ni~or. 

·Hazinenin kaybettiği van.lat iaraf 
oluyor veya hakaız yere sanayi kari 
olarak huıusi qlıasa veriliyor. Doğru 
mu? Ne dereceye dara, tedbiri ne -
dir7 

Bu aorduğ\UDlllZ auallerin cevabını 
aldıık. Tercümeai yapılıycr. 

Y akmda tabettirerelı: memleketin 
eflı:an umumiy.,.irıe olduğu gibi ar • 
zedeceğiz. Bütün bunların hesaplan -
nı memleketimiz hakkında acı veya 
tatlı neticelerini bilmiyonKn, olduğu 
gibi çıplaklığiyle göreceksiniz ve ka
rarlqınızı elinizi vic.danmız üzerine 
koyarak huzurla, siikfuıla verecekai • 
il.İz. Yalnız hükıimetinizin büyük aa • 
l&hiyetle ve otoritem ot-ak her te
:ri açık ve doğna IÖylemift.İr. Fakat 
hakikati olduğu gibi gönııiiftür. Şu • 
nu demek: i.tiyonıım, rapor üzerinde 
etraflıca mün~Jı&ta edilebilir. 

Teknik .,., heuıp İfİ 
Bazı arkadatlarnı "laziyeti bir ta

raflı görüyorlar, dediğim zıuıuuı ba 
na miaal olark Bulcriotanı röatercli • 
ler, Hüınü Bey arlmdatmırz biraz tas • 
hih etmek i.otecliniz bu, teknik ve he
sap itidir. Kat'i neticeye varmak için 
encümen "Yeya sureti m.a.heuuda se -
çihniş bir heyet halinde kanaati vie • 
daniye basıl ebneleri ve hatta her fer 
dimizin teker sanayii üzerinde ayn 
ayn mallimat edinmeleri daha ziya
de milli menfaatimiz meselesi ola • 
rak telilııki eder& Binaenaleyh mil
li bir mesele üzerinde yapılan bu ra
por üzerinde konupnayı çok arzu e
diyonım. Arkada§lanm.dan bu konu"" 
maları bekliyorum. Bu meJ1eleyi daha 
uzatabiliriz.,. 

iktisat Vekili Celal Beyin bu izaha-
tmı müteakip Hüınü Bey (lzmir) tak
ririni geri almış ve Kocaeli mebusu Sır
n Beyin takriri okunarak rededilmittir• 

Kanun reye konularak birinci müza
keresinde fU ıekilde kabul edilmiştir : 

1718 numaralı dahili istihlak vergisi 
kanununun birinci maddesi aşağıdaki te
kilde tadil edilmiıtir : 

Dahildeki fabrikalarda iıtihsal edile
cek şeker kiloıundan 12 kurut istihlak 
vergisi alınır. Bu kanunun neıri tari ... 
binde faaliyetleri henüz bir istihsal ,.,. 
neıini tamamlııınıunı' olan fabrikalar 
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r MÜTEFERRİK HABERLER l 
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Bugün bir 
Mihrace geliyor 

Başvekili ve maiyeti ile 
beraber ay sonuna kadar 

şehrimizde kalacak 
Hinclistanın Rampur mihrace -

si bugünkü eA<ıpreıle, 18 kitilik 
maiyeti ile beraber Sofyadan tefı· 
rimıize gelecektir. 

Mihrace ye maiyeti için Pera
palas otelinde daireler hazırlan • 
mıttır. Mihrace bir müddettenberi 
Avrupada ıeyahat etmektedir. Te
nezzüh maksadile yapmakta oldu
ğu bu seyahatte Avrupanın bü • 
tün merkezlerine uğramı§-tır. Mih
race 29 nisana kadar §ehrimizde 
kalacak burada sarayları, müze -
leri, camileri gezecektir. 

Rampur mihracesi Hindistanın 
zengin müslüman hükümdarların • 
dandır. Hint hükümdarının müs
liiman olduğu bilhassa ~hrimize 
bildirilmiş ve yemek hususunda 
itina edilmesi ve istirahatlerinin 
temini tavsiye edilmiştir. 

Mihraceye refikası Begüm Ram 
pur ile damdonörlerinden lrpt Ha
nım refakat etmelctedir. Maiyetin
de ba§vekili Sahipzade Sir Aptüs
&amet, uazırlardan Zahidi, yaver
lerinden binbaşı İmtiyaz Hüseyin, 
yüzbaşı A§ık Hüseyin, Hoca, Ağa 
sahip Tebatebai vekilharcı GUiam 
Haydar, mürakip Zafer Ali ve al
tı hademe vardır. 

İngiliz sefiri geldi 
Ankaraya gitınit olan lngiliz 

sefiri Sir Percy Loraine dün Is -
tanbula gelmi,tir. 

Tütün mübayaatı 
Son on bet gunün tütün piya

sa vaziyeti tudur : 
Samsun mıntakasında şımdiye 

kadar tüccar ve kumpanyalar bir 
milyon 380 bin kilo, inhis:ır 100 
bin kilo tütün mübayaa etmi§ • 
tir. 

Bursa mıntakasında tüccar 850 
bin kilo, inhisar 205 bin kilo tü • 
tün almıfbr. 

Trabzıon mıntakasında tüccar 
ve kumpanyalar miibayaat yapma
mıtlardır. İnhisar 920 bin kilo tü
tün almıftır. 

Tekaüt edilecek polisler 
Polia tekaüt kanunu 1 mayıs • 

tan itibaren tatbik edilecektir, T e
kaüt edilecek zevatın i:aiınleri em
niyet mildürlüğüne bildirilmekte • 
dir. 

Bunlann 1 mayısta muamele • 
leri nihayet bulacaktır. Mealeğe ye
ıüclen girecek ikinci ve üçüncü ko
miserlerin imtihanlannm 5 ma -
yıata yapılmasına karar verilmit
tir. --
lnsull'ü getiren vapur gitti 

Samuel lnaull'ü §ehrimize ge
tirmit olan Yunan bandıralı Maio
tia vapuru, artık burada bir işi kal
madığmd~n, limanımızdan Kala • 
sa gitmi~ · r. 

mamulatı için bu resim 10 kurut olarak 
alınır. 

Ancak icra vekilleri heyeti 1935 ve 
miiteakip senelerde bu mahiyettiki fahri 
kalar mamul&tma ait remıi birinci hk
radaki mıktan çrkarmağa salahiyetlidir. 

Y ukariki hkralarda yazılı tek ... tabi· 
ri küp, kare ve toz halinde bilcümle ,.,.. 
kerlere tamildir. 

Mecliı ~ ıiinü toplanacaktır, 

Sım, Hmnü ve Halil B. lerin 
likirleri 

ANKARA, 21. (Telefonla) - Şeker 
istihlak verıbi haldandaki liyihanm 
Mecliste müzakereaincle IÖz alan Sım 
Bey (Kocaeli) teker fabrikalarumı ser
maye milrtarmı, istibaal mıkbımıı, te
mttü ve ihtiyat akçelerine itaret ederek 
hük\ımetin bu Jiyiha ile iıtihli.k resmi• 
nin dört kul'Uf8 çıkanlinası teklif etme.. 
aine taaccüp ettiğini bu miktarın daha 
yükıek olması lazım geleceğini aöyle
miı •e : 

llyatlannı mükayese ederek iıtihlak 
renninin biç olmazsa dörtten ek.ize ibla
ğmın muvafık olacağını ilave ederek 
li.yibanın bu noktalar üzerinden tetkiki
ni yapmak üzere muhtelit bir encüme
nin teşkilini teklif etmittir. 

Sırrı Beyden sonra Hüsnü Bey (iz. 
mir) dört kurut İstihlak resminin çok 
olmadığını bunun artttrılma11 laznn gel
diğini hazinenin takviyesi düıünüldüğü 
bu sırada istihlik vergisinin yüzde se
kize iblağı liozımıı:eleceğini yalnız ver
ginin ıeker fiyatlannı yükseltmemesi 
lazım olduğunu söylem.ittir. 

Halil Bey ( lzmir) gerek sanayii hi
maye gerek derecesinin tayininin çok 
mühim olduğunubu kürsüden serdedilen 
mütalaaların akislerini hesaplamak Ja
znngeldiğini bu hususlar bakkmda ioa
betli kararlar verilmesi icap ettiği mü
taliıasında bulunmuıtur, 

1 POLiSTE 

Esrarkeşler 
Büyük • • 

vıncın tecrübesi yapıldı 

Altı kişi yakalandı ve 
kahvehane kapatıldı 
Tak•im civarında bir kahv~ 

Mustafa, Halit, Sait, Şinasi, ti~ 
risto ve Kenan i•imlerinde altı 
ti kabak Ye nargilelerle esrar içi 
!erken cürmü m""'-hut halinde yr 

. 1 kalanmışlardır. -, 
Kahvede torba ile esrar da lı' 

!unmuş tur. 

İstanbul Liman §irlceti bundan bir müddet evvel İstanbul lima
nının büyük bir noksanını nazan dj.kkate alarak bir maçuna satın al
mıştır. Maçunanın vinçi 60 - 10 .. t~.nl~tur.. . 

İstanbul gibi bir limanda ~uyu~ hır vın~~ bulunmamasının za-
rarları ve boşluğu her zaman hıs sedil~~kte ıdı. . .. • 

Düı;ı bu vinçin iyi bir vesileden ıstıfade edilerek tecrubesı .ya
pılmıştır. Der.ince vapurile limannnıza gelen Alpullu şeker fabnka
sma ait 45 tonluk bir boru vinç tarafından vapurdan alınmıştır. Res • 
mimiz vinçi faaliyet halinde göstermektedir. 

Beşer bin lira alacaklar 
Vapurculuk şirketinin teşek -

külünde vapurlara takdiri kıymet 
yapan heyetin ücreti mese!e5inde 
çıkan ihtilafta hakem olan Ticaret 
odasınm verdiği karar üzerine ln
giliz loiÖ'i mucibince takdiri kıy -
met heyetinin alacağı para tesbi.t 
edilmittir. 

Bu para 25,000 liradır, yani 
heyeti teııJ<il eden azadan her bi • 
rine 5000 lira düş.mektedir. 

Deniz ticaret müdürlüğii bu üc
retin tasdiki için lktısat vekaleti
ne gönclermittir. 

-~-

Bahkpazarı suiistimali 
Balıkpazarının kadastrosu tan

zim edilirken bir suiistimal mey • 
dana çıkarılmıştı. Bu işe vaziyet e
den tapu müfettişleri raporlannı 
tanzim ederek umum müdürlüğe 
verınitlerdi. 

Buradaki eınlak davaları ka • 
dastro mahkemesine intikal et • 
mittir. 

Şimdiye kadar on dava Teril
mİ§tİr. Bu davalardan Ankillos e
fendi ile madam Olga namına hır.
zine vekilleri tarafından ikame e
dilen davalar intaç edilmit ve hü
kümleri alakadarlara teAıim edil
miştir. 

Diğer davalar hazine vekille • • 
rince takip edilmektedir. 

Beyoğlu Halkevj 
müsabakaları 

Halcevi"Beyoğlu tubesinde cu
ma günü 20 haftadanberi devam e
den basketbol ve voleybol müaa
bakalannın final maçları yapılmıt 
ve birinciliği kazanan takımlara 
birer kupa verihnittir. 

Takımlarda yer alan sporculara 
da babra olan birer madalya tev
zi edilmittir. 

1 IClflk llelıePleP 1 ---,. Motosikletle seyahat etmek
te olan Kingaette ve Kenetz dün 
§ehnmize gelmitler ve buradan 
Balkanlara gibnitlerdi.r. 

"' Beykoz kazasına tabi Anado
Iuhisan C. H. F. nahiye heyeti 
cuma günü güzel bir müaamere 
vennİ§tİr. lbrahim Zati Beyin Jron. 
feranaından sonra bir temsil Ye • 
rilmittir. 

"' Müflis banker lnaull'ü gö • 
tünniit olan emniyet müdürlüğü 
befinci fUbe müdür muavini Yu. 
nus V etıbi Bey tehıiıııize dön • 
müt vali ınua't'İni Ali Rrn Beyi 
ziyaret ederek lnsull'ün tealimi 
hakkında izahat vermiıtir. 

"" Krbrısh Türk talebe birliği 
mürakebe heyeti cuma günü halk

evinde toplanmıı cemiyetin mua

melat ve hesabatını tetkik etmİ§· 
tir. 

Mürakebe heyeti, heyeti idare
yi tebrie etıni§tir. 

"' Maarif vekaleti umum mü
fettiılerinden Selim Sırrı Bey ev • 
velki gün Edirneye ~itmiftir. 

"' Kadastro i§leri hakkında tapu 
ve kadastro umum müdürlüğüne 
malumat vermek üzere Ankaraya 
gitmiı olan kadaströ heyetleri rei
si Faik Bey dün şehrimize gel • 
mittir. 

:ı- lzmi.r ihtisas mahkemesi 
müstantiklerinden Mesut Bey ls
tanbul betinci nıüstantil<liğine nak 
len tayin edİlınİJtir, · 

Moskovada 
Zeki ve Ekrem Beylerin 
şerefine bir resmi kabul 

MOSKOVA, 21. A.A. - Voks 
cemiyeti dün Zeki ve Ekr~m Ze
ki beyler şerefine bir_ remıı __ kabu] 
tertip ebnitfir. Merasıme Turk ae
faretierkinile, Türk talebesi, hari
ciye komiserliği tıırk. •ubesi. mü~ü
rü, lıariciye ve maanf komıaerlik
lerinin yüksek memurları, Voks ve 
Türkatroi erkilnı, maruf Sovyet 
bestekir ve sanatkarları ve mat
buat mümessilleri davet edilmit
lerdir. 

Voksun reisi M. Arosef Türk 
misafirleri selmlamıttır. Zeki Bey 
cevap olarak söylediği nutukta 
gördükleri hüsnü kabülden dola~ 
Voks cemiyetine ve Sovyet musı
ki mensuplarına teşekkür etmit ve 
bu hüsnü kabülün iki memleketi 
bağlıyan dostluğun kunetli delil
lerinden biri olduğunu beyan et
mi9tir. 

Kari mektupları 

işlerinden çıkarılan 38 amele 
Dün Trabzondan otuz sekiz imza ile 

ıu mektubu aldık: 
" Biz Trabzonda Ticareti belıriye ka

nunu ahkamı dairesinde hüviyetimiz li
man idaresince müsaddali ve liman tir
. ketinin vesikalariyle vapurlarda amele. 

lik ederiz. Kumpanyalara ait vesaiti 
nakliye ile vapurlara gidip gelcliiimiz 
halde ıirket, kazancnmzdan yüzde 10 
alır çoluk, çocuk sahibiyiz, seı çıkar

maktan korkarız. 
Bize ekmek parası temin eden i§çili

ğimiz çok tehlikelidir. Geçenlerde iki 
arkadqımız kazaya uğradı. Şirketin 
doktoru vardır. fakat bize haıtaneyi 
gösterirler.Biz bu sözleri söylemekle 
anlatmalı: İstediğim.iz bir husus vardır. 
Toplu bir halde bulunmak birbirimize 
yardım yapmaktan başka çare obnadıği
nı düıünerek aramızda vahdet ve tesa
nüt temini ve bir yardnn sandığı tesiaı 
pyesiyle bir cemiyet tetkil etmek is
tedik. iktisat müdüriyeti müracaatımızı 
memnuniyetle kartıladı. Ve bir de te
telıJ<ürname gönderdi. fakat~ tir
lıeti bizim bir cemiyet vüeude getırme-

. • irket aleyhine bôr kıyam telakki et-
mızı f L'-• al ırmak ti .,9 bu zihniyetle IH>'I Ç lft tan 

-ttİ-
Beyefend.i: 15 setıedenberi vapurlar

da çalrıır, e. bakanz, çoluk çocuk bes
leriz. Nihayet bugün ekmeğimizi elimiz
den kaybetmit bulunuyoruz. Çok mü
teellim ve müztarıbız. San'abmıiı, iti
mizi elimizden almak bizi aç bırakmak 
demektir. Hükumetimiz daima toplu. bir 
halde mütesanit yaıaınamın emredıyor, 
f .. ydalı yollar göateriyor. Bunun fayda
larma çok iyi inanan bizler her nedense 
cemiyetimizi açmaya bir türlü muvaf
fak olamadık ve nihayet elonekaiz kal
dık. Neti cenin aile peri§8nhğuı.. sebe
biyet vereceğini bilseydik böyle bir te
tebiıiiste bulunmayi hattırdan bile ge
çirmezdik. Biz de vatan evlidiyiz. Di
ğer vatandaılar gibi bizim de vatanda 
çalrtmak, kazanmak, i.ile bakmak hak
kımızdır. Bu haksızlığı ait olduğu ma• 
kamın gözü önüne koymanın yalvara
rak dileriz. 

Sultanalımet bqinci ıulb hukuk ha
kimliğinden : Akıl hastalığına müptela 
olduğu Hekim marifeti ile icra edilen 
muayene neticesi arılaşılan Küçük Aya
ıofya mahallesinde Furun aralığı soka
imda 6 numaralı hanede mükim Hasan 
oğ:lu 315 doğumlu mütekait mülazım Ha.. 
lit Efendinin Kanunumedeninin 369 ncu 
maddesi mucibince mezkur hanede mü
kim baba11 ve basran velisi Haıan Ef.nin 
..,e)ayeti altına iade edildiği mezkur ka
nunun 371 nci maddesi mucibince ilan 
olunur, 

Kahve kapatılmıf, eararkeılıl 
adliyeye teslim edilmişlerdir. dı 

§ Mustafa isminde bir adaııı 
dün Yeni.cami avlusunda bir J<Ö • 
teye çekilip esrar çekerken 1• ' 
kalanmıthr. 

Kalfaya dayak 
Kadıköyünde Pata çayı~~ 

intaat kalfası lstavri efendı~ 
Yaptırmakta olduğu yapıda çal• 
ıan ameleden Feyzi ile Uya~. ııı: 
-mındaki iki şahıs lstavriyi do• 
müşlerdir. 

Kolunu kaptırdı 
Yenikapı caddesinde 13 nuııı' 

ralı ınarangoz, fabrikaaında çalıt 
makta olan İıtefo efendi maki~ 
odun verirken kolunu makiner 
kaptırmış ve elinden yaralanııı•I 
tır. 

Yaralı tedavi için Balat haıtt 
hanesine kaldırılmıttır, _., 

Hırsız komşu , 
Y eıilköyde Mirasyedi •okal1' 

da 21 numaralı evde oturan J\f; 
dam Kalyopi, evinde bulunın•. 
ğr bir sırada komşu•u Manol• 11 

mindeki kızın eve girerek çe~ 
ceaincleki 15 lirasını aldığını ""' 
etmif, Manola yakalanmıtftt· 

-Kaçak esrar ve eroiıı, 
Dün Lalelide HarikzedegiJI f 

partımanlan kartrsında man•jr 
medin dükkanında gümrük .ııı 1,ı 
faza teıkilitı tarafından y•P)ıı' 
araftırmada esrar ve eroin bU 
muştur. ~ 

YENi NEŞRiYAT 

Kaos 
Genç sanatkirlanmızllan ~ 

rnent Behzadm "Kaoe" isiJnl1 

kitabı çıkmıtfır. Ercüment.~ 
bu kitabında aruzla becer . 1" 
derek yeni bir nazmı çetıdı 0 ,t 
ya almıfbr. Bundan evvel rı.effıl' 
mit olduğu S. O. S. isimli ki:!'.,,ıl 
da ilk nümunesini veren Ercıl d' 
Behzat bu kitabında tarzınJ!J.ıı 
ha olgun mahıullerini verın;.v 
dir. Ercüınen Behzadm kend•~ 
evvelki edebi si.temlere ço1' ''I. 
bir tarzda y&zınıf olduğu bil-~ 
bolik tiirleri ihtiva eden "JC...
tavsive ederiz. • 

Al bum 
'.Albilin mecmuasının ~ 

nü$bası "güzel yazı ve g~••! 
•İm.ler,, le intişar etmiştir. ıf 
bUm., mecmuasının bu sa1~ 
demirci oğlu Yusuf Ziya ' 
güzel bir hikayesi ile bir çalı .J 
ruf garp ediplerinden terc:jjıll'" 
tenkitler, pirler yazılar vardı1J 

Deniz yoll8~ 
1 Ş L E T M E_~ 1 .....aı 

A-teJ.; ı Kanlıi1 UJ#V"~ 
Tel. Q3G - .Slıı' eci MiJııer" J 

Haa Tel. 12740 Jff' 

lskenderiye y~ 
IZMIR vapuru 24 Niaan ~ 
11 de Galata rıhbınınd-" ~ 
kacak doğru İzmir, Pire, 1-..,t 
deriye'ye gidecek ve döıı' 
tir. (1894) ~ 

Bartın yolıı ~ 
BURSA vapuru 23 Ni.-0.fi 

ZARTESI 19 da Sirl<~ı 
tımından kıı.1kacaktır. (18"' , ...... ____ ::;( 

Ur. KAZiM''ls WAll 
sPıt' 

Cığaloğlu Kardctl•r ıp r rl'~3~ / 
hosta kabul eder. Tel.::'.~q9 1)1)./ 

-------ıı~_ 
~e 

Ademi iktidar. 1 
bel gevşekliğ•~~r 

ı.ar1ı en müessir deva sEf ~ 
haplandrr. Depoıu, lstanbul_clit· V 
de Ali Rıza Merkez eczan~~:cl~ ıl 
raya 150 kurut poıta ile ı0 1~ mir'de lrgat pazarındaki. 

1
-,,,. 

Yeni Ferah eczanelerinde bol 



- - - -- -

Vilayet istenen 
Cevabı verdi 

(Bası 1 inci sahifede) 
lerde her iki vekaletin, tehrimize 
~ urdi mahsusada birer müfettiş 
göndermesi beklenmektedir. 

Müddeiumumi ;ğin tahkikatı 
ilerliyor 

Müddeiumumiliğin tahkikatı i 
leri!emittir. Bugün banka defter -
leri ıizerinde tetkikat yapılacak ve 
hukuki vaziyet bugün taayyün ede 
cektir. Müddeiumumilik bankanın 
vaziyeti hakkında vilayetten bazı 
maliimat istemitti. Vilayet istenen 
rtalümatı dün akpm geç vakit 
müddeiumumiliğe bildirmittir. Vi
layet gösterdiği tezkerede Esnaf 
Bankasının bir devlet müeueseıi 
olmadığını, bir anonim tirket ol -
ouğunu ve en büyük akıiyonerinin 
Je belediye bulunduğunu yazm~k
ta ve merbuten de bankanın nı • 
:>amnameıini göndermektedir. 
· Eanaf Bark•unın bir devlet mü • 
us~ olmadığı anl~ıldrktan aonra, 
ı a.ralann kaybolma11na meydan ve • 
ronler hakkmda ouiiıtimal madde8İ 
r..ı.ucibin<:e li.zmı gelen takiba.t değil, 
dolandırıcılık maddeoinin İcap ettir • 
digi talııa1uo.t ,..apılacaktır. 

Aldığmuz malumata göre lktısat 
•eki.Jeti, bilba11a tahkika.tı tamik et· 
mektedir. Çünkü tasfiye edilen Milli 
lktısat Ba..ır- heaaplarmdan dolayı, 
1ktıaat Yekileti Ea.naf Bankasından a· 
lacaklı vuıiyettedir. 
Yeni Jacıa cloıyalan hazırlanıyor 

Esnaf Banka11 da diğer taraftan 
birçok borçlulardan parasını tahsil i
çin müteaddit da.va. doayalan hazır· 
tatmaktadır. Eanaf Bankasından aldı 
ğunız malUnıata göre dava dosyalan 
araıında inhiaarlu erkanından but ze
vatın isimleri de vardır. 
Bankıuım vaziyetini tetkik eden ko

tniayonun raporu Ankarada bulunan 
vali ve belediye rei•i Muhittin Bey 
tarafmdan iatemniş ve rapor A~a • 
raya gÖnderıilıniıtir. Raporun iki. ~u : 
reti çokanhnıttrr. Biri iktısat, digerı 
de Dahiliye ftkaletlerine verilecek • 
!_ir. Bu meseleyi to.hk.ik için ve !:apor 
Uzerinde tetkikAtta bulunmak uzere 
helediyecle de yeni bir komiay!'n le -
"'kküt ettiğini bazı refikleriın~z. ya.· 
~'?'0t-Lardı. Be1ediye reis muavıru Ha· 
>nit !ley böyle bir kcmisyonun ~e~ • 
<:~t olınadığmı dün bir muharnmıze 
&oyl_i,tir. . 

Gqlip Bahtiyar B. diyor kı .. 
· Şehir Mect.iai naıruna bankanın va 

ZlYtlini taJ.ıkik eden komisyonun ra· 
P<>runu meclisin tatil gününden iki gün 
e.vve) b.,lediye riyueti- verildiği mu t:'i' İ~dia ediliyordu. Mu~tti~ B~y 
h y e &oylemişti. Evvelki gunk~ nu• 
ıunı...ı yazdığnnız gibi, komuyon 

~~~"'""· mecli.in tatil gününden tam 
tr ·~fta eYYel belediye riyasetine 

v.enn•ftir. Komisyon rei&İ Şehir mecli
hı azaııı:ıdan Galip Bahtiyar Bey bu 

t ·u":'!ı. diin bir muharririmize demit 
it' 11:1: 

1. :-- Bi;z raporumu~u makama, nıec· 
~:n !atilinden tam bir hafta euuel 

rnı'ftik. Bu bir halta ::uırfında ra • r.orun tetkik edilerek neticesinin Mec Jlk Qr:zedilebileceği kanaatinde .i 4 

B · Ben fahHn gene bu kanaat!eyım. 
niel.edıyenin timdi vaptığc tetkılratı'! 

Çın Yap,ldığını bilmiyorum. Belkı 
Vekalete vermek icin belki de ı>ali be 
Ye ~İr rapor verebilnıek için.dir. Bi:z, 
Şehır meclisi namı.na tahkıkahmıı-.ı. 
Yaptık ue raporumu= verdik. Ü•t ta
•afi1e alakadar değiliı. Bizim tetki· 
katımı:z Bankanın vaziyetini meydana 
pkarmak, he•apları ortaya dökmek 
ıçinJir. Mesullyet IJe meıullerin tayİ. 4 

ni bizim aalıilıiyetimiı IJe uazil~mi: 
deiildir.,. 

E•nal Banlıa.ının teminat 
mektuplan 

Dün Öğrendiiimize &Öre bankada 
ki 400502 llnı aenna.ycnin yola.uz ve 
teminatsız bir takmı sarfiyatla orta • 
dan yol olması hi.dİM>Sİ , z"'..'?~ldi: 
ii kadar yeni bir hadioe degıldır. Tı
carcı ve Bona muhitinde Esnaf Ban
ka&ınm "8ziyeti daha çok evvel anla· 
tılınıt ve rnali müesseseler Esnaf Ban 
kuına kat'Jı senelerden beri cephe 
almıt bul--.yorlardı Bu cümlNf'n 
olmak Üzere bundan tam iki buçuk •e 
?e ı"""el Maliye Vekileti resmi da -
ıre ere bi 
k r tamim yaparak Esnaf Ban 
a.amın t • 
d'lm enı.inat mektuplarının kabul 
~uk .::..ı...uu bil?innifti. Ve iki bu -
naf Ba-'- en berı reami daireler Ea • 

....... nm t•-'--t k 1 kabul etmiyor! -···- rne tup armı 
.ardı.,. 

Hakim Rı;ca Bey d' ~ 
Eanaf Bank ne ıJIOr · · 

aaının ilk L - l "k devrinde mecr . id ueş sene 1 
. ıaı &re reiai olan hi.-

ıtun Rıza Bey funları 80··yı k -~· eme tcuır: 
- Ben, metıruliyeti'J\in ç ki • d 

layıaile daha ilk İntihap ed_lod._';'gu 0 

1 rd . "f ı ıgun za-
man.da a ıata .~ ~lmd~~ iatenıiıtirn. Fa 
kat ı are mec unn aau arkada 1 
•!rtimalarda muhakkak &enintbo.rlını: 

T • d "ı~· u un-maklığm lazım egı uır. Rei.oi aa .. 
le meclisi idare toplan~b~lir ve :;e•; 
yapıltr. Binaenal.~y~ utıf~ya sebep 
yoktur. V aletin mus:uı. oldu~ zaman 
1 r toplantılara gı;l":'"~;j I dıy~ urar 
ederf'>k iatifa:na ınanı '! ~ ar: . Rıl'a
larda meclisi idare ikıncı.lreıaı .etit 
Sa.ffot Bey ve banka işlerı e en zıya; 
de ..ın 1 1 murahhas aza Sezaı efgu o an 
Bevtli. k'- '" 

lien ba o. -•kllldı leşe .. u. .• ntı:anın, ,.._ h .. 
!unden gayri i .. lcr yapma:una atta, 
~d.are tnecli4i azalarına hakkı huz~r 
•çın karar verildiğini ve bankanın bır 
taknn i•ı .. t· ~· · duydum. Bu . l . f"lere gırıt ı5 ıru M-
'l rı". ne olduğunu bilmiyoMJJll· ~
teaddıt defalar istifa etmek teşebbu
• unde bulundum Nihayet bir i&tifa • 
nanıe - ' · k'l di ao .... ererek bankadan çe ı -

rn •• ,, 
72 bin I' d , J 

E ITQ a Rayıplar arasın a • • 
vv 1 nk 

&el'lll" n11&1'alanmızda, ba anm 
•Y • d' . 1929 ae • 1 zyit için bele ıye~n 

lira bir n •nd., b,.nkaya bir de 72 hın 
bu Para.P ra ver~iğini yazmı ·:;tık. Dün 
öğ....,...d;k'"\, nı~bıyetinin ne olduğunu 

Haı4a;' a.zıy_ ıudur: 
......_ıde beledi e tanzifat 
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Lozan müzakereleri ne safhalar geçirmişti? 
(Başı 1 inci sahifede) 

sonra davet edilmeleri kabul edil
di. Bulgaristan Nöyyi muahedesi -
ni imzaladığı vakit kendisine Ada
lar denizinde bir mahreç verilme -
si takarrür etınifti. 
Şark meseleleri umumi sure.ile hal

ledildiği cana.da. onların da bır~ mu 
r a hhulan bulunuyordu. Anıerıkanı~ 
haiz olduğu büyük nüfuz ve ha..tu 
müttefiklere lcazandırmıı olmanın ver 
diği salihiyet, ona da koınferan';1a 
müıah.it bulundurmak hakkını verı -
yordu. Fakat, hakikatte bir tarafta 
biz, bir tarafta da İngiltere, ltalya, 
Fransa ve Yunaniatan VR.rdı. Diğerle 
ri sadece konfera.:ısa mura..hhu gön
denniılerdi. 

Lau.anne konferamı, ilk İçtimamı 
21 T ..,nru-n.i 922 de yaptı ve 2 Şu -
batta dağıldı. 23 Nisanda yeniden 
toplandı, 24 Temmuzda muahede im 
zalandı. Bu konferana, kendiai birin -
ci derecede ehemmiyeti haiz addeden 
Üç devlet vardı: Türkiye, luıriltere ve 
Yunaniatan 

Murahhcular 
Sa.ir devletler için konferans ikin -

ci derece ehemmiyette idi. Bu üç dev 
let menfaatlerini tayine candan ça • 
hşmışlardır. Türk bat murahha.aı ba, 
vekil lmıet Pata idi. Ondan evvel 
Garp cepbe.i lnanandanı. Ga:Unin en 
yakın, itimat ettiği al'ka<lqr idi. KuY. 
vetli bir mevki sahöbi idi. Ankarl\ ile 
temuı daimi idi. Gazi Hz .• müzake -
ratla yakından müatem.irren metırul • 
dü. Lauaanne'dan hertıa.np saatte bir 
telrraf gelse, kendisi uykuda bile ol
sa uvandırıhnaamı em....ıımi,ı:i. Bu tel
graflara derhal cevap veııirdi. 

laviçre hük\sneti de telgraflarm 
süra.tle çek.ilmeai icin emir vermiati. 
Her hanl'İ meselede Türk bat murabh
sı hükUırnetle hemfikir olara.k. söz aöy 
tiyebilecek vaziyette ;di. Bir murah • 
has üç gün talimat behlerae olmaz. 
Durgunluk hi.aıl olur. 

Diğer murahhaalarvnı:z Srhhat ve • 
J.ili Rıza Nur Beyle, Balkan birliği 
reö.i Trabzon mebuau Haaan Beyd4. 
Kalabalıık bir müşavir heeyti de mu
rahhaalannuza refakat ed;yordu, ln
giltere hükümetini Hariciye nazm 
Lol'd Gürzon tem&il etmekte idi. Gür 
zonun memleketinde büyük nüfuzu 
vardı. Batvekili dÜfÜJ'm~, yeni bat
vekili o mevkie getinnitti. lngiltere -
nin Sark işlerinin en büyük mütehaıı.
s•ı tanmm1&h. 6 • 7 aene Hindi.tanda 
umumi va! ilikte bulunm"'tu. Tem!' -
yü:z elmit bir zattı. Türkiyeden Çıne 
kadar bütün Şarkı dolafıp birç~k e .
s.erler yazmJtlı. MütehaMıs ıufatile kım 
aeye fikir danışma~a ihtiyacı Y<?:tu. 

Yunan ba-urıo.hhaaı M. Venıze -
lostu. V enizelos, yüksek salahiyetna
meyi haizdi. Herhangi bir devlet , iç 
tanaa bir murahhas göndel'di mi, ona 
bir sa.lahiyetnanıe verir. Bu zat hor 
ne söylene, her ne taahhüde ~iritir • 
se bize danıttıktan sonra ta.sdik ede
ceğiz diye taahhüt eder. H.,,. murah· 
hasın elindeki aali.hiyeti de böyledir. 

Venizelosun itimatnameai böyle de 
ğildi. Omm aali.hiyetnameainde bet 
ne aöyl-. hükiimet taadik edecek • • 
tir deniliyordu. Şahsi mevkii itibari • 
le ~n kUYYetli murahha.a o idi. 

Türkiye ile lngiltere Hariciye ve • 
k-illerini ~öndennitlel'di. Fakat Yuna
niotanm ~urahha., hepsinden fazla 
salahiyetli idi. 

Fl'&IU& hüki'ımeti Roma büyük el
ciliğinde bulunan M. Barer'i, ikinci mu 
;ahhu olarak ta l.atanbul aefiri Bcm -
pari göndermişti. 

Bunlarm Fran•adaki mevkilerile, 
İngiliz Hariciye nazınnın mevkileri 
arasında fark vardı. Siyasi münakaşa 
larda vekil ve nazırlar, daha kuvvet
lidir. Halbuki öteki murahhaslar, tali 
mat iaterler. Her .,eyi merkezden so -
rarlar. ltalya da, M. Garoni ile sefir
lerden Montanyayi murahhas gön • 
dermittL 
M. Fra.clin Bouil'on'u gondermecl.iler 

Çan~kk.ale~e yürüdüğümüz zaman 
Franclı? _Bou.'llon , lzmire gelmiş.ti. 

.. Y.' a~ı ~':rıne latanbul üzerine yü -
nıyu•!8D'!zu d.u!"furduk. Bu T ra.kya _ 
nın bıze ıades,ıru tazammun ediyordu 
.,Sulh k:onferanaına Fran.aız murahha: 
aı olarak. ben ı:releceğim.,, dedi. Biz 
de bunu ıaterdık. Noktai nazarımızı 
anlaınq bir adamdı. Halbuki diPer iki 
murahhas geldi. Franclin Bouillon ırel 
medi. "Barer'" ailevi vaziyetine göre 
Türk muhibbi addedilemezdi. Zira, 
zevcesi Emwni idi . Biz h"'I gönn-k 
te haklı idik. Bompar iae, Osmanlı 
imperatorluğunu tRnrmışh. Yeni. Tür
kiye ile imperatorluk arıuıındaki far
kı sevmezdi. Oımanlı nazırlannı dal 
kavuk vaziyette görmeğe ah~stı. 
Kartısmda böyle adam arıyordu. Bu· 
lamayıınca kendini hakarete uğramıt 
zannediyordu, Ankara ôtili.fında M. 
Franc1in Boui11on'un bir m.ektubu v11r 
dı. Müstakbel sulh muahedeainde Türk 
hukukunu tanrtma.k için kendi hü • 
kfunetim nezdinde te~bbü•te bulu . 
nacağan,, diyordu. 

Fakat o gelmedi. Bütün mühw me 
-..lelerde !(Örüldü kô Fransız ve lıalyan 
murahhasları, lngiliz murahhaslannt 
takip ediyorlardı. Müstakil fikir ıer -
detrniyorlardı. 
.. Gürzon müttefik murahhaslarm re 
ıaı vaziyetini ta.kınmış.tı. Barer yanın
da idi. Hatti bir sün konferanata 
F r,:ı.n.aız bılltmUrahha ı ,.rkdaa.tırun ku 
lagınro. bir fey)er söylüyordu Lord 

am~l~i bir yardsn a.andıiı vücude 
~elı~tler ve maaflarından yüzde 
I ~?Jabeti~e bu sandıi!a terketmiş -
I~ ır. Bi.'..!;'zde betler nihayet 72 bin 
ıraya .çr. ş.tır. Eanaf Bankasının ser 
mayMının te7.yİdi mevzuu bahsolun -
ca evvelce biriken bu 72 bin liranın 
b~~ya ve~ilmeai _karar1a,tırılrnıt,1r. 
Çunk~ harbı umu .. ~ıden ıonra tanzif8.t &• 

melesı yardım aaodıiı dağılnuı,t..nzifat 
amelesin_İn h"?'en hiç biri harpten 
dönıneınışlerdır. Bu para, belediye • 
ye varidat da ~ay~edil~~it, biliı • 
hara i'>u ame~e-~n aılelıerlnı~ müraca
at edebilme., ıçın nazarı dıkkate alı. 
narak. Esnaf Bankasına mev~u~t o!.a 

k verilme., daha muvafık gorulmuş 
rt~ ŞimUi bu 72 bin ilra da 400502 
ur. ad ok lira araamda orl a y tur.,, 

1 
Gürzon elini masaya vurdu. "Ben ko J 
nuıurken, kimae ıö.z aöyliyemeı" de-
rnek i~tiyordu. Sulh aktedildiği vakit 
lngiltereyi ali.kadar eden bütün me • 
&eleler halledilntiıti. Fransayı alaka
dar eden mesel& Düyunu umumiye, 
sulhtan on sene sonraya talik edilmit 
ti. lngiltere, bundan anlaşılır ki, kon· 
feransta çok çahtmış, müttefiklerini 
Piinden ıürüklemi•tir. 

taly., harekitı milliye esnasında, 
lngiltereckn aynlmamıflı.. Fransa, 
neden ikinci derecede rolü kabul et • 
ti? 

Cünkü: Fransa, Şark meselelerin • 
de lngiltereye muhalefet değil, mü -
zaheret edecekti. 1,..iltere de Alman 
meselelerinde Fransanm ha.rekatına 
göz yumacaktı. Bövle bir anlasıma na 
aıl y_apıldı. Belli de~ldir. Çünkü ve · 
sikalar nefrniilmedi. 

Oç komi.yon 
Konferansta üç komisyon tetkil e • 

dildi. Birinci komiayona Lord Gür • 
zon riyaset ediyOl'du. lkinci komiayon 
adli kapitülasyonlarla meflrlll olacak 
tı. Re>ıı CAl'Oni idi. 

Üçüncü komisyonun reiai Barerdi. 
Bu üç komiayona riyaset edenlerin 
büyük deTletler murabba.alan olma • 
lan konferans ietimaa davet eden deY 
letler murahhaalan olmalarındandı. 

La.uaanne'da akıtedil- aulh mua • 
hedeo.ile Alman, Avuaturya, Bulıı:ar, 
aulh muahedeleri arUında büvük fark 
lar vardı. öteki aulhlar, galibin mat 
liiıba emıirlmYdi. Bir proje hazırla -
mıflar, mağlüba bir fey sornııun.l§lar· 
dı. 

Sulh tartlannı kabul veya ret i. 
cin yalnız bir mühlet vermiıleı-di. 
lıirazlarmın binde birini kabul etmiş, 
999 ünü reddetmiılerdi. 

Galip mağlup yok 
Müzakere qlmaın.ıttı. Türk sulbü 

b ... lardoan bü.bü.tün bqkadır. Müza -
kereli, münaa.lqalı idi. Hatta bir ara• 
hk inkıta olmuştu. Y->den münaka -
fa, uzun münak-. N.\hayet nlaş -
maya vanhnı~tır. itilaf devletleri, 
gerçi bize başkalan gibi yııpmağa kalk 
ınamışlardrr, fakat meaeleleri ikiye &· 

yırmağa çahflD.ltlaı'lfır. 
1 - Türk Yuna"' müzakeresi. 2 -

Tiirlk müttefikler müzakeresi. 
Birincisinde biz galip. Ötekinde iae 

biz mağlup. Yani böyle ad<lediliyordu. 
Vakıa açıkça aöylenmit değildi. Fa -
kat böyle hiasettiriyorlardı. 

Biz memleektimize kim gelirae yen 
dik. Hak üzerine konu~ merdik. 
1920 de miııakı milliyi ilim ettik. Ka
bul ederseniz konu~nız. Galibiyet, 
mağlubiyet yoktur, dedik. 

Neler teklif etmiılerdi? 
Lausanne müzakerelerinde katedil 

ıniş <>lan mesafeleri göstermek için o 
znınanki düşmanların tekliA ... rini, va4 

rılan neticeleri zikrebne kisterim. 
1 - Hudut meseleleri. Kolay hal

ledilmittir. (Türk Irak hududu mÜ&
tesna) zira vaziyet tebellür etmikti. 
Trakynnın iadesini iateıniştik. Bir ta 
ufatn denize gelmiı, öbür tarafta 
Fransa ile anl~·nışhk 

Açıkta kalan Musul meselesi rnü -
7akereleri ilerde anlatılacaktır. Hu • 
dııtlardan Türk, Bulgar, hududu eski 
hııduttu, Edirne i•taayonu Karaağat 
bizde kalmıtb. 

30 kilcıımetrelik bir kıt'a gayri ae
keri mıotaka ilan edilmisti. Adalar .. 
Bilirsiniz ki hepııi elimizden gitmi• • 
ti. DÜflllanm donamnaaı bize faikti. 
Yalnız bnroz ve Tener0& bize iade e
dildi. 

Diğerleri M;dilli, Sakız, Yunana kal 
dı. Biz de, Yunan da bu •<;laları tah • 
Mıim etmeımeği deruhte etli~ ..• 

Suriye hududu, .Ankara ıtılafı hu· 
dududur. 

Boğazlar meselesi.. . 
Bundan sonra boğazlar mesel~ı 

geldi. En ıiddetli çarpı§JJ\alan mucıp 
oldu, 

Bilba.t'8 lngiltere ve Rusya için ha 
y ti eh~iyeti ha.izdi. Şayet Ru•ya, 
tedafüi vaziyette iken, isteyecegi n_e; 
dir Boğazlara hiç bir harp g~l!I 
g'İnne•İn, kendi de çılııınıum. ln.g!ltere 
!:e. Boğazlar açtk olsuni kendıı~ K.a· 
radenize •inin. Şayet, Rusya, Hındıa
tana k.a,..ı bir teY yapmak isterse o 
Kafkasyadan onu tehdit etsin. 

Rusya o kadar kuvvetli ki cihan ıi~ 
ya etinde mutaarrız vaziyette olur -
sa, boğazlar acık olsun, harp gemi
leri çıksın, Hint yollanru tehdit etsin. 
Lauaanne konferansında lngilteernin 
vaziyeti mütearrız Kli. Yani boğ~zla -
rın açı kobnasını iatiyordı. Rusya iıe 
kapalı kalmaaına taraftardı. 

Boğ~zlarla ali.kadar Romanya ve 
Bulgarııtan vardı. Romanya kendin -
den 20 • 30 misli büyük komşuya nıa 
lik. Bu k~u tarafından tehdit edi
lebilir. Biııa.enaleyh, o boğazların a • 
çı kolmaımı ve Karadenizin gayri a&
keri olmasml İ&ter. 

Lord Gürzon Boğazlar için Türk 
mütaleasmı öğrenmek i•temİ§tİr. Biz, 
boiazlann iki sahiline hakim devle -
tiz. Bizd n evvel, Karadeniz-in dışın
daki devletler noktal nazarlarını bil
<lirainler, dedik. Müna.kafalar oldu. 

Nihayet, büyük devletlerin noktai 
nazarı. Sulhta ticaret gemileri için, 
Türkiye bitarafaa mutlak serb~ti. la 
!edikleri kadar gemi girer ve çıkar. 
Türkiye harpte iae bitaraf gemiler 
acrbe.at değil. 

Harp oluna boğazlan kıarnen kapa 
yabileceğiz . Fakat tamamen değil. Ti 
caret gemilerinin geçeceği bir kori • 
dor bırakacağız. 

Harp (emİleri için sulh zamanında 
Tüı-kiyenin bitaraff olduğu, harpte ge 
milerin aerbeatçe geçsneleri iıteniyor 
du. Türkiye harbediyoraa bitaraf ge 
miler geçain denilınİftİ. 

Boğazlarda istasyon bulundurmak 
hakkını iıtemitlerdi. Sefaretin vakti • 
le küçü kbir harp ıı-ernisi vardı. Bun -
lar, sefirin emrinde idi. Ufak, fakat 
şeref mesele&i. Bir de boğazlarda gay 
ri aakeri mmtaka iateınitlerdi. Bir bo 
ğaz.lar konı.iayonu teş,ekkül edecektir. 
Ticaret ve harp gemilerinin girip çık 
ma&rru mürakabe edecektir. 

Konferaıum sonlannda bir teklif 
daha yaptılar: Türkiye Trakyadıı 20 
binden f11zla asker bulundurmasın . 

Noktai nazarım!S 
Bunları dinledikte.ı -"' noktai na 

zarmıızı ifade ettik. Denizden bulu -
na kartı, 1.tanbulun emniyeti t-Un e
dilmelidir. 

Sulhta dahi Kara.denize geçecek 
harp gemilerinin mikdan tahdit edil 
melidir. Bizimle harbe niyet eden bir 
devlet sulh zamanında ;.ıecliği kadar 
harp gemisi geçirebilir. Herh~i bi~ 
limanı üasü bahri ittihaz edebılır. Bı 
naenaleyh, istendiği kadar gemi geçe 
memesini talep ettik. 

T icaret gemileri için de kontrol 
hak 

0

<nz olmaamı ileri ıünlük. 
Bu iki zıt nok.tai 1>1.zarlarm telifi 

olarak şimdiki boğazlar itilafı aktedil 
di. Karadenize geçecek harp gemit ... 
ri, Karadenizde en büyük devlet hah 
riye kuvvetirut.n fazla olamayacak -
tı. En büyük devlet bahriyede, kuv • 
vetleri müaavi olan Ruaya ve biziz. 

1 O bin tonluk harp gemiai geçebi -
lir. Bizim yavuzdan çolı: daha az. Cid 
di tehlike teıkil etmez. Bi• ayni za • 
manda muahede mueibince boğazlar 
nunta.kMmda 12 bin kiti bulundura -
biliriz. 

Hiç k.imae bizi kontrol edemez. Ne 
Fransa, - lnsiken, bi""' topunuzu 
nereye lr.oydunus f diyemez. "Bia OÖ
zümüze aa.dıkız, koymayacağız . ., de
dik. Koymayız. 

Birçoılr: nıaddelerin, inkıta alma.arıt 
diye, konferan&ta muahedeye ili.ve • 
ainden vazgeçikniftir. 

Diğer aakeri ku.vetlere gelince: 
Bizim için tahdidi tealibat menuu 
bahaolmamıJtır. Tn.ı.yada 20 bin aı · 
kerden fazla bulundumıamAnnz İ&len 
di. Y a.u:zııı geri vermek i-ediler. 
larar eLtik, verdiler. Tahtelbahir bu • 
lunduımayacalı:amız, dedilw. Milaa • 
kaşadan _... rası oldular. 

Laueanne k-feranamda ekalli 
yeller meseleloİ de gergin vazi,etler 
ihdas et:mittir. itilaf devletleri, bizde 
ki bilcümle ırk, lioan ve din ekalliyet 
terin.in hwu.ai imtiyazlara malik al -
masını İ•tediler. Münakatalardan son 
ra vazgeçtiler. 

Ermeni yurdu 
Gayri müalimler, bedel versinler, as 

ker olmaamlar. Bu da reddedilmiş • 
tir. Türkiyede bir Ermeni yurdu tesisi 
iatenmittir. l.,..ilialer, bunun Tü.rlı:iye 
;ıe Suriye ..........ta olma.omı a.rzu et
ııni.flerdir. Makaat, ilerde Tiiri<iye or · 
tadan kalkaraa, Franaanrn Anadolu • 
ya ırirmeai gÜçlC48Cekti. Suriye yoli • 
le Fransa, bü.yü,...Uyecekti. Fransa 
ise buna mukabil E-U yurdunun 
Şark vilayetlerinde olmaam ıiatemiş -
ti. Bundan ıınak.a&t, ilerde Rusyayı izaç 
edebilmek ümidi idi. 

Biz, bunun li.fmı bile dinlemedik. 
Pa.tri.khanelerin haiz oldukları imti . 
yazların kuvvetlendirilrneai iatenmi, _ 
tir. Biz bunu da benaraf ettik. 

Petriki de göndermek iotedik. Fa -
kat gayriaiyasi olarak kalmasını İsle· 
eliler. Biz de buna ıröz yumduk. Y RI· 
nız kayda geçirmedik. 

Patrik, ırken Rum, lisanen Rum, 
ruban Rumdur. Patrik, Y unanistaııa 
gidene, diğer ortodokslaT Üzerindeki 
mi.nevi nüfuzu kalanıaz. Halbuki Is 
tanbul bitaraf bir yerdir. Hep•İ bura 
da kalmıuııru terviç ederler. Bilhasoa 
Yunanlılar iaterler. Hıri tiyanlarm be 
del vermeleri iotıenirkan bunlardan ay 
nca kıt'a te,ıcil editme.i iatendi. Er -
meni, Rum, Musevi kıtalan te§k.il edil 
ein denmitti. Tabii bunlaı'lian da vu
geçildi. 

Türklerle Rumlar müba.dele edil -
mittir. Garbi Trakya Türkleri ve la • 
tanbul Rumlan ınüateıına tutulmuş • 
tur. 

Yerinden sökülen bir adamı, ba kil 
yerde dikmek güç olur. Fakat o ;ca • 
man ara.da o kadar büyük dü"114nlık 
va.rdı ki, biz Rmn1arın iadelerine ra· 
zı olamazdık. Siyasi zaruret vardı. E. 
aaa itibarile ivi olmu,tur. İstanbul 
Rumlarma gelince bunlar tehir hal • 
kıdrr. 

Tebaa hukuku ue kapitülô.oyonlor 
D~nlarmıız eskaindıen ağır bir 

teklif yaptıılar. B~ te!'~f!e, kı'?"en i.n 
kıta sebe.,lerinden hırını te~ıl elmış 
tir. istemişlerdi ki -tek.etimize bü 
yük devlet tebaalanndan muhaceret 
hakkın olsun. isteyen ec • 
nebi tebaa, mcmleektimize gel· 
sin yer alım ve yerletain. Bu teklif, 
me~leketimize kesif bir muhaceret 
J.ütlesi sokmak imkinlanru hazırla • 
mo.ğa matuftu. 

Reddedil<ii. Bu hak, hic; kimseye ve 
rilmemittir. 

Eonobi devlet koosoloolarmın vere 
ceği ve&ikNar, her hanı~ bir adarnın 
o tabiiyete geçmesine kifi .-~l•İn, de .. 
miılerdi. Tab>i bertaraf edildi:.. Ecne
bilerin her if.İ yapmalarına musaa<le 

iaten.mit. reddedil.mittir. 
Bazı mahkemelerimize , ecnebi ha 

l<imler ikametini i&tediler. Harpten 
evvel, adli kapitüli.ay.onlar yardı. Ec
nebi ve Türk araunda, yahut cürmü 
rnethutlarda, ecneböyi konooloabane
sine mensup bir memur mahkemede 
b·.ılunurdu. 

Yeni tekle göre, hiı.kim rna.!'k.e : 
mede bulunacaktı. B~ daha fedıt ~~·· 
Ade!a mecli•İn sali.hıyetıne tecavuz· 
dü. Birçok münak&f~lar .oldu .• N_etice 
de be sene :çin muşavır halumler 
al~ak 'eaıuıi kabul edıldi. Onlara adli 
i•lerimizde iati.-ri ahiyeti haiz şey 
l~r aonılacakt:. 

Müddetleri hitam buldu, gittiler. 
Gümrük meaeleleri 

Gümrük meae1el.erine gelınce; beş 
sene gümrükler ıimdiii gibi o}aun de 
mitlerdir. 

Milli hükUınet, istediği gibi g<:_-. • 
rük tarifeai yapmıflardı. ~_!ki ır~i 
olsun dedikleri htanbul ııümrük 1.•n· 
f . d' G" ükleri yüzde 15 sevıye· 
~ıy ı. unır.. k b )er j4 

sine çıkaracagrz:, fa at azı şey 
. . b. .. d 25 ten fazlaya çıka • 

çın nıa ı yuz e d. k .1 .. 1• - Bu iktıaa ı apı u a,... 
ramayacagız. , . --t.I' d' 
yanların ıslah edil~ıf ..,.. 1 1 ı. 

Tabii reddedıldı. . 
Tebaa i~lerinde ve ıaırede, her d~v 

Jet diıier devlete verdiii hukuku hız 
de' verdik. Fazla bir f",Y .vennedı~. 
Her Uevletin, her devlet ıçtn ta.~·udJgl 
hakları biz de kabul ettik. Duyunu 
umumiye meselesi de büyük mün ~ , 
şaları mucip oJmu;., konferansına ın· 
tac edilernernİ_f, J!fte&k on o«ıe aonra 

1 

Çocuk bayramı yarın 
Bu bir haftanın dolgun programı var 
Çocuk bayramı hafta&ı varın baflı

yor. Bu seneki çocuk haftaaı için de 
:zenıin bir proçam hazırlanmıştır. 
Prograının tatbikatında Halkevi, Ma
arif idare&i, Himayeietfal cemiyeti ça 
lışacaklardır. 23 Nisa~ ayni z~n. -
da Türkiye Büyük Mıllet Meclmnın 
ilk açıldığı güne tesadüf fettiğinden 
yarın, bütün resmi daireler ve mek -

1 

aim barda bir çocuk eğlenc.-si yapıla
caktn·. 

Mekteplerde 

tepler tatildir. • 
Çocuk bayramı programını aıagrya 

yazıyonu: . M 1 .• 1 - Türkiye Büyük Millet , ec ıu-
nin ilk açılma günü olan 23 Nısan aynı 
zamanda çocuk bayramı olarak kab~I e· 
dildiğinden resmi daireler. ve huıuai 
müeneııeler Türk bayraklanle beraber 
Himayei Etfal b~aklarile de donahla• 
caktır. 

2 - 23 Niaan pazar günü aaat (15) 
de Halke.incle ..-asim yapılacaktır. 
Met"uime htikliıl martı i:..ı bqlanacak.. 
hr. Halk Fırka11 htanbul Vilayr,t lda· 
re heyeti reioi Cevdet Kerim Beyefendi 
larafındaa bir nutuk söylenecek, sonra 
Gazi Hazretlerinin nutkundan muhtelif 
parçalan Halkeori İda•e heyeti &.ı6am· 
dan KÖprülü sade Fuat Bey olı:uyacak
tır. 

3 - 23 Niaan günü çocuklar Fatih 
parkında aaat 10 da toplanacaklardır. 
Himayei Etfalin bayraklarile aüılenmif 
otomobillerine binecekler, 11r& ile Bele
diye Himayei Etfal, Fırka, Halke.,;,v;. 
liyei, Kolordu merkezlerini zİyarel ed~ 
cekler ve sonra aaat 12 ye doğru Tak· 
ıim abidesi önüne sideceklerdir. 

Bu sırada abide önünde muhtelif mek
tepleria izcileri Maarif v~ Emniyet rnÜ· 
dürlüklerinin aeli.hiyetli rnemurlan tara
fından (Kroki üzerinde) ıöaterilecek yer 
lerdo yerlerini almıı bulunacaklardır. 

Saat 12 de Şehir bandosu tarafından 
htik:il martı çalınacak bu ıırada mey· 
danda hazırlanan direie Türk bayrağı 
çekilecektir. Abideye c;ocuklann ve muh· 
telif müea.uelerin getireceği çelenkler 
konacak bundan aonra Hallı:e.-i namına, 
çocukların bayramla.rı kutlunanacak on. 
dan sonra hep bir ağızdan Cümhuriyet 
martı söylenerek merasime nihayet ...,.. 
rileceklir. 

4 - Çocuk alayı köprüden geçerken · 
vapurlar tarafından düdükler çalın5· 
rak selamla.nacaktır. 

5 - Himayeietfal cemiyeti tarafından 
tehrin muhtelir mahallerine vecizeler ya 
zılı levhalar aaılacaktır. 

6 - 23 Nisan günü Tayyare ile tehrin 
muhtelif aemtlerine Himayeietfalin ha
zırladığı vecizeli kağıtlar ahlacaktır. 

7 - 23 Niıan günü öileden ıonra 
muhtelif istikametlere hareket edecek 
lramvaylarfa çocuklar aezecelrl ... dir. 

8 - Her kaza mıntakaıınm, Himayei 
Etfal ve Fırka reislerinin yardimile 23 
Nisan günü kutlulanacak ve eğlenceler 
tertip edilecektir. 

9 - Himayei Etfal c~miyeti tarafın
dan Gülhane pa.rkında çocuklara ve U• 

muma müsamereler tertip edilecektir. 
10 - Himayei Etfal cemiyeti tara

fından 26 Ni .. n perfemhe sünü MaJr. 

11 - 23 Nisan günü ilk ve Orta mek· 
leplerde konferanslar verilecek ve İ 1jma. 
yeietfal cemiyetinin yardım:le eğlence· 
ler tertip olunacaktır. 

12 - Himayeietfal cemiyeti tarafın 
dan hazırlanacak kıu-tlar mekteplere do. 
ğıtılacak ve çocuklar bun?arla birbirle
rini tebrike t"t .. İk edilecel<tir. 

Gazetelerde 
13 - Çocuk haftası içinde çocuk me.

zularına dair ca.zete)er}e neşriyat: yı.;pı· 
lacaktır. 

Halltevinde 
14 - 24 Niaan sah günü aaat 18 do 

Halkevinde çocuk mevzuu üzerinde bir 
konferans verilecektir. (Kadri Raşit Pr 
t• tarafından), 

15 - 2S Niaan c;arp.mba günü aaat 
17 de Halkevinde gürt.Wı çocuk mÜaa· 
baka11 yapılacak, ve ıc-an c;ocuklara 
hediyeler verilec:ektir. 

Ve bir heyet ta.rafmdan aaat 14 de 
Darülacezedeki yavrulu- hediyelerle zir 
yaret edilecelıtir. 

16 - 26 Niaan perıembe günü saat 
18 de H•lkennde bir konferans .. erit ... 
cektir. (Dr. lbaan Hilmi Bey tarafın· 
dan). • 

17 - 27 Niaan cuma güall Halkevı 
temtil komiı.i tarafında• AlaykÖfkün
de çocuklara bir müsamere verilecektir. 

18 - 28 Nisan cumartesi ırünü saat 
18 de Halkninde bir konferana verile
cektir. (Bedriye Necıni Hanım tarafın
dan). 

19 - 29 Niaan pazar günü Halkevİn· 
de dil, tarih ve edebiyat komitesi tara.. 
fından ilk mektep talebeleri araunda gÜ· 
zel okuma ve söyleme yan91 yapdacak· 
tır. 

:lO - 23 Niaan T .-pehatında Şehir ti
yatrosunda -t 14,30 da Ate9 Günef 
klübü mensupları tarafmdan çocuklara 
mahoua bir müsamere verilecektir. Mü· 
•amereyi Cevat Abbu Beyefendi bir 
nutuk ile açacaktJ'. Şehir tiyatrosunda 
ı-adyo tertibab oJduğıf için, nutuk ve 
müsamereler, radyo ile de dinJenel>iJ .. 

coktir. . . .. ü s .. t 
21 - 23 Nıaan ~ P" oflu kıo-

21 de Halken !~'"""' .. ~ecek
ınında bir maaiki ... , 
tir. • ___ 1 J 

Sinem-ara 
21 _ Çoc:uklann .istifade edecekleri 

filın1- p.teırilecektır. 
Dacıet 

.M. T. T. il. V. Katipliğinden : 
l - 23 Nisan milli bayramonr.ı:ı pa· 

nrlesi günü aaat 10 da Uni .. erıite kon· 
fcrana salonunda teaid edeceğiz. Bütün 
aı ka daılerın orada toplanm tarı rica 
olunur. 

2 - 24-4-934 sah gün Ü ... t 18 de ls
tanbul Halkevi konferans salonunda 
köycülük konferanstan •erisine Pr. Hirt 
tarafından (Beynelmilel köyhıfzıaaıhaıı) 
me\·zuu etrafında de.-am edilec•ktir. 
Birlilıçi arlcadaılann gelmeleri rica olu. 
nur. 

Uzak Şarkta, Japonyanın Çine hakim 
o1mak arzusu sulhu tehdit ediyor! 

(Batı 1 inci sahifede) 
tinden izahat almuı için Tokyo 
sefirine talimat vermi,tir. Şurur 
muhakkakhr ki, uzak fllJ'kta sulh 
zamanları Çinin garp devletleriy
le dostane ve semereli bir tekilde 
bir tefriki mesaiden imtina etme
•inde değil, fakat Japonyanın A
syadaki gemıiz emperyalist siyaıe· 
tinin terkinde ve m(\ahedelere kar

'' mecburiyetlerine itina ile riayet 
etmesinde mündemiçtir. 

Cemiyeti akcıamda 
CENEVRE, 21. A.A. - Havaı 

ajansı bildiriyor : 

halledilmittir. 
Düyunu umumiye 

Münakata Ooıınanh Düyunu umu • 
miyesi etrafrnda idi. Düyunu umu -
miye, muhtelif ecnebi deYletler ara
ıunda tak&im edilec.-ıi. 

Bunlar, k...dilerine d~ ~ 
alacklardı. K.amen aennaye borcu bı
zim üzerimizde idi. 500 milyon lira 
borçlu olacıık, faiz 30 milıı:on tuttu • 
ğunu farzedelim. Bunun hır kuırunı, 
Suriye, Fnuua, Yunaniatan, Irak ve • 
recekti. 

Fakat ne olacaktı? Türk borçlan
nm faizleri ödenrniyer denilecekti. 
Kredimiz bozulacaktı. Nihayet ser • 
mayenin de taksimine razı idik. 

Cavit Bey, bunun takaiınine mua -
nzdı. Sermaye takaim edil-z, di • 
yordu. Kendi Lebaamızdan ve kendi
mizden zannettiğimiz adamlarla da 
uğraıılmıttır. • 

Taı:minat 

Tazminat meaeleai: Evveli. Türkiye 
a~ itilaf devletleri arasında aaniyen 
Türkiye ile Yunaniatan arasında. 

Birden elli milyon lira hAkları ol • 
duğunu iddia etmitl!'rdi. !3-r~ bunu 
otuz milyona indirmıılerdı. Munaka • 
şalardan aonra vazgeçtiler. Almanya· 
da 'nltınlanmız vardı. Bunlan dev • 
letler aıO.ı,lardı. lngilterede ha~ ge 
ımia.i yaptırmıttılc. Müaadere ebnıfler 
di. Biz Almanya, AV1Mhıry8! Bulga • 
riıtan giib ta2minat vermıedık. 

Türkiye ile Yunaniotna arasındaki 
tazminata gelince, Yunandan yaph· 
ıiı hasarın tazminini iat~ftik. lar•r 
ettik. Harp olacaktı. Netıcede Yunan 
lıları a.üpürürdük. Yunanin mevcut or 
duıu imha edilmitti. Yalnız farzede • 
Jim ki, tama.mile ezdik. Neticede ne 
olacaktı 7 Hali harbi idame trnek la 
7.rmdı. Bunun aonu ne olacaktı? Fay· 
dası yoktu. Bu mül8hazalara binaen, 
Karaagaçtaki mıntaka mukabilinde 
tazminattan vazgeçi1mitlir. 

(Hikmet Bey deraine bu aktam da 
de.-am od..,ekt;~ l 

Tokyoda Çine yardım mese~e~i. 
hakkında yapılan heyecan verıcı 
beyanat, Cenevrede milletle~ ce· 
miyeti mahafilinde fU suretle ızah 
edilmektedir : 
Japonyanın Çine k~r aldığı bu 

vaziyet, Çin ile beynelmilel te,ri
ki mesai meaeleaini tetkik etmek 
üzre tayin edi!en milletler cemiye
ti konseyi komite.inin 15 mayıs ta
rihindeki 'ı·timaının yaklatmaaı ile 
alakadardır. Çünkü komite bu me
seleye dair mühim karar suN!tleri 

kabul edecektir. . 
Milletler Cemiyetinin seliı.hiyettar hır 

tah&iyeti H""u ajansına beyanatında 
demittir ki : 
Japonyanın be~milel es~ .mu!ı.ale

feti hayret verici bır ıey degıldir. Zırll, 
Litlon raporu Japonyamn Çinden mün .. 
haaırea ı.-cl.iai ;.tifatle etmek t~da
k · talundıiı vu.iyeti ıaulaafaza emelınde 

1 .. • • 
olduğunu goatenvrıtır. 

Tokyonun oynad,ğı sahne her halde 
Cenevre konseyi koıniteainin kararlan 
)aklaımıt olmaıile izah edilebilir. 

Mulıhranın metni 
VAŞiNGTON, 21. A.A. - ~apo~ 

aefiri M. Sayto, hük\imetin Nankındeki 
Japon elçisine gönderdigi muhtıranın 
metnini hariciye nazaretine tevdi edece• 
ğini bildirmittir. 

Sefü, bu muhtıranın Çine Amerika 
tayyarelerinin aatılmaaı ve Çin ~ilotlaı:ı
nın Amerikalılar tarahndan talım etlıl· 
rne•İ aleyhinde hiç bir protestoyu ihtiva 
~tmcdiğini ilive eylemiftİr. 
hıponyayi müdafaa eden de va~ 

LONDRA, 21. A.A. - Japonya harı 
ciye nezaretinin Çine mali yardıma dair 
o ihtan" lna-iliz. efkAn umumiyesini 
aLika ile iıi:al etm tc berdevamdır. 

Fak at takdirler ve tahminler, gaze
telerin temayüllerine göre değişmekte
dir. 

Miller King ne diyor 
V AŞINGTON, 21. A.A. - Reami m .. 

hafil, Japon beyanatı hakkında mütalaa 
yürütmekten imtinll etmektedir. 

Ayan azaaından ~ia.g bir be-yanalın. 
ds demiştir ki : 

" - Japonyanın battı ~ckcti ehe!11' 
miyetle takip olunacak bır harek ıtır. 
V" açıktan açığa uzak tark aulhunu ih· 
l"le matuftur, 

Japonyanın bu hare~etin~en. tiddctle 
miitehayyır olan M. Kıng, fıkrını en kı
"" bir zamanda ayandı bildircciini aa .. 
ve etmiştir ve dcmiıtir ki ı 

" Vakit ge<;med n Japonyanm sulh 
yolunıı döneceği, dünya barıtıklığını t f" 
vik ğRyeaile bütUn n1illetlerl teıriki me
aıııiye avdet t'deccğini ümit etmek 1Azım
dır." 
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SAGLAM 
GÜZEL 
ucuz 

En iyi Avrupa 

kumaılarından 

farksız olan HEREKE 
kumaşlarını tercih ediniz 

• 

SÜMER BANK 
YERLi MALLAR PAZARI 

VAPURCULUK. 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

lST ANBUL ACENT ALICl 
Liman Han, Te/elon: 22925 

Trabzon yolu 
D ı vapuru 22 um upınar Nisan 
p AZAR günü Galata nhtımından 
saat 20 de kalkacak. Giditte: Zon
guldak, lnebolu Ayancık, Saınıım, 
Ünye, Ordu, Gireson, Tirebolu, Gö
rele, Trabzon ve Rize. Döniifte bun
lara ilaveten: Of, Sünnene ve Pulat. 
haneye uğrayacaktır. 

İİıııııı ................... .... 

Istanbul asliye altıncı hukuk mahke
mesinden : 
Ayşe Hanım tarafından Fatih tramvay 

tevakkuf mahallinde Taksim sokağmda 
36 No. lu hanede mükim Burhanettin 
efendi aleyhine açılan bopımr..a davası
nın mümaileybin ikametgahının meçhu
liyetine binaen davetiyenin on beş gÜn 
müddetle ilanen tebliği karar altına alın 
rruı ve tahkikat günü olarak 24-5-934 
perş~be günü saat on döı:t tayin ve bu 
bapda imla kdman davetıye varakası 
muhakeme divanhaneaine talik kılınl1'1:1§ 
olduğundan keyfiyet tebliğ mekaınma 
kaim olmak üzre ilan olunur. 934-556 

KUMASLARI ZA YI - 3629 No. lu araba plakasını 

zayi ettim hükmü yoktur. Arabacı Ke
vork. 

lktısat Vekaleti Maden işleri 
Umum Müdürlüğünden: 

Kütahya Vilayetinin Tavşanlı kazasına tabi Kargılı kar
yesinde şimalen Kadıpman, Bekirin pınarı arasındaki hattı 
müstakim ile 922 ralomlı Koc apınar tepesi ve 935 rakımlı 
Turpluk tepesi arasındaki hattı müstakimin birleştiği nokta
daki beton sütuna 992 rakımlı Kocapınar tepesine ve oradan 
Alabarda çeşmesine hattı münkesir, şarkan Alabarda çeş
mesinden Ka~gılı köyü camiine hattı müstakim, Cenuben Kar 
gılı camiinden Akseki tepesine hattı müstakim, Garben mez 
kUr tepeden beton sütuna hattı müstakimle mahdut ve mesa
hai sathiyesi dokuz yüz hektar arazide Cevdet Tahir Bey ta 
rafından bittaharri meydana çıkarılan krom madeninin 60 
sene müddetle mümaileyh uhdesine ihalesi yapılacağından 
Maadin nizamnamesinin 36 ve 37 inci maddeleri mucibince 
bu bapta bir gfuıa itirazı olanl..,rm 22-4-934 tarihinden itiba
ren iki ay zarfında Ankara' da lktısat V ekB.letine ve mahallin
de makamı vilayete baarzuhal müracaateylemeleri ilin olu
nur. (1738) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Yirmi çift üzengi ile otuz adet gem 24-4-934 salı günü 
saat ı ı den 12 ye kadar pazarlıkla alınacaktır. Talipler pa· 
ır:arlığa iştirak için ilan edilen gÜnün saatında Komisyonumu 
za gelmeleri. (1877) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İdare heyetinden: 

Ankara'da Büyük Millet Meclisi binası dahilinde yap 
tırılacak olan (Tecdidi hava tesisatı) kapalı zarf usulile mü
nakasaya konmuştur. 24 Mayıs 934 perşembe günü saat on 
dörtte Ankara' da Büyük Millet Meclisi idare Heyetinde iha
lesi yapılacaktır. Taliplerin böyle bir tesisatı muvaffakiyetle 
yapmış olduklarına dair vesika vermeleri §arttır. ~
ğer bu tesisat hariç memleketlerde yapılmış ıse 
vesikaların mahalli Türk konsolosluğundan rnusad
dak 'Jlması lazımdır. İsteyenlerin şartname ve bina planları
nı almak Üzere Ankara' da Büyük Millet Meclisi Daire Müdür 
lüğüne müracaatları. (1864) 

' EVKAF MODlRIYETl iLANLARI 1 
Guraba hastanesi için lüzumu olan alatı tıbbiye pazar

lık suretile Nisanın yirmi beşinci Çarşamba gÜnÜ saat onbeş
te ihalesi icra edilecektir. Talip olanların şeraiti anlamak ve 
listeyi görmek üzere her gün Levazım idaresine ve ihale gü
nü de idare Encümenine müracaatları. (1871) 

lnhiıarlar U. Müdürlüğünden: 
(1,500) adet kıymı bıçağı pazarlıkla satın alınacaktır. 

Taliplerin nümune ve şartnam<,yi görqü~ten sonr,'.1- pazarlığa 
iştirak etmek üzere (yüzde 7,5) temmatları ıle beraber 
30-4-934 pazartesi günü saat 15 de Galata' da Alnn, Satım 
Komisyonuna müracaatları. ( 1787) 

lstanbul Jandarma Kumandanlığından 
Sarıyer kazası Jandarma bölük dairesinin bedeli . keş.fi 

(882) lira olan tamiratı pazarlıkla yaptırılacaktır. Taliplerın 
keşifnameyi ve şeraiti görmek üzere her gün İstanbul Vila~ 
yet Jandarma Kumandanlığına ve pazarlığa iştir'!1< içi? 
28-4-934 cumartesi günü saat 10 da muvakkat temınatlrıle 
Sarıyer Jandarma Dairesindeki Komisyona müracaatları 
lüzumu ilan olunur. (1879) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 
Y' erli malından (2500) lira kıymetinde portatif çade 

26-4-934 Perşembe gÜnÜ ~aat (l 1 : 12) ye kadar pazar
lıkla satın alınacaktır. isteklilerin evsaf ve şe-
raitini öğrenmek üzere hergün pazarlık için de 
muvakkat teminat makbuzu ile pazarlık gün ve 
saatinde Komisyonumuza müracaatları. (1876) 

• 

adyolinDiş 
Macunu 

Güzel 
Şapkadan 
ev ve 1 

Güzel dişi 

Büyük Tayyare Piyangosu 
17 incı tertip 1 incı keşide l l Mayıs 1934 tedir. 

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

ikramiye ve 20.000 liralık bir 
mükafat vardır. 

• Petrol Arama ve İşletme İdaresinden: 
A - 18.000 Metre 2 Pusluk eksiz (Çekme) su borusu 

1 - Santimetre murabbaı 80 Kilo tazyıka mütehammil 
2 - Sıkleti Metresinde 5.470 kilo 
3 - Dıt Kutru 5.93 Santimetre 
4 - lç " 5.25 

B - Kuvvei muharrike 
18 Beygir kuvvetinde Dizel. 

C - 2 Pusluk Borudan 10 kilometre mesafeye ve 500 metre irtifaa 
dakikada 185 litre su verebilecek Tulumba 

Talip olanlar Malzemeyi Sif Mersin olarak kaça ve ne vakıt teslim 
edebileceklerini Mersinde Turing Otelde Petrol İdaresine 30 Nisan 
1934 den evvel bildirmelidirler. 2219 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı Istanbul 

Satınalma Komisyonundan: 
1 - (5000) kilo makine yağı 24-4-934 salı günü saat 

on dörtte pazarlıkla satın alınacaktır. 

lirler. 
2 - istekliler şartnameyi her gün Komisyondan alabi-

3 - Pazarlığa girecekler malın Komisyonca tasarlan
mış yüzde 7,5 ğu olan (113) liralık vezne makbuzu veya te
minat mektuplarile Komisyona gelmeleri. (1816) 

' 2269 

latanbul Ziraat Bankasından: 
23-4-934 gününün Hakimiyeti Milliye bayramı olma

sı dolayısile yevmi mezkUrda icrası ilan kılınan Rum Firari 
emvali satışının 24-4-934 salı günü icra kılınacağı ilan olu 
nur. (1899) 

ASİPİN KENAN 
Sizi soğuk alğınhğından, nezleden, 
griptt:n, baş ve diş ağrılarından 

koruyacak en iyi ilaç budur. 1 
. ( 15614 4(§113' -

1 DEVLET DEMIRYOLLARI IDARESl 1LANLAR1 ~ 

lstanbuldan Ankaraya gidiş dönii. 
için gayet ucuz bir tenezzüh 

sev aha ti 
8 Mayıs Perşembe gÜnü alqamı Haydarpll§a'dan har 

ketle Cuma günü sabahleyin .ı\nkara'ya muvasalat ve a 
günün akşamı Ankara' dan hareketle Cumartesi sabahı Hay• 
darpaşa'ya avdet edilmek üzere bir halk treni tertip edibni 
tir. Yolcuların katarda istirahatlerini temin için geniş ve nu• 
maralı yerler ayrılacaktır. 

Gidiş dönüş nakliye ücreti eri %50 tenzillidir. Y arnn üc· 
rete tabi çocuklara da ayrıca %50 tenzilat yapılır. 

Katarda ucuz ve hususi bir tabldot yapılacaktır. Aziırıe 
ve avdetle iki defa akşam yemeği ve iki sabah kahvaltısı, &er 
türlü resim ve servis masrafiy le beraber 160 kuruştur. 1 O ya 
şına kadar olan çocuklardan bu masrahn yarısı alınır. . . 

Bu katara; Haydarpaşa, Hereke, İzmit, Adapazarı, Arıfı 
ye, Sapanca, Geyve, Osmaneli, Bilecik, Karaköy, Bozöyü 
Eskişehir, Sarıköy, Polatlı, istasyonlarından ya1nız Ankara' 
ya gidiş dönüş için yolcu alınacaktır. Yolcuların, bilet alırke 
ve seyahat esnasında Üzerlerinde fotoğraflı hüviyet cüzd 
veya hüviyet varakası bulundurmaları veyahut küçük bir "e; 
sika fotoğrafını bilet alacakları İstasyonlara tevdi etmeletl 
lazımdır. Bu katar için 20 Nisan 1934 tarihinden itibaren it 
tanbul'da Haydarpaş~ istasyonu ile yataklı Vagon şirke · · 
Beyoğlu ve Galata Acentalarından ve Halk treninin yolcu a• 
lacağı istasyonlardan bilet verilmeğe başlanacaktır. 

Y olcularm trende yer bulmaları İçin biletlerini evveld 
tedarik etmeleri menfaatleri icabıdır. 

3 Mayıs 1934 Perşembe günü zevalden sonra bilet satıf 
na nihayet verilir. Katarda yemek yiyecek yolculardan Y. 
mek ve kahvaltı parası da bilet parasile beraber a1marak bi 
!etlerine aynca yazılır. 

Bu tren: 
Haydarpll§a'dan 3 Mayıs Perşembe gÜnÜ saat 18,20 de h•' 

re ket 
Ankara'ya 4 Mayıs Cuma günü saat 

Ankara'dan 4MayısCuma gÜnÜ saat 

Haydarpaşa'ya 5 Ma~s Cumartesi günü saat 

9,23 de ırı~ 
vasalıı 

19,50 de JJa; 
reke 

9,50 de M11; 
vasalş 

edecektir. 
Yolcular, Ankara'da TuringJrulüp ve Devlet Demiryoil~ 

rı memurları tarafından karşılanarak kendilerine Ankara'd' 
rehberlik edilecektir. . 

işbu tenezzüh katarına ait bilet hamilleri, Ankara banl1' 

yö trenlerinde meccanen seyahat edeceklerdir. 
Fazla tafsilat ve diğer istasyonlara ait hareket ve muvat~' 

lat saatleri, alakadar istasyon ve acentalardaki ilanlarda y~· 
lıdır. (1742) 216 

Liseler Alım Satım 
Komisyonundan: 

Komisyonumuza merbut Muallim mektebi Lise ve Ot' 
ta mekteplerle mülhak Pansiyonlarını 1-6-934 tarihind~ 
1-6-935 tarihine kadar bir senelik erzak, sebze ve mahrii1<11~ 
ve sair ihtiyaçları kapalı zarf usulile münakasaya ve eknıe1 kırmtılarile yemek artıkları da mevkii müzayedeye kon1l 
muştur. 

Fiatlan mutedil görüldüğü takdirde bunlardan Seb; 
2-5-934 ve Et, Elanek 9-5-934 ve Süt, Yoğurt, Sab;,j 
16-5-934 ve Sade yağı, zeytin yağı, zeytin tanesi 23-5-9J" 
ve Un, lnnik, Makamna, Kuskus, Şehriye 30-5-934 ve 1'•' 
şar peyniri, Beyaz peynir, Gravyer, yumurta 6-6-934 ve fi' 
tates, sovan, pirinç, nohut 13-6-934 ve Mercimek, Beze11" 
Kuru Fasulye 20-6-934 ve Kuru meyva, Şeker 27-6-9~ 
ve Odun mangal kömürü, kok ve maden kömürleri, 

' ~ Jtfl 4-7-934 ve Vakum mazot yagı, gaz, benzin, hayvan yeme 
ekmek ve yemek artıkları l 1-7 · 934 tarihlerine müsadif Ç~ 
şamba günleri saat 15 te ihale edilecektir. Şartnamesini s.;ı 
mek isteyenlerin İstanbul Erkek Lisesindeki Komi&)' ~ 
kalemine ve münakasaya iştirak edeceklerin de teminatı '!',. 
vakkate makbuzlarile birlikte tayin olunan giinlerde korııJ 

yonumuza müracaatları. (1611) ~ 

Edirne Vilayeti Daimi Encümeninde! 
Edime Vilayeti İpsala kazası merkezinde inşa edileCff 

(9767) lira 67 kuruş bedeli keşifli ilk mektebin kapalı ~.11 1 
usulile İcra kılman münakasası neticesinde verilen pey mı. 
sip görülmediğinden aleni müzayec!eye vaz edilmiııtir. Je 
!iplerin ih"lle günü olan 22-4-934 pazar günü saat 11' :ııt 
o/o yedi buçuk depozito akçelerile Vilayet Daimi Encüme~zZ 
gelmeleri illin olunur. (1807) !;./ 

Gedikpaşada Jandarma , 
Satınalma Komisyonundıı~;~ 

Jandarma ihtiyacı için (30000 : 37000) metre ya: o~ 
kumaş kapalı zarf usuli ile 7 -5-1934 pazartesi günü ııall e<I' 

I kl ·ı . .. .,e " beşte satın alınacaktır. ste ı erın şartname, numune 1' ı 
safını görmek üzere istedikleri vakit münakasaya gir~j11,ı• 
çin de ihale gün ve saatinde Komisyonumuza müraca'- ıı1' 

(1693) 


