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Istanbul ve Trakya mın
taka Ticaret odaları kong
resi yarın İıtanbulda topla
nıyor. Fazla ıstok olduğundan 
beyaz peynir fiatı düşuyor. Sahip ve Bll§muharriri : Sürt Meb'uııu MAHMUT 

FiYATI 5 KURUŞTUR 

Tütün kongresinden alınan 
neticeler bir layiha halinde Mil -
let Mecliıine arzedilmek üzeredir. 
~iciyi olduğu kadar alıcıyı da tat 
mu~ eden bu kararlar kanun hali· 
: inkılap ettiği zaman Türk tütün 
t l a be denklerinin üzerine kur -K Uf •Yrajiı çekilmit olacaktır. 

ongrede 1,.,. t 1 d , . 'h ..-re o un ugu veçhıle 
ı racatıınızın k . . .. . 
rin ·1 v d 1 

1Ymetının uçte bı • 
• e ev et gel' · . d'd b' rini tetkil d .. ı~ının ye 1 e ı-

.. I e en tütun mahsulümü -
zun a ım satımında Y 1 d 
d t b 1 apı maaı er-

ea u unan ıslahat c ·· h . 
h"k' · · uın urıyet u umetının ve onu tem .1 ık •ı en muh-terem tısat vekilimizi 

1 parlak bir eseri sayılaca nktcan 1 ve 
ır. 
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Nevıxıp Riuı Ali H<111 ve miJ/ıoa Riltlf 
Zemani H. /stanbulu p:.iyorl.,,. 

- Y azıaı 3 üncü aahifemizde -
------· 

''Türk milleti, hiç bir mil- İran Şahı Hz. 

1 1 k d ı Yavuzla gelecek 
et e mu ·a yese e i em ez,, lra~NŞ~ıR~~zr!~e~~;~b~,::.d-an 

H k B d •• k •• d Samsun'a bazı gazetelerin yazdıfı ; i met . un u ersinde Lozan mu- gibi Ertuğrul yatile değil, Yavuz'ta 

M. Venizelos, hükumetle 
anlaşma imkanının kalmadı
ğını bu husustaki müzakera
tın artık bitmiş olduğunu 
söylemiştir. 

Tel: { Müdür ı 24318, Yatı itl•ri müdürü: 24319. 
idare we Matbaa : 24310 . 

Reisliğine 

Muhittin Bey 

açıyor! 

eme 
Faik 8.i son defa da Belediye korumu 1 

Kemaleddin Sami Pş.nın 
cenazesi dün getirildi 

Devlet tetkilatında barem k 
ununa ta~i .rnaatlı memurlar k:ı~ 

)anıldığı gıbı, bazı zaruretler ica. 
bı olan ücretli me~ur kulla~ıldığı 
da malumdur. Nafıa ve Malıye ve. 
kaletleri hazırlamakta oldukları 
t~kilat projelerinde ücretli me -
murlarını maasa geçirmeği derpit 
etıni,lerdir. fakat diğer bir veka • 
let, kudretli bir kadro ile çalışma-

ahedesinin parlak neticelerini anlattı r-•e-ya-ha-t e-dec-e-kt-ir. ___ "\I 
Maarif Vekili Hik- 8 u G u·· N 11 

Ya h 1 · k'l ' . . azır anırken. yenı tef ı at pro· 
Jesınd .. · ' k ti k for .. e .. ucretlı memur ~ anma 
m. "!ulune ilakis ehemmıyet ver -
le ıttı~.kBu vaziyet karşısında mese-

' Yu ıel b · . 1 · · ı d b en azı ıtıraz ar tesırı e 
ır m" tidad uzakere mevzuu olmak is· 

meın~nı R<isteriyor. Filvaki ücretli 
atlı m;~n devlet teşkilatında ma • 
madıg· I> ı.ıkun Yanında malik bulun 
Maa,ı; ol ~ok İmtiyazlar vardır. 

(l>e~ bug~nkü mevzuat da 
7 ıncı &ahifed•) 

Mecdi SADRETTIN 

met Bey inkılap kürsü 
•ündeki dersine, dün 2 in~i sahifede 
de O niversite konfe • 
rana salonunda devam .l'I""~ 
e~ti. Hikmet Beyin der 
;ınden aldığımız nok • 
arı Yazıyorı.ız: 

I 

- Lauaanne konfe • 
r_ansında Yapılan tek -
lıfl.e~le varılan netice
len ızah etmi•tim. Bu 
defa, Lausanne k:;mfe
ransınm son safhala • 
rını anlatacağım. Kon. 
ferans 4 şubattan 23 
Nisana kadar inkıtaa 

Hikmet B"y dün akfam deraini verdi ve An
kara }'il gitti .• 

uğramiştır dedik. Sebeplerini anla-
tacağım. 

Dokuz mese!e vardı ... 
Vaziyet şu idi: Henüz halledil. 

memit dokuz mesele vardı. Şunlar 
dı: 1 - Musul meselesi, 2 - ln
gilizlerin Çanakkalede bizden iste 

(Devamı 7 inci <ilhifede l 

Ecnebi matbuatıntla 
dülrlerimiz; 

3 üncü sahifede 

Çoculrlara öğüt! 

4 üncü sahifede 

11ör-

Felek 

Türkçe i!im ıatılahları 
G. A. 

Halis Trabzon 
M. Salô.lıa ttin 

5 inci sahifede 

Çocuk 
6 ıncı sahifede --- -

Resimli hikaye 

ce-se anık içirule Sirltecitıl- ~I~ ıehrimiatl•lti 
.., ...... il• ed;,,orlar .• 

Hillercila ,..,...,,, 

Çarpmba günü büyük ~ 
mera•İm yapılacak ve 

' :nerhum 16 mart ıehit
liğindeki askerlerinin 
yanına defnedilecektir 

--o--

Merhumun ıon ıözleri 
"Vatan, Dumlupınar, ileri, marş 
marf, Allah allah; . ,, 
olmuş ve ondan sonra gözleri
ni ebediyete kapamıştır. -----Merhum Berlin sefirimiz Ke • 
malettin Sami Patanın cenazesi. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Alman Reincümhuru Mareşal Hin • 
J<1nbur11 Ce11apları ile Baıv<ıltil M. Hit 
l~r·İn ve .sabık impera:or Vilhelm'in 

cena.ı:e ile b~raUer eelen çelenAleTİ 
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TARiHi TEFRiKA: 20 

ittihat 
---HARİCİ HABERLER 

Terakki! ve 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN BIRAKTICI VESiKALARA CORE) 

Yeni bir taksim tehlikesi 
Paristeki merkez 

devletlere 
Girit meselesini ele 

müracaat ediyor 
alıp 

Girit hadiseleri en tehlikeli bir 
devreye girdiği esnada ve büyük 
devletlerin Osmanlı devletini fe· 
na halde sıktstırdıkları sıralarda 
Pariste bulun'an {ittihat ve T erak
ki) mensupları Osmanlı devletinin 
veni bir taksime uğrama tehlike
~ine maruz kaldığını anlayarak 
muhtelif AYrupa devletleri nezdin 
de AbdüUıamidin met'um idaresi 
aleyh'.ne ve <>-nlı devletini ko
rumak kaygusile te,ebbüsler yap
maktan ıeri kalmıyorlardı. Bu 
münasebetle ı896 senesi temmu• 
zunun on dördüncü günü (ittihat 
ve Terakki) cemiyeti namına im
zaya salilaiyettar olan (Met•eret) 
gazetesi Müdürü Ahmet Rıza Be
yin imza.sile "Avrupa kabinelerine 
ve ecnebi milletlere bir hitapna· 
me teblig o'unmuftU. (İttihat ve 
Terakki) cemiyeti Fransızca ela
rak tabettirip bütün Avrupa kabi
nelerine ve matbuatına dağıttığı 
hitapnamcsinde diyordu ki: 

"Tanzimat, hattı hümayun, vİ· 
iyetler kanunu ve "düstur,, da mün 
deriç bulunan diğer kanunlar ve 
nizamlar, münhasıran devlet adam 
]arının t~ebbüsleri neticesi olan 
m\;him ıslahatı cami bir gül te,kil 
eder. 

Bu ahit'er müsavatı, adaleti, 
kuvvetlerin tefrikini, idari ademi 
merkeziyeti, mahalli imtiyazlan, 
hürriyet vicdanı vadediyordu. 

1840 ile 1876 seneleri arasında 
terakki seri olmamakla beraber, 
hissedilecek kadar ilerileyordu. 
Dahile ve harice kartı takip olu
nan mutedili.ne siyaset sayesinde 
memlekette hanl olan sükunet, te· 
sis edilen bir akademi ve muhtelif 
yüksek mektepler, kabili itiraz ol
mayan bir serbeati, vücuda getiri
len mükemmel bir donanma Ye or 
dunun ıslahı bu terakkiye if&J"et e
diyordu. Fakat o devirde Paditah 
yalnız icrayı saltanat etmekle kalı
yor, Babıali de icrayı hükUmet e
diyordu. 

Türkiye biç bir devleti tehdit et
miyordu, beynelmilel taahhüdatı
na kartı biç bir kuıur ~fomemitti, 
Böyle olduğu halde onun taksimi
ni kollıyan karanlık mahiyetli mu
ahedeler akdolundu. Bu suretle, or 
tada hiç bir mefru sebep, hiç bir 
~ayanı kabul •ikayet yokken, Bos
na Hersek, Bulsaristan, Sı~bıst~n 
VP Karadai iayanlan tahnk edıl
di. 

Çünkü arzu edilen kanlı müda. 
h3:te- aebepleridi. Mithat Pata tara
fından o kadar büyük bir mÜyaffa
kıyetle takip olunan idari ıalaha
tm önüne geçmek ve devletin as
kerlikçe kuvvetlenmesine mani ol
mak behemehal elzem addedili
yordu. 

Bu hadiseler üzerine teiis olu
nan kanu.au esasi, Paditabın iatip
dadını hukukan tahdit ediyordu. 
Bu hanunu esasi kanunların tanzi
mine milleti i•tirak ettiriyor, mu
tedil fakat kafi derecede bir hür· 
riyeti matbuat bahtediyor, millet 
vekillerine nazırları denilmek ve 
bütçeyi müııak&fll etmek hakkını 
veriyordu. 

dif&hı riayete mecbur etmiyor? 
lalahat her tarafta lazımdır, fa. 

kat Avrupa ,imdiki siyasetinde 
sebat ettikçe ve Padifahın istipda
dına el sürülmedikçe bu ıslahatı 
yapmak mümkün olamıyacaktır. 

Avrupa Paris muahedesine rağ
men 1877 - 1878 muharebesine mü
saade etti. Halbuki evvel ve i.hır 
bir çok vaziyetler kar.ısında yap
tığı gibi mü.terek arzuaunu Padi
f&ha zorla kabul ettirerek sulhü 
idameye muvaffak olabilirdi. Türk 
devletinin tamamiyeti mülkeyiseni 
temin eden A wupa, ona muhtelif 
sebepler tahtında tecavüzden çe
kinmedi; o yalnız hristiyanlarla a
lakadar oluyor gibi göründü; mem 
leketin hukukunu kaç defa ayakla
n altında çiğnedi; Abdülhamidin 
istipdadına kartı müsamaha gös
tererek milli vekarı tahkır etti. 

Bu siyaset, kar.ılığı büs ütün ar
tırdı, dini ve ırki ihtirasları zehir
ledi, hükumeti zayıf düfiirdü, ve 
nihayet o siyaset ne Rumların ne 
Ermenilerin, ne protestanların, 
ne de katoliklerin ifine yaradı. 

Bugün her tarafta kandan ve 
harabiyetten batka bir fey görül
müyor. Vatanperverliğimiz, be.eri
yetin ulvi menfaati ve hakkaniyet, 
kabinelere ve efkarı umumiyeye 
afağıdaki maddelere inhisar ettiri
len programımızı arzetmek sureti
le memleketimizi kortarmağa ça
lıtmak için bize yeni bir tetebbüs
te bulunnıağı emrediyor, föyle ki: 

ı - Devletin tamamiyeti mülki
yeainin muhafazası ve kabili inkı
- olmadığı, 

2 - Osmanlı hanedanının mu
hafazası, 

3 - Gülhane hattı hümayunu
nun ve mefrutiyetin tamami)e tat
biki, 

4 - Diğer bilcümle kanunların 
ve nizamatın tatbiki, 

5 - Muahedelere, itilafnamele
re, fermanlara ve imtiyazlara ria
yet edilmesi. 

Bu program, mevkii tatbika ko- · 
nulacak olursa devletin kuvvetlen
mesine yarayacaktır. O program 
hiç bir ırki ve coğrafi mesele ih
das ettirmiyecektir, hiç bir menfa
ati ve hakkı bozmıyacaktu, hiç bir 
ırkın, milliyetin ve dinin mqru bir 
itirazına sebebiyet vermiyecektir, 
çünkü bili.tefrik hem müslime, 
mhe de gayri müslime müsavat ve 
adalet verecektir ve kanunların 
heyeti umumiyesi gibi kuvvetli bir 
esasa istinat eyliyecektir. 

Kolu, budu keıilmif, fakirleş
mİf, maddeten ve manen bozul· 
mut ve dahili ve harici tasallutlara 
maruz bırakılmıs olan bir Türki
yenin sebebiyet ~ereceği hallerden 
korkulmak dazımgelir. Onun için 
Türkiye ecnebi milletlerden tarah
hum talep ediyor, çünkü Türklerin 
de bütün diğer milletler gibi ya
lf&Dlağa haklan vardır. Tfükiye, 
dünyanın her tarafında maçhul bir 
memleket olarak yatadığı zaman
dan beri dini müsamahaya karfr 
yaptığı hizmetleri hatırlatmakla if
tihar ediyor, bazı büyük deYeltle
rin müthif tehditlerine rağmen bü
tün memleketlerden kaçan siyasi 
mülteciler için 1830 senesinden 
beri ıarıılmaz bir melce olduğun
dan dolayı da bir gurur duyuyor . ., 

Pari.14 temmuz 1896 
Oımanlı ittihat ve T aalıki Ce

miyeti nam.- Ahmet Rıza MC!fVe
ret gazetesi müdürii Pam, 48 /tlon-
ge sokağı - Bitmedi -

M. Doumergin beyanatı 

Başvekil harici ve dahili 
işleri anlatıyor 

"Memleket içinde esaslı prensipler hakkında 
ihtilaf bulunması bir intihar demektir,, 

PARIS, 22 (A.A.) - M. Dumerırin 
radyo ik neJrohınan bir teblifinde 'Ü • 
tün Franaızlann pek ziyade pahalıl.ıı -
ıruı olan maiıet masraflanru tenkis et
mek suretile devletin mali i.tenııi yo -
!una koymağa taraftar olduklım beyan 
edilmektedir. 

M. Dumerg. eski muharipleriı' ken· 
di arzu ve ihtiyarlan ile kalkınma itine 
yardmı ebnit ohnalarmı ş iikranla luı• • 
şdamıı ve dewet hadimlerinden bazı kim 
selenn ioe frank kıymetinin diitıneai ve 
evvelce F:ramızlan ız~ dütiinnüt 
olan felakeUi vaziyete tekrar düıülme
ıi demek olan enfiliıyonun me:ııiyet • 
!erinden b.ı.aeıleulere safıliline lulak 
vernıit olmıola:rıaa teesıüf ebnitt;r. 

Baıvdı:il, riyaoet etmekte olduğu hü
kümetin her ne bııhaoma olursa cıılıun 
fr:ı-gın kıymetini müdafaa eckceğini, ma 
li kalkımnadan batlu kalkmmalan da te
min eyliyeceği ve billıana biikümet o • 
toriteıini tesiı edeceğini Ye çünkü bu 
otorite.nin buJunmamaır atıaJ'1İye ve 
bu anarıinin de dahili harf>e ve ecnebi 
iıtiliıına sebebiyet vereceğini söyle.mit· 
ti:r. 

M. Dumerg, bundan sonra ıimdiye 
kadar görülmüt olan iılerin neticele -
rinden bahsetmit ve bayat pahalılığını a
zaltmak ve işsizler miktarını elniltmek 
maksadile hüklimetin bu vadideki faa· 
liyetine devam edeceğini ;la.ve etnıiş -
tir. 

Sözünü harici siyaııete nakleden M. 
Dumerır Fransanm ıulhü tahakkuk et· 
tirmeğe amıetmiş olduğunu ve çümrii 

Mösyo Musolini - ·-
ltalyanın kuvve
tini methediyor 
Duce halka hitaben yeni 

bir nutuk söyledi 
ROMA, 22 (A.A.) - 21 nisan mil -

li it bayramı münuebetile dün bütün 
lta!yada mühim meraaim yapılmıştır. Te 
zahürat billıa .. a Romada fevkalade bi:r 
mahiyet alnıqbr. SaDahleyin v-.1& 
meydanı harp malülleri, siyah ııömldc • 
lilerle dolmuıtu. 

Halk tarafından büyük .e&fia;.!e kar 
şılaııan M. Mu11olini söylediği nutuk
ta ezcümle demiştir ki: 

Dünymun biç bir tarafına hiç bir 
.millet ıuurlu w aebatb .....,_tile 1 • 
talyan milletinin sö•te:rciiii manzıırayi ar 
ıehıwwwnektedir. ltalyan milleti, halk har 
bi olan bir harpten ve halk inkılabı olan 
bir inkılaptan ~bğı için büyüklük uf
kuna vanru, bulunuyor. 

M. Mu11olini siyalı ırömleldiler in -
lnliıbmın derin halkçı olan mwyetioi 
kayıt ve ifaret ettikten sonra (talyan 
milletinin devletin hesahma kendi mukad 
derabnı bizzat derulıte edinceve lıa -
dar tedrici ve muntazam bir ıurelte gi
receğini söylmniı ve ltalyan milletinin 
inzibat ve cesareti sayesinde müfkül 
zamanlara galebe edilecektir. Demittir. 

M. Mu11olininin nutku pek ziyade 
alkıtlanmıştır. 

Silahsızlanma 

İtalyan Hariciye müsteşarı 
Londraya gidiyor 

ROMA, 22 (A..A.) - Hariciye müı
te1&11 M. Suvicb, saat 11,10 da Loa • 
draya hareket etmiıtir. 

LONDRA, 22 (A.A.) - iyi ma • 
lümat alan mahafif; miibim, vazıh Ye 
kat'i icra zamanlarnun Frımsayi Al • 
manyanın tekrar siliılılanmuına kartı 
ıröoterdiği muhalefetten vazgeçirebile -
ceğini zannetmektedir. 

Bugün buraya ırelecek olan M. Su· 
vichin, ltalyamn kabul edebileceği ted
birlerin mahiyet ve şümulü ve Fran • 
sayi yeniden yalonlaıtıracak imkanı 
haklcmdaki fikirleri sorulacakbr. 

F ran1amn diğer m 1ek•tlerden. ziyade 
hamin fecaatı.n.e - ...._, bu -
lunduğunu a)' ·r. 

Fransa ~ brp kendıiaini 
müdafaa_,' ıQ; •• .&. lıalmıl oldıı -
ğu meı '' tka • !' fa ula kia .... 
lenez. F.ı..t - ... ••• , .,_ -
diline me · · Aerstenni ft te6ôr - ih
tiyat naeetlerini Mlttın'-. Top • 
nddanm çiğwaif .a..ı.r maabedeleı 
hıiJiıfuıa,.. ·J'·s..a ' 111 Mhle mi
lihlanrrkea 1 5 

• ev ' ı ...._ 
tenkiı etmit oLlaia iliH= ,..m.len 
tenlciı etmesi tıııldif ~ _,,.,,,, 
Franuının daloa lıoiyiilı iti reınniyet ihti
yacı hi11etmePni ""' bt'i Ye ciddi te -
minat ara,-- loıiitiia anya an -
layacak Ye haldı hl a&ıtır. 

Frınna, dünya müvacebesinde büyük 
bir mazi ile bir kültürü ve ayni zaman. 
ela ıulbün ve terakkinin «ı mühim un· 
auru olan ıecaat Ye fe:ragatıi temıil et
mekte olduğunu bildiğinden yaşamak ve 
balci olmak ister. 

Fransa IHç kimseyi tezlil etmek fik
rinde değildir. Onun arzusu, mazhar 
olduğu hürmet "" itibarı ve temin et
miş olduğu dostlukları muhafaza et • 
mektir. 

M. Dumerg, bütün Franınzlardan ba
yağı ve adi mücadele ve ibtilifları bı
ralmuılannı istemi! ve millet içinde e -
ı•lı prensipler hakkında ihtilaf _böy~e 
bir intihar demek olacağını ve hiç bır 
Fransıztn höyle bir ci~yete it!ir~ et • 
mele istemiyeceğini heyan ebot~br · 

Yunanistanda 
_,,_ 

Siyasi vaziyette 
Tebeddül yol 

Pire ve Atinada gene 
devriyeler dolaşıyor 

ATINA, 22 (Milliyet) - Siyasi va· 
ziyette hiç bir tebeddül yoktur. iki züm
re araanda cereyan etmekte o1an mü
zalı:ettlerdmı bir netice almmanuttır . 

Dün gece de Ati nada ve Pirede ge
ne mütemadiyen devriyeler gezrni, ve 
hattil tayyanlerle de takviye edilmiı
lerdir. 

ATINA, 22 (Milliyet) - Liberal -
!er reiıi Möıyö Venizeloı matbuat mü
me11illerine yeni beyanatta bulunarak 
iki zii:mn! aratcında artıık müzakerat ce .. 
1·eyan etmiyeceği.ni ıöylemiıtir. 

.HükUınet muhalefetin noktııi nazar
lannı kabul ederse ne alil, ebnezae mu
halefet tarafından yeni bir ric'at yapıl • 
mıyacaktır dem.ittir. 

Möıyö Çaldaris le neticeden bedbin 
olduğunu söylemiıtir. 

ATINA, 22 (Milliyet) - Cümhu • 
rıiyetçi mtt.uslar badoiye nazın Mösyö 
Koııdilmn huıuıi mahken>eye sevki 
hususunda meclioe bir teklif yapınağa 
karar verdiler, çünkü diktatörlük lü -
zuınu baldandaki mütemadi beyanatı, or 
duyu aık ırk teftiş etmesi ve tanklar -
la fotoğrafilerini çıkartmaaı ciimhuri • 
yeti kasteder mahiyette ırörülmüttür. 

M. Troçki 
Bir kaç günden beri 

Pariste dolaşıyor 
PARlS, 22 (A.A.) - Pöti Jurna -

!in temineıı beyan ettiğine göre, M. T roç 
ki bu bafta içeriıinde, muhtelif defalar 
Pariıte gÖl'ÜlmÜftÜl'. 

Mumaileyhin burada hu01Jıi bir mes
keni bulunduğu ve kendisinin, herhan
ıri biT yabancı memlekette ikamet izi. 
nini beklediği 7.annedilmekteclir. 

Fin>akika, M. Troçki bir kaç ırün -
denberi Barbizonda ırörüım-i,tir. Ma· 
lı'.imdur lci, mumaileyh, meydana çıka • 
rılrr çıkarılmaz, Fransız poliıinin hi .. 
mayesi altına gİnnİJtİ:r . 

-• 
lbrahim Tali B. Edirnede 

ikinci umumi 
heyecan ve 

müfettiş Edirnede 
sevinçle karşılandı 

ANKARA, 22 (Telelonla) -Trakya umumi mülettiflğine tayİll 
edilen lbrahim Tali Bey bugün tam saat on yedide Edirneye vıisıl olmrıf 
tur. 

lbrahim T~1 Beyin mudasalatı Trakyalılar üzerinde emsalsi:z bir~ 
yecan husule getirmiftir. Fırka reisinin müheyyiç hitabesine kar,ı vcili 
beyanatında umumi mületOİfimi:ı: bilhaaa demİflİr ki: -" 

- Bu eser, onun eattidir. Onun eserine bafiamak ve tamaml~ 
huausunda amir, memur, •nal ve çiftçi bütün Trakyalıların bana ntiİ' 
zaheret edeceklerine eminim.,, 

Müliyet namına lıenJilerini :ziyarete geldiğim zaman wözleri ya,1# 
dolu müteheyyiç ve mütehassis bir halde bulanan lbrahim Tali Be1l 
"Bir şey aöylemefe liüıım 11örmüyorum. Gördiiklerini:zi ve TrakyalılarıJI 
Ulu rehberleıt;ne lrarfı gösterdikleri merbutiyet te:zahüratmı aynen ytl • 
zabiliraini:z,, deıli. 

Gece lbrahim Tali Bey fere/ine HallıeıJinde parld bir müsametl 
verilrr.!!f, miı.amerede canlı olaralr Trakya haritıuı tem.il edilmi,tir. it 
rahim Tali Bey Halkevinin kapısından girerken alkı,lanmış, yüzlere•• 
ğızdan "Y ClflUın G~" usleri yüluelmiftir. 

ÇORLU, 22 (Milliyet) - Bu sabah Tekirdağ vilayet erkcinı, H • , 
fırkası, belediye, Ticaret oda~ı mümeasillai, Trakya umumi mülettif 
lbrahim Tali Beyi liatikbal etmek ÜZC!J'e Çorluya kaJar 11elmiflerdil• 
Tam saat onda lbrahim Tali Bey ve maiyeti erkıinı Çorluya bir b~ 
kilometre mesafede halkın çofkun tezahiiratile kar,Uandılar. Çorlu #rİİ' 
kiimet konağında bir saat !istirahatten ıonra Lüleburgaz; üzerinden E • 
dirneye müteveccihen hareket ettiler. 

• 
I zmirde üç sporcu tevkif edildi, 
bazılarına da boykot cezası verildi 

IZMIR, 22 (Milliyet) - Cuma günkü Altay. /zmirspor . maçırıt/lıt. 
stadyumda bes defa topu kasden delmek, saha müdürünü dövmek, pa/İ' 
sin vazifesine' mani olmak ve polise tecavüz etmekten suçlu ad~;ytı"/6 
verilen lzmirspor klübünden Nazmi, Necdet, Biirhan, Sami, R.,.at, Hi
lı:z Ahmet beylerle Kadriye Hanımın durupnalan yapdmışttr. 

Sami, Necdet ve Nazmi Beyler tevlı.fl edilir. Diğerlerinin muha"' • 
melerine gayrimevkul ola; ·ıık devam edilecektir. , 

IZMIR, 22 (Milliyet) - Futbol merkez heyeti bugün valitıi' 
riyasetinde müşterek bir içtFma yapmıftır. Bq saat devam eden topla1" 
da lzmirspor idare heyetinin mesul addedilmeleri kabul edilmiftir. lı' 
mirspor Fdare heyetine bir sene, hadiseye sebebi".et verenlerden santrL 
hal Nazmiye iki sene, kaleci Samiye bir sene, dığer 9 oyuncuya da~ 
ttşar ay boykot cezası verilmesine karar verildi. Ayrıca patlatılan top
nn ve k,..;_1en kale direklerinin bedeli olarak 82 bin liranın lzmirsP" 
kliibü laralutJan tazmin edümesi de takarrür elti. Bundan maada~_; 
kemi tahkir eden azadan Rilat ve Şeref Beylere de birer sene boytıP 
cezası verilmift.ir. 

Umumi müfettişlik teşkil olunan 
mınfakalara ait layiha 

ANKARA, 2?. (Telefonla) - Umumi mülettiflik lefkil olunan 
mıntakalarda içtimai, ikttsadi, idari ve imara laallôk eden hususlıtf" 
da Umumi Mülettifiik yakından alıilıadar olduğu için kanuni id, 
salıihiyetlere de malik bulunduğunu ve birlik tesisinden gaye de bil" 
liğe dahil vilıiyetlerin imar ve inkişafını teminden ve halkı terlihtetı 
ibaret olduğundan birlik merkezinden valiye ait salıihiyetlerin de rJ 1 

mum Miiletl;İfliğe verilmesi muvafık görülmüş ve belediye kanund: 
nun 7 nci maddesinin birlik faslına bir fıkra ilıivesi hakkında meclt' 
se bir kanun layihası teklif edilmiştir. . . 

Lıiyihaya göre birlik merkezi umumi mülettiflık mıntaka.ında ,,,,. 
lunursa birlik merke:zi olan vilayet valisine ait salıihiyetler umumi 
letti~liğe intikal edecektir. 

Emniyet işleri umum müdürlüğün.-
ANKARA, 22 (Telefonla) - Emniyet lfleri Umum Müdürl". 

yeni bir lıiyiha hazırlamıştır. Liıyihaya göre um:ımi müdür mu • , 
uhtesindeki birinci şube müdürlüğünü bırakacak, onun yerine yenı 
tas edilecek heyeti tellişiye vazifesini ayni ı:aman.da .'!ör"':ektir. Y 
mi müdür muavininin maası 70 lira.elan 80 lıraya ıblag edüecektır. 

Biıinci fUbeye 55 lira ,,;aaşlı bir müdür tayin edilecektir. 

İki vilayette vali muavinlik/eri 
ANKARA, 22 (Telefonla)- Dahiliye !f.elıa~eti iki vil~y~tte 

muavinliği ihlasına karar verm~ ve bcı~an ~çın .hır kanun layı hası 
zırlamtfhr. Bu vilıiyetlerin biri Balımır, cliferı de Adana ve Bur,. 
dır. 

Üç jandarmamızı öldüren bir şa 
ADANA, zz ( A . A.) - Senelerden beri Kadirli kaZtDÜe Arulritı 

haıJolUinde felıavel yaparak üç jandarmanın fehadetine sebep 
olan saki Abdullah oğlu Remzi bu cinayetinden sonra Suriyeye 
mtftı: Hiikiimelimizin tefebbüıü ile Antakya'da Fransızlar tartıl~ 
dan yakalanan merkum Dörtyolda hükiimetimi:ze teslim edilmiş vtı 
sabah şehrimize getirilerek müıldeiumumiliğe verilmiştir. 

Şaki yarın Kozana sevlıolunacaktır. 

Fakat, itidal ve vekar ile hareket 
eden ve deY&m ettiği iki sene zar
fında bir çok hizmetler gören Os
manlı parlamentosunun faaliyet 
birden bire kesildi. Çünkü onun 
mevcudiyeti devletin ihyasına fev
ka !i.de nafi olabileceğinden, ne ha. 
rici dü,manlann itine geliyor, ne 
de istipdat meyillerine set çektiğin
den dolayı Padif&hın hotuna gidi
yordu. Abdülhamit kendi ihtiya. 
rile kabul ettiği metrutiyet idareyi 
biranda yok etti. 
Avrupanın Sırplılara layık gör

düğÜ ve Ruayanm Bulgarlara bah
şetmek istediği kanunu esasiye 
Türkleri layık olmadığı hakkında 
Avrupada bir kanaat husule gel
di. 

) _____.......,.........,..,...-"':""'" .. , 
ı_"Z"""o-ra_"_d_an_~_C_N_f_=_B_i_le-ri IJ.:.:;.;:~;.;:r~-,--; t_:~:...~::m;_~::o.:~;:ak_:~:_r~:.N:.....;D:,re-~-di-yo-r k-i: ______ L_c~~~. R_o"":~""':a~~a,-a~-.l~ ... yı'.':"f u=··,.=eri;:".ne~is=t~aı' f ra:~ !~~~::~ 

"Sovyet ıJe Amerikan teıkilôıile, Ja edecelı ve o kadar anlafma ar:zuaıy e il' 
Ye gene AnlıaraJa, tecrit edildik- I edil b"l dolu olacaktır ki, Franıa ile Lehistan Varc:ovaya hareket e 

O Avrupa neden hük\ımet itleri
ni Babıi.liye brraktınnağa, bir ne
vi meı'ul bir kabine teıiıine, tan
zim:ıta ve mevcut kanunlara Pa-

r 
Y aranki tefrikamn:ın 

başlığı 

Niçin Paris'e kaçıyorlardı? 
-o-

lstanHl'a veda ederken. -
Kan ağlıyor şanlı vatan, ey mil
letim arlık uyan! - Tıbbiyeli • 
1erin ilk kurduğu ittihat ve Te
ralrlri. 

Sofyad.ı çcltan 22 tarihli Zora ga • 
zeteai "'Ankara müzakereler?' ser -
leıJlıasile yaıdığı bir makalede diyor 
ki: 

"Yugoalaııya Hariciye nazın M. 
Y eııtitch Türkiye hükiimeti ricali/e 
yaptığı ısiycui mü:uıkereleri tamomla
yıp Ankarayı terlu:tmek ÜU(edir. J'a 
pılan siytui müzakerelerin mahiyeti
ni tahmin etmek güç değildir. Şüphe. 
si:z ki bunlar Balkan misakı, V enİ:ze· 
lomn miaaka hücumu ıJe Bulgarula
nın bu mesele lıar,-.sındaki hattı lıare 
keli etrafında cereyan elmiıtir. 

Yeni ıJa:ır.iyet, Balkan miaakı kar~ı 
sınJa Yunan eflı.An umumiyesinin ay 
rılmas1. t/e bunun &iyaai ve askeri ma
nasıdır. Hiç ıüphesii, M. Yevtitch Yu 
nan aiyaai mahafilinin ve bilhasaa mu 
halillnin bu tarzı hareketlerinden 
hilaıl olan hoınutıu:ı:luğunu ifade et • 
miıtir. Herhalde Aıinada görülen a • 
leylıdarane tezahürlerd.,. sonra, Tür 
kyie ricalinin müaka a/tl'f' beıldilı • 

ten sonra Balkan mi.sakını kabul etti ponya aleylıintle se ~rb.~r.. •· e 
1 

e - ar(J$tnclaki münaaebatın takviyesine Y s.rtı' 
r"ceklerine incuıdıklaro Bul11aristanın ıJe ananevi dostluğun tahkimine mü- • · - · Cek k uvvetin a.zametı go.zonune we • PARIS 22 (A.A ) M -J 
da miaak husu8Undaki kanaati üzerin tirilsin. Bu, Japonyayr. süratle ihata sait bir hava ihdtuından hali kalmıya at 19,15 te Vartovaya hareket • 

eden bir ölüm çemberinden baıka bir tir. Beraberinde kakmi mahtU1 A de Fikirler ı-~tı' -dı'ldı'g"ı' de ıu'"phesı··- · l hd' 1 d caktır ~- ~ • ıey de11"ildir. Bôy ece, te ıt a lın a ' dürü M. Roıa vardır. ~ dir. Bundan barka Nevilly muahede. d' • h Ga d 1 p } tt d bir .• k . . --''l' bulunan hem onun meıJCU ıyetı, em " zzetta e opo o an : M. Bartuyu iıtasyonda 'iv:: sının '""' 1 
m"selesi ameli noktai na • de cihan müaafemetidir. Dünya lıadar ve bu meyanda M. TaTdiyo, fd. 

zardan de11" il belki Bul-r i:z:zeti ne/. ll"'d k M p· · M Fi d R--,. 0
- ıJeaaite malik bulunan büyülı millet • M. MuHolini, teve u atın fena U• . ıyelri, . an en uu-· • •ini okıamak cihetinden ıayanı dik • i' · L- lı b d ı ı · M T' ··ı k L-L kat tir. fer, gündeli~ ekme ını f~"."'rma ta . u suna karıı yapılan müca e e ııaaıta a- cıye nazın • ıtu eı o, "" ~ 

d"rece flÜçluk çeken, yıgıt Japon mı!- n anuına kı•ırlığa karıı tahallu:z me· çiti ve Çekoslovakya, RomanY'! 
Binaenaleyh bu bir tarafa bırakılarak !etinin fena akıbetini acaba neden bu sefe1ini de ithal elmİftir. Gaz:etta de ııaniıtan orta elçileri t"!yi e 

şimdilik Bulgaristanı da Y"ni bir Bal· lıadar temenni ediyorlar?,, Popolo bu hu.susta u:zun bir makale 
kan misakına ithal etmek meselesi de d L T · 'd ·· d ı · ' 

"Petı"t Par"ısı"en,, den neıre ere" urın e ıJucu e il" ın • 
mevzuu baluedilmiftir. len ''lııaırlığ-.n tedavisi merkezi'' inin 

Yukarıda ıöylediklerimi:zin hepsi faaliyetini mevz;uu bahseylemektedir. 
Fazlaaile muhtemeldir. Fakat fUrG'8t "Petit Pari.sien"' gaute•i Fransız MezkUr gazete. bu merkez.in yalnız; 
da muhakkaktır ki Ankarada Atina B<qvekili M. Barthılnun Varıoııa se· kadınlar değil belki, bütün tedaıJiye 
miso.kından askeri bir kombinezon yahatini mevzua bah.sederelı yaz.Jığı ve muayeneye karfı cisi bulunan er • 
meydaan gelirmd için askeri tedbir- bir baımakalede aeyahatin bilhaHa keklerle de meıırul olduğunu söyle • 
lere, askeri mukavelelere ait müz:ake· teneııııür mahiyetinde oldufunu, çün mektedir. 

Mokale muharriri evlilere lıitap e· reler yapılmı§lır. kü. M. Barthu'nun Varşova'da temas 
1 l 'b derek "ıJatanı Fazla çocuktan m•h • "F' d edeceği me•e e.•r ttı i çok mutlak me bb 

ıgaro,, an h kk d rum etmemek için herkesin tı i mu-selelerin eyetı mecmua.tı /ıa ın a b. . 

Figaro gautesi. Japonyayı tehdit 
etm•kte ol..,. te/ılilıefenle1t Nluede • 

lrat'i kararlara iı;ıtizar. etlilmiyeceii • ayeneye gitmesinin mübrem rr vazı· 
n · kaydederek ılıyor kı: le olduğunu söylemekte lle bu suret-

1 "Görüf#MI..- o kaılar -İmi alcı • le makalesini bitirmektedir• 

Türkiye - Belçika ticS 
ANKARA, 22 (Telefon!~)~ 

çika ıefaretile alıiren teab 
notaya göre 1 Tetrinisani 1~ 
ne kadar Belçika • Lükııemb.. t 
sadi ittihadından netet ve vrırU 
bulunan mallar 14516 kararn.,... ~ 
!erinden iıtifade edecektir •. Bu.it 
rın bedeli Belçika ile aktedılroo"." 
clearing itilafı mucibince ınu· .. ·rk-···_.. 
bi olmak üzere §<İmdiden T U b 
olarak Cumhuriyet Merkez 
yatırılacaktır. 
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1 FÇ':u~.~~ ,,,, __ Ş_E_H_İ_R __ H_A_B_E_R_L_E_R---:İ:---~ 
Çocuklar! 

Bugün sizin bayramınızdır. Ô - EKONOMi H• ı• d •• ld• 
ğüt dinleyeceğiniz •ıra değil am - ınt 1 nevvap un ge 1 
ma hofgörün. Benim öğütlerim pek Beyaz peynir 
yavan değildir. Onun için kolay 

t:~';~:ı:~~~~~a;ınız sık.ıır.a bıra - Fiatı düşüyor Nevvap, şehrimizde üç gün kalacak 
- Mektepte, mahallede, aile - Ve Sonra bütün dünyayı dolaşacak 

niztle arkadapnızı ve akrabanızı Şehirde .204 ton stok 
koruyun.Kabahatini görürseniz he peynir var 
men aleme haber vermeyin. 

- Kendinizden küçüğünü ez • Beyaz peynirlerin fiyattı birkaç 
meyin! Kendinizden büyüğü ile haftadır düfmekte devam etmekte
de çeki~eyin. Birinci•i ayıp, ikin dir. Bunun sebebi mütteriaizlik Ye 
ciri zararlıdır. buzhanelerdeki stokların artmıt ol 

- Sinemada 6Ördüğünüz hırsı~- masından ileri gelmektedir. Ana . 
ları, canileri, ölüleri, dirileri "'!~'- dolu ve İstanbul §eTıirleri-
ci zannetmeyin. Gördükler'ınız nin bu kadar peyniri istih- ' 
lıep uydurmadır, oyundur. lak edemiyeceği meydandadır. Be-

- Dünyada en iyi dönen fey ne yaz peynir ihracatını fimdi bil • 
tlir? diye sorarlarsa küçücük ka • hassa amerikaya ve yugoslavyaya ve 
/anızı yorup bafka fey aramayın. Arnavutluk yapmaktadır. Geçen 
En iyi dönen feY topaçtır. Kamçıyı bir hafta beyaz peynirlerin kilosu 
vurdukça döner. 28 kurUf 73 santim idi. Bu hafta 

- Dersinizi öğrenin! ôğrene • biraz daha dü,ük fiyat görülmek -
meueniz, bilmeJ;ğinizi •aklama • tedir. Geçen sene az çok tesadüfe
yın. Unuttum, J'lfırtlım. diye ya • dilen ihracattan bu sene eser yok
lan •Öylemeyin! Bu sözlere diliniz tur. Borsanın teabit ettiği rakama 
alııır da bütün hayatınızda kentli göre tehrimizde mevcut beyaz pey 
nizi bir şey bilir sanı rsınız. nir stoku 204 tondur. 

- Size yalan söylemeyin diye - Yerli mallar sergisi 
miyeceğim. Çünkü buna imkan gö 

Her sene olduğu gibi bu s'!ne 
remiyorum. Fakat bafkasına zarar de 12 ağustosta Galatuaray lise-
verecek yalan söylemeyin. b" d b" 

Y si ınasın a ır yerli mallar ser • 
- emesirJi bilen için yüz pa- gisi açılacaktır. Bu seneli sergi • 

ralık bir çukulata en lezzetli 'ley nin geçen senelerden dalıa çok mü 
olduğunu unutmayın ve arkada • kemmel olmasını temin için §U 

flntzın kucağındaki bonbon kutu • günlerde milli sanayi birliğinde 
suna göz cliluneyin. bir sergi komitesi seçilecektir. 

- Sizi sevsinler istiyorsanız, 
aiz de baskalarını sevin. Sevmezse 
nİz, aevil~meuiniz. 

- Yapmacık, şimarıklık, yı~ı • 
flklık yapmayın! ve çocuk oltlugu· 
nuzu unutmayın. 

- Büyüdüğün zaman ne ol~~ak 
arn diyenlere: "doktor olacagım, 
rnühendis olacag" ım avukat olaca· 
• ' oa1 -gı·'"" Jıiye değil "adam cagım,, 
dıye cevap verin. .. .. .. 

- Dayak ta yeseniz gulunu:z. 
Gi;lrnek aağlıkhr. Ağlamayı unu • 
tun. 

•• - Saklambaç oyununa bafka bir 
ısım bul derlerse çekinmeden "Es
nal ~.kası" diyin. 

$ımdılik bu katlar. 

En 8'Üzel çocuk fıkrası 
Bilnıenı sırf çocuklara ait bl;r Ui 

tile kitabı var mıdır? Olaa pek ho.5 
olur. Çocuk bayramı münasebetüe 
aklınıa bir fey geldi. Bir halta mü 
tenıatliyen gazeteler her gün bir 
tane ~ocuk fıkrası yazsalar ve 
bunun en güzeli bir mükiılat ka • 
zanıa. Ben bugün bir tane yazıyo
ruın. Bu, en çok hofll"'a ıfdenler
den biridir: 
Çocuğu babası azarlıyormUf: 
- Utanmıyor mu.sun, böyle kü • 

rülr Ya,ta yalan söylemeye? Ben 
•enin YQflnda iken yalan söyleme
ye ceaaret edemezdim. 

- Kaç yapnJa lxqlatlınız baba
cığım? 

FELEK 

ljikmct Bey 
Universitedc 

Maarif vekili Hikmet Bey dün 
üniversiteye giderek rektör Netet 
Ömer Bey ve profesörlerle temas 
etınittir. 

Bu temasın üniversite imtihan
larına ait olduğu anlaşılmakta • 
dır. 

"Köroğlu,, yedi yaşında 
Büıtıan Cahit Bey tarafından 

~e~re~ilrnekte olan "Köroğlu,, re-
fıkımız Yedı"n · 1 • · • . . . cı yı ına gırmıştir. 
Karılerının tevecc··h "bet" · 
k u ve rag ını 
azanmı, olan refik"ı · . t b "k 

d . mızı e n e-
erız. 

( BÜYÜK 
OTOMOBiL 

MOTOSiKLET 
BiSiKLET 

Yarışları 
TÜRKiYE TORING VE 
OTOMOBiL KL080 iLE 

MİLLiYET 
t t tip edil· arafından her sene er 

10 rnekte olan OTOMOBiL ve! -
TOSIKLET yarışlarına bu .s~
ne bir de BiSiKLET yansı ıla
v., edilnıiftir. 

11.,r •enekinden fazla heye-
1,""1• olmasına çalı,ılmakta olan 

u Ya rtf/ırr bu sene 25 M a)'ısta 
~apılacaktır. Y anslann teknik 

1 
us1u•atını tespit 'etmek üzere 

op orıan h ti "k" · · t" eyet ün ı ıncı ıç ı-
maı nı ahıet . . 

rnrştır. 

ODADA 

Ticaret odaları 
Kongresi 
Yarın Ticaret odasında 

kongre açılıyor 
İstanbul mıntakan Ticaret oda

ları kongresi yarın ticaret odasın -
da toplanacaktır. Bu kongreye bü -
tün Trakya ve Boğazlar mıntaka
sı ticaret odaları İ§tİrak edecekler
dir. Kongreye ittirak edecek mu -
rahhaslardan bir kısmı dün fehri -
mize gelmitlerdir. Bir kısmı da bu
gün geleceklerdir. Bu seneki kon
grenin ruznamesi de fudur: 

1 - Kooperatifçilik (Remzi Sa
ka Bey) 
2- Ödünç para (Mahmut ve Na 

bit beyler) 
Kongre üç gün devam edecek -

tir. 

Kazanç itiraz komisyonu 
azalıkları 

Ticaret Odası kazanç itiraz ko
misyonuna oda tarafından Sadet
tin, Hükmi ve Mustafa Faik Bey
ler tayin edilmiflerdir. 
~~~~~--o---~---~-

Yakacıkta elektrik 
:Anadolu yakasının elekt: 'e 

tenviri için Nafia vekaleti ile elek
tril< ıirketi arasında yapılan muka
veleye göre tirket beş senede ge _ 
~ek. ~n~dolu yakasının, ııerek Bo
gazıçının Anadolu sah.illerindeki 
e!ektrik tesisatını ikmal edecek _ 
tı. 

Fakat tirket bu ınüddetten ev
vel tesi-satı taınamlamak için ter
tibatı aldığından ııeçen sene Bos -
tancıya kadar Anadolu yakası ay
dınlatılmı§tı. 

Şirket bu sene de Kartaldan 
bir hat uzataı ak Yakacıkta elek
trik tesisatı yapacaktır. 

Yakacık nahiyesi bu sene kö -
yün yollanm yeniden tamir ede • 
cek ve mevcut pansiyonların ısla
hına çalışacaktır. 

Elektrik ıirketi gelecek sene de 
Maltepenin elektrik tesisatını yap
tıktan sonra artık Haydarpaşadan 
itibaren İıtanbulun bütün Anado
lu sahilinin elektriği tamamlanmıı 
olacaktır. 

POLiSTE 

65 kilo esrar 
Gümrük muhafaza tesl..ilatr 

ıneınurlarından Orhangazili Mus -
tafa efendinin Bursadaki ortağı 
Mehmet Beyin yanında 65 kilo PS
rar bulunmuştur. 

iki kişi yaralandı 
. dB"Jiktaıt~ ıair Nedim Cadde-

sın e otura s r ş k" diler Ah n. a ım ve ev ı efen-
medın kahvesinde otu 

rurlarken bir §ar&p 1 . d • 
S l'h . . mese esın en 

a ı ısınındek' şahısla aralarında 
kavga çıkmıştır. Salih bıçakla bun
ları yaralamıştır ve yakalanmıı 
tır. 

Sabıkalı Petro 
Sabıkalı Petro, dün F erikö • 

yünde marangm: İhsanın dükka • 
nından bazı alat çalarken yaka • 
lanmıştır. 

Hampur N.,vvabı Relikasi!., beraber Ayaıolyada .. 
Hindistanın Hampur eyaleti 

mihracesi ( Rıza Ali Han) dünkü 
ekspresle Sofyadan tehrimize gel
miıtir. Mihraceye refikası (Rifat 
Zamani) Hanım, batvekili (Zeydi) 
Bey, hariciye nazın (Abdüssamet 
Han) refakat etmektedir. 

Mihracenin refakatinde &yrıca 
memur ve hizmetkarı bulunmak

! tadır. Mihracenin küçüklüğün -
denberi yanında bulunan ve ken -
disini büyüten yaşL bir İngiliz da
dısı da beraberinde bulunmakta -
dır. 

Mihrace şehrimizde üç gün ka-
1*caktır. Buradan Avrupaya hare
ket edecektir. Avrupadan sonra 
Amerilı:aya gidecek ve oradan mem 
leketi olan Hind.istana avdet ede
cektir. 

Mihrace Rıza Ali Han henüz 
27 Yatlarrndadır. Tahsil görmü~ 
ve İngilizceye vakıftır. Refikası 
20 yaşlarmdadır. 

Hindistanda mihrace t&biri 
gayri müslimler hakkında kulla • 
mlmaktadır. 

Rrz.a Ali Han müslüınan ve şii 
mez:hebindendir. Onun için ken -
disine mihrace değil, daha ziyade 
(Nevvap) ünvanr Yerilmektedir. 

Hampur nevvabı yalnız Hin • 
distanın değil, dünyanın sayılı zen 
ginlerindendir. Senede (360) mil
yon lira varidatı, bir çok laymetli 
mücevherleri vardır. Nevvabı bu
lunduğu eyalette biHıasaa pamuk 
zeriyatı yapılmaktadır. Köylülerin 
bütün bir aene çalıfıp elde ettik
leri milyonlarca liralık servet, ma • 
halli aidat ve kanunlar mucibin -
ce nevvaba verilınektedir. Nevva
bın sarayınm ihtitam ve masrafı 
alda durgunluk verecek derece -
dedir. 

Seyahat ederken beraberinde 
(90) bavul eıya taıımaktadır. Mi
safir kalacağı Perapalas otelin~e 
tamam (25) eda kiralamı§tır. Mıh
race ve maiyeti erkanı bizim gibi 
kostüm giymektedirler. Mihrace
nin fazla olarak ağzında, sapı fil 
dişi ve üzerinde gayet kıymetli mü 
cevherler bulunan bir piposu var
dır. Mihracenin refikası ve refa -
katindeki diğer k&dınların kıyafeti 
milli bir vaziyettedir. 

Kadınlar bütün vücutlarını, o
muzlarından topuklanna .kadar 
örten gayet kıymetli Hint kumaş
lanna sarmış vaziyettedirler. 

Bu milli elbise , bizim eski maş 
)ahlara benziyor. Kadınların ba§ı 
açıktır. Tenlerinin rengi esmer -
dir. 

Hampur nevyabı ve maiyeti er
kanı şii müslüman oldukların • 
dan muharrem ayı içinde bulun -
duğumuz için Kerbela vak'aaının 
matemini tutmaktadırlar. Kolla • 
rmda siyah birer (bant) tatıyor
lar. 

Nevvaba refakat etmekte olan 
batvekili (Zeydi) Beyle dün bir 
muharrirhniz görütmiiJtür. (Zey
cli) Bey diyor ki: 

- Nevvap Hazretlerinin ili! ya 
Jıntla bir çocukları vardır. Çocuk 
hastalanmıştı. Tedavi için onu Vi
yanaya getirdik. Orada bıraktık. 
Şimdi tedavi oluyor. Amerikayı da 
tlola!ftıktan sonra, tlönüfte V\iyana 
dan çocuğu alıp Hindiatana döne
ceğiz. Çocuğun ismi "Hurfit Laha
tlır. Tefrirıievvelde Hintliatana dö 
neceğimizi ümit ediyan.ım.,, 

Nevvap Rıza Ali Han dün öğ
leden sonra refikasile beraber ln
giliz sefaretine gitmittir • 

Biz bögle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

Bugün çocuk bayramı baılıyor. 

Yarın memleketi ellerine bıralıaca
iımı.s Q'enç neail, bugünd~n itibaren 
bir lıolta müddetle memleket iıleri 
ne dair •taj aörecek, el üstünde tu 
tu/acaktır .. 

Çocuk bir memleket için bü -
tün bir varbk, bütün bir gaye ~ 
bütün bir aiyasettir. Çünkü çocuk 
)'arın:.n halkı, yarının btıbaaı, yarı
nın aşkeri 11e yartnın hocaaıJır. 

Çocuk memleltette bütün bir f1,Üa 

/us aiyasetinin cü.zü lerdi, nü11eai -
dir. Obür günkü nesil, yarının nea
/inden ders alacak, ve Türk varlı
ğını, Türk istik/alini bu :Wıcir/eme 
nesiller ebediyete kadar ulaıtıra -
caktır. 

Bu büyük üllıü için bugiinkü ço
cuia lô.zım 6elen Oıometli ehem ... 
miyeti IJ~rmemiz, onlara inkılôp fi
kirlerini, inkılôp terbpiyc.U;i, inlıı 
lap sıhhatini ve hülôsa Cümhuriyet 
faziletini a§'lamamız lii:u.mdır. 

Çocuk ha/tası, bi:oe bu hususta 
relıberlilı etmelı itibarile çok mü • 
lıimdir. Bu halta, çocuk lıılz.ıs.,lı • 
haaını, çocuk bakımını, çoculı ter
biyeaini bütün memlehetle tamime
derek bize /tizımgelen yal/arı gös
terecektir. 

Fakat çocuğu yalnıJ< bir halta • 
nın hôkimi ::uınneJenlcr çok alda .. 
nular. Çocuk bir haftanın değil, 
bir senenin değil, bir Jeı;rin, bir aı 
rın hakimidir. Çocuklara bu hôki -
miyeti vermek için çalıfmalıyı~; clo 
ian çocukları her cihetten himaye 
etmeliyiz; doğacak çocukların ya a 

ıama ,artlarını haztrlamalıyuı. Bu 
husuıta annelere düfen büyük va -
zile/er vardır. Çocuğu ya/nı:;ı; do -
ğurmak ve •mzirmek kafi değildir. 

Ona ifasına mecbur olduiu vazi .. 1 

le/eri öğretmek, onun maddiyeti 
ve môneviyelİ ile alôkadar olmak 
liiz-mdır. Bu da annelerin ve baba
lann bu huausta icap eden ilim ile 
mücehhe:ıı o/maaile kabildir.• Çocu
ğuna bakmayan çocuğunu b•nimae 
miyen anne, sade lıenJi ai!e•ini 
betbaht etmekle kalmaz, aynı za -
manda bütün bir cemiyete de le -
na/ılı. yapar. Bunım için aynca bu 
iıle cemiyet te alakadar olmalı ""• 
bilhaua çoculr vefiyatı ile mücode 
le etmelidir. Bu uğurda ittihaz etli 
lecek bir çok tedbirler vardır. Me
u/ô fakir ailelerin üzerindeki yülı
/eri tahlil · etmek, doğumhan•ler 
açmak, çocuk hJ:ır.ıssılıhasını mec
cani tıe mecburi bir Jıontrol altın· 
da bu!undurmak, çocuk aahibi o . 
hın/ara malı us konferanslar tertip 
etmek, möhtaç ail !erin çocukları
na /ii:;ı;ım welf.71 ilôç/arı, sütleri mec 
camın daiıtmak, dııanda çalışmak 

mecburiyetinde olan ımneleı·in eün 
düzleri çocuklannı bıraltacalılarr 

Kreı'lerin adedini laz.lalaıtı-malı, 
çok çocuklu ailelere yardım etmek 

bu cümledendir. 
M lekette miicaclele edecei;İ -em 

1
. 

. b .. -k dert çocuk ve ıyatı-
mız en uyu 

/ 
k 

1 b " t ~ mem • e dır. Bunun için u un 
· b - 1 -· mem.lelıe -nhhat lı.uuuctlcrı, u un . 

. ·ı k ıııı·tleri elele ııerıp tın rnaarı u ~ 

çalıfmalıdır. 

Biz böyle düşünüyoruz, . . 
Siz acaba ne dersınız? 

'---·--------------~ 

MAHKEMELERDE 

Başka tevkif 
Edilecek yok 
Satılık aparbman dolan
dırıcıları tevkif ediliyor 

Behiye Hanım imıinde mahcur 
bir kadının apartımaoım satar -
ken parayi alıp muameleyi ikmal 
etmeden kaçmaktan suçlu Celal 
ve Fikri Beyler hakkındaki tah • 
kikat ikmal tdilmittir. 

Tahkikat neticesinde bidisecle 
Cdil ve Fikri Beylerden maada • 
sının tevkifi mucip derecede ka -
ba·hatli olmadıkları anlaşılmıştır. 
Tahkikat fezlekesi hazırlanmak • 
tadır. 

Ticaret gazetesi mahkemeye 
verildi 

Müddeiumumilik tarafından 
Ticaret gazetesi aleyhine bir da -
va ik!lme edilmiıtir. Davanın se -
bef>i Ticaret gazetesinin matbuat 
kanununun 20 inci maddesi muci
bince vilayete ikiter nüs-ha gaze -
te göndermemesi ve 21 inci mad
de mucib ince de vilayetçe t asdik 
edilmiş vesikası bulunmayan me -
mur kullanmasıdır. Muhakeme ya
kında ikinci ceza mahkemesinde 
yapılacaktır. 

Rapor bekleniyor 
Şefkat dispanserinde pis bir iğ

ne ile yapılan §trınga neticesinde 
kanı zehirlenerek öldüğü iddia e
dilen Ane hanımın mezardan çı
karılan cesedine dün morgda otop
si yapılmıştır. Morg henüz rapo
runu vermemiştir. 

Polisliği de 
Kendisi yapmış! --Sa atı a~ıracaktı, yakayı 

ele verdi 
Dün postabanede bir yankesi • 

cilik vak'ası olmut, fe.kat y~ke • 
•ici bizzat çarpılan adam tara • 
frodıın yakalamnııtır. 

Yakalanan yankesici Eğinli Hü
seyin po&talıanede SüreJ')'a Bey is
minde bir 2atın ••atini aıırmak ia .. 
temiş, Süreyya Bey itin farf<ına var 
mıt ve Hüseyini y.kalayarak he -
men oracıkta polise teslim etmi!
tir. 

Polis Hüseyini ıikayetçisi ile 
birlikte poetahanenin üst katına 
çıkararak Sult&na·hmet sulh birin
ci ceza mahkemesine sevketmit -
tir. 

Hakim Retit Bey yaptığı du
rutma neticesinde Hüseyin hakkın 
daki tahki<atın mevkufen icrasına 
karar vermi§ ve Hüseyin; tevkif et
mit tir. 

imtiyazlı şirketler tarifeleri 
Havagazı, elektrik, tramvay, 

su gibi imtiyazlı şirketle.rin ~nl'. 
lerden aldıkları ücretlerm tarıfesı 
her üç ayda bir tesbit edilmek -
tedir. Nafia komiseri , belediye ve 
titket mümessillerinden m~rek -
kep bir komisyon üç ayda hır top
lanarak mukavelede mevcut for -
mül esaslarına göre üç aylık üc-
retler tayin ederdi. • 

Son zamanlarda Nafia vek~ • 
Jeti şirketlerle yeni esaslar dahı • 
!inde mukaveleler yapmak üzere 
müzakereye girişmiştir. Bu esna
da abone fiatlannı tayin eden for
müllerde de değitil<lik yapılması 
muhtemeldir. Bu sebeple şirket -
lerle yeni anlaşma yapıl':"adan. e.s
ki formüle göre ücretlerın tayını
ne memur komisyonlar içtima ede
mİyeceklerdir. -----Aksa y ı ıarka afyon ihracı 

Aksayi Şark için memle~etimiz 
den afyon mübayaa etmek için bir 
Japon heyeti afyon inhiaarı ihraç 
broıile temasa bqlamıttır. Heyet
le birde arasındaki müzakerat hay 
li ilerlemittir. Bu müzakeratın mus 
bet bir neticeye yaracağı muhak • 
kak gorülmektedir. Dro~i~t ~fyo::; 
rımız için Akaayi Şark ı!ı bı~. m 
reç olarak görülmektedır. Mu,te ~ 
rek ıatı, bürosu esasen Aksayı 
Şarka satıtlar yapmaktadır. 

ı= Kltllı lı•lı•rt•r 1 
Yeni idare heyeti ı;ntihabı -

Terziler cemiyeti yeni aene idare 
heyeti intihabı pertembe günü ya
pılacaktır. 

"' Konferans - Ahemla cemi
yeti hayriyesi Balattaki merkez 
binasında bugün 8,30 da bir kon
ferans ve temsil ver. cektir. 

1-l•:rpan 
Yaran gayreti 

Geçenlerde hükumet Avrupaya 
bir talebe kafilesi yolladı. Bunlar 
rasında hütüphanecil k ilmi öğre· 

necek gençler de vardı. Demek olu
yor ki en küçük işlerimiz için de 
yalnız ilme, irfana değil ayrıca ih
tisasa da dikkat elmeğe başladık. 

Bir yandan bu iyi alamete sevi
nirken bir taraftan en mühim mü
esaeaelerimizin Darülhadis medre
sesine çevıiltliğini görüp müteeuir 
oluyoruz. 

Şu •on banka hadisesi bunun sa
heaeridir. 

Bu banka karulurken bermutat 
bir kadro lıazırlanmıf, temelleri atı 
lan müessesenin iktısatli, mali bir 
varlık olacağı., bunu çekip çevire
cek memur ve iımirlerin bu ilim
lerle alakalan olmak lôzımgelece
ği düfÜnü.lmeden restgele eşten, 
dosttan, yarandan bir kafile seçil· 
mİf ve ell~ine be, yüz bin lira ve
rilip: 

- Haydi Allah muininiz olsun • 
ÇaJıpn bakalım! 

DenmİJ. 
Ve bu alaylı taile banka ida • 

resine geçtikten sonra demir tara
yıp kendini karaya vuran k öhne 
gemi gibi orsaboca bir zaman çal
kalanıp nihayet ... batmı~! 

Belediye erkunı arasında muare. 
le ıerefini kazandığım Hamit Be
yefendiden başkasını tanımam. 
Yalnız bu Esnaf bankasına bir :za· 
man Müdürlük eden Şerif Beyi bi
lirim. Vaktile mülkiyeden yeni çık· 
tığım zaman Dahiliye Nezaretin
de memurin müdürü idi. Kabule
dilmiyeceğini bildiği için bize A· 
rabiatanın en mahuf kazalarında 
kaymakamlık teklif eder, durrıkrJu. 
Z "f • b" -~hr Fa at an ve temız ır ı.u• • ,. 
ömründe bir banka bi/ônço•u gor-
tlüğünü zannetmem. 

Diyorlar ki b~ledi!enin banka-
ntla değil len ı#erıne bakan fU· •• 1 k . besinde de mes e len yetıfme mu-

tehasııalara tesad üf edilemez. ih
timaldir. Çünkü daha bir iki ay ev· 
vel bu len heyeti sular hakkında 
malumat edinmek için uzun bir Av 
rupa seyahati yaptı. 

Zaten bizim 
lanmızdan biri ıle 

ı'tlari hata -
budur. Ba-

rnı ,)'O'fını almış tekaüt za
manı Kelmif emektarların il • 
mini arttırmak için tetkik seyahati 
ne yollarız. Ne büyük zulüm! Şim
Jiye kadar Avrupaya tetkik •cya
haline çıkan beleJiye rei•leri, bele
diye erkiinı bu seyahatlarin<ien bi
:ze ne kazanılırclılar. Böyle saçlan
nı köhne bir makinenin çarkında 
ağartmıf zevatı Avrupaya, gönııler 
recek yerde Avrupaya yalnu; be'e
tliyecilik öpnmek için bir hamle
de yüz, yüz elli Üniversite hattô li· 
ae mezunu gönderilse ve bunlar 
gelir gelmez; belediye de toptan, 
tenıelrlen bir ten.ikat yapıfaa, ala)' 
lı ve kttlemli -emelıtarlar da terhis 
eJilse balrın beleJiye i1leri nasıl 
ren6'ni Jeiiftiriyor. 

Bizim belediyemize ilim, ilıti•a• 
ve gençlik girmedikçe, bu köh -
ne ocak yeni bOftan ya\>ı'madıkça 
ne hesapları düzelir ne işleri düze, 
lir. Ne de hak nazarındaki (pres -
tige)i düzelir. Gayreti yaran bu 
asiyabı döndüremez!. 

Burhan CAH1T 
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4 MiLLiYET PAZARTESi 23 NiSAN 1934 

Her Türkün Görmesi Lazımgelen Büyük inkılap filmi: 

KARA Tür • 
ıy 

26 Nisan perıembe akşamı TÜRK ve SUMER Siııemasında 

( 1 Türkçe ilim ıstılahları Yazan: 
G. A. ) 

Geçenlerde Milüyet yazmıştı, (). 
niversite efendilerinden bazıları 
Rektörlüğe müracaat etmifler, el
lerinde ders kitabı olmamasından 
şikayette bulunmuşlar. 

Her hadisenin olduğu gibi, yük
sek ders kitaplarımız bulunmama
sının da elbette bir çok sebepleri 
vardır. Fakat bunların en mühim 
!erinden biri, tü: kçede ilim ıstılah
ları eksikliği olduğunu söylemek 
büyük bir yanlışlık olmaz. 

Büyük inkılabımızın başlangı
cından beri, edebiyat dilimiz çok 
sadeleşti, eski dilimize lıirmit olan 
arapça ve farsça terkipleri ve ke
limeleri her gün biraz daha atıyor 
ve yerlerine öz türkçeden güzel 
güzel kelimeler buluyor. 

llim dilimiz de böyle yapmak 
istedi. İnkılaptan evvelki ilim dili
mizde, bizden önce gelmif olanla
rın - Avrupalılar ın usulüne ba
karak - en çoğu arapça köklerden 
birlettirmi, oldukları ıstılahları 
toptan bıraktı. Fakat onların yeri
ne öz türkçe kartılıklarını henüz 
tamamile koyamadı. Bulunabilen
ler de ihtiyacın genitliğine nispet
le hiç gibidir. 

1 tir af ederim ki, arapça kökler
den birlettirilmiş, fakat Türklerin 
hazırladığı Türk malı olan o eski 
ıstılahlarımızı yaşatabileceğimizi 
c'üşünenler arasnda - inkılaptan 
e ·ıel - ben de bulunuyordum. Fa
k:ıt onların yaşamaları kabil olamı
yacağını zaman bize gösterdi. Ar
tık onları yeniden diriltınek müm
kün olduğunu söyliyecek kimse 
yoktur sanırım. 

Jlim ıstılahları 
vaziyetimiz, benim 
me göre, şöyledir: 

İfinde timdiki 
anlayabildiği-

Eski Türk kitaplarını, her 
türlü Türk eserlerini taraya • 
lrm; onların içindeki ilim ıs
tılahlarını toplıyalım. Şimdiki 
ilme göre eski öz türkçe
de eksik olan ıstılahları <la, bul
duklarımıza göre biz uyduralım. 
Böylece bir ıstılah lugati yapalım. 

Şüphesiz çok güzel fikir. Fakat 
bunun icrası acaba ne kadar vakte 
muhtaç? Halbuki bizim ilim ıstı
lahlarına ihtiyacımız pek acele. O 
ıstılah lılgatini beklerken, fİmdiki 
halde ilim kitabı yazılamıyor. Her 
gün geçtikçe o kadar vakit kaybo
luyor. 

Bundan ba.ı.a, eski öz türkçede 
hu acaiımız ilim ıstılahları şimdi
ki dilimizde, bundan sonraki dili
mizde yafayabilecekler mi? Önce
den Yııtamıf olmaları bundan son· 
ra da yafllyabileceklerine delilet 
etmez. Çünkü ilim ıstılahları han
gi zamanlarda konulmutlar ise o 
zamanın fikirlerini, nazariyelerini 
de gösterirler. Mesela bugün kulla
nılan determinisme, pragmatisme 
tabirlerinin bildirdikleri mana
lara yakın bir mana ifade etmek 
için eski öz türkçede belki kelime
ler bulabiliriz. Fakat onlar de
neterminisme ve pragmatisme ke
limelerinin zihnimizde uyandırdığı 
ilim devirlerini uyandıramazlar. 

Gene yapmak bakımından, her 
hangi bir ıstılahın kıymeti onun 
kullanılmasile anlaşılabilir. Çünkü 

ilim ıstılahı da nihayet bir alet de
mektir. Aletin işe yaraması için, 
yalnız güzel olması, hop. gitmesi 
elbette yetitmez. 

ilim ıstılahlarıınız öz dilden al
mak istenilince, bir de mecazi ma
nalar meselesi hatıra geliyor. Ya
fıyan her şey gibi, yafıyan dil de 
mutlaka değifiyor. Halbuki ilim ıs
tılahının yalnız bir manaya gelme
si tarttır. Mesela göz, baş, kol, 
gözbebeği azamızdan bazılarının 
isimleridir. Fakat mecazi olarak 
başka manalara da gelirler. ilim 
ıstılahını öz türkçeden alarak, bir 
ibare arasında gözbebeği dediği
miz vakit, mananın anlatılması, 
eski dilimizde olduğu gibi, kari
neye mi bakılacaktır? 

Galiba Avrupalılar da, yafıyan 
dilin daima değitmesinden dolayı, 
ilim ıstılahlarını latince ve rumca 
köklere uydurmağa mecbur olmu~ 
lar. Onlar da ilimde kendi öz dil
lerile konutmağı elbette isterlerdi, 
zihinlerini az çok vahti tabirlerle 
doldurmağa kalkmazlardı. 

Bundan dolayıdır ki, aramızda 
ilim ıstılahları itini dütünenlerden 
bazıları, biz de Avrupalılar gibi 
yapalım, latinceden ve rumcadan 
uydurulmuş tabirleri alalım, diyor
lar. 

O vakit te, Avrupanın hangi 
memleketinden ıstılah alacağız? 
meselesi hatıra geliyor. 

Latincelerini, rumcalarını ayni
le alsak, bunlar bizim alıttığımız 
ahenge uymuyor. Demokrasi yeri
ne demokratiya demek bize aykı
rı geliyor. 

Fransızca hemen bir asra yakın 
z~~andan beri dilimize itlemiş. 
Bızım kendi ahengimize de uymuf 
ki fransızca kelimeler o vakitten 
beri dilimizde yatıyorlar. 

Haydi, fransızca ilim ıstılahla
rını alalım, bunda da imla mesele
si çıkıyor. Bizim timdiki dilimiz fo. 
netik olarak yazılıyor. Halbuki 
Fransız dili fonetik olmaktan çok
tan beri çıkmıt. Onun için fransız
ca - physiologie kelimesi türkçe
de fiziyoloji yazılınca, bazılarına 
tuhaf görünüyor. 

Bu mülahazalar gösteriyor ki, 
Türkiyede ilim rstılahı itini önce 
den nazari olarak. halletmek çok 
güçtür. Üzümü seçsek çöpü çıkı
yor, armudu beğensek sapı oluyor. 

Onun için galiba, ilmin bu itini 
de, bütün ilim itlerinde en makul 
olan tecrübe usulile halletmek la
zımgelecek. 

1lim kitabı yazmak istiyen her
kes ıstılahlarını - ıstılah lugatini 
beklemeden - kendisi koymalıdır. 
Bu ıstılahlar öz türkçe olsun, la
tinceden veya rumcadan, yahut bir 
Avrupa dilinden almmıt olsun, 
kitabında kendisinin anlatmak is
tediği manayı ifade edene, ite ya
rayan birer alet demektirler. 
Vakıa ilk zamanlarda aynı ilim 

iti hakkında yazılan batka başka 
kitaplarda aynı mana için batka 
bııtka ıstılahlar görülecektir. Za
ten her memlekette ve her dilde de 
böyle olmuştur. Sonra, zaman on
ların arasında makbul olanları, ya-

KUl...&.K 
- ... i .. .A.l!'iai 

Halis Trabzon ... 
Yemeklik ve kahvaltılık yağ ala

caktım. Onünden geçtiğim dükkan 
larda sıra sıra dizilmif yağ fıçıla
rı vardı. Üzerlerindeki etiketleri 
okumağa başladım: · 

- "Halis Trabzon 80,, 
Biraz ilerde: 
- "Birinci Trabzon 90,, 
Onun yanındakinde: ' 
- "Birinci Trabzon yağ< 110,, 
Kendi kendime düşünmeğe ba~-

ladım: 
Yemeklik yağı acaba hangisin

den almalı? (BO)lik "halis Trab
zon,,dan m<, yoksa (90) lık Trab
zon yağından mı, yahut ta (110) 
luk "birinci Trabzon,,dan mı? 

Ucuz etin yahnisi tats<z olduğu
nu ac< tecrübelerimle bilirim. Bil
diğim için de, malın pek ucuzuna 
bakmam. Bu sefer de öyle yaphm. 
Ne seksenlik halis T rabzona, ne 
doksanl<k Trabzona yanaşm<yarak 
yüz onluk l<çının bQf<na gittim. 

Sahibi, iltifatla karşıladı: 
- Trabzon yağ< m< arad<nızclı? 
- Evet ama, dedim, yüz on ku-

ruş pahalı .. Baksana, ötekiler ha
lis Trabzonu (BO)ne veriyorlar! 

Güldü: 
- Onlar verir, ben veremem! 
- Niçin? 
Başını salladı: 
- Benimkinin üstünde "halis,, 

damgas< yok! 
M. SALAHA TT1N 

YENi NEŞRiYAT 

Yeni adam 
Yeni Adam'm 1 7 inci aayuı çık -

m•ıtır. lsmail Hakkı Beyin en iyi tanı· 
dığan çocuk, en büyük devlet siyucti 
nedir? Makalelerinden maada Kad
ro mecmuaamın ' 'Yeni Adam'' hakkm 
daki tenkidine cevabı, Dr. lzzeddin 
Şadan'm Freud'a göre kadm ruhu, 
Ahmet Hamdi Beyin Şark ve Garp, 
Abdülfeyyaz Tevfik Beyin Atlo.ntit 
!atasının battığı tarih, Dr. Fuat Sabri 
Beyin bir tenkide cevabı makaleleri, 
Zeki Faik Beyin heyk~ Zühtü 
hakkında bir tetkik, Mazhar Osman 
Bey hadisesini anlatan bir yazı, ilk 
mektep çocuklanyle yapıla.o anket, 
bunlardan ha§ka bu sayıda lsmail 
Hakkı Beyin hayvanlar pivesi batlı -
yor. 

Siyah örtd 
Dr. Hasan Sükuti Beyin (SlY AH OR

TO) isimli bir romanı intİ§ar etmittir. 
Karilerimize tavsiye ederiz. 

Nişan 
lzmir evkaf muhasebeciliğinden müte

kait Mehmet Rifat Beyin kerimesi Meb
rure Hanım ile Türk - Yunan Muhtelit 
Hakem Mahkemesi Türk Hakemi Meh
met Ali Beyin niıan merasimi iz mir' de 
Karşıyakada Mehmet Rifat Beyin hane. 
sinde akraba ve davetliler huzuru ile Ni
sanın on ikinci Perşembe günü icra ec:!il .. 
mittir. Tarafeyne saadetler dileriz. 
ı•ıııııııııııııı ıı•ıııı ı ıııııııııııııtıııııu .. 1•11_.111111111 

şayanları ayıracaktır. 

Hangi ıstılahın Yııtamağa kabili
yeti varsa yalnız o yatayacak, öte
kiler unutulacaktır. 

Istılah lugatinin en doğrusu 
da - her lugat kitabı gibi - an
cak ya.ayan tabirleri toplamakla 
meydana gelir. 

G. A. 

.... ml!l!l!l!l' ... ~1111111!~·---l ki kuvvet arasında 
Mülhit bir mücadele .•. 

Ci!ıana hakim ..• 

CASUSLUK 
lıte büyük ve hareketli 

33 No CASUS 
Filmi, meıhur bir casusun macera • 
]arını taıvir etmektedir. 

Oyruyanlar: ADWIGE FEUILLERS 
ve ANDRE LUGUET 

Pek yakında 

İpek SİNEMASINDA (15989) .... 
Bugünkü program 

1 S TAN BUL, 
18,lS: Plak netriyab. 18,4S: Fra.naızca ders . 

19,IS: Ajana haberleri, muh.telif netriyaL 
19 15: Türk musiki ne1riyatı. (Ekrem B . Ru
te~ B. Ce•det B. Talıai.n B. Şeref B. Saim B. 
Vecihe H. Be1ma H . Nedime H.) 21,20: Ajans 
ye bor.a haberleri . 21,30: Necip Yakup bel 
orkeatra.n • 

V A R Ş O V A, ı4t5 m . 
18: Tasanni piyano refakatile. 18,30: Kon

feran•. 19,10: Hafif musiki . 19150: Muhtelif 
bahisler. 21,05: Hafif mu•ikl konaeri. 21 : Bir 
Sovye t kadınına dair : 22115: Büyük aenfonik 
kon aer. 23: Hafif muaikj ve dans parçaları, -
Mü•ahabe. - D a n• musikisi . 

B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18: P iyano refakatile M acar tarlaları. 18,30: 

Müsahabe. 19: Fejes salon orkestrası. 19~: 
Almanca dera. 20: Tasanni (Madam Marıa 
Lukaca). 21,10: Filharmonik .ta~m. Ut.rafından 
..-e Uni..-eraite koroaunun ıtbrakıle konser, 
23,SO: Ferli• aican takımı. 24.15: Konferanı . 

B O K R E Ş, 364 m. 
13: Boraa. - Plak. - Haberler . - Pli.k . 

18,30: Taıanni. 19: Haberler. 19,1~: F.lüt 
muaikiai. 19,40: Konferana. 20: Unı..-eraıte . 
20,20: Pli.k. 20,45: Konferans . 21: Radyo or
keatrası. 21,45: Konferana . 22: Radyo orkeı
traaı. 22,45: Muhtelif lisanlar ile haber ne.ri. 
23: San Remo lokantaıından naklen hafif mu
siki. 

MILANO, TORıNO, CENOVA. TRIYES· 
TE FLORANSA 

18,30: Filharmonilc konıer. - Müıahabe. 
..-e arada plik konseri. 22: Viyolonsel konseri . 
24 Haberler. 

V 1 Y A N A, 507 m . 
18,-40: Müsababe. 19,55: Mozarbn eserlerin

den "FlGARONUN DUCUNU .. opereti (Vi
yana operasmdan naklen.) 23: Seo haberler. 
23,15: Dana pli.klan. 

H A M B U R G. 332 m. 
21,15: Milli neıriyat. 22: Piyes. 23: Haber· 

ler. 23,.20: Hafif muaiki. 24: Gece muıikiaf. 
B E L G R A T, 437 m. 

18: Radyo orkeatra•• · 18,30: Popüler, farkı
Jar Y• orkeatra muıilciai. 19,25: Saat ayarı Ys. 
11),30: Almanca ders . 20: Piyanc.o - kem .. kon
seri . 20,50: Reklimlar. 21: Zasref operaasn.ia 
Yerilecek opera temailin.i nakil. 

ROMA, NAPOLI, BARI 
18,lS: Pli.k. 18,30: Filharmonik kollaer. 

19,30: Müaahabe. 20,40: Plik. - Arn&Yutça 
haberler. 21,05: Plik. Müsa.habe. - Pli.k. 22: 
G. Piatiıorık7 tarahndan viyilonael kona~ri. 
23: Müteneyyİ muaiki. 

KONISVUSTERHAUSEN, ı57ı m. 
18,SO: Yeni muıiki aonatla.rı. 19,40: "Frak 

ile le.ötede,. iaimli monolos, 19,55: Şiir 20: 
Askeri kon•er, (Pot•dan'dan naklen.) 21: Ha
berler. 21,15: Milli ne.riyal, 22,15: Askeri 
konıerin devamı, 23: Günün lıaberleri. 23,.fS: 
Deniz haberleri 24: Ors konaeri. 24,30: Gece 
muaiki•İ. 

1 İş ve İşçi 1 
Milliyet bu riitunda İf ve İfçi uti
~nl..,.e tavauut ediyor. lı ve İfçİ 
utiyeraJer bir mektupla lı büro
mıua müracaat etmelidirl•r. 

iş aranıyor 
E. H. rumuzuna adres verenin 

derhal idaremize müracaati. 

* * * Sanatim inıaat boyacılığıdır. Yağlı 
boya, kalem iılerine ait itler, ufak tefek 
tamirat ta yaparnn. Sanatimin ustası
ynn. Bomonti caddesi, Sililııör ıokak 
Boyacıyan apartımaru No. 23. Boyaa 
Aptülkadir. 

• • 
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Film 

Bu Çarşamba akşamı < 
MELEK SiNEMASI 

" Mektepli Kızlar ,, f.lmine mukabele olarak vllcu:!a 

ZABİT NAMZETL 
muazza111 ve muhteşem filmini takdim ediy 

Oınaya•lar: Büyük trajediyen ALBERT BASSER 
ile Berli:ı aıkeri mektebi talebesi 

beşeri olaa ve ş 'n bir geaçlik arasında 
ge~çlik kanı ve ııençlik ateş ve ihtirularını tasvh· 

filmin herkes tarafından ııörillmesi lazımdır. [1 

---· Çok ucuz bir ev acele satılıyor 
Halice hakim, havadar, el. ktrik, terkos ye kuyuyu 

ve güzel bahçeli bir ev (1600) liraya satılıktır 

Adres: Kasımpaşa, Çalmalı Mesçit, Akarca so 
(15 

lstanbul Liman Şirketinden: 
çıra alınacaldır. Şartnameler Şirketin Sirkecld 

hanındaki Teknik Btıroaundaa alıaabilir. T eblifler 
934 Pazar günü saat 11 e kadar umumi mtldürl 
o'u,,acaktır. Umumi MlldGrltık 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünde 
Cins ve mevkii Muhammen 

Kirası M 
Kaathanede Çağlayan f..öşkü bah
çesinin Ot ve Otlakıyesi 
Kaathane'de Çağlayan Köprüsün
den sünnet Köprüsüne kadar olan 
Çayır ve Kaathane köyü karşumda 

125 ihale t 
31 / 12/ 934 

500 ' 

Dekovil hattı dahilindeki Çayırın 
Ot ve Otlakıyesi 
Alibey köyünde Çoban Çeşmede 
Cephanelik yanında 36760 M. M. 
Çayırın Ot ve Otlakıyesi. 
İstanbul Tapu Müdüriyeti binası 

60 

300 

,, 

içinde Su, Şerbet ve Soğuk mekôlat 
satış yeri. 

Yukarıda cins ve mevkileri yazılı yerler hizalar 
deller Üzerinden açık arttırma usulile birer sene 
kiraya verileceğinden isteklilerin 25/ 4 934 Çarşam 
saat 14 te pey akçeleriyle müracaatları. M. 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğün 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü deposunda mevcu 

berat ve saatler muhammen kıymetleri üzerinden a 
ma usulile ve bilcümle masarifi alıcısına ait olmak 
5/ 934 Pazartesi giinü saat 13 le Sandal bedestarun 
caktır. isteklilerin müracaatları. "L" ( 

Adalar tapu •İci! muhafızlığından: 
Burgaz adasında hacı balat sokağında 

kain 4 kapu No lu ahıap evin V asil oğlu 
Luka vereıeıi tarafından senetsiz taıar
rufattan tapuya kayıt edilmesi istenil • 
mit olduğundan bu evin tasarrufu hak
kında tahkikat yapılmak üzere 1934 se
nesi mayıs ayının bqinci cumartesi günü 
mahaline memur gönderileceğinden bu 
evde benim hakkun var diyenlerin elle
rindeki vesikalarile idaremize veyahut 
tayin edilen günde yerine gidecek memu 
ra müracaat eylemeleri bildirilir. 

Yarın akıam saat 18 de 
Fransız Tiyatrosunda 

dahi piyanist 
ARTHUR RUBINSTEIN'in 

VEDA KONSERl 
Programda: Back, Chopin, Senebine, 

Listz, Pou\en. Ravel • Albanez. Falla. 

Zayi: - 331 Edirne L 
ğım tasdiknameyi zayi 
yoktur. Aksaray Sinekli 
sokak 10 numaralı hanede 

( 

ABONE 
Türkiye i 

L. K 
3 aylıi•· - ••• • ı • • 4 -
6,, •••• • •••• 750 

12 " •• • •••• • • 14 

Gelen ••rak seri Yerilmez 
seçen aüah.alar 10 kuruıtur . 
matbaa!~ ait itler için mü 
c~t eclılır , Gazetemiz: ilanı 
tını kabul etmez. 

Milliyet'in edebi tefrikası: 56 iskelesine doğru yol alırken dü -
mende oturan Netide, kollarını oy
natarak, cıvıl cvıl anlatıyordu: 

kotrada geçen sahne gibi, minnet 
yükünden kurtulmak için mi? 

, rı Nevresten bahsetmittim. Dok • 
tor, ibeni haksız buldu: 

- Hiç te tarif ettiğin gibi de
ğil.. Çok fen, tatlı çocuk.. Eğer 

Bunu dütünürken, 
ret gözlerimin önüne g 
bir gün bana söylediği 
tırladnn: KANLI SIR 

- O halde ben, kızınızın abla
sı sayılırım. Madem ki siz, benim 
küçük bir hediyemi kabul etınek 
istemiyorsunuz; kızınız, ablasının 
hediyesini muhakkak kabul edecek 
tir. 

Usta, gözlerini kaldırarak bana 
baktı; zavallı adamın dili tutul
muf; bu teklif kartısında eli ayağı 
bağlanmıftı, benden yardım bek
liyordu. 

Ustanın omuzunu oktadım: 
- Buna, ne sen, ne de ben, bir 

~ey diyemeyiz! 
Gözüm, tekrar Sırrı Nevrese kay 

mıttı; genç adamın katları oynı
yor, alnı kırıt•P düzeliyordu; aca
ba ne dütünüyordu? Bu oynayan 
kaşlar, hangi dütüncenin harice 
akseden ihtizazları idi? Bu, kırışıp 
düzelen alnın içinden neler geçi
yordu? 

• Kotradan çıkarken, Sırrı Nevre
se elini uzatan Netide: 

- Yarın, muhakkak sizi de bek· 
!eriz, beyefendi, dedi. 

Yazan: Ma..'ımut YESARi 

Sırrı Nevres, biraz da bana hi
tap eden bir tavırla cevap verdi: 

- Taciz etmekten korkarım, 
hanımefendi. 

Neti denin sesi dargınlaşmıştı: 
- Bilakis, minnettar edeceksi

niz. Sizsiz, resmikütat yapmamı
za imkan var mı? 

Koluma girmitti: 
- Öyle değil mi, Hüsrev amca? 
Netideyi kuvvetle tasdik ettim: 
- Elbette, kızım ... Sırrı Beyin, 

kotramızı her zaman tereflendir
melerini arzu ve rica ederiz. 

Fakat ben, bu sözlerimde kat'i
yen samimi değildim. Kotraya 
verdiğim paraya, giden füzuli mas
raflara, komisyona, hiç birine acı
mıyordum. Netideyi gezdirmek, o
nun güldüğünü, cıvıldadığını gör
mek, bana zevklerin, mükafatların 
en büyüğü olacaktı. Lakin bu, an
cak kendi aramızda, candan dost
ların huzuru ile kabildi. Yabancı
lar beni korkutuyordu. 

Kotradan sandala binip Kalamıs 

- Doktorcuğum da gelecek ..• 
Nazan da gelec.ek .. Şerif Bey de ge 
lecek! .. Mükemmel bir büfe hazır
lamalıyız, değil mi Hüsrev amca? .. 
Ben, şimdi eve gider gitınez, kol
ları sıvar, mutpağa girerim. 

Gülüyordum: 
- Sen mi Netide? Senin ahçılı

ğın da var mı? 
Netide, ciddiyetle kaşlarını çat

mıttı: 

- Elbette .. 
- Bak, bundan haberim yoktu. 

Ne marifetlerin var, Neşide? 
O, hep, ayni ciddiyetle cevap ve

riyordu: 
- Yumurta hatlarım. .. Sando

viç yaparım .... 
- Sen, misafirlerini açlıktan 

öldüreceksin, kızım! 
- Neden, Hüsrev amca? Ahçı 

kadına da nefis yemekler hazırla
tacağım. 

- O halde mesele yok, kızım! 
Kalamı.ta biz, arabaya biner -

ken Sırrı Nevres te müsaade iste
mi,ti. Netide, davetini tekrarladı. 

Neşide, neye bu kadar ısrar et
ti? Acaba, Sırrı Nevresten çok mu 
hotlandı? Nesini beğendi, nesin
den hoşlandı? Yoksa, biraz evvel 

Kotrayı Sırrı Nevresi buldu .. Ne
tide, bunu muhim bir it, bir yor
gunluk zannediyor.. Eğer Netide
nin enditesi, bu ise? gülüyorum ... 
Acı acı gülmekten kendimi alamı
yorum! 

Benim zavallı, tecrübesiz kızım! 
Sen, insanları, daha hiç tanımıyor
sun! Onlar, menfaatleri olmadan 
yorulmazlar. Menfaatlerini, ha· 
zan ve hatta ekseriya, fazlaıile te
min ettikten aonra; parasını çektik 
!eri, zarara soktukları insanları, 
üstelik mütefekkir, minnettar et
menin de yolunu bulurlar ve ..• 

Sırrı Nevres gibi, muvaffak olur
lar ...• 

-14-
Kotra ile ilk tenezzühümüzde, 

bütün gezintilerde, eğlencelerde ol 
duğu gibi, Halim Siret bulunama
dı. Kızının, yalnız kalmadığından 
emin olduğu için, günlerce, hafta
larca.??????? 

Eve uğramamakta, kendinde 
bir hak görüyor. 

Sırrı Nevres, ilk zanlarımın 
tahminlerimin hilafına, sevimli çık
tı. Çok eğlenceli, varyeteli bir 
genç .. Kotrada, b!zi saatlerce gül
dürdü, eğlendirdi. 

Doktor Nüzhet Süleymana, Sır-

ciediğin gtbi profesyonel bir ku 
marbaz olsaydı, o da, Halim Si -
rete benzerdi, böyle eğlencelerden 
zevk almazdı. Demek ki Sırrı Nev
res Bey, harici ve umumi hayata 
ıtarıı alakadar. 

İnsanlık da tuhaf! Hemen he
men her zaman, her yerde, her fır
satta ve her şey için haklı olma -
mızı, haklı çıkmamızı İsteriz: 

- Sırrı Nevres Bey, daba genç. 
Halim Siretle mukayese etme. 

Doktor, gözlerini kırpıftırarak 
garip garip gülümsedi: 

- Seni, bu çocuğun istikbali 
hakkında pek bedbin görüyorum. 

Birden cevap veremedim. Aca • 
ba doktor, bunda da mı haklı? Sır
rı Nevresin harici ve umumi ha -
yata karşı alaka göstermesi., cid • 
di mi? İçten bir istekle mi aramız
da bulunuyor? Dilimin ucuna gel
mişti: 

- Parası yoktur, kumar oy • 
nayamıyor. Onun bu alakası, ça -
resizlikten ! 

Diyecektim, fakat diyemedim. 
Çünkü kotranın komisyonunu, son 
meteliğine kadar sarfetmeğe va -
kit bulamamııtır, 

- Para ile kumar 
kası var? Kumar oyna 
hakkak, insanın cebine! 
lunması mı lazımdır? 
kumar oynayacaktır; b 
çin önüne geçilmez bir 
nilmez bir ihtiyaçtır. N 
par, kumar iÇin parayı 
ma, nasıl, nereden buluı 
bazen kendisinin de akil 
Yalnız, hakikat olan §U 

mar için parayi bulur. 
da böyledir. Cebinde m 
sın, akıam rakısını, mut 
sını, muhakkak temin 
eder. Borç eder, caketini 
satar, rakı parasını bulıı 

Halim Siretin sesi, 
da oğuldarken, doktor, < 
!iyen bir tavırla bana, b 

Halim Siretin sözler 
kikat olarak kabul etmel 
kat aksini iddia için, er 
bet deliller var mı? O 
rı Nevresin samimi <ıldu 
bul etmek İcap ediyor. : 
ben bunu, aklen, mantık 
etsem, hissen kabul ed ı 
ğim. Bu, içimde gayet ı 
müs.bet bir his ihtizazı t 

' 
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ÇOCUKLAR 
Bugün nisanırt 23 üılür. 23 nisan, 

sizin gününüz. Bagün :ıabahleyin 
kalkar kalkmaz, gözlerinizi güneve 
ilk açtığınız dakikadan itibaren 
tebessüm etmeğe başlayınız. Gülü
nüz. Gülmek, sizin en kuvvetli 
haklm)ız. Y anna ve yarının tarihi
ne güzel bir iz çizecek olan küçü
cük adımlannızla bugün koşunuz, 
eğlen iniz. 

Medeni bilgi 
S - Hükumet nedir? 
C - İnsanların itlerini ve mü • 

nasebetlerini tanzim ve idare et • 
mek üzere tetekkül eden heyetlere 
hükumet denir. 

S - Hükıimetin vazifesi nedir? 
C - Hükumetin birçok vazife • 

leri vardır. Bütün bu vazifeler fU 
cümle ile.'hülisa edilebilir. Hüku
met cemiyetin intizamını, halkın 
hukukunu temin ile içtimai müna
sebetleri idare eder. 

S - Millet ne dernektir? 
C - Medeni bir cemiyeti tetkil 

eden efradın heyeti umumiyeıine 
"millet" denilir. Ayni memleket 
dahilinde yaıayan her şahıs ta "va
tanda§., tır. 

S - lmanlan, cemiyetleri idare 
için ne lazımdır? 

Bugün, kitaplarınızde okuduğu
nuz bütün büyük adamlar, seneler
ce evvel sizin gibi çocuktular. On
lar da bebekle oynadılar, saklam
baç, çelik çomak, körebe, beftaş, 
köşe ka!''?aca her gün on~arı? eğ
lencesi ıdı. Onlar da kendılennden 
eııııel gelmiflerin insana hayranlık 
veren keş '.flerini, kahramanlıklan
nı, medeniyete olan hizmetlerini si 
zin gibi böyle tahta sıralarda otu
rarak okudular. Onlar da coğrafya, 
hendese, hesap, yurt bilgisi, tarih, 
daha sonra fizik kimya, tabiat öğ
rendiler. Lisana çalıştılar ııe büyük 
adam oldular. Sizin de içinizde 
kimbilir kaç tane Edison, Pasteur, 
kaç tane Viktor Hugo, Abdülhak 
Ham'.t, kaç tane Füzuli, Nel'i, kaç 
tane Mozar, Betoııen, kaç tane 
Dede elendi, kaç tane Sinan var. 

Yalnız büyükler mi, çocuklar da P. ekiilô otomobil yarışına girebilirler. 

C - lnaanlan, cemiyetleri idare 
için behemahal hakim bir kuvvetin 
vücudü ,artbr. Eski zamanlarda 
bu hakimiyet kabile reiılerinde, 
daha sonra padiıahlarda iken, bu· 
gün milletlerin eline geçmittir. 

Kim reis olacak? 
Siz de onlar gibi beynelmilel 

olacaksınız, meşhur olacaksınız, 
sizden sonraki çocuklar da kitap • 
larda sizin keşiflerini, sizin ilim
lerinizi okuyacaklar. 

"Tarih bir tekerrürden ibaret
tir., Lalını elbette işitmişsinizdir. 
Fakat siz ilminizle irfanınızla, me
deniyete dünkülerden fazla, çok 
f?zla şeyler veremezseniz, biz de 
j;ze hakkımızı helal etmeyiz. Fa· 
l at. biz, •İzin babalarınız, ağabey
eı·ıniz eminiz ki yarın siz bu ihti· 
Y~r küreyi mahrekinden çıkarak 
gullerl • • d . e, çıçeklerle bezenmıf me-
eknıret ve refah yolunda yürüte· 

ce •ıniz y ki V · aşayınız çocu ar. 
d .. e Biliniz ki bu yurt bu toprak 
""Yanı d ~. l riml' b." sırtın a en guze , en ııe· 

h l' ı " kıt'adır. Burasını cennet 
a ıne koy k . . h • h . ma sızın em gayenız, 
em vazıfenizd" B ır. 

"b~~ İdrak eden, yurdunu se
ven ut" T .. ..

1 
un iirk çocuklarının bu-

gun gu mkek, koşmak, eğlenmek ve 
oynama hakk d 

ı ır. 

d 
.. "Fberda, sen'n senin bu teced
ut. U inkıla" ' p ... ,, ........... ~ .......... .-. 

VICKERS 
LiMiTED Şirketi 

KUVVETLi MALI 
VAZIYET 

1933 SENESİ HESABI
NIN VERDIGI NETİCE 

Methur lngiliz Vickerı esli.ha, gemi 
inşaatı, ağır çelik a.anayÜ, ve tayyare 
İntaat tirketinin 1933 senesi heıabat ve 
raporlarındaki en bariz rakkamlar, fevka ... 
li.de gen.it mıkdardaki nakit para mevcu· 
dat drr. 

Muhtelif bankalarla lngiliz hükümeti 
kasalarında mevcut paranın mıkdarı 1932 
ıene&inde 31,024,114 Türk Lirası iken 
1933 de 40,788,711 liraya baliğ olmut
tur. Keza Vickera tirketinin piyasadaki 
para ve emvalinin yekunu matlup olarak 
51 •248•275 Türk lirası zimmet olarak da 
8,129,558 Türk ı· d' A d .. .. 1 ırası ır ra a aoru en b b '" ük . u uy farktan kumpanyanın geçen 

lıelneyeknau.ran daha fazla mali mukave-
e er a dedeb'I k . 

1 lmak d 
1 ece vazıyette olduğu an-

aşı ta ır. 

. 193~ de gayri •afi kar 5,478,260 Türk 
!ırası ıken 1933 de 5 510 443 1. 1 rak .. •1• ' , ıra o a 
gosterı ıyor. K.uanç v• .. h '" k" . . .... . -.:rgııı, u umete 
aıt dıger reıımler veıair -.. •1• ek" . . .. aıarı ın y u-
nu 1,842,730 lora tutuyor A 1 . . • ıı serına .. 

(En atağı üç, dört, he§, altı, 
yedi kız ve erkek çocuk .• Sahne bir 
salonu gösteriyor. Cuma günü bir 
toplantı .. ) 

İrfan - Anlaştık değil mi? 
Bir klüp yapacağız. 

Bütün diğerleri - Evet, evet, 
evet, evet .. 

Şadan - Haydi bakalım klüp 
teşekkül etti. 

Osman - Klüp böyle nıi ku • 
rulur? Evvela bir isim bulmalı. 

Bütün diğerleri - Tabii, tabii, 
tabii, tabii .. 

Şadan - Buldum. B. klübü. 
Bütün diğerleri - Müı'kemmel i

sim .. 
Fikret - B. ne demek ola • 

cak? 
Şadan - "Bizler,, kelimeıinin 

baş harfi. 
Fikret - Evveli klübü tesis e- · 

delim de ondan sonra isim koya
lım. Klüp teşekkül etmeden isim 
konur mu? 

Birkaç kişi - Haklı söylüyor. 
Şadan - İyi, o halde evveli klü 

bü tesis edelim. 
Hepsi - (Fikret müsteına) 

Evet, evet, evet, evet .. 
Fikret - Bir klüp nasıl tesis 

edilir? 
(Herkes biribirine bakar) 
Şadan - Tesis edilir, İ§le o 

kadar .. 
Osman - Öyleyse baılayalım. 
Şadan - Yok, böyle ba,lamak 

olmaz. Evvela müzakere ve müna
kaıa lazım. Evvela gayet ciddi ola
cağız. Sonra her birimiz birer nu
tuk söyliyecek. Klüp böyle olur. 

Osman - O halde ilk nutku 
ben söyliyeyim. (Sesine ciddiyet 
vererek) küçük dostlarım ve ar • 
kada,larnn .. 

Şadan - · Yok, yok, yok ev -
veli. bir reis intihap edelim.' O söz 
versin. Ben kendimi riyaset nam • 
zetliğine koyuyorum. 

Osman - Sen işi uzatıyorsun 
canım. 

. Ş~dan - (Ayağa kalkarak ve 
elını ıskemleye dayayarak) ef • 
diler, siz! bu tarzda konuımak;.::, 
menederım. Evveli intizam lazım
dır. İntizam her iti doğru yürü • 
tür. 

Ali - Bravo, bravo, doğru söy
lüyor. 

Şadan - Efendiler, onun için
dir ki, celsenin nihayetine kadar 
Osmana söz vermemenizi teklif e
derim. 

Bir kiti - Şadan, hangi hak • 
la? Evveli biz seni reis intihap et
medik ki .. 

(Pek doğru sesleri) ·--yeden hıueı temettü 2 822 782 1
• 

'• ıra ve 
y'lzde T~ kdl~n dadi hi1aelerin yekunu Bir ağızdan - Öyle ise bir reis 

1,296 ur .".•" "" Bu ntıkdar 1932 
b İntihap edelim. e olduj u gı ı nakli Yekun edilerek 

1,498,655 liradan 1,512,277 liraya Yiik • Gene bir ağızdan - Ben nam-
ıelmittir. zetliğimi koyuyorum. 

1933 .ene.:nde hakiki ı-~ı ı., G - •n ...,. ene bir ağızdan - Reyleri ben 
3,667 707 liradır ki 96,700 lira artmıı bu- tasnif edeceğim. 
lur.•1;or. Müessis ıirketin karlarının te- Şadan - (Kendisini bir kol -
:r:ayüdünde, ali.kadar olduğu .kunı~anya- tu. ğa bırakarak) bu gidi•le biz hir 
l•nn iı ve netay'ıc'ı maliyelerındeki te • b , ,, 

•rşey h' h" h' nl<ki nıet+ıaleleri hiçbir suretle mevzu,. Yapamayız, ıç, ıç, ıç .• 
bah' ı Fikret E 1 • b' · · · ıs o maıruıtır h d . - vve a ır reıs ıntı • 

1932 de 2,873,.l5l liraya mukabil .1~33 bap e . elını ki, klüp reisiniı. intiha-
de 3,320 676 t' • k" elde edilmıttır. ına rıyaset ehin. (E . , ıcan ar . . d H 
f nglıah Steel Corporation) birı~cı . e- ep .bir. ağızdan - Çok doğ-
~ olar..ıc ki. r ~trnİ•tir. Vickers Lımıted ru .. Benı reıa Yapın B .. 
Şırk t' ' k 1 . "d · en muza • e 1 reiıi General Sir Herbert Law• ere erı ı are edec:.eğim, 
;.k k ' 26 Mart tarihinde akdedilen sene. .....-------......-...., _____ ..,_ 
1 0nı:red " t' ld • d ı iı· ker . •: English Stel Corpora ıon te o ugunu aynı z~an a Dartford iıle-
1!)3? ının nldığı siparişlerin, 1933 de rinde de ~93.J ~.':"~". zar!ında iıtiınai bir 
d • - Ye nazaran yüzde 40 dan fazla ol- hareket goruldugunu,. soylemiştir. 
A:~~.:u ay ••ne zarfında Vickers • Yukarıdaki bütün mebaliğin mikda-

. ron gı 'Ş k . . rı 31 K. 'ivvel 1933 tarihindeki kambiyo 
mi i ı ,.,_ •lmc~~e c tınıEnl B~rrkow ~·1 

1 ~ ~e- hesabına göre bir lngiliz lirası 6,75 Türk 
mcnm'4:.niytt~I v.e swıs 11 erınJn lirası olduğuna nazaran hesap edılmitlir. 

11 lıcari neticeler vermek-

- (Şadan bir defa daha kendini 
koltuğa bırakır.) 

Şadan - Görecekıiniz, biz hiç 
mi, hiç mi, hiç bir şey yapanuya -
cağız. 

İrfan - Çocuklar, dinleyin. Ben 
gidip kız kardeşimi çağırayım. Mü
zakereleri idare edecek reisi o in -
tihap etsin. İster misiniz? 

Hepsi bir ağızdan - Mükem -
mel, ala fikir .. 

(İrfan çıkar ve kız kardeti Ley
li ile beraber tekrar gelir. Orta -
lıkta sükut.) 

İrfan - Size hemtirem Leyla 
hanımı takdim ederim. 

Birisi - Ne güzel ismi var. 
. Leyli - Demek ki, bir reiı in

t · hahı için beni çağırdınız. 
Hep bir ağızdan - Evet, lut -

~~dersiniz. 
Leyl.1 - Bundan kolay bir ıey 

.. . ">k. Bana bir f&pka veriniz. Şap -
· :asız intihap olmaz. 

(Hepsi alelacele şapkalarını a-
· .rlar ve Leyli.ya uzatırlar.) 1 

Mevsimlik çocuk koftümü 

Leyla - (Kardeşinin şapkasını ı 
alır) tefekkür ederim, şimdi hepi- • 
niz birer kağıt alınız {herkes kağıt 
bulmak için sağa sola kotar) kağıt
lara reylerinizi yazınız. {Herkes bir 
kurtun kalem bulmak için sağa ıo

S - Hakimiyeti milliye fikri 
ne vakit çıktı? 

la koıar) kağıtlarınızı dörde bö -
)ünüz. {Herkes böler) intihap san
dığına atınız. (Leyli şapkayi uza • 
tır, herkes reylerini atar. Sükut ve 
bekleyin.) 

Leyli - Durun bakalım, kim 
ekıerİyet almıt? 

(Bütün rey kağıtlarını birer bi
rer açar. Herkeıte bir sabırsız -
)ık.) 

Bu ç~c~k elinde tuttuğu tayyareyi 
kendısı yapmııtır. Ve kendisi on üç 

ya,ındadır. 

Leyla - Zatıalinize bir rey .. Şa 
dan b':y bir rey, Osman Bey bir 
rey, Fıkret Bey bir rey .. 

Şadan - Ben ıize söyledim 
nafile biz klüp teşkil edemiyece ~ 
ğiz. 

Fikret - Böyle olursa elbette. 
Na~zetli~ini koyanlar rey verme
melı.. Kını rey vermek iıtiyor? 

Hep birden - Ben, ben, ben .. 
Leyla - Kim reis olmak iati

yor? 

Hep birden - Ben, ben, ben .. 
Şadan - Nafile biz klüp tef -

kil edemiyeceğiz. 

Fikret - (Bir sandalyenin üs
tüne çıkarak) ben bir darbei hü • 
kumet yapacağım. Size ıöyliye • 
yim mi? Reis benim. 

Dört bet ağız - bravo, ya§a, 
yaşasın reisimiz .. 

Şadan - (Kenaisini sandalye
ye bırakarak) zaten bu itin batı • 
mıza geleceğini biliyordum. 

(Perde) 

C - insanlar, dünyanın her ta • 
rafında asırlarca müstebit hüküm
darların idareleri altında yatadı -
!ar. Fakat yavat ya vat fi. 
kirler ileriledi. Bir çok ke-
fifler ve ihtiralar yapıldı. 
Tüfenkler yapıldı. Kurunu vüs
t.ı-ia hükmeden derebeyler a • 
leyhine kıyamlar baJgÖllerdi. İn -
sanlar içinde fikren, ahlaken bü • 
yük adamlar çıktı, bunlar birçok 
kitaplar yazdılar. "insan hür do -

ğar, hür ölür,. sözü dillerde dolaıma 
ğa batladı. Bu suretle milletler ya
vat yavıq milli hakimiyetlerini el

lerine aldılar. 
S - Hakimiyeti milliye ne de • 

mektir? 
C - Hakimiyeti Milliye, mille -

tin kendi kendine hakim olmaıı, 
yani devleti idare etmesidir. 

S - Bütün millet devlet itini 
nasıl görebilir? 

C - Hakimiyeti milliyden mak 
sat bütün milletin memleketi ida • 
re için bir araya toplanmaları de
ğildir. Millet kendisini idare ede -
cek adamları gene kendi arasından 
ayırır kı i9te milli hakimıyet bu • 
dur. 

S - Kaç tekilde lıi.ikumet var -
dır? 

C - Müstebit hükiımet, metru • 
ti hükumet, cümhuriyet hükıimeti. 

S - Müstebit hükumet ne de • 
mektir? 

C - Bunun adına hükumeti mut 
laka derler. Hii'..cümdar canı nasıl iı 
terıe öyle yapar. Böyle bir hükii
mette halkın hukuku yoktur. 

S - Metruti hükıime< nedir? 
C - Bir hükümdar vardır, yani 

veraset usulü caridir. Bir de eııt' 
kanun vardır. Bu çerçeve içinde 
miliet vekilleri memleket itlerini 
konufurlar, kararlarını . ver!rler. 
fakat ekseriya millet vekıllerınden 
ziyade hükümdarın ded~ği olur. 
Hükümdar ölür, oğlu yerme ge • 
çe~ . 

S - Cümhuriyet hükumetı ne • 
dir? 

C - Öyle hükumdar yoktur. 
Memleketi bir reis idare eder. Bu 
reisi millet seçer. Bu mevkide va • 

'Japon ordusunun aö rt mO.talrbel aakeıll 

Bugünkü program ( 
Çocuk bayramı haftası bu • 

gün şu suretle batlıyacaktır: 
Sabah saat 10 da m ektep t ale

beleri Fatih parkında toplanacak
lardır. Buradan çocuklar hususi 
otomobillere binerek hareket edi
lecektir. Baştaki otomobilde Şehir 
bandosu bulunacaktır. 

Sırasile belediye, Halk F ırkaaı, 
~.ı!kevi, Himayeietfal, Kolorduya 
gıdılec;ek, oradan Taksime çıkarak 
merasımle Gazi ibideıine çelenk ko 
nacaktır. 

H alkeııind e .• 

Milli bayram münasebeıile de 
Halkevinde merasim yapılacak • 
tır. Saat 15 le merasim CeTdet Ke
rim Beyin nutkile açılacak, Köp -
rülüzade Mehmet Fuat Bey Gazi 
Hazretlerinin nutuklarından bazı 
parçalar okuyacaktır. 

T epebafıntla 
Şehir tiyatrosunda Ateı ve Gü

ne§ klübü tarafından bir müsame
re tertip edilmiştir. Müsamereyi 
saat 14,30 da Bolu mebusu Ce • 
vat Abbas Bey bir nutukla aça -
cak, bu nutuk radyo ile de din • 
lenecektir. Müteakiben temsiller 
verilecektir. 

Çocuk gUrbUzlllk müsabakası 
Halkevinden: 
Çocuk haftan münaıebetile 23 

Nisan 934 çarıamba günü saat 
{ 17) de Halkevi merkez salonun
da bir (90Cuk güıbüzliik) müaa -
bakası tertip edilnıittir. 

(A) - Üç aylıktan bir yatı • 
nın nihayetine kada .. (•üt çocuğu) 
müsabakaaı, 

(B) - Bir yaıından ilci Yatının 
nihayetine kadar (mama çocuğu) 
müsabakası, 

(C) - Üç yaşrndan altı ya -
şının nihayetine kadar- (oyun ço -
cuğu) müsabakası. . . . 

Bu her üç müsabakada bırıncı, 
ikinci ve üçüncülüğü kazanan ço • 
cuklara birer hediye verilecektir. 
Çocuklarrnı müsabakaya sokmak iı 
tiyen velileri 25 Nisan 934 saat 12 
ye kadar her gün balkevi id'are mü
dürlüğüne müracaatla çocukları • 
nı kayıt ettirebilirler. . 

Müsabakayi çocuk doktoru Alı 
Şükrü Beyefendi idare edecektir. 

Ateş - Güneşin müsameresi 1 

- Ateı • Güneıliler; hakimiyeti 
milliye bayramını, çocuk haftasını 
ve klübün mutat aylık çocuk gü • 
nünü 23 nisan 934 pazartesi günü, 
ittirak edecek bine ya~ın Fuğun 
huzurile T epebatı Şehır tıyatro • 
sunda tes'it edeceklerdir. 

Saat 14,30 dan 20 ye kadar de
vam edecek ve İstanbul radyosu 
tarafından nakledilecek bulunan bu 
,günün programını berayi mlutnat 
arzediyoruz: 

1 - İstiklal marıı. 
2 - Kutlama ve kutlulama hi

tabesi ve çıocuklaR Öğüt. 
3 - Çocuklar tarafından muh • 

telif martlar . 
4 - Çocuklar tarafından muh

telif tiirler. 
5 - Çocuklar tarafından ıarkı

lı oyunlar. 
6 - Çocuklar tarafından temsil 

(Komedi ve şarkılı temsil) • 
7 - Cazbant ve kotiyon. 

zifesi senelerle tahdit edilmi,tir. 
Bizde cümhurreisliği Millet Mecli
sinin vazifesine batlamasile bat • 
lar, bitmeıile biter. Cümhurreisi • 
miz her devre İçin tekrar intihap 
edilebilir. 

Isveç jimnastiği 
Eaktdir amma, en iynidir. Şimdi 

den kendinizi beden hareketlerine 
ahttırmalısınız . " Salim fikir , ıağ • 
lam vücutta bulunur,, diye eıki bir 
söz vardır. Doğrudur. 

Sizlere birkaç hareket tarif ede
lim: 

Evvela kolları - Kollan ileri doğ 
ru olmak üzre yukarıya doğru kal
kı~.nak ve sağ solda nindirerek es
ki vaziyetine getirmek. 

Kolları kaldırırken bir nefes al
malı ve indirirken nefeı vermelidir. 
Kollar kaldırılırken, omuz hizası • 
ua gelince el ayaları yukarı ır-;tiril· 
melidir. İndirilirken, omuz hıza • 
sında ayaları bili.ki• aıafıya müte
veccih olmalıdır. 

Sonra ayaklar - Eller kalçaya 
(parmaklar mülaıik ve ileri müte
veccih bat parmak arka tara fta ol
mak üzere eller kalça kemiğine 
konur. Omuzlar ve dirsekler hafif 
çe inhina peyda etmelidir.) 

Hareket dört azmanda yapılır. 
1 - Ayak uçlan yere temas ebneli 
üzere yükselmek, 2 - Bacaktan 
b ükmek, 3 - Bacakları germek. 
4 - Eaki vaziyete avdet. 

Vücudü doğru tutmağa, ileriye, 
geriye eğilmemeğe pek dikkat et • 
melidir. Bu talim bacak ve baldır 
adaleleri hareketlendirir. 

Daha eonra boyun - Boynun 
geriye ve ileriye, ••fa .ve eola doğ
ru bükülmesi adaleleri kuvvetlen -
dirir. Boyun mümkün olduğu ka -
dar uzatılmalıdır. Bu hareket ba ~ 
tın muntazam tutulmuı için çok 
faydalıdır. 

Her sabah bir çeyrek bu hareke 
ti yap1D1z. lleride pitman olmazaı· 
nız. 

Çeşit 
"' Mektup zarfları ilk defa ola- / 

rak 1839 tariıhinde kullanılmııtır. 
Ondan evvel mektuplar bükülerek 
bir kırmızı mühürle mühürlenir -
mıı. 

'f lapanyollar pertembeyi met'• 
um addederler. Bugünde kimıe ev• 
lenmez. 

:ı- Annamda kadınlar erkekler 
gibi giyinirler. 

- -o--

F ot o Fransa bedava 
resim çekiyor 

Fransız fotoğrafhaneıi sııhibi 
Mösyö Jan Vayinberg bugün, yarın 
ve öbürgün fotoğraflnn~>İne mü
racaa.t edecek bütün çocukların 
res:mlerini çocuk bayramı müna-
• c-hetile bt"dav ~ çekec~ğini dün 
akt'lm matbaa&rzn bildırmiş ve 
bu ~esile ile çacuklarımıza sevinç• 
lı Lir haber Vf'rmiıtir. 

HIMAYEI ETFAL Cemiyeti Riyase· 
tinden: 1 

Ankarada Y eoi,ehirde Gazi caddeıin
de Himayei Etfal Cemiyetine .ait ar~ ü; 
zerine yapıJacak apa.rtaman bıruuı yımu 
gün müddetle kapalı zan uıulile müna
kasaya konulmuftur. lhale 5 1 Mayıa/934 
cumarteai wünü aaat 15 de İcra edilecek .. 
tir. Münakasaya cirecekler ehliyeti fen.. 
niye veıikalanru ve fimdiye kadar vücu
da getirdikleri ehenuniyetli intaata ait 
fotoğraflar ve teklif edecekleri bedel Üze· 
rinden yüzde on mıktarında bir Banka 
kefalet mektubunu, fartname ve muka
velename mucibince hazırlayacakl11.n di
ğer evrakı ihale günü ıaat Onbire kadar 
Ankara Himayei Etfal Cemiyeti Riyaıe
tine vermeleri. Himayei Etfal Cemiyeti 
mezkUr inşaat1n ihalesinde ehliyei ve ik
tidan tebeyyün eden Müteahhitler ara
ıında tercih hakkını iatirtU1l huıuıunda 
s.erbeıtir. 

Projeler ve evrakı (enniyc Himavei 
Etfal Cemiyebnden yirmi lira mukabi • 
linde tedarik olunur. Yapılacak i,I r hak 
kında fazla izahat almak iıteyenler h -
tanbul Galata Danuphan 26 numarada 
Mimar Hüsnü beye her gün müracaat 
edebilirler. 
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6 PAZART 

HİKAYE Beklenen kongre yapıldı Esnaf bankası suiistimali tahki~ 
(Başı 1 inci sahifede) 

belki de son bir safhaya dahil ol
muttur. Bir taraftan bankanın mey 
dana çıkan vaziyeti fırka grupuna 
ve oradan da millet meclisisne ak 

Alten inilade edebilirler 
Alakadar mahafilde 400 bi 

liranın ziyaına ~e~iyet Y/t! 

aften istifade ebnelerine iuık' 
rülememektedir. Çünkü banka BAŞKA BİR YOL 

lstanbula seyyah 
bu sene neler 

Türkiye Turing ve otomobil kulübe • 
heyeti umumiyesi dün saat 16 da Beyoğ. f 
lu Kaymakamı Sedat Beyin riyaoetinde 
toplandı. Dünkü içtimada idare heyeti 
İntihabatı yapılmadı. idare heyetinin se
nelik faaliyet raporu okunarak tasvip e
dildi. Rapora göre geçen sene kulübün 
varidab, bir sene evvelkine nazaran 2713 
lira fazladır. Aza aidatı ve hükümelin 
yardımı fazlalaşmqtır. Bundan ba~ka 
10 • 25 kuruıluk mektup pullannın se -
yahat vizelerinde isfimali için hükumet 
müsaade etmiıtir. Gelecek sene kulübün 
varidabnm daha ziyadeleteceğİ ümit e
dilmektedir. 

getirmek için 
yapılacak? 

sederken diğer taraftan lktısat 
vekaleti de bankayı iflaa ve tasfi
ye karan almak için Adliyeye mü
racaat etmektedir. 

kika.ya kadar alacakhlaruı 
iokô.r etmemit ve faiz yürii 
Borçlular ile de bugüne kadar 
muhafaza edibniı hatta bir 
anlaşmalar yapilmı~tır. Bu va 
auç henüz müsbet aa.fhaya ır" 
tir. Ve evvelce parayı vel' 
ten i&tifade ebeler bile timdi 
den beri bankayı idare edenle 
nun tayin edeceği suçu -
mecıburiyetinde kalacaklardır· 

Nikahta aldandığımı daha ilk 
günlerde anlamıttım. Ne yazık ki, 
beni anlayamıyan ve anlayamıya
cak olan bir adamla ölünceye ka -
ciar biribirimizi bağlayan "evet,, i 
geri almanın zamanı çoktan geç -
mi§ ti. 

Kocamın gittiği gündenberi ilk 
defa dııarda yemek yiyecektim. 

Bir defa daha aynaya bakıyo -
rum, bir defa daha dudağımın bo
yasını düzeltiyorum ve arkamda 
güzel müge kokusu bırakarak çı
kıyorum. içimde kalabalık gör -
mel<, kalabalığa kanşarak aYUn -
mak arzusu var. Kocam senenin 
on ayını seyahatle geçirir. Bu, hiı
siz adaırun, uzun zaman beni yal
nız bırakmasından adeta yorgun 
bir haldeyim. Gelince de seyaha -
tinin uzun ve sıkıcı hikayelerini 
anlatır, durur. Benim de eğlen -
ceye, şefkat ve ihtimama ihtiya -
cım var. 

Yirmi beş yaşını henüz bitiren 
bir kadının her şeyden evvel aşka 
ihtiyacı vardır. Ona, iki sene sa
dık kaldım. Çünkü, kocamın çir
kin tabiati beni bütün erkeklerden 
nefret ettirdi. 

Fakat sekiz senedenberi artık 
sükiin içinde değilim! Bir zaman
lar sevdiğim ve babamın arzusile 
terkettiğim adama bir gün, 
rast geldim. Fakat, yaklaşmak ce
saretini bulamadığım için saklan -
dun. Eski günlerimizin hatırası ba-
9mu döndürüyor.Bu sekiz gün zar
fında kaç defa ona telefon etınek, 
kaç defa ayrılır ayrılmaz pitman 
olduğumu itiraf eden mektuplar yaz 

ma}< is~e~im. Onu arayıp bulmak, 
feliketımı anlatmak, yalvarmak is
tedim. Bu arzularıma beni unut
ması ihtimali mani oluyor. Bunun 
için projelerimi günden güne tehir 
ediyordum. Fakat, bu aktam artık 
kat'i karar vermiş gibiyim: 

Y azrhanes.inin kapısı önünde 
bekliyeceğim. Sonra ••• Sonra, ken 
dimi talihin cereyanına bırakaca • 
ğım. 

Kalbim tiddetle çarpıyor • Bu
güne kadar vazife ve fedakarlık 
yolundan başka hiç bir yol bilmi
yordum. 

Fakat, bu gün önümde bir baş
ka yolun açıldıltını hl.nedtyor -
dum. 

Onu, ltadiyerek ağır ağır do
laşıyorum. Yol bom 1ıo,. Nadiren 
geçenler beni görmek için dönüp 
bakıyorlar. Bazen geçen otomobil 
asfalt yol üstünde aeHizce kayıp 
gidiyor, 

Her halde boı yere bekleme
diğime eminim. Çünkü o, bu saat
te muhakkak yazrhanesinded"ır. Za
ten ~pının önünde bekliyen gri 
renkli otomobilini de tanıyorum. 
. Bekli.yorum, Vakit pek ağır ge 

çıyor. Nıhayet, bir zalim şüphe ba
na musallat oluyor. Eğer yanımdan 
geçerken beni tanımıyormuş gibi 
yaparsa? -

Bu düşünce beni adeta çıldırt
tı. Yaptığım harelcetten pifman o
larak evime dönmek için yürüdüm. 
Fakat, henüz bir kaç adım atmış
tım ki bu kapıdan karşıma bir göl
ge çıktı; bir dakika birihirimize ba
kıştık. O haykırdı: "Nermin!..,, 
Aman yarabbi, ne tesadüftü bu! .. 
Elini sıkmağa cesaret edemedim, 
fakat gayri ~htiyari ben de haykır
dım: "Tank!,, 

Bir müddet biribirimize bakış-

Tarihi roman: 119 

tıktan sonra cesaretimi topladım 
dedim ki: ' 

- Bu bir tesadüf değil Tarık. 
Bilhassa seni beklemek için gel -
dim. 

Kalbimin seyrini oıkumaya çalı
Jıyor gihi gözlerimin içine dikkat
le baktı. Sonra çocuk g;Di elimden 
tutarak otom<ıbi.line götürdü. 

İsyan etmiyorum. Arzusuna mu 
ti otomobiline biniyorum ve yanı
na oturuyorum. İkimiz de konuş
muyoruz. Bir dakikanın tatlılığile, 
bir zama.nki güzel hatıralarla mes-

= 

Bir gün Tarihle harsılastım . . 
tiz. Gri otomobil asfalt yol üstün
de son süratle ilerliyor. 

Yavaş yavaş heyecan bende 
galebe çaldı, boğazıma bir düğüm 
tıkandı, göz ya§larımı zapta mu • 
vaffak olamadım. Yanaklarımı ıs
latan sıcak yaşlar göğsümün üs
tünde kavuşturduğum ellerime ses 
sizce düştüler. 

Otomobil durunca kimsesiz bir 
yolun üstünde olduğumuzun far • 
kına vardım. Tarık bana doğru eği
lerek biraz şa§kın ve maıhcup sor
du: "Buraya geldiğine nadim mi
s.in yavrucuğum?,, Heyecandan se
•im çıkmadığı için derhal ceva.p ve 
reınedim, yatlı gözlerimle sessizce 
ona bakıyordum, 

_ - Seni tekrar bulduğuma ne 
kadar memnun olduğumu bilsen!. 

O, gözlerini gözlerimden ayır
madan konuşuyordu: 

Kocama ve evlendiğime dlli.r 
bir kelime bile aöylemiyorou. Hiç 
ıüpheaiz Tarık, bakışlarımdan, göz 
yaılarnndan hayatnnm faciaamı 
okumuştu. Biribirimi.ze o kadar ya
kındık ki onun nefesini yüzümde 
hissediyordum. Okşanmak, tatlı ke 
limeler, aşk kelimeleri i~itmek ar
zusile yanıyordum. 

lıte o gün, kocamın yalnız bı
raktığı yoldan ayrılma.ğa ve saa -
detler vadeden başka bir yolu ta
kibe baıladım. 

Mektep pansiyonlan 
ANKARA, 22 (Telefonla) -

ihtiyat paraları ayrıldıktan sonra 
mektep pansiyonlarının senesi zar
fında sarfolunmıyan paraların er
tesi seneye devredilmesi hakkında 
meclise bir layiha gelmittir. 

Yeni tuz layihası 
ANKARA, 22 (Telefonla)-· 

Yeni tuz kanun layihası meclise 
verilmi9tir. 

Orman fakültesi 
ANKARA, 22 (Telefonla) -

Yüksek Orman mektebi Ankara 
Yükıek Ziraat Enstitüsüne merbut 
olmak üzere Orman Fakültesi hali
ne kalbedilecektir. 

Son bir <ene içinde lstanbula vapurla 
14200, trenle 15878 seyyllh gelmiştir, 
Bu miktarlar, evvelki senelere nazaran 
fazladır. Geçen seneye nazaran fazlalık 
7302 dir. 

Kulüp propaganda ne!rİyatuıa ehemmi 
yet vermiştir. Muh!elif lisanlarla birçok 
~fitler, haritalar, broşürler neşretmiştir. 

Kongreden bir köfe .. 

Raporda, lstanbul matbuabna bilhassa 
t.,tekJ<ür edilmekte, kulüple olan alaka 
kaydolunmaktadır. 

Memleketimize fazla seyyah celbi için 
önümüzdeki sene birçok yeni tedbirler 
alınacaktır. Bu meyanda Adada, Florya' 
da asri plajlar vücuda getirilecek, Ada. 
!arı güzelleştirme Cemiyeti ile teşriki 
mesai edilecektir. 

Kemalettin Sami Paşanın cenazesi 
(Başı 1 inci sabif~de) 

dün Almanyadan şehrimize geti -
rilmiştir. Merhumun cenazesini 
karşılamak üzere Sirkeci lstaayo -
nuna Gaziantep mebusu Kılıç Ali, 
Cümhuriyet Halk Fırkası vilayet i 
dare 1heyeti reisi Cevdet Kerim, 
Halkevi reisi Ali Rıza , Beylerle 
bir çok zevat, Alman sefaret ve 
konsoloshanesi erkanı, şehrimizde 
bulunan Hitlerciler ve daha yüz • 
!erce Türk ve Alman gelmitti. 

Merkez kuınandanı Fehmi Pa -
şa merasime nezaret ediyordu. Mer 
bumun meslek arkadaşlanndan bir 
çokları gelmişlerdi. 

Askeri ve polis müfrezesi mev
kilerini almıştı. Saat 10,20 de kon
vansiyonel treni Sirkeci garına a· 
ğır ağır girdi ve durdu. 

Merhumun cesedinin konduğu 
büyük cenaze vagonu fürgondan 
sonra geliyorci'U. 

Kemalettin Sami Paşanın 
hastalığı üzerine Berline hareket 
eden ve fakat ölümüne yetişemi -
yen biraderi Hamdi Bey de kon • 
vansiyonel ile gelmişti. 

Merhumun vefatında Berlinde 
bulunup evvelki gün ıehrimize gel
miı bulunan hemşiresi Hayriye 
Hanım ile Hamdi Bey, merhumun 
vagonu önünde kucaklaşarak ağ
la.mağa batladılar ve bu iki kar
deıin ağabeylerinin tabutu önün • 
de ağlamaları herkeai ailattı. 

Vagonun kapıamdaki mühürlü 
bağ memurlar mü·va,cehesinde ke
sildi. Ve kapı açıldı. Vagonun içi 
çelenkle doluydu, Çelenkleri as • 
kerlerimiz birer birer aldılar ve 
belki elliye yakın çelenk vardı. Bu 
meyanda Alman hükiimeti, Alman 
Reia.ir;ümıbunı, Alman Batvekili, 
Harıcıye nezareti, Türk sefareti, 
Türk tebeası, Hamburg lş ban· 
kası şubesi, Türk talebeai, mer " 
bumun dostlarına ait muazzam 
çelenkler vardı. 

Merhumun , tabutu Türk bay
rağına sanlınış olduğu halde el -
fer üstünde vagondan çıkarıldı. 
Herkes cenazeyi büyük bir matem 
içinde selamlıyordu. 

Bu esnada ihtiyıırca bir hanım 
ta.bota dc>ğru atıldı: 

-. Oğlum, oğlum! 
~ıye hıçkının bu ..,., Kemaletıtin 
~ Pilf'IJUD lı:eclet-li annesinin figanı 

. 111i. Bu, k•lpten, aiyerden kopan ses 
ve göz Y' ~an karırsmda ağlamıyan 
kalmamııtı. 

Tabut, belediyenin cenaze otomobi
line yerleıürildi ve bir kraan çelenkler 
de tabutun üstüne , otomobilin önüne 
ve Ü~Üne kondu. Diğer çelenkler önde 
oldugu halele cenaze otomobili hareket 

etti. Asker ve polis müfrezesi iki taraf
lı olarak cenazeyi takip ed İyordu. 

Böylece Gülhane hntahanesine gi -
dilerek merhumun cenazesi oraya alın
dı. 

Cenaze 16 mart şehitliğinde 
d efnolunacakhr 

Memum vefatından evvel babasımn 
metfun olduğu Sinopta defnedilmesini 
lıemıiresine vasiyet ebuiıti; fakat mel"' 
bumun silah arkada§lan kendisinin 16 
mart lstanbulun itıı:alinde ıelnt düşen 
10 uncu Kafkas frrlraaı"" menoup as -
kerlerimizin metfun bulunduğu Eyüpte 
iri ıehitliğe defnedilmeM arzusunu iz -
har ebniıler ve buna aile9i de muva -
fakat eylemiıtir. 

Malıimdur ki, Kemalettin Sami Pa
şa, o vakit 10 uncu Kafkas fn-kası ku
mandanı idi ve bu hrka 1 stanbul muha
fızı olarak bulunuyordu. 

On be§ martı on altr marta bağll -
yan gece de 10 uncu Kafkas fırlıa.ı • 

-nm Şdızade kaTakolu düpnanlar tara
fından sanlmrı, askerlerimiz laTafından 
mukavemet görmüt ve bir kısım as -
kerlerimiz yataklarında §elııit edihniı -
!erdi. 

Bu hücum dolayısile Kemalettin Sa· 
mi Pa§'lyi da istôbdaf ediyordu. 

Meriıumuın cenazesi çarıan'lba günü 
büyük merasimle kaldmlacaktrr. __ 

Merasim programı 
Almanya büyük elçimiz Kemaldtin 

Sami Patıtrun cenaze mer.ınimi çarşam -
ba günü yapılacaktır. Merasim için ga
yet büyük bir program tertip edilmiş
tir. 

Ce...,e evvela Ayaoofyaya getiri • 
lecelı: _.,.,zı kılınacak Ye orada t..,dı:
kül edecek olan mer...m. alayi Salkım 
..Oğüt, Alemdar caddesi tarikile Sirkeci, 
Eminönü, nihayet köpriide Haliç islıele
ıine götiirülec.C.: iskelede hazırlanmış 
bir Haliç vapurile Eyübe götüriilecek 
ve orada 16 mart ıef>itlerinin yanma de!
nedilecektir. 

Meruim alayi şu §ekilde tesbit edil· 
mittir: 

Önde askeri süvari !atası, bando, ve 
piyade, btr polis müfrezesi, onu mütea
lı:ip reioicümhur hazretleri namına çe -
lenk , ondan sonra diğer çelenkler bu
lunacakbr. Çelenklerden sonra tektt -
!ekleri defne dallarile süalenmit ve ya· 
ğız atlar kO§uJu tabutu hanıil top ara
ba11 ahzi mevki edecelınr. 

Tabutu ta§ıyan top araba .. nm iki 
y..,...da üçer zabit ve aıralıanm arluo
srnda, ~umım ailesi sonra aıratile 
vali "" belediye rem, Kolordu kuman
danı, fnb reiaô, Ahnanya büyük el -
çisi, Ahnanya baflıonsolosu, hariciye ve 
ki.Jeti namına Şevki Be:y, meTkez ku -
mandam, emniyet müdürü, kıdemlerine 
göre lstanbul konooloslan ve cenazeye 
İ§tirak edecek olan diğer zevat bu -
lwıacaktır. 

Soma bütün bu zevatın arkasından 
gene bir polis müfreze.i cenazeyi takip 
edecektir. Cenazenin iki tarafında kısa 
fasılalarla janda"-1ar yürüyecektir. 

Cenazeye ittirak edecek olan resmi 
Taziyeti olan s.iYiUer, caket alay, aiyah 
eldiven, siyah ıaı>ka, siyah boyna ba· 
ğı ve siyaılı ayakkabı gİymİf bulıma -

Aldığımız mallımata nazaran 
lktısat vekiletinin Esnaf Bankası
nın vaziyeti üzerindeki tahkikatı 
neticelenmi~ir. Vekalet tahkikatı 
iki cepheden yapmıttır. Birincisi, 
vekiletin Anonim firketler üzerin
deki devlet mürakabesi noktai na
zarından, ikincisi bankanın devle-
te olan paraları ve mevduatı ziyaa 
uğratması n;-ktasmdandır. Yeki • 
letin tetkikatı Esnaf bankasının ni
zami sermayesi olan 100 bin lira -
dan maada 250 bin liralık mubte • 
lif devlet ve halk inevduahnı ziyaa 
uğrattığı neticesini vermektedir. 
Bu tekilde vekilet bankanın dev -
!et namına mürakabesi heyetinden 
istifade ederek banka hakkında if-
18.ıı ve tasfiye kararı verilmesi için 
Adliyeye müracaat edecektir. 

Elek ettiğıitniz malıimata nazaran 
vekalet §ekli ziyam hileli ve suiniye
te müatenit bulunduğu kanatinde ol
duğundan baınka ile yakından, uazk
tan alakadar oımu., müdür, meclisi 
idare azası ve miirakrplerin derece 
dere<:e m.....,ı addedilmeleri icap etti
ği neticesine v annış.tır. 

Mesal kim? 
Bu banke. itinde Faik Beye veya di 

ğer b.ir ~alu... kabahati inbiaar ettir · 
mek caiz olmadığı kanaati vanlır. 
Belki bankanın yedi seneden beri de 
vam eden kötü idaresinde vazife al -
DU§ olan biliiınum müdür ve meclisi 
idarelerin ve bankaıım müra.kabe&ile 
Pek yakından alakadar olan ve za -
ınan zamatı mem..urlannı bnka mecli
&İ idareune veya mürakıpliğine tayin 
ebn.İş olan belediy-.in de kanuni ta . 
ıkibata manız ka]muı, bugünkü va
ziyetin zcaruri bir neticeei olarak le -
likki edilmekıted.ir. 

Adli tahkikat 
Eanaf Bankasmm vaziyeti lwkulci

yeeinin tayini için vilayetten banka
nın develt müem ıeıi ve memurları
nm da devlet meonunı addedilemiye -
ceğtni biiılinni§IW. Şiındi ortAda CÜ -
riinı olup olmadığı tetıkiık edilmekıte -
clir. Takiba.tı müstelzlm cürüm olup ol 
madığı anl14ılmadıkça me..eleye müd
deiumumilikçe inkitaf verileanemdı: -
tedir. Bu cihetin anl~ılmaaı iç.in müd 
deiuma-ilik belediyeden, belediye en 
c:iiınenince yapılan tahloikat neticesi 
V<> bu hususta hazırlanan rapor sure 
tini ntemittir. 

caldardır. 

Merhumun son sözleri 
Meıhmn midesindeki k8D14'1'den a • 

meliyat için hastahııneye giclel'ken: 
- Bu teles- gabila kıırtulanuya.ca· 

iım-
Demitôr· Halbulô muhtelif harp cep

helerinde bir çok yaralar al&n, ı.olu • 
nu kayLeden bu kalır.nan asker hiç bir 
vakit yaıamaktan Wnidini kemıemit -
ti. 

Vefab ıünii rel"ıkatına: 
- Sen üzülme, kızım da üzülme • 

sin, sen fİmdi kızllDlft yanma git, ye
sneğöni yeme<ıİı>e neZTl!lftt et, olmaz mı 
demiı1ir? 

Baımdan aynlmayan relibsı J-fanmı· 
efendi, zel'cinİn IÖzlenni yerine geti -
renk gebnek üzere ritrniıtir. 

HemP...,.i Hayriye Hannn yanında 
kalmııtır. 

Kernalet:bn Sami Paıa bn- müddet 
.-ra keaılöo.ini ka,Leder gibi olmuş ve: 

- Vatan, Dumlupınar, harp, ileri, 
ma:rı, marı, allah allah ... 

Tahli.iye de alacaklı 
Bankanın alacakhlan meJ 

tahlisiye idareoinin de buluııod 
dana çrkmrıtır. Tahlisiye id 
eski ta.hfuiyeden devren ve 
valar net>ice.inde alman 42 b' 
da bir auiteoadüf olar.ıo.k bu 
.bulunmuı ve tabii bu paralar 
lara kanımrttır. Bu noktadan 
tin bankadan alacağı Milli iki 
kuınm ta.sfiye.llnden mütevell 
ile birlikte 80 bin lirayı g 
Baııoka aleyhinde bu mesele ·· 
bir dava açrlrrus ve para i&I 
Alacakhlan için lilayıt kalan 
borçlannr veıımemek için de 
kaya yakışmayan akla, hayale 
yen müfkül&ı: ibdaa etmi,tir. 1 
İr.,.i bankadan alacakhlann 
noi İstemiş, ' banka bunları da 
bildinnekten utinkaf ebnİltir· 

Derece derece memliy 
Hukukçulara nzaran borçla 

nunun 41 inci maddesi bu 
reık kaeclen, gerek ihmal ..., t 
veva tedbirsizlik ile zarar · 
§ahrs veya tahısların o zara 
minine mecbur tutulmalarını 
BinaenaleY'h bıuı.ka nizamatı1' 
na mugayir olarak teminatıı~ 
kıymeti oknayan temin&t muk 
de para vererek veyahut her 
retle olursa olsun alacaklaJ111l 
etmiyerek ta.hails.iz kaim....,.,. 
kanın '5erlllayesinin tunun buıı 
de bitip tükenmesine sebep ol 
derece d.......,e ciimleainden :<.İ 
rayan hukukun tamamını dav• 
ğe lüzum vardır. 

Mahhemerdin hararı 
Eonaf Bankası tabliaye id 

açtığt davaya mukabil dna il< 
dere<lı: icra merciinde oalüıi:rel 
dür ve mümeMilleri nimzalaff 
edilmittir. latanbul asliye 
birinci Ticaret dairesi bani< 
mukahi ldava ve iddiaamı s-1 
tarihinde verdiği bir kararla 
mittir. Mahıkeme karannda 
tedir ki: 
l~a do&yasının celp ve tetl ... 

le vıcahen cereyan eden tah 
muhakemede icra takibinin 
heMbı cari varak- ile m..
bul mektubuna mii.slenit bııl 
anlaplmtuına ve bu möddeİ 
me2kür mektubun bankadan 
rilen mektup olduiunu ikrlJf 
ne, buna n~ barı; miJıJtıf' 
ayycn ııe müddei bankanın t 
dikında bulanduğu binnetice '• 
icraiyenin tloinıJuğu tahaltlı,,.. 
mesine ve mulıa-an tediye 
ile bu gıina esal>bı mbııtiyeylJ 
rin bulunmamtuına binaen lı 
reddine ile mautrili muha . 
müddeiye tahmiliine ve talı~ 
nan elli lira avukatlık ücretitı•~ 
deiden alıtıarak miidJeialeyh1 

mellİne lıabili temyi2 olmalı 
8-11-933 tarihinde vicahen ~ 
likan lıarar omlıli. 

Yeni yeni isimler 
Banlıianm, ,m.diye ika.dar 

lan ve ıra.zetelerde intitar .,,Jel 
lerde nmaada. birçok memurl 
h ...... belediye memurlarınıı> 
ald>klan tesbit eclilmİJıl:ir. S
anlık bunları mahlı-e . • 
irıe de bi...;oğu bu verecekler'"' 
eünitlerdir. Bu ınemurlar P 
falelıi müteselsile ile almııla 
ka hukuk m\iıavirliği bu i•İJıl 
li&te&ini çıkarmaktadır. 1 

T evlik T altıt Bey fleo 
Diye vakit vakit kendi kendisine söy

lenmiş, ve merhumun oon sözleri bun
Lır ohnut, kahraman uiı:er, muvaffak 
diplomat gözlerini d.ediyete kapamış -
br . 

Cenaze Belgrat'tan geçerken 
BELGRAT, 22 (A.A.) - Türkiye

nin Berlin sefiri Kemalettin Sami Pa -
§Mlın ~i, bugün Be}gnt istasyo -
nundan geçerken, Hariciye nazırı M
Yevtich namına nezaretin bir mümes • 
sili tarafından selamlannuıtır. 

Esnaf Bankaaı vaziyetini . 
çin emir alan mülkiye müfe 
fik Talat Bey dün Çorluda~ 
ze gelm İflİr. Tevfik TaJal 
va.z'ıyet etmiş bir haldedir. "'{ 
h fdrilde tetkik-ta bqlayac 

Muhsin Bey behletıi. 
Anlı:arada Esnaf BankMI 

gul olan Muhsin Beyin bugiiı' 
ze dönmesi muhtemeldir. 

Güneşin Oğlu 
Hitay ağzını açmadan, sihirbaz 1 

gülerek mırıldandı: 
- Şimdi gördüklerimi söyliye

ceğim.. Beni iyice dinleyiniz! 
Ve gözünü bulutlar arasında be

liren sönük bir yıldıza dikerek an
latmağa bllfladı: 

- Cenup sokaklanna gideceğiz. \ 
Diye bağırdı. 
Gecenin alaca karanlığına dal

dılar ... 
Yıldırnn gibi koşarak gidiyor-

lardı. · . _ 

kadın bir kral karısıdır. Bizim e
limize dütmüş bir tutsaktır. Ka
natsız bir kuta ben çocukken bile 
sapan atmadım. Ona çok acıyo-
rum ... 

- Ya beni öldürseydi? 

Baykut ölümdell 
kurtuluyor rno1 

Önü bahçeli bir eviıı. 
da durdular. Burası Sefll1 

viydi. 

_ Baykut kendini öldürecek ka-ı 
·dar budala bir adam değild?"·. ~.e~ 
onun bir kazaya kurban gıttigını 
zannediyorum. izini bulmak için 
bu ihtiyara yalvarmıfhm::· . 

_Çok iyi dü,ünınütsun, Hıtay! 
Bugün ben de buraya uğramıttım· 
Jhtiyara selam verdim .• ~aşı ucun
da bekledim.. Yüzüme bıle bakma
dı. Hiddetlendim .. ayağımla önün
deki ateti yere devirdim ..• ve so~
radan anladım ki, bu ateş onun ı· 
çin yanıyoı<ınuş. İhtiyar bu sırrı ba
na ateş yere döküldükten ve tılısı
mı bozulduktan sonra söyledi. Şim
di Baykut'un nerde olduğunu yıl
dızından sorup anlıyacakmış. Ba
kalım Baykut'un yıldızını bulacak 
mı?! 

Fazla konuşamadılar. 
ihtiyar sihirbaz başını kulübenin 

kenarındaki delikten dışarıya çı -
kardı .. ve gökteki yıldızları tetkik 
etıneğe batladı. 

İkisinin de yürekleri çarpıyor· 

Yazan: lshenJer FAHREDDiN 

Sihirbaz Baykut'un yıldızını bu
lamazsa, ne olacakh? 

Bu endite en ziyade Hitay'ın 
beynini hrmalıyordu.. Çünkü bet 
on gün evvel ayni sihirbaz, çoban 
kızının yıldızını bulamamıftı. 

Hitay heyecan ve telaş içinde 
ttiriyordu. 

Sihirbaz kendi kendine bir şey
ler okuyarak başını göğe kaldır
mıştı. 

Vakit ilerliyor .. Sihirbaz başını 
gökten indirmiyordu. 

Bora ümidini kesmeğe başlamış 
tı. 

- Şimdi anladım ki, Hamat ha
kikaten bir ( esrar beldesi) dir. 

Diye söyleniyordu. 
Sihirbaz birdenbire başını içeri

ye çekerek: 
- Onun yıldızı çok uzaklarda .• 

Fakat, gördüm ..• 
Diye haykırdı. 
Bora birdenbire sevinçle çoban 

kızının yüzüne baktı: 
- Boş dönmi ece "iz galiba .. ? 

- Şehrin cenup sokaklarından 
birinde .. önü bahçeli küçük bir ev. 
Semiranın evi. Loş bir oda .. Bay
kut baygm bir halde burada yatı • 
yor .. Yıldızına sordum: "Baykut 
Y8.fıyacak mı?,. yıldız cevap veri
yor: "Bir saatlik Ömrü kaldı .. Ça
buk yatitiP kurtarırlarsa, yafaya· 
bilir.,. Delikanlının yattığı evde 
kendisinden başka kimse yok .. 
Hepsi kaçmış .. Baykutu zehirleyip 
yola çıkmıtlar. İşte, onları da görü
yorum: Hibar yolunda .. ıssız dağ 
yamaçlarına tırmanarak gidiyorlar. 

Bora, ihtiyardan bu malumatı 
alınca derhal odadan dışarıya çık
tı.: 

- Haydi, Hitay .. Sen de bizimle 
beraber gel .. Onu elbirliğile kurta-
ralım. , 

İhtiyar sihirbaz, reisin arkasın· 
dan sesleniyordu: 

- Onu bulursanız ayaklarının 
altından ve boynundan kan akıtı
nız! Çabuk ayılır ... 

Bora, kapıda bekliyen muhafız
larına: 

* * * : . ..: ... .. ı" -Hitay yolda reise sordu: 
- Baykut ölürse, Kral Oflllerin 

karısı idam edilmiyecek mi? 
- Hayır .. Halka kartı onun •e· 

hadeti lazım. Herkes, bu kadının 
beni öldürmek istediğini Baykutun 
ağzından itibneli. 

- Opserin karısı sizi öldüre
cek,öyle mi? 

- Şüphesiz.. Baykut yditme
mit olsaydı ... 

- Otaserin karısı bugün de ayni 
fikirde mi acaba ... ? 

- Beni öldürmek için karsıma 
çıkan bu kadın beş on gün ~nra 
kararını değiştirecek değil Ya!. Ko
casının saltanatını iade etınek eme 
lile elbette bu fikrinden son daki
kaya kadar vazgeçmiyecek. 

Biraz yürüdüler .. 
Önündeki gözcüler kenar sokak

ları arayarak koşuyorlardı .. Reis, 
çoban kızile konu,arak yan yana 
gidiyordu. 

Hitay: 
- Yasamızda kadın öldürmek 

ünah değil mi? dedi. hem de bu 

- Saraya gelince üstünü arama-
lıdiniz ! Kabahat sizde. Onu neden 
serbest bıraktınız? Dütman, el
bette hasmini yenmek için, her yol
da.o yürüyecek, her aklma geleni 
yapacak. 

- Kurultay karar verdi, Hitay ! 
Otuerin karuı ölüm cezası göre
cektir. 

- Yasamızı unutuyorsun ... ? 
- Yasayı unutan sensin! 
Ben mi? 
- Öyle ya.. Yasamızda: "Türk 

yurdunda kargaşalık çıkaranlar ve 
Türk ulularını öldürmek istiyenler 
ölüm cezası görürler.,, diyor. Bu 
kadın beni öldürmek istemiştir. Ö
lüm cezası görecektir. 

- Bu kadın sizi çok severse ... 
Ve sizin için kocasının ve saltana
tını terkederse .. 

Bora, çoban kızının sözünü kesti. 
- Bırak bu manasız lafları, Hi· 

tay! Bir yurttaşımızı ölümden kur
tarmağa savaşırken, bana cin bakış 
1ı ve içi boş bir kadının sevgisin
den ahsetme ! 

İçeriye herkesten ö11e 
mitti. Reisin arkasındatı lıİ' 
Hitay ve mubafızlardaıı 
tereddütle odaya girdiltl" 

Hitay çok ümitsizdi.. • 
sağ bulacağını tahmin etııı' · 

Güne§İn Oğlu odaJ1lll 
§esinde yatan Baykut'ıı 
derhal üzerine atılmıştı· 

Bora delikanlının ~ 
ğildi .. Ve yavaş yavaş 
ğını görünce: 

- Ölmemiş .• 
Diye haykırdı. . 
Sihirbazın tavsiye•İ111 ~ 

yapmak lazımdı . B~\ı 
yaktılar .. Ateşte deııı 1~1,, lar .. Ve Baykutun aya •1, 
tindan kan akıtarak da8 

Muhafızlardan biri: J 

- Baykutu afyoııla.1 fil" mişler., Bahçeye çıkar• 1 

alsın.. J<ıl' 
Diyordu. Baylcutıı 

lar .. Bahçeye çıkardıla_~(i 
suya soktular .. Vücııd" 
turmağa basladılar. .

1 
..Ji - - sı ""'. 
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inkılap kürsüsünde 
Hikmet B.in dersi 

(Başı 1 inci salıifedc) 
dikleri arazi meselesi, İngilizler, 
Arıburnuodaki harp sahasının ken 
disin~ verilmesini i. temişlerdi. 3 
- htanbul dahil olmak üzere 
T rakyada 20 bin kl,iden fazla bu
lundurmamamızı istemitlerdi. 4 
- Adli kapitül syonlar, 5 - Müt
tefiklerin istedikleri tazminat me -
seleleri, 6 - lnal esnasında bize 
tasdik ettirmek istedikleri muka -
veleler meselesi. Bu imtiyazları, za 
manm icaplarına göre değiftirme -
miz isteniliyordu. 7 - Şimendifer
erin teslimi me·elesi 8 - Yuna -
- d • nıstan an istediğimiz tazminat me 

selesi, 9 - Borçların sermaye üze 
rine mi, yoksa faiz üzerine mi tak 
sim edileceği meselesi. 

Bu __ lelerden gerginlik haarl 
<>ldu. Nıhayet 4 Şubat günü jlci taraf 
'erlakarbkta bulundular. Musul me -
:.elesinin hallini sonraya bırakm.aia 
.-uı oldular. Bi:ı: de, Anburnundaki 
nezarlıklan lngilizlere vermeğe razı 

, lduk. lngilizler, Trakyada istediğimiz 
.ad:-r a~er bulundurmak haklmnızı 
•eslım ettiler. Adli kapitülasyonlar ko
ıay halledilecek hale geldi. Müttefik
te_r harp tazminatından va2ıeçtiler. 
8.ız de ırıW...dere edilmiş gemilerimi -
zan parasını iatemekten vazgeçtik. 
". •,~ız, 1stanbul hüküınetine kabul et 
tır. end ınuk kaveleler meselesinde anla
.$a.mil 1 • 

Biz bunla h . . · · , . tik y rın sonra alledılmesın1 ıs 

d.emı · un"n tazminatı meselesin· 
c ısrar edild" Bo ·· . d ı. rçlarm sermaye u-

zerın en ta' · · ., '· 1 , I .t~ımıne muttefıkler razı o 
!JU ar. 

Münaziünfih 9 5 · h il d"ld. M meseleden ı a e-
yı ı. . eselelerin yalnız bir tanesi 
unanıatan · · · · 'k. , k a aıttı. Halledılmeyen ı ı 

n1ese.e al d t . . ıyor u. Bunlardan da asJ 
nızaı mucıp ol dl" k . ··ı· 1 d ~ · . an a ı apıtu asyon ar 
I· '-,.; ıt;"• aak.,ri hir çok kayıtlardan 
J•? ku . uk. Müttefikler yalnız iktısa-

1 apt~l.. ' 
le 

1 u asyonları tazammun ede • 
:-e meaeleJ- d .1 B · b ..,r e ıırar ettı er. 

d ıız, 1unı...., kRbul edeydik, iktısa -
en au •ız d' k . . dif 

1 . • 
1
, · uşece tık. Şımcn er · 

erımız e • d -
umeti · crm e olacaktı. lstanbul hu 

1 1 . nın, :Zorla imza ettig'"' i mukave-
e erı tanıy k nd 
musteml k aca tık. lktısat sahası a 
tık Da;~,. eh ~ahiyetinde bulunacak -
dumuzu b tfıf, !akir kalacaktı~. f:?r 
zi muhaf eı 1Yel1'\1yecektik. Arazunı • 
t hl"ık · a:ıa cdemiyecektik ihtilal 

C&Jhe k . 
lacalttı T- :>-r•ı kapılarımız açık o-
di gittik urtıye iktıaat sahasında ş~ 

lraftan Çe .uvvetleşiyor. Çünkü, hır 
yer v~ aı Ye!'~ veni fabrikalar yapılı 
,..ahasıncı nıt.ı ·~at yapılıyor. lkbsat 
yıikseleb ~ · oer-beat olmak ta yesin de 
be1 sene 

1 ıyoruz. Sıkıntı çeksek bile 
co.k iyi ot:"1ra.k •aziyctimiz bugünden 

G - ca lır. 
urz.on L 

B . , aus.onne'dan -kiliyor 
ız gene La "" ... 

Jel im: usanne konferansına ge 

lngili~ ba .. 
Lausanne.. f<nurahhaaı Lord Gurzon 

· d b 1 t.,rketti. Murahhas heyeti 
nı e er be .. d d . 
1 • r gotürdü "Lon ra a ış erJn var f • 
hep ol ' azla kalamam., dedi. Se -
k . f"' ·•~ahı. ta adli kapitülô.syonlarda 

1 tı<ır 1 1·1· f . c·· hey r . 1 a tnı gösterdı. urz:onun 
yok;uıc ~eraber götürmeaine ~b~p 
d · · ur ~on bir daha Lauaanne a 

onrnedi 8 k d·t . 1 • u adar halle ı mem.ış me 
. ht~1 .varken adli kapitülaayonlardaki 
1 ıd afı neden ileri sürdü Şayet de -
.aey ı ki, biz ''şu fU fU imtiyazları ta -
i:'~· tu şu '" 5imendiferleri elde k Undunnak için konferansı geri bı l !•k, bütün dünya ayaklanacaktı. 
dn.ııltcre efk8.rı unıumiye•İ, aleyhine 

onec:ekti. Bilhaua o zaman çok kuv 
Vetli olan aosyalistler, itiraz edecekti. 
Halbuki adli kapitüti .. yonlan ileri sür 
dü. Çunkü onları lngiliz tebaaarna 
zulüm yaprlmaıı ihtimalile kartılafbr -
mak istedi. OnJarı kazanmak istiyor
du. 

Bu sebeple inkıta oldu. Eaas me -
S<'le, bizi bütün kazandıklarımızdaRt 
zamanla ma.hrum ebnek ihtimalini el 
de etmekti. F kat bunu yaparken ar 
be !<adar gitmeği düşünmediler. An
la,ılan ümitleri, \U idi: Türk. hükiime 
t~ ve rnillati, itin ehemmiyetini olabi
lır ki anlayamazlardı. 

. Mesela timendiferlen, biz idare et
~ıyelint, lnailizler jdare et.sin. Şu im 
t~yazdan bu iıntiya.zlard.an zarar ede 
lım. Ya harbederaek zararımız daha 
~-~ ~2 ~lac~k? diye dü,ünebilirlerdi. 

W: ~dletı, yapacağı fedakirlılda -
rın ıleride!U -L~-: ti .. --'---~ h . 00-•-.q.u.Ye n• an..1&1ll&U&D 

mu~ded':Y• İmzalayabilirdi. ihtimal ki 
yem en ınlcıta 1 
btm. o ursa ordusu da har -

e ıyecek, ka x k 
TürklAr · h·ı· 1 çmaga batlıyaca , 

~ ın 1 a edecek! d. 
inkıtadan aonra. "k• er_ 1· • 

Ümit ett·ı..ı . . . l ı uç ay geçtı .. 
ı erının h b. . . 1 d 

Türk hükiam t. . ıç ıru.ı o nıa r. 
. e '· •nlıtıtaın ehemmiyet .. 

sız feylerden değil ha t' I 1 en olduğunu, istediıc.ı Y~ 1 mese e er 
bul .. dil;rse kendim" · bc~ı şeyler ka " 

... . .. ıza ır da.ha topla 
yamayac ganızr ılan etti V b 

· · d t · · · • e sa ret-ı. etıee e e,rınıaanıde k f 
"d t 1 d M .. on erans 

yenı en op an ı. .. ~!'•k•••lar, mü
zakereler eldu. Görduler ki TÜrk 
dusu inhilal etmiyor, zayıflıumyo~r= 
du. . " "d 

lngilterede ue, Y_~nı e~. harp mi e 
decejiz? Kan mı dokecegız?" diye 
ela$ başladı ve Lausanne muahedesi 
İmzalandı. k • 

Muah d parlak muvaffa ıyettır 
M eh ed, rlak bir muvaffakı • ua e e pa .1• ım· 

yettir ,,_ b""tun·· dünya ı an e ış-. ounu u .. 
tir. Om:nanlı imperatorlu~~na.' uç asır: 
dan beri Dumlupınar gibı. bır • a&kerı 
:ta fer g0··nn d... .b. bı"r 51yaoı zafer d e ıgı gı 1 • • • 

e kaunmanuştır. Yeni Tiırkıyenın 
kuruıuM•nd L e Oumlupınarı 

....__ T- au•ann , d" de 
kı ... ,.,n etmııtir. Bir ordu ki ken 111 nk 
uvveıı· b" ·· de yo 
d 

1 ır orduyu on dôrt gun d 
~ ıy..,. B. ih. e oy\e tey dünya tar ın 
ı:orulm-· . ' f · d ga yet '""1•ttir. l.au~nnc za en e. 
lnut~u • münakaıalan çok ~iddetlı ol 
•ı g ·ur. Yen iden harbetmek tehlike • 

"'" ttl • 19 nesınd [11Un 1 ftır ve u.ire. Ta 19 se 
d k~r:rl rzurumda toplanan ko~re
zayıf b 1 lıl"ıla.n esasları yanı en 
1 U Und • ' ·• ebatını 

1 
urwnuz zamanın muta -

duk. F •tln .;• kabul ettirmiş oluyor
&a_nne ııo.: ır. Şe.y i&tememi,tik .. la~ 
hıç bir ,,. 11j,::j'•tır ki: Türk milletı. 

e llzaktan yakından mu 

Kazım Pş. diyor ki 
(Başı l inci sahifede) 

babaya ait değildir, bütün cemiyete 
~amil milli bir borçtur ve çocukla
~ımızın hakkıdır. 

Himayeietlal cemiyetinin bu lıu 
su la aenelerden beri göstermek -
le olduğu yüksek faaliyet ve mu -
vallakıyetler her türlü takdir ve il 
tihara layiktir. 

104-934 A. Kiizım 

Mecliste ve Fırkada 
Görüşülecek işler 

(Baft. 1 inci sahifede) 
bilinde sigortalı olmak demektir. 
Fakat buna mukabil maatlı bir me 
murun terfi ve tefeyyüzü bare
min dar kayıtları içinde ne kadar 
çetin iae, ücretli memıırun da dev
let kadrolarındaki ücretli memıı -
riyetlere tayinleri o niabette kayıt 
ve farla tabi değildir. Ve tatbikat 
öyle manzaralar vücuda getinniş
tir ki, on, on bet sene çalışmak 
suretile maaşlı bir memurun 
elde ettiği aylığı ücretli bir 
memur daha ilk ayında kazanmıt 
oluyor. Devlet tetkilatında i.hen -
gin bozulmasına, bazı memnuni -
yetsizliklerin ba, gö:termesine se. 
bep olan bu vaziyet belki yakında 
fırka grupunda münak&fa edile -
cektir. Ücretli memur kullanmak 
usulüne nihayet vermek mi lazım
dır? Bugün için, bu sualin cevabı 
evet olamaz. Devlet kadrolarında 
kullanılması elzem bazı genç ele -
manları baremin dar çerçevesi i -
çinde temin imkanı oldııkça müt
küldür. Daha sonra ücretli memur
ların istikbalde tekaüt maaşına is
tihkak kesbetmek sııretile veya a
çıkta kalınca açık maatı almak su
retile bütçeye bir yü.1< tahmil etmi
yeceklerini de dütünmek lazım _ 
dır. Yalnız bugün ifadesi kabil bir 
hakikat varsa, o da barem kanu _ 
nunıın tatbike tta pek muvaffa -
kıyetli neticeler veren bir kanun ol 
madığıdır. Ücretli memıır mesele -
sini tahlil ve münakata ederken, 
barem kanununu da tetkik mevzuu 
saymak lazımdır. 

Mecdi SADRETTIN 

Kükürt kontenjanı 
ANKARA, 22 (Telefonla) -

Umum kontenjan listesine üç aylı
ğa ait olmak üzere 3000 ton kükürt 
kontenjanı ilave edilmi,tir. Gaz ve 
buz fabrikalarının İptidai madde
lerini te,kil eden a.moıayak gazları 
(A) listesine almmı,hr. 

Bingöl kazası 
ANIÇARA, 22 (Telefonla) -

Mut Vilayeti dahilinde Bingöl adi
le yeni bir kaza tetkil edilecektir. 

lı:ayeae edilemez. 
Yalnız biz boyun eğmedik! . 

Alman JQİlleti ki 60 - 65 milyondur 
M_emleketin pek az kısunları istilaya 
ugramıtken, kadere boyun eğdi. A -
vusturya, Mac:ariotan, Bulgaristan ke 
za. Kabul ettıkleri şerait, çok haysi
yet şikendi. Biz ise bu kadar :ı:ayıf i _ 
ken, bütün ailahlarnnızı b•raknut, mem 
leketimizin mühim kısımlarını düt _ 
mana kaptınnrJken. Padif&h ve onun 
ricali dü\llD&nlarla birleşonifken bo • 
yun eğımedik. Bu bütün dünyay~ göa
terdik ki '!iz, hiç bir milletle kıyaa ka 
bul ebneyız. 

ilim aaha.rnda onlar kadar ilerle-
sek, onlann fen adamları • d 
d 1 1 ayann a a 

am anınız o ursa kimse k d 
duramaz. Duınlu ' rd arşımız a 
·k· • •--. .P•na a Lau.aanneda 
ı ın~ı -:unan nebce fU oldu: 

d 
'.iidoiye,lbüyiik bir başa malik ol _ 

ugu.nu an &m'flır. 
Büyük milletin büyük bO§ı .. 

Bu kadar büyiik itler ancak .-ayet 
büyük bir milletin gayet büyÜk bir 
ba~a malik olma11 ile baıarılabilir. 
Gazi M..tafa Kemalin deruhte etti -
ği vazifelerin en mühimlerinden biri 
bütün milli kabiliyetleri bir istikame
te tevcih etmesidir. 

Zira, idareler, ayni hedefe evcih o-
dilmezse tam mesai yapılamaz ve 
tun randunan alınamaz. 

Büyük ·bat, bu işi de yapmıft mi?. 
\ete İstikamet venniıtir. O büyük baş, 
milletin mutlak itimadını kazanmı§
tır. Millet, onunla beraber gittiği za
man harikulade şeyler elde edeceği
ne kanidi. 

Bu itimat aayeıinde büyük harpten 
sonra, o büyük terleri yapmak o bü
yük bat için mütkül olmamıtbr. 

Mazinin bütün bağlan kırılınış, 
Tür lan.illeti serbestçe inkişaf imki.rı 
lannr bulmuş.tur. Gazi, an'anevi bağ .. 
larr, kolaylıkla çözmü~tür. Bu muvaf 
fakıyetten hasıl olan bir neticede, ken 
di mukadderatını kendi idare edeme
Yen •. ecnebilere i.let o1mut rjcale ınu
'!<adderatını tevdi eden milletlerin, da. 
;rna büyük felaketlere duçar olacak
andır. Bu da tezahür elmittir. Yu -

k:b' Ermeni ve Asuri milletlerinin & ... 
etleri buna bin:r misaldir. 

p 1Laus"'>ne'dan maada, Amerika 
~t 0b~Ya ile de ayni es.aslara müste : 

nı ırer mu L d d . I B a rıe e e ımza anmış.tır. 
• u ... &Uretl'-' milli mücadelenin ne .. 
tıcelerı lıunarnen "ht'h 1 ed"I . b 
1 __ ..ı ı ı sa ı mıt u-
unuy?"'0· Lauaanne·da halledilme • 

yen bır. ~~ele kalmıştı. O da Musul 
me!oeleaı ıdı. ... 

•fosul meselesini gel k d · ,,. ece ersımi. 

ze bırakıyonım.u 
Maarif vekili Hilanet 8qy dünkü 

trenle Ankaraya gibnittir. ' 
Mahr. ut E.at Beyin konfer'lnsı yann 

Bu'1in milli bayram olmak dolayı. 
sile Oniver>ite tatildir .. Bu m~nase .• 
betle Mahmut ~!Bt Beyın l'!lul.ap kur 
sü&ünde ver.ecegı der erte.11 gune te. 
hir edilati,tır. 

MiLLiYET PAZARTESi 23 NiSAN 1934 

İsmet Pş. diyor ki 
(Başı l inci s:ıhifede) 

yellen başka devir lflmiyorsıınuz 
ve bilmiyeceksiniz: Sizi neşcd e. ve 
şelarette ölçüsüz görmek bizler gi
bi kötü aaltanat devirlerini yaşa -
nuş olanlar i!{n uçsuz bucaksız il • 
ham membaıdır. Sizin hiç biriniz 
vatanın her sahada zafetinden ve 
üstünlüğünden başka bir vaziyet 
tanımıyorsunuz. Siz hiç bir muval
fakıyetıizP;k görmemek için yetişi
yorsunuz. Engin ve pürüssüz ruh -
larını:z.ın milyonlarca kanatları 
sevgili Türk vatanının üstünde ge
rilmiş zırhlı bir göktür. Kanatları
nızın zırhı inkılap çocuklarının ka 
rekterindeki sağlıkla ve sağlamlık
la terbiye edilmi&tir. 
Doğru •Özlü, t~;z yürekli, va -

tan için kahraman ve fedakar, ça
lışkan ve bilgili olmağa çalışınız:? 
Ancak bu ahlakla ve vatan için ca 
nınu:ı feda etmek ülkiUü ile ve bir 
birinizi severek Türk adını gökler 
de tutabij;rainiı:. 

Büyük Gazinin Türk Cümhuri • 
yetini ve vatan istikliilini emanet et 
tiği gençlik siul.!niz. Türk tarihinin 
hiç bir devrirule çocalılanmıı: o ka 
dar yüce bir elden bu kadar değer
li bir armağan alamadı. Ne mutlu 
size! 

17. 4 - 1934 
iSMET 

M. Y evtiç dün gitti 
(Başr 1 inci sahifede) 

tiç'le beraber Yugoslavya'nın An
lrara Sefiri M. Yankoviç ve Belg
rat Sefirimiz Haydar Bey de git
mislerdir. 

Muhterenı misafirlerimiz Çekme 
ce-ye kadar Hariciye kalemi mah -
sus müdürü Refik Amir Bey tara· 
fından uğurlanmıtlır. 

M. Y evtiç cenapları dün aabah 
şehir dahilinde otomobille bir te· 
nezzüh yaptıktan sonra Büyükada
ya gitmiş ve orada bir motor ge -
zintisi yapmıttır. Misafir Harici
ye Nazırı ~refine Adada vilayet 
tarafmdan hususi bir öğle yemeği 
verilmittir. 

M. Y evtiç saat 18 de refikaları 
hanımefendi ile birlikte tehre dön
mü,Ierdir. Bir müddet Perapalas 
otelinde istirahatten sonra Patrik
haneye giderek Patrik Efendiyi zi
yaret etmitlerdir. Patrik Efendi, 
M. Yevtiç'in ziyaretini iade etmİ!· 
tir. 

Misafir Hariciye Nazırı saat 19 
buçukta matbuat mümessillerini 
kabul etmittir. Nazır Hazretleri 
Türkiyeden çok samimi ve iyi in
tibalarla ayrılmakta olduğunu söy
liyerek dem ittir ki: 

- Ankara'ya ve lıtanbula ilk 
defa geliyorum. Güzel memleketi· 
nizin üzerimde bıraktığı tesir fev
kaladedir. Yeni Ankara karııuın· 
da duyduğum hayranlık ıo~suı: • 
dur. Bir hır ortasında bir cennet 
yaratmıfsını:ı:. 

"Memleketinizde gördüğüm fev
kalade misafirperverlikten dolayı 
bilhaıısa müteşekkirim. Türk mat
buatının hakkımda kullandığı çok 
dostane lisandan dolayı ayı•ca mü
teşekkirim. 

Sonbaharda tekrar güzel memle
ketinize gelebileceğimi ümit ede • 
rim.,, 

Yugoslavya Hariciye Nazırı Bal-
kan misakı etrafında da şunları 
aöylemittir: 

- Balkan miııakını imza eden 
devletlerin Hariciye Nazırları An· 
karada bir İçtima akdedeceklerdir. 
Fakat bu içtimaın tarihi tespit edil
memiftİr. Balkanlarda umumi bir 
sulh havası vardır. Balkan mület
leri biribirlerine daha yakltzfmak
tadırlar.,, 

M. Yevtiç giderken Sofya'da te
vakkuf edip etmiyeceği hakkında 
sorulan suale de: 

- Hayır, doğruca Belgrad'a av
det ediyorum • ., demiştir. 
Türkiye • Y ugoılavya araııınd aki 

teşriki mesainin hed eli 
ISTANBUL, 22 (A.A.) - Yugos

lavy,. hariciye nazırı M. Yevtiç bu ak
şam saat 19,30 da Perapalaata Türk 
matbuat mümessillerini kabul etmit ve 
kendilerine ıu beyanatta bulunmoıtur: 

"- Müşterek hudutlara malik ol· 
maınakla beraber Türkiye ile Yugos • 
lavya mütterek menafie maliktirler. Ve 
sulhun iıtilct-anna bütün lcudretile yar
dmı etmek anusile mütebassistirJer. Bu 
arzu son zamanlarda müteaddit defa .. 
lar aamimi teşriki meıaimiz' esnasında 
tecelli etmiştir. 

Türkiye ile Yugoslavya arasındaki 
bu teıriki mesai üç suretle tezahür et
mektedir: 

Bir taraftan mütekabil müna~bet • 
)erde, saniyen Balkan hükUmetleri ara· 
sındaki münasebetlerde ve nihayet bey· 
nelmilel sahada. Hwaaa, bu letriki me
sainin hedefi çok geniıtir. Sözlttimi te
yit için Türkiye ile Yugoslavyanm iı • 
tirakile aktedilen ve münasebatımr.ıa 
taallük eden ve beynelmilel ve bey • 
nelbalkan husuaiyeti haiz olan iki ta -
raflı veya müteaddit taraflı muahede
leri hatırlatmaya hacet var mıdır? 

Bütün bu meselelerin müzakeresi eı
nasında yüluek mealektatım Tevfik 
Rüıtü Beyefendi de mülı:emmel bir an
layıı ve her ikimiz için de ayni dere • 
c~de kıymettar olan gayeyi tahakkuk ~t
hnnek arzuyu kat'iıic:i buldıan. Bu ın"i-

Celal Beyin 
(Ba1ı 1 inci sahilede) 

layısile memleket efkarı umumiyc
sini tenvir etmek üzere hazırlanı
yordum. Fakat hazırlığım bitme· 
miş olmakla beraber, muhterem ar 
kadaşlarıma bu kürsüden hiç şiip
heslz büyük bir hüsnü niyetle söy· 
!edikleri sözlerden bazılarına ce
vap vermek iktidarına malik bulu· 
nuyorum. 

Yalnız bir cepheden 
Arkadaşlarım, meseleyi yalnız 

bir cepheden tetkik etmiş1erdir. 
Ve sırf memleket dahilindeki vazi
yeti mütalea ederekten bu mesele
de büyük bir kazanç vardır. Oka
zancı ethaaı huıusiyenin cebine 
kaptırmıyalım devlete intikal et
sin. Mütaleasile meseleyi ele almıt 
!ardır. Şüphesiz meseleyi bu te -
kilde e 1e almakta hakları da yok 
değildir. Fakat teker eanayiinin bi
dayeti tesisinden itibaren, bugün
kü halile beraber, istikbaldeki va
ziyeti de mütalea ederek umıımi 
bir prensibe varmak zaruridir. Biı 
taraflı dediğim meaele budur. 

Efendiler, ,eker sanayii memle
ketimizde yapılmazdan evvel he
pimiz büyük bir heyecın içerisinde idik. 
Ben babrlarnn, her hangi bir teker lab· 
rikaımm reımi kütadından dönen arlo -
daılarmıızdan, dindar bir insanın hicaz· 
dan reldiği zaman, zemzanle aııluıbnı 
yıkadtiı vakit duyduğu heyecanı .-önnüt 
tüm. Elhıundülilliıh bizim de meleketi -
mizde teker yapılabiliyorm?f. deniliyor
du. E vvelemirde menılekctım>zde teker 
yapılmuım bir kıymet olarak kabul edi
yorlardr. Bu kıymet sabit oldu. Ve ayni 
zamanda memkketimizde modem b·r şe
ktr sanayii teessüs etti. Şeker san~vii .. 
nin aynı zamanda rantabilite heuplan 
üzcTinde durmak zamanı geldi. Ben ha
t1rhyorum ki, arkadaılarımın burad.:ı hüı 
nüniyetle mevzuu bahıettikleri mesele
ler her memlekette ,.ı..cr sanayünin te
euüs ettiği zamanlarda konuıulmut şcy
Ie,dir. Bizim burada şimdi konuıtuğumz 
bu meseleleri, bundan yüz ıene evvel ko
nu§&" memleketler vardır. Hazırlanma
dım, dediğimin eebebi tudur ki: 
Onların gittikleri yolu tetkik ederd< 

delaili ile huzuru alinizde aı-zı malümat 
edememekten mütevellit eğer, teker sa
nayii bugünkü va.ziyetile alakc.darlartna 
büyük bir ki.r bırakıyorıa ve eğer bu .. 
günkü ıeker sanayii hazineye istediğimiz 
kadar parayı vermek iktidarını haizse, e
ğer bucünkü teker sanayii müstelılikle
re daha ucuz teker yed:nnek iklidarmı 
haizıe bundan daha büyük bir ıey ola
maz, hemen yapalım. Fakat yapdan he
saplar bu kadar meaot neticeyi vermiyor
sa ıu balde •eker aanayüni zedeliyebile
cek hareketten içtinap ebntkliğimiz la • 
zımgelir. 

lktıaat Vekiliniz bu mütalea üzerinde
dir ve yalnız teker sanayünde değil, u
mumi sanayi siyasetimizde normal kin 
~l&kadarlui bıralıhktan sonra, müatehli· 
kinio lilıld<ı.,, hazinenin hakkım almayı 
esas prenıip olarak kabul etmiı bulunu· 
voruz. lıio preaıipini bu suretle teba
rüz ettirdikten aoara hakikaten arkadaı· 
larınun iddia ettiği gibi, hazinenin ve 
müıteblikin hakkı mevcut mudur? 

Efendiler, bilmek lazımdır ki, teker 
çok risk ve üzerinde çok tehlike tqıyan 
oanayidendir. Biliyorsunuz, Uıak fabri
kası beıı;mize senelerce 11tirap verdi, Al
pullu Fabrikası kuralôk haaebile aene -
lcrce zarar etti. Şimdi kar devresindedir. 
Bu seneki kir İse, anonnal bir kardır. 
Yi.ıkııek karından bahaettikleri Alpullu 
fabri.ka.tıının bisıedarlıarında.n biri bu 
yiıksek kardan endiie ediyordu. Bana de
di ki Alpullu fabrikıuı fone bir travay 
yapmt!lır. Lüzumundan fazla çalıtnuf" 
tır. Mesai sezonunu arlınnıttır. 

Eğer bu meaai böyle devam ede~ 
olursa fabrikaya aynlmıt obtn amorb~
manın kafi gelmeai fÖyle dura~n ~enı· 
den tesia masrafı ayırarak fabrıkayı kur· 
mak icap edecektir. 

Maliyet hesaplan fiyatlan ~knik ol
duğu kadar, sanayii cesimeden olan ve 
dünyanın her yerinde büyük sanayiden 
addolunan teker sanayii üzerinde kuv • 
vetle karar venndı: için, onun tekniği
ne vakıf olmak liznn gelir. 

Ben itiraf ediyonım ki bunun tek -
niğine vakıf değilim ve bu itibarla bu
nun tekniğini bilen rasyonel meoail Ü· 
zerinde maJUmatt Yasiaıı bulunan ve te
ker sanayiinin beynelmilel vaziyetôni 
bilen bir müt..ı...ım buraya davet el· 
tim ve onun bitanıflıtına güvenerek -
ten kendisine muhtelif aualler te»cih et 

tim. ali • 
Şimdi huzuruatinizde o su .~ aynen 

okuyacainn ve bu suallerde gonılecek· 
tir ki, hükumet ve lktıaat vekiletiniz 
muhterem arkaclatlanmızdan mevzuu 
kavraınai< ve anlamak hususunda da
ha ileri gitmiılerdir. 

Sorduium aualler: 

mühim nutku 
1 

delıli }eker sanayÜ vaziyeti, 
2 - Muhtelif memleketlerdeld pan- · 

car fiyatları ve alın1 satım vaziyeti, 
3 - Muhtelif memleketlerdeki şeker 

kalitesi ve dahili §eker a&tıf fiatları, 
4 - Muhtelif memlel<etlerin şeker is

tihlalcinden tatbik ettikleri vergi ve rü
ıuma ait ahkim ve miktarları, 

5 - Muhtelif memleketlere veya ye
niden şeker aanayÜ yapan memleketlerde 
bu sanayiin himaf<! ıekil terait ve de
recesi, 

6 - Şeker sanayünde müteamil kar 
hatleri, 

7 - Türkiye teker fabrikalarının ha
li lıazrrcla.ki vaziyet ve faaliyetleri, 

8 - Tü~iye teker fabrikalarmdan 
istihsal olunan teke.-in maliyeti Ye bu -
nun indirilmesi, 

9 - Türkiyedeki salıt fiatlarına ve 
himaye ~raitine göre tatbiki muvafık 
olacak yergi miktarı hakkmdaki muta • 
lea. 

Hülasa: 
Şeker sanayii tesisi iç.in devletçe 

himaye teclb.irlcri alıNnıJbT. Bu suretle 
-teker eanay:ü tecısüs etmiçtir Ye et -
mektedir. Ancak atideki maddelerden 
fikiyetler ne dereceye kadar yerinde· 
dir? Bu mabzurlarm na11l ,,., ne derece
ye kadar jzaleıj ve bafiflct:ilmeıi ka
bildir? 

1 - Şekeri, halk lüzumundan faz 
la pahalı yiyor -doğru mu 7 

2 - Hinuı.ye.M aebebile hazinenin 
ırümrük varidatından kaybettiifi mik -
dara mukabil aldığı reo.im azdır, bu re 
ıi..m d.Jıa artt1rdabilir deniyor, hazine 
nin kaybettiği varidat israf oluyor ve 
ya hakarz yere aanayi kin olarak hu 
&uai eıthasa veriliyor. 

Doğru mu? Ne dereceye kadar, ted 
bir,i nedir? 

Suallerin ceıJa&ı 
Bu sorduğumuz auallerin cevapla -

rını aldık, cevaplarm tercümesi yapı
lıyor. Yakında tabettirerek memleke 
tin eFk.an umumiyesine, oldugu ğibi 
arzedeceğiz. Bütün bunların hesapla
rını meırnleektim.iz hakkında acı veya 
t~tlı neticelerini olduğu ribi çıplaklı
file görıecekainiz ve kararlannızr eJi .. 
nizi vicdanınız üzerine koyarak hu ... 
zurJa, aükUnla vereceksiniz. Mütahu
aars!n .saJilıiyeti, otoriteai Tardır. Her 
t<;Y• ~~k ve doğru söylemeye davet e 
dılmııtır. Bununla beraber demek i&
temiyonmı ki, rapor Üzerinde müna -
kata edilemu. 

Bazı arka.datlarım vaziyeti bir ta
raflı görüyorlar. Dediğim zaman mi
sal olarak Bulgari.olandan naaı\ yan • 
lıt abhseıtiklerini gösterebilirim. Hüs
nü Bey kardeşimiz aona biraz tashi 
6trnek i•tediler, fakat onun da malü
matı nok.sandır. Malümüaliniz bu tek
nik ve hesap itidir. Kat'i neticeye var 
ma.k iç.in gerek encümen, veya sureti 
mahauaMla aeçilınit bir heyetin, hat
ti her ferdimizin teker Ü.Zerinde ay • 
n ayrı matUm.t Te kanaat edimnele
rini daha z.iyade mııilli menfaat mese
lesi ol .. r .. k teli.ı.ki ederim. 

Binaenaleyh milli bir ,,_.,ıe ü:ıe
rinde yani bu raporu esas ittihaz f>de
rekten herhangi bir ~:!<ilde konu~a 
ya, tekrar ediyorum ki inti:ıar etmek 
leyim. 

Şeker •ümrük reı.mi.U kaybedi .. 
yonız den\liyor. Niçin ben böyle bir 
aua1 tevcih edeıbilirıim.. Cüınrük ,... .. 
minden muazzam bir para kaybediyo 
ruz, faalr.ıt memleketimizde milli bir 
s• nayi vücude getinneye karar ver • 
dikten sonra sorarım, bundnn batka 
bir tedbir var mıdır? 

Ya gümrük re•minden ütilade için 
lobrikalan kapatacağu, fekeri herke 
&e ucu.&a mal edeceğiz, fakat bunun 
netice•inde memleketi lalı.rü :Jelalete 
yuvarlayacağı7 t1eya 11ümrükleri ka • 
patacaiız, nf!tıcede ~mlelı.ette mil • 
ti bir sanayi yarato.cağıı, belki biraz 
6tk•ntı çekeceii.z, fakat •onunda refa 
J.a saad•te lıavuıacaiıx. 

Bu budur arkadaslar. Menılkette 
tuttuğumuz y~1 ~fah yolud~r. ~e ~., 
raf ne de ihtıkar yoktur, ege-r Jhtı -
kar' vana her zaınan kınnaya hazırız 
(bravo sesleri alkı!la_r_;.} _____ _ 

Otobüs işletme işleri 
ANKARA 22 (Telefonla) -

Büyük belediye merkezlerinde ida
ri ve inzibati tedbirlere rağmen da

ğınık bir halde bulıınan ~!ob~s 
servisini muntazam ve mes ul hır 
idareye bağlamak ve mır!'teli~ &!<· 
samı hariçten gelen otobuslerın ıh
liyaçtan fazla kullanılması yüzün
den memleket haricine fazla dö~İz 
çıkmasına yer ve~emek ve !.ehır= 
!erde müesses naklıye tetekkullerı
ni korumak ve nakil vasıtalarının 
bulunduğu sahalardaki halkın ~~
vaıala ihtiyaçlarmı karfılamak ıçın 
vaki tefebbüsler neticesinde lata?· 
bul ve Ankara gibi büyük beledı
yel~imizde otobüs itletme. i~ti~a· 
zı mahalli belediyelere verılmıttı. 

1 - Muhtelif A-.nıpa ınenleketlerin-

terek gaye sulh ve ıimdiki nizamın is -
tikrandır. 

lktısadi sahada 
Siy&ıi fa liyetlerine devamla bera -

ber, Tür ·iye ile Yugoslavya iktıaadi 
sahada da matlup neticeye eritınelidir· 
ter. 

Ancak belediyelerimiz bu irntİ· 
yazları yalnız batlarına tatbik im
kanını bulama.maktadırlar. Bunun 

. için bugün otobüs i,letenle"n da-. 
ha sıkı bir kontrol altına alınması lu 

zumlu görülmüş ve bunun için be· 
lediye kanununun 19 uncıı madde
sinin beşinci fıkrasının değittir.il
mesi hakkında hükümetçe meclıse 
bir kanım layihası sevkedilmittir. 

Türkiye ile Yu8"ılavya ,tic.ui mü
nasebetlerini tanzim etmek ve mahau] .. 
)erinin mübadele&ini arttırmak mak1«
dile, yakmda iktisadi mu:.av leler ak • 
tine te, ... büı edeceklerdir. 

Gazi Mustsıla Kemal hazretleri 1.•
na uzun bir mülakat bah~mekle, ~~k 
büyük bir fertt verclıiler. _Bu müliı~ 
eınllaında, kendilerinin y~kse~ mez~: 
yetlerine ve modem Türk!yerun bu bu
yük ıslahatçısının dehası ıle çok nurlu 
zek&larına hayran oldum. 

Türk milletine, muazzam tef':"~ kar
§ı derin hayranlığımın aebeplerını ta· 
mamile anlamıı bulunuy~rum. . . . 

Türkiye cüıdıunyetı_ htil<ume~nrn 
ve Türk milletinin, bütun guzerıa . 
hnnızda bize göıtenniı oldukta':' ~ 
ve ıamimi hüsnü kabulden dolayı denn 
nıinnettarlığıım bir Vrt! daha teyit el • 
rnekle bahtiyanm. 

Bu biionü kabuli.ın unutulmaz ha • 
tıraslftl dııinuı muhJaza edeceğim . ., 

Layiha tudur: .. 
"Belediye sınırları dahılınde ?.1u 

ayyen mıntakalar arasında otobuı 
ve omnibüs gibi yolcu ve yük ba
'ına ücret alan nakil vasıtalarını 
hükumetin mürakabesi altında ya 
doğrudan doğruya itletmek ve ya 
icra Heyeti kararile belediyelerin 
de ittirak edecekleri tirketler vaaı
tasile ifletmek veya dilerse muay· 
yen müddetle ruhsat vermek mün
hasıran belediyelerin hakkıdır. 

Huausi mahiyette elektrik tesisa
tı gibi itlerin yapılmasına ve umu
ma ait suların ihtiyaçtan fazlasının 
huıuıi istihıalatta kullanılmasına, 

1 

Cumhuriyet 
Merkez Bankası 
Hissedarlar umumi heyeti 

dün toplandı 
ANKARA 22 (A.A.) - c;imhuri

yet Merl<ez Bankası hissedarlar umum 
heyeti idi ve fevkalade olarak bugün s.a 
at 14,30 da müdüriyeti umumiye b'u -
ınıda ve banka idare meclisi reisi Nu-s· 
rat Beyin riyaoetinde toplanmıttır. 

Bankanın 933 aeneıi hesabına ait ida
re meclisi raporu ve bilinçosu okun • 
mut ve nlpoııla heoaıbat ve teklif edil -
diii veçbile temetıüün tevzii aynen ka
bul "' idare meclni ibra edilmiıtir. 

Bundan tonra aza intihabına reçi • 
!erek b ve c ve d aınıfı biuedulan ta
rllhndan İntihap edilmiı olan Nuarat .. e 
Rctat ve M..hmut Nedim ·Beyler ayni •• 
ıuflar tarafından tekrar aza seçildi -
ler. 

Bilançonun reye vumclan enet his· 
aedarlardan ilci zat banka .....-fmın fa 
yam iayilı:1&r bulımdujıından b11lu.ebniı· 
lerae de ikbaat Yekili Celil Bey söz al
mıt ve bu gibi büyük müeueselerde maı 
rahn yüzde sekseni kadar çıktıiı hal
de merkez banl•ıuuıda yüzde otuz nis
betinıle kaldığını ve bu iıuauata b
kendilerile kanuttuiu eenebi buıkalan 
mümenilkrioin de ayni kanaatte bu -
lunduiunu 'Ye bu Ylızİ1"'t itibarile Mer
kez Banlıaımuı ..-rafmın f8YllDI ia • 
tik1&r olanryacağmı söyl-Wt .. e bu i
zahatı müteakip miizakere kafi cöriil -
ınii4tür. 

Okunan hesabat raporuna nazaran 
1933 ,_..,.i nihayelıinde hasıl olan sa
fi temettü miktarı l.349.300 liradır • 

Banka heyeti umumiyesi bilümuın his 
aedarana yüzde yedi seksen bir olmak 
üzere 821, 12 liranın tevzii.ne karar ver
miıtir. 

lstanbul 7 inci icra memurlulundan: 
Ortaköyde Aktar sokağında 11 numa· 

ralı hanede mukim iken elyevm ikamet

kahları meçhul bulunan Salomon Mor
debay efendilerle Niyama ve Refka ba
nnnlara: 

Laz.ar Revah efendi tarafından Beyoi 
1u 2 İnci notel"liğincien muıaddak K. Ev· 
Tel 927 tarihli ve 11399 numanı ile iatih
sal eylediii bir kıt'a senetle matlulıoı ,,. 
lan 1000 liranın temini iatifaaı İfİll .,_. 
kür senet dairemize t..-di eclilmİt ye tan-
. I ~•ıı205 n.._..alı icra emir_ 
zım o unan .,.. 
leri berayi teblii ikametkilhlanna gönde
rilmit ioe de icra emirleri zahrına müba

tirin verdiği mqruhatta ikametkahınızın 
meçllul olduiu anlaıılmıı olduğundan yu 

karıda yvılı borcu itbu ilin tarihinde" 
iıibaren nihayet bir ay içinde ödemeniz..., 

lazımdır. Bu müddet içinde borca öde • 
mez veya tetkik merciinden YeJa temyiz 

veya i.adei ....t.keme yolu ile ait olduğu 
mahkemeden icranın geri bırakılmasına 

dair bir karar retinnedikçe cebri icra 
yapılacaiı ve yine bu müddet içinde icra 
ve iflas kanununun 74 üncü maddesi mu
cibince mal l>eyanında bulunmanız ve bu. 
ıu-- ....,,_ tayik olu.aacaiınız 
ve haıw...te muhalif ........ tta ı..ıua,..... 
sanız bapaen c:ezalandınlıı_,_ --..:ı, 
icra emrinin tebliği makamı ... kaim or -
mak üı:ne ilin olunur, (15974) 

lstanbul Uçüncü icra memwtuğundan: 
Yeminli .n.bt TUlı.uE tvafmdan tama· 

mına 110222 lina kıymet takdir edilen 

Beyoğlunda Bedrettin malıaUeoinde Kalı 

riıtan, Şimal, Orta ve Metnıtiyet sokak
larında eski iki yeni 1, 1/1, 52, 52/1, 52/ 
2 nwnaralarla murakkıun orta aolukta 
l/l numaralı dükkan timal sokağında bir 
numaralı bir dükkan meırutiyot cadde
sinde 52, 52/2 numaralı iki düklinı 
müıtemil 62/1 numaralı kAr.-ir -b • 
man1n tamamı açak artırmaya .koaulmuı 

olup ıartname 10/5/934 tarihinden iti
baren herkes tarafından ıörülebilece&i 

gibi 26 • S - 934 tarihine müaadif Cumar
tesi aünü saat 14 den 16 ya kadar dai

remizde açık artırma ile satılacaktır. Ar· 
tırma bedeli mıılıammeain yüzde 75 ni 

bulmadıiı talı:dirde en aon artıramn ta
ahhüdü baki kalmak üzere 11/6/934 la• 

rihine müaadif Paurteai .-ünü saat 14 
den 16 ya kadar dairemizde yapıbtcalc e>o 

lan artırmasında gayri menkul kıymeti· 
nin yüzde yetmiş betini bulmadığı tak· 
dirde ihaleden sarfı nazar edileceiinden 
taliplerin muhammen kıymetin '7o 7 bu
çuk ni•petinde pey akçeol vccmeleri lıi

znndır. Müterakim vergilen vakıf icare

ıi ve belediyeye ait tenvirat ve tanzifat 
rüsumlan mütteriye aittir. 2004 numa. 

ralı icra ve iflas kanununun 126 ncı mad· 
desinin dördüncü fıkrasına tevfikan bu 
gayri menkuller üzerinde İpotekli alacak

lılar ile diğer al&CAklılar ile diğer ataka
danuun ve irtifalı: hakkı sahiplerinin bu 
haklarını ve hususile faiz ve masarife da· 

ir olan iddialarını iJ8n tarihinden itibaren 

20 ıün içinde evrakı ınüspiteleri ile bil
dirmeleri lô.znndır. Ak•i halde tapu sicil

lenle aabit olmadıkça satıı bedelinin pay

latmasından hariç kalacakları cihetle ala· 

kadarların iıbu maddenin ınezkür fıkra· 
ıına ıôre hareket etmeleri ve fazla maJU .. 

mat almak iatiyenlerin 933 4625 Do1y:ı 

nnumarasile dairemize mUracatları ilan 

olunur. (15983) 

ZAYi. - 933 oen si Şiıli ilk mekte • 
binden aldığını tabadotnameyi zayi et -
tim. Y cnisini alacağımdan hükmü yok. 
tur. Hüaeyin MUSTAFA 105 

inhis r lezammun etmemek üzere 
ruhsat verilir. 
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Sabırsızlıkla açılmasını beklediğiniz 

Zümrüt Yalova Kaplıcaları 
1 Mayıs 1934 te açılıyor 
Fiatlar çok mutedildir. Mayıs ayı zarfında 

Kür için gelenlerin otel ve banyo Ücretlerinden ayrıca 
o/0 40 tenzilat yapılır. Gezmek ve eğlenmek için bir 
gece kalmak üzere geleceklere mahsus yol, lokanta, 
otel ve banyo ücretlerini havi tenzilatlı karneler ya
pılmıştır. Bu karneler 1 Mayıs 934 tarihinden itibaren 
Köprü Adalar Vapur bilet gİ~elcrinJe satılacaktır. 

Moııe . 

Velt Süper 34 
18 - 2000 met
reye kadar bütün 
istasyonlan alma 
hassası büyüktür 
Fiatı 330 lira 

Model Bali 2 
18-2000 metreye 

kadar alır. 

Fiatı 200 lira 

(1825) • 2246 -

ŞCHAUB RADYOLARI 
BütOn dOnyaca tenınmıJ olan 

Şchaub Fadrikası en müşklllpesent Radyo 
meraklılarını memnuıı etmek için 

Bu sene 3 yeni model 
çıkarmıştır. Fiaılarının ucuzluğuna rağmen verdikleri netice 

Hariku'idedir. Radyo almadan 

ŞCHAUB Makinesini tecrlibe ediniz. Bu 
makiae ile dünyanın her bir 

tarafını dinleyebilirsiniz. Tediyatta kolaylık yapılır. 
Peşiıa tediyede hususi lıkonto 

Satış yeri . RIKARDO LEYi Sultan 
Hamam - Havuz'.u !:an No. 9 - 11 

Halk morieli :tUJ - 2uOU metreye kadar alır. 
Fiatı 120 liradır 13932 1842 

Zonguldak Belediye Reisliğinden: 
Zonguldak Belediye binasının, temel inşaah 10-4-934 

tarihinden itibaren kapalı zarf usulile ve yirmi bir giin müd 
detle münakasaya vazolunmuştur. Yevmi ihale bir Mayıs 
934 saat ( 14) de Zonguldak Belediyesinde ihale edilecektir. 
Bu İşe müteallik proje ve fenni şartname Zonguldak ve ls
tanbul Belediyeleri hey'eti fenniyesinde mevcuttur. Münaka 
saya İştirak edecek olan taliplerin mezkUr Belediyeler Hey' e
ti fenniyesine müracaatla muktazi malfunatları alabilecekleri 
ilan olmıur. (1695) 2111 

Haydarpaşa Emrazı Sariye 
Hastanesi Baştabipliğindenı 

16 Nisan 934 Pazartesi günü Hastane müstahdemini 
için yaptırılacak on alb takı m elbise ile 16 çift fotin için ya 
pılan münakasada teklif edil en fiat fazla görülmüş oldu
ğundan bir hafta sonra Galat ada da kara Mustafa paşa soka 
ğında lstanbul Limanı sahil sıhhiye merkezinde münakasa
sı 24 Nisan 934 salı günü saat 14 te yapılacağından isteyen 
lerin mezk\ır merkez Levazıınmemurluğu ile hastane idare 
memurluğuna müracaatları. ( 1760) 2184 

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

ı - Santimetre murabbaı 80 Kilo tazyıka mütehammil 
2 - Sıkleti Metresinde 5.470 kilo 

· 3 - Dıt Kutru 5.93 Santimetre 
4 - iç ,. 5.25 

B - Kuvvei muharrike 
18 Beygir kuvvetinde Dizel. 

C - 2. Pusluk Borudan 10 kilometre mesafeye ve 500 metre İrtifa& 
dakıkada 185 litre su verebilecek Tulumba 

Talip olanlar Malzemeyi Sif Mersin olarak kaça ve ne vakıt teslim 
edebileceklerini Mersinde Turing Otelde Petrol idaresine 30 Nisan 
1934 den evvel bildirmelidirler. 2279 

Gümrük Muhafaza Umum · 
Kumandanlığı Istan bul 

Sattnalma Komisyonundan: 
1 - (3000) kilo kalın ve (2000) kilo ince makina yağı 

26/ 4 / 934 Parşembe günü pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - istekliler şartnameyi her giin Komisyondan alabi • 
lirler. 

3 - Pazarlığa girecekler malın Komisyonca tasarlan • 
mış tutarının yüzde 7,5 ğu olan (120) liralık vezne makbuzu 
veya teminat mektuplarile belli günde Komisyona gelmeleri. 

(1873) 

Dr. IHSAN SAMl 

BAKTERİYOLOJİ 
LABORATUVARI 

Umumi kan tahlilatı, frengi noktai 
nazarından (Wa11erman ve Kahn 
teamülleri) kan küreyvab ıayı)muı. 

Tifo ve uıtma haıtalıklan t"fhİSİ. 

idrar, balgam, cerahat, kazurat ve ıu 
tahlilatı, Oltra mikroıkopi, husuıi a-

l tdar iıtihzan. Kanda üre teker. 
Klorür. Kollesterin ıniktarlannm ta
yini. Divanyolu No. l 89 Tel: 20981 

1 (15170) 1967 

•-• Uroloı - Operatllr 411-· 
Dr. Reşit Sami 

· idrar yolları hastalıklan 
Miltebassısı 

Bevol!;lu: Parmakkapı . 1sıiklAI caddesi 

1 

No. Ol •(15849) 2229 

1 Askeri fabrikalar ilanları 1 
Bakırköy Barut Fabrikala

rı arazisinde yetişen yeşil ot
ların biçilerek kaldırılması mü 
zayedeye konulmuştur. Talip 
lerin şartnamesini görmek i
çin her Pazartesi ve Perşembe 
günleri saat 13 ten sonra ve 
müzayedeye gİrmek üzere 
30-4-934 pazartesi günü saat 
14 te Fabrikada Satınalma 
Komisyonuna müracaat eyle 
meleri. (475) (1565) 2008 

ISTANBUL TiCARET MUDIRl. 
YETiNDEN: 

Rehin üzenne ödünç para verenler 
hakkındaki n&zaımıameye tevfikan ma • 
Af cüzdaru üz ... ine ödünç para vermek 
auretile İcrayı &&n'at etmek üz.-e kendi
sine mezuniyet verilmiı olan Uıküdnr'
da Hayrettin Çavuı mahallesinde Top
tafı caddesinde 245 No. lu yazıhaneyi 

kanuni ikametgih ittihaz etmlıı olan 
Kürkçü Memit oğlu Jamail Hakkı Ef. 

bu kere müracaatla menkul ~n üze· 
rine ikraz itlerinden vaz geçtiğini ve bu 
husunıaki muamelatı tasfiye ~tijjni be
yan ile teminatın iadesini talep etti

ğinden yukarda yazılı muamel"'1en dola. 
yı kendiıile her ne suretle olursa olıun 
alaka ve m,ikleri o_lanlann ve matluba
b bulunanlann haldarmı anmak üzre bi
rer hafta fasıla ile üç defa ilandan sonra 

Üç ay zarfında evrakı inüsbitelerile ken
disine veyahut miicliriyetteki Komiserli

ğe mürauatlan ve bu müddetin hita • 
mından sonra mevcut teminat akçesinin 
iadesi cihetine gidileuği ve arbk- hu 
baptakj taleplerin mesmu olmıyaeağı 
mallim olmak üzre nizamnamenin 15 nci 

madde.ine tevfikan keyfiyet ilan olunur. 

(15710) 2173 

["3' üncü kolordu ilanlan 1 
Uçüncü Kolordu kumandan 

lığından: 
3. K. O. Nakliye taburunun 

kullanmakta olduğu 265050 -
266100 numaralan muhtevi 
levazım ayniyat makbuzu ko
çanından 265070 numaralı le
vazım ayniyat makbuzu ziyaa 
uğradığından hükmü olmadı
ğı, vesaik ve müstenidat me -
yanında kuHanılamıyacağı ci
hetle her kimin eline geçerse 
K. O. ya gönderilmesi ilan o-
lunur. (797) (1912) 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Cncil Vakıf Han f•tanbul 

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

1'ürklye fı Bankası tarafından teıki] olunmuıtur, İdare mecllsl ve müdürler 
heyeti ve memurları kimllen Türklerden mürekkep ycıine Ttirk Sigorta Şirke· 
ttdir. Ttirkiyenin her taı·afında (200) il geçea acentala::ınııı bep•l TiirktW-. Tilr· 
klyenln en mühim milesseaelerinln vebankalannın sigortalarııu icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
sigortalarını en iyi {eraitle ı apar. Hasar vukuund:ı zararları sür'at ve kolaylıkls ödu. 

Telgrafı iMTiYAZ • Telefon: fst. 20531 

• <:-. . ' . ~ ~· ~, . , . - .. ,. -~ -~ :: 
. . -

Yaz mevsimi! 
İPEKİŞ'iı1 nefis ipeklilerinden ısmarJama 
göınlek ( markası da dahil olduğu halde) 

, L· 2 ırö.ya 
( Bu rakkam lpekiş'in yeni 
mevsimle beraber başlıyan 

yeni fiyatlarına bir misaldir.) 

İPEKİŞ Magazalarını zigaret ediniz. 

Holantse 
Bank-a:JniTN.V. 

Sabık Bahrısefit: Feıemenlc 

Bankası 

lst:anbul Şubesi 

Gaıat:a Karaköy Palas ' 

Meydancık Aıaıemcı Han 

Her türlü Banka muam•••• 

lerı. Kasalar icarı 

UMU Mi MDDDRLDK: AMSTERDAM 
Şubelerı : Amsterdam, Buenos Alres, 

ist:anDul, RIO de .Janelro. Sant:os, Sao Pauıo. 

1841 

1 
1 

Mustafa Kemal Paşa Belediyesinden: 
10-4-934 de ihale edileceği ilan olunan Kasabamızın 

Elektrik tesisatı münakasa müddeti talipler tarafından tetki
kat yapılm~a olduğundan 10 Mayıs 934 Perşembe günü 
saat 17 de ihale edilmek Üzere kemafissabık kapalı zarf usu 
lile temdit edildiğinden taliplerin l\.fustafa Kemal Pa§a Bele-
diye Encümenine müracaatları ilan olunur.(1722) 2199 

t EVKAF MODlRlYETl lLANLARI 1 
Bahçekapı' da Dördüncü Vakıf hanın oda başılığı ile kah

veciliği teslimi_tarihinden 936 senesi Mayıs nihayetine kadar 
olmak üzere 21 / 4 / 934 tarihinden itibaren bir ay zarfında pa• 
zarlıkla ihale edileceğinden şartnameyi görmek ve talip ol • 
mak için her gün Evkaf Müdüriyetinde Varidat Müdüriyeti• 
ne müracaatları. .(1907) 

1 - Galata' da Mehmet Ali Paşa hanında 38 No. lu ma· , 
v gaza. 

2 - Tophane, Süheyil Bey, Topçular caddesinde 481 
No. lu dükkan. 

3 - Beyoğlu Kamer Hatun, Papatya sokağında 2 No. 
lu dükkan. 

4 - Aksaray, Sofular caddesinde 1 No. lu iki oda. 
5- Kadıköy, Zühtü Paşa, Bağdat caddesinde 2 No. Iu 

hane. 
6- Kadıköy, Zühtü Paşa, Bağdat caddesinde 2. 1 No. 

lu ahır ve arazi. 
Balada muharrer emlak 935 senesi Mayıs nihayetine ka

dar pazarlıkla kiraya verileceğinden talipler Mayısın ikinci 
Çarşamba günü saat on beşe kadar Evkaf Müdüriyetinde 
Vakıf Akarlar Kalemine müracaatları. ,(1906) 

Maliye Vekaletinden: 
Vekalette münhal bulunan 200 lira Ücretli mali tetki • 

kat bürosu mütercimliğine Fransızca ve lnilizce lisanlarına 
vakıf ve r•bilhassa Frll!lsızcadan Türkçeye ve Türkçeden 
Franuzcaya mükemmelen tercümeye muktedir bir memura
lınacaktır. 28/ Nisan/ 934 Cumartesi günü saat 14 de lstan
bulda Vilayet konağında lstanbul Maliye murakipliğine An
karada Vekalet kalemi mahsus müdürlüğüne müracaatları 
lazımdır. Müsabakaya dahil olabilmek için memurin kanunu
nun 4 üncü maddesinde muharrer evsafı haiz olmak ve baş • 
kabir işle meşgul bulunmamak şarttır. .(1910) 

Reklam ve ilin Müeııeselerine: 
Akay işletmesi Levazımından: 
Akay idaresine ait vapur ve iskelelerde tayin olunan ma

hallere ilan konulacaktır. Bu İş bir sene müddetle bir müteah 
hide ihale olunacaktır. Taliplerin şeraiti öğrenmek için 30/ 
Nisan/ 934 tarihine kadar her gün Levazıın Şefliğine müra • 
caatları. (1861) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

10.000 kilo Süt "Aleni münakasa ile 16/Mayıs 934 
Çarşamba günü saat 14 te. , 

5.000 kilo Süt ,, ,, ,, 15 te. 
1 .250 kilo Yoğurt ,, ,, ,, 15 te. 

10.000 kilo Süt ,, ,, ,, 16.30 da. 
18.000 kilo Yas sebze Aleni r ünakasası 17 Mayıs 934. 

• Pc. şembe giinü saat 14 de. 
45.000 kilo Yaş sebze. ,, ,, ,, 15 te. 

Yukarıda cins ve miktarı ya ılı mevaddı iaşe hizalarında 
yazılı günlerde açık azaltma ile , atın alınacaktır. Şartname
sini görmek İsteyenlerin her gür :nünakasasına iştirak ede -
ceklerin de hizalarındaki gün ve saatte Kasımpaşada kain 
Komisyona müracaatları. (1839) 

- DiŞÇi. ECZACI 
Orta Anadoluda m~im bir müet 

sesenin Diıçilik diploma., da olan " 
her iki iti İyi yapacak bir eczacı)' 
ihtiyacı vardır. T ercümei hal ve üacl 
talebiai havi mektuplarmı gönde,.,,... 
lidirler. 

EBE HANIM 
Orta Anadoluda mühim bir müef'" 

sese cerrahi servisinde çalııacak dİP" 
!omalı bir ebe hanun aranıyor. YııP 
makinası ile yazabilen, el yazısı pel 
olan, laboratuvar işlerine de iıticiad' 
olan hanımlar tercih edilecektir. Tel" 
cümei hal ve ücret talebini havi ınelı· 
tuplarmı göndermelidirler. Müraoal' 
Posta kutusu 84, lotanhul. 

[15980] 

Vefa Lisesi 
Kooperatif müme11illiğinden: 

Kimya muallimimiz 
M az.har Beyefendinin yazdddatl 

KİMYA 
Bakalorya el kitabsru bütün kardetfr 
rimize ve hilhaua bllkaloryaya .... 
cek arkad&flarnnıza candan taTıi,. 
ederiz. Nazari, tahlil• kimya da dıJıil 
olduğu halde b\i\ün kimya eaaslı lıİ' 
surette telhis edilen bu eserin 60 lıllo 
rup aatılmaaı da temin edihnittir • 

K--.tifimiz, Halit, Sühulet, ICr 
-t kütüphanelerinde aahlına!ııtadıl'• 

(15997) / 

_ Aıırlarla yaşayan 
MERSiYELER, MÜNACATLAft 

iLAHiLER 

" MEZMURLAR ,, 
Kitabı 

YENi TERCÜME 
Fi. citl~ 30 cilhiz 15 Kr. 

Sab~ yeri: lıta•bul MAARlf' 
KÜTÜPHANEsl, Beyotl• HA· 
ŞET KİT AP EVi. Aııkar• 
AKBA KİT APEVI. [15971) 

Deniz yolları 
iŞLETMESi 

A-tel.ri ı lbmzH:r itip M r 
Tel. 4Z3G - Sirlıeoıi lılila&w ...... ff 

Hu Tel. 11740 

Iskenderiye yolıı 
lZMIR vapuru 24 Nisan SAJ.. 
11 de Galata nbtımından k-1' 
kacak doğru lzmi~, Pire, lıkell' 
deriye'ye gidecek ve dönecelı· 
tir. (1894) 

Bartın yolu 
BURSA vapuru 23 Nisan pJ.· 
ZARTESİ 19 da Sirkeci rıl,. 
hmından kalkacaktır. (1895_2...-

Trabzon yolu 
ANKARA vapuru 24 Ni.-; 

SALI 20 de Galata rıhtımı11d" 
kalkacak. Giditte ZonguldP' 
lnebolu, Sinop, Samsun, fal,-' 
Gireson, Vakfıkebir, Trabıoıı. 
Rize' ye. Dönütte bunlara ila"e '. 
ten Sürmene, Ordu'ya uğrllY• 
caktır. (1932) 

GJ\,..~ 
Omer Kenan müstahzaratmdan ~ 
LIN isimli Mehmet Tahir firına••" ~ 

SAÇ BOYALARINI~ 
hu kere piyasaya taklitleri çıkarıl~~ ıı' 
duğundan muhterem mÜiteı;ileritıU~~ 
zarı dikkatini celbeden . YaJ11ı~ .~' ...,. 
mutpaia 131/ 186 numara)ı mag~ 
maada hiçbir yerde toptan ıatıf 9!1l) 
bulunmadığı ilan olunur. (15 

l ıeri Umumi Neşriyat ve Ya:ı:•1 • 
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