
, 

Emniyet iıleri umum mü
dürlüğünde yedinci şube adı 
ile bir şube tesisi için mec· 
lise bir layiha verildi. 

Silahıızlanma mese esind ! 

Sahip ve Başmuharriri : Siirt J'.deb'uıu MAHMUT 

Amerika birleşik devletleri 
Avrupa işlerine müdahale et
memeğe karar verdi. 

FiYATI 5 KURUŞTUR 

Sigara ve işlenmiş 
Tütün ihracatı 

9_ uncu sene No. 2951 PAZARTESİ 30 NiSAN 1934, 

• 
I ktısat vekilinin tel k;kleri , 
-----~-----------------------------------

Tel. ( Müdi.ir: 24318, Yau itleri müdürü 1 24319, 
• Jdare .... Matbaa : 24310 • 

Memur maasını 
• 

ANKARA: 28 Ni..,, , 

Tütün meaelesi bizim için her 
feyden evvel bir memleket mese
lesidir. Ve fayet biz muasır letek· 
küller, ve muasır say tarzını .. ~ 
nimsemek tartile bu mahsulumuz· 
den istifade yolunu tutac~k .. ol~r .: 
sak· tütün batlı bapni>. yuzumuzu 
güldürecek kudretle bir milli se_r • 
\'ettir. Tütün kongr.,si, tü~imcül~ • 
--· ·· ·· ,. zen büyük hır derdın 

Şişe fabrikası Paşa bah
çesinde kurulacak 

Türk- Yunan 
.Dostluğu 

Yunan Harbiye nazırı
nın ziyaretine ehemmi-

Kesmek bütçe açığını 
kapamıya yara.mıyor 

Dünya memurlarını alakadar eden 
mühim bir etüt neşredildi 

gumuzu u . l 
halline hizmet ettı. Ve ktııat Ve
kili Mahmut Celal Bey bu kongre 
ile eski seneler mahsulünü taka· 
sa 'tabi tutmakla gösterdiği alaka: 
dan sonra, Türk tütününü ikincı 
dek himaye etmit oluyor. 

Fakat istihale, işlemeye, imale 
ıarfedilen bütün emeklerin ıeme • 
releri ancak satış ile iktitaf olunur. 
Satıt iti iıe batlı batına bir mese· 
ledir. Malümdur ki ihracat etyası 
mamul ve gayri mamul olmak._ü.~e
r-e iki kısımdır. Gayrimamul tutun
ler~ınize yeni piyasalarda ye~~!'1~f· 
terıler bulmak ve kaybettıgımız 
_Piyasalardaki müfterileri tekrar el 
de etmek için alı~sı elzem olan 
!edbirler, sigaar ve itleıunit .tütün 
ihrac_ma ehemmiyet vermektir. 1~: 
l~ıf tütün ve sigaralarımızın _ıu 
ru~u'!e muvaffak olduğumuz gun 
tahiat.ile yaprak halindeki tütün • 
!erimize müfteri bulur ve büyük 
ınikyasta siparifler a)~biliriz. Biz· 
de inhisar sistemi cari olduğundan 
İmal hakkı yalnız inhisar idaresi • 
ne aittir .. Ve her hangi bir tüccar 
veya müessese dahilde satmak için 
sigara yapamaz, ve meriyette bu • 
lunan tütün inhisar kanununun 
dar hükümleri dairesinde sigara -
Yı ihraç için dahi yapamamakta • 
~ır •. Filhakika yeni tütün ve tütün 
ınhısarı kanunu projesinde hüku • 
met bu mahzuru gözönünde bu • 
lundurarak mevcut kanunun hü • 
~Ümlerinin tevsiini derpi' etmiş • 
hr. Bu suretle Gümrük ve inhisar. 
tar Vekaletinin müraadesile lstan-

ul, lzmir ve Samsuna münhasır ol 
:;ıak ve nakdi veya milli bir banka-
~n teıninat gösterilmek üzere bazı 

muteşef>bislerin fabrika tesisile hari 
ce · T . sıgara ihracına ve bu sur7tl_e 

urk tütününün revacının tezyıdı 
he ınuvaffak olabilecekleri müla
k ~:ı:au ve ciddi tetehbüslere im • 

an Ve tatbik saha11 bırakılması 
ınalvadı göri.ilmü,tür. Projedeki 
b•J esasın layiha kanun olurken na 
nl bir tekil alacağı mah'.im değilse 
de, hüküm aync.-n kabul edilecek 
olsa dahi tatbikatta ameli bir kıy
meti olacağında biraz ıüplıc etmek 
1.izımd .... 

Hükümet zaman zaman tütün 
ihracat i,ile meşgul olmaktan geri 
kalını, değildir. Netekim ecnebi 
memleketlerde sigara ve tütün sat 
mak için bir limited ,irketi te,kili 
hakkındaki kanun layihası Medi
•c verilirken, esbabı ınucib.! mazba. 
tasında tütünün harici ticaretinde 
muvaffak olunamadığının en bü • 
yük sebeplerinden biri olarak in • 
hisarlar idaresinin tabi olduğu bir 
çok kayıtlar gösterilmiş ve bu mah 
zu~l~rı izale için böyle bir şirket 
tesı~ıne müsaade istenmişti. Hal • 
bulu Avrupada inhisar usulile 
tütün ve sigara satıfını temin eden 
memleketlerin hepsinde inhisar i
daresi bi:ı:de olduğu gibi birer dev· 
let te,ekkülüdür. Fakat bu teşek • 

Mecdi SADRETTIN 
(Devamı 7 inci sahifede) 

BUGÜN 
2 İnci sahifede 

Ecnebi matbuatında gör
düklerimiz 

3 üncü sahifede 

Uçan fabrika! .• 
Felek 

4 uncü aalı.ifede 

Nevvap Hazretleri buyur· 
mu,lar ki 

Dr. Galip ATA 

Kulak miıaliri 
5 inci sahifede 

Memlchet haberleri 
6 ıncı sahifede -----

Ortamektep/er muallimlerinin 
dera saatleri 

(Ankara muhabirimizden) 

Resimli hikaye 

Yarım milyon lira ile tesis edilecek 
fabrika için faaliyete geçiliyor 

yet atfediHyor 

Muhtelif deniz işleri idarelerinin eskiye nazaran daha 
mütekamil ve karlı bir hale geldikleri anlaşılıyor 

1 lki günden beri tch· 
rimizde bulunan lktı . 
sat Vekili Celil B. dün 
de tetkiklerine devanı 
etmittir. Vekil B. dün 
saat 11 de Denizyolla
rının Tophanedeki i • 
dare merkezini ziya • 
ret etmiftir. Celal Bey 
Denizyollarında mü . 
dür Sadettin Beyle U• 

zun müddet görüşerek 
daha çok yeni olan bu 
idarenin Seyrirefainin 
lağvından sonra elde 

• ANKARA, 29 (Telefonla) -
Yunan Harbiye Nazırile Aiika • 
rada cereyan edecek müzakere
lere huausi bir ehemmiyet atfe
dilmektedir. Bu müzakereler 
Türk • Yunan dostluğunun ve 
Balkan sulhünün taraini gayesi
ne matuf olacakhr. 

Bu etüt hükumetimizin memur maaşına dokunmadan 
bütçeyi tevzin etmek yolundaki mu, .. Hakıyetini 

tebarüz ettiren en canlı bir vesika oluyor 

ettiği neticeler, vapur. Mahmut Celal, Mahmut (Siirt) Ve 11 Ban
culuk tdiı:k1.eti:ı-t!:e~~ kası ıanumi müdür vekili Muammer Beyler 
temin e ı ·~ 1 e. •· P"fabahçeye giderlerken ve Pafllbahçede .•.• 
ği, elde edılen va_rı: • 
dal tarifelerden vi.kı olan umumı 
tikiyetler ve yeni y_apılarak 1 Ma. 
yutan itibaren tatbıka b34lanacak 
olan tarifenin esasları hakkında ge 
nit malômat almıflardır. Bu g~rüf 
me saat 13 e kadar devam etmıf ~.e 
aaat 13 te Vekil Bey öğle.yemegı
ni Denizyollarında Sadettin Beyle 

birlikte yemi•lerdir. Bu tetkikat ne 
ticesinde, Seyrisefain idaresinin 
bugünkü şekle konulmaıile ve va
purcular arasında bir Anonim fir· 
ket yapılması ıuretile atılan adım 
ve yapılan programın hem iyi tat
bik edilmekte olduğu, hem de de-

(Devamı 7 inci sahifede) 

Şehir :ı-.~ecıısı 

P;rşembe günü beklenen 
toplantı yapılabilecek mi? 

Muhittin Bey bu sabah geliyor, 
Ankara muhabirimize beyanatı 

Banka hakkındaki resmi tahkikat 
devam ediyor 
ANKARA, 29 (Telefonla) -

lstanbul valisi ve belediye reisi 
Muhittin Bey bu aktanı lstanbula 
hareket etmittir. Hareketinden ev· 
ve! bana dedi ki: 

- lstanbulda belediye mecli.i • 
nin içtimaa daveti için derhal. ha· 
:zırlıkla:_ra baJ_l~y~c?ğ•m. Biliyorsu
nuz, kı meclısı ıçtımaa davet için 
bir halta ev~el a:zaları haberdar et 
mek el~e'!!d~~· Bunun içindir ki 
ancak onumuzdeki halt t l d b I . a or a ann 
aö ~ eclı>:~. meclisi toplanacaktır.,, 
• g~endıgııne göre Dahiliye ve • 

k~letı İstanbul belediye meclisi • 
nın fevkalade içtimaa daveti için 
latanbul belediyesine yapacağı teb 
ligatı şifahi olarak Muhittin Beye 
yapmıttır .. Muhittin Bey lstanbu • 
la varır varmaz İçtima ruzname • 

(Devamı 5 inci sahifede) 

B ... ,._ı..~ 
ll8tın nnxaraJan ,ehrimize gele
cek olan vali ve belediye reili 

Muhittin Bey 

(ocuk bayramının dün 
son günü idi 

Birçok yavrular birincilik aldılar 
Dün çocuk haftasının son günü idi. Bir haftadanberi havalarrn 

müsait olması çocuklarımızı bu neşeli günlerinde daha çok sevindirdi: 
Altı günlük eğlence, koşuşma bu mini minileri yormamış olacak ki 
dün de ayni neş'e ile gezdiler, eğlendiler. Bilhassa Gülhane parkın-
da çocuk bahçesi akşama katlar çınladı. (Devamı 7 inci sahılede) 

Rusgaya giden 
Tagyarecilerimiz 
Ve askeri heg'et ---Sefirimiz ve M. Karahan 
birer resmi kabul yaptılar 

M. Karahan Ragıp Bey 

MOSKOVA, 29 (A.A.) -
Türk tayyarecileri ile Türk aske
ri heyetinin Moslrovayi ziyaret • 
leri vesilesile dün akşam Türkiye 

(Devamı 7 inci sahifede) 
----o•-------

ltalyada 

memur maaşlarile biit " 
çe açığının alakasını · 
gö•teren çok şayanıj 
dikkat bir yazı ya:zmış4 
hr. Bu yazının mülıim .:'.'..::..~~-~..:::;;;aıı....;~~~7~~...;.:..-;;..o,1;7;,ı 
bir kı•mını aşağı dercetliyoruz: mur maatları ve_bütçeler arasınd 

"Franaada memur maa,Iann • ki münasebeti gösterir kat'i malu • 
dan tenkihat yapıldı. Ücretli me • mat mevcuttur. Biz bunları göstf!!"• 
ınurları ve amelelerin maaşları da mek istiyoruz. • 
indirilmif veyahut indirilmek üze 1 - Fransız mcmurlanndan 11 • 

re bulunnıuttur. Öyle iddia edili • tenilen fedakarlık arzu ~i!en ne • 
yor ki eğer, memurlar ve ecirler da ticeyi vermemek tehlikesını ar:ıe " 
ha az para alırlarsa her fey yolu- der• 1 b" 

2 _ Fransız memur an, ecne ı 
na girecektir. d k • k d I 

Amelelerin ücretlerile, hayat pa memleketler e 1 ar a af arına n 
hası arasında bir münasebet tc.isi ıı:aran bir imtiyaz sahibi değildir • 
mütkül ise de, diğer taraftan mc • (Devamı 7 inci sahifede) 

İnkılap Enstitüsünde 

Madenlerimiz, harici ve 
ahili t · c retimiz ... 

Faşistlere karşı Yusuf Kemal Bey dünkü dersinde 
Bir kıyam mı? harici ve dahili ticaret usullerinden 

BELGRAT, 29 (MiWiyetJ - ı. ve gümrük tarifelerinden bahsetti 
talyan donanmasında laşiıt/ere kar 
fi kıyam yapıldığı ve bu münase- ı ESl<i Adliye Vekili Yusuf Kemal 
betle yüz ki?zıin tevkil edildiği Bey, dün aktaın Üniversite konfe
bura gazetelerine bildirilmiftİr. rans sal~munda inkılap dersine de
Vaktin geç olması dolayııile bu vam ettı. 
haberin tahkikine imkan haııl ola· Yusuf Kemal Beyin dersinden at 
mamışhr. dığımız notları yazıyonız: 

Sanayi yanında madenciliğimiz 
vardır. Müsaadenizle birkaç keli
me ile ondan da bahıedeceiim. 
Türkiye madeni çok bir memleket 
olmakla maruftur. ,Osmanlı lmpa
paratorluğu zamanında me'hur .o!· 
duğu gibi bugünkü Türicıye11:'ızı 
teşkil eden yerlerde 2000 sene ıfle
tilmiş aynı serveti muhafaza etmi' 
madenler var. Bu madenler, evvel-

İş bankası 
Galata şubesi 

Bugün saat 11 de 
merasimle açılıyor 

iş Bankası Galata şubesinin a· 
çılma merasimi bugün saat on bir
de yapılacaktır. Merasime bir çok 
zevat davetlidirler. 

Şubenin memur kadrosu ik -
mal edilmiş olup bugünden itiba
ren faaliyete geçilecektir. Memu
rin kadrosu yirmi beş kişidt:n iba· 
Lettir. Şubenin müdiirlil~ı.ine, Bey-
oğlu şubesi müdürü Şakır Bey ta· 
yİn edilmi;tir. 
· Galata şubesinde bütüıı banka 
muamelatı, yani htanhul merke -
zinde yapılmakta olan her nevi 
muamelat yapıla~aktır. Şubeye o
na göre salahiyetin verilmit ve 
tertibat alır.mıttır. 

DAVET 
iş Bankaaı müdürlüğü, lstanbul

da bulunan muhterem mebusların 
adreslerirı'i bilemediği için kendi • 
terine ayrı ayrı davetname gönde • 
rememiştir. Muhterem mebuılann 
bugün ıaat on birde Galata şube • 
sinde açılma merasimine şeref ver 
melerini gazetemiz delaletile ken - 1 
dilerinden blilha!ı<a rica etmekte · ' 

· dir. ,, _____ -.;ı __ "--+ 

Bir Dişçinin 
Romanı 

Aka GÜNDÜZ 
Aka Güm/üz Beyin bugün 

yeni bir hikayeainin nef~?e b~· 
/ıyoruz. Bu hikaye Je uç dort 
gün sürecektir. 6 ncı sayılamız· 
da okuvunu.ı:. 

ce haylı müddet itletilmitti!. Fakat Yuııul Kenıai Bey derste 
başka memleketlerde makıne tek· . . . • . 
·-· ·ı ) d""" halde bizde maden ı masından dolayı bılgının kafı gel-nıgı ı er e ıgı . ·· d ı d f k • 1 t · kazmadan ileri gideme- memesınden muca e e e zayı a. 

ıt e mesı, · f d I 
mittiı. Bu sebeple madenlerimiz, lınmd •flhır. 1·9uuncu 8:"hın bıp ık ada • 

avaf körle,mİf itletileme- rın a, atta mumı ar e n nr 
yavat Y ' T · k" d d Tk f I" t" mi,ıir. . . ur ıye e ma encı ı aa ıye ı 

Memleketimizde maden ıstıhsal vardı. 
eden mm taklarından bazıları mese Madenlerimiz nasıl işletilirdi? ' 
la Gümüthacıköy, Ergani bakır it bir arzuhal verip, bir ilmüha-
madeni ve;aire feyizli yerler var- her almak, birkaç cevher bulm k, 
dır. Bunlar, vaktile meskükit ihti- ruhıatiyesini tedarik etmekten iha• 
yacına harp malzemesi ihtiyacına retti. 
kartıl.İı: olarak kullanılırlarmıf. Fakat bu madeni iflE:teceklerin 
Sonraları, tekniğin ilerlememit ol (Devamı 7 inci sahifede) 



TARIHf TEFRiKA: 27 

İttihat ve · Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAKlR BEYiN BlRAKTlCl0 VESiKALARA CORE) 

Ahmet Riza B. aleghine kücumlar 
Vatanın ihtiyaçları mı, yok5a Ahmet Riza 

Beyin şahısları mı? 
A birader, Ahmet Rizayı methe- nalı Halminin Mısıra cemiyet tara

derken tecennün edeceğini dü,üne- fından ne maksatla gönderilmit 
rek enditeye d~meğe batladım. olduğunu, Salih ve Abdullah hoca
Bilmem bizim Türklükten mi, ne- nın (ı) gerek Hilmiye ve gerek Ce
den? tabiatimizde, hareki.hmızda, nevreye kartı almıf olduğu tavır 
sözlerimizde ifrat ile tefrikten ha•· ve hareketin neden ibaret bulun
ka bir feY görülmiyor. Mektubun- duğunu hem sen, ve hem Riza pek 
da diyorsun ki: (Riza türkçe mef- i.li. biliyordunuz. Bildikleriniz bun 
vereli çıkarmağa ve cemiyetin mer dan ibaret bile olsa idi, ilerisini 
kezini Paris göstermeğe batlarsa, dütünmek ki.fi gelmez miydi? 
hangi tarafa meyil daha ziyade o
b ,·?) 

Arkada,, Riza Me,vereti çıka
rabilir. Kimse iddia edemez ki Ri
:.zanın Metvereti tatil etmesi Cenev
redekileri bir cemile veyahut me
nafii umumiyeye bir hizmet içindi. 
Riza muktedir olsa idi, tabii Mef
verete devam ederdi. Fakat Riza, 
Parisi cemiyetin merkezi olarak 
gö teremez. Çünkü Cenevre ile mü 
ııasebatta bulunanların cümlesi işin 
hakikatini bilmit olacakları için 
tabii Rizaya inanmıyacaklar ve ak
sini İfa& edeceklerdir. Binaenaleyh 
bugün Ri:r.aya ne dereceye kadar 
meyil var--. cene ondan ibaret ka
lacak Te arta.mıyacaktır. 

(Riza bu yolu tuta& idi, o vakit 
Ceııevredekilere itimad: kalmamıt 
derdim, diyorsun. Evveli Riza bu 
yolu tutamaz, çünkü Rizanın arzu 
su şöhretperestanesine dokunur. 
Ri:r.a pek i.li. diitünebilir ki o bu 
yolu tutarsa buradakiler de batka 
bir yol tutmağa mecbur kalırlar. 
~aniyen, Rizanın buradakilere iti
madı olmadığını ıen kendi ağzınla 
bana söylemi~tin. Bu kad&..- unut. 
kan olma! 

Gene mektubunda diyorsun ki : 
(Mısırdan Rizaya bir mektup gel
cıi. Bu mektubu gönderen oradaki 
suhe efradı (biz sizi Mısır şubesi 
namına La Hey konferansına me· 
rrnr ediyoruz. Nakdi muavenette 
bulunmak istiyoruz, ne deuiniz?) 
'liyorlar. Bundan ba,ka Camii Ez. 
here toplanacak üleman.ıı veka
ı~tini de tetklif ediyorlar. Bunlar 
J.,,P teveccüh ifadesidir. ) Doğrusu 
y:ı Nazım, bu sözlerini okurken ya 
fc.vkalade hamakatine veyahut ta· 
~afgirliğine h~kmc;t~ek lazımge
' ' ?'~r: Ha\b.ukı bu ıkı sıfattan hiç 
hı rısıle sem tavsif etmeğe vicdanım 
razı olmıyor. A safdil Nazımcığım! 

"En namuslu tarunınıt adamla
rın nazarı teveccühünden mah
rum kalmağı, bir takmı denil1'rİn 
hüsnü teveccühüne nail olmağa ter 
cih etmiyecek hiç bir akıllı adam 
tasavvur edemem. Mısır tubesi di. 
yo.-...a, bu tubenin maderi met • 
buu neresi olduğunu dütü~miyoı
m~su~? ~ısır. ,ubeai bugüne kadar f ıza ıle hıç bır münasebette bu
unmazken bugün neden bu derece 

teveccüh emaresi ( ! ) gösteriyor? 
Mısır fubesinin hali gerek sence, 
gerekse Ahmet Rinca ma!Uın ol
duğu halde o gibi hainlerin Ahmet 
Rizaya k<>ltuk veren sözlerini sen 
bir taraft&n, Ahmet Riza bir taraf. 
lan - hemdeati vifak olarak Ri:r.a
ya olan l'eveccühü i.rnmeyi ( ! ) i
lan zımmnda ötede beride isl\a 
etmeni:r.i biç anlayamadım. ' 

Nazım, bu gibi hareketlere ma
lik olan bir adamın, yani Ahmet 
Rizaoın yegane emeli ne olduğu 
nu kime istersen sor, Rizaya f(ih
ret hırSI mı istinat ettiğini, yoksa 
halisane bir arzu mu atfedildiğini 
o zaman anlarsın. Bunları kendin 
anlamıyacak kadar tarafkirlik du
yuyorsan, o zaman bitaraf bir ada
ma sorup aldandığını anla! 

Trabluatan kaçmağa muvaffak 
olan Hamit Bey isminde birisi Ce

nevreye geldi. T rabluatan çıkalı 
bef ay olmuf ve bu müddeti de Mı
sırda geçirnıif. Mısır 'ubeai ( ! ) 
ef'al ve hareki.tını bu zattan din
leııeydin, o :r.aman Salih ile Kadri 
hocayı daha iyi anlardın. Salih 
Matbaanın ve gazetenin sahibi 
Kadri hoca ise Salibin yanında a;. 

lıklı bir muharrir imif. Orada bu
lunan diğer bir iki Türk te boğaz 
tokluğuna sabahtan aktaına kadar 
matbaa makinesi çeviren birer bey
gir vazifesini görüyornıuf. 

Salih cemiyet namına iane top
lar, bir takım risaleleri ve kitapla
rı ücret mükabilinde basar, bet pa
ra maıraf yapmaz, paranın hepsini 
cebine atarmıt- Bu edepsizliğe de 
kanaat 1'tmiyerek Sultan Hamit ile 
pazarlığa giri,ip aldığı yüz lira mu 
kabilinde gazeteyi iki ay müddet
le tatil etmİf. Bu yaptıkları elver
miyormuş gibi Salih biı- takım 

Türkleri cemiyet tarafından gön

deriliyormllf gibi göstererek lstan
bula yollryormu,, onlara memuri
yet verdiriyormuş ve Jön Türk di
ye lstanhula sattığı adamlardan pa 
ra alıyormus. 

Doğrusu böyle adamların tevec
cühüne layık olmakla iftihar eden 
Ahmet Rizayı ben de alkıtlanm. 
Her ne kadar Ahmet Riza, Salibin 
bütün bu edebsizliklerini bilmez
.., de yukarıda yazdıklarımı bilirdi 
ya! Hü$nÜ niyet sahihi olan Ahmet 
Rizaya bu lıususta ufak bir malu
mat kafi değil miydi? 

Ben Ahmet Rizayı yumurta yu
murtlamakta olan bir tavuğa benze 
tiyorum. Şöhret hırsiJe onun •.. yır
tıldığı için ötede beride bağırıyor
MUf. Fakat horoza. ne olmu~i hiç 
hiç bir teYİ yok iken o da tavukla 
beraber bağınyor? 

Ne İse! Şurasını da söyliyelim 
ki mektubumu teklifli bir adama 
ka111 yazmadığım için kalemimin 
ucuna gelen sözleri dütünmiyerck 
karaladı:m. Ağır bir ,.,y söylemis
ııem, tabii darılmazsın.,. ' 

-Bitmedi--------
(1) Merhum doktor 

CeıJclet Bey. 
Abdullah 

Almanyanın borçları 
Doktor Şahi' ın çok şiddetli begana~

fa bulunduğu rivayet ediliyor 
Bununla beraber Berlinde açılan konferansın alacak

lılar için iyi neticeler vermesi ihtimali var 
BERLlN, 29 (A.A.) - Almanya • ıuıundırlı:i im.kanlan doktor Ş ... tin bir 

dan alacaklılar konf1'ransı dün kat'i bir kaç aydanberi ilan ettiği clttecede ümit· 
safhaya girmiıtir. Doktor ş..htin dün siz değildir. Alacaklılar doktor Şahtin 
sahah tiddetli n lıı:at'i beyanatta bul\ln· itirazlannı bir d1'r1'Ce}'e kadar kabul el· 
duiu rivayeti clolaımıı ise ele bu hınuı· mekte iseler de Almanyanın iddia ettiği 
ta sarih maliimat elde edilem<omiıtft.. imkin11zlığın, dahildeki iktisadi refahm 

Maamafib. beynelmilel tediyat ban- artmaaı neticesi olarak azalmıı olduğunu 
kası müdürü M. Freserin konferanıı reiı müşahede etmiılerdir. 
liğine intihabı Daves ve Yung istikraz· BERLIN, 29 (A.A.) - Alınan mal-
ları meselesinin hüınü suretle halledi- buatı alacaklılar konferansının melhuz 
leceği ümitlerin.i vennekı..dir. neticesi haklwıdaki neşriyatında daha ih 

Diğer taraftan iki komisyonun in · tirazlı davranmakta ve ecnebilerin Al-
tihap edil.mit olması alacak.lılann me .. manyanın vaziyetini anlamad·rll:lanndan 
selenin unııırlarını bi>:zat le.bit etmek ıikiıyet ebn1'ktedir. 
jstedilderine delildir. Bu komisyonlar . LONDRA, 29 (A.A.) - Matbuat 
dan biri döviz ı...kkmdoki Alman kanun Almanyanın alacaklılara karıı aldığı va-
lannı diğeri de tediye imkanlarına dair zİyeli çok tiddetle tenkit etmektedir. 
olan istatistik malümatı tetkik ·~ .. , e • Sunday Taymiı diyor ki: "Avustur • 
celmr. yada propaganda yapmak için 250 mil-

Mevzuu bah10lan Alman borçlan u- yon maıi< ve Baltık devletlerind.. ve bil-
zun vadeli bol'çlardır. Bunların ydr.ü • hassa Lltvanyacla mümasil hareketlerde 
n<ı -o eylülde 7 milyar 400 milyona ba- bulunmak için ele buna yakiıı bir para 
liğ oluyordu. Alacaklılar, yalmz bari- sarfetmemesi istendıilir." 
ci ticaret bilinçoıunun d..ğil aynj za • Sunday Ref"r ise §Öyle diyor: "AJ.. 
manda bir kaç yiiz mil1on mar1dıl< döviz manya mali tambütlerini tutnAmağa ka-
temin eden diğer muamdelerin de ı.., • rar vereli çak olmuttur. O halde aJa. 
saıba kablmuı lizım geldiğfoi doktor c*War Ahnanyamn tekrar siliblan · 
Şahta söylemi~lerdir. ması masnıflarma iıtinkte cleYam ed.,_ 

Bina=aleyb Almanyanm tediye hu- cd<ler" demekt1'dir. 

Yunanistan da 

ihtilaf haJa 
Devam ediyor 
Hükumet erkanı yenJden 
toplandı ve işi görüştü 

ATINA, 29 (Milliyet) - Dün de 
muhalefet rüesasile hülı:ümet edcinı ara
sında yapılan müuık1'relerde bir te . 
rıııkki görüleİnemİJtir. Hariciye nazın 
Mö~yö Makaimo. Baıtvekil Mösyö Çal
danst1'n aldığı salihiyet üzerine Mös
y~ ~ondiliai zİ)'U'et ...ı..rek, Mösyö Zai
mısın tekrar cümhur riyasetine intihap 
edilmesi ve intitıaplarda niobi usulün ka· 
bulü hususlarında muhalefetk mutıııbık 
kalmmasııun zaruri olduiunu söyleınit· 
tir. 

Möıyö Kondilis Mös1ö Çaldarisin 
bu teklifini kabul etmekten imtina et· 
mit ve Mösyö Maksimos ;?yrı)ddrtan son· 
ra gazetecilere, biikümet bir kaç gün 
1'YVel verdiği kararlan tatbik 1'decelrtir 
demitlir. . .. 

Gece saat il de nazırlar Mösyö Mak· 
simoıun evinde toplannutlarclır. Bu iç· 
!İmada hürriyetperverler lideri Möıyö 
Metaksa da hazn- bulurumJJtur, Neti • 
cenin ne olduğu ma!Um değildir. Yalnız 
~ö.syö Kondilis zabitanın terfiine ait 
l~yihanm gel1'CCI< ı>erıed>e günü meç. 
lıse tevdi olunacağı"' bildinniıtir. 

~iyasi mehaFıldm tarauulı eden ba
vadıslere nazaran müzakerat bota çık
mıı~n;- Mösyö Venizelos, başka hiç bir 
teklifin ve mukabil tekLifiıı müzakett e· 
dilerniyeceğini bükümetin muhalefetin 
noktai nazannı kabul eım..sj !izim gd
diğini söylemiıtir. 

ATINA, 29 (Milliyet) - Zabita • 
nın terfii layihasında en miibim madde 
1917 - 1922 seneleri zarfında harp 
cephesinde laekal bir sene hizıınet et
memiş zaıbitlerin mesleki oi. ıkeriyeden 
teb'it olunacağına daiT olan maddedir. 

Bu madde muhtelif eobU,. binaen 
harp, devreıinde cepbed" bulunmayan 
Venızelot ta.-ahan zabitanı istihdaf et
mektedir. 

ATINA, 29 (Milliy"t) - Siyaıi ma
hafilde söylmdiğine nazaran g..ce Möıı
Y_Ö Maksimosun hanesinde alrt1'dileoı iç
t:rmada ezcümle harbiye nuın Mösyö 
Kı>nılilisin Ankarada gör;;~ mese • 
leler de tP.tkik edibniştir. 

Avusturyada 
---o--

)'reni kanunu 
Esasinin esasları 

-o-

Mem' eket allahın himaye
sine tevdi edildi 

ViYANA, 29 (A.A.) -Yeni Avus 
turya kaıuınu esaaisi, baılangrcmda, 
memleekti, Allabm himayeai°" tevdi 
ebnektedir. Birinci faatl, Avusturya . 
run federal bir devlet oldufunu bil -
dimnektedir. 

Bu yeni kanunun huauaiyetlerinden 
biri, 1867 tarihli kanunu eaaaide mu
sarrab, vatand1l4lann umumi haklan 
ve t..bsi hürriyetlerine ait ahkimın 
Lu defa mezcedilmit bulunmasıdır. 

Yeni kanun, papalıkla münakit 
1893 tarihli konkordatoyu teyit et -
mektedir. 

F ed1'ral AVU&turya devletinin esas 
unaurlari, dört korporatif meclisidir. 
Bunlann birincisi, reisi hükUmet tara 
fından mensup ve 40 • 50 azadan mü 
te§"kkil de\•let turıuıdır. 

kincisi, papazlardan, moalliml...- • 
den, ve gÜzel sanatlar-erbabından mü 
rekkep fikir meclisidir. 

Oçüncüoü ile dördüncüsü de ôktuat 
ve eyali.t meclisleridir. 

Dört meclis azıuı meyanından ae • 
çilen 59 ki9iden müreıldı:ep Bundee • 
la&' meclisi teşrii vazife ile mükellef 
tir. 

M...-kezde bulunan bu tepiki mec
lisin yanında bir de ~aletlerdekj ma· 
halli diyetler vardır ki, hunların da 
vazifesi tep-iidjr. Bu diyetler d., ay • 
ft1'D Bundeatag gibi. fakat daha. basit 
bir 9Urette te§'>kkül ederler. 

Federal denltin merke:.i olan Vi. 
yana~. muhtariyet sıfabnı kayb.,t 
mektedir. Bundan eovırelki kanunda da 
olduğu gibi, yeni kanunu eoaai, ırk ve 
mezhep m....,lelerinden nı&a.da, bütün 
vatandaılarm hukuk miUaTabnı ki. : 
fil bulunan Sen Jermen muabedesı 
ahkimını kabul etmiftir. 

Holandada naziler 
AMSTERDAM, 29 (A.A.) - Ho • 

landa nazilerinin dünakşam tertip ey· 
lemiı oldukları 12,000 kişilik muazzam 
bir nümayiı esnuında ulak telek badi • 
seler olmut. h1't kiti yanılammftrr. 

• . '. .. ..... _ • ... . ı·. .. • 

Emniyet işleri umum müdürlüğünde 
yedinci bir şube tesis ediliyor 

ANKARA, 29 (Telefonla) - Dahiliye merkez te,kilatı vazifelll' 
hakkındaki kanunun be•:nci maclde•ini tadil eclen bir kanun löyih
Mecli•e verilmiptir. Hükwnet layihanın eııbabı mucibuinde e~Jf. 

"Hemltuclııt bulunduğrrmu;ı; hükıimetler ve hadutlanmızın geıu,.. 
ği muhtelif velrôletlerin hudut ifle1/ile aljkadar bulunduğu ve büt!' 
vekiiletlerin altika.ının tla binnetice memleketin emniyet ve asayiııııl 
taallük ettiği,, kaytleclilmekte ve bunan için Emniyet lfleri Um_. 
Müdürlüğünde yedinci fUbe aclıle bir rıbe tesisinin muııafık olacak' 
yaztlmaktaclır. 

Merbut kadroya göre yedinci dereceden (55) lira maaşlı bir ,,.J-, 
clür, (45) lira maa,lı bir muaııin, onuncu clerececlen 35 lira maıqlı tık 
,el, on birinci derıeceden (30) lira tnaaflı bir fef, on ikinci dereceıl~ 
(25) 1er lira m~lı iki memur, 14 üncü clerececlen 20 lira nıa~lı bil 
kiitip yeclinci fl'beyi t~kil edecektir. 

Matbuat odaları teşkil edilecek 
ANKARA, 29 (Telefonla) - Hükdmet Matbuat Umum Müd~ 

ğü tepkiliit lay:hasını Meclise ııermek illeredir. Bundan lxuka Dahili' 
ye Vekaleti yeni bir matbaat kanuna projui hazırlamıfhr.' Bu proİ1 
birçok yenüikleri iht:va etm ektedir. . 

Bu meyanda sinemalarla küçük ıahne aclcleJilen barlar mmbuııt ! 
claruinin kontrolü alıına verilmektedir. Bundan bafka aynı proje jjl 
muhtelif mrntakalarda Matbuat Odaları teşkil edilmesi derpif oluıt' 
muflur. . 

Bagtarlar hakkında geni bir kantJ1 
ANKARA, 29 (Tele/onla) - HülıUmet hunui iiare ve beleJi1". 

lerdeki baytarların tay:n, tebdil vesair muamelelerine dair Mecıli6e ~ 
kanun lay:#ıtuı teklif etmipir. Liiyihaya göre vilayet mecliri iclaTel!'!, 
belecliyelerin baytari te.Jkilat ve müea~erinde istihJam olunan -
tarların naap, tebdil, terli, vekalet emıllne alınmc!an Zir-t Vekal~ 
ne verilecektir. Tayin edilen baytarların harcırııhlan tayin olandıı
rı vilayet hucludunclan itibaren tuviye edilecelrtir. 

Hususi idare ve belediyelerin ayırdıltlan tcılısi.atın suret ve trt6' 
halli .arlı Ziraat Vekaletince bir talimatname ile tayin ol--1ıh'' 

Lise mezuniyet imtihanları 
ANKARA, 29 (Telflfonla) - Maarif Vekôleti Li.e V• ortanı.k' 

tep me;ı;uniyet imtihanlarına hariçten girmek üzere miirac=t ,,J;I 
ler hakkında yapılacak mmımeleyi gö•teren bir talimatname hazı,11 
dı. Ve aUilıtıdar makamlara gönderdi. 

• 
istikbali Iran şahı Hz. nin 

'ANKARA, 29 (Tele/onla) - lran Şalıı Hturellerinin i.tikbal~ 
ve memleketimizde kalacağı mütlcl ete ait program tupit eclilmif tJI 
lakatlar makamlara bilclirilmiJt:r. 

Hariçteki mütekaitlerin maaş/arı 
ANKARA, 29 (Telefonla) - Hariçte bulunan mütekaitlerin ,J 

şartlar clahilincle maa,larını alabileceklerini gösteren nizamnam• ,ti 
riyete girm~tir. 

M. Muşanof seyahatinden memnll' 
SOFY A, 29 ( A. A.) - Bulgar Ajansı biltliriyor: 
Bilfııekil M. Mufanol, •on Avrupa •eyahati haklunJa izahat ııer' l 

rek demiftir ki: , 
"Harpten sonra Bulgarİ•tanın yapmı' oltluğu istikrazlara Jıil l 

Londracla yaptcğun müzakereler memnuniyeti mucip bir neti~ 
varma,tır. Ha,.plen evvelki utikrailara ait olarak ta Pariate yap. ·ti 
müzakereler net:celenmemif iae ele iki tarafın noktai nttZtl1'lan bırpıı: 
rine maluüa clerececle yaklQfflrmıfhr. Ziyaret ettiğim Parli•'..6 • 
dra, Berlin, Roma ve Peşte'de hararetli bir kabul ı'":,J 
düm. Ziyaret ettiğim memleket ricalile yaptığım no~ 
zar teatilerinde Bulgar hükümdarının ve milletinin ecnebi meml'.. 
lercle çok •evilmekte olduğunu gördüm. Bu memleketlerin Bulgari'. 
tanla olan ikmadi münasebetlerini artırm.alr. luutuunda büyük bir 
nüniyet beslemekte olduklannı da miifahecle ettim.,. ~ 

ismet Pş. Hz.nin lbrahim 
Tali Beye telgrafı 

EDRNE, 29 (A.A.) - Ummn mü 
fettit İbrahim Tali Bey Edirneye gel
diği gün Baıvelril l«net Pll4a Hazret
lerine va,zifeye b1l4ladıklarını telgraf 
la bi&dinniflir. lamet Paıa Hazretle 
ri fU ceırabr vennittir. 

lbra.him Tali Beyef1'ndi. Umum mü 
fettit: 

Uğı· ~., me.ainizin yeni vazifeniz .. 
de de feyWi olmasını dileklerimle za • 
tı devletlerini ve krvmetli Trakya yurt 
tqlarmuzt Jıararet11' seliml~rnn. Be
yefendi. BGfVelrıl iSMET 

Çocuk bayraıtJI 
Memleketin he;. yeri.J. 
hararetle tes'it edili1'

ANKARA, 29 (A.A.) - ~~ 
taoı memleketin b...- tarafında P'-J 
ma göre devam etmelı:tedir. M-:,,1 
tarafından cündüz ve rece mü"'!':' A 
ler verilmektedö-. Bir çok J"'l"ter~'lı 
cuk balolan "erilmiı, gür4tüz 9""
sııbakolan yapılmııtır. 4 

Çocuklar remıi dairelerde, ,,,, 
ıeldriillerıle idareyi ek almqlar<lıt• 

Jnsan Ahmet Rizanm tahsına 
mı hizmet etmeli, yokıa bitarafane 
vatanın ihtiyaçlarını mı düfijnme-
1 i? . Mısır tubesinin ve Ahmet Ri-
2anın indinde en menfur olan do
landırıcılık ve hatta (cemiyet) na
mından istifade ederek dolandırı
cılık yolunu tutm~ olan kimse!erin 
elinde değil mi? Onların israfları 
hesabı atmıf, cemiyetin matbaaşı 
Salih namında bir u,ak bozmasile 
Kadri hoca isminde bir katırın 
desti iğtisabına geçmi, cemiyetten 
matbaanın nevakısını ikmal ve ga
zet~nin h:ı.yalını idame için binler
ce frank celbedilmif, Sultan Ha
mitten para alınarak ve o paraları 
ceplere atılarak cemiyete biç haber 
vermeksizin ga:ıete muvakkat bir 
müddet için tatil edilmif, bu edeb
sizlikler bin türlü yalanlarla kapa
tıl.;.ı, değil mi? Bunları yapan, bu 
hainlikleri irtikap eden ve gazete
nin matbaası önüne keyfe mayeşa 
(Matbaatü\oımaniye) levhasını a
san Salih ile Kadri hoca namlarm
daki .-hıa1arm Mısır şubesini tet
kil etmekte oldukları sence ve Ri
za:::a malüs iken nasıl o!uyor da 
bunların 1tu :r.•manda size yazdığı 
mektubun ıae maksatla yazdmıf ol
duğunu hem sen, hem Riza anlamı
yacak kadar aptallık gösteriyorsu
nuz? Nasıl oluyor da o mektubu 
Ri:ıaya kaqı bir teveccüh emare
si ( !) r.nak ında ilana ba~lıyorsu

~ Bi MA BUATINDA OKUDUKLARl'MIZ 
"\ 

1 
J 

Uzım ve ismet Paşaıitı' 
oğullarının ziyafeti " 

ANKARA, 29 (Telefonla) _. 
'"" ismet Paıalann oğullan T~ 
zan ve Ome.. lımet Beyler ""J 
bugün Anbrapalasla bir çay -sif' 1I 
l'İlmİJtir. . ~ 

nu:ı:? 
Of, Nazım! Canım sıkılıyor, 1.-i.t l 

ki bunu bana yazmasa idin! Tu-

"News Kronike" den : 

Japonyaya karşı daima Çini mü • 
Jalaa etlen Newa Kronike gaz.ete•i ıun 
lan )'G.Z'!yor: 

- Çinin, Japonyanın yeni iddiala
rı karıuında, büyük de11letlerin lili 
bir ıekilde hareket dmek düfiincele
ı ine d":.fr.şüpheleri.~iç_ kimseyi hay. 
rete du+urecek degı/dır. lnKİlterenin 
notası karfuında Tokyo'nun sükittu, 
Japonyanın da bu ~üphede Çinle be
raber olduğunu göatermekteclır. Do .. 
kuz devlet muahede8ini imzalayan 
deııleılerden mürekkep -bir konfe • 
ranı yapı/mıuını teklif etmekle Çin 
lıükumeti, bu muahedede me11.zııu bah 
sedilen haklara UYlfUn hareket etmek 
tedir.Eğer eline bir lır11at geçnıiı ol . 
11aydı, Japonyanın bu auretle hareket 
edece/iine fÜphe yoktu. 

"Teims" ten: 

Polonyamn a)'<Jsİ işleri üurind• 
mühim bir te11ir ;yapmaırı muhtemel O· 

lan bir ltôtliu e/ntuftur. O da son bir 
kaç gün :ııarfında milli radikal fırka· 
•ıntn teıekkülüdür, Yeni fırka haki • 
katle Seym'de 197 hükumete muha. 
lif OJ1anın 63 ü ile başlıca muhalefet 
lırkasuıı teşkil eden Nasyonal dernek
ratların daha yaflı liderlerine karŞ< 
gençliğin bir i•yamdır. N<ı11yonal de
mokrat lcrkastnın reisi Roman Dmows 
ki olup mumaileyh Po/onyanın yanm 
asra yakın •iya:Ji hay<1tındaki başlı • 
ca simalardan biridir. Kendisinin li .. 
derliği altında nasyonal demokrat fır 
kası daima ~iddetle Almanya ale.~/,. 

dan bulunmUJ, 11e Mareıal Pilsudskı'· 
ye de muhale/et yapmııtır. Nas:yonal 
rafiiltal ~~tiai beyann'!'"e.tini f'efret .. 
ıtn~ ve dustur ve prensrplerinin Hit .. 
lerin nasyonal SNya.li.zmine mÜfabih 
olduğunu ilan efmİftir. Yeni lırka, 
~/manya yerine Polonya ~lünesini 
ıkame etmek •uretile, Nazi program 
ııe lelsefesini · bunun Polonya taba • 
tısı olan üç milyon vahudi İçin lazam 
mun edeceği mana da dahil olmak Ü· 
:ı:ere • olduğu gibi kabul etmiı ıeklin
de lfÖTÜnmektedir. Yeni fırkanın nii
ve&ini milletin akademik gençliği teı 
kil ediyor. Veya hiç değilse ekseriyeti 
bunlar teıkil ediyor. Hali ha:ı;ırdaki li 
derleri henüz lfenç oldukları için u -
mumi hayatla iyi tanınmamqlardır. 

Nevyork Taymia'ten: 

Nevyorlc Time~ gazetesinin verdiği 
malUmata göre, 10 Mayrsta intiıar ~ 
decelt olan tayyarecilik aalnamc.U. • 
de Çin tayyareciliğinin 1933 ten beri 
pek z.iyade terakki eylediği lfÖ&teril
miftir. 

Harbi umumiden .sonra, Çin'in Av .. 
rupadan salın almı~ oldııiu yü:ıderce 
tayyareden birçoğu hiç kullanılma • 
mıflı. Halbulti, 1933 Hneıinde yü:ı;
den fazla pilot ile bir o kadar maki • 
nut yetiltirilmif ue Çinliler beheri 700 
beylfİr lru1111etinde ue matte 320 itila 
me~den fada bir :sürate malik 50 
kadar aueı tayyareşi şatın almışlar. 
dır. 

Çin tayyarecilik mekteplerinde, 
muhtelif markalı . tayyareler, halen 

kulla,.,,lmaktadtr. Ecnebi wlaretler 
maiyetindeki hava ataıeleri, AınariRa 
tayyareleri yerine, kendi rnen_ol~ltet. • 
/erinden tayyare oatm alma.n ıçın Çın 
hükumeti üz.erinde imali nU/uza çal~ 
maktadtrlar. 

Çinde, kullanılabilecek gibi 135 tay 
yare meydanı uarJır. Lakin, bunlarda 
her türlü teua:ı;ım yoktur. 

Aıkeri 11e 8it1il tayyarelerin hepsi 
de, Çin hükumetinin; sıln müraka -
be.; altında bulunmalrtadır. Hükumet 
çe tayyareciliie hasrolıman tahsiıatuı 
baılıca menabiinden biri, hu Üç ay -
da bir çekilen milli bir piyankodur. 
Bu piyankonun birinci keıideıi 75()()()0 
dolar hasılat bırakmııtır1 

BOflıca ticari haua hatları, milli 
tayyarecilik firketi taralındmı iıletil
mektedir. Bu firltet hinelerinin yü::ı • 
de 55 i Çin münakalôt neZCIJ"etinin e
lindedir. Mütebaki yiiule 45 i ;.., pan 
amerikan erueyiz - panalerican ari .. 
woya - firJıetine aittir • • 

lzvestiya' dan: 

lıı11estiya 1faZeteıi, Atmany11 ile 
Soııyet Rusya arasında Bultık memle
ketleri hal.kında teııti edilen notala • 
ra tahsis ettiii baımakalede diyor ki: 

"Bütün dünya fcııkalade mühim o
lan şu iki hadiseyi öiirenmif bulunu· 
yor: Sorıye! ~ük_umeti Baltık memle
ketlerinin ıstıklal ve temamiyetlerini 
birlikte tekeffül etmeyi Alman hüku
metine teklif etmİ.f 11e Alman hüku • 
meti bu teklifi reddeylemittir. Yani 
Sovyet hüktımeti Şarlı Avrupasıncl~ 

eulhü tahlrim ed•n J'Cftİ amiller ihda
•nı araı ediyor ve Alman hiikümeti 
So11yet Ruıyaııın bu maslihane tekli • 
lini reddediyor. Btqka her türlü tef
~r, inoani manhka ııe aklıselime mu· 
haliftir. Almanyanrn ce11ab< aulhün 
tak11iyeıiıu 11e Alman • So11y..t müna 
sebatının ıalahına Kiden en iyi yolun 
bulunnuuı arzınandan mülhem de • 
ği/dir. Eğer Alman hükumeti, Baltık 
memlelretleri istiklalinin sulh eseri 
için olan fevkalôde elıanmiyetini tak 
dir et•eydi, Sovyet hükumetinin Le • 
hi&taruı da bana benzer bir teklil ya· 
pıp yapmadığı mıesele-< ile alakadar 
olmaıulı. Malüm olJuğu ü:zere, Al • 
manyanın bu tahmini umumiyet itiba 
rile hatalıdır. Alman •iyasileri i# 
yaln~ ıulhün tak11iyesi noktai na:ı;a • 
nndan tetkik d•eydiler, Soııyet tekli· 
lini BaUılı memleektleri üzerinde hi
maye likriyle alikadar lfÖTmezlerdi. 
Bütün cishan matbuatı sulhün fQl"k 
A11rupasında tehdit edilmif olJuğunu 
ııe Balldr m1U11leektlerinin meucudi • 
yet w i.tilrlillerinin iıtiJıbalJe ıiiJ>he
li bir fekil almakta olJuğunu görmelr 
tedir. Nihayet, biz.ıurt Baltık memfe -
ketlerinin ,.imamdarları da bir çok 
11esilelerle, kendi memleketlerini teh 
dit eden tehlikelerden dolayı endife 
İÜ.ar eylemiflerdir. Lituanya, Lcton
ya 11e Estonya de11let atlamlannın 
hepainin de bir fikri sabile yakalan • 
dıkları far:edileme:ı;. Bunların korku 
/arın ıhaklı gösteren muayyen siya•İ 
şebepler me11cuı olJuğu işiJ.arJır .. Bu 

1 şartlar altında, ret keyliyeti Alman -
yaya büyük bir mesuliyet ;yüklemek • 
tedir. 

Çay ziyafeti çolı: neıeli ,.,çatif ~ 
ra Himayeietfal cemiyetinin ıe~ 
ruları çocuk bayranunı teside b•' 
daha bulmuılardır. __/ 

o 

Silahsızlan nı'. 
Amerika Avrupa işle' • 

karışmak istemiyor 
VAŞiNGTON, 29 (A.A.),...... A 

Ruzvelt, dün sil&lılan bırak>"• ,r,J 
lesinde Amerikanın takip e<!"fıı_~ 
yasete dair, M Nonnan D•"",. r'.· 
tabık kalmı~tır. Bir müddett~ ~ 
kendi Üzerind., icra edilen b ~· 
yiklere raimen, Reiıicüınhur• ı1' ~ 
bırakıp pbıra.lanama.k bUtlll~,J 
nı&<niyle Avnıpaya ait bir ın ~ 
duğu fikrindedir. Bu itibar_!~ .,r~• 
kanın elkİ dünyanın siyası .; o1' f 
nodan uza kkatma.ı ı.ararl' ~ 
tur. Ce"'~ 

Amerikanın. gelecek .,. etin 
de kendisini temsil ettiriP ,.,,.~ 
ceği henüz meçhuldür. v.e ,ıl'il 
hükiiınetinin ely"wn g&Y1"1• r 1-f" 
rett" icra eylemekte olduJf;ııir tJ 
aat, Avnıpada lıakiın ol~ .,, lı~ .J 
:ziyetini iyice belli etıned~tıt· , !':. 
... ta bir karar alıIHDJYa I dı," IJİ\A 

Maama.fih unutm•rn•.' elı~,( 
rikan milletinin büyiik bır ı.rı"' 
Amerikanın, Avrupa da"•• ,-ı> 
dahale etmesine ııon dere" 
dır. 



Jt 

lfELE~ 
Uçan fabrika!. 

Gazeteler hayretle resm!ni ba -
aıyorlar. Rusyada bir tayyare ya· 
pılmış, hpkı bir fabrika İnıİf. lçit1 
tle rotatif mai ·nesi, JJ;,ehanesi, 
telsiz telefonu ve aairesi varmış. 

,,ı Adeta uçan L\'.r fabrika .. Buna btıf· 
kalarının fapnasını anlarım. Lfı · 
kin bizim şafmamıza da ben fQfa· 
nm. 

- Neden? .. mi diyeceksiniz? 
iıtl Elendim. Orada uçan fabrika 
~ varsa bizde de uçan banka var. 
i' Hangi.i daha baskın ... Hem öyle 

uçuyor ki; tahluiye idare•i bile 
42 bin lirasını tahlis edemiyor. 

/ık Bilmem bu uçan bankanın adını 
" söylemeye hacet var mı?. Esnaf 
bİf olan anlar. 

Kedi neye yarar? 
iptidai mektebinde muallim ço

cukların zekalarını yokluyor. 
- Söyleyin bakalım. Kedi neye 

• yarar?. 

jı 
r. d. - • ·.ı en ım ııçan tutmaya, 

- B ., lıa .. 
- insana arkadaş olur .. 
- O pek kat'i değil .. BadHJ ... 
- Süs için ... 
- Başka ... 

Gazetelerin fiatleri 
Bir kari bana gönderdii,'° mek • 

tupta gazetelerimizin bef kuruşa 
• aatılmaaınd .k . k d' r ·· k an şı ayet etme te ır. 

r. "Dr çed~ bir darbımesel vardır. 
e'~ve bır akçeye, deve bin akçe • f d~rler. Yani pahalılık ve ucuz • kuk nısbi ve izafi b;r seydir. On 

d
rufa ayakkabısını boyatan bir 

a anı • • b al ıçın eş kuruşa gazete satın 

ol
mak J?"halı değildir. Lakin ucuz 
•un dıy p d.k • · ıl k e en ı ten et almaga gı 

b=~k; bkadar hesabi olanlar için 
;il ılır z eş kurufluk gazete pahalı • 

1 le : b ?len bunun !içindir ki; böyle
rı . 1 ~ kahvede yüz paraya hir 

çay ıçıp biit .. l . k t 'h un gazete en o umayı I ercı 
1
ederler. Acaba hakikaten 

cazete erimiz pahalı mıdır? Türk
,J ~~bga~i'eler sahifeleri ve baskıları 
fi/ İ dar• e pahalıya mal olan gazete

er endir. Buna mukabil dünyanın 
~ l:,jz satan matbuatı bizdedir • . 5u 
'ı k e bu beş kurıu çok satan nıem 

e eti · Zerr er matbuatının fiyatlarına na 
,, M aİ Pahalı değil bilaki. ucuzdur. 

l ese e fUrcıdadır: Acaba halk faz 
• ca ~azete aldıkça mı gazeteler u • 
f. l;;,zYacak, yoksa gazeteler uoız
caktı;~ mı halk fazla gazel~ ala: 

• yat b:. Bana sorarsanız bu ı~le lı-
'i/. ırın,ı ; rolü oynamaktaJ ır. 

·- FELEK 

Karagöz için müsamere 
' ~llragöz refikimiz tarafınd'an 
~lcıhlstanbul eğlencelerini toplu 

r alde ııöstermek maksadile bir 
lllÜsamere tertip edilmittir. Mü • 

• 
Mmere mayısın 18 inci cuma gü· 
aü saat 15 le Tepebatı tiyatro -
1Unda verilecektir. 

Müsamerede tark musiki üotat
-' arı da bir konser vereceklerdir. 
rMüsamerede Hayali Şevki Bey ta
~-afından eski usul Karagöz oyunu 

natılacaktır. Ali Bey ve arka • 
şiarı tarafından da orta oyunu 

1. ynanacaktır. 

BORSA 1 
Bankasından alınan cetveldir) 

28 Nisan 934 
,J AKŞAM FiYATLARI 
~ !STIKRAZ~AR ı TAHViLAT 

tikra z.ı dabıh 99 T • • & 78 1 "k . aa11:er17e "::T 
ah razı 93.SO Elektrik - : -

31 
.J • il 30.30 
,,~ • ili 30.30 

T ranııvay - .-

V' D ."I' olları '- ·°'-' 
mrükler 1 
ıdat 9,78 

Tünl'I 
Rıhtım 

Müm•••İI 
" il 
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" 111 
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ankau Nama 8 .80 • Şir. Ha,.r1Je 

Hn:;,~line a..ao i ~:t.ron 
uponıus Terkoı 
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ap~nıu:& - • ı ittihat d.y, 
lrluye Cumhu- Şa k d 

Bankası 62Jj0 r ey, 
l.J'c,.•••7 42,50 Balya 
J'~ ••dol-. Hiııe 27,70 Şark m. eeı a 

-.-
17,75 
57.45 
48. ıo 

ıs 
3,90 

10,75 
19,2.5 
12,10 
18.SO 

1,2.5 

1,55 
4 

~ ÇEK FiYATLARI 
" ... dra 643 Prai 19.09 

wıı 12,06 Ber!in 2,01 ,93 
ı! ~ark 80,25 Madrit 5,82.45 
'J no 935.82 Belvat 35,07 
,, 'ftf!Yre 2 45 48 ZJ . 4;J.0 ti ' • oh 

~· 1 S.'\,69 Penıo 2.69 
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1,17.60 V iyan• 4 ,22 
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NUKUT (Satıı) 
K ur u K urut --ıG9 20 1. lavlçre 8<>8 

117 1 P~ z~t.ıı. ı 6 
642 l Mark 49 
2 14 1 Zelotl 20,50 
115 20 L e ,. 19 
24 20 Dinar 53 
83 l Çernoviç -.-
22 Attın 9,25 
23 1 M~cid i y e 35 1·2 

106 Banltntat 237 
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ŞE~İR 
6K.ONOMI 

Geriye verilecek 
Telefon parası 
Ticaret odası da hakkını 

Belediyeye devrediyor 
Ticaret ve Sanayi odası meclisi 

çartamba günü toplanacaktır. O 
gün, görütülecek maddeler 22 ka
dardır. Bunlar arasında Telefon 
tirketi tarafından odadan fazla 
alınan mükaleme ücretlerinin Is • 
tanbul belediye~ıine teberrüan dev 
ri hakkında idare heyeti kararı -
nın tasdilu da vardır. 

T elefon tirketinin halktan faz. 
la aldığı paraları abonelerin te • 
berrü mektuplarile belediyeye ter
ketmeğe başladıklarını yazmıf • 
tık. 

On bin beş yüz küsur abone • 
den şimdiye kadar 9500 küsur a
bone belediyeye teberrü mektup -
!arını göndermiştir. 

Oda cezaları 
Mart sonunda biten oda ceza • 

nz tahsil müddeti, haziranın so • 
nuna kadar uzatılmıftır. 

Konşi mantolar 
Ecn~i lisanlarda yazılmıf o -

lan kontımentolann türkçeye ter
cümesi hakkında odaca bir proje 
hazırlanmıttır. 

Esnafın gUndelikleri 
Mesleki tetekkülleri olmayan 

Esnaf gündeliklerinin, kazanç ver 
ı:isine esu olmak üzere, gündelik
lerinin takdiri için tetkil edilen ko 
misyona oda tarafından iki aza se
çilecektir. 

BELEDiYEDE 

Elektrik 
o• 

Ucretleri 
Yeni üç aylık tarife 

tespit edildi 

' 

Belediyede elektrik fiatlerini tes 
pit için toplanan komisyon elektrik 
kilovatını 16 kuruf 30 paradan 16 
kunıt 20 paraya indirmittir. Bu ta
rife 3 ay için tespit edilmittir. Ye
ni tarifeyi İktısat Vekaleti de ka
bul ve lastik ettikten sonra tatbiki
ne başlanacaktır. 

Boğazdaki arsalar 
Son çıkan yollar ve binalar ka

nunu mucibince deniz kenarların
da otuz metrelil.: sahada bina inşa 
~ilemez. 

Sahilde arsaları olanlar belediye 
ye müracaat ederek, bina yapılma
sı imkanı olmadığına göre, burala
rın belediye tarafından istiınlii.k e
dilmesini iıtemitlerdir. 

Milıtakbel İstanbul planınd 
hillerde on metre genitlig"" d a, sh 

11 
ın e, rı . 

Fh~-ve bY0

1 
ad~ vü~uda getirilecektir. 

-~t e e ıyenın bütçesi çok dar 
oldugundan bu senelerde sa1ı·ıı 
ce istimlii.kat yapılamıyacaktı~. er. 

Mayıs maaşı 
Belediye mayıs maatını çarfam

ba gününden itibaren vemıiye bat
lr~ acaktır. 

Zaro ağa iyileşiyor 
Asırlık Zaro ağa hastalanmıt

tı. Etfal hastabanes.ine yatırılan 
Zaro ağanın umumi vaziyeti iyi
dir. 

İskan dosyalan tasnif 
edilmiştir 

Vilayet iakan mınlürlüğundeki 
dosyaların tasnifi bitmiıtir. Bun • 
!ardan tefviz muamelesi görmii§ o
lanlar tapuya devrolunmaktadır. 

İskan müdürlüğü halen iskanı 
adi işlerile metgul ' olmaktadır. 
Bundan başka perakende sureti!" 
gelen muhacirlerin iski.n mınta • 
kalarma sevkile de uğraşmakta • 
dır. 

.. Vçer aylıkların yoklamıuı 
Uç.e~ aylıkların yoklaması ma • 

yısın ıçınde ba~lıyacaktır. 
Polis tekaüt kanunu 

P~~is .. tekaü~ . kanunu 1 mayıs 
salı gununden ıtıbaren mevkii tat
bika başlıyacaktır. Bu kanun mu
cibince gerek zabıta amirlerinden 
ve gerekse polis memurlarından 
(250) memurun tekaüde sevkedi
leceği söylenmektedir. 

Münhal kalan ikinci ve üçün • 
cü komiserler yerlerine alınacak 
efendilerin imtihanları da 5 ma • 
yıs cumartesi günü vilayette yapı
lacaktır. 

1 

f . 

~ 

Harbiyeye iltilıak eden 400 
• •• • 

gencın musameresı 
Dün Maltepe askeri lisesinde lise tahsillerini ikmal eden talebe 

şerefine bir müsamere verilmiştir. Mfu:amere çok kalabalıktı. Beş yüz
den fazla davetli mektep şeref salo nnnu doldurmuştu. 

Davetliler arasında bir çok Pa:alar ezcümle İbrahim, Zihni , Pa 
şalar harbiye kumandam ve Bolu mebusu Cevat Abbas Bey göze çar
pıyordu. 

. Evvela mükafat tevzii merasimi yapılmış ve mektepten birinci ikin
cı , üçüncü çıkan talebeye birer al tm :ıaat mükafat verilmişti;, Bu 
sene mektepten harbiyeye geçen e fendilerin miktarı dört yüze yakın
dır. 

Mükafat tevzii merasiminden sorı_ra istiklal marşı ile müsamereye 
başlanmış ve Faruk Nafiz Beyin Kahraman piyesi büyük bir muvaf
fak ryetle temsil edilmiştir. 

Kahraman piyesinden sonra davetliler hazırlanan büfede izaz e
dilmişl~r, s~nra talebe m~hteli.f spor hareketleri yapmışlardır. Bade
hu, İbnırrefik Ahmet Nun Beyın 2 p~rdelik İnsan Sarrafı komedisi 
temsil edilmiş ve nihayet inkılaba, isciklal mücahedesine ait canlı tab
lolar gösterilmiştir. 
. . Büyük bir neş'e ve heyecan içinde biten mlisamereyi büyük bir 
ıntızamla hazırlayan mektep müdürü miralay Adil Beyi tebrik eder ve 
400 gene; harbiye namzetlerine mu vaff:.ıkıyetler temenni ederiz. 

Recep ve Hikmet Beyler 
Cümhuriyet Halk F ırkaaı u • 

mumi katibi ve Kütahya mebusu 
Recep ve Maarif vekili Hikmet 
Beyler dün aktamki trenle Anka
raya dönmüşlerdir. 

- o-

Emniyet müdürü iyileşti 
Bir müddettenberi hasta bulu • 

nan emniyet rrüuürü Fehmi Be • 
yin iyilettiği haber alınmııtır. 

Febmi Bey bugünlerde i§İne 
gelecektir. Yirmi gündür mezun 
bulunan emniyet miiıı!Ur muavini 
Hüsnü bey de vazifesine batla • 
mıttır. 

Heroin kaçakçıları 
Muhafaza teşkilatı tarafından 

Bey-oğlunda Sakızağacında mey • 
dana çıkarılan eroin fabrikası tah
kikatına devam edilmektedir. Tah
kikat emniyet müdı.irlüğüne dev • 
rolunmuştur. 

Suçlu Armando bundan uç ae
n.e evvel memleketimize gelmiş • 
tır. Bir mınldet Zonguldakta ma
den mühendisliği yapmıştır. 

Armando ifadesinde bir sene -
denberi bu iti yaptığını, fakat e
roinleri lstanbulda satmadığını, 
p;reye ve lskenderiyeye gönder • 
diğini söylemiştir. 

Biz högle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

B lstanbulda hayat çok pahalrdır. 
u •ene yapılan . . d b k t geçınme ın elı&irıe 
a ı ırıa bunun 1934 • 

uneaı mart 
ayı =rl•nda 1059 a ··1ı ld ··· . .. .. .. yu ıe ıgını 

goruruz. Bu demektir ki harpten 
evvel 100 lıuruıa a'-- b"l . una ı en bır 
mal İçin bugün J 059 kuru§ venne
miz lazımdır. Hayat harpten eıı • 
ııelkine nazaran demek on buçuk 
misli pahalıla~mışlır. Ve eğer za • 
manrnda bir tedbir alınmazsa da. 
ha f~la yÜkseleı:eğine fÜphe yok
tur. Netekim 6eçen unenin vaacıti
•İ 1047 olduiu halde bu mikdar bu 
sene dalvı fazlalafmsflır. Bunun 
aebebi nedir? 

Şehir Meclisinin içtimaında Ga • 
lip Bahtiyar Bey bunu pek günl 
bi~ iz.ah etti: 

Evvelce bir okka mal için verdi. 
iimiz parayı fİmdi kilo İfİn veri -
yorw:. BeleJiye :zerre lıadar bu • 
nunla alcikadar olmuyor •• 

Tam bu meuzuun üurinde işle -
nirken Esnal Bankon me•elesi r•~· 
lı ... 

.. • . Ve bittabi iı ile alakadar 
olmak kimsenin aklına gelmedi. U. 
nutuldu. Ni•yana ka r<§h .. Halbu • 
ki hayat pahalılığını esaslı surette 
meşgul olunacak meselelerden bi • 
ridir. Fransa son z.amanlarJa ma· 

Oflardan tasarruf yapmıt ve buna 
mukabil hayal pahablığrnı düıür • 
melı. farelerini de aramııtır. Bu &u 
retle paranın kabiliyeti iıtiraiye.si
ni yükseltmek ve memur moaıla -
rrnı e.slıi seviyesine irca etmek i.s -
temiıtir. Bunun için Fransız: kabi· 
ne reiai ve Dahiliye nci.:ırı bütün 
belediye reiderine fiyatları kontrol 
komisyonlarının daha faz.la bir gay 
ret göstermeleri İçin birer tamim 
göndermiıtir. 

Fakat bu da kôli değildir. Fi • 
yatların euvelemirde malların ii:ze 
rinde ilôn edilmesi ve tarifeye tci
bi tutulması la%<mdır. lıi bu uıul 
Türkiyede • ba:zı ender mağazalar 
Utiuıa edilir.e · esaslı bir suretle 
tatbik edilmemektedir. 

Bunun için itten onlar salôhiyet 
sahibi memurlann va~ife başında 

bulunmaları la:zımdır. Yoksa bü . 
ıiin malların fiyatlar• Kadılıöyun · 
deki araba tarifesi gibi tesbit edi
lecekse bi• bundan çoktan vaz6er 

tilı. Zaten pazarlıkla bir •robanın 
1 O kuruşa gittiği bir yere belediye 
30 • 40 kuruı fiyat teabit etmif. 
Bu iı bu fekilde yürümu. Hadi;e
leri, valıayii iyice tetkik etmek l.Jl' 

ondan sonra karar vermek lôwn • 

dır. 

Biz böyle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

\. 

Konleranılar 

Peşteye gidecek 
Heyet 

' 

Bu akıam hareket ediyor 
dünkü konferans 

Cümhuriyetimizin onuncu yıldö 
nümünde memleketimize gelen Ma 
car mebuslarınır; 
ziyaretini iade i -
çin, Büyük Millet 
Meclisi birinci re 
is vekili Haaarı 
Beyin riyanetin -
deki heyet bu ak
şam 19,20 trenile 
Petteye hareket 
edecektir. Mebus 
larımızdan bu • 
ka yüz elli kiti -
lik bir ziyaretçi Ella Dömegeri 
kafilesi de Pefteye ha~eket edecek 
tir. 

Dünkü konferans 
Macar kadın gazetecilerinden 

Ella Öömegeri dün akf'lm saat 16, 
JOda Galatuaray lisesinde Pette ae 
yahati müna1ebetile bir konferans 
venni, tir. Konferansta birçok gü • 
zid-e davetliler, Macar sefareti er
kanı, Macar kolonisi, vali muavi -
ni Ali Rıaz Bey, Turing ve Oto • 
mobil Klöbü reisi Retit Saffet B. 
ve daha birçok zevat hazır bulun 
muttur. Macar kadın gazetecisinin 
verdiği konferans alii.ka ile kartı • 
lanmıf, c;ok alkıtlanmıştır. Ella 
Dömegeri konferansında bilhassa 
demittir ki: 

- Türkler ve Macarlar ayni a
sil ırka mensup kardet iki millet
tir. Tarihin çok ecki zamanların • 
dan beri bu iılc.i milleti biribirleri
ne bağlayan derin ve kuvvetli bağ 
!ar Yardır. Bu rabıta ve bağ, Türk 
''~ Macarlar arasında ~,.;mi bir 
dostluk temin etmittir. Türk me -
bus ve ıeyyahlarının Petteye ya· 
µacakları son seyahat rki memle • 
ket ve millet arasında eskiden be
r i mevcut bulunan dostluğurt tak
viyesi için yeni bir vesile ve leza
h iir olacakbr. Macar milleti Türk 
mebus ve seyyahlannı kendi (}z 
kardetleri olarak misafir edecek -
}erdir.,, 

Konferansçı bundan sonra Ma· 
cariatandaki eski Türk eııerl<'rİn • 
den bahsetmi,, Türk kültür ve me
deniyet tar ihine dair Macar top • 
raklarında pek çok kıymetli eser -
ler ve hatıralar bulunduğunu aöyli 
yerek dem ittir ki: 

- Pettede eski Türk sistemi bir 
harnam vardır ki bu hamam son za • 
manlarda tarihi kıymeti bozulma
mak üzere mükemmel bir şekilde 
tamir edilmittir. Hamamın kub • 
besine bir ayyıldız konmuftur. 
Hamam açıktır. Buda kalesinde 
Abdurrahman PllfB.nın kıymetli e
seri vardır. Bundan ba,ka methur 
Gül Baba mezarı da çok şayanı 
dikkattir. Macariatanın sair mınta
kalarında Türklere ait daha birçok 
e&erler mevcuttur ... 

BeleJiyeler bütçeJi 
Belediye memurin kooperatifi. 

nin tertip ettiği konferam serisi -
ne gelecek hafta devam edilecek
tir. Bu konferanslardan birincisi 
bundan evvel Üniversite içtimai • 
yat profesörü Keıler vermifti. Pro 
fesör Kesler'in konferansı beledi 
ye kooperatifi tarafından tabetti • 
rilmeğe b&flanmıflır. 

ikinci konferans gelecek haf 
ta Hukuk Fakültesi lktısat prof e • 
sörü Nöimark verecektir. Konfe • 
ransın mevzuu "belediyeler bütçe 
s " dir. 

Tayyareci kadın gitti 

Bir kaç gündenberi şehrimizd" 
bulunan Amerikalı kadın tayyareci 
Mis Moore dün sabah saat sekiz
de tayyareaile Atine.ya hareket et
mittir. 

Tayyareci kadınla birlikte beş 
kadın seyyah ta At1naya gitmit · 
tir. 

İş bankası, Esnaf bankası 
Çok yıllar oldu. 
Bugün Ankaranın muh!efem bi 

na/arı arasında kaybolan kıiçük 
bir çatı altında ı, Bankası ilk İfe 
baflıyordu. 

Orada idim. inkılap hızı ile bi
ze ,imdiye kadar yabancı görünen 
bu i,e girifenleri bir gazeteci kof· 
kucu ile takip ediyordum. Bafta 
Celal Beyefendi olmak üzere bü • 
tün mesai arkuda,lan iddiasız, gu
ru11uz ife sarılmıflardı. O dört be, 
odalı bina l'çinde göz kamaftırıcı 
fala/at yoktu, ve bütün mali mü • 
esaeıelere musallat olan bir takım 
macera~rest tufeyli/er de bu mü· 
tevar.i binada sükunetle çallfQn 
gençlerden bir fey ummuyorlardı. 

Ve hatta birçokları T iirk kala
sının acemisi olduğu bu işin neti
cesinden ~üphe ediyorlardı. 

O günler bu küçük ve mütevazi 
çah altında ne Galata bankaları -
nın laa~:yeti, ne Londra borsası • 
nın harareti görülmüyordu. Yal -
nız yükselt bir iradenin, samimi 
bir aımin ncok hava.ıı insana ii • 
mit veriyordu. 

Büyük 1 nkılabın sabahında bu 
ümit bana çok tatlı ve kuvvetli 
geldi. 

Yanılmadığımı anlamak için 
beklemeğe lüzum kalmadı Her ge
çen yıl bu yuvayı kuvvetlenıi1'rdi. 
l,Bankası inkılap Türkiyesinde mil 
li seciyenin, azim ve iradenin tam 
bir timsali olarak yükaeldi. Bugiin 
lstanbulda üçüncü f11besini açı • 
yor. Hem de a:nevizler zamanın • 
Jan beri bizden başka her ırktan 
insanların beynelmilel para ve iti
bar manevraları çevirdikleri o hii· 
lii /renk beiirganı korkak, hile ııe 
desise kumkuması Galataıla aç• -

yor. 
Is Bankasının böyle bir damdan 

bir ·derya ,eklini almasında ne ke-
ramd l)Qr? 

Buna düpinmeğe ll'le lü:z;um yok. 
Is Bankası bu İfİn ilmini ve tekni
ki genç ellerdedir. Burada hatır, 
gönül yoktur. Adam kayırmak için 
~ icat eJilmiş değl'ldir. Her if eh -
line verilmiştir. 1 htisas ve bilgi 
l: an kanın bütün servislerinde her 
türlü düfÜncenin üstündecl:r. Genç 
bankacılarla ~elleri arMtnda sıkı 
bir meslekt"'lık sevgisi vardır. Bü 
tün bunlara bir Je sıkı tliıriplin ila
- nlersek ı, Banl«uının neden 
he.gün laz.e bir "-nle ile Jalba -
dak salmasındaki eararı anicunı, o

luruz. Geçen gün bir yaz.ımJa li,a
ret ettiğim gibi lf Bankmile bele
diyenin Esnaf Bankası adeta hür -
riyetle irtica gibi biıl;birinfn .zıddı 
iki müe11eıoeclir. Birinde, bıl(l, tek
nik ve gençlik l<daresi vardır lıi onu 
en tecrübeli ve temelli ecnebi ban· 
kalarına nele• aldırmıyacak kadar 
kuuvetlendirmiftir. Birı.ıde ceha • 
let, fuurauzluk, idarei maslahatçı • 
lık uardır ki onu nefes alamadan 
kentli kenclı•ne boğdurmu1tur. 

Bilgiye ve ihtüasa yer uermi -
yen müesseseler için beka yoktur. 

Burhan CAHIT. 

Şevki Bey gitti 
Sofya sefirimiz Şevki Bey dün 

akşam Sofyaya hareket etmittir. 
Şevki Bey Bulgar kralı hazretlerine 
itimatnamesini takdim edecektir. 

~~/ 
1934 

OTO .. - MOTO .. - VELO .. 

yarışları 
25 

Mayıs 
Cuma ıabahı 

Milliyet ile Türkiye Turing ve 
Otomobil Klöbü'nün her sene istin• 
ye köprüıü ile Zincirlilıuyu ara•ın -
da tertip etmekte olduk/an otomo
bil ve moto~ilrlet )·tırııına bu Hne 

bir de bi•iklct yarıfı ilave eclilmif • 
tir. Gayesi a~ren ıenehi rekoru kır
malı olan bu ycırı§f ha~ırlamalıla 

meıgul olan Tertip Heyeti yarıı ta
limctnamesini ilın1al etmİf ve bişik 
let(erin bir ande hareket ettirilmesi 
ne karar vermİftir. T 
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f • "'l ll[U ~ ..&. K · -
ı Nevvap Hazretleri buyurmuşlar kı ... l 11!!!1!!!11 ......... r i aı 
--O·t-el_d_e_k_e_n_d_il_er_i,_i_ç-in--p-iş-in-·ı·ec-e_k_y_e-__ m_e_z,_a_n_cak--o-nlan--n-ıe_vm_e_d_ik_l_en ... -h·a·y·v·an""'- Akile nisbetle ukala 
mekler evvelce mahut hayvan etinin pi.. lar öldürülür ve ancak onların eti yenile-
§irilmi; olduğu kaplarda, pi§irilmiş... bilirdi. Mesela İnek - belki süt verdiği 

htanbulda biraz lüzumsuz bir ihtar. için - hiç bir vakit kurban edilemez, fa. 
Buranın otelcileri, Beyoğlunda bile olaa· kat öküzden bol bol kurban verilebilirdi. 
lar bir Müslüman hükümdarın mahut Mahut hayvan da ilahlann hO§larına ıri-
ha;vanın etini yemiyeceğini bilseler ge· den hayvanlardan biri olduğundan onu 
rektir. Bunu Avrupalılar bile hep bilirler. da halk kurban edemezdi. Onu yalnız ra
Vaktile, yirmi sekiz Çelebi Mehmet e- bipler senede bir defa- hem de mehtap
fendi sefirlikle Franaaya gittiği vakit, 1ı bir gecede olmak tartile - kurban e-
Franıız tetrifatçısı tarafından yazılımı derler ve etini yerlerdi. 

olan kitapta görm~tüm: Görülüyor ki, mahut hayvanın yasak 
"Son Ekselans mahut hayvanın etin- edilmesi kendisinin yiyeceği §eylere dik

den yemiyeceği için, ıofraıına zinhar kat etmemesinden, yahut insanlara bir 
bundan konulmamasını., ahçılara bilha~ hastalık getirmesinden değil, bilakis eti
sa haber vermif. nin makbul olmasından, ancak ilahların 

Bu hayvanın adım bile söylemek bi· ve onların yeryÜzünde vekilleri bulunan 
zim için terbiyeye uygun sayılmaz. Bir rahiplerin ağızlarına layık bulunmaaın-
vakitler onun için alınan vergiye de ca• dan ileri gelmiıtir. 
navar vergisi derlerdi. Vakıi. jambon ye-
mekte mahzur gönniyenlere arada sıra· Zaten eski Mı11rlılar ahaliye en 1-t
da tesadüf ediliyorsa da, etin sahibinin li feyleri, bizim pmdi mezelik diye en 
adı terbiyeli adamlar arasında gene söy- zjyade. beğendiğimiz yemeklerin hepıini 
)enilemiyor. Asırlardan beri devam eden yasak etmiılerdi. Balıkların, bilhassa de-

• t · · ı k niz balıklarının hemen hepsi, denizden 
yasagın eııra o aca .•• 

çıkarılan kabuklu hayvanlann hepsile 
Bu yasağın sebebini imam efendiye birlikte yasaktı. Bizim zamanımızda en 

yahut haham efendiye - çünkü bu hu- ucuz mezelik olan fasulye piyazı bile, fa. 
susta yahudi hemıerilerimiz de bi2im gi- sulye bile, sovanile birlikte yasaktL Yal-
bidirler - sorarsanız: ruz zeytin yağına izin vardı. O da belki 

- Allah öyle emretmit te onun için, yalnız batına mezelik olamadığı için. 
.. derler, onun işine karııılmaz! 

Allahın emirlerinin hikmetini bu dün- Fasulye, sovan neden yasak edildi, 
· 1 d h sebebi kolayca anlatılabilir. Fakat balık-

va işlerinde aramak ıstiyen er e, o a• !arın kabahati nedir? diye sormak ta 
~anın etlnden Trişinoz denilen bir haıta· mümkündür. Karadeniz uıağırun hamsi 
!ık gelebileceğini söylerler. Hatta: Al- balığı için söylediği gibi, kanı da var, ca
manlar o hayvanın etinden çokça yedik- nı da var ... neye kurban edilmesin? 
leri için, hastalıktan en ziyade Alman· 
yada görülmüş olduğunu anlatırlar. Bunun da sebebini eski Mmrldardan 

Fakat inıan bu cevaplarla kanar ve asırlarca sonra ırelen bir Türk Padiıahı 
auaaraa pek basit dütünmüt olur. Bir Salahattini Eyyubi anlaimJ ve anlatmıt-
kere, bu hayvan etinin yasak edildiği br. Geçmiı zamanlann içinde, boğazını 
zamanlarda o hastahiın bilindiği tüpbe- sevenlerin arasında en meıhuru ve en 
lidir. Sonra. insanlara zarar verebilecek ziyade gusto sahibi olan Brillat ... Sava
hayvanların hepsinden kaçınmak lizrm rin'in yazdığına göre bu Türk Padiplu 
olsaydı, evlerde kedi beslemek bile yasak dervitlerin perhİ2e tahıımmülleri ne dere
edilmek laznndı. Hem de, mademki bü- ceye kadar olduğunu anlamak için, sara
tün hayvanlar ve nebatlar, - hilkat na• yına iki derviı alır. Onlara bir müddet 
zariyeıine göre - insanlar için yaradı!- en lezzetli etlerden yemek yedirir. Der
mı,tır, o halde zararlı olanları hiç yarat• vişler gelitirler, ııımanlarlar. Bunun ü
mamak daha basit ve daha doğru olmaz- zerine hizmetlerine gayet güzel birer o
mıydı? dalık tahsis eder. Kadmlv padifoahtan 

Onun için Nevvap hazretlerinin otelci- aldıkları talimata göre, derviıleri elde 
ye ihtarının sebebini eaki tarihte aramak etmeğe çalııırlar, fakat onları kendi yüz. 
lazımdır. Haham efendi belki kabul et- !erine bile bakbramazlar. Sonra, Paditah 
mez ama, eski tarih kitapları ıröateriyor- derviılere bir kaç hafta yalnız balık et
lar ki, Musa Peygamberin koyduğu ve !eri yedirir. Bu sefer bir kaç ırün içinde, 
sonra bize de geçmit olan yasakların bir dervitler aıka mağlup olurlar ••• 
çoğu eski Mısırlılardan gelmiıtir. Haham efendilere kalırsa, balıkların 

Eski Mısırlıların adet . üzere da bir çoğu yasaktır. Fakat, bereket ver· 
yemekleri en ziyade sebzelerdı. Et sin ki, bizim büyük imamlardan biri: 
yemel<leri ancalr bir hayvan kur· .- Denizden babam çıkaa yerim. .. c!e-
ban ~en •onra yenilirdi. Kur· mıı te, hiç olmazoa, ırü:ı:el denizlerimizin 
ban da her hayvandan olamazdL ilahla- balıklarından mabrum kalmıyortJ%. 
rın ıevdikleri hayvanlar kurban edile- Galip ATA 

Akay işletmesi M~dürlüğündenı 
lstanbuldan - Anadolu ve Adalara yaz münasebetile göç 

etmek isteyenlerin eşyaları için 3. Mayıs 934 Perşembe gii
nünden bilitibar yeni bir ilana kadar haftanın Cumartesi, Pa
zarleai ve Perşembe günleri Köorüden saat 11.30 da ayrı bir 
vapur kaldırılacaktır. 

Bu vapurla Anadolu ve Adalara nakledilecek göç eşyasın
dan birinci Mıntaka yani {Köprüden - H. paşaya kadar olan) 

· \:cret alınacaktır. (2086) 

Vapurun Hareket Tarifesi ı 
--

. ne ıse ... 
Kıymetli tenkitçimiz Nurullah 

· Ata, huswıi kağıtlarını önüne yay
mış, mürekkep hokkasını açm(f, 
kalemini yanıbaşcağızına koymuş, 
altın sansı rengindeki saçaklı ye
nice tütününden ilk sigara.mı y~ 
pıp ağızlığına henüz yerleştirmif
ti ki boşbağazın biri, sordu: 

- Nrullah Bey, siz zor mu ya
zarıınız kolay mı? 

- Kolay yazarım, lakat ağır ya-
zarım ••• 

- Bir makaleyi kaç .aatte biti-
rir•iniz? 

- Saate bakmağı sevmem. 
- Kaç para alırsınız? 
- Geçinecek kadar ... 
Nurullah Ata Bey, kalemini hok

kaya batırdı. Başlıca hatlarını ka
fasının içinde çizdiği yazısına baf· 
lamak üzere idi. 
Boşboğaz gene sordu: 
- Edebiyatta mesleğiniz nedir? 
Kızdı, fakat cevap vermemegı 

nezakete uygun bulmadı: 
- Mesleğm mulıarrirliktir! 
- Yani ed ebiyattıı hüviyetiniz 

nedir, diye soracaktım. - ..... 
- Canım siz, nasıl münekkitsi

niz? 
Münekkidin adam 

sılrtlmıftı, dedi ki: 
akdlı canı 

- Azizim, nafile çeneni yorma ... 
Akile nisbetle ukala, şaire nisbetle 
fttara ne İse, münekkide nisbetle ••• 
zihninde aradı, kelimeyi bulama
yınca: 

- Nurullah Atcr, işte odur! de
di. 

M. SALAHA TI1N ----------·------
Arzı şükran 

Mühen.clia Şevket Beyin irtihalinden 
mütevellit teeesü.-lerimize gerek cena 
zede bulunmak auretile ve gerekse tel 
ırraf ketideıile i§tirak eden ve mer • 
humu candan sı>Vmı bütün ehibbaıya, 
hu..us.i müeueaat ve rem::ıi makam.atı 
temsil eden muhterem zevata yegan 
.Yegan arzı tükran eyleriz. Merhumun 
valıd...i, refikası ve biraderi Abdul -
!ah Nuri. 

YENi NEŞRIY AT 

SAFO 
Haydar Rifat Bey biraz din • 

lendikten sonra tekrar ça!ıfmaya 
b .. ladı ve yeni bir tercüme nef -
retti. "Dün ve Yann • T en:ünıe kül 
liyatının" birinci kitabı-vlan bu ye 
ni eser SAFO'nun muvaffak eser
lerinden biri olan Safo'yu Haydar 
Rifat Bey de muvaffakıyetle ter • 
cüme ebniştir. Bu eıeri karilerimi
ze tavsiye ederiz. 

Yeni adam Köprüden 
Kadıköy 
Kalamış 
C. Bostanı 
Bostancı 
B. Ada 
Heybeli 
Bur gaz 
Kınalı 
Kadıköy 
Köprü 

--
--
--
--
--

11,30 
11,SO 
12,15 
12,40 
12,50 
13,20 

, • Bu güzel fikir ve sanat g-azeteainin 
18 inci sayısı çılarufbr. içinde lmıail 
Hakkı beyin "Bugünkü sinema cemiyet 
d\iımarudır,, "Cümhuriyetin kültür si
yaseti,, isiı:nli makaleleri, "Hayvanlar,. 
piyesi, Ahmet Hamdi Beyin Şark ve 
Garp adlı güzel etüdü, edd>iyat anke • 

Be
tine. veri~enhcevaplar, Mustafa Namık 

yın mup em bilgiler isimli tenkidi, 
Dr. izzettin Şadan Beyin trpta roman
tizm batlıklı makalesi ile kısa dünya ha
berleri ve okuyuculara cevaplar vard1T. 
Karilerirnize bu nüthayi da her halde 
okumalarını tavsiye ederiz. 

-- 13,40 
-- 14,00 
-- 14,20 
-- 14,50 
-- 15,15 

İstanbul C. Müddeiumumiliğinden: 
latan'bul ve Üsküdar hapishane ve tevkifhaneleri hastala

~ı için 65 kalem eczayı tıbbiye ve edevatı tımariye pazarlık su
retile mübayaa edileceğinden taliplerin listeyi görmek üzere 
her gün Adliye Levazım Dairesine ve pazarlığa iştirak ede -
cekleri 6 S 934 Pazar günü saat 14 de İstanbul Vilayeti 
Muhasebeciliğine gelmeleri ilan olunur. (2076) 

Milliyet'in edebi tefrikası: 63 

KANLI SIR 
- O, idare eder. 
Bu işte, bir sır vardı: Bun~, 

'derhal anlamıştım. Semme, dedı
ği kadın, her halde Sırrı Nevre • 
sin alakası olan bir kadındı. Yal -
nız. bana mı peşkeş çekj,yordu, 
yoksa ona erişmek için arada be
mi vasıta oluyordum? 

Sırrı Nevresi ürkütmekten kor
kuyordum: 

- Bu, ne kuvvetli kadın, Sırrı 
Bey? 

- Belki şimdi size , yalan, ha
yal , mübalağa gelir. L_akin i~ gör 
düg"ünüz dakikada benı tasdık e-

k .. 1 
decek, bana hak verece sınız. 

Yaşlılık fena! İhtiyarlığın af
folunmaz kusurları var! Uzun ve 
hatta· acı tecrübelerin verdiği gu
ruru emniyeti, yerinde olmasa bi
le, ~östermekten kendini alamı -
yor. Kendimi tutamadım: .. 

- Yalan, mübalağaya, hulyaya 
kanıksadım Sırrı Bey! Şimdi bana, 

· or! 

Yazan: Ma.'ımut YESARi 

\ 

siniz, Hüsrev Bey! 
- Merakımı arttırıyorsunuz. 
Haydarpaşada vapura binerken 

Sırrı Nevres, koluma girmişti: 
- Doğruca Beyoğluna çıkarız. 

Siz, evvela bir yerde oturursunuz. 
~e?• Semineye gider, haber ve -
rırım. 

- Şayet bulamauak? 
- Vakit, daha erkendir, Se • 

mine, bu saatlerde evde bulunur. 
Sırrı Nevres, vapurda çok nP. -

şeliydi: 
- Semine, olmazsa, başkaları 

yok mu? 

- Size hayranım, Sırrı Bey! 
Hayatınızı, hiç te boşuna geçir • 
memişsiniz ! 

Sırrı Nevresin hayatında haki • 
katen gurufa, iftihara değer işler 

• yapmış gibi göğsünü geriyordu: 
- Pek gözü bağlı ya,amadım. 
Ona, kuvvet, emniyet veriyor • 

-Jum: 
- Pek iyi yapmışsınız! 

Varlık 
Bu kıymetli fikir ve edebiyat mec

muasının 20 inci nüshası da her za -
manki mütenevvi ve kıymetli münde
recatile çıkmı,ıır. Falih Rıfkı Beyin 
çok güzel ve kuvvetli bir makalesi, Ya 
far N ahi Beyin kitabi yatı, ve birçok 
makale, tiirler bu niiahanm mündere .. 
catını tetkil etmektedir. Aynca Nahit 
Sın;ı B".yin_ (MuharrİT) isimli bir per
delik hır pıyesi tefrika edibneke ba~
lanmıştır. Tavsiye ederiz. 

yordu: 
- Manasız }•aşadıgmıı iddia 

edebilirim! 
- Bununla da iftihar edebilir

siniz! Maalesef, benim hayatım 
pek manasız geçti .• 

- Halbuki gençliğinizi Avru
pada geçirmişsiniz! 

- Yer değil, insanın ruhu, his
si hakimdir •• 

Sırrı Nevres, hayretten, taac -
cüpten ziyade, dikkat ve derin bir 
alaka ifade eden bir gözle bakıyor
du: 

- Sizin bir haliniz hoşuma gi,. 
diyor, Hüsrev Bey! 

- Hangi halim? 
- Her şeyi, o kadar tabii bir 

şekilde karşılıyor, ve kabul edi • 
yorsunuz ki ... 

Bütün temkinime rağmen acı 
acı güldüm: 

- Bunlar, ihtiyarlığın avan • 
tajlarıdır, azizim. 

Sırrı Nevres, isyan eder gibi 
doğrulmuştu: 

- İkide birde ihtiyarlığınızı 
ileri sürmeniz, yaşlılıktan, ihtiyar • 
lıktan bahsetmenizi hem garip 
hem manasız buluyorum. 

- Neden, Sırrı Bey? 
- Siz, belki yaşlısınız. Fakat 

bu yaşlılık, herkesin göründüğü ve - . . 

Bugünkü program 
ISTA N BUL: 

18 15: Pd&k. netrlya.t.ı. 18,45: Franııı;ca deı-ı. 
19,15: Ajanı haberleri •e muhtelif netri:ırat. 
19,30: Türk muı!lc:i neıriyab. (Ekrem B . Ru
ıen 8. Ce•det B. Yahya B. Şeref B. Saim 
B. Vecihe H. Belma H. Nedime H.) 21,20: 
Ajana •• boraa haberleri, 21,30: NecJp Yakup 
Bey orkıetraaı tarafından m•J.telif eaerler. 

V A R Ş O V A, 1415 m. 
19,10; Askeri musiki. 19,50: Muit.telif lıa

herler. 19,55: Muhtelif. 21,05: Hafif muıiki. 
20: Muaiki bab.i•lori. 22.15: l•panyol musiki
si. 23: Cu: musikiıi plakları. 24: Mi.iaahabe. 
24,SO: Danı maıikiıi. 

B O K R E Ş, 364 m. 
13: Bor••· - Plak. - Haberler .. - Pl&k. 

18: Meb:ner kuatet talctmı. 18,30: Mıne Olym 
pie Cro11:o••ka ta.rafından ta .. anN.. 19: Muh
telif haberler. 19,15: Çift piyano kon•eri. 19,45 
Şarkılar. 20: Uni•erılite radyo•a. 20,20: Pl&k. 
20,45: Konfera..n.ı. 21: Radyo orkeatraaı tara
fından •erenat •e hafif nete(j ha ... alar .. 21,45: 
Konferan•. 22: R.dyo orkeıtraır. 221.S: Ha• 
herler. 23: ICahTebane muıi.kiıi. 
BUDAPEŞTE.550m, 

18: Polonya •e Bruıvick pliklan, 18,58: 
Konferanı. 20: Mü•ahabe. 20,30: Y ayb aa.zlar
dan mürekkep takım tarafından Reıpiıhinin 
f"aerlerinden kon•er. 21,05: Çocuklara dair kon 
feran•. 21,25: Küçük bir •tüdyo tem•ili. 22,15: 
Haberelr. 22,35: Be•tekar Szabolc• Fenjes ile 
A. Szirmani 'inl,ti.rakile •e muhtelif muııı:an
nilerin refakatile kon•er. 24: Opera orkest
ra•r. 

HAMBURG,332m. 
18,30: Gençlik ne,riyah. halk hik&yeleri ve 

ıarkılar. 19: Şiirler. 20~0 : Konferanı. 21 ,15: 
Berlinden nakil. 21.45: Mü•ababe. 

M O S K O V A, 11ı4 m. 
7,30: ile 10 ara•ında her gün ayni prog-

ram tekrar edilir. (Pazar proıra.mına bJ11ık1-
nız.) 18,30: Artiıtik ıahnele.-. Müteakiben 
muhtelif~ dillerde netriyat. 

P R A G, 470 m. 
18,15: Trio klarinet. 18,35: Mü .. habe. 18,56 

St. P.h.i.lippe pceıi (mu•ilDü netriyat.) 19,15: 
ziraat. 19,25: Almanu netriyat. 20: Hab~rler. 
20,95: Pli.k. 20,.20: Mandolin oYÜe•traıı (;;ra
ti.layadan nalı: il.) 21: "O, Prasrn11 İıimli tiirli 
be•te. 21,45: Mü•ahabo. 22: Dvoralcin ölümü 
nün 36 ncı ıenede•rİye•İ münaıehetile e•er
lerinden mürekkep konser. 23: Mü•ahabe. 23, 
30: Plak. 23,35: Konferana. 

B R E S L A V, 316 m. 
19,40: Neteli muıilıı:i. 20,40: A•uıturya (kon 

feran•.) 21: Günün luaa l.aberleri. - Milli 
netriyat. 21.45: Oda muıiki•i. 22,15: Sınai net· 
riyat. Geceleri ç.ab,ı,.oru&. 23: Haberler. Mü
te:akiben bir mayı• münaıebetile amele Df'tri
yab. 24-,45: Ba..n.do mn.ıke. 

V 1 Y A N A, 507 m. 
18,15: Pli.k konıeri. 19t Tiyatro kritikleri. 

19.20: Haftanın proıramraa dair, 19,25: İn!i
lizce derı. 20: Saat ayan •eff.İre. 20,15: Ak
tüailte. 20,25: "De• eİ•erne Heiland., itminde 
Max Oberteitneria e•erlerinden opera temıili 
(Operadan naltlen.) 23,15: Son haberler, 23,-
30: Neıeli aahneler. 

KONIGSVUSTERHAUSEN, ı371 m. 
20: Plik. konseri. 21: Kısa haberler. 21,15: 

"Müncner Geiıelmorde., iamindelcilaaaakeç. 
21,45: Joıef Haydn'ın eserlerinden trio G • 
dur kon•eri. 22: HStei., cib Brot!,, İ•İmli 
muıi.lüli ballad. 23: Muhtelif haberler. 23,30: 
Müıa!ııa.be. 24: Hamhurıtan naklen hafif or
ke•tra muıiki•İ. 24,45: Hitler • ıençliii neıri-

~-
Hazin bir irtihal 

Ziya Gökalp merhumun refikası Ve • 
cihe Hf. de kemali tee11ürle öğrendiği· 
mize göre rahmeti hakka inbkal et• 
mittir. Zevcinin llfulünılen aonra ke • 
derli bir hayat süren Vecihe Hf. son 
zamanlarda hastalaruruı ve tedavi altı
na alımnııtı. 

Cenazesi bugün Cağaloğlunda Sağ • 
!ık yurdundan kaldırılacak, namazı Fa
tih camisinde kılındıktan sonra aile mak
beresine defnedilecektir. Medıumenin 
geride bıraktığı üç çocuğuna ve keder-
• ılide efradı ailesine, Ziya Gökalp'ı ve 
onun refikasını sevenlere samimi tazi
yet ve teeısürlerimizi ıunarız. 

Teşekkür 
fevcim merhum Kemalettin Sami Pa

tanın Hatırasını izaz Eden Yüksek Türk 
MiHetine ve Aıil Silah Arkadaılarma ve 
bi2:ı:at veya Tahriren Taziye lütfünde bu
lunan zevatı kirama tükranımı ar:ı:eyle-
rim. 

Emine Kemalettin Sami 

•illiJ~t 
Aarın umdeıi " MiLLiYET " tir. 

ABONE ÜCRETLERİ : 
Türldye için Hariç için 

L. K. L K. 
3 ayl.j'ı •.•• • • • • • 4 - 8 -
6 " ......... - 7 50 14 -

12 " •.• - •.••. 14 - 28 -

Gelen eTrak aer.i 'Yerilmez.- Müddeti 
seçen nÜ•halar 10 kuruıtur.- Gazete ve 
matbaaya ait itler için müdiri1ete müra~ 
caat edilir. Gazetemiz ili.nlann ••••uliye· 
tini kabul etme11: , 

Buna, adeta, senelerin kabahati, 
hatta saygısızlığı diyeceğim .. lh • 
tiyarlığa gelince, siz ,katiyen ihti
yar değilsiniz. 

- Galiba görünüşe aldanıyor
sunuz? 

Sırrı Nevres, omuzlarını kal-
dırdı: 

- Filhakika, görünüş, insan -
!arı daima aldatır. Lakıin bu, size 
göre değil.. Siz, emin olun ki ben
den çok gençsiniz! 

- Ne itibarile, Hüsrev Bey? 
- Dinçsiniz, atiksiniz, çeviksi-

niz, demiyeceğim. Sadece gençsi
niz! Saçlarınızın beyazlığı, yüzü • 
nüzdeki çizgiler; hayatla, hayatın 
cilvelerile alay ediyor gibi .. 

Sırrı Nevresin sözleri, bana gu
rur vermiyordu, bilaka mahzun 
oluyordum. Bahsi değiştirmek is-
tedim: . 

- Bu Semine harum, bir aile 
kadını mı? 

- Her kadın, aile kadınıdır, 
Hüsrev Bey •• Y alnrz biz, erkek • 
ler, cemiyet, onları, aile hayatın
dan ayırır, uzaklaştırırız. 

Ben, karşımdaki konutan genç
ten bu cevabı beklem~yordum. Bu 
cevap, .beni korkutmuştu. Sırrı 
Nevresın, hayat, cemiyet ve in • 
sanlar hakkında bu kadar zalima-.. .. 

1 DEVLET DEMlRYOLLARi lDARESl lLANLARI 

lıtanbul'dan Ankara'ya 
dönüş• için gayet ucuz 

tenezzüh ıeyahati 

gidil 
bir 

3 Mayıs Perşembe günü akşamı Haydarpaıa'dan 
ketle Cuma günü sabahleyin Ankara'ya muvasalat ye~ 
günün akşamı Ankara'dan hareketle Cumartesi sabah~ 
darpaşa'ya avdet edilmek üzere bir halk treni tertip e~ 
tir. Yolcuların katarda istirahatlerini temin için geniş .,e 
maralı yerler ayrılacaktır. f 

Gidiş dönüş nakliye ücretleri o/0 50 tenzillidir. Yar1111 
rete tabi çocuklara da ayrıca %50 tenzilat yapdır. ~ 

Katarda ucuz ve hususi bir tabldot yapdacaktır. A t 
ve avdette iki defa akşam yemeği ve iki sabah kahvaltı, 
türlü resim ve servis masrafiyle beraber 160 kuruıtur. 1 
şına kadar olan çocuklardan bu masrafın yarısı alınır~ 

Bu katara; Haydarpaşa, Hereke, İzmit, Adapazarı,~ 
ye, Sapanca, Geyve, Osmaneli, Bilecik, Karaköy, Bo-,,.. 
Eskişehir, Sarıköy, Polatlı, istasyonlarından yalnız A'!"l 
ya gidiş dönüş için yolcu alınacaktır. Yolcuların, bilet~ 
ve seyahat esnasında Üzerlerinde fotoğraflı hüviyet c~ 
veya hüviyet varakası bulundurmaları veyahut küçük IJll'J 
sika fotoğrafını bilet alacakla tı istasyonlara tevdi etıı"i 
lazımdır. Bu katar için 20 Nisan 1934 tarihinden itibar:, 
tanbul'da Haydarpaşa ltasyonu ile yataklı Vagon Şirk 
Beyoğlu ve Galata Acentalanndan ve Halk treninin Y~ 
lacağı istasyonlardan bilet verilmeğe başlanacaktır. ıı 

Y olcularm trende yer bulmaları için biletlerini e~ 
tedarik etmeleri menfaatleri icabıdır. ,1 

3 Mayıs 1934 Perşembe günü zevalden sonra bilet 
na nihayet verilir. Katarda yemek yiyecek yolculardaO_ır 
mek ve kahvaltı parası da bilet parasile beraber almaJ'I""' 
letlerine ayrıca yazılır. 

Bu tren; . ·- -~ 
Haydarpaıa'dan 3 Mayıs Perıembe günü saat 1s.20~ 

9.23~ Ankara'ya 4 Mayıs Curn a günü saat 

Ankara'dan 

Haydarpaşa'ya 

4 Mayıs Cuma günü saat • ·~ 19,50 ~~ 

5 Mayıs Cumartesi günü saat ~,50 ~ 

edecektir. 
Yolcular, Ank;;a'da Turing kulüp ve D~let 0errJd. 

rı memurları tarafından karşılanarak kendilerine A~ 
rehberlik edilecektir. 

işbu tenezzüh katarına ait bilet hamilleri, Ankara ti 
yö trenlerinde meccanen seyahat edeceklerdir. -' 

Fazla tafsilat ve diğer istasyonlara ait hareket ve ı;;;, 
lat saatleri, alakadar istasyon ve acentalardaki ilanlar t) 
lıdır. - ,(207 

Kütahya - Balıkesir hattının Gazellidere ve Dada~i' 
yonları arasında 2/ 5/934 tarihi saat 14 den itibaren 5/ 
tarihine kadar imtidat etmek üzere yarmalarda taş ~ 
yapılacağından 3, 4 Mayıs tarihlerinde Balıkesire :~ 
gelen yolcuların aktarmaya tabi 'olacakları muhtererrı ~ 
ilan olunur. <y 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğündeos . 
Sultanahmette muhterik Baytar mektebi etrafm~.ı 

varların t~şlarile sair enkazı 20/5/934 pazar günü~""' 
te açık arttırma usulile satılacaktır. isteklilerin 30 li,.. 
çesile müracaatları. (M) ~ 

lıtanbul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğün 

Gümrükler için katoluğu k omisyonurnuzda meV'cııt 
murabba'ı sikletini ölçen aletten 17 ve iplik numaral 
yİn eden aletten de 4 adedi müstacelen ve pazarlık • 
mübayaa edileceğinden talip olanların mezkur kat 
nümuneleri görüp pazarlığa girişmek Üzere Mayı~ 
Çarşamba günü saat ı.~ de lstanb.u! ithalat Gümrü 
teşekkil komisyona muracaatları ılan olunur. ( 

tecrübelerindeki kıymet ve emniye 
te şaşıyordum. 

Beni yaşlı bulmamasını, ihti
yar addetmemesini, şimdi anlıyor
dum. Evet, onun bildiklerine, dene 
diklerine nazaran ben, genç sayı
lırdrm, toy sayıln-dım. 

Hemen hemen utanarak sor ~ 
dum: 

- Peki, Semine hanım, ne 
cins kadın? 

Sırrı Nevres, kahkaha ile gül • 
dü: 

- Ne kadar anlatsam, gene ta
mamile anlatamam ki •• O, mayi
lere benzer; bulunduğu kabın şek
lini alır. 

Yerimden sıçramıştım: 

- Demek k• ideal kadın? 
- ideal kadınlığın bütün ev • 

safmı haizdir. 

Bu cevap ta, beni duraklatmış... 
tı: 

- Çok septik konuşuyorsu • 
nuz! 

- Kat'i hükümler vererek ko
nuşabilmek imkan ve kuvvetini 
kaybettim, Hüsrev Bey! 

- Neden? 
- Hayat, beni çok yordu. • 
- Henüz gençsiniz, Sırrı Bey! 

., a ımdr 

ihtiyarladım. Hayat, IJeııİ 
!attı. et 

- Peki, bu zarureti 
sile mi oldu? .. ~ 

- Bilmiyorum .. Gıl':,i 
de, bu netice ile karııl•f"'~ 

İçime garip bir hiiS~ 
tü. Acaba, benim ~u • 
lan hislerim yanlıt !"' ~ 
ba, ben, hissi mugalit ı.ı!I. 
bam mı idim? Bu çat: r• 
ne gibi saiklerle çaır>ıl 
tü? •• Sırrı Nevres, ay•I 

tı : ıet 
- Vapurda kiırı•e 

Çıkalım. ·of.J 
Köprüden tünele ~ 

dük. Tünelde, hiç kollu~ 
dede ağır ağır yürüYb~r f' 
Nevres, sağ tarafta 

1 

kim gösterdi: ı.ırı>'!'..J 
- Siz, burada ot 11') 

zami bir saate kadar fi 
Pastahanede Sırrı 

çeyrek saat kadar . JİIJ 
üç çeyrek saat, ,_be111

0~tlfJ 
sene kadar üzmılf• ~del' 
rı Nevres , pastah• du: 
rerken yüzü gülü}'rbiıl'j# 

- Kalkın .. ~~ 1 
• 

Semine evde ... bı:ııı ı· -
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Mahzendeki başsız ceset 
bir eti mumyası mı? 

Türk bankacılığı bütün 1 Kastamonu güzelleşiyor 
memlekette inkişaf ediyor 

Söylendiğine göre, bu cesedin kafasını Aydın Milli bankasının senelik raporu 
Amerikalılar çaldırmış imişler ile bilançosu buna delildir 

EL.AZIZ (Mililyet) - Geçen 
gün vilayetimize merbut Harpul 
nahiyesindeki tarihi asarı tetkik e. 
mek üzere Maarif Müdür vekili 
Kazım, Ortamektep tarih muallim: 
Talha, ortamektep fenbilgisi mu
allimi Vahti Beylerle birlikte Har
puta gittik. Bu arada türbelerin 
k'lpatılmasından evvelki zamana 
kadar halk tarafından manevi kuv
vet sahibi o!arak tanılan ve ziya
ret edilen bir çok senelerdenbtrİ 
çürümeyen Arap baba namındaki 
birisinin cesedinin bulunduğu ma
ğaı aya gittik ve ceseti iyice tetkik 
ettik: Bu cesedin bafı yoktur. Bu
gün bu cesedin yanında ve bu ce
sede ait olmadığı yapılan tetkikler 
neticesinde anlatılan cesette_n ~yrı 
kafa tası delinmit. alt çenesı dut -
mü, ve üzerinde hiç bir deri bulun· 
mıyan bir kuru kafa vardır. Cese
din asıl kafasının Amerikalılar ta· 
rafından çaldırılarak elli madeni 
altın mukabilinde satın alındığı ve 
A~erikaya kaçırıldığı söylenmek
tedı.r? Yaptığımız uzun boylu ve 
genı, etraflı tetkikat neticesinde 
uzun zamanlardan beri rütubet kıs 
men hava ve günet müvacehesinde 
d~ran ve çfüümemit olan bu cese
dın mumyalar tarihine göre Etiler 
~a~anından kalma bir mumya ol
d Ugu kanaatine vardık. Şimdiye ka 

ar. bir kaç ecnebi seyyahın dahi 
gelıp tetkik ettiği bu hatsız mum· 
Ya hakkında Maarif Vekaletine 
malümat verilmittir. Vekaletin bu 
mumyayı Ankara müzesine kaldı
rac " h agı aber alınmıttır. 

Halk arasında bu hatsız ceset 
hakkında fu ~ekilde hikayeler söy
lenmektedir. Pek eski zamanlarda 
Harputta kı~lar pek •iddetli olur
mu5, kısın ölen kimselerin ceset
leri her taraf karla kapalı olduğu 
İçin baharı müteakip gömülmek ü
zere sehrin muhtelif tarafındaki 
mahz~nlere konulurmuf. Gene bir 
sene bir harbi müteakip Harputta 
Harputlularla beraber terhis edi
len asker gelmit. Ortalığın kapalı 
bulunması yüzünden memleketleri
ne gidemiyere:.. baharı Harputta 
bekJiyen bu yabancı asker bir gün 

hastalanmıt ve ölmü,. Bu ölü de u
mum meyanında baharda gömül
mek üzere mahzene konmu,. Ba
har gelince ceset sahibi bulunan 
aileler kendilerine ait olan cesetle
ri alıp gömmek için mahzene gel
mifler, ve kendilerine ait bulunan 
bütün cesetlerin çürüdüğünü ve yal 
nız o yabancı askeo in cesedinin çü
rümemit o~duğunu hayretle gör
mütler. Ve bu cesedi o vakitt"n 
beri manevi kuvvet sahibi olarak 
tanımaya ba9lamıflardır. 

Cesedin kafasının kopması riva
yetine gelince: Arap baba isminde
ki bu yabancı askerin ölümü takip 
eden senelerde Harputta çok faz
la tesirini gösteren bir kuraklık ol
muf. Halk yağmur yağması için 
dualar etmif. Fakat bu dualann 
bir türlü tesiri görülmemit ve ni· 
hayet birisi son bir tedbir olmak 
üzere yeni ölen bir kimsenin batı
nı keserek ırmağa atmayı teklif et
mİf. Halk son bir ümitle bu teklifi 
binimsemit ve yeni ölen bir kimse
nin batının koparılmasına karar 
verilmit, i5te bu esnada herkesin 
aklına Arap baba gelmit ve Arap 
babanın kafası kesilerek ırmağa a
tıl~. Hemen dehtetli yağmurlar, 
dolular yağmıt· Günlerce süren 
bu yağmurdan mahsulat çürümeğe 
yüz tutmuf. Bu vaziyeti gören halk 
Arap babanın gazebe geldiğine 
hükmederek kafayı ırmaktan çıkar 
mıs ve cesedin yanına getirmitler. 
Bu. kafanın bu cesede ait olmadığı 1 

sonraları yapılan tetkikten anlatd
mıttır. Amerikalılar tarafında~ k~
fanın çaldırılarak satın alındıgı r:
vayeti bu münasebetle kuvvetlen -
mektedir. j 

Keyhüsrev bini Kılıç Arslan Har 
puta geldiği ve timdi namına izafe 
edilen mescidi yaptırdığı zamım 
batka bir mağaradan sağlam ola- 1 
rak çıkarılan bu Arap babanın cesc 
dini görmüt ve kendi namına yap
tırdığı mescidin bir kısmında bu 
ceset için hususi bir yer ayırtarak 
ceseti buraya koydurmu,. O tarih
ten itibaren de burası ziyaret yeri 
olarak tanınmıttır. 

AYDIN, (Miliiyet) - Aydın 
milli bankası umumi heyeti nisa
nın yedinci cumartesi günü, banka
nın geçen sene yaptırdığı zarif bi
nasında toplandı. İçtimada İktısat 
Vekaleti komiseri olarak Valim'z 
Fevzi Bey de bulundu. 

Toplantıyı idare meclisi reisi 
Hacı Şerif Efendi açtı. En çok his
se ıahip!eri bulunan Hal t ve Be
kir Beyler de katipliklere seçildi
ler. 

Milli Aydın bankasının tarihçesi 
ni muhterem okurlarımıza evvelce 
bildirmit ve bugün Aydının mev
cudiyetile bihakkın gurur duydu
ğu bu milli müessesenin cümhuri
yetten evvelki halile, cümhuriye ·
tin feyizli idaresinde kısa zaman
da nasıl yükseldiğini anlatmıftım. 

Bu yazımla umumi heyetçe itti
fakla tasvip olunan idare meclisi 
raporunda bazı mühim noktaları 
bildireceğim. 
Bankanın sermayesi 927 senesin

de 100 bin liraya çıkarıldı. Ban
kanın 927 senesinde safi karı 
21,800 küsur, 928 de 39,500 küsur, 
929 da 42,200 küsur, 930 da 46,900 
küsur, 931 de 56,000 küsur, 9~2 de 
54,600 ve 933 de de 50,900 lıradır. 

Meclisi idare raporunda 932 ve 
933 senesindeki kazanç dü,kün
lüğünün banka iflerinin azalma
sından ileri gelmediğini 931 sene
sinde inkitaf fazlalığının bankanın 
Aydın incir kooperatifine yeni il
tihak eden bir koopertifin zirai 
kredi ihtiyacının temin etmesin
den ileri geldiğini, 932 senesinden 

bir delilidir. 
Banka, f cari muamelelerden bat

ka esbabı emlak ve memurlara 
da kolaylıklar göstererek ikrazlar
da bulunmuttur. 

Milli Aydın bankası bu sene ka
zandığı 50,961 lira 16 kul'Uftan 
932 lira 15 kuruf demirbaf e'ya pa
yına, 1102 lira 50 kuru' emvali 
gayri menkule payına, 21,835 lira 
62 kuru' tevdiat ve kredilere veri
len fa: z ve komisyonlara 11294 li
ra 79 kurut da umumi masraflara 
ayırarak safi kar kalan 16,436 li
ra 8 kuruttan da 5096 11 kuruf 
ihtiyat akçasına ayırmıf, hissedar
lara yüzde 5 faiz vermeği karar!at
tırmıt yüzde 40 idare meclisine, 
mürakiplere, müesseselere ve me
mur ikramiyeler:ne ayırdıktan 
sonra kazançtan artan 3803 lira 
89 kurutu da fevkalade ihtiyat a
yırmıf, idare meclisinin bu teklifi 
ni umumi heyet te ittifakla tasvip 
etm"ttir. 

Bu suretle 41 bin lira ihtiyat 
sermaye 49,900 liraya çıkarılmıs· 
tır. 

Bankanın yeni idare meclisi 'u 
auretle tetkil edilmittir. Hacı Şerif, 
Eyüp, İbrahim Nec~p Beyler ipka
en kalmıtlar. Kooperatifçi Nazmi 
ve Kazım Nuri Beyler tekrar, 
Halit, Nail, Mehmet Cemal, ve 
Mahmut Beyler de yeniden seçil
mitlerdir. 

Mürakipliklere de Osman Darda 
ğan ve Ömer Lütfü Beyler bırakıl
mıflardır. 

Banka umumi heyeti, ıergi bina-

Tekaüt kanununun iki / Köylerde bayrak 
maddesi . 

ANKARA, 29 (Telefonla) - rr
Askeri ve mülki tekaüt kanununun lı 
66 ve 68 inci ve memurin kanunu-
nun 73 ve 85 inci maddelerinin tef- J 

airi hakkındaki hükümetin teklifi
ni müzakere eden Bütçe Encümeni 
bu maddeleri tefsire muhtaç gör -
memİf ve yalnız vilayet huausi ida-

' 

relerile İstanbul ve Ankara Beledi
yeleri hakkında ayrıca tekaüt ka • 

f nunları yapılarak mevkii tatbika 
konmuttur. 

ltbu idarelerde evvelce tekaüt 
aidatı vermit bilahare meb'us olup 
tekaütlük müddetini ikmal etmit 
olanlar hakkında encümen meb'us
lukta geçen müddeti tekaüt hesa -
hında sayılacağı ve fakat tekaüt 
!'1'.'atı~ın mensup bulunduğu daire 
outçeıınden verilmesi ahkamı ka
nuniye iktızasından olduğu cihetle 

J o yolda muamele yapılmasına ka
f rar vermittir. 

Belediyeler bankassı 
müdürü 

ANKARA, 29 (Telefonla) -
dana Valisi Mümtaz Beyin Bele
iyeler Bankası Müdürlüğüne tayi
ıni Dahiliye Vekaleti lcra Vekil

leri heyetine teklif etmittir. 

Lehistanın milli bayramı 
ANKARA, 29 (Telefonla) -

Leh Milli bayramı münasebetile 
olonya Sefiri ve refikası 3 mayıs 

P~rtembe aktamı sefarethanede 
hır suvare vereceklerdir. 

Muamele vergisi 
ı .~NKARA, 29 (Telefonla) -

Butçc Encümeni bu akşam muame-
1 11ergiai layihası üzerinde tetkik
lerini ikmal etmi~tir. 
>ıhhiye vekaleti muhasebe 

müdürü 
ANKARA, 29 (Telefonla) -

lbrahim Tali Beyle birlikte Trak
yaya gitmit oian Sıhhiye Vekaleti 
ınuhasebe mudürü Edip Bev bugün 

hrimiz · 

NAZiLLi, (Milliyet) - Yeni 
fırka kaza idare heyetince halkevi 
riyasetine Avukat Sami Bey ıeçil
mittir. Halkevi mensuplarından 

80 kiti kaymakam Mehmet Hilmi 
ve Maarif memuru Ahmet Beylerin 
i•tirakile ve halkevi muzikası bera
ber olduğu halde geçen cuma günü 
hacı beyler köyüne gitmitler, bay
rak asma ve mektep temel atma 
merasiminde bulunmutlardır. 

-o-

Dadayda zelzele 
MUC:LA, 29 (A.A.) - Son gün -

!erde Daday kazasında fa11lalı bir ıu -
rette zelzele devam ediyor. Bu sarsın ... 
tı bazan kuvvetli bazan hafif olmakta -
dır. 

Ayın 18 İnci gecesi 24 defa sarsıntı 
sayılmıştır. Binalarda hasar yoksa da 
halk ihtiyati tedbir olarak çadıra çık _ 
mııtır. 

Aydın - Karacasu yolu 
AYDIN, Karacasu tosesinin dört 

buçuk kilometrelik bir kısmının 
müteahhide verilerek yapılmağa 
batlandığını bildirmittim. Yol bi
tirilmit ve bu yol üzerindeki köprü . . . . . . 

:Aydın Milli bankası 

, kazancın dütmeıinin incir, koope- 11 inf&&tı için fktısat V~ m.u~af ce
, atifine ve bunlarla alakadar itibar miyetine 200 lira verılmesıne ve 
bankalarına verilen kredinin fa iz bankanın kıymetli müdüri,i Akil B. 
nisbetlerinin haddi "asgariye indi- leçalıtkan memurlarına takdir ve 
rilmeıinden, 933 senesinde kazan· teşekkür edilmesine karar verile
cının 832 ıeneai kazancına nispet- rek toplantı bitirildi. 
le 3500 lira noksan olmasının da Evvelce TiiTk bankacılık yap
faiz komisyon miktarının kanunu maz, diyenler olurmuf, hatta bun
muc.ibince .yüzde 18 den 12 ye düt- !arı biz mektep sıralarında iken 
mesınden ıleri geldiği bildiriliyor. gazele sütunlarında da okurduk. 

Rapordan 932 ve 933 seneleri Bunu yazan ve söyliyenlere, 
~az.anç dütüklüğünün bankanın Türk kabiliyet vt kudretinin cüm
!nk'.taf ve faaliyetin azalmasından huriyet:n feyizli ve himayekar 
ılerı gel.diği bilakis bütün dünya- idaresinde yarattığı ve Türk ser
nın geçırmekte olduğu buhrana mayesi Türk memuru, Türk b}lgiıi
rağmen Milli Aydın Bankasının le doğan, yaf&yan ve büyüyen mil
bu senelerde muamelatının inki- li bilyük bankalardan ba,ka kuru-
şafta devam ettiği zikrolunuyor ki lan ve ilerleten bu milli ve mahal
bankanın yegane geliri olan faiz 
ve komisyon nisbetinin üçte biri- li küçük bankaların az zamanda el
nin eksilmesine nazaran kazançta de ettikleri mühim mevki ve mu
hasd olan cüz'i noksanlık bunun vaffakıyetlerile cevap veriyorlar. 

Malatya köylerinde atlı gezintiler 

MALATYA (Milliyet) - Vilayetimiz halkevi köy~üler tubeıi h~f
tanm cuma gÜnlerinde yakın köylelere seyahatler tertip etmektedır. 
Atlı olarak tertip edilen bu ıeyahata ittirak edenlerin dedi yüze baliğ 
o}~uf~ur. Şube ";"aları köylü ile temas ederek onlann arzu ve dilekle-

Çarsı harabelikten kurtarıldı, bir çok 
yolların inşasına devam ediliyor 

ı 

Kıutamonunun umu mi manzarası 
KASTAMONU, (Milliyet) -

Şehrin ne tarafına gilidse havala
rın intaata çok müsait olmaaı do
layısile yer yer mesken ve mağaza 
yapıldığı göze çarpmaktadır, sene
lerce bakımsız bir harabe manzara 
sını gösteren çarfı gözelletırıekte-
dir. • 
İmar itleri arasında tehrin cenup 

tarafında, Olukbatı denilen ve dört 
tarafı ağaçlarla süılenmif olan 
arazide modern bir futbol sahasına 
batlanarak sahanın tanzimine ha
raretle çalıtılmaktadır. Bu saha ile 
halkevimizin spora ait en mühim 
ve büyük bir ihtiyacı temin edilmi' 
olacaktır. Saha biter bitmez aynı 
mahallin fİmalinde iki tenis ıaha11 
ve bir de yüzme havuzu ayrıca bir 
de çocuk bahçesi yapılarak tehrin 
ve gençliğin hakiki ve medeni ih-

tiyaçlarından büyük bir lmmı kar
'ılanmı' olacaktır. 

Hususi idare bütçesi tasdik edi
lir edilmez bütçeye konan yardtm 
parasile mevcut C.H.F. binasının 
üstüne ikinci bir kat ilave edilerek 
halkevi de ayni çatı altına alınarak 
gençliğe hakiki ve samimi bir kay
nak yeri ihzar edilmit olacaktır, i
mar itlerinin ba,Iıcalarından birisi 
de yıllardanberi yapılmayan Araç 
kazası yolunun tehirle birleftiği 
mahal idi, bütün vilayet itlerile ol
duğu gibi nafia itlerile de çö~ Y~
kından alakadar bulunan valımız 
Fuat Beyin himmetile bu mühim 
yol İfİ de yıl sonuna kad~r i~mal 
edilmif olacaktır. Bu yol uzerınde 
bir taraftan beton arme köprü ve 
rıhtım intaaı diğer taraftan taş 
kırma iti erile uğraşılmaktadır. 

Şehir Meclisinin T oplantıSl-
<Başı 1 inci sahifede) Vekili Şükrü Kaya Beyin Büyük 

si hazırlanacak ve azalara tebliğ Millet Meclisinde Esnaf Bankası nıese • 
olunacakbr. leıi etrafında vaki !>"y~atl~nnın en IOQ 

1 
kısımlarını ehemrruyetine bınaen aynen 

slanbulda neler var? netrediyoruz: 
Vali ve belediye reiai Muhittin 

Beyle beraber Ankaraya giJ n be 
lediye hesap itleri müdür muavini 
Nail Bey de bu sabah fehrimize dö 
necektir. lstanbul umumi meclisi -
nin pertembe günü fevkalade içti
maını akdetmesine çalı,ılacaktır. 
Muhittin Bey Mecliste Esnaf Ban
kaaı meıeleıi için, vaziyeti tenvir 
eder mahiyette izahat verecektir. 
Şehir meclisinin bu fevkalade iç • 
timaınm çok heyecanlı olacağı ve 
birçok azanın söz alacağı kuvvet • 
le tahmin edilmektedir. Şehir Mec 
liıi bu meselenin müzakeresini bir 
topİantıda bitiremiyecektir. Mec -
liıin bir iki gün meseleyi münaka. 
fa ebneıi çok mümkündür. Dün 
öğrendiğimize göre, Muhittin Bey, 
Esnaf Bankası ifinin Şehir Mecli -
sinde müzakeresinden sonra tek • 
rar Ankaraya gidecek ve alakadar 
vekaletlerle teması edecektir. Müd
deiumumiliğin, Esnaf Bankası me 
selesine dair belediyeden istediği 
rapor dün gelmittir. Rapor 11 sa
hifedir. Muhteviyatı gizli tutul -
maktadır. Raporda, Esnaf Banka
sı itile alıikadar birçok zevatın da 
iıimleri vardır. Bu isimler hakkın 
da da ketumiyet muhafaza edil -
mektedir. Müddeiumumi muavin -
terinden Muhlis Bey raporu tetki
ke batlamıttır. 

Esnar Bankası müdürü Ham
di Rasih Beyin bugüıMerde müd -
deiumumiliğe vereceği mütemmim 
izahatı müteakıp, müddeiumumi -
fiğin hattı hareketi sarahat kesbe
decektir. Hamdi Rasih Bey, vere -
ceği yeni izahat hakkında bazı ve 
sikalar üzeıinde tetkikat yapmak 
tadır. Diğer taraftan, bankanın va 
ziyet'.11i tetkik eden vekalet bat -
müfettitlerinden mütetekkil ko • 
misyon belediyeden yeni bazı ve -
sikalar iıtemittir. Tahkik heyeti 
bundan batka, belediyı;den bazı 
sualler sonnutlur. Beledıye soru -
lan suallere cevap hazırlam kta -
dır. Tahkik heyeti yakında Es~af 
Bankaaı meıelelerile evvelce ala -
kadar olmut zevatın malümatları -
na da müracaat edecektir. 

Dün pazar olduğu için Esnaf 
Bnkası öğleden sonra kapalı idi. 
buna rağmen, müfettitler banka -
nın üst katında toplanarak tahki • 
kata devam etmitlerdir Şirketler 
komiseri Remzi Saka Bey geç vak 
le kadar evrak üzerinde tetkikatla 
metgul olmuttur. 
Dahiliye vekilinin meclisteki 

beyanatının metni 

"Mazhar Müfit Bey arkad,..rm, ıraze
t l<-~n netriyatından bahsederek, eara .. 
r nrız zaııtlardan. aöylenrmiyen İ•İmler -
den bahsettiler. Demincek te arzettij'im 
gibi bu memlekette hiç bir fenafrk yapı
lamaz ki, onu yapan adamın mevkii ne 
olursa o\ıun, iımi mcvzuubahıolama.aın, 
cümhuriyet kanunları ya~ınd~ Y~· 
yarak adalete teslim etınesın. Böyle ~" 
ıey mevzuubahiı değildir. 'Eğer bazı kim
ıeler, bahuıuı bazı nefrİyatta böyle ea
rarenıiz ıeyler göziiküyona kendi ba • 
yallerindedir. Y olua her hakikat ııöylene 
cektir ve ıöylenmittir. Ticaret Müdürü· 
nün Vakit'te bir beyanab vardır. Meso
lenin haıaa.aiyet.İJıjn hararetini a.oğubna• 
•rn. diye okumadım. Bu zat diyor ki, IÖyo 
·~~•len feyJer tamamile yanhım. Bunu 
•oylemek iıtemedim, çünkü fenalığa kar
tı efkin umumiyede, bilhana Millet Mec 
liıinde huıl olan heyecanı ıöndünnek 
doğru olamaz. Bu heyecan ıonuna kadu 
gitmelidir. Semereıini vermelidir. 

Tekrar an:ediyorum, anonim tiri.etle
rin zatına mahıuı iyilikleri olduğu gibi 
kendilerine mahıuı birtakım fenalıkları 
da vardır. Bu da o fenalıklardan biridir. 
Nihayet huıuıi bir müe11eıedir. Huıuıi 
müe11esatta olan fenalıklann meı'uliyeti 
kanunda muayyendir. Oradaki yapılarak 
fenalık, adliye knunlarile tayin olunur. 
Bizim ona münaıebetlıniz, doğrudan doğ 
ruya emniyet ve hüsnü idareıi eline mev• 
du olnn, belediye ve idarei huıuıiyenin. 
paralannı iyi kullanmıyanlara ~ı yapa 
cağırnız takibattır. Ve tunu da arzet -
mek İsterim ki, küçük mevduat ve küçük 
sanat et"babının hiçbir zaman parası kal
mamıttır. Bütün beliinm büyüğü, beledi
yenin yüz bin lirası ile idarei huıuıiyenin 
yüz bin lirası üzerinde dönmektedir. 

Bir de 'u veya bu devaire ait, gene 
halkın demek olan ıermayeye aittir. Hal· 
km hukuku muhafaza edilmittir. Hüsnü 
idare veya ıui idareden mes'ul ve müıte
rek olanlar, bu raporu yazanlardrr. Bu 
raporu yazanlann ve aöyliyenlerin mra' 
ulü müıterek arkadaılan, dört beı •ene
den beri aynr mcc.liıi umumilerde veya -
hut ta heyeti idarelerde azadırlar. Bina
enaleyh hakikaten meydana çıkması 1.i
zımge1en safhanın ıon merhaleıi buruı· 

dır. Nasıl ki~ her milli meselenin son ka· 
rarı burada verilir. Fakat tahkikl\t sal -
hası lstanbul Belediye Meclisinde ola -
caktır. Tahkikat mecliıten çıksrn. Onun 
için bugünlerde gerek itham edenlerin 
ve gerek edilenlerin ge.nit mUnakatalan· 
na meydan vereceğim~ Orada münakaşa 
olunan gizli el denilen ne kadar fenalık 
varıa, meydana çıkacak, onlar huzurııa· 
linizde teıhir olunae11ıktrr. Bu huıuıla 
verrceğiniz kararlar, vrrece iniz hükÜJllıoo 
ler harfiyen ve behemehal tatbik oluna
caktır." ( Alkıılar) 

YAKUT 
Hanımefendi: gUzelliğiaizin iti
nası için kuUaomanız lizımge-
len kremdir. 2382 



Jllll------------:~----=-=----~ -
ÖLÜ 

Akaarayda bir mahalle .. sabaha 
saat .. ar, herkes derin uykuda. 

r evin kapısı açıldı. Orta yaşlı 
r kadın çıktı, bititik evin kapısı
vurdu: 

- Hafize hanım, Hafize hanım. , 
Kapııı vurulan evden boğuk bir 

cevap verdi: 
-Kim o? 
- Aman Hafize hanım, bizim e-
ndiye bir teyler oldu. Allah ri
ı için gelip, bakın .. 

içeriden telith konUJmalar oldu. 
az .ama sokak kapısı açıldı. 

enç bir adamla, ihtiyar bir kadın 
ıp kolDf'llannın evine girdiler. 
lıli }imhanın aydmlattığı küçük 
ada yere serilmi, yatak içinde 
yaz sakallı bir adam nefes alma-

yatıyordu. Ev sahibesi Hür
üz hanım ellerini biribirine vu
rak ağlıyordu: 
- Ah efendim acaba bayıldı 
ı acaba öldü mü, ah yavrum. 
' ne oldu. ah gülüm ..• 
Komtuları Sabahattin Bey iti
ile kadına nasihat etti: 
- Hanım teyze, ıus ben bir ke 
muayene edeyim. 
Yerde yatan ihtiyar adamm nah

ını tuttu, atmıyordu. Aynayı ala
ak ağızına tuttu, bir buğu gireme-

- Telif etmeyin, bayılmıttır. 
oktonı çağırınız. 
Sabahattinin annesi Hafize ha
ımla Hürmüz hanım feneri yaka
ak belediye doktorunun evine gjt
ler. 
Genç adam, ölüyle odada yalnız 

alınca dütünmeğe bqladı: Ah
net efendi, Ziraat bankaıından 

ütekait bir memurdu. Bet vakit 
ıamazında, hof sohbet bir adam
ı. Musikiye merakı vardı. Güzel 
eman çalardı. Hürmüz hanımın 
ördüncü kocasıydı. Kadın koca
ını gözünden kıskanıyor, hatta 
mie bile yalnız gitmesine razı 
lmıyordu. iki gün evvel, kocası
ın bahçeden ko111funun pencere· 
ine baktığını kıskanmıt: 

- Utanmaz, elalemin kadınları· 
ı mı seyrediyorsun? diyerek eline 
eçirdiii odunla adamcağızın ka
aamı yanaı.aı. 

Kalp hastalığı olan dam, sıkıntı
a gelemiyordu. Kansının dırdırı

ını İfitmemek için bir gece soğuk 
dada yatmıf, göğsüne bir sancı ge 

erek tekrar ııcak odasına kotmuş
da hastalığı arlmıfb. 
Sabahattin, ölünün nurani çehre-

ine bakarak -.ını aalladı: 
- Zavallı Ahmet efendi, bu ka
ın seni diri diri mezara soktu. 
Biraz sonra kapı çalmdı. Kadın. 

ar doktorla '?eraber gelmitlerdi. 
Talha Bey ıhtiyarı muayene etti 

Sabahattine yavatça: ' 
- Bitmif, dedi. 
Ve müteveifanın nüfus tezke . 

~sinin pekçi ile kendiıine gönde
lmesini söyJiyerek gitti. 
Kadm, kocasının hakikaten öldü

ünü anlayınca feryada bati adı: 
- Ah yavrum, ellerim kınlaay

ı. Batını yardım ben aenin gülüm, 
D aenİ sözümden luakamrdım. 
emanın kc;,ede duruyor, kallup 
1 ••• 
Sabahattin ölünün iki elini yam

a getirdi. Çenesini bağladı ve 
üzünü beyaz bir tülbentle örterek 
ahat yatağına bıraktı. Bütün nıa
alle uyuyordu. Biraz sonra bekçi 

geldi. T enetir getirmitti. Hürmüz 
hanım bu dört ayaklı tahtayı gö
rünce tekrar c;.ğlamağa bqladı: 

- Ah etfndiciğim seni yıkayıp 
kara topraklara gömecekler. Ben 
yapyalnız ne yapacağım? 

Sabahattin kadının tazallümünü 
dinledikçe inanmıyacağı geliyor
du; adamın aağhğında sabahtan 
aktama kadar ona türlü küfürler 
aayıp döken bu kadın !İmdi sevin
meliydi. itte kıskançlıktan kurtul
mC·ftu. Artık bundan sonra nazını 
çekecek kimsesi de k&lmamıtlJ. 
Hem de komtu1arın hatları rahat 
ole.caktı. Hürmüz hanımın dırdırile 
bütün komtular gibi kendileride 
rahatsız oluyorlardı. 

Çartıdan kefen tedarik etmek 
vazif eıi kendisine düpnii'1\i. Öğle 
Takti cenaze yıkanıp tabutlandı, 
defnedildi. Hürmüz hanım, hemen 
bir kadm tutarak evi sildirdi. Ö
lünün ç•matırlarını yıkatbrdı. Or
talığı düzeltti. 

Alqam vakti Sabahattin itinden 
dönerken komtu kadını hem tazi~ 
yet, hem de teıelli makamında zi
yaret elti. 

Hürmüz hanım, batına oyalı ye
meni ba.jlamıf, katına raıtıklan 
çekmitti. Genç adam, kadının bu 
haline taaccüple baktı: 

- Hanım teyze bqın sağ olsun, 
AUah sana ömür versin. 

.;;!J 

Bir Discinin Romanı .. 
Anlatan: Aka GONI>Oz 

Nasll tımftım? 
Size bir ditÇinin romanmı, -

azacak değilim - ayaküstü anla
, cağım. Sonunda da kıssadan his
se çıkannız falan da demiyeceğim. 
Neyime gerek? ne çıkanrsanız çı
karınız. lıter dit çıkarınız, ister 
!Jıkim, iıter mana ... Hatta bu an· 
latacaldarmıı dinlemek zahmetine 
bile girmiyebilininiz. Bence daha 
iyi: kalabalığa dert anlatmak ta 
• üçtür. Az kiti dinlesin, temiz din
lesin, yeter. 

Bu genç ditçi ile nasıl tanıttım? 
Şurasını da unutmadan haber 

~ereyim ki ditçinin adım vermiye
teğim. Çünkü müsaadesini alma .. 
Han romanını anlatıyorum. Sonra, 
belki itine ket vururum. imrenen 
olur da timdi bulunduğu yere gi
dip rakipliğe kalkıtır. Ka, yapa -
yım derken göz çıkarmayım. 

Ben eskiden lstanbula hep neta· 
meli gelirdim. Her gelitimde bir 
tekinsizliğe uğrardım. Ya fU bu • 
"UfUk ıurabmla dünya güzellerinin 
itlerine kanur. ortabia tatsızlık 

1 uçardım, yahut, ne bileyim ben, 
bir uğursuzluk olurdu vesselam. 

Bir gün düfiindüm ta.tındun. 
Bunda mutlaka bir uğursuzluk yar 
dedim. Bu utursuzluk ya benim' 
kendimde veya bqka ,eylerde ola
cak. Nihayet buldum: U ğunuzlu
ğun daniskası köprünün Haydar -
paşa iskelesinde imif. 

Denedim. Sahiden uğurıuzluk 
onda imİf. Bir dütününüz; güzel 
Anadoludan kalk. Tem iz itliyen te
miz bir Türk trenine bin. Rahat 
rahat ve tıngır mıngır bir yolculuk
tan sonra güzel lıtanbul'un Hay • 
darpafa' sında in. Balaban bir ga
rın ter temiz holünü geç. Mermer 
merdivenlerin üst basamağında 
dur. Dünyanın yıldız tehrine bir 
bak. Akay'm eski lstanbul efendi
lerinin kibar dütkününe benziyen 
eski, fakat gıcır gıcır, tep temiz 
vapuruna gir. Renk ve ıtık içinde 
denizi geç. Galata, Eminönü, köp
rü, çan çan, dan dan, halk, enf eı 
bir Türk mimarisinin ölmez silüet· 
leri. 

Derken iskele! 

MAHKEMELERDE 

Anne haykırıyor: Kana 
kan isterim! 

Kardeşini kıtır kıtır kesen adam 
15 sene hapis yatacak 
Katil asılma cezasından nasıl kurtuldu? 

Karısı Saliha ile geçinemediği 
için kız kardeşi Ayıeyi dere kena
rında dizine yatırıp koyun boğazlar 
gibi kıtır kıtır kesen Çatalcalı Ha· 
lilin muhakemesi dün ağız uza 
mahkemesinde neticelenmiştir. 

Dünkü muhakemede üç celse 
yapılmıştır. Muhakemenin birin -
ci celsesinde müdafaa tabitleri din 
lenmitler , bunlar Halilin kız kar· 
cleıini keseceğine ihtimal verme -
dikleri mealinde şahitlikte bulun -
mut tur. 

Bu celsenin sonuncl:a iddia ma
kamını iıgal eden K&ıif Bey ev
rakı okuyup iddianamesini serde
deceğini söylemiş, muhakeme bir 
saat sonraya talik edilmiştir. 

I kinci cel•e 
Bu b!:r aaat zarfında müddeiu

mumi evrakı mütalea etmiş, bu a
rada da ağır ceza mahkemesi diğer 
davaları rüyet etmiştir. 

Bir saat sonra celse açıldığı 
zaman Kitif Bey iddiasını serdet
mİf, faciayi en hurde teferruatına 
kadar teşrih ederek anlattıktan son 
ra Halil hakkında her ne ka~ar i
dam cezaamı emreden 450 inci mad 
denin tatbiki icap ediyorsa da ci
nayeti itlediği zaman 21 yaşını dol 
durmamı§ olduğundan 18 ıene hap 
ıi emreden 449 inci maddenin tat
bikini iatemiftir. 

Kara bahtlı ana 
Mahkemede oğlu tarafından 

kızı kesilen bedbaht ana da bulu
nuyor, miitemadiyen kafa"Sını dö -
vcrek ağlıyordu. 

Kaya hanım ıbu bahtı kara ana
nın iımidir. Bir taraftan ı gırtlağı 
Jce.ilmif, kafası patlatılatak beyni 
akıtılmış kızının hayali ıözünün ö
nünde canlam~en diiea.- taraftan 
da idam sehpasında ...Uanu gibi 
gördüğü oğlunun yatlı göderi ile 
karıılatı:JVr, hıçkırıklar \çerisinde 
ihtilaçlar geçiriyordu. 

Kana kan ütaim 
Müddeiumumi idcliasmı ser

dedip te mmw yakalı, sırma kor
donlu Binitinin yenini kıvırıp otur 
duğu zaman mahkeme reiainin bi
raz da teeuür ifade eden sesi ona 
lıitap etti : 

- Söyle bakalım hanım, ıen ne 
diyorsun? Müddeiumumi oğlun için 
ceza istiyor?.. · 

Kaya hanım oturduğu sıranın 
üzerinde doğruldu, iki hıçkırık a
ra11nda sıkışıp kalan bir sesle: 

- Bu oğlum dedi. Ölen de kı
zımdı. Ben artık kardqinin katili 
olan, anasının kalbini yaralayan a· 
dama evladım diyemem. Adalet İ&
terim. Kana kan jsterim. 

Dedi. Ve gene hıçkırdı. Yere de 
oturamadı ~a yıkıldı. 
:Anam Jelirr·r, timarhanede mua -

yc. ıeaini i•terim 
Mahkeme salonunda derin bir 

teessür vardı. Kara baıhtlı ananın 
yanık yüreğinden kopup gelen ve 
unutulmaz bir yaranın verdiği ız-

Haydarp-.a - Kadıköy vapurla
rının yanaşbğı mezbaha bozuntusu 
iskele! Nuhun gemisinden artık 
kerestelerle derilmit çablmıf bir 
ııra barakamsı çatılann adı olan 
iıkele müaveddesi ! 

Bir iıkele ki Kalii beli.ya sorsa
nız: 

- Yatını bilmiyorum, benden 
çok önce yapdmıt olmalı. 

Diyecek. Patagonya'ya gitseniz, 
Bornoeye gitseniz bundan daha 
yeniıini1 daha ıüzelini, daha in • 
sancaamı bulununuz. Ayak basar 
burnaz içinize bir karanlık, gözi
nüze bir biçimsizlik, gönlünüze bir 
burkuntu çöküyor. 

Güzel Anadoludan cüzel lstan .. 
bul' a böyle bir iskeleden çıkarsa
nız her itiniz uğurıuz gitmez de 
ne olur? Gerçi ben f ataliıt deği -
lim. Değilim ama, koca Türkiye'ye 
de böyle iskeleyi yakıtbrmak ta -
raf tan değilim. Kaldı ki tekinsiz
liğini çok smamıtımdır. lstanbul'a 
gelenler de sınasınlar. Bana hak 
vereceklerdir. lıtanbul'a hu Hay -
darpaşa iıkeleıinden girmesinler. 
Göreceklerdir ki bütün itleri hayır
lı ve tıkırında yürüyecektir. iyi a
ma ne yapmalı? Benim gibi yap -
malı: İıtanbul'a ya sandalla Sir
keciden girmeli, yahut O•küdar 

olu ile Betik~'tan. artak öy-

tırabın ifadesi olan bu samimi is
tek davayi· dinliyenlerin gözlerini 
yaşartmıştı. Yalnız hakimlerin d~ 
ğil, herkesin gözleri karde§ kati -
line çevrildi ve herkes onun ne d~ 
yeceğini merak ve heyecanla belY 
lemeğe başladı. 

Hakim suçluya sordu: 
- işitiyor musun anan ne di,. 

yor? Son ıöz senindir, söyle baka
lım •• 

Her öldürme suçlusu böyle ol
maz. Halilin çok korkunç bir yü -
zü vardı. Gözleri kan çanağına dön 

.. t•• 
muş u. 11· k. d · led·-· ·· Fakat be ı ı o a ış ıgı gu-
nahın büyüklüğünü idrak etmişti. 
Pişman olmuştu, şimdi onun da 
kalbi kanıyordu. Onun için birer 
kan çanağı gibi açılmıt olan götL
lerinden ıztırap yatları da dökülü
yordu. Belki de kurtulmak kaygu
ıile olacak: 

- Anam dedi, beni hiç sev -
mez. Onun kızını öldürmüşler, a
cısı büyüktür, yüreği yanıyor, o a
cı ile bana iftira ediyor, kızını ben 
öldürdüm umyor. Aneyi ben öl
dürmedim. Anam deli'dir. Onu ti
marhanede muayene ettirmek la -
zım. Hiç adam kardeşini öldürür 
mü? Ayşeyi ben öldürdüm dedim 
amma, dayak yemekten korktum 
da söyledim. 

Hakim artık muhakemenin bit· 
tiğini tefhim etti ve: 

- Müzakere edeceğiz dedi. 
ikinci celse de böyle bitti. 

Vçiincü celse 
Müzakere bir ıaat kadar sür • 

dü. Tat mektebin taf koridorun
da ınahkemenin kararını bekleyen 
dinleyicilerin maznundan daha faz
ı. heyecan içinde olduk1arı gö • 
rülüyordu. Maznun yere çömel -
mif, sakinane ılgara içiyor, dinle
yicilerden mühim bir kısmı onun et 
rafını almıtlar, yüzünün çizgile
rini tetkik ediyorlardı. 

Kara ba1utb ana mahkemenin 
kapısında tat etiğin üstüne otur -
mu,, kara çarıafmın içine gömül
müş, başını iki elleri aruma almıı, 
durmadan hıçkınyordu. 

Karar 
Birden mahkemenin Jlapı11 a

çıldı ve mül>aıir ağlayan anayi kol 
larından tutup şefkatle hakimle -
rin karıısına çıkardı. Jandarma da 
oğlunu getirmiıti. Karar okundu. 

Maznun 18 sene hapse malı -
idim olDnJ!tu. Fakat 21 yafını dol
durmadığı içiiı cezaımm üç senesi
affedilmi!, 1 S ıene hapse konulma
sına kar~r verilmişti. Bir daha ölün-
ceye kadar amme hizmetlerinde 
kullanılmıyacak, mahkUm olduğu 
müddet kadar da mahcuz kalacak-
tı. 

Bu karar adli tabirlerle okun
duğu için kadın bir şey anlama -
mı§h. Mahkemeden çıkarken par-

le yapıyorum. Gerçi biraz zor olu. 
yor, fakat biç bir düztabanlığa 
uğramıyorum. Güzeller de benden 
hoşnut, ben de onların hepsinden. 
Ne hır çıkıyor, ne ;ür. 

- Ama bu· lifların ditçinin ro
manı ile ne münasebeti Yar? 

- Var, yok, o benim bileceğim 
feY· Canın iıtene dinleme. Ben 
lafıma mutlaka kulak Yerilsin diye 
Roma'ya gidip nutuk aöylemiyo -
rum. Elbette bir münasebeti varki 
söylüyorum. 

- Peki, peki. Hır çıkamıa da 
anlat! 

- Ne diyordum? Efendime aöy
leyim. Ha.. itte •• Ollriidar - Be -
tiktaf yolundan ıirit metodumu 
her nasılsa unuttum. ~ Hay • 
darpaıa iskelesinden girmeyim mi? 
O mendebur tahtalara ayak basar 
basmaz aklıma geldi. Eyvah! de
'dim, gene belalar, · uğursuzluklar 
mübareki! Nitekim tahminim yir
mi dört saat geçmeden doğru çıktı. 

Trende fransızca konutmasını 
bilen bir diplomata raatgelmi,tim. 
Şünu da söyleyim ki her zaman ve 
her yerde, franaızca konutmasını 
bilmek diplomat olmıya kafidir. 
Devlet denilen mefhumlar taazzuv 
ettiği günden beri bu böyledir. 
Şimdi de arasıra biraz italyancaya 
'da lüzum ıörül ·· 

rta me tep er mua ı 

lerinin ders saatleri 
Meclise verilen layiha mühim bükü 

leri ihtiva etmektedir 
ANKARA, 29 (Telefonla) - Orta I 

derecedeki melctepleri daha mükemmel 
ve ıayelere daha uygun l.ir hale getir
mek için 934 • 935 ders aeneai ba11ndan 
itibaren bu mekteplerin ders proaramla· 
nnda esaılı değişiklikler yapılması ve 
muallimler ders saatleri haricinde mü -
zakere ile de mükellef tvtulmalan Maa
rif Vekaletince kararlatbnlmıt ve hazır. 
lanan liyiba Meclise verilmittir. 

Liyihaya göre orta teclriaat mekteple
ri muallimlttinden ludemlerine göre aJ. 
dddan mutlara mullulbil lise unıflann· 

r111aı1111111111111n11wıanıı•Hıı ... •1•11111Hıııııe1M•ıııı 

mağile oğlunu gösteriyor: . 
- Asacaklar mı? diye soruyor· 

du. 
M. Sait 

Befinci hukuk ta naklediliyor 
Alay köşkünde kendisine tah -

sis edilen odalarda ilay~ küZa et
mekte olan beşinci hukuk mah -
:kemesinin de bu hafta içinde yEnİ 
postahane binasında müddeiumumi 
)iğin itgal ettiği kata nakledile· 
cektir. Ceza mahkemelerinin nak
li cuma günü ve cumadan sonra 
yapılacaktır . 

Gizli niklh kıyan hoca 
Müddeiumumilik tarafmdan Re 

sul efendi isminde bir hoca efen
di hakkında takibat yapılmakta -
dır. 

Hoca Resul efendi hakkmda ~
velce de arap harfleri ile gizli ted
risat yapmaktan dolayı takibat ya· 
pılmı§ ve birinci ceza mahkeme
sinde cereyan eden muhakemede 
hoca efendinin arap harflerile ı• 
li tedrisat değil, bazı evlerde ebe
veyninin arzuıile 'ft münferit bir 
halde çocuklara dini tedriıat yap • 
tığı anlaşılmıı, beraetine karar ve
rilmi.Jti. 

Bu sefer h-0ea elendi hakkında 
gizli nikih kıydığı için takibat ya
pıbnaktadır. 

Bir gün müddeiumumiliğe 30 - 35 
yaılarında Fatma hanım iaminde 
bir kadın müracaat ederek koca -
smın kanunu medeni abki.mına 
muhalefet ederek gizli nikih kıy
dmnak suretile üzerine evlendiğini 
ve 17 yaıında Asiye hamm ismin
de bir kızı kendisine ortak getir
diğini ıöyliyerek takibat yapıl -
maıım iıtemi§tİr. 

Müddeiumumilik işi tahkik et
mit ve filvaki Fatma hanımın ko
cası çorapçı Numan efendinin A
aiye hanımla '9e gizli imam nika
bı ile evlendiğini, nilihın da Re
aul efendi tarafından kıyıldığını 
tesbit etmiıtir. 

Resul efendi Numan efendinin 
evli olduğunu bilmediğini, kendi· 
sine medeni nikih muamelesinin 
ikmal edilmek üure olduğu söy -
ı~ntldiğini ve dini meraıinı yapıl -
maıı talep edildiğini kendiainin de 
medeni muamele ikmal edilinceye 
kadar her iki tarafın gayri meı
ru birleımelerine mani olmak mak 
..dile dini nikiJı kıydığını söyle-
miftir. . . . . 

Resul efendi yectincı ıstantak 
.dairesine te•di edilmiştir. 

lim. itte bu diplomat yemek vago
nunda on bir buçuğa ve kompartı
manda üçe çeyrek kalana kadar 
bana dünyanın nasıl düzeleceğini, 
daha doğrusu nasıl düzeltebilece
ğini anlattı. Onun ifadesine göre 
saat üçe on kala dünya düzeldi a
ma, benim rahatnn kaçtı. Aramız
da teklifsizlik olmadığı için ulan • 
don, ses çıkaramadım. Esniyeme
dim de •. 

itte böyle bir kafa ile Haydar -
paf& merdivenlerine çıkınca tatırı
vermİfHn, bir çekçeke binip Oskü
du' a gideceğime tekinsiz, yümün
ıüz, uğursuz köprü iıkelesine çık
mıfım. Yeni Aydın oteli çok rahat, 
uılu ve medeni bir yerdir. Kapağı 
oraya attım. ikindiye kadar de -
likıiz bir uyku çekmitim. Belki 
akfamlara kadar uyanmıyacaktım. 
Fakat hınzır iskele! yümünıüzlü
ğünü hemen gösterdi: Tahammül 
olunmaz bir diş ağnsı ile fırladım. 

Sağdaki azı dişim yerinde yok -
mut ta operatörün lıtanbul'a ar -
mağan ettiği kanalizasyonun bir 
ta,,.af ı kazıhyormut gibi. . . Otel -
den deli gibi çıkmıtım. Kapıcı son· 
ra anlattı. Kapıcıyı bilmem tanır ... 

- Aııl hikayeye gel canım! 
- Peki, peki. Efendime söyle -

yim. Sağa sola derken f altafı gibi 
~.ı.. .. . aüalü, 7&kbzlı ı,p, 

da den cıkut•nlar haftada uami ıf. 
dereceli tıruf n mekteplerde dert 
tanlar haftada UU1i 18 saat dert 
melde mükellef hltulurlar. Bu • • 
veya 18 saat deni üzerine alan wr 
allim ihhtaaı dahilinde münhal 
a:ı.ami 6 aaatlık ders grupunu da 
mukabilinde tedris ebnele- rnedll" 
labiJir. Bundan batka her m-1Jiııl 
Jetle kendisine t.hsis olan m~·;,· ...... PS 

•tlerinde de talebeyi idare etmeie 
burdur. 

Lise muallimlerinden 21 ..a~ 
grpunu tedris edenlere mavafaır.l 
leri takdirde ücret muluıbilincle 3 
den ...ilehilir. ilin deni ve 
relerden İ•tinkif edenler esas• · 
den istifa eblİf .. ydll'. 

Muallimlikte (26) H • ...... .. 

olanlar nzalarile fazla d:;:' alaWIİ" 
ruz müzakere vazifesini y11p..,.kla 
kelleftirler. Uhteleriade mü ·· ·· 
aftimlik bulunan nmallimler h--..--
mi 12 saat ders okutmakla mük 
ler. Müdüre ~ca müzakere 
ftri)emez. Y al111Z maa Yinlere 
münasip göreceli saatte 111ü~ 
tahsis oluaalııilir. 

Orta tedrisat -..ldeplerinde 
miinkere clenaMe e4en muall" 
ınentarl.ra haftMa okutacaiı 
aaati için ayda 4lört liradan _._ 
Ye her npizlıtere saati ... ele iki 
dört liraya kadar ücret wırilir. 
ta tedri .. t muallimliği enafım 
ta orta tedrisat mekteplerinde 
lik eden mütekaitlere 10 bazi,... 
rihli 1072 numanh kanunun • 
ikinci maddelerinde göıteriletl 
maat derecesi iizsinclea " ...ı 
sabndan ücret verilir. 

Maarif Veületi lüzum ı.. .. 
nebi JitaJU muallimlilderi için 
da ayırdığı maaı mukalHJinde . 
•yetinde bulunan lisan nwalJİdll 
!anabilir. 

Muallim ve memurlara veriletl 
re mütekaitlerin alacakları • 
mutlan ve ecnebi tallıii)'etinde 
lisan muallimleriae verilecek 
mükh~aep hak tePil ebnesı. Or" 
sat mu.ilimleri repni n husa9İ 
ler n müetMMlerde halt&U l4 
fazla ders deruhte etmea. 

MAARiFTE 

lbrahim Fazıl Be 
konferansı 

Hukuk fakültesine m 
bsadi ve içtimai ilimler • 
konferanslanndan ikinc~ 
!amba günü saat beıte fa ·· 
feranı salonunda verilec-Jrl!~· 

Konferan11, hukuk falrii 
dinaryüs .profesörlerinden 
hinı Fazıl Bey verecektir. 

Hususi mektep ıyl 
Huausi mekteplerden 

mn muallim aylıklarını v 
manmda vermedikleri 
maarif idaresine bir takıdl 
yeller vaki olmuştur. 

Bu pkiyetler vekalete 
miftir. 

Ayni zamanda hususi 
teplere evlerini kira ile v 
Jan bazı ev sahipleri kir• 
lerin• alamadıkları için bu 
esseseler aleyhine dava 
dır. 

tabela ilitti: Dit cerrah • 
frenkçesi Şirürjiyen 
falan. lstanbuldan, Rari 
)inden, Kopenhak'tan ~ 
diplomalı. .1 Seni gidi azı ditim .-ı 
na timdi gösteririm! dir!..ı 
pıdan daldım. Ba~..J 
dörder çıkarak zile 
yapılı, kraliçelik mü 
girecek kıratta, beyaz 
yaz önlüklü bir kızcai!S 
,ıladı. 

- Bet on ·dakika be 
niz efendim. Doktor 
banker lnıül cenapları~ 
lerini tedavi etmeie 11 
deyıe tefrif ederler. E~ 
Miton Beyle tiiccardaO 
deye uğramazlarsa. • bof 
torlarıdır da .• 

Yepyeni, t•P tık, gÜP 
salonda oturdum. Ot 

1
,- • 

çektiğim acıyı bir beD. 
de Haydarpap iskele••·. ----

Ne kadar beklediiİr;e 
nım. Zil çalındı. ~r• 1r 
ko,tu. Koridorda l~fla ' 
ken içeriye gayet k.'1:f' 
eli çantalı bir bey 1 11 •;. 
tef erek bir bey. ~y ~ ~· 
kanıız, öyle balsız kı 
dim: bun\111 azı diti 
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Sigara ve işlenmiş 
Tütün ihracatı 

(!las ı 1 inci sahifede) 

Memur maaşı ve 
Bütçe açığı 

(Baş< 1 inci sahifede) 

Yaylı sazlar 
Orkestrası 

külleri idare edenler ticari zihni • 
yetle hareket ettikleri için muvaf
fak olmaktadırlar. Bilhassa nüfu -
sumuzun ancak dörtte birine malik 
olan ve yaprak tütünlerini biz -
den ve Balkanlardan satın alan 
Avusturya rejisi iktısadi ve ticari 
kabiliyetleri sayesinde Avusturya 
hazineoine senede elli, albnıf mil
yon Türk liruı varidat temin ede
. biliyor. Sigara sanayii memleketi 
olan Almanyada bile Avusturya 
»ejisinin fabrikası muvaffakıyetle 
i~ görüyor. Avusturya rejisinin si· 
Jaraları birçok memleketlerde se • 
vile sevile içiliyor. İtalya rejiıinin 
"Makedonya" isimli sigaraları 
dünyanın her tarafında sürülüyor. 

ler. Evvela ınaatah umumiyeyi ten 
kis eden bütün memleketlerde va. 
ziyetin ne fekilde olduğunu tetkik 
edelim: 

Cemal Raşit Bey izahat . 
verıyor 

Peqcmhe günü konservatuvar kon• 
ser heyeti yayh ıazJu orlcestrasmın i .. 
kinci konıeri verildi. Ve çok alkıılan• 
dı. 

Üç tık vardır: 
1- MEMUR MAAŞLARININ A. 
ZALTILMAS/ BUTÇELERDEKI 

AÇICIN DEVAMINA MANi 
OLMAMIŞT:ŞR 

. Kon~erden SOMA Cemal Reıit Bey 
bıze fU izaluıtı verdi• 

-:-" Taiebelerıı..td istidat ve kabili • 
yetin v., ~dllflanma ait olan bu mu• 
vırffakıyetin hayranı~ T--- 'dü't .. 

Biz, yer yüzünde nam almış tü
runümüzle neden geri kaldık? Ne
den hariçte Türk sigarasını rata • 
mıyoruz? Tütün ve sigaralarımızın 
· ~engin bir mahreci olan Mısır gibi 
nühim bir pazarda üç seneden be

ri sigaralarımızın artık satılmadı· 
ğını duyuyoruz. Sigara, bugün her 
memleektte tiryakilikle müvazi yü 
rüyen bir moda haline gelmiştir. 
Modanın hudutları dahiline giren 
bu metaın pake~ üzerinde Türk 
sigarası y~ak ta büsbütün moda 
olınu,tur. laim bizim, töhret bizim, 
Yalnız içindeki tütün bizim değil. 
! ürk tütününün haklı töhretinden 
alem istifade ederken biz de dev· 
~et te, müstahsil de, ' sermayedar 

a •ıkıntı çekip duruyor. 

1 ? ~~bab~ti mevzuatta mı bulma· 
1 k oyle ue dört ay evvel kanunu 
ç~·~n Limited tirketi neden te,kil b. ' ·~ .te faaliyete geçilmedi. Ecnc· 

1 
fe. "!erde tütüm;ü dükkanları • 

nın vıtrınl • d · 
1 L • erın e güne,ten rencı 

so mu• oır "Y · " k · .. d· -.. enıce pa etı gor • 
ugum zaman duyduğum sevinci 

dnutamam. En yakın zamanda hu 
c:vjnı~ nıuvaffakıyeti uğurunda y..: 1 hı~ bareket görmek ümidilc 

r . F1~1 • ınkılabın deg" erli mubarri-
1 a.ılh R fla 

tubu d 1 nın bir Londra mek-
bir ~ an aldığım şu satırları ile 

ırıyorııın. 
"a· . 

dış pa:...~ş ~·.~a~.da .. ~şmak değil, 
Yeri al a. ~tun~u.zun değeri olan 
tünü-~k ~ıle defıl, dış paurda IÜ· ... uze bı d .. k • k" . k 
!nak is.ti r u an 04esı a.ı.an .. 
ınanı d Yb"!"'z. En kara buhran za • 

n a ıle b · T" k t •t•· .... 'tor d • . 1d. u ı' ur u unu ıç1n 
egı ır." 

Mecdi SADRETTIN 

İktısat vekilinin 
Tetkikleri 

ltalyada 
ltalyada m&Affar, 1927 •e 1930 ae 

nelerinde yÜzde 15, 1932 de yüzde 
10 ve 1934 le gene yüzde 10 indiril
mittir. Bununla beraber bütçe açığr 
dennı ebnektedir. 1932 ve 1933 te 
açrk üç milyar lirettir ve 1934 • 1935 
seneleri için 2.974.000.000 ta.hmin 0 • 

lu~tadır. 

Avusturyada 
Avuaturya.da maaşlar 1928 • 1929 

senesinde yüzde 4, ve tazminat ola • 
rak verilen mebaliğ yü:ı:de 5 • 15 in
dirilıniıtir. Bundan maada bütün ma
atlar ve ücretler yüzde 0,5 ten yüzde 
4,5 ğa kadar bir bulı\.·an vergi&ine 
tabi tutulmu~tur. Buna rağınen büt -
çe açığr devam etmistir. Bu açrk 1932 
senesinde 15 milyon Şilinır idi. 1933 
senesi için bunun daha fa.zla olduğu 
tahmin edilmektedir. 

Macaristan da 
Macari&tanda 1931 ıene&inden 934 

seneaine k~dar bir çak defalar maaf• 
!arda tenkrhat yaprlııruftır ki bunla • 
rrn yekônu yüzde 10 - 15 tir. Buna 
rağmen bütçe açığı devam etmi§'lir. 
I'•· ·~·ı,. 1 cı~:ı · 1934 &eneainde 76 
miqon Pengo'ya baliğ olacaktır. 

lsviçrede 
28 Ma,,.. 1933 le ma-.lar yüzde 

7 indirilmiftİ. Halbuki 1932 seneain
de bütçe açrğı 90 m.ilyon laviçre fran 
gı okluğu halde 1933 te bu açrk 1.015 
milyon, Javiçre frangma baliğ olm.ıq • 
tur. 

Holandada 
1932 aenesinde yüzde 6,S • 9 indi

rilen maaflar 1933 te yeniden tenki
hata tabi tutulmuttur. Bütçe açığı 932 
de 214 milyon Flonn olduiu ~alde 
bu mikdar 1934 aeneıinde 207 mılyon 
Floren' e yükselecektir. 

Romanyada 
1932 ııeneoinin nihayetinde m~ • 

lar kuabalarda yüzde 12,S, 1ebirler 
deyüzde 10 indirilmi~ir. Bununla be
raber 1932 • 1933 senelerinde 2 mH
yar 300 milyon ley olan bütçe açrğı 
1933. 1934 se1>elerinde harici bOl'çlar 
için 1 milyar !eylik bir moratoryom 
ilin edilmesine rağmen yanm milyar 
leye baljğ ohnaktadır. 

Hulgaristanda 
1932 ve 1933 senelerindeki iki 

mütealup tenkihata rağmen 1932 - 33 
aenelerindeki bütçe açığı 1 milyar 
019 m.ilyqn Levadrr. Bunun 1933 - 34 
senelerinde de ayni olacağı tahmin e-

. . (Baş< 1 inci sahifede) dilmektedir. 
nız 1 şterinin bu ,ekilde hat ve ida- Alman yada 
k: edilıneainin en doğru bir yol la Maa§alra 1931 aeneai 1ubatı zar • 
t"p edilmi' bulunduğu görülmüf • frnda yüzde 4 • 6 indirilmıt ve o ta
ur. Bu suretle, zaman ve tecrübe rihten aonra biribirini müteaktp bir 
~Yeainde bu muhtelif deniz i,Ieri çok tenk.ilıat daha yapılıruttır. Buna 
~ arelerinin daha mükemmel ve rağmen bötçe açığı yüluelmekten ba
.aha karlı bir vaziyete geçecek(e. li kalmamış.tır. Bilhassa 1932 • 1933 

rı. ınııhakkak görülmektedir. Ve • ıenelerinde bu açık 1 milyar 550 mil-
k 1 B yon Marlı:'a baliğ olm.,.tur. 1 ey saat on dörde yirmi kala Belçikanın, Polonyarun, Hollanda 
~kaya motörile refakatlerinde Hindiatanmın vaziyetleri tetkik edi • 
Denizyollan müdürü Sadettin Bey lir..- ayni neticeler elde edilir. 
bulunduğu halde Kaumpaşadaki il - MAAŞLARIN TENZiLi PA
havuzlar ve fabrikalara gitmi,ler- RANIN KIYMETTEN DU:ŞMESl-
dir. NE MANi OLAMAMIŞTIR 

Vekil Bey fabrika ve havuzlar· ln~ilterede 
da ka.lmadan Denizyolları tara - lnıı;ilterede ma&Jlar 1925 d 1932 fından mühim tadilatla tamir etti- seneune luı.dar Y"Üzde 14 40 e(n . 

• b' h 1 • Yanı va rilen ve Haliçte fanıandırada bu - eatı ,.. .,....P a yİİ:&de 20) tenzil 0 • 

lunan Karadeniz vapurunu ziya. lunm~flur. Buna ~iinıen bütçe 1932 
aenesıne kadar muteırnadiyen açık ver 

ret etmi.lerdir. Karadeniz vapuru- nıi§tir. l§te bu tarihte Sterling'in kry 
nun hemen ber tarafını gezen ve metten düpneai vuku bulmıq ve bu 
bir saat kadar kalan vekil Bey ay- kıymetten diifünne 11ayea.inde ııon ı .... 
ni zamanda Sadettin Beyden de • giliz bütçeai 32 milyon lnıriliz lira•• 
niz itleri hakkında izahat almak • bir fazlalık arzelmiıtir. Gelecdı: büt 

d çede eVYelce indirilen memur mal.lla 
ta evam etıni,lerdir. nnın tezyidi cihetine ıridilebilir. 

$işe labriluuı Paşabahçede Avusturalyada 
kuruluyor l 931 de yÜzde 20 tenzil edilen ma 

Motörle tekrar Tophaneye De • aşlar 1933 te yeniden tenkihata tabi 
nizyollarına avdet eden lktıs~t ve- tutulmufl;ur. Burada da lngilterede 
kili hey burada kendilerine itti • olduqu gibi Sterling kıymetten diifün 
hak eden I• B k ı· · "d coye kadar bütçe daiına açık venni~ r an ası mec ısı ı are ~ · 

· · S" tir. Bu tarihten sonra Maliyenin oa • 
reısı ve ıırt mebuau Mahmut lf lih bulmaaı bütçe müvazenesini te • 
Bankası umumi müdür vekili Mu- min etmittir. Bilha,.... 1933 - 1934 büt 
ammer ve iş Bankası lstanbul sube çeai hafif bir tezyitle kapanmııtır. 

1• ~.üdürü Yusuf Ziya ve Akay mü lngiltere Hindistanı için vazıyet ay 
uru Cemil ve Havuzlar müdürü nidir. 
ethi Beyleri yanma alarak motör ili-MAAŞLARIN TENZiLi NE 
Çubuklu ve oradan Pa,abahçe. BUTÇE AÇlClNA NE DE PARA-

ye gitmişlerdir. Vekil Bey ve refa. NIN KIYMETTEN DUŞMESINE 
atindeki zevat burada yeni kuru- MANi OLMUŞTUR 

ıacak ,;~ fabrikası etrafında arazi Amerika birleşik devletlerinde 
uzerinde tetkikat yapmı,Iardır. 1933 sene&i 1 Nisanında mal'§lar Ü· 

ı, Bankası ve Sümerbanlı: tara· I""""'."_"".'" ____ _,,,.,....,. ___ ......, 
( •ndan kurulması kararlaşan şişe min edilmektedir. 
fabrikası Pasahahçesinde tesis edi Pafabahçe halkı memnun 
lecektir. B,;rada kurulacak tite Muhitlerinde bir fabrika kurula-

.. r bil' . J-- _.,,.. ıuz 
•.oy ıye . '""!' ki bu teıekkül fU heye • 
ti. urnumıyeslle garp ınemleketlerinin 
bılhaHa musiki nolctai na.:armdan en e
h~mıniyetli o!an tnefhur teloirlerinde ay. 
~ programı ıcra eddbilir. Ve takdir ile 
arıılanır. 

. Klaaik musikide her hanıri bir eoe
rın muvaffakıyetle icrası demek evvela 
onu anlamak, benirnM11Dek ve du)"llla'k 
demektir. icra muvırffakıyeti bu üçü • 
nün mÜ'kemmeliyetile l:o!!ıakkuk eder. Da· 
ba dört ıene evvel bir tek muıikiıinaa 
iımi bile bilmiyen bu talebeler eserleri 
yalnız icra değil biuetmeleri noktai na· 
zanndan da bilhaaaa §&Yanı dikkattir .. 
Bu kabiliyet yalnrz Türk evladı"" mah
s~•.tur. Delili de lronoervatırvar talebe • 
sının bu konserdeki muvaffakıyetidir. 

Llıan huıusunda da buna benzer bir 
mukayese ya~iliriz. Meaeli bir Türk 
çocuğunun her hangi bir ecnebi liaa • 
nını vukuf, !ive, eda itibarile az zaman
da ?b'enip lıenimsediği kadar bit- ec • 
n..,ı çocuğunun t~ye bu nisbette 
hakim olınaama ben hiç bir zaman te
s~düf etmedim. Bu kabiliyet meaelesi -
dır ve bunu bir Türk evlidı olmak iti. 
barile her zrıman terefle iddia edebi • 
lirim. 

- Bu tefekkül Pan.teki Societe dea 
concer du ooncer N atair'in bir mua -
dili olup müeuisleri orkestraya dahil 
konservatuvar muallimleri ve na.aı da 
talebesidir. Societe de conccr du con· 
cer Natair'in teıkili.t ve esantrru alıp 
icap eden bazı tadilirtla tatbik edeceğiz. 
Ve bütün musiki mu'hiplerini bu tefek· 
küt etrafında toplayacağız. 
. Orkestra timdilik (yaylı uzlar) ha
lınde kalacllk ve ileride afrz sazlannda 
~uv~ak olmuş gençleri de aranu:ı:a a
acapz.,, 

Tıbbiyeliler bayramı 
Her yıl Türk tıbbının ferefli ma

zisini kutlulamak ve bütün tıbbi • 
yelileri bir araya toplamak mak • 
sadile, Tıp Tal ebe Cemiyeti tara • 
fından hazırlanan "Tıbbiyeliler 
bayramı., 12 mayıs 934 cumar -
tesr günü Üniversite lronferanı sa
lonunda tes'it eci'ilecek ve ayni gü
nün akşamı Makaim salonlann<la 
bütün tıp ailesinin davetli bıılun • 
duğu bir gece eğlentisi yapılacak 
ve bu eğlenti .sabaha kadar devam 
edecektir. Hazırlıklara devam edil
mektedir. 

zerinde yapılan yüzde 15 tenkihata 
rağimen ayni sene zarfında Dolar ma~ 
lıiııı olduğu ıekilde krymetten dfuı • 
mü~ür. Halbuki 1932 • 1933 senele • 
rinde 1 milyar 786 milyon olan butce 
açığı 1933 - 1934 oenelerinde 7 mil
yar 309 milyon dolar'a baliğ olmuşutr. 

Çekoslovak yada 
Maaşlar 1933 aeneai 1 ki.nunusa· 

n~•!nd!" ilk defa olarak yüzde 10 in· 
drnlmıt VI' 1934 ıeneai zarfında ol· 
dulı:ça kantdc bir niabet dahilinde ye 
niden tenkihata tabi tutulmuıtur. 
B':'nunla beraber bütçe 1932 de 943 
ırulyon kuronluk bir açık vermittir. 
Ve ~akın bir mazide Çekoslovak hükı'.i 
metı kuronun luyn,etinj yüzde 16 ten 
zil e.tmeğe sevkeb:nifl.ir. 

Japon yada 
t- Japonyada meaılar dünya.run bü • 
un m~leketlerin.e nazaran pek çok 
atağr _!>ır dereceye indir ihniştir Ve bu 
:.r:r~;0bü~çe açığı 19.33. İ934 se 
1935 . ınılyon ven'dır. Ve 1934. 

Y
en r'n~ınde bu açığın 785 milyon 

0 acagr tahmin edibnekt d' laveç v K d e ır. 
hildir. e ana a da bu zümreye da 

Makalenin muhatTiri bundan aon
ra her ~eml~-~ktte maaıların, sahibi
ne temın el:tıgı menafi ve :muhtelif 
ihtiyaçalnnı ne n}sbette medar oldu
ğu noktasından meaeleyi tetkik etmek 
te ve fU neticeye vanna.ktadır: 

''MaAflann k&biliyeti i~tiraiyeai ci
Jıetinden, ecnebi memleketlerdeki me 
tnıurlar Fransadaki ıne.murlara naza -
ı-an • çok nadir vazivetler iNisna edj. 
lirse • daha mümtaz bir mevkidedir· 
ler.,. Müteakıben muharrir kabiliyeti 
i"'iraiye noktai nazarından 31 kanu
nusani 1933 teki vaziyete nazarAn 
Fram.a ile diğer mernleektler araşm 
da rakamlara müstenit bir mükayese 
yapmaktadır. Bu tarihte Fransız mıt • 
aıları hiç bir tenkibata tiibi tutulma
mı~tr. Buna rağmen diğer memleket
lerdeki memur maatlannm kabiliye• 
~. iştiraiyeainin çok fazla olduğu gÖ
rulmektedir. 

• 

/ inkılap kürsüsünde/ 
Y. Kemal B.in dersi 

Çocuk bayramınııı son •• gunu •• 

(Başı 1 inci sahifede) 

(Başı 1 inci sahifede) 
teknik malümab, sermayesi mev -
cut mu idi? Ona kimse bakmazdı. 

Bu suretle adeta bir maden ıpe-

Hafta münasebetile dün sa.at 14 te Halkevinde de çocuklar ara
sında. güzel. şiir okuma müsabakası yapıldı. Köprülü zade Fuat Bey 
İsmaıl .. Habıp Bey ~e.~fah~ bir kaç zevat hakem heyetini teşkil ediyor
du. Musabakaya butun ılk mektep talebelerinden iştirak edenler vaı-
<lr. 

küliisyonu haşlamıf, neticede hir 
'ey çıkartamayınca birçok kimse· 
ler mahvolm~tur. 

İlk ol.~r.a~ 1 inci mektep talebesinden Nevin Hanım "İzmir yol
larında,, şıınnı okudu. Onu müteakip diğer mektep çocukları tarafın
dan şiirler okundu. Neticede: 

Türkiye, insanı lruldencilikte al
datan bir memleket haline gel -
mişti. Memleketimizin maden ha • 
ritaları yapılmı,tır. Bunlar üzerin • 
de pek çok maden vardır. Bunların 

. .~~~in~i 5Jk .. mektepten Zekai, birinciliği, 5 inci mektepten Şeref i
kmcılıgı, uçuncu mektepten Sabah at üçüıııcülüğü, on üçüncü mektep
ten Meliha dördüncülüğü, kırk dördüncü mektepten Mukaddes besin
ciliği, Galatasaray ilk kısmından İhsan altıncılığı kazandılar. Bu yav 
ruların her birine ayrı ayrı şiir ve hikaye kitapları , diğer bir kac 

hepsinin itletilebilecek bale girme
lerini temenni ederiz. 

çocuğa da takdirnameler verildi. · 

Yeni maden kanunu yapılıyor .. 
Eldeki maden kanunu çok eski. 

dir. Fransızların 1810 kanunundan 
alınmıf, üzerinde bazı tadilat ya • 
pt!mıftır. 

Halkevinde yapılan diğer bir müsabakada da Y eşilköy telsiz me
murlarından Feyzi Beyin oğlu Kemal üçüncülüğü kazanmıştır. Bu 
münasebetle kendisinin bir resmini yukarıdaki fotoğrafinin kösesine 
dercediyoruz. -

Bu kanunun hedefi, daha ziya • 
de hazineye varidat temin etmek· 
ti. Bir taraftan devlete resim gel • 
mif, bir taraftan da maden arayıaı-
ları çoğalmıttır. Fakat yeni Türki
yede bu zihniyet devam edemezdi. 
Madencilik milli bir servettir. O
nun hakkında ciddi muamele yapıl 
mak lazımdır. Bir kere madenin ne 
olduğu bilinmelidir. Bunlar, ser • 
mayeye ehemmiyetle arzedilmeli, 
sermaye emniyetle gelmelidir. Ma
den siyasetinin icabatı budur. 

Maden kanunu, bugünlerde baş
tan atağı deği9tirilmek üzerederi. 

Ntaıl i,letmeli? 
Bugünkü Türk ıennayeıi, bu maden· 

le..'i. İf~~ halde defildir. Sermaye, 
kifı gelinetye kadar madenlerimizi bek
letmek mi lizımdrr, yoka ecnebi ıerma
yesile mi iıletmek doğrudur. Bu meıe -
lede şu veya bu ciheti tercih etmek biraz 
güç bir iştir. Ne oha, bizim ağzımız yan· 
nuştrr. Ecnebi sennayeden fenalıklar 
gördüğümüz için onlara kemali ıerbesti 
ile: 

- Buy'!run ! demeğe korkuyoruz. 
Maden ıtletenlere türlü türlü kolay • 

!ıklar göstenneğe taraftam:. Fakat bizim 
memlekete girecek ırermayen.in de meı
ru olmaıını, bu memleketin ıenetini yok 
edecek hareketlere girifmemelerini iste
mek baklumrzdır. Madenlerimizi milli 
sermaye ile iıletıek çok İyi olur.. Fakat 
memleketimizin haıka obalarda da bin 
türlü ih tiyaçlan vardır· O bal de ikiıinin 
ortasını bulmalıyız.. Maden kanunu, uma~ 
rız ki bu ikiainin araıım bulacaktır. 

Ergani madenine yol yapıyoruz. Bu, 
doğrudan doğruya madeni işletmektir . 
Ergani dünyanın en zengin madenlerin
den biridir. Sonra, petrol için dovlet biı· 
kanun yaptr. Iıletmesini kendi üzerine 
aldL Bu gibi madenleri millet, kendi ida
re ederse elbet daha iyi olur. 

Devlet, mümkün olduğu mertebe ma
denlerin işletilmesinde_ çıkan cevh~rle -
rin haı:ice..eevkinde kolaylıklar göıter • 
mekıedir. 

Maden a-eıimleri o/~1 e kadar indiril .. 
mittir. Maden istibaalah ve meaelii. kö " 
mür istihıalatı da git gide arhyor. En 
büyük himmet, kömürümüzü dahilde 
ıarfehnektir.. Kömürlerimiz, muayyen 
merkezlerde yakılır, bütün aanayümiz is
tifade ederse memlekette re! ab daba ar
tacaktır. Bunlar yapılmıyacak feyler de
ğildir. 

Harici ticarete gelince . • 
lktıaadi faaliyetlerin diğer şubesine 

POLiSTE 

Hep erkek 
Vurmaz ya! 
Bir kadın tabanca ile 
bir erkeği yaraladı 
Küçük Mıutafapatada bir ka • 

dın meselesinden fakat bu defa bir 
kadın tabanca ile bir erkefi aiır 
surette yaralamıttır. Yaka fUdur: 
Küçük Muıtafapatada kahveci A
linin kardeti yirmi altı Yatlarında 
Rizeli Mustafa dün Kadıçefmesin
de oturan Makbule Hammın evi -
ne gitmittir. 

Rizeli Mustafa Makbule Hanıma 
ııörütmekte olduğu dostu Mürüv • 
veti sormuf ve içeri girmittir. Bu
nun üzerine Makbule hanımla Mus 
tafa arasında fiddetli bir kavga 
batlamı,, eV'deki kadınlar da Mus
tafaya hücum etmitler ve dıtarı çı· 
karmak istemiflerdir. Bu sırada 
Makbule Hanım hiddetle tabanca
aını çekmi•: 

- Al Mürüvveti! 
Diyerek Muatafanın üzerine a • 

tef ehnittir. Çıkan kurşun Musta. 
fanın fakağma raatgelerek ağır su 
rette yaralamı,tır. 

Makbule elinde tabanca olduğu 
halde yakalanmı,tır. Muıtafanın 
hayatı tehlikededir. 

Otomobil çarptı 
Kahatat iskelesinde demirli bu 

lunan Gayret motöründe taife Hü
seyin Kabatö4ta ııoför Hamdinin 
idaresindeki 2108 r·ımaralı oto • 
mobil çarparak hafif surette yara
lanmasına ıebebiyet vermittir. Şo 
för yakalanmıttır. 

KUKLALAR TiYATROSU 
Sofyada ikametini temdit ettiğinden 

FRANSIZ TIY A TROSUND AKI 
oyunlara ıureti kat'iyyede 

2 MAYIS PERŞEMBE AKŞAMI 
bqlıyacakbr. Programda: 
OPERA • BALET - ECLENCELER 

Her gün saat 18.S de matine ve 
21 de auvare 

Cuma ,.ünleri •aat 16.S te iJ.ive 
matineıi vardır. 

geçelim: Harici ticaret ıubeıi. Bunun ya- ...,.---:--:-:-:-:--------...,........, 
nmda dahili ticaret vardrr. yeni Tür .. -;.ek kudreti olduiunu uzun ıı:zadıya izah 
kiye dahili ticaret için tefviL:lerde yar .. ettikten sonra demiıtir ki: 
dımlarda bulunmuıtur. Borular hakkın- Refahın arlma•ı için . . 
daki hükümlerile zahire ve ticaret borsa- - Memlekette harici ticaret, set-velin, 
lan itini yoluna koymıııtur. Olçüler ka- refahın artmasına vasıtad.r, diye alarAk 
nunu vesaire iJe dahili ticarete elden gel.. Oamanldlğa bakarsak görürüz ki, onlar, 
di.ği. kadar yardun ebnektedir. Dahili kendi yğlarile kavuruluy'or, hatta ihra
ticaretimizde, ıatıı uaiilleri baıka mem- cah menediyorlardı. Bir tarafı.an da ka· 
leketlerde olanlardan aşa.ğr değildir.Me- pitü/ ayonlann tazyiki vardr. Aııl mue
sela htanbul'daki bir mağaza vitrininin leıi':n harici ticaret tekniğini iyi yapınak, 
tezyin tanır, Paristekindcn daha apğı olduğunu bilmiyorlardı. 
değildir. 1861 muahedelerile evvelce "'rS olan 

Harici ticarete ırelince: Bu, bütün ithalat resmi %8 e çıktı. Fak.at muahe· 
milletlerin hayatında ehemmiyeti olan delerin müddeti bitince, devletlere karş.ı 
bir faaliyet ıubesidir. Otedenlııeri millet. bir şey yapılamadr ve bu reıim yü.zde bi-
ler, harici ticaret sahasında biribirlerile ro kadar indi. 
ı·ekabet halindedirler. Yusuf Lmal Bey, bundan oonra Os • 

Harici ticarete umumi bir nu.ar atfe- manlı imparatorluğu devrinde tatbik e
d~: Harici ticaret, doğrudan doğruya dilen ı;ümrük tarifelerinden bahsederek 
iktııadi fu.Jiyetin temini. iç.in bir v•ııta.. ıözüne töyle devam etti: 
dır. - Büyük Millet Meclisi kurulduğu 

Harici ticaret, dahili ticaretin d,, bir zaman elde eski ırümruk tarifesi vard<. 
vaııta1tdır. Harici ticaret, ınilleti müref. Evvela bu tar'.icnin tatbikine batladı. 
feh kılmak için yaınlan bir faaliyettir, Faka! reaimler, etya ağırlığı Üzerinden 
Otedenberi harici ticarette satmak, al- ahndığr için, aşağı yukarı o tarifenin yü-z 
mal<, mal getirmek, mal göndermek meae de kaç resim verdiği hesap edildi. Bu 
leleri vardır. Daha doğrusu, harici tica· besap neticesinde bu tarifenin yüzde on 
reti bir siyaseti vardır. Her millet, kcn· beş resim verdiği görüldü. ilk senenin 
di menfaatine göre harici ticaretini ida· neticesi %18 di. Millet Meclisi, tarifeyi 
re etmek istiyor. Ve kendi kanun vaze. tatbike baJlayınca para farkından dolayı 
derken de kendi menfaatlerini dütünü • fiat çok değişmişti. Alınan maktu reıim-
yor. Harici ticaretin bu tiyaseti, ve tek· ler, kıymet d ... ğil, sıklet üzerinden ve ga· 
niği vardır. yet az geliyordu. 

Bunun için Millet Mecliı~ yeni bir ka-
M emnuiyetler vesaire. • • nunla ilk it olarak bu tarifedeki resimleri 

Harici ticaret tekniğinde ber devletin beş misline iblıiğ etti. • 
kabul etliği bazı usuller vardır. Memnu· ilk 'Millet Meclisinin kanaati .• 
iyet)er, gümrük ıermi vaz'ı, kontenjan. Bu kanunun müzakeresi ııraıında ha. 
Bütün bunlar, ayrı ıİştemlerdir. rici siyasetimiz konuşuluyordu- Tarifede 

Evvelce, itbaliitla ihracat biri birini tut ya1ılı olan efyadan bazrlarının memlcke-
malr, yahut ihracat, ithalitın fevkinde te sokulmasının men'ine dair ol•n kanu· 
olma]ı nazariyesi vardı. Halbuki devir- nun Meclİ'l'teki müzakereleri okunurıa 
ler ilerledikçe harici ticarette Y lnız it- ti 0 zamandan Mec1iıin harici ticaret 
hali.tın az, ihracatın çok olması mesele hakkındaki kanaatleri anlatılır. 
tqkil etme.meğe başladı. Bundan sonra, Yusuf Keınal Bey, hari-

Makıat, milletin refahını artınnaktır. ci ticarette ııerbeat mübadele ve himaye 
Bazen ihracat az olabilir .. Düşünceler, sistemlerinin eeçirdiii devreleri anJatmtf 

iler1edi.kçe, insanlar daha iyi ~ütünm.eğc ve her iki aistemin taraftar ve aleyhtar-
baıladıkça, ticaret muv~enest naza~ıye: larının noktai naza.tları etrafında malü-
leri de değiıti. Gizli ihracat faalıyell mat vererek, Millet Meclisinin himayeye 

Çin ve Japon 
Japonyanın cevabı iyı 

intibalar tevlit etti 
VAŞiNGTON, 29 (A.A.) - Çinin 

tamamiyetine ve Çinde açılı: kapı •iya
aetine riayet edeceğine dair Japonya • 
nın t.eminat vennlt olduğu hakkındaki 
Tokyo h...._.leri burada iyi bir intma ha· 
ıtf etıııiıtir. Hariciye nazın M. Hul şun 
lan aöylemekle iktifa etmittir: 

"icap eden maliimatr aldıktan son
r~ vaziyeti etrafile tetkik edt.ceğim. ln-
11"1ltere ile miqterek bir harekette bulu .. 
mak için miaakereler yapılmış oldu • 
ğunu ben bihniyorum . ., 

TOKYO, 29 (A.A.) - Japon ha • 
r.İciye nazırı M. Hirota, hariciye ne • 
:zaretinin beyarı.ıına aalihiyettar ricali 
taraiından Çin bııldonda yapılmıt olan 
.heyecan a-ver beyanatın resmen mevcut 
olmadıfıru Dildinniıtir. 

VAŞiNGTON, 29 (A.A.) - Dün 
buraya ırelen bl!berlere gö...,, lngiltere 
hükuıneti J_.yanın verdiği izahattan 
ımemnun kaldığını ve hi:diıeyi kapan -
mıt addetmekte olduğunu iluas eyle · 
miştir. 

M. Ruzvelt, hariciye nazın M. Hut 
ile temas halinde bul unor..k uzak §Ark 
vaziyetinde hasıl olan değiıildiklerin un 
ıurlannı tetkik etmektedir. 

ispanyada 
--o-

Yeni Kabine teşekkül etti, 
fakat gene ekalliyettedi. 

. M~~RIT, 29 (A.A.) - Yeni k.a • 
bıne d~n ~t 18 de te~kkül etmiştir. 
Başvekô.leti M. Sampor, hariciveyi M. 
Mero, dahiliveyi M. Aralonso, bahri • 
yeyi M. Hidalogo ve maliyeyi de M. 1\1. 
raıro deruhte etmitlerdir. 

!<abinede 8 radikal, 1 terakkiperver, 
l zıraatçi, ve 2 müstakil aza vardn·. 

NaZJrla.r parlamentoda 457 mebus • 
tan a?c•k 148 ini temsil etmektedjr -
'4:'"· Bı-?•.enAkyh bu kabine ne eı;ki ka· 
bıne gibı clcaJliyett~d.ir. Kabineye gir
meyip te hükUmete parlamentoda mü • 
zaheret vadeden ınesuılarrn adedi ise 
137 clir. Kabine pazıtrteıi reiıicümhu -
run riyasetinde toplanacak ve çarıam • 
ba ırünü meclise gidecektir. 

V cnizelos ve Kafandaris 
seyyahate çıkıyor 

ATlNA, 29 (Milliyet) - Li
beraller ve terakkiciler liderleri 
Mösyö Venizeloı ve Möıyö Ka • 
faı;ı~a?ı bu hafta içinde Sakız ve 
M<dıllr adalarına l.ir seyahat ya • 
pacaklardır. 

Möayö Veni.zeloı ziyaret ede • 
ceği adalarda mühim nutuklar i
rat edecektir. 

Fransa ve Yugoslavya 
Fransrz hariciye nazın M. Bartu, 

Pragdan ayrılırken Belgrııtta ç<knn P o 
litika gazetesi mulıabirine şu beyanatta 
bulunmuştur: 

"Yuıroslavyalr clostlarnna derin his
lerimin ve temenniler-imin hararetli ifa. 
deaini söndermiyecek olursam vazif~m 
tamamlanmamrt olur. Yugoslavya Fran
sız milletinin kardetÇe ıekimlannı bil .. 
diririm. Franır.r.: milleti Yugoslavyanın 
sadakatini takdir etmeıini bilir . ., 

M. Titüle~ko avdet etti 
BOKREŞ, 29 (A.A.) - M. Titü • 

leııko, dün akf'llJD Pariıten buraya gel
miıtir. 

M. Titülesk.o, matıbuata vaki olan 
beyanatında, Frannya ve küçük itila
fa miiteallik bütün nıe4elelerde Fransa 
devlet ı>daınlarile kendi arasında tam bu 
fikir mütabakati bulunduğu kanaatine 
vardığını söylemiıtir. 

Rusyaya giden 
Tayyarecilerimiz 

(Başı 1 incı sahifed<) 
sefaretinde bir resmi kabul yapılmış 
ve M. Voroşilof, Karahan, Sto • 
moniakof, Alknis, Aydeman, Bu
denni, Unşli~t ve sair hükümet er
kanı bulunmuştur. 

fabrikau en az memleket ihtiyacı· ~ğını itilen Paşabahçedeki 
~ını Yiizde llisini temin edecek • b_ır ~ok vatandatlar, kendile • 
lır. rıne •• ve çalı,ma sahaaı açıyor di· 
ol~ a~rika leva:ı:ımı sipari• edilmİf ye vekil heyi büyük bir sevinçle 

ııgundan pek yakında kurulma- karşılamı~ ve takip etmi,lerdir. Ve 
•ına ba•lanacaktır. Şise fabrikası • kil Bey ve refakatindeki zevat bu. 

Yukarıda tercüme ettiğimiz maka
leden anlaşılıyor ki hiç bir memleket
te bütçe müvazenesini tam ve mükem 
mel bir tekilde teais etmek için esas
lı bir uoul bulunamarru&tır. Dünya buh 
ranı her memleekti kökünden aars • 
ımaktadır. Ve her memleket bütçesi • 
ni kaparnak için çareler aramaktadır. 
Bunun bulunduğu gün memleketler 
~iı-az refah görecekler, sıkıntıdan kur 
tutacaklardır. Çoi< şayanı şükrandır 
ki hükümctimiı: memur maaşlarında 
tenzilit yapmağa lüzum görmeden 
bütçeyi tevzin ctmiftir. Bu da hükU. 
metimizin iktısadi ve mali meselcJer~ 

batladr. şiddetle taraflar olduğunu, Lozan'da en 
Memleketin ihtiyaçlarını en kolay ıe· çok uğra1ılan meselelerden birinin de bu 

kilde tatmin ebnek meselesi ile, memleke olduğunu, devletlerin bizim yaptrğımn 
tin servetini artırmak meıeleıi ayrı Ryrı tadilitın hepsini kabul ettiklerini, yalnız 

Emin Paş.a ile Türk tayyare • 
cileri Celal, Enver ve Ihsan Bey • 
ler &İvil hava filoıu idar..,~i mer • 
kez müdürü Untlişt tarafından ka
bul olunmutlar ve .müteakiben mi
safirler tayyare mektebini ve ha -
vacılık klüLünü gezmişlerdir. 

nın · ı · ç nk 1 Yerı o mak üzere Paşabahçede radan gene a aya motöri e Çı • 
~vkafa ait otuz dönümlük bir ara· rağana giderek buradaki kutu fab 
zı satın alının t k .. • · 'k · t tm' •le d. K t lk' .. ası a arrur etmıştır. rı asını zıyare e ı, r ır. u u 
dı gun sonra 1.-tanbula muvasalat fabrikasında Vekil Bey bilhassa 

1 f e~ek olan m'"hendisler hemen ihraç eşyamızın ambalajı noktai 
aa yete geı:.-reklerdir. Fabrika • nazarından bazı sualler sormuşlar-
ın tesis m · . 

şeylerdir. o zaınanki tarifenin bet ıene müddetle 
istikbalin de temini lazım. • konsolide edilmesini taı·t koıtuklarınr, 
Harici ticarette ihtiyaç1arın tatmini ile bu müddet zarfında ikit devlet1erden ge~ 

beraber, istikbaHn de temin edilmesini len mallann gümrüğü be,, bazılarının 9 
düşünmek lilzımdır. Asıl İf te budur. miı1i olarak istifa edi1Jiğini, ağustos !\24 

Yusuf Kemal Bey im esnada Mcrkan· te başlayıp 929 da nihayet bulan bu beş 
tiJiıtlerin nazariycler"nden bnhsetmi ve senelik tnüddcl zarfında biLİm 

Dün öğleden sonra M. Kara • 
han da bir resmi kabul yapmış ve 
Türkiye sefiri Ragıp Beyle Türk 
misafirleri hariciye, bahriye ve har· 
biye komiserlikleri mümessilleri 
hazır bulunmuşlardır. Emin Paşa, 
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Asırlarla yaşayan 
MERSİYELER, MÜNACATLAR 

İLAHİLER 

" MEZMURLAR ,, 
Kitabı 

YENi TERCÜME 
r:'i. citl~ 30 ciltsiz 15 Kr. 

Sıtış yeri: İstanbul MAARİF 
KÜTÜPHANESİ, Beyoğlu HA
ŞET KIT AP EVi, Ankara 

• AKBA KİT APEVİ. [15~71] 
2316 

ISTANBUL TiCARET MUDIRl • 
YETiNDEN: 

Rehin üzerine ödünç para verenler 
hakkındaki nizamnameye tevfikan ma -
aş cüzdanı Üzerine ödünç para vermek 
suretile icrayı san'at etmek üzre kendi
sine mezuniyet verilmiş olan Usküdar'
da Hayrettin Çavuş mahallesinde Top
la§ı caddesinde 245 No. lu yazıhaneyi 

kanuni ikametgiilı ittihaz etmiş olan 
Kürkçü Memiş oğlu lsmail Hakkı Ef. 
bu kere müracaatla menkul rehin üze
rine ikoaz işlerinden vaz geçtiğini ve bu 
husustaki muamelatı tasfiye ettiğini be
yan ile teminatın iadesini talep etti
ğinden yukarda yazılı muameleden dola.. 
yı kendiaile her ne suretle olursa olsun 
alaka ve ilişikleri olanların ve matliiha
tı bulunanların haklannı aramak üzre bi
rer hafta fasıla ile üç defa ilandan sonra 
üç ay zarfında evrakı müsbitelerile ken
disine veyahut müdiriyetteki Komiserli
ğe müracaatları ve bu müddetin hita -
mmdan sonra mevcut l~minat akçesinin 
iadesi cihetine gidileceği ve artık bu 
baptaki taleplerin mesmu olmıyacağı 

maliim olmak üzre nizamnamenin 15 nci 

maddesine tevfikan keyfiyet ilan olunur. 
(15710) 2173 

r Profesör Dr. Rasit Tahsin _. 
Cumor•esi, Pazarte~i, Çarşamba 2-d 1 
Kadıkövdeki banesınde Tel. 6045i' 

2367 

ı .. --.. Dr. Nuri Fehmi --•I 
1111 Göz Hekimi 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Üncil Vakıf Han fstanbul 

Cağaloğlu Süreyya Bey apart . 
saat 2-6ya kadar. Telefon 23212 

1826-

fhtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. CT üncü kolordu ilanları ' Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 
1'ürkiye ı. Bankası tarafından letkil olunmuştur. İdare mecllsl ve müdürler 
bel eti ve memurları kiimilen Türklerden mürekkep yegane Türk Sigorta Şirke· 
ti.dir. 'Itirkiyenin her tarafında (200) il geçen acentalarım11 hepıl Türktüıt. Tilr• 
kiyenln en mühim müesseselerjnln vebankalarımn sigortalarını icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 

M. M. V. Sa. AI. Kom. dan: 
Klıring mukavelesi akt edil

miş makinelerden celbedilmek 
şartile Ordu ihtiyacı için pazar 
lıkla alınacak evvelce ilan edi
len 120:200 adet hamut talip 
çıkmadığından tekrar pazarlı
ğa konmuştur. ihalesi 3-5-934 
Perşembe günü saat 11 dedir. 
Taliplerin pazarlık için tayine 
dilen gün ve saat Ankara' da 
M. M. V. Sa. Al. Kom. nuna 
müracaatları. (3509) (2043) 

ıigortalarını en iyi şeraitle yapar. Hasar vukuunda zararları sllr' a! ve kolaylıkla öder. 

Telgrafı iMTİYAZ - Telefon: fst. 20531 

Elektrik Mühendisi aranıyor~ 
Urfa Elektrik Türk 

Anonim Şirketinden: 
Şirketimiz müvellit fabrikas için mütehaısıs bir elektrik 

,,.,Qhe•diıiae ihtiyaç vardır. Talip olanların Urfa'da şirket 
• mlldürlüğüae müracaatları lüzumu ilin olunur. •{16160) 2431 •• 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan; 

10.000 kilo Süt Aleni münakasa ile 16 IMayıs/934 
Çarşamba günü saat 14 te. 

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

10.000 kilo Süt ,, ,, ,, 16.30 da. 
18.000 kilo Yaş sebze Aleni münakasası 17 /Mayıs/934. 

Perşembe günü saat 14 de. 
45.000 kilo Yaş sebze. ,, ,, ,, 15 te. 

Yukarıda cins ve miktarı yazdı mevaddı iaşe hizalarında 
yazılı günlerde açık azaltma ile satın alınacaktır. Şartname
sini görmek isteyenlerin her gün münakasasma İştirak ede -
ceklerin de hizalarındaki gün ve saatte Kasımpaşada kain 
Komisyona müracaatları. (1839) 2306 

Afyon Vilayetinden: 
(3129) lira '(38) kuruş bedeli keşifli Afyon - Gazlı

göl yolunun o + ooo - 0+212 kilometreleri arası parke ferşi
yesi 6 Haziran 934 tarihinde saat on beş buçukta Encüme
ni Vilayette ihale edilmek üzere aleni usul ile münakasayn 
konulduğundan şartname ve 1<e:ıifnameyi görmek isteyenle
rin Nafia Bas r.Jiühendisliği. ve taliplerin yüzde 7,50 temi 
natile Encü~eni Vilayete müracaatları ilan olunur •. (1900) 

2370 

2420 

1934 Mayısının 1 nci Salı günün
den itibaren, gelecek 15 Eyliile ka
dar, zirde muharrer Bankalar Gi
şelerinin saat 9 1/ 2 tan 15 e kadar 
umuma kü,ade olduğu ilan olunur: Den iz yo 1 la r ı 

Bancı>. Commerciale ftaliana 
Banco di Roma, Chrissovelonı· Ban' 1 Ş L E T M E S 1 
kası, Deutsche Bank Und Diııconto A:-tel•i ı Xlınılli,. KlpaP' ır 
Gesell h ft D h O Tel. G3G - 5irtrıeci MQ..,_h sc a , eutsc e rientbank 
(Dresdner Bank Şubesi), EmJak •--.. H- Tel. 22740 ,.., __ 

ve Eytam Bankasr, Hollandsche lzmt"r su""r'at yolu 
Bank Unie N. V., Osmanlr Banka-
sı, Seliınik Bankası, S. S. C. 1. Ti- GÜLNİHAL vapuru 1 Mayıs 
careti Hariciye Bankası, Sümer SALI 11 de Galata nhtımın-
Bank, Şarkı Karip Ticaret Banka- dan kalkacak doğru lzmir'e gi-
sı, Türkiye İş Bankası, Türkiye Zi- decek ve dönecektir. (2060) 
raat Bankasr. 2428 

İstanbul Beşinci icra Mmnurluğun 
dan: Mahcuz olup paraya çevrihııe 
ai mukarer •olan hane etYuı 3-5-934 
tarihine miiaadif per§embe günü saat 
.12-13 de Beyoğlunda İ•liklal cadde -
ıs.inde Şık sineması üs.tündeki apartı -

marun 5 numaralı daireainde paraya 
çewilecekti~. Taliplerin yevmü ve ma 
halli mezkiirda hazır bulunacak me
mura lüzumu müracaatları ilin o1u ... 
nur. ( 16193) 

iLAN 
Sultanahmet S İnci sulh hukuk mah

kemesinden: Akıl hastalığlna müptela 
olduğu hekim raporu ile anlaşılan Top
hane boğaz kesen caddesi Y eremya apar• 
tımanı 3 N. lu dairede, elyevm bakır köy 
eınrazo akliye ha•tahanesinde tedavi al
tında bulunan Doktor Sami beye: lstan
bul belediye avukatı, baronun 679 N. sın
da kayıtlı EŞREF beyin vasi tayin edil
miş olduğu kanunu medeninin (371) in
ci maddesi mucibince ilin olunurs 

Bartın yolu 
BURSA vapuru 30 Nisan PA
ZARTESİ 19 da Sirkeci rıh
tılnından kalkacaktır. (2061) 

2429 

·Trabzon yolu 
EGE vapuru ı Mayıs SALI 

20 de Galata rıhtımından kalka
cak. Gidişte Zonguldak, lnebolu, 
Sinop, Samsun, Fatsa, Gireson, 
Vakfrkebir, Trabzon, Rize'ye. 
Dönüşte bunlara ilaveten Sür -
mene Ordu'ya uğrayacalcbr. 

(2062) 

Gemilerde gemi katiplerin
den alınacak biletler zamma ta
bidir. Her yolcunun biletini a
centeden alarak vapura girme
si menfaati iktizasındandır. 

(1948) 2358 

KURU VAZI 
Yeni İcat Edilen 

MUNGO _ 
UCSUZ : Mürekepli dolma ' k;ılemıeri sayesinde 

~rtık sünger kağıdını kullanmağa ihtiyaç kairTiaJ 

ASINMAZ - KIRILMAZ - İSTİFAbELi 

T.L. 

~.75 

, 
Anadoluda Acentalar aranıyor 

Bütün Şark İçin' umumt dep.oıiterl 

NAiM DE TOLEDO 
lstaAbuı. Sultan Haınanı, Hacopulo Han 35 • 3f 

1' eıeron ı 20620 - 42309 

Yalova kaplıcaları 
Dahilinde kiralık mahaller 

AKAY işletmesi Müdürlüğünden: • 
3 kardeşler gazinosu, köylü hamamı, tuhafiye dükkaııl 

müzayede ile kiraya verilecektir. Talipler şeraiti anlaına!' 
için her gÜn Levazım Şefliğine ve müzayedeye İştirak içiJI 
3 / 5 / 934 Perşembe günü saat 14 de idare Encümenine g~ 
meleri. (1973) ~ 

Holan'l:se 
eanK":'.onr N:v. 

Sabık Bahrısefit Feıernenıo 
Bankası 

lstanDut Şubesi 

Galata Karaköy Pala9ı 

Meydancık Aıaıemcı Han 

Her türlü Banka muamere'!. 

ıerı.: Kasalar · icarı 

UMUMi-MODORLOK: AMSTERDAM 
Su beteri >_Amsterdam; Buenos Alres, 

~ - -------
lstanbul, Rio de .Janelro, Santos; &ao PauıO: 

Tayyare Piyanko Müdürlüğündeıı 
Şartnamesi veçhile 5.000.000 toplu iğne mubayaa i 

leceğinden taliplerin 2-5-934 çarşamba günü saat 15 de ' 
misyona müracaatları. (2039 ,);I 

Gümrük Muhafaza Umum Kumall" 
danlığı İstanbul ·Satınalma 

Komisyonundan: 
1 -· Giimrük Muhafa;-a kıt'atı i!:in (3000) metre j 

lık haki k-..ımaş 2-5-934 Çarşamba giinü saat 14 te pa:ı 
la f.ahn alınacaktır. J 

2 --- istekliler pazarlık şartlarını her eün komisyorı 
alabilirler. Ve örneğini de gorebilirler. .,./. 

3 -- Pazarlığa girecekl(".r nıalın komisyonca tasarlaJI 
tutannm yüzde yedi buçuğu olan (113) liralık vezne nısJ", 
zu veya teminat mektuplariyl e gelmeleri. (2040) 

Büyü~ Tayyare Piyangos~ 
17 incı tertip ı incı keşide 11 Mayıs 1934 tedir. 

Büyük ikramiye 20.000 liradıf. 
Ayrıca: 8.000, 4.000, 3.000 lirablı 

ikramiye ve 20.000 liralık bir 
mükafat vardır. 
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Alemdağı Vakıf ormanlarının anber dudu mev 'ıP•:J 
kestanelik ormanından kat ve imal olunmak üzere on ı?, "• 
mik'ap gayrı mamul kestane kerestesi artbrmaya çıka~ la 
tır. İhalesi 21/5/934 Pazartesi gÜnü saat 15 dedir. TaJiP ~e 
lanlarm yevmi mezkilrda İstanbul Evkaf Müdüriyetiıı~ 
dare Encümenine müracaat eylemeleri. (206:ır la 
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Bahçe kap~da dördüncü Vakıf Hanın ı,ı içi 
katında 25 numaralı oda. ııl 

Balada muharrer oda 935 .senesi Mayıs nihayetiıı? d 
kiralık olup hizasında gösterilen bedelle talibi uhtesiJJ ~ 
Fazlasile talip olanlar 5/5/ 934 Cumartesi günü saat~ 
kadar Evkaf Müdüriyetinde vakıf akarlar kalemine 
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caatları. (20 

lST ANBUL BELEDlYESl iLANLARI ~~: 
Sarıyer Belediye Şubesinden: Başı Bos olarak l:ılı,i tel 

~ 'LP ,..- •us 
elyevm Sarıyer Temizlik ahırında bulunan iki adet "" .,~ ıus 
peği sahibi zuhur etmediği takdirde bir hafta zarfıııdÔslJ i. 
caktır. (Z 
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Asliye ikinci Yemleme Bürosun - Türkiye İş bankası ~eJ/~: 
dan: Mai H. tarafından koca.sı Top "ıJ"~O 

Ş b . M'"d" Jüa " e1 •rnpıda Beya.zıtağa maballe&i çıkmaz U CSI U ur b 1Jftldi. 
Dullar sokağında 6 No. lu hanede mu 1 C•" 
kim Sadık Ef. aleyhine açtığı botan - Bankamız, 1stikla Jlllıİ . a 
ma da.va.sının yenilemeoi esnaamda Mısır Apartrmanı altıll • 11J'IJ~ ~· 
halen i.kametg.ilhı meçhul bulunan nasına nakletmiş oldıı!!' ı~tf~ 
müddealeybe ilanen tebligat icruma günden itibaren mua:e eıııif' •in 
karar verilmit olduğundan tetkikatın kur binada devam e eC 1r·sı icra kılınacağı 10 ~ 6 ~ 934 tari- DU111H1Uu11JPQ1nn"""____......- P' 11 

binde büroda hazır bulunmuı lüzumu . e f'. t:f 
tebliğ llll'kamına ~«aim olmak üzere Umumi Ne,nyat v JtZP 
na.. olunur. Müdürü ETEM ~ 


