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Meclis B azaame sinde ~lvazeae Vergisi 
Milli Bir Yıl Dönümü 

Münasebetiyle 
Başvekilimiz 
Bu pazar saat ltde / 
T evere'yle hareket 1 8a l'6n milli mDcadele tarihi

~ bqıdir.Çllnkn Ttlrk mil1-. 
...- •ziz baliskArı kahraman 
1-iQ ta.fa. Kemal vatanımızı 'le 
'd etinuzi her taraftan tehdit 

eQ dGıman kuvyetlerine karp 
~dele açmak için Samıuna 
"4ir&b ayak basmıştır. 1919 le• 

~ Maywnın (19) uncu gtınn 'Yan hu mukaddes mOcade
'- ne gibi safhalar geçirdiği 
~6y&k muvaffakiyet neticesine 
.... Yardığı mal6mdur. Fakat 
~ lteıçe mal6m olan bu tarihi 
IGıa lcati her vakitten ziyade bu 
llatlr 16zden uzak bulundurma-

lizımdır. 
._. Ça11ka bntnn dbanm geçir-

lcte olduğu bOyllk iktısadi ve :-1' buhran içinde Tnrk milleti 
~e bir mevcudiyet miicadele
...... rirmek mecburiyetinde kal
-t'll' • 

._V•~ia bagtın karf1mızda 1919 
~111de olduğu gibi doğTUdan 
~~ Tiirk m i il et inin 
~iyetiae tecariz eden 
~n ordalan yoktur. Ancak 
~ iktisadi buhranı her mem
.,_•ti &Jl'I ayrı felikte ıllrllkli-

bir afet halini allDlfbr. O
~ İ~D her memleket ba btlytlk 
'- ta kurtulmak için kendiıine 
._ ha.. mlldafaa tedbirleri almı
~ bqlamııtır. Şayanı dikkat 
' nokta şudarki muhtelif mem
"'-Ueria kendilerini tehlikeden 
~ Y~ etmek için kontenjantman 
~ lair himaye vasıtaları ıeklin· 
'-itı lldıklan bu iktisadi mali ted
,er diğer memleketlerin iste
~: _lleybine çevrilen birer silah 
~ yapmaktadır. Bu itibarla 
---:ı-blara karıı Türk milleti
~•. ~eneli milli meoafiini koru
~ÇUı ayni ıekilde mllcadele 
' arına mOracaat etmesi bir 

et olmuttur • 
~ bugünkil ikbaadi v.e mali 
~ et umumi harpten evvelki 
.,;...ı Ve teıait içinde YUku bul
~ olaaydı bunun karıısında 
'-f ~illeti son derecede milı· 
~ar vaziyet içinde kalırdı. 
'' o •akit memleketin elini 
~1İlnı bağbyan mali ve ik
~ lcapitlllasyonlarla herhangi 
~llcadele tedbirine mllracaat 
"-. lfaı llladdeten imkansız olur· 
~el· buki bugün vaziyet öyle 
~ •r. Lozao mu~bedesiyle 
'' •lıniı olduğumuz ikhsadi 
~h hilrriyet en müessir bir 
~la ıillhı olarak elimizde 
~ lllaktad11. Bu müdafaa si
q"e:'!eıindedir ki bugün bil

' ıcap eden kararları ser· 
~lınaktadır. 

S: la beraber ıu ciheti 
' lllalıdır: 1919 senesinde 
'-1811 IDilli mücadelemizin ilk 
~ ~ bilyük ısbraplarla geç· 
~ bar O kadar ki bu mücadele
~ halis neticesi alınabile· 
~ tnnetmiyen bazı kimseler 

.: ıs~rapların boıa gide
~ le ıddia etmiıtir. Fakat 
~dQları lzmir nhtımlanna 

......_ blltibı bu iddia· 

l larıa ne kadar batalı olduğu an· 
lqılm1flır • 

Binaenaleyh bap Tllrk mil
, \etinin iktaaadl ve mali mevcudi 

' 

edecek w,, 

~~ Ankara, 18 (Vakıt) - Bqve
' kilimizi Romaya g6tilrece-k olan 

.. Tevere,, vapuru pazar sabahı 
Haydarpaıa &ilinde demirliye
cektir. Pt- Hz. Haydarpqa is· 
tasyoaundan do;naea vapur• bi
necek ve vapur 8'at 12 de ha
reket edecektir. 

lstanbuldaa if tirak edecek 
•eb'ualar •aat dokuza kadar 1 
.i.alata nbbmında bulanacak olan 

\'apura girmit olacaklardır. Mn
teakiben " Tevere,, nbbmdan 
Haydarpapya hareketle orada 
bqvekile muntazır olacaktır. 

ı ~ 
Bu akpm ve yann akıam Nipntapnda vı.li koaajmda fakir 

çocuklar menfaatine mllaamereler verilecektir. Dibı vali koaaimda 
bu miiıamerelere ait •on hazırlıklar yapdmıfbr. 

Resmimiz, Muhittin Beyin rafikua Hammefendtyle komite u
bu hazırlıklarla mqgul olarken g6•tenyor. 

= 

Ne demek istiyorlar ? 
M ·· · · Bir Fransız mecmuası Baıveklllmlzln UV·azene V8rQISI Rusya seyahatinden bahsederken .. 

B 
·· 

1
. Fransız ticaret odasının aleyhimizdeki 

ugun. mec ıs ruz- düıüncelerini de açıta vuruyor 
· namesıne alınacak Frauaıla haftada Wr MfndUflll 

.,,,., "Jö ıiü parlrl,. 1JtUelalnde 
lımet PtıfG11ın Ruqa asllfllaati ml1 • 
nasebetigle bir makal,e gördük. N ak-

............ Gazi ..... 
yeti almma yeni bir mtlcade
leye girerken, Tllrk milletini hiç 
olmuu kentli topnldanmn 
mıbaul-.Jle P9Pclina-.k. kendi 
tezılhlanmn mam611tayla IİJİD
dirmek, ba •uretle bir taraftan 
barice kartı muhtaç olmamak, 
diğer taraftan ikmadt m&vaze
aemizi temin etmek için yeni 
yeni tedbirler alırken bir takım 
mlitkllller kar.-ıu Çıkabilir, halk 
tabaka11 zaruri bir takım ıstırap· 
lar hissedebilir; fakat ptiğimiz 
yolan ikibeti mutlak bir halla 
olduiunu dütünenler için yapı• 
laca!s şey bu mlltk6llere karşı dur-
mak, ve bu ıstıraplara muka•emet 
etmektir ve gene oautmamalıdır 
ki Tiirkiye, bllyllk cihan buhranı 
içinde vazıyeti en mlluit olan 
bir memlekettir. 

Bu itibarla askeri ve siyasi 
mücadelemizde iktııadi ve mali 
mücadelemizde de kat'i mu•af· 
fakıyet neliceaini bllyllk bir em· 
niyet ve itimatla bekliyebiliriz. 

Meh111et Aaım 

Ankara, 18 (Vakıt) - MOva
zene vergisi llyılıaaı yann(bugiln) 
rumameye ahnacakbr. Uyıhanın 
birinci m~ddeıine g5re bilümum 
deYlet bntselerinden, hakiki 'H 

bllkml ıabaiyetlerdea maaı,licret 
yevmiye, tazminat, hakkı huzur 
Ye her ne nam ile oluna olsun 
para alanlar mllvazene Yerlisine 
tabidirler. 

Vergi, kazanç. buhran vergi
leri çıktıktan sonra kalacak mik
tar üzerinden yiizde ondur. 
Harcırah, masarifi zaruriye ve 
her ne nam ile olur•• olsun 
maaıları (20) liraya kadar olanlar 
vergiden müstesnadır. Vergiler 
mllesaeseler tarafından maliye 
ıabeleriae yatınlacakbr. 

Yeni latanbul polla 111UdUrU 
Ankara, 18 (Vakıt) -Bakırköy kay

makamı, eski Ankara polis müdürü 
Fehmi Beyin lstanbul polis müdürltl
iüne tayininden bahsolunuyor. 

lediyoruz: · 
28 nisanda, Tüıidye başvekili ya • 

mıada Tevfik Ril§Ul Bey, bir çok 
meb'u, gazeteci ve .lf aclamlan oldu
iu halde Odesa tarikiyle Moılkovaya 
geldL Bu ziyaret Litvlnof yold.qm 
Ankarayı ziyaretine -*8bele olarak 
çoktan vadedilmifti fakat bu cilnkti 
münasebetler göz ön1ine getirilecek 
olursa, buırun bir gösteriş kıymeti 
olduğunu kabul etmek lAzımdır. Türk 
siyasetinin ne dereceye kadar Rus si
yasetinden aynldığmı kimse söyllye -
mez. Sovyetler süktltun kıymetini bi
len adamlardır ve lsmet Pqa, şark 
komünistlerini olduğu kadar garp 
kapitalistlerini de bu busosta !ftlphe 
ve heyecan içinde brrakaeak kadar ze 
ki ve incedir. Bu şatafatlı surette l -
Jln edilen fakat harici olsun dahili 
olsun Ankara için tehlfıkesiz de olinı
yan dostluğun ımanasau sade ağır ve 
mühim bir hadise izah edebilir. 

Türk heyetinin sureti tefekklllü, ve 
bu münasebetle hazırlanan binlerce 
fabrika ziyareti, teati edilen nutuk -

G. S. Fransızları Yendi 

lar, bu eeyalla.tln lktma.dl ırta .. 1)1 • 
yut eahadtan daha .-. lılr ... , t 
yeti oldatan& del&le& .... M ıle 
fimdillk 'l'üddyenin Sutıırw Sel 
yetleşmiyeeeibd bllmlye ...... tüd 
Ttlrldyenia bet senelik ,.._.1w1-
katı bir surette ~ pir-.. 
lanm onfan app aı ., ...... • • 
lann sadece memıudYethrlni tü11t 
etmeyip ibdalarmı ben......., • • 
lardan mtitelUUllllB .. ealıe brteylp ... 
temiyecelderini bilmektir. Scn7etleria 
böyle bir koz için epey fedakirlık .. 
d~lerinl tuavnr lmlayckr. Fa • 
kat ismet Paşa, kemali nezaketle mu .. 
kavemet etmişe benziyor. Filhakika, 
Kemalist rejimhün bu maceraya ta.o 
bammill edebilmesi mefkGktilr. : 

• • • 
Moekova Tüıtierln pran11111 oko

§lldı. Şerefli, askeri zaferler yadedll· 
dL Hatta beyaz aylı lmd bayraim. 
kıvrımlan anuandan tktl&aat ~
çılık teşebbtistl.nde bile bulunuldu. 

Dumlupınar, Aııadolunun Mi~ 
bir köyödUr. 1922 de Mustafa Keın. 
Un Ttirideri burada Yunanldan ~ 
rerek lzmir yolunu açtılar. 28 nisan 
tarihli "Za industrializatsia,, pzete • 
ilinde Meln:ik yoldaş "T.Qrkiye lktısa
dl bir Dumlupmar için harhediyor,. 
başhfl altında, Anadolunu IMP 
ilklerini, Zonguldak kömilriinden T04 
ros ormanlanna kadar (ve Raa dam. 

Mütehassıslarımız 
Rusyadakl tetkikata 

da\ram ediyorlar 
Moskova, 18 (A. A.) -Tu ajansı 

bildiriyor: Tetkibtlannı tamik için 

" 'pingi tesiriyle kapanan Tilrk ~·· 
to fabrikalannı unubnadan) ısaydık .. 

Başvekil ismet Paşa Hz. nin avdetle -
rinden sonra Sovyet RUBya'da kalmış 
olan muhteUf Türk mtitahassmları 
Moskova lvanovo ve Vosnessensk'de 
kendi şubelerine ait muhtelif sınıf ve 
iktisadi müeaeeaeleri ziyaret etmişler ..,,, •• _...... 
ve gördüklerJ har ve intizamdan do -
layı beyanı takdirat eylemişlerdir. 

Türk mötah88818lan daha bir k•~ 
zaman tetkikatlanna devam edecek -
Jerdfr. 

Devlet demlrrollan bUtçeal 
Ankara, 18 (Vakıt) - Bü~e encü

meni Devlet Demiryollan bütçe.sini 
Nafia vekili ve Demiryollar umumi 
müdirinin iştirakiyle müzakere ettL 
Şimendifer mektebi bü~eslni, lifi de -
recede memur bulunduğu mütalea -
siyle kabul etmedi. Mesele, mecliste 
bütçeniın müzakeresi esnaauıda ıöste -
rilecektir. 

........... 

Jan Dark Fransız krovaz&rll futbol talamı ile Galatasaray 8 ta
kımı arasında dün saat 17 de Taksim stadyomunda bir maç ya• 
pılmııhr. Maç dün takarrür etmiı ve ilin edilmemiı olduğundan, 
pek fazla seyirci kalabahğı olmamıştır. Galatasaraylılar birinci dev
renin daha bidayetinde hakimiyeti ele almışlar, fakat blltllo gay
retlere rağmen bu devrede ancak bir gol yapabilmişlerdir • 
ikinci devrede de iki gol daha yaparak O • 3 galip gelmiılerdir. 
Reamimiz talalaları bir arada t6•teriyor, 

tan sonra şunları söylflyor: "Fakat 
Türk sanayiinin inkişafma ecifebl 
sermayeler kafi bir mfimanaat p 
teriyorlar, eenebi ithe.lltınm, bilhae-

. sa mensucat ithalAtın rekabeti, 'l'itk 
teşebbüslerinin inldşaf ına mlnl ola .. 
yor. Mesela, aon zamanlarda bir çok 
gazeteler, Türk pamuk ve i~lerinl 
müteessir eden Japon dampinginin 
fena tesirlerine nazan dikkati celbe 
ıliyorlar. Fransız mahafili bir çok de 
falar milli Türk sanayiinin tekAmlilfi 
ne karşı kalkışmışlardır- Zira, lstan 
hul Fransız ticaret odasma nazann, 
riftçi olan Türklerin, sanayie kabili
yetleri yoktur. Şayanı dikkattir ki, 
bu vadide na.sit.atler Türk bükftmetl• 
ne TUrkiyenin mali ve iktısadi işleri
ni tetkike gelen mütehassıslar - me
sela Fransız Rist gibi - tarafından 

da verilmiştir.,, Bu makale, lsnıet 
Paşaya, belki pek a~ık bir taleple bi
tiyor: "İsmet Paşanın milli hllkQme
tf, siyasi istiklale bir iktrsadi esas yap 
ınak ve mu.htar bir sanayi yaratma • 
nın faydasını pek l l& anlıyor. Bu lt-

(Lif/e .,,,,.,,. ,,....,,., 
____ .I 
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Dün geceki ,o-::•n ..... 1--T-e-lg_r_a_l_B_a_b_e_r_l_e_r_l __ l Seker 
Yangında Harıct _ _ p!'i~ı~l:.~~.~!~~!~; 

Bir ıtfalye neferlmlz 
yaralandı J 'd M •il" t k • ı " t • • mallara hemen hemen bitııı~ aponya a J } eş J a reJSJ Fabrika daha bir müddet P' 

D ün akşa,m saat 20 raddele
rinde G alatada Necati Bey 
(Doğru yol) caddesinde bir yan
gın olmuştur. 

Necati Bey caddesinde Hayım 
Efendi isminde birine ait üç katla 
kArgir bir bina vardır. Bu bina
nm alt katmı Hayım Efendinin 
şarap deposu işgal etmektedir. 
Üı:ıt katta ise Bahri Ocıer Ef. 
namında bir tütün tüccarının tü-
tün depoları vardır. Yaogm, ıa
rap mağazası kapabldıktan biraz 
sonra çıkmıştır. Çok geçmeden 
yangın yuine ıtfaiye gelmiş ve 
binanm içi tamamen yandıktan 

sonra, aletin etrafa 11irayetine 
meydan verilmeden söndürül-
müştür. Yangını söndürmek jçin 
çalışan ıtfaiye bir müddet için 
susuz kalmış ve müşkülat çek
miştir. Bir ıtfaiye neferi de bu 
esnada yaralanmıştır. Yangının 

nereden ve ne ıuretle çıktığı 
henüz anlaşılmamıştır. Tahkikata 
başlanılmıştır. 

Belçika kabinasl 
istifa etti 
Bükreş, 18 (A.A) - Kabioe 

istifa etmiştir. Kabinenin istifaıı, 
parlamento mahafilini mütehay
yir etmemiştir. Çünkü esasen 
15 gfindenberİ ayan Te meb'mıan 
meclisleri arasında ilk tahsilde 
kullanılacak lisanlar meselesinde 
noktai nazar i htilafı mevcuttu. 

Fransız harbiye nazırı 
tayyareden düştü 
To!on, 18 (A.A) - Milli mü

dafaa nazırı M. Pitriyi Korsıka-
ya götürmekte olan bir deniz 
tayyaresi, motörüne arız olan 
bir sakatlık yüzünden denize 
düımüştür. 

Nazır hemen denizden alına
rak bir kruvazöre götürülmüştür. ... ..__ .................................................. . 
te Türkiye. gan>ten hiçbir şey ümit 
etmemelidir. Bu takdirde, Türkiye, 
lstiklıil harbinde yaptığı gibi, keneli 
vesaitiyle garp· emperyalizm hücumu
na mukavemet ederek iktısadi Dum -
Jupınarmı kazanmalıdır.,, 

Herkesin mnlUmu olduğu gihi 1922 
de, Sovyetler, Mustafa Kemale aske
ri bir istinatguh olmaktan çekinme -
mişlerdl Mukayese açıktır: Mosko\·a, 
Ankaraya, usullerini, mahsullerini ve 
adamlannr teklif ediyor. 

* * • 
ismet Paşa dinledi. Komiserler h~ 

yeti reisi .Molotov yolda.~ bir nutkun
da bu makale}i hulasa etti. I~met 
Paşa cevabrnda, kendisini İstanbul -
dnn Odesaya getiren "güzel vapur,, 
dan, "güzel memleketten,,, "harikulfı.
de h ilkllmet merkez,, inden bahsettik
ten sonra dedi k i: 

"K1ymetli olduğu kadar beliğ de 
olan nutı·unuzun iktısadi münas~ba -
tımıuı YC tesisiyle pek memnun oldu
ğum temasımıza müteallik hrsmr, 
bundan sonra temaslarımızın telıamü 
Jü için - iki devletin iktısadi ve iç -
timat bünyelerinht aralarındaki farka 

Başvekilin katlinden 
çıkan manalar •• 

Paris 17 (Hususi) - Japonya 
başvekilinin katli hadisesi Japon 
ğençliği arasmda derin bir te
essür uxandırmıştır. Müfrit 
milliyetperverlerin bu hareketini 
garp medeniyetiyle sıkı temasta 
bulunan tecrübeli ihtiyar devlet 
adamlarını ortadan kaldırmak 
istiyenlerin faaliyete geçmeleri 
suretinde tefsir etmektedir. 

Avrupa matbuatı, bilhassa Al
man liberalleri bu hareketi 
Japonyada militarizm ceryam ol-
duğu ve bunun Çin ve Sovyet 
Rusya aleyhine müteveccih bir 
hareket bulunduğunu kaydet
mektedir. 

Mançuri'de 
Harbin, 18 (A.A)- Bir takım 

asiler lrac şehrinde 35 Japonya
lıyı öldürmüşlerdir. Asilar, Cuc· 
hun'a doğru çekilm(;zden evvel 
şehri ateşe vermiılerdir. 

Japonlar ilan şehrini işgal 
ettiler 

Harbin, l 8 ( A.A ) - Japon
lar Mancuri kıyamcılarımn başlı
ca üssüharekesi olan Dan şehrini 
işgal etmişlerdir. 

Gorgoulof 
M. Dumer'ln katili 
hAkimlerin karşı

sında ağlıyor 
Paris, 18 (.A. A.) - l\L Doumer'in 

katili Gogurloff, dün öğleden sonra 
yeniden isti~vap edilmiş ve evvelki be
yanatım tekrar ederek Sovyet'lerc kar 
şı harp etmek istemiyen Pranfol8.'dan 
intikam almak ıiçin yalm,z ..J>aş1na . ha· 
rekct etmiş olduğunu teyit etmiştir. 

Katil, ' bavulunda bulunan yeşil 
bayrak kendisine gösterilince şaşır -
mıs ve ağlamıya başlamıştır. Ruhiyat 
mutahassıslarının müşahedelerine te • 
vessül edebilmelerini teminen cumar -
tesinden en·el hiç bir istiçvap yapıl 

maması ihtimali olmadığı zanncdili -
yor. 

Gorgoulf'un sözlerl 
Par.is, 18 (A. A.) - Gorguloff, nıüs • 

tantike 1\f. Doumer'i Fransa, Bolşe -
vik'lere karşı mücadele etmemekte ol -
duğundan dolayı katletmiş ve tek ba -
şrna bu işi görmüş olduğunu söyle · 
miştir. 

Hamburg 
Komünistleri 

Hamburff, 18 (A.A) - Ham· 
burg "Komünist gençligi,, tara· 
fmdan tertip edilmiş olan tenez· 
zühe kamyonlarla iştirak etmiı 
olan 800 komünist tevkif olun• 
muştur. 

Zira bunlar, polis tarafından 
verilen emir hilifına, kamyonla
rını Kml bayraklarla donatmış
lardır. 

Komünistler, polis merkeıle-
rinde biraz ahkonulduktan sonra 
serbest bırakılmışlardır. 

rağmen - ümitlerle doludur . ., lindbergin çocuğunu 
Bu kadar. Fakat acaba ismet Pa- Öldürenlerden biri 

şanın mevcudiyeti \ 'e dirayeti, kendi-
sine r efakat eden arkadaşlarrndan bulundu 
bir !kaçını, tehlikeli işlere girişmekten Nevyork, 18 (A.A) - Lind-
menctmiş midir? bergin çocuğunu kaçırmakla maz-

VA KIT - Bu makale ismet Pa - nun Frank Parzih isminde bir 
§anın Rusya sc11alıatini Türki11e ale!ı- şahıs tevkif edil:niştir. Bu adam 
izine tefsir etmek ıçın uğraşıp küçük çocuğu kaçırmak için 8 
ta hiçbir lıücum noktası bulamı - ay evvel bir içki masasında ka
yan adamın yazılarına benziyor. Bu- rar verJldiğini söylemiştir. 
nunla beraber lstanbuldaki J'ransız 
Ticaret odasının ve Fransız mali ı:e Hitler fsrkasına aza kaydetmiyor 
tmai mahafilinin Türkiyenin iklısa - l\lünich, ıs (.A. A.) - llitler fır -
di inkişafına engel olmak hususunda kası; fırkaya dnhil olmak üzere vuku 
ki lıls iyatuu da pek açıkça itiraf bulan müracaatların pek büyük nis • 
ediyor. /Ju noktayı da teessüfle f•ay. betlerc yükselme.-:i hasahiyle 15 'fem -
ediyor. Bu noktayı teessürle kay _ muza kadar hiç hir aza kaydedilme -
0..f...i tmdassal r.ıütaleamızı yarınh mesi mecburiyetinde bulundu~u bil • 
ki nlhhamıza terkeyligoruz. dirilmektedir • .. - . . 

Makedonyada sokakta öldürüldü 
Sofya. 19 (Vakıt) - Makedonya milli teşkilatının reisi olan 

profesör Dimiter Mihalof evine aiderken, meçhul bir şahıs tara
fından iki kurşunla öldürülmüştür. Katil kaçmıştır. 

Aslen Manashrlıdır. 60 yaşmdaydı. Bu şekilde öldürülmesi bü· 
yDk bir teeHOr uyandırmıştır. 

intihar haberleri hakkındaki neşriyat 
Adliye ve Dahiliye encilmenlerl 
maddenin tadilini kararlaştırdı 

Ankara, 18 (Valnt) - Adliye ve Dahlliye encümenlerinden 
mürekkep muhtelit encümen Hakkı Tar1k beyin teklifini müza
kere etti. Dermeyan edilen esbabı mucibeyi varit görerek mad· 
denin tadilini kararla,tırdı. 

Tadil şudur: Memleket dahil Te haricindeki intihar vak'ala
rımn neşri hakkında gazetenin bulunduğu muballin en büyük 
zabıta memurundan mezuniyet alınacakhr. 

intihar edenlerin ve intihar teşebbnılerinin resmini basanlar 
tecziye edilecektir Başka gazeteden iktibas suretiyle neşredilen 
intihar vak'aları için mezuniyet istibaal edilmez. Yabancı memle
ketlerde intişar eden gazetelerden iktibas edilen Tak' alarm neşri 
izne mütevekkiftir • 

Tadil edilen maddenin ağ1r hapis ve ağır para cezalan, hafif 
hapis ve hafif para cezasına kalbedilmiıtir. 

Yeni maddenin Pazartesi günü milzakereıi çok muhte· 
meldir. Eski maddeyle mahkum olanların' .mahkömiyetleri 
yeni madde meclisten çıkınça sakıt olacaktır. 

Hindistandaki karışıklık 
Bir gün içinde yalnız Bombayda 24 kişi 

öldü ve 200 kişi yaralandı 
Bombay, 17 ( A. A ) - Hali 

hazırda sükunet hilkümfermadır. 
Bugün telef olanlarm miktarı 24 
ve yaralalıların miktarı 200 dür. 
MUalUmanlara at•• edlllyor 

Bombay, 18 (A.A) - lrlanda 
kraliyet siJAbendazlan dün, ak
şam, kargaşalıklar1n başbca oca
ğı olan Bbendv pazarmdaki dOk
kinları yağma etmiye Ye oralar
da yangın çıkrmıya devam eden 
Müslümanlardan mürekkep bulu
nan ve tebditkir bir vaziyet 
alan bir kütleye karşı ateş aç· 
mıştır. 

1 
Calküta, 18 (A.A) - Sabah

leyin mecusilerle müslümanlar 
arasında çıkan arbedeler esna· 
sında polis komiser muaviniyle 
beraber liır Inğiliz Ae bir çok 
polis memuftarı yaralanmıştır. 

Kargaşalıklar, müslümanlarm 
bir alayı geçtiji sırada başla
mıftır. Mecusiler bu alayı taşa 
tutmuJlardır. Müslümanlar, mer
milerin gelmekte olduğu eve 
hücum ve taarruz etmişlerdir. 

28 sivil yaralanmışhr. Polis, 
müdahale ve silah istimali mec· 
burlyetinde kalmıştır. 

~~-------------------------~-S1ıikast 
Bir Lehll polrot kuyusunu 

kasten ate,ledl 
Paris, 18 (A. A.) - Plaza petrol 

kuyularında saat 12,5 te bir y:mgrn 
çıkınıştrr. Saat 17,5 te bir Lehli, 10 
milyon litre petrol bulunan ihtiyat 
depolarını ateşlemiştir. Lehli'nin in -
tikam kastiyle hareket etmiş olduğu 
söyleniyor. Merkum, bombayı attığı 

.sırada bir müfettiş tarafından gö .. 
rülmüştür. 

Saat 15,1 de yangını çıkarnıakln 

maznun diğer 3 Lehli tevkif olun -
muştur. 

Fransa hazine bonolara 
çıkaracak 

Paris, 18 (A.A)- Menuk bir 
menbadan bildirildiğine göre, 
parlametonun tasvip Ye müsaade
siyle milli tecbizıt programının 
tatbiki için sarfı lazım gelen me
baliğe mukabil 3 milyarlık tabvi-
lihn ihracı 10 Mayısta icra edi
lecekti. 

Ancak, piyaaanın o zamanki 
vazıyeti gayri milsait görüldü
ğünden, normal teraitiyle kapa-
tabilecek muadil miktarda ha
zine bonolan ihracı tercihe fa· 
yan telal<ki edilmiştir. 

Recep ve Tar1k beyler 
Ankara, 18 (Vakıt) - Recep ve Hak

kı Tank Beyler yarm Istanbula ha • 
reket ediyorlar. 

Ziya Paşa ihtifali 
Adana, 18 (Yakıt) - Burada 

Ziya Paşa merhum için bir ihti· 
fal yaoılmıstır. 

Grev 
ispanyadaki nakliyat ,ırketlerl 

umumi grev yaptılar 
Madrit, 18 (A. A.) - Nakliyat şir -

ketleriyle taksiler, benzin fiatının 

yük.~eltilmi§ olmasını protesto etmek 
üzere Lasquas ve Barcelone eyaletleri 
hariç olmak üzere memleketin her ta -
rafında umumi grev ilan etmişlerdir. 

Sovyet maslahat9Uzar1nın çay 
ziyafeti verildi 

Ankara, 18 (A A.) - Sovyet 
maılabatgüzan M. AstakhoH ta
rafından Başvekil Iımet Paşa 
Hz. ve Tevfik Rüştü Bey ve re
fakatlerinde Moskovaya giden 
zevat ıerefiue bugün Sovyet se
farethanesinde bir çay ziyafeti 
verilmiştir . Ziyafette Başvekil 
ismet Paşa Hz. Hariciye Vekili, 
Heyeti Vekile aıaaı, Meclis reis 
Vekilleri Hasan ve Vasıf Beyler, 
meb'uılar, sefirler, Hariciye Ve
kileti ve matbuat erkanı hazır 
bulunnmuşlardır. 

Yeni JapoO"I kabinesi hakkında 
tahminler 

Tokyo, 18 (A.A) - Muhafa
zakar fırka, ezcümle çiftçilerin 
yüklerinin tahfıfi için rüsum tar· 
hı sistemini ve çiftçilerle pera· 
kende satıcıların akteltikleri 
borçiar üzerine moratoryom va
zmı ihtiva eden nasyonalist fır
lcası programını kabul ettiği tak· 
dirde, nasyonalistlerin lnukai ka · 
binesinde dahil iye nazın olan 
(Muhafazakar) M. Seykai'in riya
setinde bir kabine teşkiline şim
di muvafakat etmeleri mümkün· 
dür. 

saya az miktarda şeker çık• 
bilecek, bilahare şeker sataııı• 
caktır. 

Şimdiye kadar Alpullu ve lJ 
fabrikaları mahsu!ah piyas• 
şeker nizımlığı Tazifesioi g 
mekte idi. Her iki fabrik• 
yasaya şeker arzedemedıği t 

dirde Ecnebi şekerlerinin piY" 
da tereffüle satılacağı tabii 
rülmt>ktedir. Ancak Tic&ret .~ 
dürüyeti yeniden bazı tedbı. 
almış ve lstanbul gümrükler 
müracaat ederek her ay çıkaO 
kerlerin miktarlarıyla sahipler' 
bir listesini istemistir. Bu suret 
maliyet fıahna meşru bir kar İ 
vesiyle şeker satmağı taabb 
eden tüccarların hareketi k 
rol edilecektir. 

Şeker fiatlarrnda fazla ter 
yapan tarafm perakendeciler 
duğu toptancılar tarafındın 

yan edilmekte ve keyfiyet te ' 
rıca ait olduğu makamata bil 
rilmektediri 

Bu vaziyet karşısında iki . 
raf arasında şiddetli bir ibb 
çıkmış ve iki taraf ta kendi O 

tai nazarlarım ispat için b 
kete geçmişlerdir. 

'l'ıbbiyyeliJer 
Bayramı 
Münasibetile 

12 Mayıs 1 ıbbiyyeliler bayt• 
münasibetile çekilen taıi 
ve arzıhürmett eJgraflarma .R 
Cümbur Gazi hazretleri, 
vekil paşa ve maarif vekili t~1 fından cevaben teşekkür ve 1 

fat telgraflan gelmiştir. 

Gayrı mübadiller 
Toplanlyorlar 

Gayri mübadiller cemiye 
muhalif bir cereyan uyandı 
ve gayri mübadillerin ikiye e 
rıldıklarmı yazmışhk. Gayri tJJ 
badiller cemiyeti idare be1' 
dun toplanarak bu meıel• 
görüşmiltUr. içtimadan sonr• b' 
miyet reisi Celal Galip Be~ . 
muharrimize şunlan söyle111•f · 
· - Gayri mübadillerden 
kısmınm dilediklerini beOb 
öğrendim. Bu dileklerin k• 
edilmesini biz de isteriz. Bo 
pek tabii olarak bütün gayri tJJ 

baaillerin lehinedir. Maaoı• 
cemiyetin faaliyetini ınu'' 
bulmıyan zevat ne yapmak 
zım geldiğmi 22 mayuıta b 
evinde yapacağımız koni' 
izah etsinler. Umumi hey'et b 

•• L • B içtit/J gore Kararmı verır. u 
cemiyetiıni:ıe dahil olsun, ol~ tıi' 
her gayri mübadil iftirak e ecl 
lecektir. Aym yirmi beşinde ,1 
miyetin kongresi ayrice topl• 
caktır. .,,./ 

Yeni neşriyat : 

Gazinin destall1 _,, 
Bu isimle vücude getir~len :.-ı! 

zum inkılap tarihi muallı111A G,
Halit kütüpanesi tarafından 1ıt 
Hazretlerinin hayatları.na ~~ 
muhtelif safhaları tesbıt ~;JI 
·esimlerle ve nefis bir şe 41' 
bastırılıp büyük rehberin A~' 4" 
luya 11yak bastığı günün Y' 

00
/ 

nümünde intişar sahasına k ,r 
muştur. Pek t~miz bir naı•'°~.,, 
liibu Ye güzel bir ifade ,,e c,J 
vetli tahassüslerle yazılan ',!,, 
nin descanı, edebiyat küt~P;; 
mize bir kıymet olarak i~ 
eserlerdendir. Tavsıye ede 



8ıı • • • 
llııkıJcyl okuduktan sonra insan 

~ıetenfn tarihine bıkıyor. Çünkü 
· lb le Yazılsa, yızıls:ı Hünkdr iskc
ıı:ede~i imzalandığı gün yazılabi
btr Ar ıskelesi muahedesi bu1Jjn 
Pı.ık Yıştndadır. 

IIılı dost hııkikfden yüz bir sene 
-. llnkı kuş uçup kenan geçmez 

l'atadı )Af değirmenlerini işleterek 
''nevinden marif etlcrini gösteriyor. 

S10,. • 
kJse 1 nın muharriri I 831 de dünya-

Yd~ çarla, ballfe yan yana ko· 
muahedeler aktetselerdi gene 

, fırkasının şeflerinden olan Spiu
Clb~hı lcafısıncbkl ma~ar:ıd:ı yaşıyan
' hareket edemezlerdi. 
tı •ı okur yazar olduğunu, hatt! 

da lktısattan çaktığlnı bildiğimiz 
~~ hiç ıolmıızs:ı bir kaç sene ev

Uya \onsolosluğu esnasında Tür
~ılyası, iktısadt, dlnt empe::yıılizm-
bi.ı k: Yaşadığını öğrenseydi. Haydi 

tnez. Ya büyük harp esnasında 
da Yaşadığı zamanda Moskov:ıyı, 
11 da mı tanımadı Y Epey 11cıip 

• I"' 

~ Bonolar1nı almıyan muhacirler 
il tnuz itım namına ne söylerse istihkaklarını tamamiyle alma· 
' .?e marifet gösterirse göstersin. mış muhacirler için gönderilen 

ti loğe kadar hürriyeti vardır. Dilin 
\1 Yoktur. 16 bin bonodan şimdiye kadar 
~ ~~ı fu kadanrıı söylemek !Azım 3 bini da~ıtılmışbr. 
\~fu Türklyenin harict ıiyaseti Iskin müdürlüill alakadarların 
'ltt Ol dcğt~ Türkiyenln bizzat bir mllracaat etmediklerinden mü9te-
\t~ •ıı hareketine bağlıdır. kidir. ' ~•;ugü.n, hıricf siyasetin parolası; ··--.......... - ................................... . 

"-~~ Uftta sulh, cihsnda sulh,, tlir. kanın çizdiği yollardan, geçeil'k: geldik. 
~ ~ biz, Nui mu:ıbcdeslnin kardeşi Sulh Suayının kıpısını süngü açtı. .,h, ~erde~ Lozana geçinceye yani, Severden Lozana geçen millete sulh 
~ 'esındcıı. Yunta &ulb, cihanda mushsı istemek: için Moskovayıı heyet 
~~~ 'lılb (i söyleyinceye kadar, istedi- gönderdi demek gülünçtür. 

e adım, adım kan dökerek, Sadri Etem 

'(EKER Yazan : Yusuf Ziya 

~~aıNo.22 OSMAN 
~~~, .. o 
' ' • aman boynyu bilktü 

'I....' fi. bır sesle cevap verdi : 
...._,. Yır, asıl ben size mini 

~"" '·· ~ hmet, mermer taşlarda kı-
, .. }irlar gibi şıng.r şıng.r 
's~ .. attı: '? , .. 111· b" . 1 k '"-._. .\ ı ıze mAnı o aca • 

.. ~ Yol b" • · ) ol ıen IZlm nemıze N ~calcıın ki ? .. Biz senin 
"'. iıa. lttersek öpüşürüz bile ••• 
ı... \', 11"'8zaan ! 

~. ~k bir hareketle kol
~ ... 111•liıı boynuna do!ayıp, & Y•n~klarından 6pü· 

~ ~ •neıaa teklifıizliği 
~ •tını yere indirdi: 

et •ersin, ortalık ka-

ranlık kOçlik hanım, dedi.. Yn
zümün kızardığını göremiyecek
sini:! 

Fakat F abam et, Şeker Oım:ı
nın bu sitemine biç aldan~ et
medi. Gene eski JAübali eda:ıiy
le Oıımanın ba11Ddsn şapkasını 
kaptı: 

- Haydi benim namuslu yav
rum, atla otomobile.. böyle or
talık karardıktan sonra senin tek 
başına yollarda dolaşman caiz 
değil. Allah esirgeain, sonra ada
mı peri kızları kapari 

Şeker Osman, F ahametin bu 
yarı haklı istihzasına içinden bir 
az kızmakla beraber gülmesini 
tutamadı: 

.:-:-. Hakkın var, dedi, iıtediftin 

kadar alay edebilirsin.. Hakkın 
var! 

Deminden beri susan Cemal, 
galiba Osmamn sesindeki kırg.n
Jığı farketti: 

- Sizi sevdiği için şaka edi
yor Osman Bey, dedi.. Sakın 
gücenmeyiniz r 

Bu mlldabale, Fahametin de 
konuımasını değiştirdi: 

- Gücenmek mi ?.. Ne mü
naaibet •• Hiç Osman bana güce· 
nebilir mi? .• 

Sonra, otomobilin kapısını 
açıp boynunu bUktil : 

- Haydi Osm3ncı&'ım, anne
mi bekletmiyelim.. Merak eder .• 

Küçük araba, kabuğu içine 
motör konmuı bir kaplumbağa 
gibi Şiıli caddesinden aşağı 
kaytı ••• 

• • • 
Şeker Oıman, o ıece uyku

sunda, hep kırlarda dolaşh, ça
dırlara girip ~kb, ıarı ıalvarlı, 

Hadi Pa'8 öldU 
Sever muahedesini imza eden-

lerden eski Osmanlı erkanı har
biyei umumiye reisi Hadi Paşa 
Arnavutlukta Berat ıebrinde 
ölmüştür. 

TUrk DUi 
Balıkesirde çıkan (Tilrk Dili) 

gazetesi sekiz yaşın:ı basmışlar. 
Refikimizin daha uzun seneler 

neşriyat hayatında muvaffakiye
tinl temenni ederiz. ............................................................ 
mevcut vapurlar esas tutulduğu· 
na nazaran daha kuvvetli ola
caktır. 

Mamafih iktısat vekAletinin 
tanzim ettiği layihanın maddele· 
rini çok iyi bilmediğim için ne 
söylesek bo;. 

Arkadaılarımız Ankarada bu 
busuıu halledip geleceklerini bil
diriyorlar, 
Şu halde pek yakında vapur

culuk ıirketinin kurulduğunu gö· 
receğiz. 

kırmızı çepkenli çingene kızla

riyle oynaştı .• 
Tozlu bir dağ yolunda ve ten

ha bir yaz akşamı icinde göz 
göze geldiği o çergi güzelini, 
hasta hayalinde bir heykel ça· 
muru gibi yuğuruyor, şekilden 
şekile koyuyor, kahptan kalaba 
döküyor, o siyah gözlü, beyaz 
dişli dağ kızanı, ispanya asilzade
lerinin ıatolarından çıkmış bir 
afet haline getiriyordu ... 

Şeker Oıman, bu hayal İçinde 
günler geçirdi. Artık, sivri br· 
nakh, ıuni güzelleri beğenmiyor, 
salon süsü hanımlardan tiksini
yordu ... 

O tozlu dağ yolunda kendisine 
dönüp bakan bir çift siyah göz, 
hüviyetini büsbütün değiştircıi.1ti. 

şimdi, içindeki ölü duyguların, 
cansız arzulann, silik hırılarm, 
taze çayır kokusu duymuş ha
şarı bir kıırak gibi ıahlandı· 
iını hi11ediyordu. / . 

Adliye----
Haberi eri 

intihar 
Davasında 

Beraat karar1 verlldl 
Avrupada intihar eden kibrit 

krah Krögerin ye prens Ayyazm 
intiharlarmı yazmaktan ve re
ıimlerini basmaktan suçlu Cum
huriyet gazetesi umumi neşriyat 
müdürü Abidin Daver beyin, 
ikinci ceza mahkemeşinde görü
len muhakemesi diln bitirilmiştir. 

ikinci ceza heyeti bakimesi, 
matbuat kanununun 38 inci mad
desinin kastettiği manayı, Tür
kiye cümhuriyeti dahilinde Yaki 
olan intihar vak'alarının yazılma• 
sı ve müntehirlerin resimleri
nin basılması şeklinde kabul et
miş, hariçte vukubulan intihar 
vak'alaranı bu maddenin şumulü 
dairesinde görmemiştir. 

Mahkeme, cumhuriyet ıazetesi 
umumi neşriyat müdürü Abidin 
Daver beyin beraetine karar 
vermiıtir. 

Bir gazete davası daha 
Haber gazetesi Kreuger'in in-: 

tibarını yazdığı için açılan daYa• 
nm rüyeti neticesinde beraet 
etmiş ve bu beraet haberi "HA· 
BER,, de yazılmıştı. 

Müddeiumumilik Matbuat ka
nuoununun aleyhine dava açılan 
gazete bu davadan hakkındaki 
büküm kat'ileıinciye kadar bab
:sedemez, ıekJindeki maddesini 
ileri sürerek Haber gazetesi 
aleyhine yeni bir dava açm1Ştır. 

77000 Lira r 
Yetmiş yedi bin lira ihtilastan 

maznun Çatalca mevkii müstah
kem muhasebecisi Şevket Beyin 
muhakemesine dün de Ağırceza 
da devam olur.muıtur. 

Şevket Bey, ilk ifadesinde 
paraları Y enicami önünde çarp
tırdığını söylediği yazılı olduğu 
halde, ikinci ifadeıinde meYkii 
müstahkem mutemidi F aııl Bey 
isminde bir zata aenetsiz olarak 
verdiğini ve F aZ1l Beyin de vefat 
ettiğini söylemiştir. Halbuki mu• 
hasebe defterinde de paranın 
bankaya yatırıldığı şeklinde ka
yıtlar görülmüştür. Muhakemeye 
Haziranın sekizinde devam olu
nacaktır. 

Yedi buçok senere .. 
SamatyadaAroavt Behçet iımi~ 

de birini öldürmekten suçlu Mi
nanın aiu cezada görOlen muha
kemesi dün bitirilmiş ve maznun 
7,5 sene hapse mahküm edilmif
tir. 
Kasap Osman adllyere verlldl 

ÜskOdarda Şefik Ef. isminde 
(Lfıtfen ıayfayı çeviriniz) 

Şu beyaz önlüklü, diri vücutlu 
hizmetçi kızlar ne civelek, ne 
cana yakın şeylerdi... Şu san 

saçları, mavi ıözleri ve beyaz 
tenleriyle güneşten, gökten ve 
buluttan yuğrulmuş hissini veren 

çocuk dadıları, insana nasıl sı· 
çak ve sokulgan bir dişi bakı
şıyle bakıyorlardı ..• 

Şeker Osman, ruhundaki bu 
garip değişikliğin buhraniyle 
bayh sarsıldı .. 

Sabahları, odasına kahYe ge· 
tiren küçük ~.1arika da galiba 

bunun farkına varmıştı.. Ufacık 
ağzına kelimeler sıimıyan bu fı· . 

kırdak kızda bile, şimdi kendi·. 

sine karşı gizli bir ürkeklik var-· 
dı.. ldeta, Şeker Osmana fin
canı uzaktan v~rip kaçıyordu •• 

Bir sabah, Şeker Osma!I, aç ' 
bir yamyam çevikliğiyle onu bi· 

leğinden yakalıyıverdi! "' 
~ - -~~ f Bitmedi)_ 
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Glala baberlerl 1 
Nisan ayı içinde 

. 
ithalat ve ihracatımız 

ne kadar? 
Gümrük istatistik Umum Mü· 

dOrlo;n tarafıııdan verilen mala
mata İllinaden ihracat ofisince 
buulanan istatistiğe nazaran 
1932 1e11esi Niaan ayında TOr· 
kiyeye 5,606, 108 aira kıymetinde 
l6,434,093 ki!o muhtelif etya 
thal edilmiftir. 1931 aenesi N'sa· 
unda iae 10,551.461 lira loyme· 
:iAde 33,227,068 ki o etya ithal 
edifmifti. 

Binaenaleyh 193 l ıeoeai Ni· 
un ayı zarfındaki itbalAhmıı 
1932 senesi niaanmdaki itballttı 
niabetle 4,945'355 lira fazladır. 

1932 senesi N'san ayı zarfın
da TOrkiyeden 6,765,163 lira 
kıymetinde 46, 151, 103 kilo muh
telif ef1& ihraç edilmiştir. Ge
çen sene Nisanındaysa 10,119,805 

lira kıymetinde 38,655,517 kilo 
CfJ8 ihraç edilmiıti. s·naenaJeyh 
Nisan 1932 zarfındaki ibracatı
mızm kıymeti 1931 senesi Nisa· 
Dlnda yapılan ihracattan 3,354,642 
lira noksandır. 

J 932 senesi nisan ayı zarfın· 
daki itbalibmızın lnymeti ihraca
tımıuo kıymetiyle mukayese edi
lince ihracat kıymetinin itbalit 
kıymetini 1.161.0SS lira teca~üz 
ettiği görülür. 

Bu vazıyete nazaran Türkiye
nin 1932 senesi ilk döıt ayı zar
fındeki tic&ri müvazeneai 
9,718.444 lira faı'ahkla kapan-
mıt Ôluyor. Halbuki Türkiyenin 
1931 ieneaioia ilk dört ayı zar
fındaki ticari müvaıenesi 
4.840.300 Jıra no~saolıkla ka· 
panmıştır. ·-·,------··---· -·······-··············-··-··········-.. ·-·· .. ·· 

Tütün konferansı 
Mesaisine devam ediyor 

Tftttln taclrlerlmlzln iki noktal nazarı 
Balkan tütün konferansı dl1n 

aj'Jeden sonra Nemfizade Mitat 
beyin riyasetinde olmak üzere 
dardOncft celsesini yapmışlar. Bu 
celsede mOzakere muvzuunu teş
kil eden mesail, tütlin fiyatlarile 
toton piJasmanlarının muhtelif 
memleketlerde nasıl ceryao etti
ğine mltedair bulunmaktaydı. 

Balkanlı murahhaslar kendı 
memleketlerinin muhtelif tütün 
cinsleriyle fiatları hakkında iza· 
hat Yermiflerdir. Konferansın 
muhtelif sahalara intikal eden 
mDzakereieri muntazam surette 
zaptedilmekte ye zabıt kit plifi 
•azifeıini tic•ret odası kitiplerin
den Sadi Bey yıpmaktadır. DDn· 
kO içtimaa harici ticaret ofisi 
m0dtir8 Tekil Halil bey de işti
rak etmiı ve ofisin •imdiye ka
dar tOttln hakkında yaptığı tet
kikab hulisa ederek koof era'4sa 
mllbim Ye pyanı dikkat mali-
mat vermiıtir. 

bir polia memuru ve diter bi·;
tabu ajır aarette yualıyuak 
kapa baap Osman yakalanmlf 
Ye enakiyle birlikte adliyeye 
..Dmiftir. 

Kehve daveSI 
Kalan piyuuında ibti~ ir 
~ mçla TeofiJ, Ealdnazı, 
Y orgi efendilerin Sultanabmet 
..U. Wwlnd ceza mahkemesinde 
din de muhakeme1erine devam 
ohm.....,.. Muhakemenin dOnkO 
celleaiacle mçla tacirlerin hesap· 
larima tetkikine Juznm görBlm&ı 
Ye bir mabaıibin çağrdmuı için 
dan bqka pne bırakılmııtır. 

On ••ker tUccan dehe 
Ticaret mOdOriyeti tarafından, 

teker piyasasında ihtikar yaptıia 
g81iilen on tOccar hakkında mDd
dei amumiliğe bir mazbata ve· 
rilmttti. Muddei umumilik ihti-
kar mubatamm din viltyet ibti
klr komiaJOD1IDll ghclermiltlr. 
ıco...,o- tetldlrah netieaiacle 
ha oe tuc..,.. •alaalıemeleriee 
lhna ... ehaachia anlatalacalr· 
br. 

Affedlltll 
....._. divanı barbinc:e iki 

hac8lr lellO bapM mebkQm Ali 
Uhi Efendi.ui pri kalan c:e· 
.. lllalal •ui1.uaden dola71 

Ticaret odasa raportörlerinden 
Haluk Beyde rakamlara müstenit 
olmak üzere ıayanı dikkat ma· 
Jilmat vermiftir. Murahhaslarımız· 
dan hakkı Nezihi Bey de bundan 
evvel balkanlarda yaptığı tet
kikata mDstenit olmak llzere 
tlitiln meselesinin m Dıterek su
rette mevzuu babsoh~'ıurını ~o
laylaıtıracao mutaleattı bu'un
muıtur. 

lktısat •ekileti tarafından Türk 
heyeti m'1rahhasası riyasetine 
intihap edilen of .a müdüril Ce
mal Bey ii.alyada bulunduğu 

cihetle konferansa ııtirak ede
memittir. Konferansın cumartesi 
gllnü aon celsesini ikmal ede
mediği taktirde pazar günü be· 
bemebal bitireceği anlaşılmak

tadır. Balkanlı murahhaslardan 
Bulıar murabhastan da salı gOoü 
Sofyada bulunmak mecbur ye
tinde oldu'danm konferansa bil
dirm:tlerdir. Bu münasebetle 
mDzakerat geç vakte kadar de
vam etmektedir. 

Konferansın şehrimiz tOtOn 
tDccarlarr araarnda ha8al ettiği 
intibalan kaydetmek üzere bir 
mubanir dDn ban tütOn tUc
carlarile ılrOfmlıtlr. 

Baıı tOccarlar balkan tiitDn 
kooferansıom Oç memleket için 
ehemmiyetli bir hadiı olduiunu 
kaydetmekle beraber bu koferan· 
ıtao ameli bir netice elde edi
lemeyeceği mütaleasıodadrrlar. 
Bunlar ancak üç muhtelif mem· 
leket zeri) ata tahdit edilerek e
aaalı ve mütekabil ıartlara isti· 
nat edecek bir formi!l bu!unarak 
tatbik edildiği takdirde konfe
ranata beklenen müsmir neti· 
celerin elde edilebileceğini, aksi 
takdirde teferrOat fizerinde ya
pılacak ltitlfların kabili tatbik 
olmayacağını saylemektedirler 

Dlfer baa tlleearlar da aç Bal
... hlk6metlaln •aheullerlni 
aatmak Ozıtre mlifterek bır bor-
18 ibclu etme.ini " bor,anm, 
eened Y•ZİJette olm•• itiba
ri,le latanbukla lnn.lma•m ye 
lataa"81da tran•it t8th atrepo
lan ,.ptlarak Balkan tltlnleri
aaia lninMla ithar edilmeeiai Ye 

............. bonaDm tOtGa ... 
~lmilYemlıMlr elma-

Belediyede : 
Tanzlf8t ve tenvlriye vergisi 
Şimdiye kadar tanzifat ve 

tenviriye resmi bir binanın gayrı 
safi iradı nazarı d kkate alına
rak tahsil ediliyordu. Haıirandao 
itibaren bu usul değiştirilecek 
bir binamn temİF. safi iradı kıy· 
mete tahvil edi!ecelt ve bu l<ıy· 

met üzerinden vergi tahsil o!u
nacaktır. 

Bu esasa göre meskenlerde 
beş bin kuruta kadar olanlardan 
ayda iki kuruı tanzifıye, bir ku· 
ruş tenv·riye, akarlar daysa ayda 
4 kuruş tanz'fiye iki kuru' ten
viriye alınacaktır 

Kıymeti bq binden fazla olan· 
lar bu esaı daireıinde zım ~ 
recek Ye yllz bin kuruı kıyme
tinde olan bir binadan 180 ku· 
ruı tanzifat verg·ıi abnacakbr. 

Ad• evlerlnd• •için 
elektrlk rok? 

BOyOkada elektrik teaisab hlll 
teni edilememif tir. Elektrik tir
keti kontenjan mGaaaebetile bu-
na muktezi levaıımatını gGmrOk· 
ten geç 'remediği iddiasıyla hala 
Adalar elektriği meselesinin hal
Jedilmemesini bu sebebe atfet
mektedir. Halbuki ıirketin güm
rükten malını çıkarmadığı halde 
bunlara baıka sahalarda kullan· 
dığı ileri sftrillmüşttır. 

Belediye btt iddiaları tetkik 
etmekte ve tirketi mukavele 
ahkamına riayete mecbur etnıiye 
karar vermiştir. 

TekeUt edilen memurlar 
Belediye memurlarmm tekaüt

lüğü meself'si son zamanlara 
kadar halledılemediği c betle 
tekaüde sevkedılmiş olan me
murlara şimdiye kadar avans ola
rak para verilmekteydi. Son za
manda bu mesele balledilmi{tir 

Böyle avans alan memurların 
doayalarJ bu ay ··~ffııw- kadar 
sür'atle tetkik ıecllecelt ve bun-
lar Haziran btaayelinden ilibaren 
tekaüde sevkedileceklcrdir .. 

Kaçak eUer 
Beyoğlunda Y asefa Efendi den 

16 kilo dana Kadıköyünde Ömer 
efendiden 67 kilo dana Balatta 
Zati Efendiden 19 kilo sığır Be
yoğluoda Yorgi Efendiden 61 
kilo sığar kaçak et oldugu için 
müsadere edilmittir. 

Yol vergls• cedveUerl nasll 
hazırlanacak ? 

Mahalle ihtiyar heyetleri tarik 
bedellerine es~s olan cedvelleri 
haıırlarken bu cedvellere mUes· 
seaah reamiyede çalışanlara da 
ithal etmekteydi. Bu teklio bir 
çok mahzurları olduğu görülmüş 
ve bir şahsın iki defa •ergi 
verdiği anlaşılmış~rr . 

Bundan sonra muhtarların bu 
gibi müessesatta çahıan ve ça
lqtıklan yerleıden tarik bedeli 
verenlerin cedvellere l<oymama· 
ları Jüzumu oıahallita tamim 
olunmuştur. 

-..-.ıı~-

E m 1 n B n O m•lmUdUrlDIU 
Eminönü malmüdürlOğil def

terdarlık bioasma oakleciilmittir. ------·····-· -···----··-----··-aıoı beyan etmektedirler. Bu tak-
dirde her üç hl1kumetin tütün
leri yalnız lstaobul borsasında 
satılacak, başka yerlerde satıla
mıyacakhr. Bununla beraber her 
üç hühümet her sene muayyen 
miktarda tütün zeredecekler ve 
ıeriyalın neticelerine ıöre ra
porlar taozim ederek tütOn bor
aaıiyle vuıyeti ilin edeceklerdir. 

Binaenaleyh b6tl1n dünya tli· 
tün bona11 lıtanbula nakledil-
mİf olacats cihetle Bl1kan tO· 
tOnlerinin iyi fiatlada aablması 
temin edilecektir • 

Bu ~ fikrin konferansta na• 
aal hlr intiba Ye tesir blnkacafa 
tBtb ince.tan tarafmdan me-
ralde ... 

Japonların öğrenmek iştiya 
ları harikuladedir 

Darülfünun talebesi 1912 de 8900 lk 
1928 de 80900 oldu 

Başvekil Hamaguahi de b6yle 
milliyetperver bir mutaassıbın 
elinden ö'mOştü. 

Fakat bu isyanlara rağmen 
garp medeniyeti muzaffer ol· 
maktad1r. 

Teknik ve sanayı dev adım· 
lariyle ilerlemektedir. Bunu!'lla 
beraber ildıSJdi mea'eleler gittik
çe karışıyor. Zira, nüfus, em· 
salsız bir sür'atle artmaktadır. 

Mem'eket dardır. Alim Houjo 
evvelce, ntlfu9 fazlahğmm "Ma
biku,, yani çocukla11n itllfı su
retiyle iSnilne geçildiğini s6ylft
yor. Bu kanh " Mabiku ,, adeti 
ço~tan tarihe geçmiştir, fakat 
nüfus fb1ahğı ~ugOnkft Japonya 
için had bir devreye girmiştir. 

japonyada, her dakikada bir, 
dünyaya dört çocuk gelmektedir. 
1925 den 1930 senesine kad:ır 
nüfus 4,713,183 kişi, yani y6zde 
yedi fazlalaşarak 84,568, 733 ki· 
ıi olmuştur. Eu fazla ntıfusoo 
yftzde seksen beşi şehirlere git
mektedir. işin fenası şu ki nnfu
ıun azim bir ekseriyeti açhr. 
Maddi vazıyet çok aşağıdır. Ha
yat pahalıhğı lngiltereden fazla
dır. 

Mütehassıs amelenin vasati 
gündeliği günde üç Yen tahmi· 
nen 330 lcuruş, alelirle amele
nickisiyse bir Yen yani tahmi
nen 110 kuru1tur. 

Bir Japon köylüsü yiyeceği 

için günde elli l<uruştao az bir 
para sarfeder. Yalnız en aı1ağı 
QD ~itideo pı,ilr~"k~ll ve her 
ferdi çalışan bir aile pirinç yi
yebilir. Hoş bu pirinç te en 
kötü ve sablamıyan cinstendir. 

Bu sefil ve dehtetli surette 
muktes·t hayata rağmen senede 
vasati altı yüz çiftçi iflia eder 
ve dilenmiye mecbur olur. Men· 
sucat fabrikalarında çalışan ka
dıo amelenin yü:ı:de yirmisi ve
remdir. Çok kalabalık denilen 
Belçikada kilo metre bapna 400 
kişi düşmekte olmasına muka
bil japonyada mezru araz·ain 
kilo metresi batına 1000 kiti 
isabet etmektedir. Fak at, Japon 
adalarında ancak arazinin yliıde 
on beşi ziraate elverişlidir. 

Bir Japon çiftç"sinin senelik 
biltçesi, Amerikalı b"r çiftçinin 
bOtçesinin ancak beş' e bİı'i ka· 
dardır. Orta halli bir Japonyalı· 
nın ·varidatı, orta halli bir Ame
rikalının varidabn altıda biri nis
betindedir. 

Bununla beraber bu, Japonya
da bu amıf farkı we mücadele 
çıkmış o~masma mani olmamıştır. 

1931 senesinde, Amerika ıa· 
zeteleri, Japonyanm ortaıında 
bulunan, dailık k6ylerde, eskiden 
olduğu gibi, kadın ticareti bq· 
ladığını ve ink'.şaf ettiğini yazı
yorlardı. Sefil ve aç kalan ebe
veyn, naçar bir vaziyette kala· 
rak, kızları ,.çayhanelere,, 300 
liradan 800 liraya kadar değiıen 
bir para mukabilinde satmakta· 
dırlar. 
Aynı umanda, milli servetin 

en b6y6k kısmı, alb bOyOk aile• 
nin arasında taksim ,dilmif.tir. 
Bu altı aile Japonyanın iktısadl 
vazıyetini idare etmektedir. 

Proleterler smıfı glinden gOne 
artıyor, servetini kaybeden bur
juvalarda buraya iltihak ediyor. 
Bu 11nıfm ek serly9" 11 entellek· 
toel., yani mOnenerler tetldl .. ..... 

1911 de Japon darül 
rında 8900 talebe vardı. 1 
bu 809(.0 oldu. Daba 192' 
nea·nde bu telebeden 
doksan d6rdl1 kendile,... 
bulabiliyorlardı. 1929 da 
yansına i~ vardı, ve bu ;,Jet 
pek imrenilecek şeyler 

Şimdi, Darütf üaun tal 
den çoiu, bayatlaruu ıe 
tıcılık yaparak kazanmak 

Bu müneVYerlerin teh 
şebbllsler de buluomal 
•aztyet kartmda tabii 
lizımdır. 

Bu tamayüle karşı, b 
" devlet emniyeti ,, iami 
kanunu netretmiıtir. Ba 
abklmına aazaraa saçha 
sene haplı ceza•iyle ~-• 
nhrlar. 

Maarif nezareti, dartılfb 
gizli polis hafiyeleri so1'a 
)ebenin baleti ruhiye ve 
lerini tetkik ettirmektedir. 
okuma yazma bilen Ye .. 
olan bir milleti, fikirleriı11 
den hariç tutmak gllçtllr. 
yllzde doksan beşi okuma 
biliyor ve Japonların AAo1reılll""1 

iştiyakları barikulldedir. 
Bir arabacı, bir kayıkçı 

teriıini indirir iadirmea 
ceb nden gazetesini çıkanp 
mıya baılar. inci aYCuları 
nefes almak için su Dsttıne 
sandallarına uu.nchklan 
bile gazetelerine g6z geıd 
Jıponyada 1200 gazete 
Bu gazetelerin birçoğu 

larla nüsha basar. Haftahk 
mualarm say111 2800 dllr. 
Marks 'ıo ••Serma ye.,iaimli 
binlerce nOıba sabldığı 
memleket Japonyadır. 

içtimaiyatçı ve muharrir 
suke T111runi ıeçenlerde 1ı 
darOlfllnunu kıralisinde lale 
sıoda yaptığı bir edebi ao 
"hangi edebiyatı seviyo 
aualioe, talebenin ekseriyeti 
edebiyabnı,. cevabım verın 

Bu "tehlikeli fikirler., e 
milcadele, on Oç milyon 
hibe sahip ve amele teıkil"* 
meb 'uslarının sayw gittik~ 
tan bir memlekette güçl 

1931 senesi Haziramacla 
yodaki üç Proleter fırkua 
şip Japon itçi, amele Y8 
fırkasım tqkil ettiler. Ba 
nın içtimai Ye aiya1t p 
Anupadakileriain aynıdır. 
DID bUyilk ekseriyetini 
tqkil etmektedir. 

Sınıf mlcadeleleri, b_.., 
rada, Avrupadakinden b 
başka teuhlrlere Hbep 
tadır. 

Meıaell Tolcyoc:la "Ni.,,
Vorkes,, grevinde, tirket • 
riyeti ırevcilerin meta 
kabul etmiyor, grevcilcİllJ ~ 
yeti de ~ün geçtikçe fe _ıı 1 
yordu. Buna bir çare bolflll' 'ti_ 
kuvvci maneviyeyi arttır~~ 
on dokuz yaşlar1nda Şila ~ 
bir genç. ıekıen metre.~ 
liiiode bir b&cao11a az~ 
Ye pevcilsin talebi 
linciye kadar qaja : ... ..
a8yledi. 

Şila, bacaya ma,-. 
,Unl çıkmlf, n 314 
kika darmaı, ma11sıo a1I 
eti glnD, bir aepet ıçfôcltt 
amelenin ıiddetli 
11Dda, peYCilerlD 
eclildlktea IODn llMll1911! 
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Genç nesille baş başa ~:~::! !~:ı~:.~~ 
O - --- - -- Ticaret lisesi talebesi 6 Mayıs 

Gençlik Haberleri 1 ---Vefa orta mektebinin sene.ilk 

Uzak memleketlerde 1 
Japon bayramları 

enç ve mu\Taffak Mimar Nizami Bey Cuma günü muallimleri Ihsan ve 
veda mU-mereal 

Vefa orta mektebi son sınıfı 
tarafından Cuma gilnü 6ğleden 
sonra erkek muallim mektebi 
salonunda bir veda mUaameresi 
verilecektir. 

Japonyada iki büyük bayram 
vardır. Biri ilk baharda kiraz 
bayramı, diieri de son baharda 
Kasım patı ( Krizantem ) bay· 
ramı. Bu bayramlarda Japon 
şehirlerinin büyük parkları deh· 
şetli bir kalabalıkla dolar. Park· 

88deJik içinde rahatlık ve temizliğin Mehmet Ali Beylerle mektebin 

mimarisinden bahsediyor idare memuru Saip Beyin refa-
mının geçirdiği tahavvüller mühim~ ~-:ıtinde Yalowaya bir tenezzül::. 
neticeler vermiştir. 

~hUt rn!rnerl ml1tehaseıv:1 
,.. 

~Qlni Bey Güzel San'atlar Aka
,,. ilden mezun oldul.:tarı sonra 
doJı ~aya gitmi§ ve orada senelerce 

ili lnimarı talısil etmiştir. 
!liltcvazı, nıalıcup bir genç .. 
~ l<.endi.alne mülakat yapmak i.<ıtc -
tftı '1ıl ıöylcdiğim ı•akil evvela itiraz 
ltr • ben urar ettim, Nizami Bey bir 
'İlfi.indü; tekrar dÜfÜndü. Sualle 

~u cevapları verdi: 
~ Resme olan merakım. şiıphesiz 
~er bir ~ok :::ü:ı:el san'atl:ır gihi ta 
Ilı liklükten ba~lar. Daha henüz ilk 
~!tt~pteyken ban:ı hediye edile~ za 
~hır l!!ulu boya kutusu beni resme 

:\ ziyade ı:undırdı. 
d O zamanlar yegane takdirkarı ol

• ' l M. Klayn'ın sulu boya kartla .. 
~ • ~ t gündeliğimin mühim bir kıs 
ıı_Y:t> satın alır Ye onları kemali m~

t~tle kopye ederdim. 

Mösyö Lake Titü klasik bir ltal -
yan. onu takip eden Mösyö Alber Ni 
Türk san'atını ,.e tezyinatını tanıtmt· 
ya uğraşan bir Fransız. Bilhassa son 
zamanlarda getirilen Viyanah tezyi-1 

ni san'at mütehassısı M. Erih Veber 
akademinin sönmek üzere bulunan 
lıu kısmını ihya etmiştir. 

Bu gayrı kabili inktırdır. Memle
ketimizde iik asri afiş, ilancılrk \·e ha 
nrrn işlerini •akademiye bihakkin fa • 
nıttı. Gerek akademide, ve gereksP 
Ankarada açılan sergilerde talebele -
rinin .c.~erleri umumun teveccüh n tak 
clirlerini kazanmıştır. 

Daha henüz talebesiyken yapmı~1 

olduğum hir çay afişi Viyana gazete- • 
!erinin ciddi ve takdirkar tenkitle -
riyle karşılaştı. Bu adamın iki kuvvet 
1i eserinden biri de Florya plajıdır. 
Memleketimizde ilk modern ilAncıl~ 
nümunesi olan hu eserler akademide 
mahfuzdur. 

Pek az zamanda l\1. Veherin nıev 
cudiyetiyle ıslah edilen bu kısım bir 
~ok arkadaş yetiştirmiştir. 1929 me -
zunlarından Naci ve Sabih Beyl~r bu 
şub~nin ye' : .,tirtli~i kıymetli geııçler 

dendir. 
1\1'.ıaJeo:cf dekor san•atı mem!eketi

mizdc anlaşılamamış belki de mahir 
cJlcre teYdi edilnr.ediğirıden dahli he 
nüz tiyatro dekoruyla bile me.~gul ol 
muş bir san'atkar•ınnz yoktur. 

A nupadan dönenler bahsetmek 
lhım gelir ki, Mithat n Edip beyler 
dekorasyonun ayrr ayrı branşrn; fa . 
kip etımişler<lir. Afis \'e duvar kağt .lı • 
evanii turahiyeden lsm~il Hakl,ı Be
yin 1929 da Pariste (Gran Pale) 
Grand Palais sergisinde gördüğüm 

iki \·azosu muvaffn'( olmuş eserkr · 

MOaamerede talebe tarafından 
(H11babçe) yle (Hizmetçi etleni
yor) ve ( GömdUğilm o cihan ) 
piyesleri temsil edilecektir. 
Vefa - Kumkepı mUsamereaı 

25 Mayıs akşamı F erab tiyat
rosunda Vefa - Kumkapı spor 
kulnbll tarafından bir müsamere 
verilecektir. Bu müaamer~de 
[Gençler temaıa gurubu] Vedat 
Nedim beyin " Kör ,, ismindeki 
üç perdelik eserini temsil ede- larda çiçek açmıt büyUk kiraz 
ceklerdir. B 
Akaaray gençler mahfelinin ağ-açları takdis edilir. u park-

-1 mUaemeresı ların çoğunun ortasında da ma• 

Ticaret llsesı talebealnder Perşembe günü akşamı Aksaray betler vardır. 
bir gurup gençler mahfeli Hayriye lisesi Meseli Tokyodaki Buda ya• 

tertip etmişlerdir. salonunda bir müsamere vermiş but Şinto mabetleri iki binden 

H Ü • B l müsamerede Mücteba Salahittin fazladır ve hepıı· de parklarla en z tesıs edilmş olan a -
Beyin " Bir damla yaş ,, piyesi ·1 · t' 

tacı ve Millet çiftliğinin muhte- çevrı mış ır. 

l'f b ı · Mahmut Yesari Beyin ·' Hasbab· Son baharda da, japonlann 
ı şu e erı gezilmiş ve her şube çe., komedisini, oynamışlardır. 

h kk d lik d t t f milli çiçeg~ i olan Kasımpatı bay• 
a ın a a a ar zeva ara ın- Çarçar epor kulUbU mUsameresi 

dan talebeye izahat verilmiştir. Öbür Perşembe günü akşamı ramı yapılır ve herkesin elleri 
Bunu müteakip otobüslerle kap· Çırçır spor kulübü temsil şubesi bu çiçeklerden yapılmıı demet• 
lıcalara gidilmiş ve öğle yeme- tarafından bir müsamere verile- lerle dolu bulunur. Resmimiz bir 
ğıni yedikten sonra Yalovanın cektir. Bu haftalar içinde gençler Japon mabedinin bir tarafını 
her yeri gezilmişti. sık sık provalar yapmaktadır. gösteriyor. 

Sineklerden kurtulmanın yolu 

tı -vnu merak bende gitgide ziyadeleş 
lilli e zevklerim de yavaş ya,·aş deği~ . 

dendir. --------------ı 
Burjuva, eMrleri cidden bedii giizel • 

Sı c<ık bir gündu; Li-Yung Çang Çung 
yemeğe oturdu. Tabağın uzerindcki kı· 
pağı açınca :-ine' ler toplanmıya başladı · 
lar Çinli. ne kad:ır km·s3 bir türlü git 
mi)or'aıdı Bundan canı "tkılın ve bir 
azda hiddetlenen J...i Yung Çan~ Çungun 
aklın:ı bir ~ey geldi. 

Geçen haftaki bllmecemlzln 

Ye ha,ladı. 
~Sonra KJ:ıyndan ziyacle mesP.la bR 
fttt'"dan ince bir duman yük~len u
~l"\~lr ~kulUbecik, yan duvarından bir 
Cah 1 agacı fışkırmış bir mesçit beni 
41. a ziyade al:ikadar etmiye başla-

ıı.:;h-desei tersimiye bende daha 
C fikirler yarattı. 

'iıtt etvel ''e pergelle yapılan bu re
ıı.._d!anı ~o!< hoşuma gitti. Kendi 
)~ ırne hendesi bir takım tezyinat 
%·~t 'e geçmeleri daha cazip göste
'lbek için de sulu bo;ayla bnyar
'~at'i kararımı ,·erdim. Mimar 

1't :23 te Güzel san·atıar Akademisi 
ı-. l'd!ın \'e gördüm ki, burada yapı 
,.,~esıın, benim bildiğim resimden 

.\ tun başka. Teknik Jı\zım. 
~~ini san'atlar kıs-

Yedat Eey:•1 bir ~ay t.ı.kımı yap · 
makta olduğunu görmü~ttim. Ne gibi 
neticeler husu!e ~ctirdiğin1en maJü
mattar değilim. Bu arkadaşlar:ı sa
halarında. ihtisasları dahilindta mu -, 
vafCakıyetler temenni ederim. 

İlk mimari terbiyeyi de mimar 
Ahmet Bürhancttin beyin nezdinde 
aldım. Bana bu günkü muvaffakıyet 

yolunu o aydınlatmrştı. 
1928 de Güzel San'atlar Akademi

si tezyini san'atl:ır kı.!mmı biriı•ci . 
Jikle ikma Uc Avrupaya görıdeıildim. 
Ye o tarihten beri Pariste dahilt ... e 
fantezi mimari tahsil ettim. Bu san · 
at bütün Avrupada en ziyade rağbet 
bulanıdır. 

Bugün yeni san'ati tamamiyle an • 
lamış, halka rahatın ve temb:li~iıı ne 
olduğunu isbat etmiş, mimar Korbiı -
sie, Pere Dekoranür Kolman, Petik. 
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11 iındatçıyı seyreden genç, O zaman Baltacı, silahlığında 
s;::crde yatan birinin üstüne herkesin taşıdığı çakmaklı fitili 
glllıect· !~~· karanlıkta onun ölüp çıkararak şu sahneyi andrnlatmak 

ı.., 1Kını anlamak istiyordu. için çaktı. 
a.:. qaı· b· ,,.le .a ıraz sarhot olan Baltacı Çakmağın sıçrıyan kıvılcımiy -
~ıordu: le tututan reçineli kav, ince bira. 

~~)\I d· ~r anasını, tam beş kişiyi levle tutuıtu. Baltacı, yerde ya .. 
~~di ızgın gönderdik galiba... tanın tam küreğinin ortasına yer -

O ne Yapmalı? leıtirilen bıçağı görünce: 
'iilıQ~aınan yerde yatanın üstüne - Ustaca indiriJ.miş bir bıçak! 
'-11 -~'· Yarasını muayeneye çalı .. Demekten kendisini alamadı. 

........ asının yanına yakla~tr: 

S
"-lil L unlarla uğraıacak zaman Baltacı Mehmet, yaralının yü • 

• Qeın züne bakmamıştı. Başını kaldır • 
~ le 1( en ıavuı, timdi nere • dığı vakit karşısındaki istimdat e • 
I.:' leç arakollukçular, Pazvant - den gencin yüzüne baktı: 
~ '""~tr • · • O zaman ikimiz de 't""'I arı2. - Şimdi biraz su. bir de bez 
~ ~••iirde ~1 1 b. lazım. Benim silahlığımda fitil, 
a._~·· İr kad n ag ıyan, yaş 1 ır melhem var. La·kı·n bunu ner·"'ye 
"'it 'ea ın ıesi gibi ince, tatlı -

......_ -.,Cevap verdi: götürmeli?.. Hem bu ötekileri de 
~Qıdoluınuza giderken, birden ne yapmalı!. 
tııbSnan bıçaklanarak yere yu. Fakat ötekilerinin ne yapılmak 
H ~t amcamı burada bıraka • lAzım 2eldiiine hacf!t kalmıvordu. 

likleri havi san'atkfırlardır. 
Tahsilim esnasında geçen dört se . 

ne zarfında bütiin Paris baştan aşa -
ğı değişmiş ve bugün tanılamıyacak 
bir !1aJe gelmiştir. 

Dahili mimariden maksat sadelik 
içinde rahatlık ,.e temizliktir. Artık 

Suiler ıamanmdan kalmış, otur -
maktan :ıiyade seyretmek için yapıl • 
mış mobilyalann bugün yeri müze • 
lerdir. 

Ne yazık ki, bu san•at meml~kctl • 
mizde henüz başlamamıştır bile ..• 

Pariste senenin en mühim sergileri 
olan Psts Dccorotif müzesinde Grnnd 
Palei'nin ild proje teşhir ettim. Is · 
tanbula geldiğimin haftasında Güzel 
San'atlar Akademisi müdürü :Sa • 
mık İsmail Beyin arzusiyle unıum:t 
bir sergi açtım. 

· Maalesef tavanın çökmesi, teşhii- e-

Sersem sersem etrafına bakına
rak gözlerini açan üçü, yerde 
yatanları görünce, birden ürkek 
tavfan gibi 11çrayarak yokut 
aşağı tabanları kaldırdılar .• Bal
tacı şakrak bir kahkaha salıverdi: 

- Ammada kaldırım kaba 
dayılarıymışlar ha ... 

Ellerini dizlerine vurarak hay· 
km yordu .• 

Heriflerin hiçbiri ölmemişti. 
Zülüflü baltacı buna çok sevin· 
miıti. 

Delikanlı cevap verdi : 
- Bana biraz yardım eder· 

ıen şurada herşey var.. Amcamı 
kapıya götürelim . Ötesini ben 
yaparım. 

Baltacı sözü tckrarlamıya va· 
kit bırakmadı. Yaralıyı sırtla
yınca: 

- Şu yeri göster... Dedi. 
Hemen sokağın içindeki alçak 

demlr kapıya anahtarı soktu, 
kapı ardına kadar açarlarken ki-

l lemen yC"rindC'n kalktı. yemeğin t:ı· 

mum hızuınd:t t:ıvan:ı bir makara taktı. 

Hu makaradan hir ip ~eçiıdi. ipin bir 
ucunu tıbı~ın üzerindeki kaoaıta, diğer 
ucunu da uzun saçına bJğladı 

\'emeğe oturdu. Uaşını kaldı rınc:ı. ka· 
pak knlkıyor, Çinli bir lokm:ı. alıp ağzına 

göcürmek i-;in ba~ını eğince tekrar bıp:ı.k 
kapanıyor. i şte bu suretle Li· Yung Ç:ın~ 
Çung sinekler den kurtularak yemeğini 
rahacça yemiş oldu. 

dilen eserlerin mühim bir kısmını ha·ı 
rap ederek serginin de vaktinden en·el 
kapanmasının mucip oldu. 

Yakında açılacak umumi s~rgi -

lidin çakılı olduğu süve de yu· 
varlandı. Delikanlı buna dikkat 
etmişti.. Kendi kendine söyle
niyordu: 

- Acayip bu kapıyı açmış!ar, 
yahut açmak için hazırlanmışlar .. 
Kim ve ne vakit bu iş olmuş .. ? 

Hemen içeriye giren Baltacı
mn önüne düıtü, birbirine girmiş 
dallan ayırarak bir taş dehliz
den içeri girdiler. 

Ortada yüksek iki kanatlı ka· 
pıyı da açtı. Her köşcsini,herşeyin 
nerde oldu~ unu biliyordu. ı< a 
ranlıkta merdivenden çıkarak 

gizli dolabı bu!du. Zenbert-ği çe· 
virdi. Zülüflü ba tacı sırtında ya· 
aralı, bu işlere hayretle bakıyor· 
du. Açılan gızli kapıdan içeri 
gırdiler. Geniş odadaki uzun 
minderin üzerine yaralıyı yatırdı. 

Delikan!ı altı kollu bir şam· 
dandaki kahn mumları y~ktı . 
Baltacı, yaralının arkasındaki 

bıçağı çıkardı • Yaradan pıhtı· 
laşmı~ kan geliyordu. Derhal 1 

halledllmlş ,ekli 
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Jerde tec:hir edeceğim eserlerle hnl • 

ka yeni san'ati tanıtmış olaca ' 
ğımı ümit ediyorum. 

Mellh Nazmi 

yarayı yıkadı.. temizledi. Silahlı· 
ğındaki kavlıktan çıkardığı bu 
gibi işl~re yarıyan şeylerle sardı. 
Lakin başı ucunda balmumu 
g ibi sararmış, elinde ~amdana 

tutan delikanhnın yüzüne biç 
bakmıyordu. 

Baltacı yaralınm gö!<sünü aç
mış, kalbmı dinliyordu. 
Delikanlı sararmış, titriyor ve 

mumların ışığ altınd•, yatlarla 
dolu gözleri hemen hemen bınç
kırıklı bir ağlayıfa batlamak 
üzereydi. 
Ha.tilcı başını yaralıoın gök· 

sünden kaldırdığı vakit: 
- Kalbi çarpıyor. Biçak alet· 

lerc C:o !rnnmamış. Şimdi bunu kı· 
mı .dalmamalı. Koşup bir cerrah 
bulmak liıım. ,, 

D iyebildi. Avağa kalkarak ka· 
pıya c'. oi ruldu. Likin kuvvetli bir 
el ko undan tutmuştu. Bu anda 
hayre t v::: menuniycte delllet 
eden iki seda birden iki ağızdan 
çıktı: 

(Bitlnffi) 
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Bu sene gl>ro ... fUmOz Fransız 
filmlerinin en iyilerindendir. Fo
toğraflar temiz çekilmiıtir. 
Seı fena deiildir, aktörlerae 
birinci derecededirler. Salak 
bir .,arkıcı rolünü oymyan Michel 
Simon, o kadar sersem ki 
hayret etmemek kabil değil. 

Yürüyüşü, bahusus konuşması 
tam lizımgelen tesiri yapıyor. 

Filmde vazifesi, kızkardeşinin 
muhtelif kocaları sayesinde ge-

Alber Prejan 
Köstenceye kadar 
Geldi, döndü 

Paris - Amsterdam - Lihey 
- Roterdam - Paris - B~rlin
Viyana - Hamburg - Londra
Paris - Münib - Viyana - Bu
dapeıte - Bükreş -Köstence
Paris. 

işte Alber Prejan son günler· 
de, karada, denizde, otomobilde 
bu ıehirleri gidip gördü. Binlerce 
kilometre yol aldı, ta burnumu· 
zun dibine Kö:.tenceye kadar 
~eldiği halde lstanbula gelmedi. 
Halbuki gelecekti. Alber Prejon: 

- Mesele, diyor, Bükreı,e gi-
dip "Bas!ı:ın,, ve "Bahriyeli ~ar· 
kısı,, filimle"rini halka takdim 
etmekti. Sonra da, ekserisi 
Frans11:ca bilmiyen bu halka, 
ıarkılar da söyliyecektim. Kolay 
bir ıey değil mi ? Fakat bili 
hayret ediyorum, iyi muvaffaki· 
yet kazandım. 

Berlinde, sokakta giderken 
peıime takılanlar vardı. Bir 
kahYeye girsem, hemen orkestra 
"Paris damlan altında,, yı çalı· 

yor, halk toplamyordu. Yayan 
yörümek kabil değildi. Mecbu
ren otomobille geziyordum. 

Viyanada, bizi, Annabellayla 
beni, iıt:ısyonda bekliyorlardı. 

Artık ıapka giymediğimi biliyor· 
sunuz zannederim. Baş açık ge· 
ziyorum. Viy3nahlarm bundan 
haberi yoktu. Beni kar~ılamıya 
gelenler, şapkamı aramıya baş· 

ladılar. Anlatana kadar dert 
çektim. Gazeteciler derhal sebe
bini sordular. Ben de " buhran!,, 
dedim. Pek tabii lif olı:ıun diye. 
hemeD ertesi günü bütün gaze
teler kocaman harflerle yazma
sınlar mı? Olur şey değil. 

Ertesi günü otelde bir kabul 
resmi vardı. Ziyaretçilere imza 
da Yerecektim. Beş saat imza 
attıktan sonra bitkin bir hale 
geldim. 

Annabella'yla Budapeştede 
"Amerikalı oğul,, isimli bir filim 
çeYirdik. Bu mlloaıebetle bizi 
kayboldu zannetmişler. Koloşvar 
tivaımda sular taıtı, tren durdu • 
iki gtln bir tarafta kaldık, yola 
-~m~bille _ d_cvam ettik~_,.. 

ç meldir. Kızkardeıi (MadeJaine 
Renauld) koca ve Atık değiş
tirmeyi seven bir genç kadındır. 

Altın Kalp, kızkardeşin son 
kocasıdır, dalgın fakat her şeyi 
anlar, affeder bir kocadır. 

Biraz zazfü mevzulu olan bu 
film, hervakit neşeli, her vakit 
ince kalmıya muvaffak oluyor. 

Mükaleme kısmı çok güzeldir, 
Micbel Sımonsa Fraosada yeni 
parlayan yıldızların en iyisidir. 

Stenberg 
Darıldı mı? 
Meşhur rejisör Josef Von Stern

berg Amerikadan gitmek istiyor. 
Bu haft.ınm başmda ;·:ulivudu 

heyecana düşüren bir havadis 
verilmiştir. 

Josef Von Stenberg, Marlene 
Dietrichin oynıyac:ığı bir filmi 
idare etmeyi istemiş. ismi Sarışan 
Venfüı olan bu film, Marleoe 
Dietricble jozef Yon Stenberg 
tarafından dü.7ünülmüştü. Şim
diye kadar bu ik:i san'atkir hep 
bir arada çalışmışlardı. 

Steobergin gitmek istt:mcsi 
şirketin müdürüyle olan bir kav
g;ısından başlarnıştı, sebebi; Sarı
şın Venü~ filminin hikayesini 
beğenmiyen mildürün, hik&yeyi 
Amerikanlaıtırmasmdaodır. Bu. 
nun üzerine Stenberg stüdyoyu 
terketmiş, Marlene Dıterichsse 
Stenbergsiz film çevirmiyecegını 
söylemiş ve oda stüdyoyu terk 
etmiş. 

Josef Von Sternberg aleyhine 
şirket tarafından 100,000 dolarlılt 
bir dava ikame edilmiştir. Stern
berg avukahyla görütmUş ve 
kararıoda ısrar etmiı. 

Sternberııle görilşen bir gaze· 
teci kendisine birçok sualler 
sormuştur. 

Sternberg gitmek istediğini 
söylemiş, ve ancak rejisörün ser
best olacağı şirketlerde çalışa· 
cağıoı ilave etmiştir. 

Marlene Dietricb, Sternbr.rgsiz 
çalışamayacağım 6sylemittir. Hu
livutta dedikodular devam edi· 
yor. 

Sinemaların müşteri
leri yazın azalır. 
Sebebi şu: 

Bir arkadaşımıza şu suali sor
duk: 

- Son zamanlarda havalar o 
kadar sıcak olmamasma rağmen 
sinema salonları neden daima 
boş kahyor? 

Bu suale cevap vermek zan
nederim, o kadar müşkül değildir. 
Çünkü bütün bUyük sinemalar 
kıf mevsiminde gösterdikleri film-

1-:.ri. tekrar . gösteriyo!l_ar! . Son 

hafta içinde büyük sinemalarda 
yalmz bir yeni film vardı. O da 
belki de pek iyi reklam edile
madiği için o kadar rağbet gör· 
medi. 

ikinci bir sebep te bazı büyük 
sinemaların eski filmlerini gös· 
termekte devam etmelerine rağ
men mevki fiatlarım hala indir
memi9 olmalandır. 

Tarakanova 
Bütün sinemalar, mevsim sonu 

münasebetile, sene ortasında oy
n11dıkları filmleri, duhuliyeleri 
azaltarak yeniden ve tekrar eski 
gösterdikleri filmleri oynamıya 
başladılar • 

Bunlar arasında, Gloryada, bu 
. ~· ıfta Tarakanon filmi de vardır. 
~ 1 filmi gidip yeniden gördüm. 
! ıvelce seısiz olarak başlanmış, 
sonradan seslendirilmiş fakat ta
mamen eski sessiz filmler usu
lünde yapılmış olan bu filmi Ray
mon Bernar nefis bir şekilde ta
mamlamıştır. 

T arakanova, filmlerin sınaat kısım
lariyle uğraşanlar içi?ı birçok öğre
nilecek qeyleri gösteriyor. Beyaz 
ile siyabın tezatları, seslerin re
simlere kuvvet verecek bir tarz
da tatbik edilmeni, mevzuun her 
an ve bilhassa filmin ortasmdan 
sonra bitiyormu, ~ibi görünme
sine ve czamasıoa rağmen heye
can teessürü gittikçe arttırarak 

fakat hiç te gma getirmeden 
uzaClaıı çok güzel ve muvaffaktır. 

Basilbadel mevt 

Emil Yanings bir çok filmlerde 
muvaffak olduktan sonra kötü
leşmişti. "Tümült,, isimli son bir 
film yapmıı, burada tekrar eski 
şöhretini hatırlatacak kadar 
muvaffak olmuş. 

~ KISA HABERLEU 

A Yüz ıı;enç kız t'lrafından çevrilen 
Madchen'in Uniform filmi her yerde bü· 
yük muvaffakıyetler kazanıyor. 

Filmin bütün mesıırifi çıktık t:ın sonra 
22,000 l\hrk :ılAkad:ırlar arasında payl:ı· 

şılmı~tır. Bu ille tediyat umum hasılAtın 

küçük bir kısmıdır. 

A Alm:ın hükumeti tiyatrolard:ın 9 
milyon l\Iark vergi alacaktır. 

A Taubcr'in yeni bir filmi yapılmış 

tır. lsmi Aşk i\lelodisidir. 
~ KongTe ep;leniyor filmi, Amerik:ıda 

anca!< şimdi oynanmıy:ı başlandı. 
A Kagney, Jon Blondel, Marian 

Marş isminde üç artist • ki isimlerini 
yeni işitiyoruz - Varner şir etinde ça· 
Jışırlar. Bunl:ır sırasiylc haftad:ı 8,000, 
10 000, 28,000 Dolar alıyorlarmış Şir

kete müracaat etmişler, h:ıftalıkrannı art
tırmaıl:ırs:ı grev yapacaklarını bildirmişler. 

A Ameribd:ı p:ıpasb.r, bir film şir· 

keti aleyhine dava :ıçmışl3r. Sebebi de şu: 
Ademle Havva filmde çıplak görünüyor
muş. Bu da ayıpmış. Sinam:ı şirketinin 

vekili mahkemede şu cevabı verip berat - .. .. -· 

Hindenburg Hitler'le anlaştı 7 
Dr. Bronlng' in yeni kabinesine Httıer'cl' 

ler de girecek ve Almanya tamirat 
borcunu ödemiyt_Acek ·J 

Hitlercilerle tamamen anlaşmış Şlayber, Hammerstayn ve aıııı 
olan Hindenburg ve erkanı har- Rider olduğu halde, artık, ~ 
biye, sür'atle ve taraftarlarının nerin harbiye nezaretinde bırf0 hiç bir müdahalesine meydan olmadığını açıkca söylüyorlar ~ 
vermeden, Almanya da kanunu Groener harbiye nazaretioİ t 
ve Vaymar teşkilata esasiyesini ketm'ştir. Fakat dahiliye oe~f 
müdafaa edecek yegane adamı retini muhafau ediyor. BrüJJ 
silkip atblar. kabinesinin vazıyeh de fe~a~~ 

Reislcümhur Mareşalin tesvibi lktısat na&.arı Varmo!d'un ıstı 
ile, Harbiye nazırı aleyhine ya- siyle Groenerin ayrılışı kabiPe 
palan tuzak tafsilatmı veren aşa- sarsmıştır. t 
ğıdaki haberlerde mühim nokta- Şunu da söyliyebiliriz ki M. L 
lar I:Örülecektir. be meclisi tehir ctmea..ı ş o'saf 

Bu hadise şayana dıkkattir. Brüning kabinesi çoktan düşer 
Zirrı, gün geçtikçe Hitlerin ha- Kabinenin ömrü 

kimiyetinin ilerlediğini gösterir. DeyJi telgraf gazetesinin di .... 
Hitlerial evvela sade harici mes· ı t L b" t f d ft" oma muaa ırı ara ın an. _w 
clelerdeki noktai na!armı kabul len malumata göre Berlıodv 
edenler, şimdi de Harbiye neza- ecnebi biplomatlar ve müşab 
reti üzerindeki noktai nazarlarını delere nazaran bug:inl<ü Aldl 
da kabul ediyorl:ır. haku!Ileti, ceneral Gıoemer d 

Evvelce " Prusyayı elinde tu- sonra anca'< bir hafta yaşaft 
fan, harbiye nezaretini de elinde bilecektir. Hakim olan kana• 
tutuyor. ,, Derlerdi, ve şunu da göre gelecek kabine do!dor B~ 
ilave ederlerdi : '' Alman cüm- ning tarafından teşkil edile~ 
huriyetinin istikbali, polisinin e- ve Hitler taraftarlarını da ibtıfl 
!indedir.,, edecektir. Hitler fırkasmm n:ıll~ 
Sağa doğru temayül eden har- dil unsurları ve merkcz~e sa!'r 

biye nezareti arbk hissiyatım en muktedir Jiderleride seçiler 
gizlemek lüzumunu görmüyor. kabineye alınacaktır. 
Pek yakanda, Hitlercılerın ileri Doktor Brüning, mora\or10' 
hareketlerinin neticesi görüle- d rıt' mun nihayet bulmasın an so ... :t 
cektir. Almanyanın tamirat namına D" 

Bertin, ( Hususi ) - Hitlerin . .. 1 • fi 
para vermıyecegını soy cınış, ~ 

ordularının dag-ıtıldıg-ı günden- .. .,. 
bu suretle Alman siyasetıv 

beri, Groener'in bu hareketinin I 
tamirat işini kamilen sılip 

Beyaz Alman ordusu rüeaasmdan tef 
birçok kimseleri muğber ettiği pürmeyi istihdaf ettiğini gös 
malumdu. Beyaz Alman ordusu, miştir. 

Hitler grupunun liderleriod Hitlerin kıtaahyla samimi müna-
oebetlerde bu!unuyordu. olan Her Straoser'in gefece 
Yü~sek zabitandan mürekkep hükôm~te iştirak eclecoği pılS 

bif gurup, başlannda cencral hakkatc gSrülmektedir. 

Ayas Paşanın torunları 
Kim olum·sa o~sun mezarll!)I 

alamazlar de~iliyor 
Belediye bu ldd!ada 

lstanbul belediyesi Ayaspasa r.te - • büyük evde ikamete başlamış, b11, '/ 
zar lığının, belediye kanunu.. mü - hepten kendis~ne. ".Mezarlıkçı 1\

11 

cibince kendisine ait olduğ~n!-1 id • Aga: n~mı ~erı!_mı~tır. 01.J 
dia ederek mezarlık sahıbı ol - Kadır Aga, oldükten sonra ç 
duğunu söytiyen mütevelliler aleyhi - çocuğu da bu evde oturmuşlardı!·; 
ne dava ikame ettiği .raıılmıştı. 1',akat Salflhattin Molla BeyleıJ~ 

Dün bu hususta aldığımız mahi - ğer arkadaştan, ecdatlarından k d~ 
mata göre, lstanbul belediyesinin Gü~üşsuyuyla mezarlık_ arası~~ 
dava ikame etmesi üzerine Ayaspaşa yerın hududunda mezarhgın da ; 
mezarlığı hakkında adliyedeki dava - olduğunu iddia ederek, iddiaları~ 
ların yekunu üçe baliğ olmuştur. bit ettirmişler ve meza~.lığa. da ı{~ 

Bu davaların birincisi, Ayaspaşa ol,!Duşlardır. Bunun uzenne 
1
.,_tJ 

ahfadından olduğunu iddia ederek Aganın çocuklannı da mezarl 
Evkaf aleyhine dava ikame eden, ni . evden çıkarrnışlarclır. fı' 
hayet mütevelli olarak bu mezarlığa Uçüncü c!ava da; belediye tar'e41 
sahip olan SaHihattin Molla Bey na • dan mütevelliler aleyhine ikame. 6f 
mında bir zata aittir. Salahattin len ~avadı; .. İstanbul belediJ·e.shısif 
Molla Bey ve bir ~..ok akrabalan bu kaf ıdaresını de davaya dahıl e 
s~~e~le sahip oldukl~.n mezl!-rhk ara - tir. e) 
zısını parça parça yüksek fıatla sat - Diğer taraftan, bu davalar cer -
mrya başlamışlardır. ederken Basvekil ismet Pş. nın :r 

Salahattin Molla Beyle birlikte üzerine bir" de tahkik heyeti t • 
mezarlığa sahip olan Kaymakam Sa • edilmiştir. 1-
lih Bey namında diğer bir zat ta his - Tahkik heyeti meyanında bıl,:.1 
se.<\ine düşen bütün mallan satarak nan müverrih Ahmet Refik )Jt~ 
Mrsıra gitmi~tir. mezarlığın Buyezidh·eli ,·akfınd~ıı 
. ~kinci davays!l, m~tevelli olduğunu duğuna dair bir ~ok mühim ,.~511' &f 
ı~dıa eden Sa~<ihattın M.~ııa ~eyle elde etmiştir. Vesikalar, heledı>'e,,J 
Kaymakam Sa_lıh Bey ~e dıger bır çok rafından mahkc.-meye ibraz olun~ > 
şahıs.lar aleyhı_n~, Ka_dır Ağa n~nıın · trr. Belediye hu suretle araz!n'11e 
da. bı~ z.atın varıslerı tarafına ıkame yaspaşaya ait olmadığını, bın~!ııj 
edılmıştır. de Ayaspaşamn ahfadı kim olu~ 

Kadir Ağa ,.e aile..<;inin iddialarına sun onlara da intikal edemiYe 
nazaran; bi.iyük babaları olan ''Kadir iddia etmektedir. 
Ağa,, Ayaspaşa'n·n öz ahfadındandır. 
Ve bütün bu mezarlık yerleri kendi -
]erine aittir. Kadir Ağa bir arrı Irk 
fakir düşerek mezarlığın köşesindeki 

etmiş: 

- Efendim, biz kitabı mukaddeste 
ne okuduksa. onun filmini yaptık. k.a · 
b:ıhat bizde değil ki : 

A Liyonel Bırrimoru, bir gömlekçi 
116 Dolar borcu olduğu için dava et
miştir. 

AParamunt şirketi Amerikadaki sine· 
m:ılarından b:r kaç tanesini kapatmıya 

karar vermiştir. Bu suretle 38 milyon 
Frank iktısat yapacakmış. 

Ameli hayat mazunıar• ( 
Ameli hayat mektebi meıa;_, 

lara gclece!< Perşembe v~ C&ı JI' 
günleri Galatasaray lisesi ~et' 
nunda bir müsamere verece't."I._ 
dir. Müs:ımere programı 'J1 
zengindir. Bilhasu bu meY'" 
musi~ili bir komedi de oy~ 
caktır. Musikili komedinin. ,ti.. 
yaj, koıtüm ve sahnenin ıd uJ 
si işleri amatör artist Nural 
Klzım Beye tevdi edilmiıtit• 


