
Büyük ölüler için Üniver
konferans salonunda site 

muazzam 
lacaktır. 

bir 

FIATI 5 KURUŞTUR 

Mayi madeni 
Mahrukat, madeni 
Yağlar inhisarı 

Hükiimet geçen ay bütçe ihti -
taçlannı kartılayacak tedbirler a
lırken; mayi . medani mahrukat 
\'e madeni yağlar ithalatının inhi
aar altına alınmasına lüzum gör • 
llıüş ve bunu bir layiha ile Millet 
Meclisine teklif etmifti. Hükiime
tin böyle bir karara varmasına sa
ik olan· sebepler f(>yle hülasa olu
nabilir: 

ihtifal yapı-

sahip ve Bll§Dluharriri : Sürt Meb'usu MAHMUTı 

9 uncu sene No. 2916 CUMA 23 MART 1934 

Kazanç kan~nu dün Mec
liste kabul edildi 

Trakya umumi mü/ ettişliği 
Dahiliye vekili diyor ki: Trakya, bu Türk 
vatanının Türk kanile en mebzul olarak yugurulmuş 

azız bir parçaşıdır. - Kabul edilen diğer kanunlar 
Muhacirlerin getireceği mallar 

1 - Bu maddelere olan umumi 
'h b' tt t ANKARA, 22 (A.A.) 
l f yacın daha salim ır sure e e - Büyük Millet Meclisi 
inini, bugün reisi Kazun Pa§a 

Romanyada balkanların en 
büyük silah fabrikası olacak 
bir fabrikanın kurulacağı 
haber veriliyor. 

Tel 0 ( M&dilr: >1318, Y u.ı itleri müdürü: 24319. 
• idare •• Mathu ı 24310. 

2 _ Ham petrol ithalatının sıkı Hazreterinin riyasetin -
lıir mürakabeye tabi bulundurul - de toplanarak kazanç 

• Tergisi kanununun muh-
Anlıcrra lnkıllip kürsiiriinde Bofoekil lmıet P"l" OÇ'f derai ni veriyor •••• - • 

llıası zaruretı, telif encümenden gelen 
3 - ·- Gümrük umumi tarifesinin maddeelri üzerinde mü-

695 inci numarasında rı:>.yılan mah zak'f"'ede bulunmU§ ve 
tııkat ve yağlar üzerinden devletin kanunun heyeti umumi-

. d ak yesını kabul etmi§tir. 
temin ett' ği van atı arttırm • Maddelerin müzakere -

Ham petrol iti diye, bugün. o~ • &inin sonuna doğru ma.z 
lada; üzerinde durulmaya layık bata muharriri Refik 

I 

Beş senelik 
Program 

_.,_ 

lAnkara hükumeti Londra 
1 ya nasıl davet edilmişti? 

h . d z· mi k t Şevket Bey aöz alarak Htl3an Fehmi Bey (Gümüşhane) Relik Şeoket ır mevzu var ır. ıra me e e - , __ 
1 .... bul edilmiı olan 34 B. (Manisa) Mükerrem Bey (/&parla) le henüz iptidai maddesi o mayan, 

d Üncü maddenin ba.zı fıkralannm ta - Ha.an Fehmi Bey (Gfuniqhane) 
&anayide de kullanılmayan ve ev dili için heyeti umum.iyeden encüme- de ayni noktai nazarı müdafaa eyle· 
let varidatı üzerinde dikkate fa • ne verilmi§ takrirler bulunduğunu fa- miftir. 
Yan b · r tenakusa sebebiyet veren kat encümenin bu takrirlerden bir km Makanu riyaset §İmdiye kadar böy 
bir mevzuu himayede hükumet ne mını kabul etmekle beraber bir kıs - le bir usul olmadığı gibi dahili nizam 
ikbsadi ne de mali bir menfaat mını kabiıl etmediğini kaydederek da namenin sarahati de buna mi.ni oldu 
görmemi.tir. ha evvel bu cihetleri izah etmek ute ğunu İ§aret etmi~ ve cel1eyi tatil eyle 

eliği halde unutmuı bulunduğunu söy- miıtir. 
Daha sonra piyasada hakiki ve '-'ittir. Doktorlar, Avukatltır 

temiz petrol bulmak mütküli.bnı Mükerrem Bey (Isparta) - Meoe- ikinci celse açıldığı zaman reis K& 
da doğuran ham petrol ithalabm ~e usul hatası bulunduğunu, madde zmı Pa§a Hazretleri, encfunenin mad 
tahdit için, hükiimetin Meclise va mn kabuliinden evvel bu bapta en - dede yap1lmuıru kabul ettiii tacliliitı 
k cümen taralmdan izahat verilmesi İ· i teklifini yerinde bir teklif ad - heyeti umumiyenin taıovibine arzeyle 
d cap ettiğini bu itibarla maddenin tek dig"ini , haricinde kalan teklifelri na 

etmek lazımdır. Türkiyede pet • rar müzakere&i lazım geleceğini ileri 
rol ar~tırma faaliyeti devam et - oürmiqtür. (Devamı 6 ıncı sahifede) 
rnekte ve bu aratbrmalardan he - 1 ~=========~================== 
nüz kat'i bor netice elde olunma - B • k ki d 1 
nu,br. Memleketimizde Htihlak er }fi SO ·a arın a pat ı-
olunan mayi madeni mahrukat ve 

madeni yağlar bugün tamamen •d b• b b ' 
hariçten temin edilnıektedir. Bu yan manı ar ır om a 
vaziyet karşısında, ileride memle- • 
ket dahil'nde petrol istihsalahna 
h~landığı zaman, daha geniş teri 
tibat almak maksadile fimdiden 
alınan bu tedbir yakın yarın 
içi:l bir hazırlık ta sayıla.bilir. 

ithalatı devlet inhisarı altına a
lınması mukarrer mahrukat ve yağ 
lardan memleketimizin başlıca ih 
tiyaç gösterdiği petrol, benzin ve 
mazottur- Bu maddelerden 1933 se
nesinde vaki ithalat mikdarları ve 
devletin aldığı rüsum föyle tesbit 

1 olunnıu!tur: 
Kilo 

mikdarlan 
Alınan 
rüsunı 

Petrol 28,828,147 4,087,605 
Benzin 19,422,658 3,252,231 
Mazot 29,922,557 425,390 
liam petrol 8,061, 111 63,350 

Bunun Göring' e karşı bir 
olduğunu söyliyenler 

Dün Ajans telgrafları Berlinde 
Unter den hinden caddesinde bir bom 
ba P..ataldığlnı ııe bu bombanın M. 
G{irini"e ~üteııeccih olması ihtimolini 
'1ildirmiflir. Eğer hakikaten suikast 
M. Güring'e karfı iııe bu çok ıayanı 
dikkattir. Çünkü M. Goring M. lrıt
ler'in en ileri gel.ın ıelle,.;,;dcn biri
dir. Ve Almanyada Baıoekilin Mi 
kolu diye anılmaktadır. Ba hususta 
gelen telgraf ıudar: 

BERLIN, 22 (A.A.) - Havaa Ajan 
uıun muhabiri bildiriyor: 

suikast 
var 

1 

Programın tatbikine 
filen geçiliyor 

--o--

Kayseri fabrikası 1 nisanda 
İnşaya başlanıyor 

Milli kurtuloq Türkiyeainde yeni 
bir inkılapçı hamle daha görüyonız. 
Devlet, kuvvetleri · 
nİ seferber ederek 
Milli ikhsat cihazı
nı bir plan, bir prdg 
ram çerÇeVesi için
de yeniden kurmak 
davasmı bizzat ken 
di yüksek iradesi al 
tına alıyo.,, Türk ik 
tıaadiyatı, ilerle -
yen seyri içinde dev 
Jetin yükoek otori
ter ve yaratıcı mü -
dabaleıin.e- mevzu o 
luyor. lktısat politi -
kasında yeni bir dö Nurullah Esat B. 
nüm noktası olan sa 
nayi programile devlet, millet bütün
lüğünü tahakkuk ettirme yolunda en 
ileri ve kurtarıcı bir adını atmıf ol • 
maktadır. Programın tahakkuku mem 
lekette aaıiayile ziraa.tin bir plan da
iresinde birj.birini tamam.alaına.&ı gibi 
çok ileri bir \)ı:trııat hünyeıi meydana 
gcti.reeektir. Ayni u.manda. memleke 
tin milli müdafaaaı bakımından da 
mühim bir mevki alacaktır. Türle dev· 
leti pek ya.kın bir atide yakın şarkta, 
Raıyonel teknikli iktısadi kabiliyeti 
yüksek ve ileri bir memleket olmağa 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Meclis reisi 
Bugün geliyor 
Kazım Pş. Hz. şehrimizde 

bir kaç gün kalacak 
Bu cetvelden kolaylıkla anla,ı

lacağı veçh'. le, petrol ve benzin is
tihsal edilmek üzere İptidai mad -
de olarak ithal edilmekte olan 
ham petrol, gümrük resmi düşük 
olduğu için devlete hemen hiç bir 
~aridat temin edememekte ve üs -
lelik benz: n ve petrol ithalatını da 
•ekteye uğratarak, bu maddelerin 
tiimrüklere temin edecğie varida -
lt baltalamaktadır. Petrolün kilo 
haşına gümrük resmi 12,60, ben -
Zinin 13,20 olduğu halde ham pet
tolün 1 kuruftur. 

Dün "Unter den !inden" caddesin
de bir bomba patlamıttır .. Reoni ""'
hafi! bu hususta çok ketum da~ < 
maktadır. Dönen bir şaiyaya göre, 
bunun M. Göring ile Berlin milialeri 
müdürü M. Emst'e karJı bir suükast 
olduğu mevzuu bahiatir. Fakat bu zat 
lar o zaman büyük bir gemi vinçinin 
kii§at ...,.mini yapmak için Niederfi • 
non'a gitmek üzere yolda bulunuyor 

ANKARA, 22 (Telefonla) - Mec 
lis reisi Kazım Pıqa hazretleri bir 
kaç ırün kalmak Üzere latanbula ha-

1 reket etmi§tir. 

HükU!"etin meclise vermiş ol -
duğu projede, bu maddelerden 
tiimrük resminden maada iStihlilk 
~e muamele vergisi olarak alınan 
lrıikdarlar tevhit edilmiş ve bu mik 
darlara inhisar hakkı da ili.ve su -
retile inhisar resmi ünvaniJe 
kilo batına alınacak resim mikda
rı tayin olunmuttur. Bu formüle 
töre petrole bir zaın yapılmamak 
tadrr. Hanı petrolden ire, kilo ba
•ına alınmakta olan 0,26 kuruş 
muamele vergisi yerine alb ku. -
tut inhisar resmi alınması derpış 
0 lunmuttur. Benzinde kilo başına 
halen 1,80 istihlak, 1,80 muamele 
~ergisi olarak 3,60 kuruş alınmak
tadır. Buna inhisar resmi olarak 
~,40 kuruş ilavesile benzinden ki : 
o haşına bef kuruf inhisar resını 
&.lıııması teklif edilmittir. 

Mazota gelince, bundan mua -
llıele vergisi olarak alınan vasati 
(SO) santime (50) santim ilavesi -
le ceman bir kuruş inhisar resmi 
&.lınması dütünülmüttür. Fakat 
kaydetmek lazımdır ki, bu inhisar 
layihası Meclisin Gümrük ve İııhi-

!ardı. 

M.Göring 

Diğer tanftan bu auika$tın "Büyük 
Katerine' - fngiliz filmini gösteren ai
'nemanın sahibi Avusturyalı M. Da -
vid Boliver' e karşı yapılmrt olduğu 
zannedilmektedir. Yıldızı Yahudi ar 
tisti olan bu film, daha ecnebi diplo -
ma.tlarr önünde gösterildiği alqam na 
zilerin ya.pbğı nümayi§ler üzerine Al 
ma.nyada menedilmitti. hafif surette yaralanmıthr. ŞoflSr 

ağn- yaralıdır. Otomobil harap olmuı 
, B.omba parçalarından biri M. Bo· tur. Suikaatm fa.ili 1.e§his edilememiı-
lıvenn otomobiline diipnüş ve kendisi tir. Birçok t..vkifat yapılını§hr. 1 ı Tı 111111111111111 111 ıı ıı ıı ı ıı 11111111111111"' "11111111 ııııı ıııı ı ı ı ıı ıı ııı ıı ı ıı ıı ı ı ı 1111111111111111111111' 

- ş Bankası hissedarlar ~ 
: U. heyeti dün toplandı i = e 
~ Bankanın devlet vecibelerini ifa ~ 
= E 
~ hususunda göster- ~ 
§ diği istical teşekkürle karşılandı ~ 
- Bilanço tasdik edildi. İdare meclisi = 
§ azalıklarına eski azalar seçildi 
= = :::; ~KARA, 22 (A.A.) - Türkiye lı Bankası hi&aeadarları alelade = 
;:: ~umı h<;:reti bugün aa.11.t on b~te banka .~erkezinde toplanmı§br. = 
:::; lçtımaa. S~rt Mebusu ve Banka ıdare mechsı reisi Mahmut Bey riya- =: = ~e~ftı~ = - = S Ruznameye nazaran 55 
§ .. Okunan idare mecli:i ve mürakıpler raporu kabul ve ı933 &eneai. -
§_ b~lançosu tasdik ve idare meclisi ibra edilmi§tir. Gene nıznıııneye da- §5 = hı~ madd-;.lerden, temettülerin taksim sureti ve tevzi tarihi teshil edil- = 
- rru§ ve muddeti nihayet bulan idare meclisi yerine yeni idare mecliai -

l'~lar encümeninde müzakere edi ;;; •zalan ve mürakıpleri aeçilmi§ ve 1934 sen0!$ind 'd 1.. 5 
'rk h k• • kl•f tt•v• 'nh' - e ı are mec 111 aza• -· en Ü umetın te ı e ıgı ı ı- ;E (Devamı 6 ıncı sahifede) ::= 
d:tı ~e=~:ır~:: t~ı~~:~::ıe ~ !:r:: ~ t:~ ~ 111111 ! 11. il lll l~lll il il l il lll llll llJ il 111.11~11111~ili!11111111111111 111 1111111ilil111 l f Ulll lfl llflllll il lll il il il ll llİi. 
lııu,, ve bilhassa ham petrolden 1 es.~ ıtıba_rıle .kanaat. getır~lmış.tı~. ı hanın son 'eklini alması ihtimali 
kilo h 6 ku d ··1 15 kurut Dıger reıım nısbetlerı de bırer ıkı- vardır. 
. atına ruf egı , ku 1 'l ı· · · 
llıhiıar reımi alınması lüzumuna ter rut arttırı mau suretı e ayı- Mectli SADRETTIN 

lbrahim Tali Bey de geliyor 
ANKARA, 22 (Telefonla) -

Trakya iltjnci umumi müfettişi lbra
(Devamı 2 inci sahifede) 

Muhiddin B. geldi 
Vali Bey bir çok şehir 
işlerini Ankarada hal

letmiş olduğunu söylüyor 
Bir haftadani>eri Ankarada bulunan 

Vali ve belediye reİısi Muhittin Bey, 
dün Ankaradan §el>rimize avdet 6'mlt 
ve Haydarpaşa istasyonunda vilayet ..., 
belediye erkaru ve diğer bir çok z.,. 

(Devamı 2 inci sahifede) 

111111111111111111111111111111111111 

Çocuklarımızı 
Nasıl 
Okutabiliriz? 

Bugün 'de Halkevi Reisi şe
hir meclisi azasından Ali Riz.a 
Beyin fikirlerini nefrecliyonu;. 

6 mcı sahifede 

QIUUHUUlllllllWUlllWllU 

Hikmet Bey dünkü dersinde Londra 
konferansının nasıl 

başlayıp nasıl bittiğini anlattı .. 
• • 

ikinci lnönü muharebesinin sebebi 
Maarif vekili Hikmet 

Bey dün alqam Oni .. er • 
site inkılap küraiiaünde 
derslerine devam etmiı
tir • . Hikmet Bey dünkü 
dersinde Londra konfe
ransını, bunun neticesini 
ve Londrada o zamanki 
Hariciye vekili Belrir 
Sami Beyin akdettiği üç 
mukaveleyi ve bu mnka
velelerin Anka.-.. hükU
nıeti tarafından redde -
dildiğini anlatmı§tır. Hik 
met Beyin dersinde tut
tuğumuz notları a§&ğı -
ya yazıyoruz : 

Bu derste Londra kon
feransmdan babaedece -
ğiz. Bu konferaııaa milli 
bükUınetin davet edilme 
ıi şu şekilde olmuıtur: 

27 Kanunusani 1921 
de Gazi o vakit Sadra
zam olan Tevfik Paıa • 
dan bir telgraf. almıJlrr. 
itilaf devletleri Londra
da bir konferans topla
dılar. Osmanlı hükUıne
ti davet edilmi§tir. Şu 
§artla ki O&manlı murah 
hasları araunda Ankara Hikmet 'dey aünliii ıfersinde .. 
hükiimeti murahhasları da bulunacak 1 lepneliydi .. Osmanlı ve Ankara hüku 
hr. Bu davet Ankara hükUınetine bü- metleri a.raunda bazı muhabereler ol 
yük bir f•rsat veriyordu. Hakiki hüki'i- du. Telgraflar teati olundu. Gazi o za 
metin Ankarada olduğu kanaati yer · (Devamı 5 inci sahifcd-.) 

Dedikodular karşısında .. 
Yıktığımız 55 senelikti, kurdu

ğumuz daha 5 aylık! 
Cumhuriyet kendi müesseselerini kurmak, onlarla biz
zat alakadar olmak hususunda lüzumu kadar kıskançtır 

Hakimiyeti milliye diyor ki 
'ANKARA, 22. A.A. - Hakimi

yeti Milliyenin bugünkü başmaka
lesinde Falih Rıfkı Bey, lstanbul 
Onioersitesindeki ecnebi profe
sörler hakkında yapılan dedikodu
ları ııe neşriyatı mevzuu bahsede
rek diyor ki : 

'' - 1 stanbuJda ecnebi profesörlerini 
müteessir eden telkin ve dedikoduların 
r:aaıl ve ne için çıkanlmakta olduğunu 
hakikaten anlayamadık. Cümhuriyet 
hükilıneti Türk üniversitesini yeniden 
kurdu. Eski kadroyu tasfiye etti ve yeni
deq ehil müderrisler aradı, buldu. 

Böyle bir i.lah teşebbüsünü bir tal
l:otnut•uzlukler uyandrracaiına / 
~· okttD'. Fakat bütün bu mukave' 
ni:cayet silinip gitmeye mahkum 
Çünkü Cümhuriyet bükiimelinin · 
Lir üniversite vücuda getirmek hu• 
<~aki iradeıinin onüne geçmek imlt., 
, oktur. 

Artık bizim olan ecnebi profesörleri
nin çoiu memleketlerinde esaaen bu rüt
beyi haiz idiler ve içlerinde Berlin üni
versiteainde fakülte rewliği etmiı olanl..
da vardır. 

Bir profesörün çalıpna vasıta ve sa 
haları tunlar.!~ A 

1-Takrir, 
2 - Seririyat, 
3 - Laboratuvar,' 
4 - Seminer. _ 
Ecnebi profesörlerine takrir hususun-

da yardun edecek olanlar, bizim lisan bi
lir gençlerimirdir. 

Serirİyat bize ait bir ittir. Laburatu
var ve ıeminerde böyledir. Bu dört va-
11ta da 82 çok nokaan olabilir. Fakat bu 
noksanların hiç biri bugün profesörler· 
den hakkile istifade edilmesine mani ol
madığı gibi, maarif vekilliği hepıini mü
temadiyen düzeltmek ve tamamlamak 
yolundadır. Selihiyettar makam. bu ek-

Hakimiyeti Milliye B«Şmaharriri 
Falih Rıfkı Bey 

silderin sene başında telifi edileceğini 
bize bildirmiıtir-. 

Takrir huousunda iki ıey birden ol
maktadır. Bir taraftan terciimeler gün .. 
den güne iyileşmekte, diğer taraftan ho
calar türkçc öğrenmektedir. 
Şimdi bir bu vaziyeti muhakeme edi

niz. Bir de her hangi bir gazetede, ecne
bi profesörlerden iıtifade edilemiyor 
diye ortaya bir dedikodu atılıp, şurada 
burad tqvik olunan bir iki talebenin il~ 

.(Devamı ö mcı sahifede) 



Tarihten Parçalar: 9 

ç NAKKALE! 
Yazan: Amiral Sir Roger Keyes -------

"Türkler büyük bir civanmerlik 

Bunu gün 
kaydetmitim: 

gösterdiler .. ,, 
defterime 9u yolda derece meyus ve müteessiriz. Sa. 

"Biz,, Queen Elisabeth'te bulu
nanlar, 7arın siperinden çıkar çık
maz derhal süpürÜleceklerini zan
nettik; zira gemilerden yapılana
te,e rağmen, akıncılardan biri ye
rinden kımıldanır kımıldanmaz, o 
şeytani makineli tüfekler derhal 
harekete geçiyordu. 

"Bu vaziyet kartısında muhriple
rin himayesi altında sandallarımız, 

• sahili tarayan makineli tüfek ate
şini hiç sayarak sahile gidip yara· 
lıları getirdiler· Bu bahadırane tah
lis ameliyesine bir saat kadar ta· 
hit olduk. 

"Türkler büyük bir civanmertlik 
gösterdiler, yaralıların sedyelerle 
nakledildiklerini görünce yaralı
lar sandala bindirilinceye kadar a• 
teş kesiyorlardL Küçük bir "9"t.tana 
tarafından çekilen muhribin.filika. 
sı ilk önce hareket etti. Sonra kü
çük bir sandal gemiye dönmek üze· 
re kalktı. Filika yolda ehemmiyetli 
bir surette deli~it olacak ki gittik
çe alçaldığını, efradın da gemiye 
gidinceye kadar çamçakla su attık· 
!arını gördük. 

Bütün müfreze geri getirildi. 

" Bunun üzerine uzun bir durgun
luk oldu. Anlatılan akıncılara ku. 
manda eden zabit maiyetindeki ef
radı nasıl kurtaracağını dütÜDÜ· 
yordu. Nihayet, bunlan, topların 
ıskata muvaffak olamadıktan ma· 
kineli tüfeklerin aleti altında An
zac sahiline kadar yürütmektense 
sandalla gemiye getinnenin daha 
hafif zayiatla münıkün olabilece· 
ğine akıl kesmit olacak ki sandal 
gönderilmesi için itıı.ret verdi. Her 
biri iki filika çeken iki motorobot 
~iddetli mak ineli tüfek atefİ albn· 
d a sahile hareket etti ve bütün müf
rezeyi geri getirdi. 

"Biz uzaktan bakanlar, bütün 
:zayiatın altı piyade neferile bir bah 
riye neferinin makrul dütmesinden 
ve on sekiz piyade ile iki bahriyeli· 
nin yaralanmasından ibaret oldu. 
ğunu itilince zor inandık.,, 

~ * * * 
Alman tahtelbahirlerinin Türk 

au\anna ge\ınesi ve lngiliz • ltal· 
yan bahri mukavelesi dolayısile 
"Queen Elisabeth'le en iyi dört es
ki zırhlımızm ve dört kruvazörün 
geri dönmeleri hakkında Bahriye 
Ne zaretinden alman 13 Mayıs 1915 
tarihli telgrafı bahri taarruzun tek· 
rarı fikrinden tamamile sarfma· 
zar edilmesi demekti. Bu suretle 
donanmanın muavenetinden he
men de tamamen mahrum kalacak 
ordunun boğuşmak vaziyetinde. 
kalacağı dü9üncesi herkeste 9id· 
d e tli bir telaş ve meyusiyet uyan
dırd,. 

O gece gün defterime şu satırla· 
rı yazdım: 

"Queen Elisabeth'te son gece
miz, gemiden ayrıldığımız için son 

Muhiddin B. geldi 
(Başı 1 inci sahifede) 

vat tarafından karırlanmııtır. 
Muhittin Bey, dün öğledetı sonra 

vilayete giderek bir müddet meıgul 
olduktan sonra belediyeye gitıniı ve 
akşam geç v..ı.ite kadar orada çal.ıı -
mııptır. 

. _Yal~ ve belediye reisi, dün kendi -
aını z:ıyaret eden gazetecilere ıu be
yanatta bul.umnuJtur: . 

bahleyin "Lord Nelson'a,, geçece
ğiz. O gün, sabahın saat ikisinde 
"Goliath'm batması ve~ yüz ki· 
tinin ölümü ile bBfladı ve hayabm
da geçirdiğim en uzun gün oldu. 

"Yorgunluktan bir let haline gel
dim. Oldukça da ümitsizdim. (Bü&
bütün ümitsizim diyemem, çünkü 
sonunda muvaffak olacağımızdan 
eminim ) Yalnız timdilik taliimiz 
adam akıllı döndü. Amiralı ve Bah
riye Nezaretini ikna edip tasavvur 
ettiğim büyük hareketi yaptırmak 
huıuıundaki kuvvetli ümit te artık 
suya düşmü,tü. 

"Churchill'in müzahereti:,, 
imanım var. Kalbim de kuvvetli. 

Filvaki taliin pek fena sillelerine 
uğradığımız için bunların her iki· 
ıi de lazım. Amiral bu sabah ga. 
yet hot bir telgraf aldı. Bu telgraf
tan dolayı Winston ChurchilPe na· 
ııl tefekkür edeceğimi bilmiyorum. 
Bizimle bu derece alakadar olması 
ve içimizi bu kadar iyi görmesi 
cidden güzel. 

"Harekata ba,lamak hususunda 
gösterdiği isticalin şimdi bize pa
halıya malolduğunu söyliyerek ken
disine tarizde bulunulduğunu zan
nediyorum. 

"fakat eğer o da hükümeti bu 
ite sürüklememiş olsaydı, bu teşeb
büs kimsenin aklına gelmiyecekti. 
Halbuki 'urası da muhakkaktır ki 
harbi bitinnek hususunda hiç bir 
,ey, gayrikabili ictinap gördüğüm 
nihai muvaffakıyetimiz kadar mü
easir olmayacaktır. Şayet 25 şu· 
batta elimizde bir ordu 'mevcut ol
saydı, timdi her şey olup bitmit 
bulunacaktı.,, 

Ertesi gün Bahriye Nezaretinden 
bir telgraf geldi ve korktuğum en 
fena ,eylerin ™'psini teyit etti. Bo
ğazları zorlamak makaadile müsta· 
kil bir bahri tetehbüs yapdmasına 
müsaade edilmiyordu. Onun için i. 
te yeniden başlamak, bizim de ro
lümüzü oynamamıza müsaade edi· 
leceği günün biran evvel hululüne 
dua etmek, ve bu esnada da ordu
nun noksan ve ihtiyaçlarını ikmal 
etmekten bqka yapdacak bir şey 
kalmam19tı. 

- Bitmedi-

Mussolini hava 
Talimlerinde 

ROMA, 22. A..A. - Stefani bildiriyor: 
M. Muuolini hava nazın sifatile ve ya
nında havıı. müsteıarı olduğu halde dün 
sabah Montecelio tayyare limanına git· 
miJ ve filolar tarafından yapılan talimler 
ele hazır bulunmuıtur. Bundan sonra M. 
Muuolini hava inşaatı müesseselerile in· 
şa edilmekte olan büyük hava tecrübe 
merkezleri binalamu gezmİftİr. 

Bir tayyare kazası 
ROMA, 22. A.A. _ Bi.r ltalyan deııfa 

tayyaresi dün Frescia civarında dütmüş 
ve Üç rakibi ölmüştür. 

İbahim Tali Bey 

I Ge~zlo~inci sahifede) 
hİın Tali Bey bu ak§<UJ1 lstanbula ha 
reket etmittir. lbrahİın Tali Bey latan 
bulda iki giin kaldıktan sonra Kara • 
denizde ufak bir ııeyahat y.aparak şeb 
rimize dönecektir ve burada Trakya 
umumi müfettitlik itlerile meıgul ola 

Silahsızlanma meselesi 
M. Makdonald'' harp sebeplerini or
tadan kaldırmak lazımdır,, diyor 

Avrupaıla ırilahıulanma edebiyatının ucu, şonu yok gibi görünü
yor. Ne kadar =mandan beri devam eden müzakerat henüz sağlam 
bir yola gİrmemqıir. Şimili de Fransa ile lntPJtere arasında ba mese• 
!enin aki•l~e f'llıit oluJIOru:ı:. 

29 KGıumaııani tarihli lntPliz muhtırasına Fransanm ceoap oerdi
iini cıe ba cevabın dtilaa 7'iycıule menli olduğunu telgraf haoıuliıri ola • • 
olarak )'<UDUfhk. Bununla beraber lngiliz nazırları nezdinde ümit kı· 
rılm'f deiiIJir. Çünkü eooelki lngili:ı: muh~ırası nihayet tadil olunabi
lir. Ltiyetegayyer değildir. Emniyet meselesinin tahh emniyete alın -
nvuı, oe Abnan.)ıarun tekrar ve bilhaasa haoa kavoetleri itibarile ıri • 
lahlanman lngilterede meolrü tktidan tutanlar beyninde alaka ile ta
kip olunmaktıulır. Frana:ı: muhtırıuı sayesimh lngilterenin umumi 
emniyet meaelesini oe Cemiyeti Akvamın takoiye•ini görüprıek hwnı· 
ıunda Franııa ile anlafm<DI muhtemeldir. Diğın taraftan Daily Herald 
gazeteıri fU noktai na:ı:arı takip etmektedir. Eğer Fransa ile Almanya 
fİmdilıi likirlerinde urar edecek olurlarsa bir silahsızalnma mukave
lesinin akdi gayri kabihf'ır. 

Dün bıı hususta aldtJiımız telgraflar ıunlardır: 

Makdonald fikirlerini anlatıuor 
LONDRA, 22. A.A. - Muhalif a-.,. 

le partisi milli müdafaa tahsisatı hr ı. .• n. 
da avam kamarasında müzakere aç.nı~
tır. 

M. Macdonald bir aüale cevaben hava 
hizmetleri tensik edileceği cihetle bu 
kısımda mühim bir inkitafa intizar edil
mesi liizım geleceğini söylemiıtir. 

Deniz programı mutlak surette Lond
ra muahedesinin budutlan içinde kalmnk 
tadır. 

M. Macdonald silahlann yalnu: baj:na 
sulhu temine kafi gelmiyeceğini ve l n gil 
t~eniı:ı bir hakkaniyet ve wz13.§ma sure.o 
tı. ~allı bulmak ve tekmil harp sebepleri
nı ızale etmek için bütün gayretlerini 
saıfetmesi icap edeeeğini söylem.iştir. 

M. Edenin noktai nazarı 
LONDRA, 22. A.A. - M. Eden, mu· 

hafazakarlarm bir içtimamda, silihsız· 
lanma ko_Meransı akim kaldığı takdirde, 
bunun ınıllet1er cemiyetine vahim bir dar 
be olacağını ve bir çok milletlerin o za
man silahlarmıu. Tazİyetini tadil etmele
ri lazım geleceğini söylemi9tir. 

lngiliz Japon Amerika filoları 
VAŞiNGTON, 22. A.A. - Bahriye 

nazırı, M. Sivamon, Vaşington deniz 
konferansından evvel Amerika ile Japon• 
ya arasında göriitmeler yapılması lehin· 
dedir. Müınaileyh, lngiltere, Japonya ve 
Amerika filoları arasında §İmdi mevcut 
nisbetin muhafazası icabedeeeğini söyle. 
mittir. 

Bczlduin'in fikri 
LONDRA, 22. A.A. - M. Baldvin, 

avam kamarasında İmparatorluk müda
faası hakkındaki bir müzakere sırasın· 
da ezcümle demiıtir ki : 

" lngiltere hükfımeti meseleyi aylarca 
derin bir surette tetkik etmiş ve bu yol
da hazırlanan proje üzerinde müzake
reler ve tadiller yapılmış olmakla bera
ber aivil tayyareciliğin hava tehlikesini 
temamen bertaraf edebilecek bir tarzda 
kontrolü usulünü bulmali: mümkün ola
cağına kani değilim. Hiç bir memleket, 

Ameıe partisi fideri Mac Donald 

İngiliz hükUınetinin muvaffakiyetsiz o
larak bu kadar çalışbiı bu mesele hak
kında ameli veya cüzi ehemmiyeti hatz 
olsun bir teklif yapmamıştır. 

T emps'in makalesi 
PARIS, 22. A.A. - Tan gazel.esi bu. 

günkü baımakalesinde ıilahsızlaıııru:. me· 
selesini tetla"k ederk diyor ki : 
Eğer lngiltere silah 'arını çoğaltmaya 

mecbur kalmadan emniyetini temin et
mek istiyor ve ileriye bir adını atmaya 
amade ise, bu adımın neden ibaret oİa
cağı ve muhtemel müşterek icraatın ne 
şekilde olmasını ve umumi mukaveleye 
bağlı olması liznn gelen icra teminatına 
ne nisbet dahilinde iştirak etmeyi düşün
düğünü söylemesi İcap eder. 

lngiltere bu hususta müsbet teklifler 
yaptığı günü daha sağlam bir sahada na· 
fi bir surette müzakereye im.kin vere
cektir. O zaman samimi ve deVamlı bir 
itilaf yolunda kati bir adım daha atılmış 
olacaktır, 

f apongada bir facia 

Hakodat şehrinin yarısın
dan faz lası yandı 

TOKIO, 22. A.A. - ilci yüz bin nu• ı Zırhlılar, felaketzede fdırin yardımd~ 
fuılu olan Hakodat şehrinde çıkan bir kotmaktadır. Fakat fımna ticaret g~-
yangın şehrin büyük bir kısıml>I tahrip ı 1 · · imaldeki limanları · etmiştir. Bin kitinin öldü ... zann d"li erırun ·' . terk~tmelerı· 
Rüzginn •iddeti"nd b" kgu ba e 1 Yd~~· ne man.ı olmaktadır. Yıyecek ve ıçecek su 

• en n· aç canın uş f kkd • , . • 
mesi yangına ıebep okluğu zannedil • ı ~ın~an l»qka şıdde!ll bır soguk 
mel<tedir. halkın ıatirabını artırmaktadır. 

TOKYO, 22. A.A. - Hakodate yangı- Yangın •öndiiriildü 
m, kontrol edilemez hale gelmiıtôr. 
Sabahın ilk saatlerinde §ehrin yüzde 80 i 
harap olmuttu. 150 bin ki§İ açıkta kal· 
mııtır. Halkın bir çoğu limandaki gemi
lere iltica ediyorlar. Aralarında elektril.. 
istruıyonlan da dahil olmalı: üzre çok mü
him binalar harap olmuş ve şehir zubnet 
i~inde kaiınıftır. Telefon, telgraf, ve tel· 
sız muhabereleri inkitaa uğramqbr. 

Y al1112 limandaki gemiler muhaberede 
buluıuııalda ve haber ulattırmaktadırlar. 

Amerikadaki grev 

TOKYO, 22. A.A. - Muhaberatın 
kesilmiı olmasına binaen Hakodate yan• 
gını kurbanlan hakkında tafsilat alma· 
mamııtır. 
Çıkan bir kasırga yangın feliketioe 

inzimam etmiş ve yangın anc_!k. sabah· 
leyin saat 7 de söndüriilebilıni1tır. 

Yalnız Hakodate felaketi için aigorta 
kumpanyalarından istenilen !'ara mıkta· 
rı elli milyon yen tahmin oluıunaktadır. 

Roma mülakab 

"- Aııkarada yalııı:.ı Nafia vekaleti 
ile değil, Maliye, 11.tııat, Adliye ve 
cliğer vekaletlerle ı<ive ait muhtelif 
megeleler için temaslarda bulundum. 

caktır. 

Edi!::~~i';;J;1!ı!'ti:. nisanın onunda Roosveltin tavassu- Peuple gazetesinin 
Bu temıı.alamn neticeainde, halli 

hükfımet me ... ezile alakadar tehir iı· 
)erini hüsnü 1Uretle intaç ettim. 

Tramvay ücretlerine yııpılmıı olup 
istirdadı mevzuu bahııolan zam meseleıi 
hakkında benim ıöyliyecP.lı: :ıô%üm yok 
tur. Nafia ..-ekiletince bu mesele tet· 
itik edilmektedir. 

Haliç ıirketi iıini soruyorsunuz. 
Bu meselenin yeni bir safhası yoktur. 
B" itibarla Ankan<da böyle bir itle 
meşgul olmadım. Şirkel!e hasım va. 
ziyetteyiz.. Mesele, mahkemededir.,, 

Belediyenin azalan va"idatını telafi 
İçin daimi gelir .membaları temini im • 
kanlarım lll'&Jlınlığı yolundaki ~ı neı
riyata temas eden gazeteciler<n sual· 
!erine de Muhittin Bey ıöyle mukabele 
etmiştir: 

"- Bittabi ıehir varidatının temini 
en mühim meseledir. Bunu temin İ· 
çin İcap ettiği şekilde tet:cikat icra e
dilmekte, çalıııbnaktadır.,, 

latanbulda yeni bir Adliye · Vilayet 
birleşik sarayı inşası tas3vvurları hak 
!undaki suale de vali bey: 

"- Bu iıle vaktimin darlığı ve Ad· 
liye vekili Beyin son günlerdeki i1lhat• 
sızlığı dolayuile meıgul olamadım,, 
dem i~tir. 

Vali B. Bursaya gidiyorlar 
Dağ sporları klübü tarafından kur

ban bayrımu müna.sd>etile Ulu dağı
na bir seyahat tertip edildiği yazıl • 

Liyon sergisinde Bulgarlar tu Kabul edildi 
SOFY A , 22 (Milliyet) - Lyon 

ıergiıine ittirak eden Sofya belediye 
azalar ıiki gün evvel avdet etmitler • 
dir. Murahhaslar M. Herriot'nun kendi 
!erine kaqı gösterdiği pek samimi ka 
bulü büyük bir memnuniyetle anlat
maktadırlar. M. HerTiot Lyondıı. "Ye 
ni Türkiye" hakkında verdiği bir kon 
feran&ta Bulgaristıı.ndan da uzun u • 
zun baluetmiftir. Sofya belediye aza. 
larını Pariıte parlak bir ıekilde kar 
tılayan belediye reisi M. Fike pek ya 
knula Sofyayı ziyaret edeceğini .öy • 
lemittir. 

__,,_ 

Pcsmazoğlunun Ankara 
seyahati 

ATINA, 22 (Milliyet) - lktıaat 
nazırı M. Pesmazoğlunun Aııkaraya 
azimeti Yunan hükfunetin.in tütünler 
hakkında alacağı kat'i karara kadar 
talik edildi. 

ınıştı. Bu seyahate iştirak edecek ze • 
vat, hafta Mubitt:in Bey olduğu halde, 
hu sabah vapurla Y alavaya gidecek • 
!erdir. Oradan iki otob.üsle seyahate 
iştirak edenler Bur'$llya ve Ulu dağına 
gidecekler ve bayram ertesi şehrimi
ze avdet edecd<lerdir. 

VAŞiNGTON, 22. A.A. - M. Roo.
veltin öğleden sonra otomobil mneleaİ· 
nin grev ilan etmelerine sebebiyet ver· 
mesi muhtemel bulunan ihtilafı dostça• 
sına baletrnek malr.sadiyle otomobil a• 
millerinin miimeuilleriyle yapını§ oldu· 
ğu uzun görütnıenin akamete uğramıf 
olduğu zannedilmektedir. 

Riyaseti cümhur dairesi tarafından neş 
redilen tebliğde reiaicümhurun bazı nok· 
talar hakkında izahat alınıt oldu:Jnun 
beyaniyle iktifa edilmiıtir. M. Roosvelt 
yana öğleden sonra amele mümeuill.,ri 
ile görütecektir. 

Şimendifer vaziyetine gelince: amele 
M. Rooıvelt'in yevmiyeler üzerindeki j. 
tilifr ki.nunıaniye kadar temdit eden tek 
lifini reddetmekle beraber itin hakeme 
havalesine muvafekat etınitlerdir. 

NEVYORK, 22. A.A. - Şimendifer 
kumpanyalan müdürleri M. Roosvelt'in 
tavassutunu resmen kabul etmitlerdir. 

Feci bir yangın 
NEVYORK, 22 .A.A. - Amele aile· 

leri tarafından oturulmakta olan bir bi
nada çıkan yangın neticesinde üçü çocuk 
olmak Üzre yedi kişi yanmııtır. Bir çok 
kimselerde meydana yoktur, · 

_, 

Makalesi 
PARIS, 22 .A.A. - Anadolu ajansı

nın hususi muhabiri bildiriyor : 
Le Peuple gazetesi Muııaolininin nut· 

kundan bahaederek diyor ki : 
u Bunun zehirlerini azaltacak formül

ler bulunabilir. Fakat mana ve müedda
sı değiıtirilemez. Nutuk sahibinin bütün 
dütüncesini izahetmesi bakımından de· 
ncbilir ki, ihtiraslarını hareketlerini i
zahliuı çok uzaktır. Fakat demek istedik· 
!erini bütün yanlıı zehaplan izaledecek 
bir sarahatle ifade etmİJ olması itibariy. 
le değerlidir. Bu nutuk Fransız hüku· 
metinin ve yan resmi matbuatın uzun 
zaman izahettiği ümitleri kökünden silip 
ıüpürmüıtür. Faıizm ile ıı.nlB§mak tema• 
yülü bir kerre daha fransız politikasını 
büyijk bir ademi muvaffakiyete sürükle
di. Y alnrz bugiin değil ta Korfu mese
lesinden, dörtler misakına ve Avusturya 
hadiea\lına kadar 10 seneden beri her de
fatmda böyle obnuJtıır." 

Madam lnsuU melankoliye 
tutuldu 

ATINA, 22 (Milliyet) - Burada 
ki Fransız aefarethıı.nesi Fransa tari· 
kile lngiltereye gitmek isteyen Ma· 
dam lnaull'ün paoaportunu vize et • 
metken imtina ettiğinden Amerikan 
bankerinin zevcasi fena halde müteeı 

Rana ve Fethi B. /er geliyorlar 
ANKARA, 22 (Telefonla) - Gümrük ve inhisarlar vekili Ali Ra· 

na Bey ve Lond~a büyük elçimiz; Fethi Bey cumartesi günü lstanbula 
hareket edece/dır. 

Ticaret ofisi kadrosu 
'ANKARA, 22 (Telefonla) -Ticaret alisinin kadrom kat'i •ekli

ni almıştır. K~roya dahil n:ıemurlardan bir kısmı yeni vazileleri,;e bOf 
lamıılardır. Dıger kısmı 1 Nısanda çalışmağa başlıyacaklardır. 

Muafiyetten istifade edemigecekle 1 
ANKARA, 22 (Telefonla) -Muamele verg"si kanununun muafi

yetler kısmı tetkik edilmektedir. Teşviki sanayi kanunundan istifade e• 
den bazı miieueselerin muafiyetten i•tifadelerine nihayet verilmııi mu• 
karrrdir. 

Demirgolları memurin kanunu 
ANKARA, 22 (Tele/onla) - lsviçre Jemiryollan umumi katibi 

Dr, Gotye şehrimize gelmiştir. Kendisi devlet demiryolları memurin 
kanunu projuile tasarruf sandığı proje•ini hazırlamağa bıqlamııtır. 

Büyük elçilikler arasında 
~N~'."~A, 22 ( A.A.) - Vaşington büyük elçiliğine Londra büyük 

elç'si Mu'!'!!.Londra büyük elçiliğine •abık Paris büyiik els;isi Fethi va 
Tfrrftt el_çılıguıe de riyaseticümhur umumi katibi Ruşen E1rel Beylerin 
tayinlerı illi tasdika iktiran eylemiştir. 

Gazi Hz. ile İran şahı Hz. arasında 
teati edilen telgraf /ar 

ANKARA, 22 (A.A.) - lran şahı Pehlevi hazretlerinin doğumla· 
rının yıldönümii münasebetiyle Reisicümhur Gaz;t Mustafa Kemal. Haz 
retleriy~e Pehlevi Hazretleri arasında atideki telgraflar teatjİ edilmiftİr: 

A.lahazreti hümayun şehinşahi Pehlevi TAHRAN 
Zatı vehinıahilerini, doğumlarının yıldöniimü münasebetiyle kutlu· 

lamaktan haz duymakta olduğumu ue şahsi •aııdetleriyle dost ve kar • 
deş lran milletinin relah ve ikbali hakkındaki mmimi dileklerimi arze 
derim. Gazi M. KEMAL 

Türkiye Reisicümhuru Gazi Mustafa Kemal Hazretlerr."'ne 
ANKARA 

Taralı riyasetpenah1erinden muhabbet ile karıpk tebrik ue tehni • 
yetlerinden dolayı samimi ve tam tesekkürlerimi ve zah devletinizin 
saadetiyle dost ve komşu Türk millet'.nin ikbal ve terakkisini kalben 
dilerim elendim. Riza Şah Pehlevi 

- -
Birinci müfettişlik 

Hilmi Beyin 
Urfada tetkikatı 

URFA, 22 (A.A.) - Birinci umumi 
müfetti§ Hilmi bey Urfaya gelmiıler· 
dir. Harran kaza merkezinde rüesayi 
memurin ve halkevi mümessilleri ta· 
rafından karşılanmıı vilayet makamın• 
da halk mümessilleriie konufhıktan son 
ra belediyenin şerefine verdiği ziya
fette ve halkevinde Urfa tarihinde 
Türklere dair verilen koııferan&ta bu· 
lumnuşlardır. 

Bundan ıonra Urfa türkülerini der
leyen 18 kişilik saz heyetinin konse • 
rinde hazır bulunarak dinlemittir. 

Hilmi Bey Urfa münevverlerinin 
özlü "Ye hevesli varlığı karşısında Ur
falıların miMi cidalde gösterdikleri kah
ramanlık kadar milli ülküde de mu• 
vaffaıkıyet kazanacaklarına dalr itimat 
olduğunu söy4emi:ıtir. 

lstanbul limanının 
Nizamnamesi 

ANKARA. 22 Çft0.·l .- lılanbul 
limanı nizamoamesını'.' elli albncı mad
desini tadil eden nızıımname resmi 
gazete ile net""~unmu1tu:r. Buna naza· 
ran, ı,.tanbul Limanı nı:.ıaınnameıi.ırin 
56 inci ıı_ıa~desi aşağıdaki §<>kilde ta· 
dil edilmı§br. 

Gümrük ve polis kontrol ·ve mua
yene işleri bitmeden yolcularla kar
tılayıcılann birlepneleri yasaktır. 

Y olculanıı da geçinnek istedikleri 
yolcularla temasları nhtımda nilıa -
yet bulur. Her iki halde de resmi va
ziyetler müsteanadır. 

Hasta ve malul yolcuları olanlarla 
yolcularını vapurdan almak hususun
da kat'i zarureti anlaıılan karşılayı • 
cıların rıh.tun mmtakaıunda en bü
yük polis amirinden alacaklım vesika· 
!arı k;ontrol ile alakadar poliı ve güm 
riik muayenesinden evvel yolcularla 
bio-le§melerine müsaade olunur. 

· Keza'.>'' hasta ve malUI yolcuları o
lanlarla yolcularını vapura götümıek 
hususunda k<rt'i zaı:m-eti anlatılan yol· 
cuların yukardaki fıkrada yazılı ol
duğu ve.-.hile vesika almak ıartile va• 
pura girmelerine müsaade edilir. Bu 
nizamname ne§ri tarihinden oıuteJ>er· 
dir. 

Heyeti vekile toplandı 
ANKARA, 22 (Telefonla) - icra 

vekilleri heyeti toplandı. 
~-

Çanakkalcde şehit düşen 
iki zahitimizin kabirleri 
ÇANAKKALE, 22 • A.A. - Çanak

kale boğazmın müdafaaıımda ve 18 mart 
1915 de düşnmn donanmasının hücu
munda cansiparane hareket ederek tehit 
düşen topcu zabitleriınizden Hasan ve 
Mevsuf beylerle arkadaılanmn kabirleri 
birinci Ferik Cevat P"§ll. ile "!raftan 
Mustafa Beyin himmetleriyle yeniden 
ve ıebitlerimi:zin şerefleriyle mütenasip 
bir surette inta edilmiıtir. 

sir olınuı ve melankoliye tutulmuştur. 
Madam Kuywncuoğlu ve hizmetçisi 
Madam lnsull'ün ıuurauz bir hareket 
te bulumnasmdan korktuklanndan 
bazı tedabir ittihıı.zınıı. lüzum görmÜf 
lerdir. 

1 Alına~ada 

Hitler işsizlikle 
Mücadele ediyor 

BERUN, 22 .A..A. - Havasın muha
biri bildiriyor : 

M. Hitler Münib Otoıtrıı.t'run te'Z• 
gaiılanndan birinde ~öylediği nutukta de 
miştir ki : 

Bu sene içinde hiç bir felakete mey• 
dan vermeden en büyük inkilabını yap
tık. 14 sene süren bir tahrik devresindeıa 
sonra sarfma mecbur olduğumuz gayret 
uzurufor ve ağırdır. Fakat önümüze çı• 
kan meseleleri haledeceğiz. Bundan ..,... 
ra çal.ıımıyanlara para yoktur. Memle· 
ketin mübayaa kabiliyetini, sanayi saha
sında para getiren iıler dökmek suretiyle 
senede beı milyar arttıracağız. Bu ilk M 

nede iı bulan iısizlerin adedi 2. 700.000 
dir. Bugfuı daha büyük bir gayret ıarfı
na başlıyoruz. 

Asyadaki harp ---
T unganlar ordusu 
Hezimete uğradı 

MOSKOVA, 22. A.A. -Tas bildiri
yor : Babtiden haber verildiğine göre, 
Mançurinin Tuoganlar ordusu daventi el 
v armda hezimete uğradıktan sonra Sin• 
kiyang hükumet kıtaatı tarafından Ti• 
yançah dağlarına doğru defedilmilf:ir. Hil 
kil.met kıtaatı Mauinun silah ve para al· 
dığı Hansu vilayetindeki üuülü harelı:o
sine doğru çekilın~ini imkinsa hale 
getirerek Tunganlar Ka~gara giden yola 
doğru çekilmeye mecbur etmiştir. Vila
yet kıtaatı Mauini takip ederek Karaıar, 
Kurle, Kuça. orta Sinkiyang ıebirlerini 
iığal ve Tunganlann bütün topçularile 
techizab~ ve binden fazla esir almqlar• 
dır. Ma~wn, erkanı harbiyesile birlikto 
otomobılle kurelden firar etmiıtir, 

_/ 

Romany silah 
Mühimmat alıyor 

SOFYA, 22 (Milliyet) - Bükret 
ten bildiriliyor: 

Bugiinlerde Romen Harbiye nıı.zırt 
Pariae hareket edecektir. Orada on 
ıriin kadar kalarak Fransa.dan faı:la 
nı.ikdarda ailab, top ve tyyare aatın 
ahnak için bir mukavelename iınzala 
yacaktır. Bu sene Romanyada Fransız 
sermayesinin yardımile Balkanlıı.rm .en 
büyijk ıililı fabrikası olacak olan bır 
fa.brikıı. kurulacaktır.. Bu fabrikada 
her nevi silah ve tayyare imal edil..
cektir. 

Riyaseticumhur orketrası 
ANKARA, 22 (Telefonla) - l.U· 

yaseti.cümhur orkestrası memurlarrllJll 
terfi suretleri hakkında bir layiha b• 
zırla.nmııtır. 

Rusyadan Tokyoya gönde 
rilecek ziraat makinaları 

MOSKOVA, 22. A.A. - Tas bildiri• 
yor : Sovyet Ruıyada imal .~ilen zira~ 
makinelerine karşı Türkiyede büyük btr 
alaka gösterilmekte olduğundan, Odesa 
fabrikalarında iıno.I edilen biçme ve kaY• 
malcalma ve diğer ziraat makinalaı:ı Y8

'" 

kında Odesadan Türkiyeye.göndenlecek• 
tir. 
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Hayırlı adam?· 
Tahayyül ediyorum: 

ŞEHiR HABERLERi 
Bir mektepte b ir imtihan yapmıı • 

lar. Bir &ınıfa ''hayırlı adam kimdir " 
diye bir ıual aormut ve cevapları top· 
ınıılar .. 

EKONOMi 

Yeni ofisler 
Teşkilatı 

Bunların içinde "vatapıru seven 
•damdır,, gibi umumi fakat gayri sa
>ih cevap verenler ekseriyeti teşkil et
trıiş .• Fakat "hayırlı adanı adalet ci • 
L_ - ~-o--

• 
""21nda çalı""1dır" ''bayirli adam in- A 
laniyete ve umumi ııbbate hizmet e- nkaradaki yeni teşkilat 
dendir,, "hayırlı -adam vatan çocuk .. k d J Jd 
larmı okutandır" gibi bUMllli çerçeve- a rosu an aşı l 
ler çizenler de varmıı. Fakat birinci- lktısat vekaleti yeni teşkilôıtta mev-
liği ıu cevap kazanmış: cut plnda mevcut yedi ticaret ve ikt,. 

"Hayırlı a.dam kimseye yük olma- sat müdürlüğü bete indirilmektedir. 
dan, kanun Ye nizanı yollannı, ablak Şirketler mürake.beıi için Ankarada 
llnıdelerini zorlamadan hemcinsini za bir ıirketler mürakabe büroau vücu • 
rara sokmadan para kazanan adam- de getirilmektedir. Şimdi lstanbulda 
dır. Bu adamın en rüzel nümuneai bulunan bütün tirket komiaerelri An-
lrıesela bir balıkçıdır, Bu adamın bir karada tOPlanacaktır. Diğer ticaret 
-.ndalı, birkaç oltası ve bir ailesi var· komiserlerinin vaziyetleri henüz ma-
ılır. Sandal için nrai verir, balık tu- liim değildir. Yeni teıkil edilen Tür-
tar. Ondan da verııi verir, S&tar aile- kiye dıt qleri milli ofisleri dairesi kad 
•İni aeçindirir Ye devlet hazinesin • roau tamamen anlatılmı§tır. Ofis re • 
den on para almaz. Bu adam az kaza iai Faik Kurtoğlu Beyin üç muavini 
lllr amma en ku'VYetli Yatandat ve en bulunacaktır. Muavinelr se.bık Berlin 
.lıayırlı adam tiplerinden biridir. Bir ticaret mümessilimiz Mecdet, sabık 
trıemlekette böylelerinin o.dedi ne Jm. Manilya ticaret mümessilimiz Muh -
dar arlarsa o memleket o kadar kuv tar ve ofis raportörlerinden Halıik 
Yetlenir . ., Beylerdir. Muavinlerden biri ihracat 

Ayip oluyor itleri diğeri ticaret müıneasillikleri ve 
hariçteki Türk ticaret odalan ve Ü • 

Ara.ura bizde matbuatın neden ile· çüncüsü Ticaret borsalarma ait me • 
l"İ cibnediğini söriifürken kabahatin aaile bakacaktır .. Ofiain muhtelif §U-

büyiiiünü: bel erinin batlıca şefliklerine Ticaret 
- Efendim! Okumuyorlar! diye ka mektebi muallimlerinden Servet, o -

l"İ kütlesine yükleriz. Lakin kendi • fia raportörlerinden ve mülga Darül • 
trıiz onlarm aruma girerek onlann fünun müderrislerinden Mithat, ofia 
lÖzile gazetelerimize balualı: bir tür- raportörlerinden Akil Emnillah, Muh 
lü etrafımıza toplayamadığımız kari tar, Mahmut, Beliğ, Zeki Zeybekoğlu 
ltiitleaine hak vermemezlik edemeyiz. Bürhan Zihni, Sait, Rauf ve Hakkı 
Ş.. muhakkaktır ki gazetelerimizin beyler tayin edilmltlerdir. Ofiain Is -
bulu adedi bizdeki okur yazarların tanbul ıubesi müdürlüğünde 350 lira 
•dedine niııbetle çok aıağıdır Ye ııe • ma84la Cemal Bey ipka edilmittir. 
ile muhakkak bir fey vardır ki; Tür- lıtanbul ıubesi kadrosunda bundan 
lr.iyede Türk matbuatı kadar ecnebi maada bir 200 liralık raportörlük 
matbuaları da okunınaktadır. Bazı ve ufak maaılı memurluk bulun. 
ecnebi gazetelerin latanbul aahtı ba- maktadır. . 
:tı tiirkçe gazetelerden fazla olduğu. T k • Ö d 'f k 
ııu kat'i surette ısöyliyenler de vardır. otun ongresıne g n erı ece 
llu nedendir? Vallahi çok defa otunıp 
b~ qleri tetkik ettiğimiz zaman bi - rapor 
"on eanaf, bi:Wn eanafm uataba§ıları Tütün kongresine hazırlanan ra • 
elueri ekaiği bizde bulmaz. Bunu kah poru tetkik için latanbuldaki tütün 
lıadiıe yokıulluğuna, kab vasıta kıtlığı ihracatçıları ve ecnebi kumpanyalar 
lla kah kanun kayıtlanna yüklerler. mümessilleri pazar gÜnü Ticaret oda-
l.akin ben açık adamım. Bu, yalnız 
o sayılan §eylerin neticesi değildir. unda bir içtima yapacakalrdır. Bun-
Bugünkü tartlar içinde de karileri dan evvel, yarın odada kongreye ve-
da.ha faza) ali.kadar etmenin pekala rilecek raporu hazırlamakta olan ko 
yolu vardll". misyon içtima ederek mesaisine de .. 

Y 1 vam edecektir. Tütün kongresine bü-- apıana diyeceksiniz. Gazete-
'\ik · dd" aahlb tün tütün mıntakalarından 36 mu -

eı te 1 ıa i bir a.dam değilim. rahhaa ıqtirak edecektir. Bunların 
Bunu o iddialarda bulunanlara bıra• 1 l ·· ·11 
lorun. Fakat her gün en itinalı gaze- ı3 ünü veka e t eı: mumeuı eri, 13 ü 
lelerimize bakıyorum. Ve her ııfuı 

0
• tütün alıcısı ve ıo tanesi de odalar mü 

lruyucunun gazeteye k&J"§ı oaln iti • meaıilleri olacaktır. Kongreye lstan -
buldan Nemli zade Mitat, lbrahim Pa "';'ıı.dmı sarsacak ufak tefek fakat te-

~li kusurlar ııörüyor ve karilerle ıa azde Hüseyin, M. Kohen ve M. 
tÖrüttükçe de bu ufak kusurların pek Göring ' in İ§lirakleri takarrür etmi~ 
biiyült tesiri olduğu neticesine varı • tir. 
torum. Bulgaristanla yeni ticaret itilafı 
t. Y azdığnnız he.berlerin hakikatle o- Memleketimizle Bulgaristan ara • 
~ münaıebetleri derecesini tayinde- aında yeni aktedilen ticaret itilafna • 
-ı titizliğim.izi, havadiıi verirken meıi hakkında dün Ticaret odasına 
!f•denin açıklık Ye ciddiyetini, maba mütemmim ınalilmat gelmiş ve itiliif-
ıtli hdiaelerin her gün doğan yeni namenin tatbikına ait talimatname 
-.O.alarmı anlatırken bapıu ve sonu- tebliğ edilmiıtir. Bu ticaret anlaımaaı 
llu bilmeden dercediıteki laübaliliği. na göre gerek Türkiye ve gerek Bul-
bı.izi falan zikretıniyeceğim. Fakat ııaristandan yekdiğerine ihraç edile-
~baait hürmet kaidelerini bile ih- cek mallar için 3000 Türk liraıı (240 
ltıal ederek ecAehi eserlerini kendi bin leva) kıymeti geçmiyecek mallar 
lııalımız gibi imzamızla neşrediıimiz, için hükiimetlerden müsaade istihsa • 
tok defa bu eserlerin ıahiplerini ite tine lüzum bulunmamaktadır. 
ıınüdahaıe ettirecek kadar tesirler yap Yunanistan kömür alıyor 
lııalr.ta ve bu aibi hafifliklerim.izi 
•&Örmez sandığımız • kariler müşahe Atina elektrik §İrketinin 200,000 
de ettikçe gazetelere ve gazetecilere tonluk kömür miinMı:aaasına Ruslar 
ltarşı olan rabıta Te itibarları eksil- ı3/6, Türk kömürü ıG.7, lngili:z (kent) 
lııektedir. madenleri 17.6 ve diğer bir lngiliz f.~· 

Bu satırları yazarken gözümün Ö· keti de 18.6 İngiliz piini fiyat vem : · 
-.ünde biribirinden yalnız alb gÜn fa. !er. 
'1la ile çıkmıı iki latanhul gazetesin • Rus ki»nürünün sok ucuz o!mMma 
de o.yni ıerlevha altında n ayni mev rağmen 17.6 tiline (kent) madenleri tir 

ketine verilınillir. Burada en mühim 
~d_a iki hikaye görüyorum. Bu iki imi! Ing;\iz kömüriinün cinainin İyili· 
...,..yede yalnız iainıler değişmiı. Bu iinden ziyade kent madenleri aahôp{e· 
~ ilk yazan ııazetede hikaye §Öyle rinin Atin& eld.trilı: tirl<etinin hissele • 

·kaçakçı motörü vapurdan çıkarıldı 
Muhafaza kumandanlığının yeni inışa ettirdiği kaçakçı takip motörü 

Galilea vapurundan çıkarılmış ve Halice alınmıştır. Bu kaçakçı takip 
rüne (60) numara verilmiştir. Motör saatte 25 mil sürat yapmaktadır. 
rün silahlan mahfuz mahallerdedir. 

dlin 
motö
Motö-

Bu kaçakçı takip motörü bugünlerde faaliyete geçecektir. 

MAARiFTE 1 
Büyük ölüler 
Günü 

Üniversite J;nferans salo_I 

nunda bugün ihtifal var 

Milli Taolebe berliği tarafından ter
tip ediılen merhum Ziya Gökalp ve Na
mık Kemal beyler ihtifali b1111ün öğ. 
leden sonra üniversite konferans aalo
nunda yaprlaca.ktır. 

Şehir bandoau da merasime ittirak 
edecek ve bu iki büyük adanun bayırt
lan hakkında nut.ddar irat edilecek
tir. 

Seksen izci Atinaya gitti 
Feyzi Ati lisegi izcilerinden sek • 

aen ki§i dün müdürlerinin riyaseti al
tında olarak Adirya vapuru ile Ati • 
naya ııitmitlerdir. lrcilerin Yunan cüm
huriyet bayramı geçit resmine iştirak 
etmesi de muhtemeldir. 

Pr. Nissen Atinaya g]tti 
Üniversite profe&Örlerinden opera

tör Mösyö Nissen Yunanistan tıp ce
miyetinin daveti üzerine dün Teve
re vapurile Atinaya gitmiştir. 

Mösyö Nisaen Atinada iki konferans 
verecektir. Profeıör, Yunan cerrahi 
cemiyeti azasındandır, Atinada bulun
duğu müddet zamnda cemiyet ken
drsine bir ıeref diploması verecek -
tir. - - ·--
POLiSTE 

Bir pastahanenin camları 
indirildi 

Dün ıabab Beyoğlunda l'etrograt 
paatabaneı;nde bir vak'a olmuş Kafkas
yalı Necip isminde biri pllstahane .alıi
bi N ikola efendi ile bir mcıeleden do
layı kavga etmişlerdir. 

Necip eline geçirdiği çekic ile pas
tahanenin bütün camlannı indirmiJtir. 
Necip yakalanmıştır. 

Kaçak kagıt 
Hasan oğlu Tevfik iamiode birisi 

kaçak ıigara kağıdı &atarken yakalan
mııtır. 

• Şehremininde de iki gözünden ama 
Mustafa iomindeki talın kaçak siJ{a· 
ra kağıdı satarken yakalanmıflır. 

iki dükkanda yanpın 
Evvelki aece saat 24,5 raddelerinde 

Y em:İfte kuru ylElişçi Mehmet Faik 
efendinin düldri.mndaıı yangm çıl<rnıı 
ve mezkı1r dükkan kısmen yandıktan 

BELEDiYEDE 

Petrol ve benzin 
istihlak resmi 
Belediye şubeleri tahak

kukah tespit edecekler 

Petrol ve benzinden almacak i.tib
liık resmine ait tahkikat bir çok be
lediye tahakkuk ,uLelerince ilımaJ e -
dilmi;ıtir. Yarından itibaren tabıiliita 
ba§lanması mahtemeldir. 

Belediye, bu yÜzden §İmdiden fi
yatlan arttırmak t"§ebbüsünde bulu • 
nan satıcıların sıla mürakabeye tabi 
tutularak haklarında zabıt varakası tan 
zimini alakadarlara ehemmiyetle tebliğ 
etıniıtir. 

Telefon teberrUnameleri 
Telefon zamlarını hastaneye vennek 

iizere belediyece bastınlan teberrüna
meler dünden itibaren abonelerin ika
metgablanna gönderilmeğe başlamnıt
tır. 

Taksim bahçesi 
Takıslm bahçesi ve tesisatı beledi

yece tesellüm edilmiştir. 
Yakında müzayede açılacaktır. Te

ıiaat için müteveffa Möıyö Leman 
in veresesine belediye, dört ay ıonra 
ı2 bin lira verecektir. 

Adliye sarayının 
enkazı 

Dün itfaiye hala kızgın 
tuğlalara su sıktı 

Adliye yangın yerinde meydana çı
kanlan son kasalar dün müddeiumumi 
muavinlerinden Saılim Heyin riyasetin .. 
deki heyet tarafından açılımıtır. 

Baroya ait ve kıınıM duvar içinde 
gömülü olan ka•alnrdan maadasmclaki 
eıya tamamen vanmış ve kavrulmuı 
olarak zuhur etmişt:r. Maamafib bun
lar da itina ile mub.,faza altına alın -
mıftır.. • 

Enkazın bedemine de b.ıılanmııtır. 
Hedem hafriyat esnumda bilhassa tuğ
laların hiila dakunulmıyacak kadar ıı
cak olduğu görülmüı, soğutulması i • 
çin itfaiyeye miiracaat edilmiştir. 

Dün bir itfaiye müfrezesi y;ıngın 
yerinde bu kısımlara uzuıı müddet su 
iılemif, ve en ulak tehlike ihtimali hı· 
ralımamııbr. 

' Biz högle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? •tlıyor: rinde al3kadar olduklarından ileri g<ofdi. 

"Kötedeki 18.mbanın aydınlığı al • ii söylemnektedir. 21 Mart çarramba günü toprak geleni venin ... 
!'nda, :rarı karanlıkta, nadir cümleler Atı' nada Türk kömUrcOIUgvu bayramı idi. Bütün beıeriyetin ııe-
... konufUyorlardı., linimeti olan toprak o gün memle- Bunun için veaaitimizi amleftir· 

., d--'' s· N' y ,_ mek, zeriyatnınızı fennin en .son te-- Biliyor musun• euı. ıret, ısa unaniatan ile yapılan mukıweıe mu• ketirrıUin bazı yerlerinde hararet• 
llU.n on betinde tam mk sene oluyor . ., cıibince TWC<iyedaı ilır~ edilecek em· le kutlulandı... rakkilerile mücehhf<Z kılmamız Ui-

d .• . -r mmdır. Bugün bir toprak ne verir-
Altı sün sonra ıger sazetede çı- ba";'~ nnıf bedeli döviz olarak müte • ı Filhakika be•eri-tin tarihı'nde 

L h"k" d ·· 1 ba 1 L .t.:. bo L-_ı_ • :ıc _,_ •e ne yapsanız gene ona verecek. -"'n ı aye e §OY " § ıyor: omuaıne no veri......,..tedır. en rok rol o-a~ topraktır. B:• "S k"" . d-'-' ı•-L--- al Bu bo 1 y . T' _J_, r ı•• ı-·· ~ tir d;vemeyiz. Her toprağın dere-alonun oıeaın oC&A d.UnNUUn - no _. unan embaamın .;...,... bu toprag· ın "ocaklan~:ı. Onun •a- ..., 
..._ 1 r ko' nu ı C · =a1·n.ı -1-'• la ak k u mi r r •· cesini koıbiliyetini, ııaziyetini ara• -""a oturmut a tuyor ar. ezmı: yeye nıı ı e n ....... o r u a - yeainde yn-~· Ve h-~a· •on n-'e. ' 

B·1· usun S · d d' -•~-dır ..,._, - -· • "" tırmalı~z. Ve onlara icap eden ze-- ı ıyor m &mıme • e ı • m-"' · aimizden sonra bile onan aineaine r 
~iaa.nın on betinde tam kırk sene olu Halbuki, Yunııniııtanın Tümye itba- aığınıyoruz. riyah tatbik etmeliyiz. Bu da an • 
)or . ., litı daha u olduğundan bonolar hakiki cak ilim ile olur ... 

Kaç sene oluyor, oraımı bilmem a- fiyatından yüzde 30 olarak Yunan ibra- .Bize gıdamızı "~en topraktır. Oyle topraklanmız ııardır ki ü -
illa her ikiıi de tercüme .01.duğu i:ıa - catçdanııa aatılmaktadır. Bu vaziyet 1 Bae vatan cqkını veren toprakhr. zerine bir gül dikseniz yarr.n bir 
l"et edibneden ayrı ayrı. •.ki 1•.zetede kömür fiya•--·n - 1-'-lere m.beten "'o Bize i•tilılôl hwini 11eren toprok • ·1· ·· ·· ·· - F-L b"l · · •ltı " hi'-~ k ~ll~ .._.., • tilz ·ı• tır. Toprak maddiyetimizin -~ ma·- gu utan gorur:nınuz. ""at ı gışu; 
~ gun fasıla ile aynı ~,~run çı ı- ıs daha ucuza verilmeuni iı am et • ~ lik yüzünden buralara yulaf ekil -
sı matbuat namına ayıp oluyor. __ ı·tedir. neııiyetimizin annesi, babaaı ecda- J" 

·· b' h"k• """" dı ve her ,., • ...ıir. ' mekte ır. 
Hiç kimse bizde her~ ır 1 a- Halbuki bu kaide Yunanistana diğer "u 

)e yazacak kariha kuvveti tas.avvur kiimür ithal eden memleketlere tatbik Türkiyede çiftçilerin yekunu ne Vcuiyetelri itibarie topraktan 
b b h . kad J b'l" • yana darlık ~ken memleketler bı'· "ltrıemektedir. Onun için ence u ı edilmeyip ithal edilen kömüriin bede- ar ır ı ıyor musunuzr Tam r-

'-• • mi k t ı'--· 9 145 008 ı il · ·1 ' • le aul ilim aayennde topraklann -"'Yelerin • bütün medenı me e e .mi tamamen döviz olarak verilmekte · · · Ç tçı aı e.er ıse 1 mil • 
1 d t 1 751 b . d dan iatilaile etmek imkJ:-•ftı bul -':"de olduğu gibi • falan lisan an er o.duğundan Türk kömürünün rekabeti- 1 yon ın 239 ar. Bu mikdan ~-· 
~e olduğunu iıaret etınek ~!arın nı ınü§lriiHeştirmelı:.tedV. Kömürcüler umumi nüluaa niabet edersek görü maktadırlar .. Kilometre mu~boı-
"'Yınetinden hiç bir ıey ek•ıltmez: bu vaziyete bir çare bulmak üzere An- ı rüz ki Türkiye halkının yüzde 67,7 na 180 den fazla nülus isabet e • 
l> k d k d 1 · 'it "J" v k den Belçika, bugün o halinde in • ııkat gazeteye bir hakıinaslı ve og ara a iktısat vekili ile temaa etmek- 81• S'! çı ır. e topra aayennde ge 
~luk çehresi verir. Diğer taraftan tedir. çınır.. giltereye üzüm ihracatı yapmakta-

lı<>yle hikayelerin hep Avrupa gazele Benzine neden zam yapıld·gvı Buna mukabil ekilen yerlerden dır. 
letinden alındığını bilmesi laznn ge .. • 1 ne alırlar? .. 2 milyon 400 bin 263 Garip ııe hazin bir hakikattir ki 
lenler de diğer gazetede çıkan tere~- tetkik ediliyor ton hububat. 100.223 ton bakli • 16 ınct a•ırda Edirneden lale so-
llıe hikayeleri okusalar böyle hır l yat, 163.418 ton nebatatı! sınaiye... ğanı ithal eden Hollanda bugün 
lıo.fta içinde ayni hikayenin ayrı ay• al ıtanbubel ticarcl müdürlüğü kumpan- Bunun yekıinu iki buçuk milyon baştan aıağı lale tarlasulır. Fakat 
1-ı ilci kimsenin karihasına doğmu§ ol- y !'rın nzin fiyatına beıkurut zam tondan fazladır. Görülüyor ki hu- Edirneye giderseniz orada ıimdihi 
llııı "b" T" b" h . d. hal yapmalanrun sebebinin ~etkikinc tica- bubat bütün zeriyatın ··"--'e 90 ını halde bir tek lale bahçesine tesa -lı &ı gı ı ıu unç ır a ıseye ma re.t komisedcrinden Bahri Dog" an be- ... ~ 
•rakmamıt olurlar. tutuyor... dul edeceğinizi pek ümit etmiyo • 

FELEK Y1 memur ebniştir. Ticaret müdürlü-
ğü diğer taraftan ticaret odasına da Türkiye halkının azim bir ekseri ruz. B bu hususta hariçteki muhabirliklerin- yetini besliyen topraktır. Köylü ek Görüyorsunuz ki memleketimi • 

akırköyde çocuk bakım den maliimat talep etmesini bildinnit- meğini topraktan çıkarır. Bunun i· zin kabiliyeti vardır. Fakat bun<lan 

d 
tir. çin toprağa vereceğimiz kıymet istifade etmesini bilmemiıiz. Yeni 

MAHKEMELERDE 

Dört polis 
İşten çıkarıldı 

-o--

Bunlar polis pasolarını 

taklitten suçludurlar 

Emniyet müdürlüğü müteferrika ko
ıniserliği mürettebatından dört polis 
efendinin kaydını terkin elmİf ve h•
lannda takibat yapıbnak üzere müd • 
deiumumiliğe tevdi eylemiştir. 

Bu dört efendi Cemil, Mazhar, Kad
ri ve Sadettin .Eendilerıdir. Ve polis pa
solarını taklide t"§d>büs etmekten suç
ludurlar. Bunlar polis pa.aoıu bastır • 
mak üzere Ali.ettin matbaaomda mü • 
rettip Mazhar efendi ile anlaımıılar • 
dır. 

Mürettip Mazhar elendi de tab' iıi
ni dii;'er itler meyaıunda Ali.ettin mat
busmda yapbnnak i.temiıtir. Ali.et • 
tin bey ite muttali olur olmaz keyfi • 
yeti emniyet müdüriiiğüne bildirmit. 
IElniyet mQdürlüğü de derhal tahkika
ta aeçerek qi tesbit ve bu efendilerin 
kaydını terkin ebni§tir. 

Maznun polislerle mürettip Mazhar 
Efendi dün müddeiınnumiliğe sevkedil
miJler ne de ıuçlan henüz sabit ol -
madığı içüı ıerbest bırakılmışlardır. Tah 
kikata müddeiumumilik tarafından de
vam edilmeı.tedll-. 

On ev soyan Uç hırsız 
Emniyet müdüriüğü dün müddeiu

mumiliğe Şükrü, Cemil, Sami nmi ode 
üç sabıkalı hınız tevdi etmi§'tir. 

Bu hırsızlar uzun zamandanberi 
Aksaray Ye f'aıtilı civannda hıraızlık 
yapmaktan ve on ev soymaktan ıuç
Judurlar. Evvelki gece poliıler bu hır
aızlan yakalarlari<en hınızlar teılim 
olmak istememiıler ve polialere atef aç
nuılardır. Bir müddet müsademeden 
sonra polisılerimiz her üç hırsızı da ya
kalamağa muvaffak olmuılardır. 

Dün bu Junızlar müd<leiumumı1ik 
tarafından istintak daireaine sevkedil • 
mişlerdir. istintak hakimi iıticvapları
ru yaptıktan sonra haklarında tevkif ka
ran vermiftir. 

Reddedilen tahliye talepleri 
Tiirk parasını koruma kanununa mu· 

halif olarak dCiviz kaçakçılığı yap -
maktan suçlu Rafail ve Hanri Yahni, 
Zaharya ve Üziyel efendilerin ağır ce
za riyaseti nezclindeki mevkufiyet ka
rarlarına itinızlan ve tabliye talep 
!eri reddedilmiştir. 

Lalezar cinayeti 
Şehremininde Lalezar bostanında 

balıçivan Muradı öldüımekte<t ıuçlu 
Arnavut Kenanın müdafaaoı dün yapıl· 
JJIJfUr. 

Müdafaa vekilleri Ke:nanın müdafaai 
nefa halin<k> bulunduğunu iddia ederek 
beraet talebinde bulunmu§lardır. Mu
bakmıe karar tefhimi için Laıka aüne 
bırakılmııtır. 

Fen kurbanı 
N ecmeddin Beyin cenazesi 

getirildi 

• 

Rontgenle fazla me§gul olmaaı yü 
zünden kanser haatalığma tutularak 

tedavi edilmek Ü -
re nakledildiği Al 
manyada bir ame
liyat neticesinde 
vefat eden doktor 
kaymakam Nec • 
mettin Beyin ce • 
nazeai dün, Galile 
vapurile Hamburg 
tan ıehrimize ıeti 
rilmiıtir. 

Necmettin Beyin 
vefatı memleketi
mizin her tarafın
da olduğu aibi Al 

rlccmdtİn Bey manyada da bü • 
yük bir teeasür u

yandmnıştır. llim uğuruna nefaini fe 
da eden bu kıymetli Türk hekiminin 
n8.§mı Almanlar, itina ile tahnit etmİf 
ve latanbula nakli için mu.lıtetem bir 
tabut yaptırmışlardır. Necmettin Be· 
yin cenazesi, dün bu tabut içinde, 
Gümüıauyu haatahaneıine nakledil -
mittir. Cenaze, önWnüzdeki pazar aü 
nü, muazazm. bir matem kafileıi ha
linde ha.atahaneden kaldırılacaktır. 

Necmettin Bey için §İmdiye kadar miı 
li pek az görülen bir cenaze alayı ter 
tip edilecek, askeri ve aivil hekimle • 
riıniz, askeri tıp, aaker, baytar mekte 
bi talebesi ve tıp ınüeaaesatı mıenaup .. 
lan, kolordu, polis, jandarma kıtaatı 
bu hazin meraaimde bulunacaklardır. 

Çocuk haf tası 
23 Nisan rocuk hafta.mm ilk gÜnü

dür. Y avrulannıun bayramı için hazır· 
]anınız. 

Aquitanna gitti 

Bir kaç yüz seyyah ile beraber lima
nımıza gelmiş olan Aquitımia vapu
ru dün öğleden sonra 'imanımızdan 
Akdenize hareket etmiıtir. 

HALKEVJNDE 
yur U lstanbul belediyesi de benzin fiyat- çok büyük olmalıdır. Velakôr bir neşil, canla başla toprağa sanlma 

ı;.l>eynirci Torna efendinin dükkanının lannda ihtikar olup olmadığını ve bu evlôt annesine naaıl bakarsa top - lıdır. lfte o zaman toprak altın o - Belediye kooperatifinin 
111 

t katı da tu!utmut ve burası da kıs- son zammı~ ıebeplerinin tetkiki için rağa Öyle bakmalıyız ... Oyle bak- lar. Bu hayale müstenit dcıiil, haki- k f I 
en Yandığı halde ıöndürülmü§tür. dün mürakiplere talimat vermiştir. malıyız ki toprak ta bize elinden ki bir ilmi •imyadır, On eranS arl 

\'i 8akırköyünde çocuk baknn yurdu İ· B • h •• 1 J •• •• - Belediye memurlan kooperatifi ta-
rı ayrıca bir pavyon yapılncaktır. Darüşışafaka takımı ız ogıe uşunugoruz, rafından ıe•tip oıun"" konıeran.ıarın i-

" l'avyonun bütün masrafını Hazine• kincôoi yarın ıaat befte halkevinde ve 
liiar çiftliği sahibi Hüseyin bey teber· Darünafaka futbol takımı bayramda sı•z acaba ne dersı•nı•z.? rilecektir. Bu konfcr.,nsta iktliat pro • 
)' •tıniıtir. Bu sabah saat ıo da pav- üç maç yapmak üzere bugün Konya feıörü Nöymark bel~diye bütçesinden 
tı~nun temel atma merasimi yapılacak- vapuri!e izmire hareket edecektir. Ka- bahsedecektir. Konf~ranaa herke• ııel~-

....,.,ıııııılİ~~~~~~~~~~~~~~~~_:_:n:le:_~ı:6~k:i~ıı:· d:e:n~ınur~··~ek:k:e:p:ü:·r~. ~~~~.!,.~!:;:;::;;;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:..!_~b~il~ir:__ __ ~ 

Ahmet Haşimin büstü 

Şair Ahmet Haşimin ölümünün 
nerdeyse senesi olAca.k. Onun tabutunu 
günün pu-slu havalı ve ıımcı rü~garJı tdir 
saatinde Kadıköyündeki evinden alırut. 
ayni gü~'liin bol güneşli ve sıcak bir ıo:ta· 
tinde Eyüp sll"tlarındaki mezarına tevdi 
etmiştik. Mczannın başında bir hayli 
.güzel sözler söylenmiş, şairane hitabeler 
irat olunmuştu. 

"Sen ölmedin, sen bizinı kalbimizde 
Y3§lyorsun!,, kabilinden o harci ilem 
•ÖZier arasında yalnız bir hakikat var ki 
o da mezarının bulunduğu yerin bugün 
kayi>olmak Üzere bulunduğudur. ·Nite
kim biz, bu endişe ile bul\dan birkar ay 
evve] bu sütunlarda onun ıerefile mı :te.. 
nasip bir mezar yapılmasını belediyeder. 
rica etmiş ve bunun sadece bir tehir bor. 
cu değil, bir memleket ve irfan borcu ol. 
duğu kanaatini izhar eylemiıtik. 

T emennirnizin üzerinden aylar &~ti. 
Ve zamanın selleri arasında bu mevzu 
etraiında bir hareket görülmedi. Sebe
bini sorarsak alacağmuz cevabın bermu• 
tat tahsisat meaeleıine dayanacağını bil· 
diğimiz için bunun münaka§&ıını başk• 
bir yazımıza bırakarak bugün için icrw 
lı. ''il olan bir fikri mevzuubabıetmek ;,, 
tiyoruz: 

Ahmet Haşim, T ül'k edebiyat ve irfa
nırun en büyük unıurlarından birisi ol
makla beraber snn gÜnüne kadar da Gü
zel Sanatlar Aluıdemiainin muallimi idi. 
Onun orada yrllarca İtgal ettiği bir kiir
ıü ve yeti1tirdiği yüzlerce talebe vardı. 

Mc.zar1ann, ölülerimizin ıon U2aJJdık .. 
lan yerler olmalan ve onların enkazını 
sinelerinde ..ı..lamakta bulumnaları itiba· 
rile insanlar bu toprak çıkıntılarının a
yaklar altında silinip gitmemcleı·ine öte
den beri pek tabii olarak itina edegelınio
lerdir. Mezarlar, bale maziden müdevv~r 
ve atiye mazi ve halden müntakil hatıra
lardır. Herkes için bir mezar yapılabilir. 
Fakat o adam, o mi11etin mefahiri ıırası· 
na cirmi§ bir insansa, onun öfüaü, bir 
mezar tıııile silinmekten kurtarıldıktan 
sonra ba§i<a hatlr&$1 da abideler veya 
heykeller rekzi auretile bale ithaf ve ati
ye tevdi edilerek te'bit olunur. 

Biz, Haşim'in mezanrun yapılmasını 
itte bu noktai nazardan istemiştik; fa
kat aıbide ve heykel itinin bilhassa Giizel 
Sanatlar Akademisinin belli baılı mev
zuu olduğu nazarı itibara alınırsa bugün 
o müessesenin hak.iki ve yerinde bir va· 
ızife ile yüz yüze bulunduğu tezahür 
eder. Fill:ıak:.ka bu işin ucunun da, enin
de sonunda paraya dayanacağını bildi
ğimiz için bizim teklifimiz, icrası kabil 
bir teklif ohnak hududunu taımıyaca.k· 
tır: Bu da ıimdilik Güzel Sanatlar Aka
demisinin pek ıelim bir zevkle tarbedil
miı olan bahçesine H&lim'in tabii cesa
mette bir büstünün ikamesidir. Bu büst, 
ayni bahçede bulunun Hamdi Beyinki 
gibi mennerden olabileceği gibi Galata
aaray Lisesi bahçesine dikilen Fikretinki 
ıribi bronzdan da olabilir. Ve yapılma
sı veya dac.ülmesi, öyle pek fazla masr•· 
fı da İstilzam ebnez. 

Bu fikrin bizim tarafımızdan teklifin
den ev.el tahakkuk sa.haaına iaal edil
mİ§ olması ne kadar arzu olunurdu. Bu
nunla beraber vakit henüz geçmemiştir. 
Bunun tııhaklruku; onu ıevenlerle tale
besi kadar Akademi ~n de ifa11 hem 
med>uri, masrafıız olması itibarile heın 
de pek kabil bir İJ!İr. 

Salahattin ENl.5 

1 
" Yugoslavya sefiri Mösyö Miroslav 

Y~oviç dün Belgrattan f"h~imizc ll'cl 
mıştir. 

"' Vefat elınit olan inhisarlar u • 
mum müdürlüğü muhasebe m'jıJiirü 
lmpan Efendi yerine Cümhuriyet Mer· 
kez Bankaıı muiıa,eı,.,; unıwniye 
müdür muavini Hürrem Bey tayin e
dilmit ve vazifesine baılamıştır. 

* Kurban bayramının birinci gü
nü Darüıtefaka için rozt dağıtılacak 
tır. 

• Tün< ınilınıl>iyoloji cemiyetinin 
ricası Üzerine Etibba odası salonunda 
evvelki gün Dr. Oaterlag tarafından 
ıüt hıfzıaaıhbaaı baklunda bir konfe • 
ranş verihniıtir. 

* Evkaf müdüriyeti eytam, eramil, 
Ye m~t~aidinin ÜÇ_ aylıklarını bugiin
den ıtibııren vemıeğe b8Jlıımıştır. 
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( Haftalık Siyasi İcmal ) 
Roma protokolü: 

Bütün dünya tarafından büyük merak 
ve alilı.a ile beklenen Roma mülakatı
nın neticesi bir tebliğ ile izah edildi. 
Bu tebliğden anlıyoruz ki Roma' da Mu· 
uolini Dollfuu ve Gömböş arasında 
kararl~,tırılan meseleler siyasi ve iktı
sadi olmakla iıki kıoma ayrılıyor. 

1 - Siyasi anlltlma ile İtalya, ~a~: 
riotan ve Avusturya gerek kendi\~nı 
alakadar eden meselelerde ve gerek 
dünya meselelerinde biribirile isti,are 
ederek bir karara varacaklardır. 

2 - lktısadi anl,,.na ile üç .memle~et 
ar· ·mdaki mübadelenin genı,lemesıne 
çal;ılacak. ltnlya Macariıtanın bu~day 
mahsulünü satın alacak. Macanıtan 
1 tal ya emtiası na bir ~han vere~ek. 
Avusturya ile ltalya arasmda da böy~ 
mütekabil rüçhan esasına dayanan bır 
itilaf imzalandı. 

Roma mülakatınm zahiri hedefi !U• 

dur: Avuıturyanın siyasi istiklalini ko· 
rumak ve Avusturya ile Macaristarun 
iktısadi kalkınmasına yardnn etınek. 
ltalyanın Avusturya ile bu kadar meş
gul olmasına aebep, A vusturyanın Al
manya ya iltihakına mani olmaktır. Böy· 
le bir vaziyet büyük bir Alman devleti
ni Brener geçidine kadar getireceği cİ· 
hetle ltalya için tehlike teşkil edebilir. 
Ancak Avusturyanın iltihakına mani ol
mak için ltalya tarafından takip edilen 
siyaset ıimdiden Almanyayı Brener ge
çidine kadar getirmiştir. ltalya bugün 
bir Almanya ile komşudur. Binaenaleyh 
Roma' da imzalanan protokol bir hal • 
ya Almanya gerginliğini izale etmekten 
ziyade be:ki de bu gerginliği artıracak· 
tır. 

* * * 
Akisler: 

ProtokoUn imzası, Avrupa'da harpten 
teess eden muvazeneyi sarsmış
tır. Her devletin ayrı ayn "·aziyetini izah 
edclrm: 

1 - ln:;iltere protokole karşı lakayt 
göriinüyor. Ancak lngiHz siyasetine uy
gun olduğu anlaşılmaktadır. Orta Av· 
rupa ~i.mdiye kadar bir defa Fransa'run 
l: ir de!a da Almanya'run nlWuzu altına 
r-iriyordu. Şimdi bu kıt<tda 1 tal yanın nü
{ ızu kuvvetlenmiş oluyor. lngiltere Al
• t:ınya ve FraıMa yerine ltalyarun kuv· 
ıret'.' ~şn"l'Csini tercih eder. Çünkü ltalya 
bir yarımada olduğundan İngilizler de· 
nizlere hil<':n oldukça ltalya'ya kendi 
isted:Jderini ka~ul ettirebilirler. 

2 - Fransa bir bakımdan memnun
dur fakat bir bakandan memnun değil
dir. Memnundur; çünkü Avusturya'run 
Almanya'ya iltihak etınesine mani olun
ma.ğa çalışılıyor. Bu, Fransa'nın siya• 
setine uygundur. Diğer taraftan bir 
Alman "Anschluss" u yani Almanya'ya 
iltihak yerine bir 1 tal yan AnıcbluH'u 
kaim olmMını Htem.İyorlar. Yani orta 
Avrupa'd:ı ltalyarun nüfuz sa!ıibi olma
sı Fransızların itine elvennez. Fran.arzla .. 
rı memnun ctmiyen bir nokta da ıudur 
ki Roma protokolü Küçük 1 tiliıf kombi· 
nezonunu tehlikeye düşürüyor. Halbuki 
bu itilif Fransa'run Avrupa'daki emni
yet amillerinden biridir. 

3 - Küçük itilaf devletlerinin Roma 
protokolüne kar§ı vaziyet1eri biribirine 
benzemiyor. Yugoslavya ve Romanya, 
Macaristan takviye edildi diye tiddetle 
muarızdırlar. Diğer taraftan Çek.,.)o
vakya, Avuoturya'nın Almanya'ya ilti
hakı rneselesile daha yakından alikadar 
olduğundan bu ihtimali uza!dattırıyor 
diye memnundur. 

Görülüyor ki Mussolini protoklü ile 
nihayet Küçük itilaf devletleri arasına 
ihtilaf tohumu ekmeğe muvaffak olmuı
tur. Çekoslovakya'nın Küçük ltilif'tan 
çıkıp ta yeni Üçler itiliifına ginneyi dü
!Ündüğü bile IÖylenmektedir. 

4 - Almanya bu pa-otokolü kendi a
leyhine müteveccih bir hareket telikki 
etınittir. Ancak Avusturya'nın er geç 
Almanya'ya iltihak edeceğinden emin 
olduklan gibi, Almanya'nın tefriki me
saisi temin edilmedikçe, orta Avrupa 
iktısadiyatının clü2elemiyeceğini bildik
lerinden bir bekleme siyaseti takip et
rneğe karar vermişlerdir. 

* * * M ussolini' nin nutku: 

Ancak Roma protokolü Mu11olini'nin 
hafta arası söylediği bir nutuk ile bera-

her okunduğu zamandır ki Roma müla
katının tümulü anlatıbnaktadır. Avus
turya bu kombinezondan istiklalinin 
taıkviyttini kazanıyor. Macaristan ve 
ltalya ne kazanıyorlar? ltalya evvelii 
yukarıda izah ettiğimiz Almanya telıli
ke&ini bertaraf ediyor. Fakat Mussolini 
bununla iktila etıniyor. Nutkunda Fran
sa' dan bazı şeyler istediğini İma etıniı
tir. "Münasebatmuz normaldir ama, a
ramrzdaki ihtilafların hiç biri halledil
medi." Bu ihtilaflann mahiyeti de ma· 
lıin>dur. ltalya Frımsa'nın bazı müstem
lekelerini İstiyor. Sonra nutuktan anlı
yoruz ki ltalya Aıya ve Afriıka'da bazı 
müphem şeyler a..tiyor. MuMolini "fü. 
tubat Peıinde değiliz., diyor ama, hal. 
yan kültürünün Yalan Şark'tan Uzak 
Şark'a kadar bütün Asya'ya ve Afrika'
ya yayılmasını istiyor. Bu nokta hayli 
müphem kalmıştır. Her halde harpten 
evvelki emperyalizm kokuN vardır. 

Maa.ristan'a gelince; Muııolini bu
rada daha vazıhtır. Macarlarla sakin o
iup ta Maaristan' dan ayrılan memle
ketlerin iadesi. Yani doğrudan doğruya 
Trianon muahedesinin tadili. 

Bunun içindir ki Mussolini'nln nutku 
Roma protokolünden ziyade telaıı mu
cip olmuytur. Fransrz matbuatı ateş 
püskürüyor. Küçük ltiliif ayaklandı. 

ltalyan Baıvekili her halde hafta ara11 
söylediği nutukla ıullıe ve müsalemete 
hizmet etmemiıtir. 

• • • 
Bir Alman nazırının nutku 

Hafta arası Pru •ya Baş vekili 
Göring de aletli bir nutuk söyledi. 
Bu nutuk Potsdam Belediyesinde yapı
lan bazı merasim münasebetile Prusa .. 
ya'nın a kerliği hald<ında söylenmİJ!ir. 
MalUındur ki Prusya devlet teşkilatı, 
Almanya' da yeni yapılan teıkilat dola
yı sile diğer Alman devlet teşkiliitları 
gibi ilga ediliyor. Artık Prusya, Baviye
ra, Saluonya kalkıyor da yeni idari tak· 
simatla bir Almanya meydana geliyor. 
Prusya'run coğrafya mefhumu olarak 
tarihe karışmasını mevzuubahsederek 
Göring demiştir ki: 

- Prusya gerçi bir coğrafya mefhu
mu olmaktan çıkıyor. Fakat esasen Al
manya' da Prusyalık coğrafya mefhumu 
ifade e:miyordu, bir ahlak mefhumu ol
muştu. 

Yani Prusya kal.k:ryor ama, bütün Al
manya PrusyalaşmıJ!ır. Göring bundan 
sonra Prusya'run adı:erlik ifade ettiğini, 
harpten evvel bütün dünyanın Prusya 
askerliğine güldüğünü fakat sonra Prus 
ya askerleri kaz yÜrii;,;şü ile memleket
leri istilaya başlayınca herlcesin şafırdı
ğıru söyledi. Almanya'nın harpte mağ
lüp olduğu ve hıilıi da ne siyasi, ne de 
askeri müsavatmı temin edemediği ha
tırlanacak oluna, lüzumsuz sözler. He
le Almanya silah müsavatını temin et
meğe çal1fıdı:en, Göring'in bu sözleri 
Almanya aleyhine propagandadan haf" 
ka bir ıey değildir. 

• • • 
Süahaızlanma: 

İngilterenin sililuızlanma proıeaıne 
Almanya ve Fransa tarafından verilen 
cevapla, silihaızlanma meselesini halle 
doğru yaldaftınnadı. Her iloi cevapt_.ı 
da anl"!ılıyor ki Fransız ve Alman nok,. 
tai nazar\annı telif etmek mümkün de
ğildir. Hüti.aa şudur ki Bu ıiliibsman
ma meseleoi, ilk müzakereye baılandığı 
zaman nerdeyse, hlıla oradadır. Yani 
Fransa -niyet, Almanya müsavat is
ter. Franu'ya emniyet verilirse, AJ. 
manyaya müsavat vermemeli. Almanya' 
ya müsavat verilirse Fransa emniyetsiz 
kalacak. itte noı.larm büta .... ı da bu
dur. Almanya müsavat istiyor. Buna 
kartı mürakabeyi kabul etıniştir. Fran. 
sa ise euıniyoet noktasmda 11rar ediyor. 

lngilterenin bn sili.!Mızlaııma mesele
sinde büti;n siyasetlerini tayyarelerin 
ilgası nolotasında terrıen.iiz ettirdiı.Jeri 
anlaıılıyor. Bu n<ıktada en çok Frama
dan korlrtuldanndan Fransayı tazyik et
~ekted!rler. Silihuı:IBll;"'B teıebbüsü 
hır neti« verınezşe ln.ırılterenin yalnız 
tayyare meselesini halletmek için bir 
konfora,. toplıyacağı bildiriliyor. 1 ngil
terenin hiç te h82DJedemed.iği iki ne • 
vi siliib tayyare ile denizaltr gemileri
dir. Çünkü biri İngilte~yi havadan, 
diğeri de lngiliz deniz hakimiyetini 
denizaltııwlan tehdit ediyor. Filhalcika 
son yirmi seneden beri, •İli\hlardaki bıi-
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Nusret Beyin bir mektµbu'' 
TÜRK 

S'.tıema!ında 

Dün gece yer bulamadıklarından dönen müşter.lerine 
beyanı itizar •~er, ve iraesine baı'adığı, f; aııaızca ıöılü 

ve şarkılı, reakli muazzam bir ıaheser olan 

Belediye mühendislerinden Nusret 
Beyden lzmit mahkemeııindeki şahitliği 
münasebetile bir mektup aldık. Nusret 
Beyden aldığonız bu tavzih meltubunu 
aynen dercediyoruz. Ancak Nusret Beyin 
tavzih ettiği beyanatını mahkemede bu-

MUMYALAR MÜZESi 
lunan muhabirimiı aldığı notlara istina-
den bildirmitli. Netekim diğer refikle
rimizden bazılarında ela aynen nqredil
mişti. Bizim muhabirimizin bu yanlıtlı· 
ğı yapabileceğini kabul etsek bile diğe< 
muhabirlerin de yanlış duyduklarını ve 

filmini bugün mutlaka görmelerini hararath tavsiye eyler. Sinema san'atının bir harikasıdır. 
FAY WRA Y - LİONEL ATWILL • GLENDA_ F ARRELL Buğün saat 11 de tenzilatlı matine 

---------------------~ 
yalnıt haber verdiklerini nasıl iddia e· 
debiliriz ? 

Nusret Beyin mektubu ıudur: 
"20 Mart 1934 tarihli ve 2913 No. lu 

nushanızın birinci sahifeıinde (yangın 

davası dikkate tayan bir safhaya girdi) 
serlavhası altında makine mühendisi 
Nüıhet Beye atfen yazdığınız yazı yan
lıştır. Evvela iıim N ushet olmayıp N us· 
rettir. Ben sahifelerinize çıkan tarzda 
bir ifade vermedim. Bunun doğrusu mah 
keme zabıtlanndan anlatılabilir. Bu yüz
den matbuat kanununun bana vermi§ ol
duğu hakka istinaden bunun ilk çıkacak 
nushanızda -ve ayni sahifede ve ayni 
puntulu harflerle tekzibini sayğılanmla 
rica ederim efendim.'' 

yük inkılap bunlara inhİlar ediyor. Eğer 
İngiltere bu ilci me .. ıeyi hallederse, a
şağı yukarı harpten evvelki vaziyete ge• 
lecektir. Fakat bunu temin edebileceği 
çok fÜphelidir. 

Diğer taraftan silah.sızlanma l<onfe
ransının toplanması JazMnıelen 10 nisan 
tarihi geliyoo-. Hususi temaılarla bir ne· 
tice elde edilir diye konferans 10 nisa· 
na tehir edilmi,ti. Halbuki beklenilen 
netice her zaınankinden ziyade uzakta 
görünüyor. 

* * * Amerika Ayanı ve Roosevelt: 

Amerikada Cümhurreisi Roose•elt ile 
ayan meclisi karşı karfıya geld:ler. Roo
sevelt'in prestiji sarsılmıya başlamış gö
rünüyor. Emınareleri ıunlardır: 

1 - Roosevelt, St. Lawrence nehrin
de gemilerin işlemesi ve elektrik tesisa
tı yapılması İçin Kanada ile büyük bir 
teşebbüse giritmek istedi. Ayan meclisi 
Roosevelt tarafından çok beni.-nıenen 
bu projeyi reddetıniştir. Bu, cümhurre
i•i iktidara geçeli ayanın reddettiği ilk 
kanun \ayihasıdır. 

2 - Roosevelt, Amerikada hava nak
liyat ıirketlerine verilen tahsisatın sui
istimal edildiğ;ni i<l<lia ederek bu şirl<et
lerin mukavelelerini feshetmiş ve posta 
nakliyatını askeri tayyarelerle yap."'tlağa 
karar vermitti. Aıkeri tayyareler posta
yı naklederken bir çok kazalara sebebi· 
yet verdi. Sekiz on pilot öldü. Atlas Ok
yanosunu ilk defa olara.lc geçen hava 
kahramanı Lindberg Roosevelt'e karşı 
vaziyet al<lı. Cünıhurreisi rical etınek 
mecıburiyetinde kaldı. Bu da prestijini 
ıaramıfbr. 

3 - Muharebeye iştirak eden asker
lere verilecek ikramiye meaelesi Ameri
ka hükumetlerinin en mühim dertlerin
den biridir. Bu ikr11111iye o kadar müthiı 
bir rakama baliğ oluyor ki hiç bir hükU
met veremez. Bu mesele gene ileri ıü· 
rüldü. Ayan taraftar görünüyor, Roo
sevelt aleyhtar olduğundan bu büyük 
zümre arasında itibarını kaybebnittir. 

, 
Kurban kesecek 
Vatandaılara 

Memleketimizin hava müda
lacuına çalıfan Tayyare Cemi
yetine ; Düşkünlerin yardımına 
her an koşan Hilaliahmer ce
miyetine ; Kimırenz çocuklara 
şefkatle bakan Himayeietlal ce 
miyetine ; Çok hayırlı bir yar
dımda bulunmuf olmak için : 
Kurbanınızı veya Parasını Tay
yare cemiyetine teberrü ediniz. 

Kurban kestiğiniz takdirde : 
Derisini, her halde Barsağile 
birlikte Tayyare Cemiyetine ve
riniz. Bu Milli ve Vatani vazife
nin layıkile ifası için azami yar
dımda bulunacağınızdan eminiz 
Bayramınızı kutlular ve saa

detler dileriz. 
Tayyare Cemiyeti lstanbul 

Şub;.si 
idare Heveti 

Bugünkü program 
ISTANBUL: 
12,30 Türk plak neşriyatı. 
18 Plak n~riyatı. 
ı 9 Muhtelif ne~riyat, Ajans haber-

leri. 
19 30 Türk musiki neıriyatı. 
21:20 Ajana ve hona haberleri. 
21,30 Necip Yakup orkestrası. 
B U D A P E Ş T E, 550 m. 

18,30: Kiıs Siıan takımr. 19,10: Spor h!tı
l:erleri. 19,50: Neteli mi.i.aahabe. 20,~0: Opera· 
dan na.iden bir opera temıili.. l\1 ütea.~iben Si
&an muıildıL 

V A R Ş O V A, ı4ı5 m. 
16,40: Piyano refakatile M me R. Lilian ta~ 

rafındaa. taıanni. 17: Çift piyano ile caz mu· 
ails.iai. 17,20: Fantazi danı ~rçaları. 17,40: 
Müıahabe, 17,55: PIAk. 18,20: Oda muıilisi 
konıeri. 18.SO: Ziraat. 19,.20: Plik. - Müıa
lıabe. 21,15: Var1ova Filharmon•k heyeti tara
fından senfonik. konıer. 23,40: "Briıtolu otelin· 
den naklen dana muı;ikisi. Müsahabe. - Dan· 
aın de•amr. 

B 0 K R E Ş 364 •• 1875 m. 
13: Borsa babe'rleri. - Pli.le.. - Haber\er.

Pli.k. 18: Radyo orkestra~•· 19: Haberler. 19 : 
20: Rad70 orkeatraaınıo konaere devamı. 20: 
Un.i•ersite. 209,201 Pl&k. 20,45: Konferans. 
21: Filbarmonik orlr.ealra taraf1ndan senfonik 
konıer. (Athentİ salonundan naklen.) 22: Mü .. 
talea. 22115: Senfonik konserin mabadi. 

V I Y A N A, 507 m. 
18,10: Hafif muaiki konseri. 18,50: S.37~lı.at 

haberleri, 19,05: Beden sporu haberlerı ,,. 
saire, 20,05: Viyana muaikisi - 22,05: Mil••· 
habe. 22,45: Paakalyeye mahausu muıikidea 
mürekkep kon.aer. 23,45: Dana plakları. 
trampete ile). 

B R E S L A U 3ı6 m., 
17 Hafif muaik.i, 18,30 Çocak ne4riyatı, 

19,20 Halk taTluları, müaa.babe, 20 Saar hau
aa•ına ait milli neıriyat, 21 Günün kısa habe .... 
leri, 21,10 Alman rornantilr. musikili (taıani· 
li). 22,10 ''Muıikide ,ür'' iımi Yerilen bir kon· 
aer, 23 Son haberler, 24 Pli..k. 4 - Cii:mhurreisi, Amerika ticaretini 

geni,lettirmek makudile her deTletle 
vaziyete ve p.rtlara göre ticaret muka- ! li:'";:;;;;:;;;;;;al!liiiiiBiiiill!!!!!l!l!!i!31iiiil•m;;:;;;;;;,tJlll 
veleleri imzalamak için Ayan' dan sala- 111 YURTTAŞ! 
hiyet istiyor. Böyle bir aaliibiyet güm-

1
111 

rük tarifelerini değittirmeğe kadar va
racağından Ayan vermek istemiyor. 

5 - Amerikada çıkan otomobil ame
lesi grevi yeni iktısadi sistemin 23.fını 
teıbarüz eltinnittir. 
· itte bazı sebepleri yukarıya hülasa et
tik. Bunun politika cephesi şudur ki 
sonıbat.arda imıibabat yapılacak. Po\it!f' 
kacılar buna hazrrlaruyorlar. Malümdur 
ki Ameriıkada Cümhurreiıi dört senede 
bir deği1ir ama, intihabat her iki senede 
bir yapdır. itte 'imdi 1934 intihabatı 
yapılacak. Cümhurreisleri ile ayi.n mü
cadelesi Amerika tarih.inde yeni değil
dir. Tarihe bakılacaık olursa, daiına iyi.n 
galebe çalmıştır. 1& zmnanlar cümhur
reialeri ımrzaffer olarak ite başlamı,lar 
fakat ayan onları yııpratınıı ve nihayet 
düıünuüftiir. Wibon'un akıbeti <le öyle 
oldu. Bakalmı bu defalı:i mücadelenin 
neticesi ne olacak. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

Türk Cümhuriyetinin kudret
li feyzi seni başından ayağına 
kadar yerli malı ile giyindiriyor 
ve aüırliyor. 

Artık yerli malı kullanmak 
ve giymek senin en yüksek vazi
fendir. 

M. 1. ve 

YENi NEŞRiYAT 

Mimar 

T. C.Jl 

Her ay muntazam çı~!a ol~ bu 
mimari ıehircilik, ve tezyını san atlar 
rnecmu~sının (38) numaralı Ş'!~t sayı
sı çıkmııtır. içinde m~leketı~de :ve 
yabancı memleketlerde ınta edılen bır
çok eserler ile mesleki yazılar vardır. A· 
liikadarlanna ve belediyelere tavsiye e
deriz. 

Her zamandan daha şen ve 
daha genç 

MAUR1CE 
CHEVALIER 

En son ibdaı olan 

GÜLEN PARIS 
filminde 

MELEK sinemasında 
SEYiRCiLERi KAHKAHA 

iLE GULDURUYOR 
Bugün saat 11 de tenzilatlı 

fiyatlarla matine 

Milliyet bu sütunda if ııe ifçi ~ti. 
yenlere taııanut edi)'or. lı "" ııçi 
istiywnler bir mehtupla lı büro
muza müracaat etmelidirler. 

iş aranıyor 
Bir garsonluk arayorum. Ayda sekiz 

lira yemek oradan. Beıiktaı vapur iıke· 
lesi kahveci Mehmet Ali vasıtasile Naim. 

BLAUPUNKT 

RADYO 

Soıı model 1934 
Bütün dünyayı işitir. 

N. ve S. NiHAT 
Galata, Karaköy Pala! (14843] 

tSTANBUL 
ESNAF BANKASINDAN: 

Istanbul Eınaf Bankası hiasedaran 
heyeti umumiyesi 21-3-934 tarihinde nİ• 
sabın temin edilememesinden dolayı a
lade surette içtima edemidiğinden hi11e
darlar 12 Nisan 934 tarihine tesadüf e
den Perıembe günü saat 13 e talik edi
len heyeti umum iyeye davet olunur. 

Ruznamei müzakerat : 
1 - Meclisi idare ve Murakıp raponı

nun kıraati, 

2 - Bilanço ve ki.ruzarar hesabının 
lcrraat ve tasdiki ve Meclisi idare azaıi

le müdürünün ve mürakıbın ibrası, 

3 _ Müddetleri hitam bulan Meclisi 

idare azalarının ve murakıbın yerine ye

nilerinin intihabı, 
· 4 _ 1934 senesi için Meclisi idare a

zalarına verlecek hakkı huzunın ve Mu
rakıp ücretinin tayini, 

Ticaret kanununun 371 nci maddesi 
ahkamına tevfikan hamiline muharrer 

hisse senedatı sahipleri nihayet 4-4-9~ 

çar,anıba akıamına kadar hiıse senetle

rini veyahut hisse senetlerinin mevdu 

bulunduğu banka makpuzunu bankama 
veznesine tevdi ile ita olunacak dUhuli· 
ye varakasını almaları iktiza eder. 

Meclisi idare 

()yrcıyA111.At: 

&EHµT 
fEIUHA 
VASF-1 
HAZIJ:I 
FERDi 
HUAHHEA 

"" "" fHALYA .. 

İPEK ve ELHAMRA 
--- SİNEMALA.Rlf'IOA ..... 

Bugün saat 11 de 
Tenzilatlı matine (14867) 

ISTANBUL BELEDiYESi 
Şehir Tiyatrosu 

Bugün Saat 14 de 
Bu aktam saat 

21 de 
KöKSUZLER 

3 Perde 
Muharriri: Vedaı 

Nedim 
Halk gecesi 

' . umur~ 

Üsküdar İcrasından : 
Bir borçdan dolayi mahcuz satılma•" 

na karar verilen bir oda takımı: ile bit 

büfenin 2-4-934 pazartesi saat 14 ve tS 

te lstanbul sandal bedeıteninde satıla
caktır t<alip olanların ye'nlÜ meııkiird~ 

mahalinde hazır bulunan memura miİ' 

racaat etmeleri ilan olunur. (14835) 

DOKTOR 
Rusçuklu Hakkı 

Galatasarayda Kanzilk eczabaneaİ 
kartmnda s.hne ıo\mimda 3 nuına· 

ralı apartımanc1a 1 numara. 

llilli1~ı 
Asrm umdeıi " MiLLiYET ,. tir. 

ABONE 

3 ay1ıiı 
8 " ı2 " 

ÜCRETLERi: 
Türkiye için 

ı.. L K. 
4-
7 50 
ı4 -

Hariç içio 
L. K. 
a-

14-
28 -

Gelen e-.rak seri Terilm•s.- Müdd•tİ 
ıeçen nüshalar 10 kuruıtur.- Gazete '!,' 
matbaaya ait itler için müdiriyete 111ı.ı· 
racaat edilir. Gu:etemia ilanların meı'ıı~ 
liyetini kabul etmez. • -

tum. ki nefeslerindeki taze çayır koku- seni kabahatli bulmadım, kaderi- sin ••• 
Halim Siretin istediği oldu. t.dnu, günetin daha sönmem'.ş ıtık me boyun eğdim!... Peki, bu yeni vaziyeti ne'!' 
Yerim, nisbeten rahat olduğu, !arını koklarlar. Yapma, Hüsrev! Bu çirki_n, te~ hamletmeli? I 

belki de rahat olduğuma. kendimi Galiba ben de, Halim Siret gel likeli oyundan vazgeç ... H~lım ~·- Halim Siretin, hilekar değİ 1 

inandırdığım için, Avrupa seyaha dikçe, Mesturenin kokusunu, bu- reti kumara tetvik etme, eger elın samimi olduğunu yav14 yavaf aıı' 
tini daha teenni ile dütünüyorum. ğuıunu, taze çiçek havasını duyu- den gelirse, onu menet... lıyordum. Bu, beni büsbütün fasıl 

Ö ı Senin oyununu nasıl mı anla. tıyordu. Gene ı"nanmagva korlı:ıl' Yazan: Ma.~mut YESARi yle ya, aceleye ne lüzum var? yorum... d" ., 
K d . ıkı dım, nasıl mı öğren ım •. yordum. Fakat onun yalan SÖ"(e' en ımi, neye s ya koyayım? ' 

Kanunuevvel 21 Acaba, bu bezginlik te mi bir Kı,ları, Beyoğlu, bira.z eğlence- Mesture Hanımdan Hüsrev Beye Senden hiç bahsetmıyen Ha. mediği nazarımda tahakkuk el' 
Niçin lstanbulda duruyorum? bahane? Gene mi kendi kendimi li... insan, az çok vakit geçirebi- Hüsrev! !im, uon günlerde, ismini ağzın- mifti. 

Halledemedığim meçhuller mi be- aldatıyorum? liyor. Benden çok fena bir hınç alı- dan dütürmez old~: Çok dostmuş- Ayrıldığımız günden sonra b~~ 
ni lstanbulda tutuyor? lstanbulda Bunun neticesini biliyorum. Bahara, laviçreye giderim. Ora. yorsun ..• Sana gücenmedim, fakat sunuz ! Gece günduz b.era~ernıitsi yatını, ondan öğrendim. HaliJJJ.~ 
durursam, bu muammanın düğüm Beyoğlunda apartıman tutacağım. dan da gözüm nereı/i keserse?... makaadındaki, niyetindeki dehte- niz, içtiğiniz su. ayrı gıtmıyormuf, cebinde senin kartlarrnı, tezker 
)erini çözebilecek miyim? Bunun sebebi de iitikar ! Halim Si Baharları, hele yazın, Avrupa plaj ti görerek ürperdim. birbirinizden hıç ayrılmıyormu,su !erini buldum. , 

Gaybi, meçhul kuvvetlerden reti görebilmek, Mestureye yakın lan enfes olur, _.., Evet, Hüarev, ürperdim!.. Ba- nuz ! d d • Bu, ne demekti? Ben, ki, 1ı:P,. 
Mesture ilham alacalı: ta bana ha- bulunmak.... na karfı, bu kadar zalim, bu ka- Bunu ilk uy ugum zaman, sına dütkün, cep kanftıran lı:\ı 
ber mi gönderecek? Günün birin-

1 
Doğru değil ..• lstanbuldan uzak Şubat 23 dar insafsız davranacağını hiç um Ha.timin hilekarlığına, geçmit gün kanç kadınlardan değilim; )$~1 e 

de Me!tureye tesadüf edipte konu ••malı. •• Amma, nereye gitmeli? Haftalar, aylar geçiyor, ken· mazdım... lere ait dedik~dular işitmit oldu- d b 1 ~ı'/ 
cak ., y k Halı"m s·ıret Yılbat.ına. dogru" bı"r Avusturya se ~ .. na hülcmettım.. senin ydüzün en k u,dgü ud .. nç v ··"' fa mıyım. o sa • dimde kımıldanmak kuvvet ve ia- Bak, sana, hala Hüsrev! Diyo- &-- te de üttüm, en im en tJP'" 

kend liğinden açılacak, beni sı- yahati hıç le fena olmaz! teğini bulamıyorum. Halim Siret rum. Eğer sana gücenmit olsay- Çünküd .. bunaEımkt an, ihtimal ve- dım. 
kıntıdan kurtaracak mı? te beni, aparhınanımda pek yalnız dım, daha bl4ka lisanla hitap e- remiyor um. ve' sen, o kadar Halime, bir gün sordum: 1 

Bütün dütündüklerim saçma, ull h Kanunusani 10 bırakmıyor.... derdim. Hayır, Hüsrev! Ben, ma- nefret ettdiğini, iğr~ndiğkini söyledi _Hüsrev Bey de oyniyor ıJ!f;; 
manasız! Bav arımı azırladım, kötk- Araııra arkad-.Iarını da alıp zının mar..um samimiyetini unut- ğin bir a am a, ta rne tep sırala- H r k • 1 erı> 

Fakat korkmağa ba,Iadmı. Haf ten çıktım. Niyetim, Avrupaya git geliyor, poker çeviriyorlar. Kuma mut deg"ilim .•• Sen, bana, hınç bes rında bile bağdaşamadığın birisi a ım, atıyyet e cevap v ai' 
h kt• F k t ı · ·· 1 · al i"le nasıl, ahbap, dost olabı"lı"rdı·n?. - Hayır! O, oyun oynaJJI. tanın üç dört günü, bir ba ane bu me 1• a a evve a gun erce, gı- rın her cinsinden, her teklı"nden liyemezsin; benden intikam - H • d b"l ı · 

ı 1 B d v• . d"' .. d'" d" Onun huyunun sakatlıklarını, atta oyun an ı e anamaz. )uyor, stanbu a iniyor, eyoğluna ecegım yen uşun um. nefretime rağmen, bunu hot görü- mak istemezsin! Hem niçin? iz ı- Akl 
1 

d 
geçiyorum. Önceleri, hüsnü niyeti Bu uzun dütünce, tereddüt, be yorum. vacımm bütün meı'uliyetini bana kumarbazlığını, bütün ahlaksızlık un a mıyor u: Jııl 
me kendi kendime de inanır gibi ni, günlerce Beyoğlu otellerinde Ben de, maden ocaklarında ça- yüklemek, hiç doğru değil... Ben- !arını söyliyen sen, değilmiydin? - O halde nasıl oluyor da'Jıı.f 
olmuştum. Artık kend'mi kandır- süründürdü. Sonra hangi yolla lışan beygirlerin daiasılası var. den hangi fedakarlığı istedin de, Şimdi bu değitikliğe sebep ne? mar oynamadan., sabahlara )ı:$ 
maktan da yoruldum! gideceğ ·mi kararla.flıramadım: yer altı ocağına yeni getirilen bir ben yapmadım? Eğer sen, ısrar et İçim inanmak istemiyor, yoksa uykusuz kalıyor· t• 

Kı,ın, köyden lstanbula gidip Denizden, karadan mı? Bu karar- beygiri, orada yıllardanberi günet mi.7 olsaydın! sende mi defştin? Halimin sık vık, senden babs~ı 
gelmek çok güç! Lodoslar, kara- sızlık ta günlerce sürdü. siz, havasız, çayınız ömür süren Benim, suçum, günahım olabi- Hayrr ! Seni, iyi, çok iyi tanıdı- mesi, sonra geceleri sah8!j~ k~tıİ-
yeller, sisler, tipi!er, insanı canın· Otel hayatından usandım ve ni beygirler, hayretle kartılarlar ve lir; !ikin sen de o kadar gev,ek ğımı zannediyorum; sen, deği•e- gelmesi, beni şüphelen ı:r~ ..-' 

;._~~-..la;n.Jb&zditi:ııor._.~~~~~~~~_!....:.:h=a~y=e=t,:_:d:ö~ş:e:li:._~b~ir!...!a~p~a~rt~ım!!!!a~n!..~t~u~t~- l...ISe~nüi...&:e~ttii!rÜ·.ı:ıı...ıı~:xıı~D..b·~·~I~e~r!in~d~ej__c;l;lvrıa:ıa~n~d!lııınıj~i~ .. ~ ..• B!hıı~nyaL,ı:ra!İi-~m~e~n!!ı..~be~n~,l._~m~e:z~ı~i~n~,2H~a!li~m~S~ir~e~t~e-b~en~z:iy~e:m::e~z:-J..~~~~~~~~---B=-itf!leu' 
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Haftanın filmleri 
ELHAMRA ve iPEK - Leblebici 
liorhor ağa: 

MELEK - Gülen Paris· 
SARAY- Sefiller (kısım 1) 
SOMER-Atetli kadınlar. 
TORK - Mumyalar müzeıi. 

Haftanın filmlerine bir bakış 
Geçen haftanın - bir ilci istisnasile -

filtn yüzünden boşluguna mukabil bu 
haftaki eserler de ciddi bir kıymet vere• 
ı.ilecek filmler ve heyeti umumiyesi iti· 
l>arile daha fazla bir ehemmiyet vardır 
Bunu sinemalamruzda gördüğümüz bir 
hafta kuvvetli bir hafta zayıf film gös
terınek itiyadınm haaıl ettiği bir tesadü
fe hamletmekten ziyade önümüzdeki 
lıattanın bayram haftası olmaaına atfet· 
lllek daha doğru olur. Bu arada haklı 
olarak (Türk) sinemasından (eski Ma
İik) takdirle balnetmekten kendimizi a· 
laınadrk. Bu sinema diğer arkadaılan
IUn kapanma saatlerinin deği§mesi, ha
~aların bozması gibi sebeplerle sinema 
iılerine arız olan buhranı vesile ittihaz 
•derde filmleri hafifletmek şeklindeki 
hareketlerine iıtirak etmemiı ve bütün 
o (fena hafta) !arda daima az çok kıy
llıeti haiz güzel filmler göstenniş, bu su
retle hemen hemen piyasayı yegane tut
tııaya çalrşımftır. 

Bu haftaki- filmlerde büyük sahne 
tertibatı yapılıruı olan meıbur Sefiller 
filmi geliyor. Bu film Anupa'da üç haf. 
lada yani üç parçada gösterilirken mem
leketimizde halkın üç hafta ayni filnrl ta-
1.ibe sabrı kalmıyacağı düşünülerek iki 
Parçada gösterilmeğe karar verilmiştir. 

Bundan baska Türk sinemasında 
(Mumyalar müzesi) ismindeki şayani 
dikkat dram vardır. Bu dram çoktandır 
gönnediğimiz renkli bir filmdir .•• 

Sonra (lpddilm) stüdyosunun uzun 
>arnandan beri ciddi bir himmet ve bü
Yiik masrafla hazırladığı (Leblebici Hor 
hor Ağa) opereti gelir. Bu operet bizde 
Yapılabilecek en zengin filmdir. 

Daha sonra (Melek) te (Maurice 
Chevalier) nin eğlenceli ve prkılı bir 
kotoedQi ve (Sumer) sinemasında da 
komik Armand Bernard'ın (Ateşcli ka
dınlar) isminde bir güzel komedisi. 

Bütün bu filmler mes'ut bir tesadüf 
eser! olarak görülmeğe değer güzel ıey
lerdır. Bu filınlerin içinde (Sefiller) ve 
(M."?'yalar ıniizeıi) gibi iki dram, (Lelı
lebtcı Hol1hor Ağa) opereti ve (Gülen 
Pariı) ile (At"!li kadınlar) komedileri 
vardır. Sinema amatörleri için bu hafta 
en iyi programlı bir haftadır. 

ELHAMRA ve iPEK. 

leblebrı:-i 
Hor hor ağa 

( Türkçe şarkılı ) 
. OYNIYANLAR: Behzat, Feriha, Vas

fi, ferdi, Muammer ve Deniz Km Ef. 
. talya Hanım. 

Bu meıfıur operet fpekfilrn stüdyosun
da ve Ki.ğıthanede eslci zaman kostüıınle-

-

t 

Türkçe (Leblebiai Horhor Ağa) fil minclen iki sahne (Elhamra ve iepk. 

Gülen Pari3 filminden bir sahne 

ri, kayrklan ve dekorlarile ve büyük sah
ne tertibatile çekilmiştir. E•er, şimdiye 
kadar yapılan Türk filmlerinin şüphesiz 
en zengini ve masraflmdır. Horhor Ağa 
rolünü almış olan Büyük Beh>:at bu rol 
i-çin aylarca sakal bırakmı:ı ve Öyle gez
miş, elcseri Darülbedayi. artistleri de bu 
filmde rol almışlardır. 

filmi çevirten ipekçi Biraderleri böy
le büyük bir eseri baıardıklarından do· 
layı tebrik etmek lazımdır. 

Bu filınin şarka ait tarihi bir film ola
rak A vrupaya ğideceği söylenmektedir. 
Şimdiden Almanyaya angaje olmutlur. 

MELEK ----· 
Gülen Paris 

( Fransızca ) 
OYNIYANLAR: Maurice Chevalier, 

Jeacqueline Francel. 
Bu film Chevalier'nin güldüren ve el!· 

lendiren filmlerinden biridir. Bu methur 
Fransız arlİ9lİ daha ziyade bu nevi film
lerde muv:ıffak olmak-tadır. Şarkılı ve 

ıakrak bir filın olan bu eserin seyircileri l 
ali.kadar edeceği şüphe•izdir. 

Mevzu ıudur: Paris'te seyyah rehbe
. ri o"knak İltiyen birisi var: François.Bu 
adamcağız bir kıza tutulur. Kızı ba1ka- 1 
ları da seviyor. Bu başkalarını diğer 
bafkalan seviyor. Elhaaıl bir aşk düğü
mü ki sonnayın. Bütiin bunların ara-sın .. 
dan sıyrılıp sevgilisine nail oluyor, 

film Amerikada çevrilınittir. 
SARAY 

Sefiller 
(Fransızca ) Birinci kısım 

OYNIYANLAR: Henry Baure, 
Charles Vanel, Margueritte Moreno ve 
arkada1lan. 

(Viktor Hugo) nun bu isimdeki meş
hur eseri bundan on sene betki daha ev
vel sessiz olarak çevrilmişti. Bu defa 
sesli olara!< ve daha zengin bir şekilde 
çevrilmiştir. Bilhassa (Jan Valjan) ro
lünü yapan Henry Baure çok muvaffak 
olrnuı ve filme büyük kıymet vermiştir. 

Film esasen üç kısım yapılmıştır. Hep
gİni bir-den bilafaaıla göstermek için beş 
•aat lbımdır. Buna biç bir seyirci ta
hammiil edemiyeceği için orada filmi ü
çe ayırmışlar. Fakaıt buradaki seyircile
rin f!ç hafta ayni sinemaya ayni filmi ta
kip için gibniyecekleri tahmin edildiğin
den film ikiye taksim ed'1miştir. 

B!rinci kısmın mevzuu şudur: 
lı i huylu ve mert bir adam haksız ye

re kürc$Je mahtcUm olmu~ fakat cezası
nı lıi ı irdi.kten sonra ismini değiştirerek 
J:r ~ ·re Belediye Reisi olmuştur. Ora
Ua ~ e-fil bir kadım ve onun biçare bir kı
~~ u h:maye etmekte iken kendisini ta· 
ı r . Ve haksız yere tekrar mahküm 
c • / •rlar. Bu sırada o zabı~anın elinden 
l.:Jr ~ ı hıyor ve himaye etmeyi vadettiği 
l . i ;~ e krzı kurtarıyor. 

SUUER (Eski Artistik) 

Ateşli kadın 
( Fransızca ) 

OYNIYANLAR: Armend Bernard, 
Margueritte Morcno, Andre Roanne. 

Bu fihn artiotlerden de anlaşılacağı ü
zere eğlenceli ve neşeli bir filmdir. Bil-

Ankara hükumeti Londraya nasıl davet edilmişti? 
(Başı 1 inci sahifede) Georges'in kızmaaıodan ne çıkardı?. 

l>tan Tevfik Pataya çektiği bir tel • Gazi heyeti murahhasamıza bu ta-
tr-afta Ankara hüki'ımetinin lstanbul limatı vcnnitti. Bunu bağırmalarını 
lıiikiimetine tabi olamıyacağını, çünkü aöylemitti. O vakit dünya gazeteci-
lıtanbul bükümetinin esir ve ecnebi leri, diplomatlar bize hak verecekler-
devletler elinde oyuncak olduğunu di. Halbuki Londra konferansında bu 
bildirdi. Gazi Londraya gidecek mu- fıroat kaçırılmış, bilakis bir çok ma· 
~ahhaslann yalnız Ankaradan gitme- nasız mırkaveleler aktedilmiftir. Bun-
&ini ve doğrudan doğruya davet edil- laTı ceza ile izah edeceğim. 
"'-esini istedi. lstanbul hükümeti bu • Londra konferansının müzakereleri 
llu kabul etmedi. Ankara hükiimeti 23 ıubatta batlam,,, 14 martta bit-

. O ınurahhaılannı l.tanbula göndereceği miştU:· Konferansın müzakereleri, ve 
>'erde Almanya tarikile Romaya gönder- aktp.!ıJP., m,,ı.,.velelerden ayn ayrı balı 

· di, Ve lstanbul heyetine mülhak bir aedeceğim. Fakat şimdi, o vakit malı-
_ heyet gibi olmadığı anlatddı. Nihayet rem oıan "1 r ı!t•.tyacağnn. 
l.ondra konferansına Ankara bükü - , Gizli bir İçtima 
illeti doğrudan doğruya davet edildi. Bu vesıka Londraya bizim murah-
. Lonclraya niçin çağırmışlarclı? haalarnnız gelmeden evvel yapılan bir 

Burada ehemmiyetli bir hadiseyi zik- içtimaın zabıtnamesidir. 
tedeceğim: . Bu gizli içtimada Lloyd Georges, 

Biz Ermenileri mağlup edinceye ka- Brıand,_ Yunan başvekili ve fransız 
~ bütün cihanla dütman idik. Bu mu· cen~~atı Gourot, ve gene Fransız mÜ· 
""fferi:yetten sonr!' lstanbulda Damat f~Vırı • miralay Georges, Yunan ikin-
i' erit düttü. Y erıne Tevfik Pata hü • cı erkanı harbiye rei&i cenera! Sali-
kUınete geleli. Bu hüklıınet Ankara i· yanis vardı. 
I~ temas aradı. O vakit padiıah hain- Zaptı olrnyayım: 
lığ; kalkıyordu. Artık Ankara devle- LloYd Georges: Yunan milletinin 
t! idama mahkUın değil~i: ~ akat lngi- lıeyeti meanua•İle, Yunan bayrağının 
~lerin dütmanlığı baki ıdı. Halbuki kü~ük A•yadan çekilmesini nası! kar-
Londra konferansına davet edilince şılıyacağıru sordu. 
biz. beşeriyet düşmanı değil, bir mu'. Yunan baıvekili cevap vererek lz-
lıanp devlet idik. miri almak için Yunan milletinin her 

O vakit Ankaraya gelenler çoğal. ıeyi göze aldığını söyledi. 
"':>ğa baıladı. Her çeşit insan vaı:d~. Lloyd Georgea Venizelosla Kostan· 
Bır kısmı hizmet bir kısmı mevki ı- tin taraftarları araaında ihtilaf var 
Çİn geliyordu. f~kat bu mevki için ge. mı? D;ve sordu. Yunan baıvekili e • 
!enler, sulhun taciline taraftar ola~- nıta ihtilaf yoktur. lzmiri almak için 
la..ıır ki zarar görmeden, harp edıl • Yunanistanda ka'l'i bir birlik vardır, 
lrıeden bir yer kapabilsinler. Bunun dedi. 
~ailatını sonra ğöreceksiniz. . . .. M~ı?ö (Briand) küçük Asya itinde 
il Loodra konferansında heyet reısı ~u~külat olduğunu söyledi. Ceneral, 

lı el.:ir Sami beydir. Ayni zamanda uro_t ta eğer ben olsaydım, dedi, ma-
ariciye vekili idi. Kalabalık bir he- ':şalın dediği Ribi yirmi yedi fırkahk 

te~i murahhasamız vardı. fakat it • hır asker isterdim, dedi. 
il~ Bekir Sami bey idare ediyordu. Ceneral Salyan;• ise Yunanlıların 

•z Londra konferanımda büyük bir fır· ~~ado!uyu behemehal alabileceklerini 
•at ile kartı karşıya idik. soyled_ı. ~iralay Georges le Anadolu· 

1• Londra konferanaına bizi misakı mil- n~n ışgalı itinin mühim bir askeri me h ~İn çağTrmıyorlardı. Mevcut mua- se e .. 0~~~ğunu söyledi. 
~enin yani Sevres'in bazı şekilde Goruluyor ki Lloyd Georges evvela 

tadili içfo konutulacaktı. Esasen bu- ':'unanlıla_rdan teminat almak istemiş • 
:ıı Tevfik Paşa Ankaraya çektiği bir tır. ':' a.nı. ~arbe ~i<!<'i:yetle devam ede-
~"1ırafta söylemişti. Madem ki sulh cek mısınız. demışhr. Bu vaadi aldık-
.: ıni3&lcı milli yap~lamıya~tı, bizim tan sonra iş devam ebnittir. Fran
di~r~~sla~ıza ~uşen. v!'zife. ıu !· sız murah.Jıaslan da Yunanlrların bu 
h '. Butun cihana Turklerın ıstediklenni iti bece"':mİ:yecek~erini söylemiıler, Yu 

bulunmak idi. Fı:kat kendi payla -
n_oda tadilat ya?Jtnnıak taraftarı değil
dırler. Müttefikler demişlerdir ki: 

lzmirde yeniden bir tahkCkat yapa
lım, buradaki halk ekseriytle Türk • 
müdür, Yunan mıd1T? Murahhasları· 
mrz bunu ka'bul eınnişlerdir. Mu~ah
haslanmız bunu Ankaraya bildirdiler. 

Gazi verdiği talinıa~ta, tahkika • 
tın, Yunan ordusunun lzmiri tahliye 
etmesini müteakip yapılabileceğini bil
dirdi. Yunanlılar İ>e tahkikatı reddet
ti. 

Şimdi Vahdottinin ve Kostantinin 
vaziyetini •e~lri!< edelim: 

Vahdettin kendi ·klınca diyordu 
ki: Ben muhakkak padişah kalmak için 
müttefik devletleri memnun etmeli • 
yım. 

Kostantin diyordu ki: Şayet sulh 
muahedesinde Venizelosun te.-nin etti
ği menfaatten daha az menfaat temin 
ederse, vaziyet ne olacak? •• Bunu dü. 
şündü: Binaenaleyh tahtı tehlikeye gi
recektı. Onun için Kostantin de bir ta 
raftan milletin menfaatini, ve taç ve 
tahtın menfaatini mukayese edince 
tahtın mcrJaatini tercih etti. ' 

İnönü muharebesinden sonra Türk 
ordusu yeniden teşek.1<ül etnıişti. Bina
enaleyh Kost"# tin makul şartlarla 
Türklerle anlaşmak lazam olduğunu 
anladı. 

Venizelosun temin edeceği bütün 
menfaatleri temin ~~eğe karar ve.Nli. 
Fakat bu :ı:ihniyeti, hem memleketini 
hem de taç ve tahtını kaybettırdi. Ne 
pahaaına olursa ol•un sonuna kadar 
gitmeğe karar verdi. Fakat ne yapa
caktı?.. Sulhu bize İ<ahu! ettirmek i • 
çin Erzuruma kadar gidemezdi ya!. 

Kostantin, İfte bu zihniyetle l:mıir
de tahkikatı redde!mişti. 

Müttefiklerin teklifleri 
12 martta müttefikler bize bir s"lh 

şartları projesi .-ermişlerdir. Londrada 
murahhaslarnnrza dediler ki: Bunları 
hükiimetlerinize bildiriniz. Fakat bu 
ş~rtlar içinde bizi tatmin edecek hiç 
hır şey Y.oktur. Deniyordu ki: lzmir 
Türkl...-e iade edilecektir. Fakat iz. 
mirde . Y ~nan askeri bulunacak, ci • 
vardakı Jandarm i.>r ınüttefik zabit· 
lerin elinde bulunacak, Cemiyeti Ak
vam buraya bir hiristiyan vali tayin 

• 81l'ınnak .. Yani müstakil olmayı, mi • nanlılar tse bu ışi yapabileceklerini 
,:'<ı ınilliyi iotediğimizi bağırmak la • söylemişlerdir. Yani lng;lizler Yunan- d' 
bllldı Bu d edecek! d" lılarr ir.in sonuna kadar te~ik· cbn'ı•- ı. 

edecekti. 
işte tadil edilen sulh şartı bu i • 

,. • nu propagan a er 1• ' • • • Yani evvelce fzmirde yalnız Yunan-
h~nu yapmak ne demekti?. Karşılarında !erdir. lılar varken şimdi, ecnebiler de hu • 
ırıeı';~ diplomatları galeyana getir- Konferansta vaziyet lunacaktı. Diğer değişiklikler şunlar-
"ırı lı. Bilhana Lloyd Georges bizim Şimdi konferans müzakerelerine ge- dı: 
teiaıuız. düşma~uınız idi. !ehevvüre lelim: Türk jandarmasınm miktarı biraz 

Cc:ektı. Ve dıycccklerdi kı: Fransa ve lngilterenin tuttukları yol çoğaltılıyor, maliye komisyonuna Türk 
tııı;;; Türider anlaşmak i.stemiyorlar.,, Yunanlılara ait olan Anadolu payın-' Maliye nazırı fahri reia olı;yorclu. Ad-

-dem ııulh olmıyacalrtı, Uoyd da, Y unaniotan tıe.abına feclaki.rbkta li · · - · · 
......................... ııiiiiilliill 

'inemalanncla geçiyor • • ) 

Ateşti kadınlar filminden bir sahne 

hassa sevimli kom.ik Armand Bernard 
ile Margueritte Moreno çok muvaffak 
olmaktadwlar. 

Eserin mevzuu §Udur: 
Bir genç tayyareci (Dovil) de bir ma· 

likanenin bahçesine iner. Bu malikane
de bulunan zengin bir kadın ve kızı tay. 
yareciye tutulırrlar. Maliki.nede her teY 
altüst olur. Ve nihayet genç tayyareci 
zengin kadının kızını alır. 

' Sinemadaki gibi... 
--o--

Son günlerde lngilterede bir lngiliz 
hava gazile ölür. Yapılan talıki • 
kat neticesinde çok sinirli olan bu ada· 
mın bir akşam evvel sinemada Dinner 
at cight isimli gördüğü filmin bir nh· 
nesini taklit ettiği anlatılır. 

Bu vaka üzerine müddeiumumi İngiliz 
sansorumın börle bir sahneye • • 
nasıl müsaade ettiğini sorar. 

·Bu havadisi veren mecmua fUnu ili.ve 
d. ı 

e ıyor: 

"ltalya matbuatı bırdema cinai \'akala· 
n yazmaktan menedilmişlerdir. Çünkü 
son istatistikler 1 tal yada cinayet vakalıı
rırun eksihnediğini göstermiıtir.,, 

du. 
F al<at bunlar bizi tatmin edeme»di. 

Bu teklifler Yunanlıları ızrar ediyor
du. Kostantin bunun üzerine taarruza 
geçti. Heyeti murahhasaıruz Lon • 
dradan yeni dönüyordu. Yolda idiler. 
Bu taarruz, ikinci lnönü mubarebesile 
neticeleıunittir. Yani Koatantin sulh 
şartlarını Arrkara hüıkümetine bu su· 
retle kabul ettirmek istiyordu. 

fakat bu taıu-nıza lngilizler Kos
tantini teşvik etmişlerdir. Çünkü ln
gilizler Ankarada bir hükumetin kal • 
masını istemiyorlardı • 

Taarruza teşvik 
Bir gizli vesika daha •ize oku • 

yacağım: 
Yunan taarruzdan biraz evvel Lon

drada olan hafi bir içtimada görü • 
şülen meselelerin zaptını okuyacağnn. 
Bu zabıtta görülür ki İngilizler Yunan 
lıları hücuma teşvik etmişlerdir. 

Bir taraftan bize sulh şartları veri· 
lirken , diğer taraftan mahrem bir iç
timada Yunanlılara deniyor ki: Gidin 
T Ül'1klere taarruz edin, bi.z sizi me -
netmeyiz. Yani zahiren Loodrada sulh 
müzakeresi var, el altından taarruz 
.hazırlanıyor. 

ikinci lnönü muharebesi mağlii • 
biyetle neticelenince vaziyet karıımrf· 
br. Bütün cihan efkirı wnmniyeıin
de Yunanlıları müdafaa eden Lloyd 
Georges gayet müşkül bir vaziyete düı 
müttür. Bu büyük mağhlbiyetten son. 
ra Atinada toplanan divanı harpte 
bu mağlUbiyetin hesapları uzun uza
dıya görürmüttür, Yani bir komple 
yapılmııtır. Muharebe ka)'i>edilmiıtir. 
lngiliz ve Yunanlılar bunun üzerine 
biribirlerile kavga etmeğe batlımuş • 
!ardır. 

Londra müzakereleri bunlardan 
ibarettir. Yani bir netice vermemitf:ir. 

Akteclilen mukaveleler 
Şimdi ltalya, Fransa, l ngiltere i

le Bekir Sami Beyin Londrada aktet
tiği mukavele!eri i:zalı edeceğim: 

Evvela lngilizlerle olan mukavele
ye göre, biz bütün lngiliz esirlerini 
iade edecektik. Onlar bize bir kısım 
esirlerimizi vereceklerdi. 

Büyük harpte lngiliz esirlerine 
suimuamele yapmıı olanlan alıkoya
caklar, diğerlerini iade edeceklerdi . 
Biz bunu kabul edemezdik. Çünkü gay 
ri müsavi bir anla§llla idi. Sonra, Mal 
tadaki esirlerimiz çok fena bir ınua .. 
mele görüyorlardı. Bütün lngiliz e
sirlerini verirsek, onlar bizim alı • 
koydukları esirlere fena muamele e • 
deceklerdi. Bu mukaveleyi Ankara 
hükümeti reddetti. 

Teşrinievvelde yeni bir mukavele 
yapıldı. Bütün eıirler iki tarafça da 
verildi. Manauzlddar, müsavataızlıklar 
kalmadı. 

Giden gidene 
Fransız artistleri Hollivud'a 

gidiyorlar 
(Harp) filminde Miçuka rolünü alan 

me,ııur Fransız alrtr>si Melle. Annabella 
ve nişanlm Fransız aktör Jean Murat, 
Daniele Parola ve kocaoı Fransız artist
lerinden Andre Berley ve Pierre Braı· 
ıeur Hollywood'a gitmek üzere geçen 
hafta Paris'ten hareket etıniıle.-dir. 

Bunlardan yalnız Jean Murat zevk 
seyahati yapmakta diğerleri hep film işi 
için gitmektedirler. 

-o--

Amerika tarzı filmler 
Hepimiz Amerikan filmi ismi altında

ki filmlel'i biliriz: Hırsı:zlar vardır. On
ları takip edenler vardır. Muharebeler, 
çarpışmalar, adam kaldırmalar, dağlar, 
bayırlar, atlar, ıilablar falan. lıte bu ne
vi filmler çoktandır piyaudan çekilmiş
ti. Amerikadan gelen haberlere göre 
Halk bu çeşit filmlere tekrar rağbet et
meğe başlamıştır. 

-o--

Evlenenler 
Charles Boyer bundan üç ay 

evvel şöyle söyliyordu: 
- Bence bir sinema aktörü ev 

lenmemelidir ve evlenemez. Ben 
öyle ... Ben senenin bir zamanında 
lenmemelidir ve evlenemez. Ben de 
de veya Paristeyim. Karım beni 
böyle aylarca bekler, durur mu? 

Bunu söyliyen zat hakkında A
merikadan haber geldi. Mis Pat 
Paterson ile evlenmiş. 

Jean Murat da Anna Bella ile 
"Paris • Akden1z" filmini çevirdi
ği zaman, kızcağıza karşr pek so
ğuk davranmıftı. Hatta ona ma
halle kızı gözü ile bakmıştı. Şim
di öğreniyoruz ki, onlar da evleni 
yorlar. Mayıs sonunda nikahları 
kıyılacak •• 

Canlı sinemalarda renk 
Canlı resimler halkın çok hotu 

na gidiyor. Sinemanın bu kısmın
da da teknik en mütekemmil hali
ne gelmittir. Canlı resimlerin meb 
dei olan Walt Disnay resimlerine 
renk vermekle metğuldür. 

Hoollyvood'da Paramunt tim
di bir ıeri renkli canlı resimler 
yapmakla metğuldür. 

Fakat bu defa Mickay Manse 
yerine küçük bir genç kızla bir 
bahriyeli konulmuştur. Aynca bir 
küçük köpeğe de mühim roller ve
rilmittir. 

raziye taallük eden kısmı biraz lehi
mizedir. Bu mukavele ile cenupta bir 
kısmı arazi alıyorduk. Fakat misakı 
milli ile kabili telif olmıyan bir çok 
hukuk veriyorduk. Mesela Adanada 
Türk jandanna11nın kumandasına 
Fransız zabiti gelecekti. 

Sonra Fransa müsellah kuvvetle
ri memleketimfzde aynen muhafaza e 
dilecekti. 

Bu gibi tartları da biz katiyen ka
bul edemezdik. Bizim bunları ald.nız 
almaz, tüylerim.izi ürpertirdi. Bir ü .. 
çüncü ahkam manzumesi vardı. Ada. 
na, Sivas, Mmnuretülaziz ve Diyarı • 
bekir vilayetlerinde ilctrsadi teşebbüs
ler hep Fran•rzlara ait olacaktı. Bu
nu da tabii reddettik. 

Üçüncü mukavele ltalyanlarladır : 
1 talyanlar lzmirin, Trakyanın bize i .. 
adesini müdafaa edecekler, biz de onla
ra Garbi Anadoluda iktısadi rüc • 
hanlar vereceğiz. 

Tabii bu mukavele de reddedildi. 

Kötü propaganclalar 
Bir noktaya iıaret etmek lhımdır: 

Size demiştim ki, Ankaraya bir çok, 
türlü türlü insanlar geliyordu. Bun
lar fena propaganda yapıyorlardı. Bu 
teşkilatsız aokerle büyük devlet!erfe 
haıa çıkamazsınız, diyorlardı. Diğer 
bir propaganda da fU idi: 

Ankarada çalışanlar, harbi uzalı • 
yorlar, mevkilerini muhafaza etmek i· 
çin , yoksa milli endişelerle değil, diyor 
!ardı. 

Bu propagandalar maneviyatı zayıf 
arkada,ları ünütsizliğe düfiirdü. Ma
dem ki, diyorlardı, biraz değiıiklik 
var, o halde sulhu bu ıekilde kabul 
edelim, diyorlardı. 

Gene o zaman Gazi büyük bir isa
bet, açıkgözlülük ve maharetle bunu 
yenmeğe muvaffak olmuftur. Bekir 
Sıani Bey hariciyeden çekilmeğe mec 
bur olonuf, alotettiği üç mukavele de 
kabul edilmiyerek reddedilmiıtir. 

Bekir Sami Bey bundan sonra dahi 
noktai nazarında ısrar ebniştir. Av-

. ruparun misakı milliyi zamanla ka· 
bul edeceğini söylüyordu. Gazi o va· 
kit Bekir Sami Beye bir mektup ver
di. Dedi ki: O halde Avrupaya gidi -
niz, misakı milli taıiilıraa, bize bil
diriniz, demitti. 

Bu şdcilde , mukaveleler reddedil
mekle hem milliyetperverler, hem de 
diğer taraftakiler memnun edilmit ol • 
du. 

işte Londra konferansı ve neti
celeri budur.,, 

Mart clersleri bitti 
Hikmet Bey <!ersine saat 18,30 da 

nihayet verdi. Maarif vekili, dün ak· 
ıamki trenle Ankaraya dönmii1tür. 

1 nkılap tarihi en•UtÜsÜ mart ders
leri dünkü dersle ~ayet .hulmut 

s 

1 Sinema habarlerl 1 , ____ _ 
* Nev-Yorkta bir kaç haftadan 

beri tatil geçiren Silvia Sidnay an 
nesiyle beraber, Hollyvood'a gel. 
mittir. Yakında "Otuz günlük 
preniı" ismindeki filmi çevirmeğe 
ba,lıyacaktır. 

* Paramunt "Kaleopatra" yı fil 
me almak niyetindedir. Ancak 
timdiye kadar Marc Antoine'i tem 
sil edebilecek bir aktör aranıyor
du. O da bulunmuttur. Harry w:1. 
coxon isminde bir genç lngiliz ali 
törüne bu rol verilmiştir. Filmin 
baş kadın artisti Clandette Col
bert'tir. 

* Marlene Dietrich'in "Kızıl 
imparatoriçe" ismindeki filmi A
merikada gösterilmeğe batlanmıt· 
tır. Yalnız bu İsmin değiştirilmes:. 
ne lüzum hasıl olmuştur. 

'? M~hur rejisörlerden Cecile 
B. de Mille'in kızı Katherine de 
Mille "Boru çalıyor" İsmindeki i
k'. nci filmini bitirmiştir. 

* Standhal'in "Kırmızı ve Si
yah" ismindeki kitabı filme alına 
caktır. Baş rolde Gustav Froelich .. 

--o--
Sen dul , 

Meşhur (Şen Dul) operetinin Holly. 
wood'da cevrilmesine batlanmıştır. Bu 
operetin başlıca rolünü Maurice Cheva· 
lier ile Jeanette Ma<: Donald alrmşlar
dır. Film esasen İngilizce çevrilecek, fa. 
kat Chevalier kendisine ait olan kıaım
lo.rı bir de fransızca olarak çevirecek, di
ğer kısnnlar Parn'te (duble ~ ' double) 
edilecektir. 

Yeni fılmler 
Paramunt'un umum müdürü 

Hollyvood'da yeni filmlerle met· 
ğul olmaktadır. Şimdilik be~ yeni 
film hazırlanmıştır. Onlar da fUn
lardır: 

1 - Bahar Şarkısı: Lanny 
Ross, Cbarlie Ruggeles, Mary Bo. 
land. 

2 - Yatağını yaptı: Richard 
Arlen, Sally Elilers, Robert Arms
trong-.. 

3 - Artık çıplak geziyorlar: 
Bing Crosly, Ethel Mernan, Caro
le Lombard .. 

4 - Kalbini kıran adam: Vic
tor Mac Laglen, Dornthy Deel, 
Preston Fonter. 

5 - Boru çalınıyor: George 
Raft, Adolphe Menjou, France 
Drake .• 

Beş senelik 
Program 

(Başi 1 inci sahifede)" 

namzettir. 1934 senesi programın tat
bikının ilk •enesidir. Programı tabak· 
kuk ettirmek vazifesi ile tavzif edi • 
len Sümer Bank bu sene içinde ku • 
rulınası lazım gelen fabrikalar üzerin 
de tetkikatını bitirmiı esas projeleri 
hazıralmış ve bir kaç fabrikanın da 
ihale.ini yapmıı bulunmaktadır. Prog 
ramın ilk adımda istihdaf ettiği gaye, 
memleketin pamuklu istiklalini temin 
ebnektir. Bu maksat için Sovyetlerden 
alınan Kayseri iplik fabrikasının in .. 
ıaat planları gelınit olduğundan 
Nisan iptidaaında hemen başlanacak
tır. Nazillide kurulacak olan ikinci 
büyiik pamuklu mensucat kombinatı
run da. projeleri hazırlanmaktadır. 
Bunlardan b&§ka pamuklu sanayÜnİ 
tamamlayıcı mahiyette olmak üzer<> 
Konya Ereğlisinde de büyük mikyas
ta bir pamuklu fabrikası tesisi takar· 
rür etmi~tir. Bu fabrikanın etütleri ve 
projelerine müteallik hazırlıklar ne
ticelenmek üzeredir. Bu ıene zarfın ... 
da. hu fabrika da tesis edilerek pli. • 
run ilk senesinde pamuklu sanayiinin 
en büyük merkezleri kurulmuş olacak 
trr. PJi.nm birinci senesinde pamuk " 
lu sanayii yanında kiğıt sanayii de 
yükselmiş olacaktır ki ilk kağıt fah. 
rikası inıası da birkaç hafta mesele • 
aidir. 

&rom ura\ 
· KnoD• 

1<ompr\ııll'lerlni bu~ 
. stimal edenld yana 
1 ~ cımı-ı 
en~ 

lmıak üzere yeni bir pn>gram yapıla· 
cak ve tatbike batlanacaktır. 

Mayrs ayında da tekrar, bir aylık 
bir program daha yapılacak ve den • 
ler -unda bitecektir • 
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Bu derdin çaresi nedir? 

Çocuk babalarından, mu
allimlerden, mütefekkir

lerden soruyoruz .. 
Çocuklarımızı nasıl okutabiliriz? 

lstanbul Halkevi reisi AJj Rıza Be-
ye de sorduk: 

- Çocukl8J'JDllzt nasıl okutabiliriz? 
Ali Rıza Bey dedi ki: 
- Benim bu hususta pek olgun bir 

fikrim yoktur. Maamafilı, sualinizi de 
cevapsız bıralarıal< ntemem. Kanaatime 
göre, tahsilini bitirmeden mektebi ter • 
kedenlerin kabafıatini. yalnız mektep İ· 
darelerine yüldemelc doğru dep.lir. 

Az çok memleketi gezip dola1mıt bir 
va4:aındaş sıfatile, çocul<ların ilk tahsille
rini bitirmeden mekıtebi terkediılerinde 
ana ve babaların büy;ik tesiri olduğu
na kaniim. 

Çocuğunu okutm i tansa, geçim va· 
sılası olaral< kullanmağr adet edinen
ler bizde çoktur. Bilhana köylerimi2-
de, bunun acıklı misallerini görüyo • 
ruz. 

Binaenaleyh, ilk tahsil çağmdaki ço
cuklarımıza, mektebi behemehal bitirt• 
mek için mevcut kanunlarnnız eğer ki, .. 
fi gelmiyorsa, yeniden kanun çıkart • 
mak yerinde olur. 

ffi:nim bildiğime göre ilk tahsil mec
buri ve meccanidir. Mecburi olunca hiç 
bir ana ve babanın çocuğunu kazanç yol 
larında çalı§t>rmaımaaı laznn gelir. Ça
lıştıranlara, sık sık ve her tarafta tesa• 
düf ettiğimize nazaran kanunun ciddi
yetle tatbik edilmediğine şüphe yoktur. 

Bu ise asla tecviz edilemez. 

lllc tahsil çağına eriştikleri halde, mel< 
cebe gitmiyenler için de ayni mütalea 
ileri sürülebilir. Ve ayni tedbirler ah· 
nır. Çocuğun mektebe gibnemesi, gön
derilmemesinden ileri gelİyOC'. Gönder• 
miyenler de kinı ise, bu ihmallerinden 
dolayı ceza göımelidirler. Bir de, mek· 
t<J?lerimizde, ebeveyni külfetlere so
kon bir takım arzulann, göreneklerin 
önüne ııeçmeği, faydalı buluyorum. 

Tahsil çağını geçirenlere gelince, bu 
gibilere millet mektepleri her sene ka
pılarım açryor. 

Ders saatleri gece olduğu için halk· 
tan okuma yazına öğrenmek istiyenler, 

Ali Riza Bey diyor ki 

Halkevi retst Ali Rı:z:a Bey 
bu kurslara pekala devam edebi!U4er. 

Millet mekteplerinde okuyup yazma 
öğrenenlerden mühim bir kısmı, öğl'en
dilderini unubnuf olabilir. Böylelerinin 
millet mekteplerinde esırsh bir feyıler 
öğrenmediklerine hükmetmek 10.zım ge
tir. 

Bu takdirde de kaybıma pek büyük 
değildir. Çünkü, a11t hedef ilk tahsil 
çağındakileri bilgisizlikten kurtamıak • 
tır. 

Halkevlerinin açtığı halk dershane· 
Jeıri, umumi bilgi oelemerliğinde, üzer· 
!erine clü§Coİ yapıyorlar ve yapacakllll"• 
dır. 

Bir taraftan okınpa salonları, bir ta
raftan açılan kon.tar, millet mel.tep· 
!erinin baılıca yardımcılarubr. 

ilk taluil çağım geçirip le henüz o
kuma ve yazma öğrenememiı olanlar 
için bu i\<i kaynaktan baıka vasıta gÖ· 
rem.ıyorum.,t 

M. Salahattin 

İş Bankası Umumi heyeti dün toplandı 
(Başı 1 inci sahifede) 

!arma ve 1933 senesi mürakiplerine 
verielcek Ücret tayin edilmiıtir. Yeni 
idare meclisi azalıklarma eski azalar 
ve mürakıplikJ.,re de yine eski müra. 
kıpler seçilmiştir. içtima adedi ne olur· 
sa olsun bir genede idare m.e-cliai aza. .. 
larma verilecek ÜcTet 1200 i., reise Ye 
rilecek ücret te 1800 lirayı geçmjye
cektir. Mürakıplere de meaailerine mu 
kabil ikişer bin lira verilecektir. 

Banka muameleleri için lazmı olan 
bütün huswıi ihtiyatlar ayrıldıktan 14111 

ra 616754 lirayı bulan safi kardan 
yüzde yirmi heaabile 120 bin lira ban 
ka aennayesine, yüzde alb heımhile 
birinci temettü hissesi oaln 300 bin li 
ra ki ceman 420 bin lira temkinden 
tonra geriye kalan 196754 liradan nİ· 

zamname mucibince idare mecilsi aza 
larma ve meuıurlara tediyesi icap e .. 
den mikdarm tefrit.ile ikinci temet • 
tü hiııaeai olarak hiııaedarlara yüzde 
iki ve beher müessis hissesine de onar 
lira temettü tevziine ve fevkali.de ih 
tiyat akçesine otuz bin liranm ayni • 
masma ve bu tevziattan artan 1544 li 
ranm da gelecek seneye devrolunma • 
oma ve tamamı ödenmi§ on ilralık be 
her hiaaeye yüzde sekiz heaabile 80 
kunıt ve beher müessis Jıisseaine on 
lira, dokuz numaralı kuponlar muka
bilinde 5 nisan 1934 tarihinden iti • 
ren dağıtılmaya ha§l.uımasma karar 
verilmiıtir. 

Cemal Ziya B.in beyanatı 
Bilançonun tasdiki münaaebetile söz 

alan ve hükiımet komiseri ııfatila içti-

Tarihi roman : 93 -
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mada hazır bulunan İktisat vekaleti tir
ketler müdürü Cemal Ziya Be~ söz al
Dll§ ve umumi heyetin tasvibine arzecli
len Türkiye lı bankaıınm 1933 ıeneoi 
'bilançosu üzerinde tevakkuf ederek za. 
hiren ıelde temas eder gibi görünen fa-
kat hakikatta mühim telakki ettiğim bir 
noktayi bilhassa tebarü:z ettirmek iste
rim. Maliımdur ki banlmlarm b~ola
mun tam bir ıihhat ifade etmesi açık ve 
vazih olmaH eıasıru - Mevduab koru· 
ma kanunu - bir prensip olarak ortaya 
almıf ve bunun tatbikabna aı"t> formülle,. 
rin hazırlanmasmı iktisat ve maliye ve
kaletlerine müıtereken tahmil etmiıtir. 
iktisat ve maliye vekaletleri tarafın
dan kanunun bu vecibesine istinaden ba. 
zırlanan formüller maliye vekaleti tara
fından tamim olundu. Bundan bir kaç 
hafta evvel yine bu ııfatla hazır bulun
duğum bir banka umumi toplantısında bu 
noktanın ifa edilmediğini görerek ıebe
bini ıonnuıtum. içtimada hazır buluruın 
maliye vekaleti selahiyettar mümessili hu 
tamimin yeni yapılım! olması itibarile 
derhal tatbikinde bankalarca teabhür va• 
ki olmuşsa mazur görülmesi laznn ge
leceğini söylemiıti. Hepimizce !!&Yanı ka 
bul görülen bu mazeret sebebine rağ. 
men Türkiye lı bankası yeni esaslar da
hilinde ve k11a bir zamanda bilançolan
nı hazırlamı§ ve taavibinize arzetmiıtir. 

Memletimizin içinde ve dtflnda 
laaliyet aahası bu kadar genif olan 
Türkiye lı Bankasının bu ııuretle dev 
let vecibelerini ifa h1UD6Unda göner· 
diği bu utical "" hau<Uiyet mütıace:-

Güneşin Oğlu 

MllllYET CUMA 28 MART 1934 

ŞiRKETLERDE 

Liman kooperatifi 
Liman kooperatifinde his-

sedarlar içtimaı yapıldı 
lstanbul liman lroopa-atifi hissedar· 

lanmn ale&iıde ve fevkalade toplanma· 
ları dün saat 16 da Liman hamnda ya· 
pıılım§tır. 

içtimaı koopen.tifin meclisi idare 
reisi Re§'lt Yılmaz bey açtı, bir sene· 
lik faaliyet raporu okundu. 

Raporda kooperatifin büyük bir faa
liyet gö&iermeoine ve çok İ§ yapması· 
na rağmen fazla kar temin etmediği 
çünkü kooperatiflerde gayenin kar ol~ 
madığı nazarı dikkate alınarak kar te· 
minine çalıplmadığı zikredilerek işe 
batlandığı zaman 5981 lira olan ser • 
mayenin bugün 15031 lirayı l>ulduğu 
kaydedilmekte idi. 

Şut.et bu sene o'rtaklanna safi ka
nrun yüzde yetmiıi olan 1437 lira tev· 
di etmektedir. 

Rapor ıoynen kabul edildikten sonra 
azadan vefat eden 1 rfan Rıza Leyle is 
tiia eden Refik beyin yerine intihap 
olunan Mahmut ve Şükrü beylerin key· 
fİY<I intihaplan tasdik edildi. 

Bu ıuretle nihayetlenen a..ıi heyeti 
119Umİyeden 90lll'a fevkalade heyeti 
umumiye İçtİmaJ yapddı. 

Bu içtimıwLın maksat ıirket ni:ı:am
nameainin yedinci maddesindeki higge 
bedelini tamımıen ödemiyen ortakla .. 
rm heyeti mnmniyeye iıtiraklerine İm· 
kan bmı.!roıryan fıkranın kaldınlma•ı 
.içindi. Bu fıkranın kaldınlmau kabul 
edilerek İçtİ.maa nihayet verildi. 

Heyett umumiyeler 
I stıuıbul ve Kadıköy gaz aiıonim şİr· 

keti heyeti wnumiyesi dün T'ünel ha • 
mncla izzet PB§anın riyaseti altında 
toplanmıfbr. Mecli.ıô .idare raporu ka
bul ~e tuvip edilmiştir. 

Şırket geçen sene -500 küsiir lira kar 
etmiş ise de hiuedarlara bu sene temet 
tü tevzi etmiyerdı: bu kan gelecek 
seneye devretmeğe karar veımİi!İr. 

Eski reji şirketi heyeti 
umumiyesi 

Dokuz senedenberi tasfiye halinde 
bulunan Tüririye tütünleri Müıtere • 
külmenfaa reji şirketi heyeti umumiye
•İ dün Tünel hanında Uşşaki Zade Ha
lit Ziya beyin reisliği altında toplan• 
mıfl:rr. 

Kalem heyetine en çok biose sa • 
bibi olan Oaınanh Bankası müdürlerin
den Mösyö Holder ve Mösyö Bfache İn· 
tihap edildikten sonra bilanço ve mÜ· 
rMcip raporlan okunmuştur. Raporda 
takip edilen işlerin tamamen halline 
ve gayri menkullerin satılmasına kadar 
misakı mevduatın tesviyesini gecik • 
tinnemek için tasliyedarlar, her hisse 
başına 0,5,0 İngiliz lirası tevziini tdc
lif etmekte idiler. 

Heyeti umumıye •aporu tasvip et· 
miı, tasfiye.L.rlarm dikkatini ibra et
miştir. 

Müralrip Nuri beyle ihtiyat mürakip 
Tevfik Amir beye verilen vekile tin de 
1934 sene.i için yenilenmesine karar 
ftrilmiıtir. 

huinde bir lunm devlet mevzuatını 
tatbik vazileıile mükellel olan resmi 
ve vauledar bir adam sılatile burada 
alenen izharı le,ekkür etmeyi vazile 
bilirim. 

Mahmut Beyin cevabı 

Bunun üzerine Mahmut Bey söz almıı 
ve: komiser beyin bu işaretlerini ve tak 
dirlerini tabii bir memnuniyetle telakki 
ederiz. Bu hususta 'biz sadeee devletin 
mevcut bir kanununa uymuş bulunuyo
~uz. Müessesemizin en büyük dikkati 
en büyük a§kı kurulduğu günden beri 
kanunlann ahkimı dairesinde yürümek 
olmuıtur. 

Bundan böylede tabii öyle olacaktır. 

I~ ~.re meclisi reisi 
ANKARA, 22 (Telelonla) - He. 

yeti umumiye iı;timamı müteakıp top 
lanan lı Bankan idare meclisi reuliği 
ne yeniden Siirt mebusu Mahmut Bey 
nçilmiftir. 

Kazanç kanunu 
Kabul edildi 

(Ba~i 1 inci sahifede) 
zan dikkate almamıı bulunduğunu 
söyliyerek demiştir ki: 

' 'Eczacılar, avukatalr, doktorlar İ:"" 
çin ileri sürülen tadiller de nazarı dik 
kate alınmayan teklifler arasındadır. 
Yine doktorlardan maktu vergi alm " 
maoı esasına dair teklif de bu meyan
dadır. 

Bu izahatı müteakıp, mazbata mu 
harriri Refik Şevket Bey maddelerin 
sıra numaralarına ait bazı taahiıhleri 
kaydetmiş ve kanun reye konularak 
kahu )edilmiştir. 

Muhracirler ve mültecüer 
Muhacir sıfatile hariçt~n ~elen mülte

ci ve aşiret efradının birlikte getirecek· 
leri eıyaları, mallan ve hayvanlarının 
gümrük resminden bir defaya mahsuı o
laralı bütün teklif ve resimlerden muafi
yetlerine dair kanun Jayihasmm müzake· 
resi yapılnuş ve kabul eclilmiıtir. Hariç
ten gelen muhacirlerin memlekete so• 
kacaldarı eşyalaım ciMi msktarmı her 
meslek erbabımn vaziyetine ııöre tayin 
ve takyit eden bu kanunun müzakereıi 
eınaıında itba1i memnu eşya meyanına 
kozenin de teklif edilmiı ve kabul edil· 
miıtir. 

Gümrüklerdeki efya 
Kanunun neşri tarihinde muhacir ve 

mülteci malı olarak gümrüklerde bulu
nan ıeker, benzin, petrol, İpek ve .ip~ 
!er ve inhisara tab; maddelerle trikotaJ· 
lar makinalan ve kauçuk sanayii maanua 
tından olan ayak kabtlan aile batına bet 
bin liralık miktarı malların kıymeti top
tan fiyata göre tayin olunarak bir defa
ya mahsus olmak üzre ithal edilebileceği 
ne dair muvakkat maddenin müzakere• 
•inde söz alan Rüştü Bey Bursa getiril
miş olan bu e§.yarun tüccar eşyası oldu
ğunu ileri sürerc;c gümrük resmine tabi 
tutulmasını istemiştir. 

Cereyan eden ?J!üzakerelerden sonra 
madde aynen kabul edilmi§tir. 

Trakya umumi müfettişliği 
Bundan sonra Trakyada tetkil edilen 

mnumi müfetti§lik maaı ve masrafları 
hakkındaki kanunun müzakeresine geçil
mİ§ ve söz alan bütçe encümeni mazbata 
muharriri Mükerrek Bey kanun liyıhasın 
da yapılan bazı tadiller hakkında malu
mat vermiştir. 

Dahiliye vekilinin beyanatı 
Dahiliye Vekili Şü]<rü Yıı'Ya Bey de 

kanunun müzakeresi münaoel.etile ıu be
yanatta bulunmuştur : 

Türkiye Cümhuriyelinin eserlerinden 
birisi de halkÇı olmasıılır. Biz müfettişi 
umumilikler ihdas etmekle hükumetin 
mürakabe ve hizmetini hallrnruzın ayak· 
lanna götürüyoruz. Bu esasla memlelc:<>t 
le alb müfettişi umumilik olacaktır. Büt 
çenin müsaadesi oldukça bunu tatbik et· 
mekteyiz. Birincisini şarkta yapmıştık. 
Şarkta yaphğnncz umumi müfettişlikten 
'beklenilen biltün vazife ve hizınetleri a
zamisile aldık. Bundan cesaret alarak ' İ· 
kinci müfetlİfliği de Trakyaya hasredi
yoruz. Malumunuzdur ki, Trakya )>il 
Türk vatanının Türk kanile en meb:zpl 
olarak yuğrulmuş aziz bir parçaudjr. 
( Alkrılar). 

Trakya Türk medeniyetini kurunu 
vusta karanlıklarında Avrupaya götüren 
inkişafımızın köprübaşı olmuştur. 

Bu köprüyü ve aziz toprağı vatanı· 
mızın her kısmı gibi hassayitele imar et· 
mey ve inkişaf ettirmeye-mecburuz. Bu 
te§ekkül o memlekette evvelemirde um· 
ranının ve nüfüsünün tevessüüne hizmet 
edecektir. Bu itibarla evvela bütçe zaru· 
retini nazan iti'bare alarak yapmıf oldu
ğumuz teşkilatı hiliihara bütçede azıcık 
bir müsait vaziyet görmekle derhal had· 
di Jayıkına ve icabının gösterdiği vaziyet 
le çıkardık. Kanunun kabulünü rica ede· 
rim. 

Emin Aslan Bey söz alarak demittir 
ki : 

Trakyada müfettişi mnınnilik teşkilii
tınn dair olan bu tek'if çok y~Mndedir. 
Yalnız Trakyada değil diğer mıntakalar 
idari teşkilatnnızda bazı gayri tabülik· 
ler vardır. Kazaların. nahiyelerin, köyle· 
rin hiç münasebeti olmıyan vilayet v.e 
kaza merkezlerine merbut oldukları gı· 
bi. 

Muhaaebei hususiye 
Sonra muhasebei busuoiyenin bugün

kü teıkilal•ndan beklediğimiz randımanı 
almadığmıız gibi. Bu idarei huıusiye
lerde bir birlik düşünülüyor mu ? 

Böyle bir birlik düşüncıesi var mı? 

boğutmak istiyorum... ra cinler saldımıağa ba!lıyacak-
Bu son aözü spyliyen Baykut idi. lar •• 
Baykut'un arkasında Hitay var- Demifli • 

dı. Genç kız: Reis birdenbire sözünü kesince, 
- Ben de Baykut'u takip edece· ihtiyar devam etti: 

ğim... - Ben buradan tehrin içine gi· 
I Diye bağırdı. den gizli bir yol biliyorum. Bu yol 

Y a.ZO'.lı: lskender F AHREDD N Akıncılar çok yorgun old~arı sarayın iç bahçesine kadar gider. 
- Tanrıya sığındım .• Kaqıma ı hendeklerinden ibaretti. Akıncı- halde sili.hlannı ellerinden ve bel- Gece yansından evvel kralı öldür. 

çıkacak bütün engelleri yıka.cağım.. lar beri taraftan geldikleri için, ka- !erinden ayırmıyorlar, atlarının diz- mek mümkündür. Eğer kral ölürse , 
Ve Otaser'in tahtını elinden alaca- pılan biraz evvel kapanmq olan ginlerini kollanm sararak oldukla- bütün cinler korkar ve ~birden fi. 
ğrm. bu yüksek dıvarların önündeki ge- n yere çöküveriyorlardı. rar ederler· Kralın (göze görünmi-

Diyordu. niş sabada konaklamıtlardı. Ortalık kararmıttı. yen kuvvetler) i kaçtıktan sonra, 
Bora'nın, kralın tahtında gözü Günet'in oğlu kendisinden emir Akıncdann acıkmıt atlan müte- Hamal kolaylıkla itgal edilir. Fa. 

yoktu. O, Otaser'in tahtıhnı yık- ve işaret almadan hiç kimsenin bağ madiyen kitniyor, arkada kalan kat, kralı herkes öldüremez. Oşa· 
mak için ele geçirmek istiyordu. lık tarafına hücum etmemesini i- yem ve erzak kolları yavat yavaş ser tılsımlı bir yatakta yatar. Başı 

Ur şehrinde genç reise: lan et;nıi9ti. içinde bir ,üphe vardı: geliyor ve akıncıların arasında ko- ucunda yedi baflı devler nöbet bek-
- Suriye kralı hem korkak, hem Ertesı sabah kral fehrin Türkler nuyordu. !erler. Evvela bu devlerle boğuşa-

de zalim bir adamdır. ~rafından muhasara edildiğini gö- Burada uzun müddet kalacak- cak yeğitleri seçmelisiniz! 
Demitlerdi. O, bu sözleri unut· runce acaba ne yapacaktı?! lardı. Bora ölümden yılmıyan akıncı· 

muyordu. Bora bunu merak ediyordu. Günet'in oğlu biraz geride der- )arın yüzüne baktı: 
Yolda gelirken rastladığı ve be- Bütün kolbatları ve meşhur a- hal büyük bir çadır kurduhdu •• Kol - 09aser'in devlerile boğuşmak 

raber getirdiği ihtiyar Suriyelinin kıncılar reisin başına toplanmışlar- b8'larıru yanına çağırdı: için kendisine güvenenler yanıma 
So"zlerine tamamile inanmış deg" iJ. dı. - Uzun ro··ılerı· a""n k h ma I · 

k d 
,, .,.. a ra n- ge sın ••• 

di. Bora (göze görünmiyen kuvvet- Her kafadan bir ses çı ıyor u: l~r yarın bu kapıları kırıp içeriye ihtiyar tekrar söze karışh: 
)er )in halkı korkutmak için uydu- - Cinlerle dövütmek istiyoruz. gırecekler ••• Evvela kralın sarayı - Fazla doğüşçüye lüzum yok. 
rulmu9 bir masal olduğunu anla· Bu göze görünmiyen mahluklara- sarılacak ve Otaser'i incitmeden Bet arslan yeti9ir •• Kalablck olursa, 
mağa başlamıştı. caba bizi ne vakit ve nerde kartıla- ya' ~ :.yacağız. saray nöbetçilerinin önünden geç· 

O akfam tehrin cenup kapıları yacaklar? ! L -_terek hepsine ayrı ayrı tali- mek güçlefİr. 
önünde konaklamışlardı· Hamat - Kralın sarayında yedi batlı mat verdi. Bora, yanına gelenlerden be' 
tehri zaten yalnız bu cihetten yük- bir dev varmış. 09aser kızdığı za- ihtiyar Suriyeli, reisin cesaretini kiti seçti. Bunların içinde üç kol-
sek dıvarlar ve müteaddit kapı· man bu canavarı düşman üzerine kırmak için: b~ı ile Kartal başlı yeğit ve Baykut 
Jarla cP•~:ı..,;.n . Diifor tarafları saldırmış. - Bu gece burada rahat uyuya. ta vardı. 
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... 
''Kısırlaştırmak,, usulünü 
bizim doktorlarda istiyor! 
Bu mecburiyetin bizim kanunlara da 

girmesi teklif ve münakaşa edildi 

Akıl hJz:ıımhlıa11 cemiyetinin dün yap tığı münakaıada Ç"kilen bir resim ıJ• 
Fahrettin Kerim Beyin konferanıt.! .. 

Türkiye akıl bıf:ıı1S1ıhhaıı cemiyeti ] 
dün aa.at 17 de senelik umumi kongre
sini yapmqtır. Senelik faaliyet raporu 
okundu. Yeni idare heyetine doktor 
F aıhrettin Kerim, Dr. lhrahim Zati, 
Dr. Cevat Zekai, Dr. Hüseyin Kenan, 
muallim Ali Rıza, muallim Abdüllatif 
Nevzat Beyler seçilmiıtir. Bundan son 
ra Almanyada tatbik edilmekte olan 
takim ''kısırlaıtırma" mevzuu Üze • 
rinde ilmi münakaqlar yapılmııtır. 
Dr. Fa~ttin Kerİm Bey uzun ve il
mi bir konferans vererek tereddiye 
uğrayan nesillerin ısalhı çareleri hak 
kında muhtelif memleketlerde ah • 
nan tedbirleri izah ebniıtir. F ahrettin 
Kerim Beyin verdiği izahata göre akıl 
ve sinir hastalıkları bütün dünyada 
bilhassa iktısadi buhranlar dolayısile 
çoğalmıttır. Kıırralttırmanın derhal 
memleketimizde tatbikı lazım gelme· 
diğini söylemekle ebra.ber mecnunla • 
rm evlenmelerinin kanun~ m~~u ol 
duğunu ve bu suretle hugun ıçm kıs-

' men bu meselenin halledilmekte bu-

lunduğunu izah ederek münakaıa:ı" 
açmıftır. ilk sözü Dr. Hüseyin l(e • 
nan Bey almıştır. Hüseyin Kenan Bet• 
timarhanelere kapatılanlardan da~• 
çok içimizde dolaşan dejenereler~O 
cemiyet ve nesil için muzır olduğu saf 
lemi§ ve kısırlaıtırmanm yalnız tli~ ' 
!erin koyduğu kanunda zikrettiği kıı:ıı 
selerden bqka bunlara te!fJDilini ~• 
memleketimizde de 'bunun tam zaJJI~ 
nı olduğunu ileri sünnüıtür. Uınulfl' 
hapishane doktoru lbrahim Zati B~1 
de müşahedeerini anatmııtrr. lbrah•"' 
Zati Bey, sarhoş bir babadan doğ~ 
bir çocuğun babaamı kuyu ha§l:P"• 
ödürdüğünü söyenıiş ve birçok vak•' 
ar sayarak kısırlaştırmak taraftarı ~I 
duğunu bildinniıtir. Avukat HüaeyıP ( 
Avni Bey bu itin kıırrlaıtmnakla bal 
ledilemiyeceğini, yalnız dejenerele ' 
rin evelnmelerine mini olmak !az~ 
egldiğini söylemiştir. Münaka§alar jlıı 
aa.aıten fazla devam etmiştir. A!ınıol' 
neticeye göre doktorlar kısırlatlırlfl" 
Dm mühim tedbirler meyamnda yef 
alması lazım gldiği kanaatindedirl:;;, 

Çünkü idar~i hususiyel?rin israf~tını~ 
önüne geçılememektedır. Bu ıdareı 
hususiye birliklerinin memlekete daha 
müsmir olacağım ümit etmekteyim. 

Trakyadan ~lıyarak diğer mınta· 
kalarda da miifettİli umumiliklerin le· 
sisini dilerim. 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya Bey, 
"idari ta:lnimat her gün değqen bir mü
essesedir. Binaenaleyh yolların icabına, 
ıimencliferlerin il>§a tanına limanlann 
teıekkülüne göre daima tebeddül ede
cektir. Binaenaleyh idari teıkilatta bir 
istikrar aramak doğru değildir. 

Müfettişi umumilik ile huıu11i idare 
kaldırılacak olunıa vilay..ıin manası 
kalmaz. Bu vaziyetlerin yol, maarif , 
haatalıane pi İfleMe bir 'birlik yap. 
malan 80'.ZU edilir. Fakat lvı idarei 
buausiyenin kaldırılmıun değildir. Böy 
le bir §<'Y idarei umumiyenin de kal
dırılması demek olur . ., 

Kabul edilen kanunlar 
1933 senesi müvazenei umumiye

aine dahil daire büt~elerinin muhte
lif faıdlan arasmcla -164 bin 620 
Jirahk münakale yapılması ve mektep 
kitaplarının maarif vekaletince tab'ı 
haklund.ıo kanunun ii-çüncü madde
si mucibince satılan lritaplann 'bedel
lerinden senesi İçinde devren istimal 
olunan .29219 lirasının maarif vekale
ti bütçesine mun:ram tahsisat olarak 
konulması din ve millet bayramlan ile 
bunlara tekaddüm eden arife günle • 
rinde gönderilen ve matbu evrak sa· 
yılan lıart vizitlere kart pa.tal!M'a ,;r
mi Paralık, adi mektuplara bir, taah • 
bütlü ve kıymetli mektuplara iki bu
çuk ve telgrafnamelere bet kurutluk 
hililiahmer ve tefkat ve hatH"a pulu 
yapııtmlması halıkmdal<i kanun tayi
baları müzakere ve kabul edilmigôr. 

Bnndan sonra medio 31 mart cu· 
malllesi gününe kadar ~imaıru tatil 
'etmiştir. 

için meydana atılan Hitay'ı kolun· 
dan çekerek: . 

- Sen burada kalacaksın! • 
Dedi. ötekilere elite ipret ettı: 
- Haydi, ihtiyamı petini takip 

ediniz. 
Ve döğüşçüler giderken, Karta. 

im kulağına eğilerek: 
- Devleri öldürdükten sonra, 

kralın ağızım ve ellerini bağlaıtp 
bir sanclığın içine koJ·· Sakın ca
nına layma •• ! Onu sag olarak gör
mek ve konu,ınak isterim. 

Diye fıuldadı· 
Hitay hiddetinden çatlıyordu .• 

Yollarda bin bir tehlike atlatarak 
Mamat'a kadar ölmeden gelen 
Baykut'u böyle kolayca ve elite na
sıl ölüme gönderebilirdi? 

Her tehlikeye beraber atılacak
larına yemin etmişlerdi. Fakat re· 
ise faz! Jir şey söyliyemedi .• ' 

Çadırda çok kalabalık vardı. 
Kralın yedi başlı devlerile bo

ğuşmağa hazırlanan döğütçüler u-
7akl~tılar •• Yüksek drvarların di
binden yürüyerek karanlıklara dal. 
dalar. 
. Güne,'in oğlu Hitay'ı gözünden 
ayırmıyor, kaçmasın diye sık sık la. 
fa tutuyordu. 

Çoban kızının çeneleri kilitlen
mişti .• 

Yoldaki yeminlerinden kimseye 

Dedikodular 
Karşısında .• 

(Bagı 1 inci sayıfada)' ' • 
ri geri iddialarına, gazete sifüinlannd• 
profesörlerin cevap vermeye davet edi• 
!işlerini tasavvur ediniz. Hakikatan b~ 
kndan fazladır. 

- Berlinde hakim var sözünü-biJİf' 
siniz, ıunu açıkça söylemek liiznndır· 

- Türkiyede mesul maJıamlttf 
-oardır. T ürkiyede inkılabın d(ll)d' 
lannı güden,, inkılabın müessese' 
lerini kuran, ba dava ve müessese 
leri mütemadiyen göz önünde btJ' 
lunduran Büyük Millet Mecliai ıı~ 
k"!_etleri vardır. Türkiyede hiç bıf 
muessese :Yapılmak veya yıkılmalı 
için, keyfemayefa trnaTfİ harekel' 
ferine ihtiyaç messettirmez. 

Hele bu müeasese ve davalarla ha•İ' 
bir takım anuların istedikleri gibi oyıış' 
malarnıa müsaade edileceğini zannet' 
mek büsbütün batadcr. 

Bizim lağvettiğimiz D_arü!lünıJfl 
55 senelik idi. Cümhunyetın kut• 

mas olduğu maddi ve maneci ci• 
ruz; beş aydanberi işlemektedir• 
Sabotaj erken bllflamıştır. Pro~~', 
sörlerimize ve talebelerimize mıJ1 
terih olmalannı tavsiye ederİJ• 
öğretmek ve öğrenmekten "'11/ı~ 
hiç bir feY düşünme.inler. Ciiıt'' 
hurriyet, kendi müesseaelerini /t~ 
rumak, düzeltmek, onunla biı~a 
alakadar olmak hususunda lüzıffel 
kadar kıskan~tır!' 

bahsedemiyordu .• 
Reisi kırmak istemedi .• 
Gözlerini kapadı .• 
Sendeliyerek yere oturdu. 1 

Ve sustu. rı 
Bora, Fırat kıyılarında Ceyl8iıı 

asdırdıilı gündenberi, Hitay ile ı 
defa yalnız kalmıttı. ·Jı' 

Ona sormak istediği suali :ı:ı 
ninde tasarlamıştı. 1 

- Baykut'u çok seviyor musll11 

diyecekti. 
1
, 

Kalabalık yavaf yavaş dağılııı'· 
tı. il 

Reisin çadırı önünde dol~~e 
gözcülerden başka ortalıkta J<ıJll 
görünmüyord·J. , Jı 

Reis, genç kızın yüzüne rıı311 ıı. 
bir gülüsle baktı: ... , ) ,,, .. 

- Nihayet (tılsımlı belde . e' 
kapılarına dayandık.. Bakal~Dl'I ~ç 
riye kolayca girebilecek miyı:ı: • • 

Hitay önüne bakıyordu: . dıı.J' 
- Kapısına dayanmcay_a ka bit 

hiç kimse ile kar~ılaşmadıgı~~:ı: ıoJı 
memleketin içine girmekte guç 

mü görüyorsun? fi 
_ Kapılar kapalı.. Arka tarıı. 

da cinler sarmışlar. 1 ! 
- Cinlere inanıyorsun demek·· • 
- Sen inanmıyor musun? 
-Hayır .• 

. Bitmedi_..) 
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Rektörlüğünden: 
Nisan ve Mayıs ·aylarında lnkilap Tarihi derslerinin 

hangi günlerde ve kimler tarafından verileceği aşağıya derce· 
dilmiştir. Alakadarlara ilin olunur. (1343) 

Nnan 
1 
2 
7 
8 
9 

10 
12 
14 
15 
16 
21 
22 
23 
24 
26 
28 
29 
30 
Mayu 
6 
7 

12 
13 
14 
ıs 
17 
19 
20 
21 
24 
26 
28 
29 

Pazar 
Pazartesi 
Cumartesi 
Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Perşembe 
Cumartesi 
Pazar 
Pazartesi 
Cumartesi 
Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Perşembe 
Cumartesi 
Pazar 
Pazartesi 

Pazar 
Pazartesi 
Cumartesi 
Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Perşembe 
Cumartesi 
Pazar 
Pazartesi 
Perşembe 
Cumartesi 
Pazartesi 
Sah 

V' usuf Kemal Beyfendi 

'' '' '' Hilanet Beyfendi 
,, ,, 

Mahmut Es'at Bey{endi 

'' '' ,, 
Recep Beyfendi 

'' '' Yusuf Kemal Bey{endi 

'' '' ti Hilanet Beyfendi 

,, " 
Mahmut Es'at Bey{endi 

'' '' '' Recep Bey{endi 

" " Yusuf Kemal Bey{endi 

" " " 
Yusuf Kemal Beyfendi 

,, '' '' 
Hilanet Bey{endi 

'' '' Mahmut Es'at Beyfendi 

'' '' '' Recep Beyfendi 

,, '' 
Yusuf Kemal Beyfendi 

,, '' ,, 
Recep Beyfendi 

" " Mahmut Es'at Bey{endi 

" " " 
lstanbul 4 üncü icra 

Memurluğundan: 
f 

Emniyet Sandığı namına birinci derecede İpotekli olup 
tamamı 45572 lira kıymeti muhammeneli Erenköynde Sahra
yı cedit mahallesinde catte bostanı iskelesi sokağmda eski 
44, 44, yeni 27, 29 numaralarla murakkam tasarruf kanunu
nun neşrinden evel muhtes maa Bahçe kereste mağazası 
elyevm Dekik ve araba fabrikasile zemininin tamamı açık art· 
tırmaya konmuş olup şartnamnin 25 - 3 - 934 tarihinden 

itibaren dairemizde herkes tarafından örülebilecği gibi 
30-4-934 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 ten 16 yaka 
dar dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. Arttırma bede
li "lluhammen kıymetinin yüzde yetmiş beşini bulma~ğı tak
tirde en son arttıranm taahhüdü baki kahnak üzere 15-5-
934 tarihine müsadif salı günü saat 14 ten 16 ya kadar daire
mizde yapılacak olan arttırma&ında gayrnnenkul yine muham 
men kıymetinin yüzde 75 i bulduğu taktirde en çok arltırana 
ihale aksi halde ihaleden sarfınazar edileceğinden talip 
lerin muhammen kıymetin yü :de yedi buçuğu nisbetinde pey 
akçesini veya milli bir Bankan uı teminat mektubunu hamil 
bulunmaları lazımdır. Mütera kin vergiler ile val_F icaresi ve 
Belediyeye ait tenvirat ve tanzifat rüsumları borçluya aittir. 
2004 numara icra ve iflas kan ınunun 126 mcı maddesinin 
dördüncü fıkrasına tevfikan b ı gayrmıenkul üzerinde ipotek
li alacaklılar ile diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahipleri
nin bu haklarının ve hususile faiz ve masarife dair olan iddia
larını, ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbi· 
telerile bildirmeleri, akııi halde hakları tapu sicillerile sabit 
olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları 
cihetle alkadaranm işbu maddenin mezkilr fıkrasına göre hare 
ket etmeleri ve daha fazla malumat almak İsteyenlerin 
933/ 40 dosya numarasile müracaatları ilan olunur. (1352) 

1 lST ANBUL BELEDlYESI İLANLARI 1 
Umumi Meclisin 1 Mart 934 tarihli içtimamda Beledi 

ye vergi ve resimleri kanununun 28 inci maddesi mucibince 
ve Duhuliye resminin ugası do lasiyle müşteil maddelerden 
alınması icap eden istihlak resmi hakkında kabul edilen tarife 
aşağıya dercedilmiştir. Alakadarlara ilan olunur. (1356) 

Benzin Kilosundan 40 para 
Petrol ,, 20 
Baküre - Mazot ,, 20 " 

" 
Sanyer Belediye Şubesinden Bahçeköy civarında sa· 

hipsiz olarak bulunup Belediyeye teslim edilen iki av köpeği 
bir hafta zadmda sahibi zuhur etmediği takdirde satılacak~ 
tır. Taliplerin 2-4-934 pazartesi günü saat 14 te Büyi:i.kderede 
Sarıyer Belediye Şubesine mü raca.atlan. (1348) 

Hali tasfiyede lstanbıal Türk Anonim 

Su Şirketinden: 
Hisse Senedatı Hamillerine 
Hali tasfiyedeki lstanbul Anonim Türk Su Şirketinin 

alelade hisrndaran içtimaı umumisinin 20 Mart 934 günü saat 
11 de vukubulacağı 22 Şubat 934 tarihile intişar etmit olan 
Türkçe MiLLiYET ve AKŞAM ve Fransızça ISTANBUL gaze· 
telerile ilan ettirilmiş ise de yevmi mezkurun Bayrama tesadü· 
fü hase'f:.ile içtirnaın 31 Mart 1934 cumartesi günü saat l:Jye 
talikine r acburiyet hasıl olduğu alakadarana ilan olunur. 

(14844) Tasfiye heyeti I 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Semb Mahallesi 
Bostancı Bostancı 

.. " .. " .. .. 
" " 
• " 
" .. 
" 

,, 
.. .. 
.. .. 
.. " .. .. .. " .. " 
• " .. .. 
,, " .. .. 
" " .. " 
" " .. .. 
" " 
" " 
" " 
" • .. • 

Sokağı 
Çıta! çeşme 

• ve Dere yollın 

• • 
" .. 
• " .. " 
" "' .. .. 
.. Orta yollan 

" • .. • .. " .. .. 
.. Yozgat yollan 
.. " 
" .. 
• " .. .. 
.. " .. .. 

" 
" " 
" ,. 
.. .. 
" .. 
,. Çatal çeşme ve Yozgat 

• .. 

Emlak Hi5seye göre mu-
Cinsi Hissesi Mo sı hammen kıymeti 

Arsa arşını 550 Tamamı 11-15 Mü ve 5 harita 138 T. L. .. 450 ,, 11-15 Mil ve 6 ,, 113 ,, 

" 
450 ,, 11-15 Mü ve 7 • 113 ,, 

" 
450 ,. 11-15 Mn ve 8 • 113 ,, 

" 
450 ,, 11-15 Ma 'fa 9 • 113 ,, 

• 450 ,, 11-15 Mü ve 10 ,, 113 • 

• 40iJ ,, 11-15 Mü ve 11 ,. 10() ,. 

" 
400 ,. 11-15 Mii ve 12 ,, 100 ,, 

• 40!) ,, 11-15 Mü Ye 14 ,. 100 ,. 
,, 400 • 11-15 Mii ve 15 " 100 ,, 

• 40:> ., 11-15 Mil ve 16 ,. 100 ,. 

• 480 ,, 11-15 Mü ve 17 ,. 12!) • 

" 
200 ,, 11-15 Mü ve 18 ,. 50 ,, 

• 362 • 11-15 Mü ve 22 ,, 91 ., 

" 
337 • 11-15 Mil va 23 ., 85 ,. 

• 487 ,, 11-15 Mii ve 24 • 122 ,, 

• 462 ,, 11-15 Mü ve 25 • 116 ,. 

• 437 ,, 11-15 Mü ve 26 • 110 ,, 

" 
412 ,. 11-15 Mü Ye 27 ,. 104 ,, 

• 387 ,. 11-15 Mil ve 28 ,, 100 • 

• 362 ., 11-15 Mü ve 29 • 91 • 

• 410 ,. 11-15 Mü ve 30 ,, 103 ,, 

• 390 ,, 11-15 Mü ve 31 • 98 ,, 

• 512 ,, 11-15 Mü ve 53 ,. 129 ,, 

• 537 ,, 11-15 Mii va 54 • 135 ,, 
• 362 ,, 11-15 Mü va 55 ,, 141 ,, 

• 587 • 11-15 Mü ve 56 ,, 147 ,, 

Sıra 
No.sı 
954 
955 
967 
968 
969 
970 
971 
972 
973 
974 
975 
976 
977 
978 
979 
980 
981 
982 
983 
984 
985 
986 
987 
988 
989 
990 
991 
992 ,, ,, ,. ,, • 620 ,. 11-15 Mü ve 57 ,, 155 ,, 

Yüzde yedi lıuçuk pey akçelerile lbele bedelleri nakten veya gayrlmübadil l:ıonosu ile ödenmek llzere yukarıdıı yazılı gayrım8nkuller açık 
erttırma ıuretile aatııa çıkarılmıştır. Kat'i ihaleleri 14/4/934 cumartesi günll saat on beştedir. Müzayedeye iştirak edecekler mızkür 
günde saat on dört buçuğa kadar pey akçelerini yatırmaları lazımdır. Seaei haliye Ye7j'İsile belıdiye resimleri müıteriye aittir. Şartname 
bankamız kapısına asılmıştır. (1298) 

KiNOPRiN 
KAŞELERi 

Ba,, di, ve romatizma ağnları, 
Grip nöb~tlerinin, banımlarıa 
mutat eancılarını gideren ve ani 
tesir EDEN YEGANE ilaçtır. 
1-10 adetli anbalajlarııu her 
-czaneden araJlnıı. 

M. Hikmet Tevfik [1419Sı 
1431 

Dr. IHSAN SAMI 

BAKTERİYOLOJİ 
LABORATUVARI 

Umıami kan tahlilab, frengi noktai 
nazarından (Wasserman ve Kabn 
teamülleri) kan küreyvab sayılması. 

Tifo ve ısıtma haıtalıkları le§hiai. 
idrar, balgam, cerahat, kazurat n su 
tahlilab, Oltra mikroskopi, huauıi a
tılar istihzan. Kanda üre §eker. 
Klorür. Kollesterin miktarlannın ta
yini. Divanyolu No. 189 Tel: 20381 

(13895) 13Ş4 

1216 

Diyarıbekir Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

Diyanbekir - Mardin yolunu nl3475 lira 77 kurut 
bedeli keşifli 39X975 - S9X775 inci kilometroları ara· 
sr tamiratile 3189 lira ~1 kuruş bedeli keşifli 33X700 -
59X650 inci kilometroları arasındaki kirgir ayaklı menfezle
rin betonarmeye tahvili 11 Niııan 934 tarihine müsadif çar
şamba günü saat 12 ye kadar kapalı zarf usulu ile münakasa: 
ya konuhnuş oldujundan keşif, kroki ve şartnamesini öğren
mek İsteyenlerin Vilayet Daimi Encümenine müracaat eyle 
meleri ilan olunur. ( 1281) 1640 

. ı DEVLET DEMlRYOLLARl lDARESl iLANLARI 1 
İdaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan kanape ve pen 

cereler için kolan, Panjur şeridi, Yuvarlak ve dört köşe Çelik, 
Parafinli Zil teli iki nakilli, kenevir İp, Naftalin gibi (26) ka
lem muhtelif cins eşyanın 31- 3-934 cumartesi günü saat 11 te 
pazarlığı yapılacaktır. İsteyenlerin mezkUr saatte mağazaya 
müracaatla tahriren teklifte bulunmaları ve mağaza dahi 
linde asılı listede (X) işaretli malzeme için nümune getirilme 
si ve nümunesiz tekliflerin kabul edilmeyeceği ilan olunur. 

(1351) 

VAPURCULUK 
TVRK ANONiM ŞiRKETi 

ISTANBUL ACENT ALICI 
Liman Han, T.relon: 22925 

Mersi ,,. olu 
İNÖNÜ r5aı;;~:t 

PAZAR günü saat 10 da Sirkeci 
rıhtıımmdan kalkacak. Ciditte, Ça· 
nakkale, lzmir, Küllük, Bodrum, 
Rodos, Marmaris, Dalyan, Fethiye, 
Kalkan, Ka§, Finike. Antalya, Alan
ya, Mersin. Dönüıte ayni iskelelerle 
beraber T&§ucu, Anamur, Kuşadası, 

Geliboluya uğrayacaktır. 

Karadeniz Yolu 
MİLLET i5p~:':t 

PAZAR günü saat 20 de Galata 
rıhtınıından kalkacak. Gidişte: Zon
guldak, lnebolu, Ayancık, Samsun, 

, Ünye, Ordu, Cireson, Tirebolu, Gö-
rele, Trabzon, Rizeyc. Dönüşte bun-

1 lara ilaveten Of ve Sürmeneye uğra
vacaktır . 

.... i ...... ı-=11 .......... . 
• 

Deniz yolları 
iŞLETMESi 

Acnteleri ı Karakôy Kôprülıaıı 
Tel 42363 - Sirkeci Miihiirclanado 

Han Tel. 22740 .. __ IİI 1 

Ayvalık Sür'at 
Yolu 

ANT AL y A vapuru 24 Mart 
CUMARTESi ıs de Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. (1353' 

........... lııiliııııııiıiiıiııiııııııiıılıiiııiiıiıııi 

' 3 üncü kolordu ilanlar-;--~ 
M. M. V. Sa. AL. Ko.kan: 
Yerli Fabrikalar mamula

tından 8,000 kilo sarl sabunlu 
kösele kapalı zarfla münakasa 
ya konmuştur. ihalesi 1 Ni
san 934 Pazar günü saat 
14 tedir. Taliplerin nümu1 
ne ve şartnameyi görmek üze
re her gün ve münakasaya iş
tirak için de o gün ve vaktin
den evvel teklif ve teminat 
mektuplarile Ankara'da M. 
M. V. SA. AL. KO. na müra
cataları. (3485) (1070) 

1401 

IHTlRA iLANI 
" Sabit fitenk hazineli ve yandan tetik 

li mitralyöz vesaire gibi otomatik esli· 

hai nariye için kama " hakkında istihsal 

olunan 949 nwnaralı ihtira berab bu de

fa mevkü fiile konmak üzre ahere devrü 

ferağ veya icar edileceğinden talip olan

lann Calata'da Çinili Rıhtım Hanında, 

Robcrt Ferriye müracaatlan ilan olunur. 
(14878) 

ZA YI - Diş tababeti mektebinden 
2lmı~ alduğum 778 No. lu hüvıyet v ... 
rakamı zayi ettim. 'tenisini alacağım .. 
dan ükmü yoktur. Boris Skoçu 



.. IYET CUMA 23 MART 1934 

OTOMOBİLLERİNİZİN ' ALTINA 
• 

Birer koyduk. 

Ceneral Motors'un 25 inci yıldönümü münasebetile takdim ettiği hediye 
Bütün dünya, 25 inci yıldönümümüzü tes'it edici muazzam bir yeniliğin tezahürünü 
beklerlerken, kendilerinin sukutu hayale maruz kalmıyacaklarını tebşir ederiz. 
1934 modeli arabalarımız, 1933 modelinkilerinin ıslah edilmit bir ,ekli değildir. Se· 
nelik bir modelin tekemm ülünü ifade etmeyip otomobilin mihaniki kısmının esasını 
altüst eden muazzam bir yeniliği arzetmektedirler. Afağıdaki resimler, fennin yük-
sek bir tekamülünü açık ve sade bir tekilde göstermektedir. 

Bir D 1 Z inip kalktığı gibi 

Bugüne kadar otomobil tekerlekleri, iğilmez 
bacaklara benzerdi. Tekerlekler yarım kat'ı na. 
kis teklinde çok sert yaylan tafıyan iğilmez 
dingillere,takılmıt bulunmakta idi.Tekerlekler· 
den biri bir maniaya tesadüf etti mi, arabnın 
ön tarafı zıplar, arkası batar gibi bir hareket 
yapar ve ıiz de yerinizden hoplar ve aarsı· 
lırdınız, 

Bakınız bir insan ne kadar sükunetle bir 
manianın üzerinden geçer. Dizini iğerek ba
cağını kolaylıkla yukarı kaldrrır, diğer bacağı 
müvazenesini kaybetmez. Burada seviye farkı
nın tesirini vücut değil, diz hisseder, 

itte 1934 modelinde artık ne tekerleklere 
merbut ön dingil ve nede sert, iğilmez yaylar 
kalmıtlır. Her tekerlek, ınafsalına o kadar 
yumutak bir tarzda raptedilmittir ki dizi yu
karı kalkınıt bir bacak gibi kalkıp İner. Her 
tekerlek, maruz kaldığı sarsıntıyı bizzat ken
disi giderir ve bu sayede araba istikrarını 
muhafaza eder, 

r-

E KUŞ GİBİ KAY AN OTOMOBiL 
Sert yaylı (1) şeklindeki mahut dingilin yerine şimdi ıu· 

reli mabsuaada tertip edilmiş yeni helezon bir yay konmu,tur 
ki burada her bir tekerlek yumuşak bir yay üzerinde müsta
kilen hareket etmektedir. Tekerlek yol üzerindeki çıkıntı ve 
çukurlardan ne arabaya ve ne de içindekilere kat'iyen sarsıntı 
vermeksizin İnip çıkar. " Ön tekerleklerin müstakil askı siste
minden " ibaret olan bu tertibatı tanzim etmek için, General 
Motors Şirketi iki seneden fazla çalıtmıf, uğratmıf ve milyon. 
!arca dolar sarfetm.İftİr. 

Tetkikat laboratuvarlarında ve tecrübe armlerinde bu 
kadar uzun ve amansız bir tetebbü ve tecrübelere mevzu olmu' 
hiç bir otomobil cihazı yoktur. 

Artık ahali, uzun bir gayretin semeresini tatacak ve bugü
ne kada.r otomobilde ınüyesser olınryan bir konfora malik ola
caktır. Yani en fazla aür'atlerc!e bile. mucize denilecek kadar 

1934 ... 

tatlı bir gidit, İstikrar ve hareket. Buna inanmak için de mutla
ka bir tecrübe yapmalı. 

Filhakika, hem otomobil ve hem de içindekiler için artık 
sarsıntı tamamile zail olmuf, otomobilin seyir emniyeti artmış, 
dayanma müddeti uzanmıf, olup yolcu rahat yerinde kalır. 

Artık ne tekerleklerin zıplaması, ne bunların volana aksi, 
ne sarsıntı ve ne de ibtizazat kalmıttrr. General Motors'un oto· 
mobilleri en arızalı yolu, bilardo masası gibi düzgün bir hale 
ifrağ eder. Hiç sakin bir yaz günü büyük bir kuşun kanatları 
dümdüz uçtuğunu görmüş müsünüz ? itte otomobiliniz de size 
onun gibi bir hava tabakası üzerinde kayıyor tesirini verecektir. 

Fi9er havalandırma sistemi hava cereyanlarını kaldırmış
tır. Şimdi de mafsallı tekerlekler sarsıntıları hazfetmektedir. 
1934 senesi için size "Kayan" bir otomobil takdim ediyoruz. 

GENERAL MOTORS 
CHEVROLET OLDSMOBILE • PONTIAC • CADILLAC BU 1 C K LA SALLE • 

~---------------·--------------mm.·----------~---~ Beyoğlunda 

1 

Umumi Neşriyat ve Yazı l~leri 
Müdürü ETEM iZZET 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 

u 
tanıtır 

D:ş macunu 
D:şleri iyi temizler, ağızda gün! koku bırakır. ideal bir 

\- macundur. S"rkeci Mühürclu zade H. 18 (14514) 1561 ,/ -> TÜRKiYE TURING KL0B0N0N ~ 

BUD PEŞTE 
SEYAHATi - 10 GUN (30 NiSAN - 9 MAYIS) 

il nci Mevki T. L. 85 - ili ncü T. L. 60 
Tren gidip gelmek, Pette'de otel, yemek, tenezzüh dahildir. 

Talebelere yalnız seyahat ücreti T. L. 35.-
Fazla tafsilat için TURING KLUBONE (Galata Adalet Han) 
ve seyahati idare eden NA TT A acentalanna müracaat (Galata-

saray ve Karaköy Köprübaşı) 14712 ~ 1660 • 

•• • • Istanbul Universıtesı 
Mühayaat Komisyonundan: 

1 - 18-3-934 pazar günü aleni münakasaya vazedilmiş 
olan Fen Fakültesine bağlı Eczacı mektebi tadilat ve.tami
ratı yapılan münakasada ııon verilen fiat haddi layık görüle
mediği cihetle ihalesi yapılamamıştır. 

2 - MezkUr mektebin tadilat ve tamiratı tekrar 25-3-
934 Pazar günü saat 14 te aleni münakasaya vazedilmiş oldu 
ğu ilan olunur. Talip olanların usulü dairesinde müracaatları 

1000 
150 
200 

Metro Dimi 
,, Patiska . 
,, Kurşuni renkte 

kumaş 

Arzı 
1,40 
0,80 
1.30 

160 Adet Havlu . 
3 - Tıp Fakültesi Laboratuvarlarında kullanılmak Ü 

zere yukarda cin• ve metrolarile adedi yazılı dört kalem yerli 
malı eşya 25-3-934 Pazar günü pazarlıkla alınacağından ta
liplerin yevmi mezkUrda yüzde 7,5 teminatlarile saat 14 te 
Mübayaat Komisyonunda hazır bulunmaları. 

4- Ni!mun'elerini görmek isteyenler her gün Müba· 
yaat Komisyonuna müracaat edebilirler. (1290) 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı Istanbul 

Satınalma Komisyonundan: 

1645 

1 -Deniz vasıtaları için tel halat, boya usturmaça ve 
bunlar gibi (20) kalem malze me 25-3-934 pazar günü saat 
( 11) de İstanbul Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğü binasın 
daki Komisyonda pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - İstekliler pazarlık şartlarını her gün Komisyon• 
dan alabilirler ve malın örneğini de görebilirler. 

3- Pazarlığa girecekler nıalın Komisyonca tasarlan
mış tutarının yüzde yedibuçuğu olan (73) lir~ vezne mak 
buzu veya teminat mektuplarile gelmeleri. (1319) 

1692 

- inşaat müteahhitlerine 

1 Müstamel kereste ile diğer inşaat malzemesi ucuz fiatla acele 
ıabl.ktır. Fındıklıda tramvay caddealnde 136 No.lı depoya müracaat 

1 ~ ............ 4.784 ................. 1.69.9 ... 

Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyyahlara 

Banka Komerçiyale İtalyana 
Sennayeıi: 700,000,000 {İhtiyat akçesi : 580,000,000 Liret). 

Travellers (Seyyahin çekleri) satar 
Liret, Frank, İngiliz lirası veya Doları Frank olarak sahlan 
bu çekler sayesinde nereye gitseniz paranızı kemali emııiyetle ta
trr ve her zaman iıteraeniz dünyanın her tarafında, tehirde otel
lerde vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük tediyat için 
nakit makamında kolayılıkla istimal edebilirsiniz. Travellers çek
leri hakiki sahibinden batka kimsenin kullanamayacağı bir 

tekilde tertip ve ihtas edilmittir. (5999) 1217 

KARL AN GEÇİDİ 
(Pasaj Karlman) 

Kurban Bayramı Münasebetile En ~o ıı Moda 
Bayram ' 

Mevsimlik Mantolar 
Hazırladığını Muhterem Hanımefendilere Tebşir eyler 

SON MODA 
Neye 

• 
lhtivacınız Varsa 

ROP ve MANTOLUK 
Kumaşların zeuııin ve mllutahap çeşitleri vardır. • [14794) 

\ LiRAYA bir defaya mahsus olmak üzere kıy. 
meti yüksek müstatil gümüften ya
prlmıt SINGER kol saatlerimiz üc
reti petin verildiği takdirde posta 
ücreti alınmadan istenilen adreııe 

SÜMER BANK 
Maraş Çeltik 

Fabrikası T. A. Şirketinden: 
Şi•ketimizin alelade senelik heyeti u

ınwniye içtimai 10 Niıan 934 13rihine 

ınüsadif Salı gÜnÜ saat 10 da Şirketin 
merkezinde vukubulacağmdan muhterem 

hissedaranın aynı cün ve saatte Marat 
Çeltik fabrikasına tefrİfleri rica olunur. 

Ruznamei müzakerat 
1 - Mecliai idare ve Murakıp 

raporlarının okunma•r, 
2 _ 1933 senıi Bilanço ve karuzarar 

hesabının tasdikilc Meclisi idarenin ib

rası, 

3- Ni~amname mucibince çıkacak 
nıı1 f a:ı.a yerine yenilerinin İnlıihabr, 

4 _ Mu•alup intihabı, ( 14777) 

1697 

29 
gönderilir. 

SINGER saat mağazası, lstanbul, Emin ön O ( 14696) t!:!~ 
fıtan~ul. M~lli E~lak Müdürlüğünden: 
Seyrısefaın ıdaresınden müdevver olu t ed F b 

ik 1 .. .. d d kt 1 Ga p erıan e a -
r a ar onun e urma a o an yret Romörkör'" 2000 lir 
muhammen kıymet 1;izerinden 25-3-934 pazar ~ü saat 1: 
te açık arttırma usulile satılacaktır. İsteklilerin pey akçel il 
müracaatları. (M) (1017) er e 

s·pinKenan 

Yeri M Ilar 
Bulursunuz 

Ucuz, Güzel, Sağlam 
·Tabletleri: Paris lzmir Bari sergilerinde birinci derece diploma ve altın madalya kazandı. 

Grip, nezle, sog~k aİgı~lıgı, baş ve dif ağrıları gibi hastalıkların en gozel ve kat'f ilacıdır. 
ismine dikkat buyurulması. Her yerde arayınız. ( 14307) ıss3 


