
Sinemacıların taleplerini tet 
kik için ticaret odasında bir 
komisyon toplandı. Maliye me 
morları için bir kurs açılıyor. 

Sahip ve Başmuharriri :. Sürt Meb'uau MAHMU'li 

Yunanistanda kükfımetin be 
yanatı hakkında fırka liderleri 
anlaşamadı. Belçika Almanya 
nın silah müı&vatını istiyor. 

FIATI 5 KURUŞTUR 

ANKARA 
ANKARA, 1 Mart 

inkılap merkezini ilk defa zi -
Yaret edenler tehri töylece gezip 
Ankara hakkında bir fikir ediıi • 
dikten sonra iki mütalea serdeder 
ler. Birinc:.Si hayranlık ve takdir. 
ikincisi belediyeye sabır ve meta
net temenniıi. Hayranlık ve tak -
dir, zira Cümhuriyetin eseri olan 
Ankara buna layiktir. Fakat tehir 
plansız yapılmaya bajlandığından 
ve plan sonradan vücude getirildi
ğinden o derece dağılmıtbr ki; 
belediye mahdut varidatile, Anka
ra yeni bir tehir olduğu için ve her 
tün ink':taf gösterdiği için ihtiyaç 
lan çok olan bu tehrin hizmetleri
ne yetitmekte aciz dereceainde 
torluk çekiyor. Bunun içindir ki, 
belediyeye sabır ve metanet te • 
mennisi de yer!.ndedir. 

Belediyenin varidatını arttır -
mak için bazı normal tedbirler dü
tünmek ve bulmak bence vaziyeti 
kurtarmıya hizmet etmez. Ankara 
!:ıir siyasi merkez ve bir memur 
•ehrid 

0

'1'. Vasıflarını böylece tes -
hit ettikten sonra, bu tehir de be
lediyenin varidatını arttıracak ted 
bir sahası bulmanın mü,külii.tı ken 
diliğinden tezahür eder. Ankara 
için devlet bütçesinden yardım te 
min etmek zarureti akla gelen ça
relerden birincisi ve belki de ye • 
ganesidir. Planın tatbikatı bu şehir 
de birçok masraflar daha yapıl • 
masını zaruri kılıyor. Şehrin müh
taç olduğu yeni yolları yapmak 
kadar, mevcutların tamir ve mu • 
hafazası belediyeni'n masraf büt • 
çesini kabartan mevzular arasın • 
dadır. , 

Şehrin su iti hal yolundadır. 
Alınmıt tedbirlerden muvaffakı • 
yetli neticeler alınacağı kanaatini 
vermektedir. Fakat otobüs iti, An· 
kara iç'n müzmin bir dert halini 
almış sürüklenip gidiyor. iyi niyet
ler ve tasavvurlardan ortaya bir 
türlü mürıbet bir karar çıkamıyor. 
lsetanbulun otobüs imtiyazı iti de 
he!ki yerinde sayıyor. Fakat An • 
kara latanbula benzemez. lstanbu 
lun mevcut nakil vasıtaları kemi -
yet ve keyfiyet itibarile oranın ni
hayet ihtiyaçlarını kartılıyor. Fa • 
kat Ankaranın kaphkaçtılarla ida 
re olunması, halkın istirahati ve 
•ehrin zerafeti cepheıinden hazin 
bir manzaradır. 

Resmi daireler peyderpey Ye • 
ni9ehire nakledilecek, yeni binala 
rın intaatı ileriliyor. Bu münaae • 
betle önümüzdeki senelerde Yeni
tehir ve civarında bqgösterecek 
bir ev buhranı vaziyetine temas 
etmek faydalıdır. Vekaletler ye • 
ni binalarına yerletmeğe ba:tlayın 
ca, memurlar için de Y eni9ehire 
göç etmek zarureti tabiatile doğa
caktır. Halbuki memurlar için za
nıan zaman yaptırılması dütünülen 
apartımanlar iti bir türlü kuvve • 
den fiile çıkamıyor. Memurlara. 
rahat bir ikametgah temini hüku
lııetin mefgul olması lazımgelen 
ihtiyaçlardan bir tanesidir. Sıhhat 
•e içtimai Muavenet Vekaleti ken 
di memurları için bu ihtiyacı çok
ları temin elmittir. Hilaliahmer ce 
!niyeti bazı bankalar memurlarının 
irtirahati için tedbirler almıtlar -
dlI', Manzara bir adaletsizlik arze· 
diyor. Ucuz ve konforlu ikamet
ı:ah temini usulünün, hükumet 
merkezinde çalışan bütün devlet 
lııemurlarına tetmiline teşebbüs 
olunmalıdır. 

Memurin kooperatifi, itiraf et
tııek lazımdır ki tetkilindeki mak
sada hizmet edememittir. Fena ida 
re Yiizünden, can çeki9mek vaziyet 
lerine bile dü9en bu kooperatifi'. 
lnntarmak ve canlandırmak için 
~eler aramak lazımdır. Tekrar 
ediyoruz. Memur tehri olan Anka 
tada böyle bir kooperatifin kuv • 
"etli bir cihaz halinde itlemesi, 
Yalnız memurları konımaz; ayni 
:ı:a~nda pahalılıkla, gıda ma~de
lerınde hile ile mücadelede nazım 
01ınasın1 temin eder• 

Mecdi SADRETTIN 

Von Papen Romaya mı 
gidiyor 

:I> ViYANA. 8.A.A. - M. Von Pap~n'.in 
l) •kında Roma ya gidip, M. Mussolını, 
d olffu&g "C Gömböt araımda cereyan e-
l ~cek mükal=eler esnumda orada bu· 
,;:rıacağına dair olan ıayia, iyi haber alan 
•hıUilde h<nüz teeyyüt etmemiştir. 

lı" lierhalde, Avusturya hükumeti böyle 

1.'r >amanda vuku hulacak bu seyaha -
~'ı'_ münasip dütüp düşmiyeceğine ~air, 
i ~~nya tarafından diplomatik tarıkıle 
'~nzaç edilmcmiıtir. 
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Siyasette dönüm noktası 
Belçika Almanyanın di
ğer devletlerle müsavi 
silahlanmasını istiyor .• 

Belçika Başvekili De Broguevillin ve 
M. Hymansın çok mühim beyanatı -

Belçika Hariciye nazırı M. Hymans 

Almtınyanın ıiliihlanmaııından ı 
en çok korkan memleket hiç fİİP • 
hesiz ki Belçikadır. Çünkü Belçi • 
ka Almanya ile Franııa ara
sında bir (Etat tampon) dur. 
Muhtemel bir harp :zuhurun
da ışüpheıiz '.Almanya Franıa
ya geçmek için evvela Belçikayı 
çiğneyecektir. Netekim vaziyet 
1914 te de böyle olmuftur. Evvel
ce Belçikanın bitaraflığı bir mua
hede ile temin edilmiıı iken Fran· 
ıa ile muhasamaya girifen Alman 
ya derhal Belçikadan kendi asker 
lerine yol vermeıini iıstemi,, faakt 
kar,ııında bir mukavemet gör • 
müştü. Belçika diplomatları Al • 
manyaya: 

- Peki amma .aramızda bir mu 

ahede var. Siz geçemezsiniz ve geç 
memeniz lazımdır. demifler, la • 
kat Betman Holveğden fil cevabı 
almıflardı: 

- O bir paçavra parçasından 
ibarettir! 

Bunun üzerine Alman ordulan 
derhal Belçikayı iıstilii etmişti ... 

Binaenaleyh Belçikanın Alman 
yadan korkmakta hakikaten hakkı 
vardı. Dün gelen telgraflardan öğ 
reniyoruz ki Belçika ricali hükii
meti Almanyanın diğer devletlerle 
müıravat üzere silahlanma~ına mü 
maşatkar b:r vaziyet almıştır. Bu, 
garbi Avrupadaki ıiyasetin mih • 
verini değiftirecek derecede mü • 
himdir. Bu hadise yeni değildir. 
Ve epeyce zamandan beri Belçika 
da bu hususta Almanya lehine bir 
kanaat tebellür etmeğe başlamıf • 
hr. Bundan birkaç ay evvel Belçi
ka Hariciye nazın Hymans Pari. 
ıre gitmif ve orada silahaızlanma 
meııelesi hakkında Franırız ricalile 
muhtelif temaalar yapmıftı. M. Hy 
manıı'ın bu temaıılardan sonra 
Fransız matbuatına verdiği beya. 
nat Belçikada hayli dedikodu/an 
mucip olmuftu. Çünkü Hariciye 
nazırı bu beyanat ile Almanyanın 
kıımen silahlanmasına taraftar gö 
rünmüştü. Fakat M. Hymans bu 
beyanatın acıııını Belçikaya gelin
ce çekti. Pariı dönüşü gara çıktığı 
zaman Hariciye nazırı Brüksel hal 
kının ıırlıklarile yuhalarile karşı -
landı. Bunun üzerine Brükııel ga -

(Devamı 5 inci sahifede) 

Roosvelt Amerikanın 
hakiki diktatörü! 

Jeneral Jhonson: ''Biz bir harp ya
pıyoruz; harp zama- -
nında ancak bir tek 
baş olabilir,, diyor 

Mister Roosvelt'in bir senelik 
icraatına bir nazar ... 

M. Franklin Roose
velt tam bir senedir 
Amerika birleşik dev
letleri Reiııicümhuru • 
dur. 4 Martta Ameri • 
katla kendisinin birin
ci senei d evriyeıi te • 
sit olunmuştur. Bu münasebetle 
M. Rooıevelt'in bir senelik icraah 
na kısa bir nazar atfetmek laide • 
den hiili değildir. Filhakika geçen 
on iki ay Amerika tarihinin en ka 
rısık , en muğlak ve en hareketli 
bir safhasını tefkil eder. Bu müd • 
det zarfında evvelce dünyada ida
reııi en layetegayyer telakki edilen 
memleketlerden biri olan Ameri • 
ka birluik devletlerinde içtimai, 
iktısadi ~izam tamamile alt üıt ol
muş ve Amerika için yeni bir ha • 
yat safhası açılmıftır. 

Rooıevelt mevkii iktidara gel • 
diği ZQJ11an seleli M. Hoover ken • 
Jisine ağır bir miras bırakmııtı. 
Roosevelt'in bunda hiç bir meııuli
yeti yoktu. Fakat bir Reisicümhur 
aılatile işi düzeltmek kendi.ine te-

Mister Rooıvelt 

rettüp ediyordu. Memleketin mali 
variyeti çok fena idi. Bankalar ha 
kiki bir tehlike karşısında bulu
nuyorlardı. Diğer taraftan işsizlik 
günden güne fazlalaşıyor ve beıı
lenecek adamların adedi artıyordu. 
Bütçenin açığı kapatılamaz gibi 
görünüyordu. O zamana kadar tat 
bik edilen bütün usuller memleke 
ti bir nizamı iktısadiye ııokmek j. 
çin kafi gelmemişti. işte M. Roo • 
ııcvelt bu şerait dahilinde mevkii 
iktidara geldi ve müşkülleri yen • 
mek için büyük bir ceııaretle ve 
hatta hatten fazla bir ceıaretle ça
lıftı. Filhakika bu fazla cesarette 
bir takım hataları oldu. Hel.e siya
si meselelerde lazal cesaretin in • 
ııanları hataya sürüklememesi na-

(Devamı 5 inci sahifede) 

Kadınlar Birliğinde dün bir konferan• r1eriltli. "Sümerliler ııe Türkler arasında ı 
münasebet" meıızud üzerinde idi, ıYazısı iç aahifelerimizd_o) 

Mahmut Esat Beyin ders takririndtlfJl iki enstantane ve dinleyicilerle hıncahınç dolan salon ... 

• 
I:ı :ıkı.l«~tp Enstitüsünde dün Mahmut 

Esat Bey derslerine başladı 

BÜTÜN . GENÇLİK DERSLERİ DİNLEMEK İSTİYOR 
Dünya inkılaplarından üstün olan Türk inkılabının 
adli ve hukuki cephesi nasıl tekemmül etti? 

lnlulap tarihi enıtitüsünde, inkıla
b11Dızın hukuk ve adliye kısmı dün ak
taından itibaren, eıki adliye vekili 
Mahmut Esat Bey tarahndan okutul • 
mağa ha,Iandı. Ders baılangıcı olan •:t
at 17,30 dan evvel, salon gene dol -
muıtu. içeride izdihama meydan ver
memek için kapıya memurlar kon
muıtu. Dersi takip mecburiyetinde o -
lan üniversite fakülteleri ve yüksek mek 
tepler son ımıf talebelerinin vesikala
n muayene ediliyordu. Fakat Türk in
kılap tarihini dinlemel< iıtiyen diğer 
11nıf talebelerinden yüzlerce genç ka • 
pılara yığılmı§tt. 

Eaki Tın Fakültesi bina•ına bir bakış 

Tıp f akü ite si 
-·-

250 yataklı nümu
ne hastanesi oluyor 

Sıhhiye vekileti çok yerinde bir 
karar vennit ve bu karannı dün vili. • 
yete bildinni§tİr• Karar ıudur: 

Haydarpai"daki eıki Tıp fakültesi 
aeririyat haataneıi, tam tetekkiillü ve 
250 yataklı bir nümuna haıtaneıi ha
line getirilecektir. 

Bunun için yeni mali ıene bütçeıi • 
ne tahsisat konmaktadır. Sıhhiye ve• 
klleti, binada tamire muhtaç kıınnla· 
n, tadil edilecek cihetleri ele aonnuf 
ve bu h1>1usta bir kroki ıöndererelı; 

keıif yaptırılmasını i.ıemittir. 

Sıhhiye vekiletinin çok isabetli olan 
bu karan, latanbulun mühim ihtiyaç
larından birine knmen cevap venne si 
dolayııile büyük bir memnuniyetle kar
ıılanmı§tır. 

Bu karar, ayni zamanda Tıp fakül
tesinin lstanbul cihetine nakli dolayı
sile, biz:ıarure, Kadıköy semtinde hu • 
ıule gelen hastahane yokluğunu da 
doldurmuı olacaktır. 

Verem hastanesi 
-o--

Fazla telefon mükaleme 
parasını hastaneye veriniz 

iade edilecek fazla telefon müka· 
leme ücretlerinin bir Verem hastaha
nesine tahaisi hak .. 
kındaki teklifimizi 
aboneler ve knrile• 
rimiz ali.ka ve mem 
nuniyetle kartıla • 
maktadırlar. Ala • 
caklarmı böyle bir 
hayır itine vermek 
isteyenler her gün 
fazlalaııyor. Tele • 
fon tirketince bu 
paralarm iadeai za 
nıanı henüz malUm 
olmamakla bera - -::.-.-'-'"" ~.~..., 
her, bir çok abo -
neler haklarını şimdiden terke muva· 
fakat etmiılerdir. Yeni bir ve~em .ııa. 
tahaneai i.rıta•ı için Telefon tırketın .. 
den alacakları cüz'i parayı ter~e~e • 
cek zevatın iıinılerini, adreslermı ve 
telefon numaralarını neıre devam e-

(Devamı 7 inci sahifede) 
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Yarınki sayımızda 
lstanbul Bf!lecliyesi 

ve 
r. S. P. Hastanesi 

Yazan: AKA GUNDUZ 

tlllllllllllllllllllllllllttllllllll 

Bunlara müsaade edilmiyordu. Dersi 
nnıhakkak dinlemek azminde olan genç 
talebeler büyük bir kütle halinde ka· 
pıya yüklenince memurları, kapıcdarr, 
iki tarafa ayırdılar ve bir hücum halin
de içeri girdiler. Salonda bulunan 
yüksek tahsil son sınıf talebeleri, in
kılap tarihi dersini dinlemek için genç 
arkadatlarının yaptıkları tezahüratı 
şiddetli alkışlar ve bravo sesleri ile 
kartıladılar. 

Salon ıene hınca hınç dolmuıtu. 
Yüzlerce talebe ayakta duruyordu. 

Saat tam 17,30 da Mahmut Eıat B. 
tiddetli allnılar arasında salona gir-

di ve kürsüye çıktı. Mahmut Esat B. 
cebinden çıkardığı not kioğıtlanru kür
sünün üzerine bıraktı, heyecanlı ve 
güzel bir Jiıanla, lüzum olduğu yer .. 
!erde not kağıtlarına bakarak dersini 
anlatmağa başladı. 

Mahmut Eaat Beyin dünkü dersini 
hemen aynen, büyük bir muvaffakıyet• 
le zaptetmeğe muvaffak olan muhar • 
ririmizin notlarını atağıya yazı)oruz: 

Gaziye sayğı 
"Her ıeyılen önce, dünyanın Tüne 

soyundan olan en büyük ıefini, Gazi 
(Devamı 7 inci sahifede) 

Spor hadiseleri nereden 
başladı, nereye gidiyor? 

Fener bahçe idare heyetinden üçünün 
cezalandırılmasına sebep olan şey nedir 
S h • • • d• k• "Niz.amen verilen itiraz por mu arrırımız ıyor ı: hakkını kullandığı için 

bir sporcunun veya bir kulubun ve ya o kulup idare hey' etinin tecziye 
edilmeşi ilk Jela i1itilen ve görülen bir ıeydir •• " 

Bir kaç pndür Anl<arada toplana" 
Türiıiye idman cemiyetleri ittifakı u -
mumi merke:zi bazı cezai kararlar da• 
ha verdl. 

Yeni ceza kararlan, F enerbahçe ida
re heyetinden üç zatın müebbedcn 
boykot edilmesidir. 
. . Bu üç ~t, Fenerbahçe umumi ki.

tıbı Hayrı Celal Beyle idare heyeti a
zasından Cafer Ali ve Mehmet Re§at 
Beylerdir. 

Müebbet boykot cezaııile çıkarı • 
lan Cafer ve Hayri Celal Beyler 

Cezanın verilmesine ıebep, Fener .. 
bahçe idare heyetinin F enerbahçe • Ga· 
latasanıy meselesi dolayıaile İstanbul 
mıntakaaına vermit olduğu bir iti· 
raznamedir. 

(Devamı 7 inci '!.ahifcde). 

• 
1 dman cemiyetleri itti/ akı 

merkezinde verilen kararlar 
[ Son haberlerimizde okuyunuz ) 

-ittihat: veTerakki 

Milliyet: 
Pek yakında yeni 

ve tarihi bir tefrika
ya ba9lıyor. Bu tefri
ka I ttihat ve terakki 
nin erkanından olan 
merhum Dıt. Bahaed
din Şakir Beyin bı
raktığı veıikalara is
tinaden hazırlanmak
tadır. Pek ziyade dik
kate 'ayan olan ve 
,imdiye kadar eııra
nnı muhafaza eden 
bu veaikalar Oııman
lı imparatorluğu ve 
Türkiye tarihinde mü 
him bir rol oynayan 
ittihat ve terakki'nin 
bir çok gizli faaliyet
lerini meydana çıka

Bahaeddin Şakir Beyin 
bıraktığı vesikalar ..• 

----------~--~ 2' ~I , 

o"'' 

• 

Jttihat ve terakki cemiyetinin Paris merkez şubesinJeKİ 
kopye defterinden bir yaprak 

racağı gibi tarihi de vuzuh ve ehemmiyetle aydınlatacaktır. 

Ttfrikamıza pek yakında Başlıyacağız 
• ittihat ve Teralflfi ........................................... 
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!!ergün bir gazı HARiti HABERLER 
2an boğazdan gelirse de ..• 

Etten, börekten başlayıp tatlıya 
pilava kadar neler yeriz? 

"Can boğazdan gelir.·,, Sözüne kunmaz. Fakat gel gelelim, sofra
kıymet vermek, bize her sene kimbi larımızda balık yemeklerinin hatla
liı., kaç yüz bin cana maloluyor? masmdan ziyade kızarmı,ı, ıskara-

Bir hekimimizin dedidği can, ımdan ziyade tuzlusu önümüze ge-
boğazdan gelir ama gene boğazdan lir. Palamutun yüzüne bakmayız da 
çıkar. lakerda, burnumuzda mis gibi tü-
Malın iyisi, boğazdan geçeni- ter. Sardalyenin tazesini töyle böy

dir ... ., Bence hiç te öyle değil. Ma- le yeriz. Fakat fıçıya baaılmıtına 
im iyisi, hayırlı kazançlara tahaia bayılırız. Pilav aeverliğimiz de ol
edileni, yahut kara gün için bir ke- dukça me~hurdur. Fıstıklı, üzümlü
narada birikenidir. sü, kuzu içlisi, anberbu pirinci ile 

Eski adamlar, fU nasihati eder- yapılıp altı üstü yağda kızarmıfı, 
lerdi: daha neleri, neleri •.• 

. .- Yemek için yafama, yatamak Eski devirde çorbacılık, riaye ma 
ıçın ye!.. • . .• . kulesine, pilavcılık ta bize vergi 
. J:talbukı hı~ çokl~rımız t~ıı ~ır idi. Pilava ait ·sözlerimiz az değil
ıhtıyacı~ızr gıdermıf _ol?J:Jt ıbt!ya- dir: "Lafla pilav pişmez • ., "Erbap 
cın~an zıya~e! zevkımızı yerme olan pilav yer!., "Pilavdan döne-
~etırmek ~~ın sofraya • 0~- nin k~ığr kırıl~ın !., gibi.. 
ruruz. Yemegın gıdalısını degıl; lf- . , .. 
tiha verenini, tadı botumuza gide- Pılava b':'gun de.~:.~ hor bakma-

• nini seçerİ7. Şeker hasta111na tifa- yın. Bazı :ııl~l_er, du~unde dernek
niyetine, '.;>ıısreve balık, albominli- te, zerdeyı pılavı eksık etmezler. 
re "adam, hır tcycik olmaz., teselli- Böre~le~i.n de_.env~ı .. pek çoktu.'. . 
~ile baklava yediririz. Yağda pİf- Su boregı, altust boregı, Macar bo
-niıı sucuklu umurta ile üstüne bar- reği, puf böreği, sigara böreği, boh 
• lak bardak su içtikten ~onra: ça böreği, ispanak böreği, sofralar-

- Allah .. Allah.. Tuhaf •ey.. dan eksik olm:.zdı. Ya tatlıya olan 
Bugün başımda bir ağrı var! Diye dütkünlüğümüz?.. Denilebilir ki 
,ikayet ederiz. vaktile bizde en çok yenen yemek 

Ye iç. · Hoş geç! işte yatamanın tatlı idi. Ne tatlılar yapılmazdı, 
izde başlıca düsturu •.• Öyle feyler ne tatlılar •• Baklava, sarığı bmma, 

yeriz ki, b ir lokması insanı hasta dilber dudağı, kadın göbeği, re
et~eğe kafi gelir. Bat yemeğimiz vani, kaymaklı tarafından elc:mek 
ettır. Kaldır et, koy el. Etten n~ kadaifi, telkadaifi, yaaaı kadaif; tu 
yemekler yaparız, ne yemekler: So- lumba tatlısı hurma tatlısı elmasi
vüş, kutbaşı, ha~ama, kızartmadan ye, un helva~ı, reııidiye heİvası, ir
tulun ~a kebapların. envama ka- mile helvası, tekerpare, palu?e, 
d!'r: Şış kebabı, Y?.ğurtlu kebap, peynir tatlısı, yoğurt tatlısı, daha 
kımyonlu kebap, doner kebap, tan- saymakla tükenmez bir çok tatlı
<lır kebabı . ptotlıcan kebabı ve bu- lar·. Bunlar arasında, bir kadı ho-
na bcnz~r kebaplar.. ğ tatl . d k" k d d ··1 k" S f f d · · • • on ısı va. ı ı, ıı ı egı , 1• 

onra, e ın ırm asakpıf1 mı9ı, yag- min evinde pif&e, yapılan masraf. 
da kızarmıııı, sarını ısı, sovan- ta · • b lık .. k.. b • t · · h ' 1 I n ıçme aygın ço up, ogun u 
\ısı. aehzelısı, a.tta t~t 1 ısı... halleri geçirirdi. 

Tatlılı e t olduguna ınanmadınız • 
sa, demek oluyor ki gerdan tatlısı Bu kadı ~gan .. tatluına,_ hatı-
yemediniz. Et yemekleri, bu kadar- mnda kaldıgına gor~, en atagı 100 
la kalmaz. Herseleri, baatıları, yumurta kırı~ırd~. lkı ?kkadan faz
köfteleri de unutmıyalım· Etin pir- la Halep yagı gıderdı. 
zola, külbastı, kotlet, rosto gibi, Sebzelerden yalnız patlıcana 
ıskarada pifenleri ıÖVÜf gibi kay- fazlaca iltifat ederdik. Bir de mev
natıla kaynatıla suyu almmıt olan- ıiminde domatese! Geriye kalan
lan valıdır. Et çorbadan, pilava !ara karşı hepimizde bir yüz buı<uf· 
kadar, her yere burnunu aokar. turma-. Lahana, prasa da yenilecek 

Böbreklerinden, karaciğerinden ,eyler mi? Çe,ni olaun diye, birkaç 
ha~ta olan ne pis boğazlar bilirim, kap yemekten sonra ortaya ya bir 
ııtsız sofraya o_~mazlar: kuru bamye, ya bir patlıcan silk

- Ayıp degıl ya.. Et yemez- mesi gelir, fakat kimse elini sürme· 
ıem doyduğumu anlamıyorum.. diği için geldiği gibi de giderdi. 
:!erle:· •• 

Ya, dolm..Iann çokluğu.. Kabak 
dolması, patlıcan dolması, lahana 
dolması,J,aprak dolması, kuzu dol
·nası, mi ye dolması, balık dolma
~· l•«-hul halkının yuttu/' .._dol
malar, bir araya gelse, Rumeli fe
ıu:rın•ie.ı Edimeye kadar uzun bir 
köprü olurdu. Şeker haıtasına; fi
fa niyetine sunduğumuz etin yal
nn tazesi nefsimizi kürletıneğe ka
f; gelmediği .zamanlar, kurusuna 
~aldırı. ız. Gelsin kangal kangal su
cuklar, gelsin avuç avuç pastaırma
lar •• 

Sarmısaklı çemene bulanmıf, o 
kuru et parçalarını, midenin ne de· 
r, ' k olduğunu bilenlerin ağzına al
maması lazım ama, pashrma mÜf"" 
terilerinin çoğu da aksi gibi hep 
mürekkep yalamış insanlardır. Zi
yanını bile bile yerler. 

Taze balığın hatlamasr ve yağlı 
zamanında ıskarası insana pek do-

Hitler aleyhinde 
Bir nümayiş 

Harbıumumi, tatlı ile aramızı 
açtı. Ağızlyarda tat, keıelerde ta
kat bırakmadı. Fakirleri bir tara
fa buakıyorum, orta halli aileler 
bile, yemeklerini iki kaba indirdi
ler. Fakat o eaki varlık günlerinden 
kalma al1'kanlığm tesirile mide 
yorucu, hazmi güç, ağu yemeklel'
den bir türlü el çekmedik. Bütçele
rimiz genitledikçe midelerimiz de 
genitliyor. 

Yemek bahsinde, ya çoğa gidiyo
ruz, ya aza .• Zayıflayabilmek ümi· 
dile, ıabah kavaltılarını, bir tek 
portakala indirip, aktam yemekle
rini, büsbütün hazfedenler bir taraf 
ta, tereyağı, reçeli,. çetitli peyniri, 
rafadan yumurtaaı ıle bol kahvaltı 
edip, öğleye dört kap yemek yedik
ten sonra, aktama da tatl111 ile tuz
lusile karnını doyuranlar bir taraf
ta! •• Bunun ikiıi ortası yok! 

. M. SALAH ATTIN 

Berlinde bir 
Otomobil rekoru 

Hükumetin beyanatı hakkında 

Yunanistanda Fırka 
liderleri anlaşamadı 

ATINA, 8 (Huıuıi) - Dün bütün gün, muhalefet rüesaaile hükiimet ara.
unda M. Venizeloı ve Maximos vasJtaoile temaslar yapllmı9tır. Bu temaslar 
eınumda hiikıimetin Mecliste yapacağı beyanat meseleıi görüıülmüı, fakat 
müzakerat bir neticeye iktiran etmemiştir. 

M. Çaldaria, M. Maximoı ve M. Kondilis'in müzakereleri sonunda M. 
Maximos'un M. Venizelosla yaptığı mükilemcler de bir netice vennemi1tir. 
Müzakerelerin sonunda M. Yenjzeloa hükiimetin Mecliste yapacağı beyanat 
hakkında hükümet erkanile mutabık kalınamadığını beyan etmiıtir. 

M. Maximoa da vaziyetin bu merkezde olduğunu temin eylemiştir. 
ATINA, 8 (Huıuıi) - M. Ma,cimos tekrar telefonla Verüzelo•~.a ~onuş -

muştur. Bu mükaleme neticesinde hükCimet tarafmdan matbuat_a, hukın;?eetle 
muhalefet liderleri araımda anlatma ümitlerinin tamamen zayı olmadıgı hak 
kmda bir tebliğ verilmittir• 

ATINA, 8 (Milliyet) - Siyaai mahafilden ahnan mahimata göre Çiftçi 
ve işçi hrkaaı reis! M. Paparuutasiu Mebusan reisi intihabmda reyini hüku
metin namzeti M. Vozikiye verecektir, Liberaller fırkası ile diğer fırkalar ise 
bilakis M. Vozikiye beyaz rey vereceklerdir. M. Papanaıtasiu'nun b>ı karaı, 
hükümet gazeteleri tarafından M. Papanastaaiu'nun ve fukaaının bu kararı hü· 
kümele yaldqmak jstedikleri suretinde tefsir edilmektedir. 

ATINA, 8 (A.A.) - Atina Ajanaı bildiriyor: Hükiimetle muhalefet reis
leri arasında Balkan misakının t•f•irine daJr ayan ve mebuoan mecliılerınde 
yapılacak olan beyanat hakkın • ,:,i görüşmeler devam etmekted~r. • . . 

Vradini cazetesi, pertem'.ı~ günü kati bir anlatma elde edılecegını ha
ber vermektedir. 

Fransanın kuvveti 
-o--

9eneral Liyotey 
izahat veriyor 

PARIS, 8. A.A. - Havaa bildiriyor: 
Hep bir araya toplannuı olan ordu, 

donanma, han itleri ve hariciye cncÜ· 
menlerinde harbiye nazırı mareıal liyo
tey, §İmali garbi ve cenubu f*J"ki hudut
lllnmn rahkimatı, kara. hava ve deniz 
yüluek,kumanda teıkilatı, bilhaaaa darül 
harekatlardan uzak mahallerdeki müeı
r.esatın sanayi noktai nazardan ıeferber 
edilmeıi, bava taarruzları ve zehirli gaz
lı bomb:ıl:ırla la.nuzlara kartı erazide 
vücuda getirilen teıkilô.t hakkında izahat 
venn.iı ve belediyelerle ıanayi erbabının 
•ıılh zamanından itibaren bir takım ted
birler almağa mecbur eden ahkamın ka· 
bulii zaruretini anlatmıttır. 

Hazirun morqali hararetle tasvip et· 
mitlerdir. 

Yugoslavya - Bulgaristan 
SOFY A, 8. ) Milliyet( - Mevıuk 

bir membadan öğrendiğimize göre Yu
goslavya hariciye nazın M. Y evtiç 
ni•an ayı içinde Goıpoclin Mutano
fun ziyaretini iade etmek için Sofya
ya gelecektir. 

Bu ziyaret kararlattınlmııtrr. Fa • 
kat tarihi henüz kat'i olarak .eabit e
dilmemiıtir. 

--o--
İngili:ılerlc Japonlar ara

sında anlaşma 
LONDRA, 8. A.A. - lngilizlerle Ja. 

ponlar 11raHnda mensucat sanayü hak· 
kında cereyan etmekte olan müzakerel&
rin yarma tehiri dolayiıiyle 1 ngiliz heye. 
ti, hükumetin bat mütaviri Sir Horrace 
Vilıon ile temaı etmiı ve onun vasıta• 

siyle ticaret nazırı M. Runcimann ile 
ı:örü9mür. KonferanJ?n hitam buldufu
nun bugün i1ôn edilmesine ve ondan 
ıonra bükümetin ittihaz edeceği tedbir• 
lere intizar olunmaktadw. 

General Patain'in beyanatı 
PARIS, 8. A.A. -:- Ayan, ordu, mali

ye, bahriye, hava ve hariciye komiıyon· 
.lan huzurunda, marıal Petain ıu nokta· 
lar hakkında vazih ve tam malumat ver• 
mi,tir : 

1 - Şimali prki ve cenubu tarki hu
dutlannın müdafaası. 

2 - Havl>, deniz, kara ordulan b&f ku· 
mandanlıiı umumi teıkilatı, 

3 - Bilhaısa muhtemel harekat sa
hasından uz:ık olan •enayiin seferber e
dilmesi. 

4 - Hava ve zehirli cazlerle hücumla
ra karşı kara tqkilatı ile, daha sulh za
manından müdafaa tertibab aluunıuı için 
belediyeleri mecbur etmek üzre tertibat 
alınman. 

komisyonda 

Mösyo Chiappe 
Şehadet etti 

M. Chiappeın M. Daladiye 
ve M. Frottla müva<.e~1e 

edilmesine karar verildi 
PARIS, 8. A.A. - Havas bilidiriyor: 
Tahkikat komiıyonunda 6 ıubat ve

kayii hakkında ıehlldette bulunan M. 
Chiappe ciimhuriyete merbutiyeti oldu-

M. Chiappe 

ğunu temin eylediği zabitanın 6 ıubata 
tekaddüm eden vekayi eınaımda vaziye
te lıakiın olduğunu ıöylemi, ve M. Oala
dier ile görüıtüğü zaman miiınaileyhe ef. 
kardaki vaziyet hakkında tekrar malu
mad Yerdiğini ve kensisine M. Frott'ım 
ıuıl ıosyalist fırkaımdan aynlmıı ıoı
ya!iıtlerle, eaki komünistlerden ve eıki 
kral taraftarlarından mürekkep bir ta· 
kım ekipler vücuda getirerek bunlardan 
istifadeye çalııtığını JÖylemiı olduğunu 
beyan etmiıtir. 

M. Dsladiye, kencliıinin de bu kabil 
maliımato salı.ip bulunduiunu veyan ve 
M. Frott, "atq salip" tletki.l&bnın müza· 
kereıini Ye M. Patenotr'un mali muav.,_ 
netini iıtemiı fakat redde manız kalm•t 
bulunduğunu ilave etıniıtir. 

M. Dalacliye ve M. Şiyappin böy!~ 1!8 Y 
ri kanuni miiselliih kuvvetler teıkilırun 
tehlikeden hali olmadığını M. Frott'a 
söyleııtUşlerdir. 

M. Chiappe muharipler m~ll~ birliğin
den nümayiı yapmamak v_adıru alm~ş .ve 
bunun üzerine M. Daladıye kendısıne 
teıekkür eııniıtir. Nihayet M. Cbiappe, 
"ateı salip" teıkilitırun ~tiyen Ciimhu· 
riyet diiıınanlanndan murekkep olmadı· 
fını ve bu teJkili.bn bidayette sadece bir 
miting yapmakla iktifa niyetinde bulun
muı olduğunu söylemiıtir. 

Ncv - Y orkta yahudiler bir 
toplantı yaptılar 

NEVYORK, 8 .A.A. - Havas ajan 
, , muhabirinden : 

Alınan postalarının 13 M. Dolfuss'un Roma 
bin otomobili var seyahati 

M. Chiappe, Paris halkının niimayiı· 
çilere son zamanlarda rezaletler yüzün· 
den teveecübkar davranmıf olduğunu 
ıöylemiıtir. 

"Hitler, hükümet darbesinin yd • 
<lönümii münasebetiyle, Madisol\ 
'iquar Carden'de beı bin kiıi Hitler'e 
karıı bir içtima yapmıılardır. Bu içti. 
ınaı Amerikan Yahudi kongraıı, Amer;. 
ka "'Leırioa" u N evyork belediye reiai 
M. Dela Gardia, Amerika it federasyon" 
Amerika olimpiyat komitesi, muhtelif 
41inlere menıup kinuelerin mü'!1essil!eri 
ve kadıe cemiyetleri tertip etnuılerdir. 

Söz aöyliyenler araaında ıabrk nazır• 
fardan M. Raymond Moley, Amcrikaya 
yohudi mültecileri ıokmayan memurları 
tenkit etmiı ve özlerini ıöyle bitinnİJ• 
tir : 

"Mesele sadece yahudiler lehine bir 
mücadeleden ibaret değildir. Fakat, Am" 
rika pren•iplerinin tamamiyeli içjn bir 
mücadeledir. insan kardeşlerime karır a· 
daleti i.nkiir ettiği ve memleketimin, ima· 
mmın hür olrnak hakkımın düşmanı ol
du u İçin Hitler'e kiniın var." 

HAVANA, 8. A.A. - Havanada elli 
kisi kadar tevkif olunrnuıtur. Omnibü• 
ıü~ücüleri gece yarısı grev yapma.ğa ka .. 
):ar vennitlerdir. Kasaı:l::ı:r, mağaza müı
tJhdemini. maden scnt\yİi ve baılıca iki 
büyük b\skuvit f•brilcaır İfçİleri esasen 
r:rev halindc~ir. Caba'l .. j kalesinin prO· 
Jl'ktôrlcri, mühim hadiıelf're mani olmak 
için fehri bütün gece taraınııtır. 

BERLIN, 8. A.A. -Alman istihb;ırat ViYANA, 8. A.A. - Hariciye naza-
reti, haıvekil M. Dollfuaa'un Romaya 

bürocu bildiriyor : Bugün Berlinde a~t- ihtimal 13 martta gideceğini bildinnek-
bıcak olan büyük otomobil salonu tek- tedir. 
rük ıahada inkılap yapacak decede yeni- Başvelıi.let iktisadi mukaveleler idare-
likler cöstermektedir. si müdürü M. Hulle Romaya hareket et-

Parlamen!o tahkik komisyonu, M. 
Chiappe'ı dinledikten sonra cuma günü 
M. Oaladier ile M. Frott'u dinlemeğe ve 
icabında bu iki zat ile M. Chiappe'J mÜ· 
vacebe etmeğe karar vermiıtir. 

Bilhaısa Alman poıto idareJirün ıergi· miştir. Mümaileyh orada Muıaolini-
Gömböş-Dolfruı mülilkab için hazırlık· İngilterenin ordu bütçesi 

de muhtelif modelde otomobil ve kam· lar yapacakbr. 
yonlan t<>thir edilmektedir. Eyi malumat alan mahaf;ı, bu müla· LONDRA, 8 .A.A. - 1934 senesi u-

Tanzim edilmiı olan mükemmel bir katın gayeıi üç memleket ararndaki ik- mumi bütçesinde ordu için gösterilen 
lablodon Alman postalarının 13 bin oto· tiJadi münaoebetleri tevıi ve hilhaaaa A· muhammen masraf, geçen •eneye nisbet-
mobille Avruparun en büyük otomobil tef vuslury.ı ile Macariıtan ara•mdaki tica· le 1 mily<>n 650 bin lira fazla•iıı:le 39 mil-
kili.tma malik olduğu anlaşılınaktadrr. ri münasebetleri teksif etmekt:r. yon 600 bin isterline baliğ olmaktadır. 

Po•taların 48 bin kilometre uzunluğun. ..;.;.;;..;... ____ ....;. _______ _._...., ______ .., ___ d"':" __ _ 
da 2500 hattı mevcuttur. Bu halorda T eşkilô.tı esasiye encümenin e 
15 ila 50 kişilik dört bin otobüs işlemek-
tedir. ANKARA, 8 (Telefonla) - Teşkilatı esasiye encü~.eni cumarte• 

Diğer cedvellere göre~ 1933 de 1932 si günü toplantıya davet olunmuftur. Bu toplantıda encumen Devlet 
nin iki misli olarak 80 b.nden fıula yol- fıİ>ası kararlan meselesini gÖrÜfmeğe bQflayacaktır. 

cu otomobili hizmete konulmuıtur. Oto- UUdUf Ve Sahı"l''er sıhhat mu••Ju""rlu"•g"'u•• 
mobil fabrikalan 450 milyon marklık it fl ı l ı 
yapmışlardır. Bu fabrika!ann 1932 de ANKARA, 8 (Telefonla) - Hudut ve sahiller sıhhat umum mü-
yaptıkları iş miktarı 360 milyonluk idi. dürlüğü memurları maa,lannın teadülü hakkındaki kanuna zeyledil • 

mek üzere hükumet Meclise bir Uiyiha vermi,tir. Bu lôyiha ile Haydar 
paı;a ve lzmir emrazı sariye hastahaneleri bakteriyoloji mütehassısları
nın asli maQflarının 45 liradan 65 liraya çıkarılmaıı idarenin muha&e
be 1ubesine bazı yeni memuriyetler ilavesi muhafaza memurluğu ün -
vanının ikinci sınıf idare memurluğu suretinde tadili teklif olunmak • 
tadır. 

T roçki taraftarlarının affı 
SOFYA, 8 (Milliyet) - Moskova· 

dan bildiriliyor: 1 n.iıanda bütün Troç
ki taraftarlan icin ııfft umumi ilan o
lunacaktır. 

D.A&.i 
• 
idman cemiyetleri ittif a-

kının son kararları 
Fener bahçe idare heyeti hakkındaki 

karar yalnız katibe inhisar ettirildi 
ANKARA, 8 (Milliyet) - idman Cemiyetleri ittifakı umumi 

merkezi toplantılarına devam etmektedir. Bugün, birçok teknik ve ida
ri işler tetkik edilmif ve bunlar ha~kında kararlar alınmıştır •. Görüşü
len meseleler arasında F enerbahçe ıdare heyeti azasından üçü aleyhin
de, dünkü toplantıda verilen boykot kararı ile Romada yapılacak bey 
nelmilel güreşlere iştirak keyfiyeti de vardı. 

F enerbahçe idare heyeti hakkındaki boykot kararı bugün yalnız 
katibe inhisar ettirilmiftir. 

Gürefçilerimizin Romadaki müsabakalara iştirakleri için tahaisat 
ver:lmiştir. 

Atletizm federasyonu reisi Bürhan Bey hakkında verilmi, gizli 
karar yoktur. Bürhan Bey hakkında boykot karan verilmesi teklifi /ıa. 
bul edilmemiftir. Ancak riyasetten, istila etmesinin kendisinden husı>
si surette temenni edilmesini isteyenler olmuştur. 

ANKARA, 8. A.A. - Türkiye idman cemiyetleri ittifakı umu
mi '!'erkezi bugün de toplandı. Bütçe meselesinin müzakeresine devam 
etmış ve Romaya milli güreş takımının gönderilmesine ve bunun için la 
zım gelen tahsisatın verilmesine karar vermiştir. 

Müzakerata devam edilmekte ve yarın neticenin alınacağı an
laşılmaktaclır. Şimdilik ittihaz edilmiş başka bir karar yoktur • 

Fırka divanında ilk tahsil mesele
leri dün tetkik edildi 

"ANKARA, 8 (Milliyet) - Cümhur:yet Halk fırkaıı divanı bugün 
saat on yedide Başvekil ismet Pş. Hz. nin riyasetinde toplanmıştır. 

ANKARA, 8. A.A. - Bu akşam toplanan Cümhuriyet Halk 
Fırkası divanı ilk tahsil meselelerini esaslı olarak tetkik etmİf ve mü
zakerenin fırkanın meclis grupuna nakledilmesine karar verilmiftİr. 

Merhum Reşit Galip için 
ANKARA, 8 (Telefonla) -Halkevinde yarın merh'!m Refit Ga 

lip için bir toplantı yapılacaktır. 

Sovget ilim akademisi reis 
ve azalarının taziyet/eri 

MOSKOV A, s. A.A. - ilim akademisi reisi, M. Karpinski, Refit 
Galip lJeyın oı~mıi münasebetiyle, Türkiye büyük elçisi Hüseyin Ragıp 
Beye afağıdakı telgrafı göndermİf !ir. 

"Türkiyede maarif ve ilmi arQftırmalar sanasında çatııan Refit 
Galip Beyin vakitsiz ölümünü öğrendim. Derin taziyetlerimi bildiririm" 

Karpinski 
'Akademi azasından M. Marr ve M. Sanioiloviç de, Türkiye ile 

Rusyayı bağlıyan ilim ve hartı bağlarının takviyesine pek ziyacle hiz· 
met etmir olan Reşit Galip Beyin vakitsiz ölümünden dolayi taziyetle
rini bildiren birer telgl'tıl çekmişlerdir. 

Lise ve orta mekteplerde beden 
terbiyesi ve musiki dersleri 

'ANKARA, 8 (Telefonla) - Maarif Vekaletinin liseler ve orta 
mektepler için hazırlamakta olduğu yem ders programlarında beden 
terbiyesi ve musiki dersleri ihtiyari·addedilmekt~ir. 

Kazanılan ders aaatlerine mukabil fen ve edebiyat dersleri arttınlt»
caktır. 

Mecliste kabul edilen kanunlar 
ANKARA, 8. A. A- - B. M. Meclisi bugün reis Vekili Hasan 

Beyin riyasetinde toplanmış ve vakıf akar ve arazinin ve mahsulleri • 
nin ne suretle icar ve idare edileceğine dair kanun liiyihaaiyle zabi(a 
memurlaTının ta~d~di sinnine ait kanunun ikinci müzakerelerini ya
parak kabul etmırtır. 

Meclis pazarteai günü toplanacaktır. 
• 
lktısat vekaleti teşkilatı 

'ANKARA, 8 (Milliyet) - lktısat Vekaleti bu sene yem te1kilôt 
projesinin bir kısmını tatbika karar vermi1tir. 

Sumerbankın obligasyonları 
'ANKARA, 8 (Milliyet) - Sumerbank'ın çıkaracağı obligasyonla

rın teferrüatını idare meclisi cumartesi günü kararlQftıracakhr. 

Bazı fena niyetli insanların f aa-
liyetlerine mani olunacak 

Ceza kanununda tadilat yapılacak 
'ANKARA 8 (Telefonla) - Ce~ kanunumuz.un 151 inci macl • 

desinde yazılı "hal,, ile 159 cu mad~e~ınde Yazılı; hüklimetin fahaiye
ti maneviyesini, Büyük Millet Mec~ısı v~~a. Türklüğü tahkir ve tez:yil 
hallerinden takibat yapılması Me~lı.s. reısının ve bulunmadığı takdırcle 
reise vekalet eden zahn talep cıe ıznıne bağlı olduğu maliimdur. 

Bu mevzuat tatbikatta b":ı l~na niyetli insanların faaliyetlerine 
vesile verdiğinden Adliye vekaleti kanunun metni hükümlerini taclil e
den bir layiha hazırlamağa te!ebbüs etmiftir. 

Millet Meclisine tekli/ edilecek bu tadile göre bu necıi takibatll 
esas tefkil edecek tahkikat dosyası ya Adliye vekaletinde veyahut tıı 
Millet Meclisinde bir büro tarafından esaslı surette tetkik olunacak oe 
varılacak kanaate göre icap ederse Meclis riyasetinin takibat yapıl· 
ması için izni alınacaktır. 

Muhacirlerin yanlarında ge-
tirebilecekleri eşya meselesi 

İktısat ve inhisarlar vekilleri dün iktısat 
encümeninde müzakerelere jştirak ettiler 

'ANKARA, 8 (Telefonla) - Muhacirlerin yanlarında getire~ile1'. 
cekleri eşyanın nevi ve mikdarı hakkında hükumetin Meclise vermış 0 

lduğu kanun layihası bugün lktısat encümeninde görüşülmeğe b~şla~ 
mıştır. Encümen toplantuıına lktısat ve Gümrük ve lnhitarlar veki!_le'',, 
de iştirak etm!4'er ve ~ütalealarını söylemişlerdir. Layihanın encüme 
de müzakeresı hararetlı olmuştur. • •. ti bil 

lskıin kanun layihasını tetkik eden muhtelit encümen reıalığı 
1 
e -,.; 

layihayı iskan layihasile alakasına mebni kendi encümenine h'!va e~ıı· 
iıtemiftir. Fakat mesele ~hemmiy~tli oldu~undan liiyihanın bır atı 
ve[ kanuniyet kesbetmesı arzu eılılmektedır. • 

Encümen cumartesi günü meseleyi tetkike devam edecektır. 



Maaş cüzdanları meselesi 
Ben kendimi bildim bileli bu 

lna&f cüzdanları, maaş yoklaması, 
ınaaf tevziatı hakkında ,ikayetler 
edilir durur. Bunların hangisi hak 
lıdır, hangisi haksızdır, kestir:Ie • 
ınez. Ve her sene maaş iflerinde 
bir yenilik, bir kolaylık yapıldığı 
öğrenilir. Bununla anla9ılır ki; bu 
it o yenilikten evvel b:raz daha 
güç imi9. 

Ben son günlerde bu maat itile 
Yakından metgul olmak zaruretin
de kaldım. Yakınlarımdan birinin 
llıaat cüzdanını değittirmek lazım 
geldi. O münasebetle bazı mü,a • 
hedelerde bulundum. 

Evvela anlayamadığım nokta şu 
oldu: Tekaütler, yetimler, ve dul
ların ellerindeki maaf kuponları 
iki seneliktir. Bu iki senelik ku • 
Ponlar geçen üç aylık tediyede bi~ 
ti. Şimdi yenisi verilecek. Kendı 
kendime soruyorum : 

- Acaba biten kuponların son 
üç aylığı tediye edilirken, ayni za 
inanda iki senelik yeni kuponlar 
•erilemez miydi? Buna cevap vere
ıniyorum. Çünkü bu itle mefgul i
dare cihazının itleme kudreti meç· 
hulümdür. Şimdi bu yeni kupon • 
lar verilirken maat sahibinden ba 
:u fCyler isteniyor. Evvelen yeni 
hüviyet varakaaı. Bunda Maliye 
ınüessesatı haklı. Çünkü resimsiz 
ve eski nüfus vesikaları pek te ih
ticaca aalih değil. Lakin yeni hü • 
viyet varakalarını verecek olan nü 
fus idareleri böyle bir tehacümü 
kartılayacak tekilde değil. Bir iki 
ınemurla böyle binlerce adamın nü 
fus kağıdını değiştirmek mümkün 
olamıyor. Bir kere işin hu tarafın
da maat sahibi olanlara (gel! git!) 
oluyor. Ekserisi mukayyet olduğu 
ınahalleden ba9ka yere ta.tınmıf o
lan bu ihtiyarlar ve dullar bu işten 
dolayı hayli hırpalanıyorlar. Am -
ma batka türlü olmaya da ~mkan 
yok. Ne ise, bu bir defalık hır fey
dir, geçer diyelim. 

Maat sahibi bu yeni hüviyet va 
rakasile malmüdürlüklerine biz -
zat müracaat etmeye mecbur edili 
yor. Lakin bunların içinde hasta· 
ları var, al illeri var, oralarda sa • 
11.tlerce bekliyemiyecekleri de var. 
Bence bunların tahsan müracaat 
efıııelerinde fayda yok. Mademki; 
cüzdanlarda, hüviyet varakaların
da ve defterlerde fotoğraflar var
dır ve madem ki; zaten maaş al • 
maya maaş sahibi bizzat gc:lmel'.e! 
yahut resimli vekaletname ıle hırı 
ni göndermeye mecburdur. O hal
de timdi bir kere cüzdan için, bir 
kere de maaf için bu adamları da
irelere, getirmekte pek fayda ol • 
masa gerek. 

Esasen sağlık yoklamaları Mayı 
sa bırakılmıf. Demek ki; Mart i • 
çinde bir kere cüzdan almaya, bir 
kere maat almaya gelen bu yorgun 
adamları iki ay sonra bir kere de 
yoklama için çağıracaklar .•• Vakıa 
devlet, ıuiistimallerin önüne geç -
mek için seli.met tedbirleri alma • 
ya mecburdur. B:r çok ölmüt ma-
1\Ş sahiplerinin maaşları alına gel

mekte olduğu meydana çıktığını 
gazeteler yazdılar. Bunun önüne 
geçmek için çareler dütünmelidir. 
Lakin mademki; mallf sahibini biz 
zat gelmeye mecbur ediyo: tız. Cüz

dan vermeyi, maat tevz:ini ve yok 
llllna itini ayni zamanda yapsak 
ta gelip gitme tekerrür etmese da
ha iyi olmaz mı? Amma memur -
lar biraz fazla yonılacakalrmış. 
Ne yapalrm; bugünkü tekaütler de 
dünkü memurlar idi. İnsanların 
göçen neıle yardım ve hürmeti ge
leceklerin hürmetine istihkak kes
betmesinin ilk şartıdır· 

FELEK 
i'dAARIFTE 

• Ege gecesı 
lzmir lisesinden yetitenler cemiyeti 

tarafından dün ıece T okatlıyan aa • 
lonJarında tertip edilen Ege gecesi çok 
llÜ%el olmustur. 

Zeybek ;.akılan yapılmış, f'.ge. mın 
"•kasına ait yemişler ikram edilmış 
'ir-. 

Feyziati lisesinin ç~yı 
Dün F eyzidti lisesi talebesı tarafm

~an muallimleri ve arka~atları §~re • 
fine Perapalas otelinde bır çay :zıya 
f~ti verilmitlir. 

Seyyahların getirdik
leri içkiler 

~. ıeyyahların beraberlerinde ge· 
;•~di~leri ve şişeleri açılmıf .. ve ~ısmen 
• ç ı~, olan içkilerden de gumruk ve 
ıtılııa..,. resmi alınmakta idi. Bu husus
ta \teki olan müracaatlar üzerine me· 
f"1 ~ l~tlôk edilmit ve ı".YY"hlann ~u 
~le.-a memld.etiınizdeki seyahatlerı eı 
~ ••nda kullanacakları nazarı dikkate 
ı.~"'~k bunlardan reıim alınmaması 

3rrtir etmiştir 

> 
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ŞEH·lR HABERLERi 
EKONOMi 

Çikulata 
Sanayiimiz 
ihracat yapılamadığı içtn 

sıkışık vaziyettedir 
Ticaret odaıı çikolata sanayi ve ti .. 

caretimiz hakkında çikolata fabrikatör
lerinin talebi üzerine etraflı bir tetkik 
yapmıf ve vaziyeti lkbsal vekaletin<> 
bildinni9tir. 

Çikolata sanayiimiz son zamanlarda 
çok sıkıtık bir vaziyete düıımüıtür. Çi
kolata fabrikalarının istihsal kuvveti 
bugünkü imalattan dört beı misli faz. 
ladır. 

Evvelce Suriyeye, Filiılint0 ve diğer 
ıark memleketlerine yapılan ihracatla 
doyabilen bu aanayi bugün ihracabn 
durma11 sebebile müıkül vaziyete düı
müıtür. Yunanistan çikolatalarnmzın eı 
ki mahreçlerini hemen tamamen tut • 
muıtur. 

Odanm tetkikatrna nuaran çikolata 
bazı teraitin temini halinde memleke
tlıniz için iyi gelir temin eden bir ih
raç eıya11 olabilir. Fakat teker, süt 
ve kakao pahalıya mal olduğundan ha
riçte çikolatalarnnız için reka.bet im
kiru kalmamaktadır. 

Çikolatalıırmıız her cihetten ih,...ç 
şeraitini hai%dir. Oda çilı:olatalanmız 
için mevaddı iptidaiyenin müsait ıerait
le ithalini istemektedir. 

Ou nya ticareti nasıl gidiyor 
Cemiyeti Akvam ikbsadi tetkikler ser 

visi 1933 senesi dünya ticareti hakkın
da bir rapor neıretmiıltr. Şayanı dik
kat gördüğümüz bu raporun mühim kı 
ırm1annı hülasa ediyoruz: 

1933 senesinde muhtelif devletlerin 
ticari mübadelerinin umumi miktan 
1929 sent0sine niıbetle takriben yü%de 
otuz tenezzül etrni:ı-tir.. Dünya ticareti
nin umumi miktarında bu derece bir te
nezzül ilk defa görülmüıtür. 

MikJ.ar itibariyle görülen bu tenezzül 
kıymetle de görühnü!tÜr. Kıymet itibari 
le tene%zül altın hesabiyle yüzde ellidir. 
1929 senesine nisbetle 1933 senesir.de 
dünya ticaretinin umumi kıymeti hakkın 
da bir fikir hasıl etmek üzere miktar ve 
kıymet yüzdeleri tevhit edilirse 1933 ıe 
nesi umumi ticare'-1 kıymetinin altın he
sabiyle 1929 senea.ine nazar~n üçte biri 
olduğu görülür. Eger halen dünya ti
caretinin büyük bir k11mnun kağıt para 
ile yapıldığı ve beynelmilel borçların et. 
serinin dolar ve isterling ile tesviye e
dildiği nazarı itibare alınırsa dünya tica 
retinin umumi kıymetinin yüzde elliye 
vardığı neticesine vasıl olunur. 

Dünda ticaretinde salah olup olmadı 
ğı meselesine gelince, Cemiyeti Akvam 
Meclisi iktisadi tel'kikat servisi ıu nok
tai nazarı serdetmektedir: 

Dünya ticaretinin salahı meselesin<le 
en doğru noktai nazar dünya tİ('aretinin 
umumi kıymetinde 1933 senesinde di
ğer senelere nisbetle daba büyük bir te
nezzül kaydedilmediğidir. Bununla be
raber bu kıymet 1932 senesinin muadil 
rakamlarına nazaran tenezzül etmiştir. 
Y alruz bir ay zarfında 1933 senesi t~care 
tinde 1933 senesine nazaran salah kay 
dedilıniştir. 

lktısadi tetkikler servisi milli piyaıa 
farda baş gösteren faaliyetin beyne_lmi: 
le! piyasalarda görülen darlığın nebcesı 
olduğunu beyan etmekte, fakat beyne!· 
milel ticarette inki!af vuku bul.- -,dıkça 
milli piyasalrda görülen faaliyel.u ne ka 
dar zaman devam edeceğini kestjrame
mektedir. 

Para kurlanndaki kararsızlık, büyük 
mikya.sta altm ilhan hareketleri ve eşya 
mübadelesindeki tahdidat fiatlerin istik 
rarına ve beynelmilel ticaretin inı.işafı
na mani olan halli müşkül meselelerdir. 
Bu ferait dabilinde, ikbsadi tetkikler ser 
visin.in fikir ve müta1easına aazaran, 
timdilik beynelmilel ticarette refaha av
deti ihtimali mevcut değildir. . ·-------
Kurban bedelleri 

--o--

Cemiyet merkezinde pzar 
günü bir toplantı yapılacak 

Kurban bayramının yaklaşması mü
nasebetile Tayyare cemiyeti lotan~ ~i
layet merkerinde 18 mart pazar gunu 
saat 16 da Tayyare Cemiyeti müdürü 
Hasan F ehıni Beyin riyaseti albnda U· 

mumi bir toplantı yapılacaktır. 
Toplantıya kaza ve nahiye şubeleri 

reisleri de iıtirak edeceklerdir. 
Bu toplantıda kurban deri ve bar · 

sakları ne suretle toplanacağı görüşüle
cektir. 

Geçen sene muhtelif tayyare şube
lerine 3300 canlı kurban ve ayrıca 2500 
lira kadar da, kurban bedeli teberrü e
dilmiıtir. Canlı kurban teberrü etmek 
veya bedelini aynen vermek bittabi da 
ha faydalı olmuştur. 

Bu sene bu ıekildelı.i canlı kurban 
ve kurban bedeli teberrüabnın geçen 
•e'.'d.inden daba fazla olacağı tahmin ı 
edılmektedir. Bu suretle toplanan bu / 
P~alar .Ankara da :r ayyare, Hililiahmer, 
Hı~ayeıetfnl cemiyetleri arasında pay 
edılecek ve bu paralar cemiyetlerin bir 
çok hay.,.lı işlerine sarfeclilecektir. 

Cemiyete canlı kuıi>an teberrü ede
cek zevatın kurbanlannın nerelerde ve ' 
ne ıuretle kabul edileceği bilahara i
lan edilecektir. 

Kurba'.' kesmek ve ııuna buna dağıt
maktan ıse, be~elini teııkilatlandırıl • 
mıı yardım cemıyetleri vasıtasile daha 
muhtaçlara vermek elbette daha hayır
lıdır. 

'- Kl•Gk helııerler 1 
* Yunan melrepolitlerinden Spridion 

Vlaho Atinadan ıehrimize gelmiııtir. 

Belediye memurları 
nın fekaüff ül< hal<l<ı 
Tiyatroda sigara içilir mi? 
Şehir meclisi her iki mesele hak

kındaki kararını dün verdi 
Şehir Meclisi dün öğleden ıonra 

Sadettin Ferit Beyin riyasetinde lop -
landı. Konıervatuvııra devam edecek be
lediye memurlan ailelerinden tedris üc
reti alınmaması hakkında makamın tek
lifi bütçe en cümenine verildi. Bun
dan sonra, tiyatrolarda yangın ih
timaline karıı ahnma.11 lazımge
len tedbirlere dair tanzim edilmit bu· 
lunan raporun zahıtai belediye tali -
matnameaine derci için komiıyonu 
mahsusuna tevdii hakkındaki Mülki • 

ye encümeni ma.zba 
tuı okundu Bu maz 
balada, raporda, yaı 
gma karıı tiyatrolar 
da alııunaama lüzum 
gösterilen tedbirle • 
rin 10 • ı2 bin lira· 
ya mal olabileceği 
kaydedildikten son
ra, raporun bir mad 
desi müatesna olmak 
üzere, diğer abkAmı 
muvafık görüldüğü 
bildiriliyordu. Rapo 
run muvafık görül -
miyen maddesi, ti -

lsmail Şevket B. yatrolann artiaılere 
mahsus ve aeyi&"Cİle

re ait kısımlannın hiç bir yerinden hiç 
bir suretle sigara içilmemesini imirdi. 
Encümen, bunun fazla takyit edici bir 
madde olduğunu ileri sürüyor; birçok 
medeni memleketlerin tiyatrolar:nda 
olduğu gibi hususi, yani zemini ve du
varlarırun yerden itibaren bir kı~ı 
beyaz Çini kaplı sigara içilmeğe mah 
sus bir oda tefrik edilmesini ve bura
da içleri ıu dolu ıignra Cabla1arı ve yan
gm söndürme aleti hulundurulmasını 
ve her perde açılışında bir memur ta
rafından bu odanın nazarı tefti~ten 
geçirilmesi suretile tiyatrolard:ı siga • 
ra içilmesine müsaade edilmesini tek
lif edivordu. Müza.lcere neticesinde ka
bul edildi. 

Mütekait belediye memurlan 
Bundan sonra mütekait belediye 

memurları hakkında kavanin encü .. 
menince hazırlanan mazbata okundu. 

Kavan ~ encümeni. bu farlu tamamen 
zahiri gÜrcrek mazbatasında §Öyle di
yordu: 

"Bu görüş farkı, maa.§ ve ücret ta
birlerine devlet idarelerile belediye 
müeaseaesinde verilen mana tefavii -
tünden doğml\ktadır. Filhakit.a devlet 
mües.seaatında müstahdem memurlar
dan yalnız hakkı tekaüde malik olan
lardır ki, maaş alabilirler. Halbuki 
belediye müessesatında memur, maaf 
alan değil, sicili mabsuaunda mukay • 
yet olan müstahdemdir. Maaş alan 
belediye memurları iıe iki zümreye 
ayrılabilir: 

1 - Hakkı tekaüde malik olarak 
maa! alanlar, 

2 - Hakkı tekaüde malik olmak
sızın maa§ alanlar. 

ikinci zümreye tekaüt maa§lerına 
halel gelmeksizin istihdam edilen 
doktor ve sair mütehassıslar dahildir. 
Bu zümreye dahil mütehassısların ma 
aılarının Ücrete kalbi kanuni zarar 
ve ziyandandrr. 

) 
Belediye memurları hakkında Meclia
te izahatta bulunan Nakiye Han:m 

Bunların haricinde kalanlara ge • 
lince, bu ka.bil memurlar belediye ka 
"'tnunun nesrinden sonra belediye 
hizmetine alman ve sicili mahsuaun -
da 1'.ayılh olan memurlardan ibaret -
tir. Bu gibi memurların a.ldığı para 
maaı ünvanile verilse bile nefaülcmir· 
de hakkı tekaüdü d<>ğurmayan ücret· 
ten başka bir şey değildir. Bu gibiler 
ancak tazminata müstahak olabilir • 
Jer. Birinci zümredeki memurlaraa, be 
lediye kanununun hini meriyetinde 
hakkı tekaüde malik olarak müıtah • 
dem olan maaşlı memurlardır; ki hak 
kı tekaütleri mahfuzdur.,, 

Encümen, netice olarak umumi 
meclisce mukaddema verilen ve ma -
aşın ücrete tahviline dair olan ve ba. 
dema belediye hizmetine alınacakla
nn maaş alsalar hile artık hakkı le.· 
kaüde malik olamıyacaklarına daır 
bulunan hükmün refine mahal görül
memektedir. Bu mazbata üzerinde mü 
nakaıalaf olmuştur. Nakiye Hanım, 
930 dan sonra Ücretle alman belediye 
memurlanna mezuniyet ve sair busu -
salla meınur muamelesi yapılıp yapıl 
madığını mevzuu bahsetti ve bu gibi
lere belrdiyeden ayrılıtlannda tazmi
nat verilmesi ileri sürüldüğünü kay • 
dederek bu itin ne netice verdiğini 
sordu. 

ı ..... ail Şevket Bey, evvelce umumi 
meclisçe verilen karara tevfikan bele
diye hizmetine yeni alınanların Ücret
le istihdam edilmeyi kabul ettikleri • 
ne göre, bunlara açık veren belediye 
bütçesinden tekaüdiye vermek mev • 
zuu bahsolaıruyacağmı, bununla be • 
raher bu gibilere, belediyeden ayrılış 
lannda tazminat itaıı mevzuu bah • 
solduğunu söyledi. 

Belediye memurin müdürü Samih 
Bey izahat vererek hakkı tekaüde ma 
tik olmıynn memurlann da bazı hu • 
auaatta hakkı tekaüde malik memur
lara tatbik edilen ahkamdan istifade 
ettirilmekte olduğunu izah etti. Neti
cede mazbata aynen kabul edildi. 

Pazar günü toplatılmak üzere celse
ye nihayet verileli. , 

Biz böyle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

Bugün bütün dünyada memle
ket sanayiini mühtaçı himaye te 
liikki eden her devlet hariçten 
gelen emtea hakkında bi;• "Con
tingeantement" usulü vaz.etmi,. 
tir. Her mal istenilen fekilde hu 
dutlardan içeri sokulamaz... Bu 
usul bizde de tatbik edilmekte. 
dir. Bunun memleket iktısadiya
h ve sanayii için birçok laidele
ri olduğu inkar kabul etmez. bir 
hakikattir. Fakat ticari maksat • 
larla değil belki sırf bir emri ha 
yır için memlekete ithal edilen eş 
yalar hakkında bu "Contingeant
ement" listesine bir kayıt koy -
mak icap etmez mi? .. Bu hakika 
ten tetkike değer bir keyfiyettir· 

Bakın geçen gün Avrupada 
tahsilde bulunan bir talebemiz.. 
den aldığımız. bir mektupta ne 
deniliyor: 

"Avrupada tabsildeyim. Bundan 
üç ay evvel, kendime lüzumu olma
dığını gördüğüm elbiselerimi • her • 
halde memlekette buna ihl'iyacı olan 
!arın bulunduğunu düşünerek· bir pa 
ket halinde posta ile lstanbul Hila • 
liahmcrine göndenniıtim. Ve Üzeri
ne "fakirler iç.in" kaydrnı da ilive et
meği ihmal etmemiıtim. Hiç bir ti .. 
cari kıymeti olmıyan bu paket bu-

·gün Contingeantement'e tabidir mü • 
liıhazasile iade edildi. Üstelik t'e ikin
ci defa bir nakliye ücreti vermeğe 

mecbur kaldan. Hayret ve taaccübü • 
miin dercesini bu satırları okuyanla • 
rın takdirine bırakıyorum. Bilmek is 
!ediğim nokta fudur: Acaba Hilali • 
a.bmer resmi bir müesıesemiz değil 
midir. Ben mi yanıldım? .• 

Bu bususta resmi müracaatta bu
lunacaktım. Fakat bunun için pul la 
2ım ve onu da burada bu1manm im • 
kanı yok. Gayriresmi olan bu istida • 
mın gazetenizde neırini rica ederim.,, 

Kariimizin mektubunu yuka -
n yazdık. Buna faz.la ne ilave e
delim? Alakadar makamın na • 
zarı dikkatini celbederken fikir
lerimizi yazmadan geçemiyece • 
ğiz.: 

Bu bir küçük misaldir. Mese • 
lii günün birinde kalkaa da Ame 
rikada veya Fenlandiyada bulu. 
nan vatandtJl!larımız., Hilôliah • 
mer veya Himayeietlal İçin ara
larında !opla~ıp birkaç balye e~ya 
gönderırse bunu da hayır, böyle 
eşya memlekete ithal edilemez. 
diye iade mi edeceğiz.? 

Bu husu•ta kararnameye der 
hal bir kayıt koymak liiz.ımdır. 

Biz böyle düşünü.l}oruz, 
Siz acaba ne de·rsiniz? 

Sinemacılar 
Ne istigorlar? 

--o--

Ticaret odasında tetkikat 
için bir ~misyon toplandı 

Sinemac: llln taleplerini tetkik ve 
bir neticeye ptetmek üzere tia..ret o. 
dasında bir komisyon ıeç.ilmiıtir. 

Sinema sahipleri de bir İçtima yapa
rak bu komisyona ittirak ede<:ek mu • 
rahhaslannı ıeçmiılerdir. Komisyon • 
da odadan Suat Kara Oıman, Reri Ce
taı, Seyit Ömer V elıbi Beyler ıinema· 
eılarclan da Kemal film sahibi Kemal, 
Yıldızdan Cevat ve lpekçilerden Kahir 
Beyler bulunmaktadır. 

Komisyon için yapılan ihzari tet • 
kiklere nazaran bir filmin Türkiyeye 
ithali için vasati 4000 - 4500 lira re
sim verilmektedir. Halbuki Yunanis
tanda 30, Bulgaristanda 18 - 20 lira 
film ithalab için kafi gelmektedir. 

İstanbul eleklrik ıirketi bütün sana
yi müeaaeselerine tenzilit yapmakta
dır. Şirketin ıinema müesseselerine de 
ayni tekilde teıuilat yapmaH tabii 
ııörülmektedir. 

Film itlıalabnın kontenjansız olması 
bilhassa lüzumlu gösterilmektedir. 

Komisyon tetlıikabna devam etmek
tedir. 

Çakmak taşı 
Kaçıran şebeke 

Bir ermeninin üzerinde 
9000 çakmak taşı bulundu 

Gümrük muhafaza te!kiliıb çolıtan
beri mevcudiyeti hissedilen ve çok ge
nit bir miktarda çalııan bir çakmak • 
taııı ana kaçakçı ıebekeıini nihayet mey 
dana çıkarmış ve efradı yakalamruı· 
br. 

Bir müddettenberi ıehrin muhtelif 
yerlerinde, Anadoluya sevkeclilirken 
yakalanan kaçak çakmak taıları 1 stan
bulda ııeniı mikyaola çakmak tatı ka0 

çakçılığı yapan bir ıdıtkenin mevcu
diyetini gösteriyordu. 

Nihayet deli.il toplanarak bor ne pa
haıına oluna olsun hu tebekenin 
meydana çıkanlmaaı için direktif ve· 
rilmi,ıir. Bu iı, muhafaza leşkilabnın 
tecrübeli memurlanndan bir grupa ha
vale edilmi§tir. 

Bu grup kısa hir tetkik ve araıbr
madan sonra çakmak lllfl kar·.lcçılığı 
ıebekesinin başının Çar!rkapıd.ı elbi
ıecilikle meşgul Satrak namında bir 
Ermeni olduğu neticesine varmıştır. 

Bu netice elde edilince Şatraka 
bir cürmü meşhut yapabilmek için pl.in
lar tertip eclilıniştir. Satraki bu cür • 
mü meıhut ağmın içine düşürmek i 
çin san, san altınlar hazırlanmış ur. 

Muhafaza memurlarından biri uzun 
ufraıınalardan sonra Saıra.lıla ahbap 
olmuş ye onu Anadolulu bir iş adamı 
olduğuna inandırmıştır. 

Satrak dün aabah nihayet san al • 
bnların yüzüne dayanamamı, ve çak .. 
mak taşlarını meydana çıkarmışbr. 
Dün sabah Sultanahmct meydanında 

Satrak üzerinde lam 9000 çakmak ta
l' varken yakalanmııtır. Diğer taraf
tan bunun ıağ kolu olan Çolak Şükrü 
namındaki meşhur kaçakçı da yakalan
mııtır. 

Satrak ve Şükrü emniyet müdür • 
lüğüne teslim edilmittir. Muhafaza ba! 
müdürlüğü ve polis müıtereken tab • 
kikatla me§gul olmaktadırlar. 

1 ki kilo e11rar 
Akayın Maltepe vapurile l ıtanbula 

gelmekte olan Orhangazili Nazmi na
mında birinin üzerinde iki kHo eırar 
bulunmuf ve müsadere edilmiııtir. 

Eytam ve eramil 
--·--

Yarından itibaren maaşla
rın tevziine başlanıyor 
Eytam, eramil ve mütekaidinin ma

aşlarının yarından itibaren malmüdür
lüklerine bağlı maaı tediye şubelerin
den tediyesine başlanacakbr. Maaı tc
diyab marbn onuncu cumarteıi günün .. 
den 24 mart cumartesi gününe kadar 
devam edecektir. 

Emlak bankası geçen cumartesi gü
nünden beri bankanın maa§ giıeıinden 
muntazaman tediyata devam ebnekte
dir. 

Sipahi ocağı sürek avı 
tertip ediyor 

Sipahi Ocağında mayıs ayından i • 
tibaren sürek avları tertip edilecek
tir. Bu avlara binicilikte mahareti olan 
kimseler iıtirak edecektir. 

Bu maksatla biniciler uzun bir kon
trol ve tetkikten geçirilecektir. 

Ehliyeti sabit olan gençler arasın· 
da ayrıca binicilik müsabakaları ya
pılacakbr. 

Adliye intihap encümeni 
Adliye yangınından sonra adliye in

tihap encümeni ilk içtimaını dün yap
mış, bazı memurların nakil ve tayinle
ri ile, inzibati kararlar ittihuile meş .. 
gul olmuş, ti.li derecedeki münhal me
murluklara talip olanJarm evrakL'\rını 
tetkik etmiştir. Encümen bundan son
ra her hafta muntazaman içtimaJarını 

IFıKÜ~ 
Otobüsler tıraş edilecekişm 

Dünyanın her tarafında sinema
lar gibi halkın izd ham ve kesafet 
halinde bulunduğu yerlerde bir 
yangın ihtimaline kar~ı muhtelif 
tahaffuz çareleri tatbik olunur. 
Biz aldın~ etmeyiz. Ancak günün 
birindr bir mus.betle karşıl&fbğı
mız vakit aklımız ba,ımıza gelir, 
o zaman sinemalarda operatörle
rin mevkileri betona tahvil olunur 
ve muhtelif çıkı, kapıları açlırılır. 

Devlet mües-ıeselerinin yangına 
kar'ı korunma çareleri onun en 
tabii \•azifesi olduğu halde bu va
zife ihmal olunur. Maddi kıymeti 
milyonları bulan "hukuku ibat., 
gece bekçisi Çemizgezekli Ahmet 
Efendi ile Siverekli Mehmet Efen
din·n uhtesine terkolunur. Ahmet 
Ef. ile Mehmet Ef. haddi zatinde 
iyi adamlar, dürüst venamuslu kim
selerdir; fakat nihayet sizin gibi, 
bizim gibi veherkes gibi kış mev
siminde pek tabii olarak ÜfÜyen ve 
ÜfÜyünce de pek tabii olarak ısın• 
mak çarelerine batvuran insanlar
dır. Sözü uzatmıyalmı, nihayet 
mf'ınlekette bir adliye sarayı ha.ile
ai husule gelir. O zaman devlet mü
essesesi harekete geçer. itfa. aletle
ri gözden geçirilir kovalar mevcut 
değilse kovalar, hortumlar yoksa 
hortumlar tedarik, mevcutları ta
mir edilir. Kalem odalarına yangın 
vukuunda evrakın doldu..wup pen
cereden atılması için ipler, çuvallar 
te\'zi olunur. ) 

Saydığımız bu hadiselerin hepsi 
birer nümune ve misaldir. Günün 
birinde Maslak yolunda bir hadise 
olur. Bir otomobil ile bir otobüs 
carpı,ır. Bu arada şehıin maruf iıir 
ailesi kurbanlar verir· O zaman 
belediye kollarını çemrer, paçaları
nı sıvar ve derhal faaliyete geçer. 

Kapıyı genitletmektense öküzün 

l,afasını kesmeyi daha ameli çare 
olarak telakki eden insan gibi şo
f örler ve otomobil kullananlar mu• 
ayyen süratte harekete icbar oluna• 
caklarına otobüslerin enleri tra9 e
dilmeğe, 2,5 metreden 2,30 santi
metreye indirilmeğe kalkı,ılır ve bu 
nunla dostlar alı,veri,te görsün 
kabilinden aklımızca bir icraat yap. 
tığımız zannedilir, 20 santim farkla 
kazaların önüne geçileceği teveh
hüm olunur. 

Eğer otobüslerin 2,5 metrelik 
geni!liği yollarımıza göre bir kaza 
hudusunda müessirse bu genitliğe 
bidayette neye müsaade edilmittir, 
~ormak isteriz. Değilse o halde 

bu acayip tedbire neye müracaat 
olunuyor bunu da öğrenmeyi arzu 
edeıiz. 

Acaba bizi sadece felaketler mi 
mütenebbih edecek, ancak kaza ve 
belaların lobutu başımıza indi~ za< 

man mı aklımız başımıza gelecek? 

Saliihattin ENiS 

Alman gençlik teşkilatı 
ikinci reisi 

Memleketimizdeki gençlik teşkilatı 
hakkında tetkikatla bulunmak ve ..,h. 
rimizdeki Alman gençlerile temaa e< • 
mek üzere ıchrimize gelmiş olan Alman 
Hitler gençlik teşkilitı reisi aanİ5İ Ma 
Nabenberg bir kaç gün evvel Anka • 
raya aitmiıti. Mösyö Naberıberg dün 
sabah tehrimize dönmÜ!IÜr. 

Bir kaç gün !eltrimizde kald,ı.tan 
sonra Alman yaya dönecektir. 

1 BORSA 1 
(l ı Bankaımdao alınan cetveldir) 

8 Mart 1934 
Akıam Fiyatları 

lıtikrular i T ahYili.t 
istikraz:•. dahili 96 T. ••k•riJ• 0.79 
1933 Jattkraz:ı 98_75 El 1 _ • 
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( Haftalık Siyasi icmal ) [~ ~ ~ J-if,:;. · • ·· - lJ1 H i KAY E [Jifl ,:--•T•aF...m•am•e•n-TU• .. R•K•Ç•E•S•Ö•. Z•L01•m•u•a•zz.a;n-b•ir•f•ılm--•ll 
1---. OGUTLER"J Ben namusluyum.. AŞK F 1RT1NALAR1 Mr. Eden'in seyahati: kat şimdiki fa~istler buna daha az müte-

lnailiz nazırlarından Mr. Eden Avru
padaki turnesini bitirerek Londra'ya av
det etti. Eden'in hedefi, bildirildiğine gÖ· 
re, silahsızlanma hakkındaki lngiliz nok
·tai nazarını 1-\lmanya, Fransa ve ltalya'
ya izah el'mek ve bu devletlerin de nok
tai nazarlarını öğrenmekti. Almanyada 
silahıızlanma meselesinin, İngiltere, 
Fransa ve ltalya arasında üç taraflı mÜ· 
>.akercler ile halledilmek istenildiği ve 
Almanların ikinci planda bırakıldığı gibi 
bir his uyaımuştı. lngilizler, Almanya 
ile de tem..'s temin ederek onları da birin· 
ci plana olmak İşlemişlerdir. 

mayildir. .#! 
2 - Macaristan büyük harpten be.-i 

sanayi m1;.mleketi olmağa çalışıyor. A •:us· 
turya'nın sanayi mamuli.tına karşı güm· 
rük kapılarını açarak bin bir müşküliı ile 
yetiştirmPğe çah§l'ığı sanayii imha etmek 
isteınez. 

Oynıyanlar 
Mektep çocukları Eczacı Dikran Efendi her gün ye GARY KOOPER • HELENE 

ni yeni kaşeler yapmağa uğraşır. Bu, 
o kadar kolay bir iş değildir. Hem e
lin mahareti, hem gözün isabetli tak 
diri lazımdır. Bir parça fazla koysa 
belki hasta ölebilir, bir parça az koy 
sa belki hasta doktorun söylediği 

HAYES 

Eden Pariı, Berlin ve Romadan sonra 
tckraı· Pariae uğrıyarak Londra'ya dön
dü. Bu şehirleri ayrı ayrı dolaştıkça, 
her tarafta silahsız 1anma etrafında çok 
mÜ•ait bir hava bulduğu bildirilmekle 
idi. Şimdi anloşılıyor ki hava bild;rildiği 
kadar müsait değilmiş. 

F:vvcl;\ Fransa'da Almanyaya müsaa
de,,arlıkta bulunmak noktasından Dou
m'"rgue lıükUmetini Daladier hükümetin
dcn daha az hazır bulduğu anlaşılıyor. 
Bunu da tabii görmek Lizımdır. 

Berlin'e gelince; Eden'in burada iki iti
raz ile karıılaştığı anlaşılıyor. Evvela Al
manlar, silahsızlanma mukavelesinin İn
giltere tarafından teklif edildiği gibi, on 
1ene değil, altı sene yapılmasını istemiş.
ler. Fakat bundan daha mühim itiraz, 
tayyareler hakkındaki kayrtiardır. Ma
lümdur ki İngiliz teklifi Almanya'yı iki 
ıene tayyareden mahrum brrakıyor . E
~cr iki ıene zarfında askeri tayyarelerin 
ilgası için beynelmilel bir mukavele im
%a.1anmazsa. o zaman Almanya da tayya
treye sahip olabilecektir. lngilizlerin he
defleri şudur: Tayyare İngiltere için leh· 
likcli bir silahtır. Binaenaleyh bunun il
gasını istiyorlar. Derhal ilgası mümkün 
ırörünmediğinden Almanyanın da tayya· 
reye sahip olmasına muvafakat eedceğiz 
diyerek, bu müddet zarfında Fransa üze· 
rine tazyık yapmak İstiyorlar. Ancak Al
ı:nanlnr, ya tayyarelerin derhal ilgasını 
yahut la kendilerinin de sahip olmaları
na muvafakat edilmesini talep ettiler. lı
te lnıı:iltere noktai nazanndan en ehem
hiyetÜ Alman kaydi ihtirazisi budur. 

Roma' da 1 ngiliz nazırının bir netice el
de ettiği anlaşılmıyor. Anlaşılan şudur: 
Mussolini, ltalyan projesini bir defa da
ha izah ederek bu aralık silahlan azalt
mak mümkün olmadığını, binaenaleyh 
ı::iyadcleşmesinc mani olmağa çalrşmak 
ve bunda muvaffak olunursa şimdilik bu
nunla iktifa etmek lazımgeldiğini anlat
mış. Anc>k şu nokta hatırda tutulmalı
dır ki ltalya Almanyanın silıih noktasın
dan müsavatıru tanıdığına göre, derhal 
Almanyanın da diğer devletler nisbetin
de sili'thlanması bir zaruret halini alacak .. 
tır. Y nni sililh112lanma teşebbüsü, diğer 
devle~' .. erin silahlanmalan yerine Alman· 
ya'nın silithlanması il,,. netice1rn~ ... k ... ~•.,j 
görünüyor. Galiba nihayet olac~k İ§ te 
lrudur. 

* * ·~ 
Orta Avrupa'nın muka...:deratı: 

Orta Avrupa lc2rışıkl:ğıru muhafaza 
ediyor. Avıısturyanm mukadderatı, bir 
taraftan Almanya, diğer taraftan ltalya, 
üçüncü taraftan Fransa, dördüncü taraf
tan da Küçük !Liliıf arasında münaklfll 
edilip duruyor. Bu münakaşanın bariz 
bir netice'i 1 tal ya ile AJmanya'nın arala· 
rını açmak obnuştur. Fransa ltalya'nın 
orta Avrupa için bulduğu çareyi beğen
memekle beraber. bunun tahakkukuna 
çahtmak ltalya ile Almanyanın arasını 
açtığı için uzaktan seyirci kalıyor. 

Almanya Milli Sosyalistleri tahrik ede· 
r~k hedefine varmak istiyor. ltalya, Ma· 
<ariıtan ile AvustUrya arasında bir ~irlik 
yapmakla. Bu birliğin nasıl yapılacagı ~-t· 
nüz malum değil. Belki ltalya da henuz 
bilmiyor. Yalnız Av~st.u~ya'ya !'ar:lım 
h~defile yapılacağı bıldırılmektedır. Ya· 
ni birinci derecede siyasi bir mesele ola.n 
orta Avrupa meselesini yalnız iktısadi hır. 
kombine~on ile halledilmesi mevzuubn· 
histir. Böyle bir kombinezonun muvaf. 
fok olacailı çok tüphelidir. Çünkü eğer 
hakikaten yapılsa bile devamlı bir çare 
oılamaz. Kaldı ki Avusturya ile Macaris· 
t.an arasında bir iktısadi ve gümrük birli· 
fi yapmak kolay değildir. Çünkü: 

1 - Avusturya'da şimdi iktidan elle
G'irde bulunduran faşist zümre Avustur• 
yanın ziraal: mıntakalanna dayanıyorlar. 
Runların imha ettikleri Sosyal demokrat• 
l•« belki Macar ziraat mahsullerine güm· 
ı ük lropılarını açmağa razı olurlardL Fa-

e 

Gö .. ünüyor ki Habsburg hanedan;nın 
ihyası gibi, Küçük 1 tililfın asla razı ola
mıyacajı ve Macari.standa bugünkü hü
kilmetin aıla kabul edemiyeceği ıiyaıi 
ınü,kül3.tt~n sarfı nazar, iktııadi menfa· 
atlcr de uygun gelmiyor. 

Mesele şimdi Roma'da yakında Avus· 
turya ve Macaristan Başvekillerinin işti· 
raklerile yapılacak olan bir içtimada gÖ· 
r:işülecektir. Bu içllmaın ay ortasına 
doğru ylpılacağı bildiriliyor .. Mussolini, 
Goembös ve Dollfuss arasındaki bu içti
ma şimdiden her tarafta büyük bir alaka 
uyandınn,ştır. fBkat öyle görünüyor ki 
realist Munolini, ilk defa olarak hayal 
peşinden yürümej!e başladı. 

~: * * 
Henry ve Elizabeth: 

Uzak Şark'ta Henry Pu Yi ile Eliza
beth Puyi martın birinci günü debdebe 
ve tantana içinde Mtınçurya lmparalOru 
ve imparatoriçesi ilan edildiler. Henry ve 
Elizabeth gibi Anglosakson adlı iki kim· 
senin Mançurya tahtına oturmak için bir 
Japon zırhlı otomobili içinde meraıirne 
gelmeleri hayli garip manzara olmalıdır, 
Pu Yi m'liıimdur ki eski Çin lmparato· 
rudur. Çinliler 1912 senesinde kendisi~i 
attıktan 3onra Japonlar bir zaman işlerı· 
miz.e yarar diye kendisini sokak ortasın
dan aldılar. Beslediler. Şimdi de Man· 
çuryadaki entrikalarını çevirmek için va
sıl1a olarak kullanıyorlar. 

Henry Pu Yi imparatordur. Binaena· 
leyh halkın irade ve arzusu ile değil. 
Allahın takdirile hükümdar oluyor. Fakat 
gariptir ki halkın iradeıile i! batına gc· 
çen cümhurreiıleri hali imparatoru. tan!
mamakta urar ediyorlar. Henüz hıç bır 
devlet Manşuryayı tannnamıtt.ır. Bir za· 
manlar, imparatorlar, halkın arzu v~ 
idaresiledir diye Cümhurreislerinı 
tanımazlardı. Şimdi roller değitti. 

* * * I ngiliz hükiimetimn vaziyeti: 

İngiliz açlarının nümayişleri ka· 
rınlarını doyurmadı. Nümayiıin intİ· 
zamla yapıldığı bildirilmektedir. 
Hatti. İşçilerin mümessilleri İngiliz 
Baıvekili Mac Donald tarafından ka· 
bule bile mazhar olmamııtır. Başve· 
kil, nümayişlerin komünistler tara· 
fmdan tertip edildiğini, binaenaleyh 
nümayi~çileri kabul etmekten bir fay
da hasıl olamıyacağıru bildirdi. Ba
zı amele mebusları tarafından Mec
liste yapılan bir istizaha cevap ola· 
rak dedi ki: 

- Batvekil tarafından kabul edil
mek Kanunu esasi ile temin edilmiş 
bir hak değildir. 

Nümayişçilere bazı mebualar ta .. 
rafından Avam Kamarası intizar sa
lonunda çay ikram edildi o şimal • 
den gelen işçilere dağıtıldı. 

Diğer taraftan lngiliz kabinesin
de bazı değişiklikler olacağı rivayeti 
çıkmıştır. Anlaşılıyor ki, Hariciye 
nazırı Sir John Simon değittirilmek 
iıteniyor. Hariciye nazırının muvaffak 
olmadığı şüphesizdir. Beynelmilel mü 
naseebtleri dar bir hukukçu gözile gö
rüyor. Sonra silahsızlanma mesele .. 
sinde bir kaç defa cephe değiştirerek 
1 ngilizleri müşkül vaziyete düşürdü. 
Hariciyede muvaffak olmadığı aşikar
dır. Fakat hükilmetin milli kuakte • 
rini mul.ıafaza etmek lazım geldiğinden 
Simon kabineden büsbütün atılamaz. 
Kendisine dahiliyenin teklif edileceği 
söylendiği gibi, başvekilin de çekil • 
mek İstediği bildiriliyor. 

Bununla beraber, galip ihtimal Mac 
Donald hükıiınetinin daha bir müddet 
iktidarda devamı noktasında toplam • 
yor. lngilizcede bir darbı mesel var • 
dır: Bir n~~iı:iı:a suyu içinden g~er .. 
ken at degıştı~lmez. Dahili vaziyetin 
bu derece nazik ve harici vaziyetin de 
bu kadar buhranlı olduğu bir nrada 
lngili:>ler de hükumet değiştirmek i1• 

teıniyeceklerdir. 

* * * Yaşadığımız zamanın garabetleri: 

Dimitrof, Tanef ve Popof isminde
ki Üç Bulgar komüniıt Almanlar tara
fından bir tayyareye bindirilerek Mos-

Milliyet'in edebi tefrikası: 16 

KANLI SIR 
Yazan: Mahmut YESARi 

Bugün mekteplerde bettahsis ilk • 
mekteplerde çocukların beden ve 
sıhhatları ile pek yakından alakadar 
olmağa başlıyan maarifimiz her tah· 
minin fevkinde ve her türlü takdire 
layik pek büyük bir yurt hizmeti yap· 
maktadır. Çocuklar istikbalin ümit
leridir, onların anza:nz ve hiç bir 
şeyden mahrum olmıyarak sağlam ve 
mes'ut yaşamak tabii haklarıdır. 
Mekteplerde çocuklann aıhhat yok
laması yapılması şükran ile karşılan· 
mağa 18.yiktir. Bet on sene evveline 
gelinceye kadar böyle şeyler kimse
nin hatırından geçmezdi. Mektep ço· 
cukları pek acınacak bir halde idi. 
Biçare yavrularla kimse alakadar ol
mazdı, büsbütün kendi hallarine bı
rakılmış idi, o zamanlar mekteplerde 
bahusus kız mekteplerinde çalgı, pi· 
yano ve şarkıdan bahsetmek ayıp ve 
terbiyesizlik sayılırdı, Bugünkü gibi 
çocuklann sıhhatlarını yoklama el· 
mek şöyle dursun, biri gidip le mek• 
tep müdürüne veya l\ocasına çocuk • 
]arın ekaerinin ditleri çürük ve hasta 
dır, ve vücutleri bundan zehirlen
mekte olduğunu söylese idi, alacağı 
cevap çocukların ditçisi değiliz. Hay 
di git işine onu anası, babası dü~ünr 
sün! Olurdu. Ayni zamanda çocukla 
rın ağzını karıttırnıak size yakışmaz, 
ayıptır efendi, diye bir de tekdir e
derler ve fena muamelede bulunur • 
lardı. Halbuki zaman ile her ıey ne 
kadar değişmiıtir, belki otuz sene ev 
velki mektepler ve mektep çocukla• 
rile bugünkü mektep çocuklannı bir 
göz önüne getirince irfan ve terbiye 
hayatnnızda ne kadar büyük farklar 
olduğu anlaşılır, evvelleri mektep ço • 
cuklarınm üat başlan perişan, sıh
hatları bozuk, dişleri çürük, dudak· 
lan yank, yüzleri kirli ve soluk tır

naklan kesilmem.iş, saçlan taranma
mıı ve sıhhata hiç uygun olmıyan 
ha.ilerde idiler. 

Büyükada 
Dr .. ŞOKRO 

kovaya tealim edildi. Malumdur ki bu 
üç Bulgar Torgler namında bir Alman 
ve Lubbe isminde bir Hollandalı ile 
beraber Reichstag'ı yakmakla itham 
edilmişlerdi. Lubbe idam edildi. Fa
kat Torgler ile üç Bulgar 23 kanunu
evvelde beraet kazandılar. Beraet ka· 
zanmalarına rağmen, bu tarihten beri 
mevkuf bulunuyorlardı. Almanların bu 
hareketi dünya matbuatı tarafından 
tenkit edildi. Gariptir ki İngiliz ve 
Fran11z liberal efkarı ile Mcıskovarun 
komünist efkiın bu noktada birleıtiler. 
Mo•kova hükumeti de Bulgar komü • 
nistlerini Sovyet tebaalığına kabul et • 
ti. Bunun üzerine Almanlar üç Bulga· 
rı bir tayyareye bindirerek Moskova
ya te•lim ettiler. 

Almanyada tehlikeli birer cani mua
melesi gören Bulgarlar Moskovada bi· 
rer kahraman vaziyetine geçtiler. Mos· 
kova ve Berlinde siyasi kıymetler biri· 
birinden bu kadar farklıdırl Uç komü
nist te cehennemden çdumş, cennete 
gİrmit adamlar vaziyetindedir. Müm
kün olsa da Ruıyada komüniıt olmı • 
yanlar ile Almanyadaki komünistler a • 
raıında bir mübadele yapılsa belki 
her iki taraf İçin hayırlı olacakbr. 

Kari Marks'ın kemiklerile eski bir 
İncil • kitabı arasında böyle bir mü • 
badele mevzuu bahistir. Malumdur ki 
İngilizler geçenlerde Rusyadan yüz 
bin İngiliz lirasına eski bir İncil kitabı 
satın aldılar. Komünist peygamberi 
Kari Markı ta Londrada gömülü bu • 
lunduğundan Sovyetler kemiklerini 
Ruıyaya getirmek İsterler. inci! için 
verilen yüz bin lngiliz lirasına lngİ· 
!izlerin kemikleri Rusyaya vermeleri 
ileri sürülmektedir. Yani İncil ile Kari 
Marlu'ın kemikleri mübadelesi isteniyor 
demektir. Takas yalnız ticaret efya11 
mübadelesine değil, bu ırihi itlere de 
teşmil ediliyor. Garip bir dünya için
de Yatıyoruz vesselam .•• 

Ahmet ŞUKRU 

günde iyi olmaz. 
Onun için Dikran efendi kaşele • 

rinde gayet dikkatli davranırdı. Alnı 
kırışır, kaıları çatılır, zihnini başka 
hiç bir şeyle meşğul etmezdi. Alışkın 
eliyle beyaz tozlan küçük mustatil
ler şeklinde sıraladığı kagıtlara dağı 
tır, sonra bu kağıtları kaşe halinde 
birbirinden farksız denecek derece· 
de katlardı. Hatta dudaklarını gıdık· 
lıyan kır düşmüş bıyığının tellerini 
b:le şöyle elinini ayasile yukarı kal
dınnazdı. 

Dikran Efendi bir gün birden ba 
şını kaldırdı. Eczahanenin temizliği· 
ne ve ufak tefek hizmetlerine bakan 
Hayganoşun karşısında ağladığını 
gördü. Dikran Efendi sordu: 

- Hastasin, nesin? 
Haygano§ otuz ya§ında olmasına 

rağmen, çirkinliği genç görünmesine 
mani bir kadındı. Başını arkaya sal· 
!ayarak hasta olmadığını ifade etti: 

- Oy leyse nedir ki, ağlaorsun? 
- Nasıl ağlamam ki .. 
Bu sefer Hayganoşun gözyaşlan 

ideta boşanmıştı, krzarmış yüzü sır .. 
sıklam olmuştu. 

- Evde kimin kimsen öldü? 
Hayganoı gene batını ark~ya ~a] .. 

!ayarak böyle bir §ey olmadıgını ıfa
de etti. O zaman Dikran Efendi Sa• 
bırsızlandı. 

- Öyleyse neyin var? Söyle ki, 
ağnayalım. 

Hayganoş nihayet pes bir sesle 
sırrını söyledi: 

- Gebeyimdir, nedir? 
Birden Dikran Efendinin kan bı:.· 

tına sıçradı. Gözlüğünü düzelterek 
Hayganoşu dikkatle letkikk etti. Bu 
çirkin kızı da hangi ~idesiz iğfal o;· 
dip baştan çıkardı, dıye hayret edı
yordu. Sordu: 

- Kimden gebesindir ki? .• 
Hayganoş kimden gebe kaldığını 

bilmiyordu. Dikran Efendinin hayr.,.. 
ti daha ziyade arttı. Nihayet kadmm 
verdiği izahattan anladı ki, bütün çir 
kinliğine rağmen onunla münaıebet
te bulunanlar bir, iki değil, üç kişi i
mi§. 

Dikran Efendi namuslu adamdır. 
Hizınetçiıinin böyle ulu orta hem de 
üç gençle görÜ§olllesine bir türlü ta· 
hammül edemiyecek tabiattedir. Fa· 
kat Hayganof kartısmda iki gözü, i!<I 
çeım.e, parmaklarını birbirin': geçı· 
rip kıvırarak yalvarıyor, af dıleyol'-

du. . . . h. • 
Dikran Efendı vazıyetı va ım go-

rüyordu. Ya konu koşmu kendisin
den şüphe ederlerse .. Öyle ya, kendi 
eczahaneainde çalııan kadın bu ..• 
Hizmetçisine çıkıtlı: 

- Bu ne haldir ki? Beni mahalle 
ye irezil edeceksin? 

Hayganof daima merhamet dile• 
nerek yarnn cümlelerle anlatmak İı• 
tedi ki eğer Dikran Efendi isterse, 
ortada' mesele kalmaz. Ne ilaçlar var 
ki, Dikran Efendi hepoini biliyor. Eh, 
belki bir ilaç verir de .. 

Dikran Efendi hiddetinden kıp· 
kırmızı olmuştu: 

- Üstelik bir de beni cinayete 
sefkedecekıin? Diye çıkıttı. Haydi, 
topla pılını, pırtını.. Seni bir dakika 
gözüm burada görmesin. 

Hayganof diz üatü yere çöktü. E· 
ğer Dikran Efendi kovarda, gidip 
kendini öldüreceğini söyledi. 

- Annenin yanına git. 
- Annem beni öldürür. 
Fakat Dikran Efendi karannı ver 

mitti. Senelerdenberi namusu ile ya· 
§ıyan adam ortalığa rezil olmak i.ate• 
miyordu. O zaman Hayganoı yerın • 
den kalktı, ayaklarını sürüye sürÜye 
"fyasını hazırlamağa çıktı. Dikran 
Efendi başını sallıyarak hayıflaru· 
yor: b .. 1 ki. 

- Bunlara da ne oluyor oy e • 
Diye söyleniyordu. Ö . • 

Bir sandalyeye '!turdu. tekını, 
timdiye kadar iarnİDI ~ğ.zına almadı· 
ğı ve hayatını iatırap ıçınde bırakan 
kadını düıündü. • . • 

''Bunlar'' dediğinden hırı de eıki 
karısı idi. Gerçi macerası pek kanşık 

vaziyetlere, ister istemez katlanı- - O halde, fazla söze lüzum 
lacak... yok .. Ben, sana inanıyorum. Bütiin 

Sesim, hiddetle titriyordu: söylediklerine inanıyorum.· Fakat 

Em·n ol M tu B H l" bu, neye yarar? Vaziyeti degiftir-- ı , es re... u, a ım 
Siret'in annesinin planı, arzusu fi. mez ki ..• 
lan değil.. Bu, bizzat Halim Siret'- - Bana inandığına, inanacağına 
i~ kafasında doğmuf, çok iblisçe em•nim .. Hakkın da var? Derhal 
bır tetebbüstür Demek ki artık harekete geçmeliyiz. Kollarımızı 

için söylemiyo_rum·. Hiç tanı?1adı- ı lu olacaktım. kenarda kö•ede. kıyıda bucakta, kavutturup duramayız. 
ğım, bilmediğım bır kız: bır ka- Mesture, elini omuzuma koydu: vurulacak, dolandırılacak kimseler - Sana söyliyorum·. Anneni bi-
dın dahi olsaydı, gene ısy~ ede- - Neler dütündüğünü biliyo· kalmamı'! Şimdi kurt, kuzu maıke- ze gönder •• Her teye rağmen .. 
cektim. Bu gibi adaml~rın vucud':1, rum. Fakat her şeye rağmen.. si takınarak akraba kapılarım ça· - Peki... Buna da emin olabilir-
• · te cemiyete bır hakarettır. Omuzumu sarsıyordu: lıyor.· Ondaki cürete, pervasızfıg"a sin. 
ınsanıye , .. h 1 k h 
Alacakları kızlara yazıktır, guna • - Anlayor musun? He11 feye bak ki yıllarca semtlerine uğrama- O gece, Mesture i e ya ın te • 
tır. Halim Siret gibiler, a!le :J'.'1vası rağmen... ğa, belki yüzlerini, seslerini bile likeyi atlatmak için çareler dütün· 
lturmazlar; onlar, beşerıyetın za· 'di.Bu, ıon bir ümit, son bir ihtimal- unuttuğu akrablarını ziyaret ediyor dük ve ayrılırken: 
te.rına y~arlar ve kurulmuş yuva· ve kızlarma talip çıkıyor.. Maksa- - öbür gece bulufalım, dedim. 
ları bozar, dağıtırlar. Meature, ili.ve etti: dına eritmek için, ne kadar serbest. Y ;ı.rın ben, annemle icap ettiği te· 

Mesture, gittikçe sararak beni - Vakit ıteçirmeden •. Vakit ge- ne kadar küstahça yürüyor, görü- kilde görütürüm· 
dinliyordu: çirmeden .• Derhal.. yor musun? Küçük bir mukadde- Annemle, icap ettiği tekilde ko-

- Hüsrev, anneni görücü gön· Kalbim uyufmuştu: meye, şöyle göz aldatmak için ev- nusmak! ..•• Fakat söze ba,lamak 
cer, beni iıte... - Beni korkutuyorsun, Mesture! velden hazırlamaya da lüzum gör- ku~et ve fırsatını bulmak, hazırla-

Bu, benim aylardanberi düfÜD· Bu kadar yakın mı? müyor •.• Bu tetebbüae, ailesinin de mak o kadar güç ki ••• 
düğüm bir şeydi. Fakat annemle Dudaklarım büktü: yardım edeceğini, hatta dört elle Evde, Mestureye söz verdiğim 
Mesturenin annesinin araları açık- - Bilmem .. Bilinmez ki... Halim sarılıp çalıtacağını biliyor .• Çünkü zamanki kadar cesur değilim •. An· 
tı. !ki kadın da, birbirinin ayağına Siret'in annesinin tavırlarından iti, kendisinden kurtulacaklar .• Halim nemin yüzüne baktıkça, metanetim 
gilmeği bir izzeti nefis meselesi aceleye getirmek istediklerini anlı· Siret, senden daha zengin bir kız eriyor· Onun, kırılmaz • gurur.unu• 
telakki ediyordu. yorum. ,'1 bı!lamaz midi? Şüphesiz ki bulur- inadını biliyorum. Belkı benı ha-

Anneme yalvarsam, belki batı- Hınçla yumruklarını sıkmı,tım: du .. Bir akrabayı tercih etmesin- tırım için razı olacak. Lakin ben, 
rım için, bu fedakarlığa .katlanır: - Tabii .•. Eğer uzarsa, biraz U· deki sebep, etraftan sorulup araş- ona, bu ağır ıstırabı verdiğim için 
dı. Fakat acaba Mesturenın annesı, zatacak olurlarsa, oğullarının foya- tınlma tehlikesi yok •.• Kirli çama- bütün hayatımda bir eza duyaca-
nasıl kabul edecekti? Müspet bir 11 ıneydana çıkacak. Bir kere ni- şırlar. ortaya çıkmıyacak? Çok iyi ğım! 

İPEKFILM studyosunda lisl'nımıza çıvrilmi ı tir. 

Bugün 1 P E K Sinemasında 
•lliveten: Ankara'da Reş·t Galip Beyia cenaze merasimi 

lntibaatı göıterilacektir. 

Buglln sut 11 tenzi1atlı matine (14241)) --1 

( MACAR MARŞI 
( Rakoczy March ) 

GUST AV FROEHLICH ... 
[14233 1 

Dr. İ H S A N S A M 1 ı- -
.l!AURICE CHEV ALIERI ÖKSÜRÜK ŞURUBU 

öksürük ve nefes darlığı boğmaca ve 
kızamık öksürükleri için pek teıirli 

ilaçtır. Her <CZanede ve ecza depo-
.__ıarmda bulunur.<m12894 -4-

değildi. Evlenınişti. Bir gün karısı 
kendisini aldatmıştı. O da bunun far 
kına varmıf, karısını boşamış ve ma
hallesini ·değiştirmişti. O kadar .. 

Dikran efendi namus meselelerinde 
kimseyi affetmez. Netekim karı&ını 
da bili. tereddüt boşamıtlı. Hatta 
son sahne gözlerinin önüne geliyor
du: 

- Ben seni sefaletten kurtardım, 
gene o çamura atıyorum. Sen benim 
gibi adama layik kadm değilsin.· 

Kadın bu sözlere kahkahalarla 
mukabele etmifti. Hatta pişmanlık 
gösterecek yerde: 

- Allah göstermesin bir daha se 
nin gibi adamı .. Diye kapıyı ıaklatıp 
kapatarak çıkmıt ve gitmişti. 

Karm daha neler söy\ememitti. 
Parası varmıf, hiç te ona muhtaç de
ğilmit ve saire vesaire.. . 

Dikran Efendi o zamandanben 
kadınsız dostsuz, tek başına yaşıyor 
du. Fak~t herkes te kendisine itibar 
ve hünnet gösteriyordu. Fena adam 
değildi. Eczahanesine ili.ç alm~ğa ge 
len çocuklara bil~ h.oılarına gıdecek 
öteberi ıeyler verırdı. Kıt yakla§ınca 
rekliırn ohun diye hemen balıkyağı 
stoldarını elinden çıkanrdı: 

- Ben şimdiye kadar kimseye 
fenalık ehnitimdir ki? .. 

Birden Hayganof hatırına geldi. 
Fakat kararında muıirdi. Atkı ar • 
tık kamusundan çıkarmış bir adamın, 
başkalarının aıklarile meıirul olması· 
na hlç sebep yoktu. Yerinden kalktı, 
gene kaşelerile me.ıul olmağa baı· 
ladı. Fakat bu sefer kaşelerini yapar 
mıyorclu. Çünkü zihni hep Hayganoş 
la me§guldü. Ya bu kadın gider, ken 
dini bir yerde öldürürse .. Bir belaya 
çatmıttı ki, nasıl içinden çıkacağını 
bilmiyordu. 

Az sonra, Hayganoş elinde boh
çası, eczahanenin üstündeki odadan 
indi. Şapkası batında, mantosu sırtın 
da idi. Artık ağlamıyordu. Patronu
na verilecek hesaplan verdi. Çünkü 
para bahsinde Hayganoıun doğru ıri 
derliğine diyecek yoktu. Dikran E
fendi sordu: 

_ Nereye gideceluin böyle? . 
Haygano§, kolunun bir hare1;<etıle 

Allah bilir nereye? Tarzında hır ce· 
vap verdi. 

_ Paran vardır? 
_Yoktur. 
Dikran Efendi dayanamadı: 
_ Haydi, dedi, çık, bohçanı bı-

rak .. 
Haygano§ §aşırıp kalmı§h .• 
- Sagıramdır? Haydi kal itinde 

diyorum sana .• 
Hayganoş kekeledi ve karnını gÖ• 

!ererek sordu: 
- Ya bu çocuk? 
- Ona da bakanz. Bir çaresini 

buluruz. Sen yukarı çık ta, yemeği 
vaktinde hazırla .. 

Hayganot o zamandanberi ecza• 
hanede kaldı. Şimdi Dikran Efendi 
hem hizmetçisine, hem de hizmetçiai 
nin çocuğuna bakıyor. 

SEM. 

N H .. ., 
- e var, usrev .. 
Yutkunuyorum: · 
- Hiç mendilim kalmamıt! 
- Y ıkattınrız. 
Hayır! Bugün söyliyemiyeceğim. 

Yarın .• Yarın, söylerim ... 

_Mayıs 10-

Ne gülünç tey, yarabbi! Ne gü. 

lünç tey! 
Otuzuna gelmit ~.ir .. ada~n, toy 

bir mektepli gibi uzulmesı, terl~
mesi aciz ve pısırık kalması, gu. 
lünç 'te değil, acınacak, hatti. iğre. 
nilecek bir teY ! ı 

Mestureye: 
-Annemle konuttum; biraz ak-

lı yataıı gibi oldu! . 
Dedim. Mesture; sevındi, ellerini 

çırptı: N •.. , H f · · 
_ Ne iyi! e ıyı • a ta ıçınde 

halledilir artık! ·• 
_Zannederim! 
Yalan! •• Mestureye, yalan, söy. 

)edim. Uç gündür, annemle konut· 
mamak için, bucak bucak kaçıyol'· 
rum· 

Annem, halimdeki fevkaladeliği 
seziyor. Zaman zaman gözlerimin 
içine merakla bakıyor; fakat bir 
şey sormıyoı+. 

Pek yakında .... geliyor. 
(14236) - . 

~J~A.llYfJ ... · -..•.. ~ '-· . - . 

Bugünkü program 
ISTANBUL• 

12,30: Alaturka plik netriyah. 18: Plik net .. 
riyatı. 19: Muhtelif ne4riyat. ajan• haberleri. 
19,30: Türk musiki neıriyatr. (Eli.za H. inci 
H, ülkü H. Sevim Hanım.) 21,20: Ajans ha .. 
berleri ve borsa. 21,30: Necip Yakup Be1 or .. 
keatraar. 

ANKARAı 
12,30: Ankarapalastan n•kil. 181 Keman kon'" 

seri. (Ekrem Zeki B. tar•fından) 18,40: Fran· 
aızca ders. 19,15: Gramofon. 20: Ajans haber .. 
leri. 

V A R Ş O V A. 14ıS m. 
16,40: Hafif muailtl 17,40: Mü•ahahe. 17,SSr 

Taganni. 18,25: Oda musilır.i.i.. 18,SOı Müsaha· 
be. 19: Mektepli ne4rİ.yah. 20: Muhtelif ıöı:ler. 
21: Musikiye dair konferan•. 21,lSı Vorıo..-a 
Filharmonik heyeti tarafından konıer. 23,401 
Dans musikisi. 24: Müsahabe. 24,0S: Dans rn\I.· 
aikisi, 

B U O A P E Ş T E, 550 m. 
18: Sahibin~n Seıi pli.kları, 19: Stenografi 

dersi. 19,30: Spor haberleri. 19,40: Piyano ko11• 
aeri. 20.20: Konferans. 20,50: Taıannili kon .. 

ser, 22 Haberler, 22,20 Budape,te musiki he• 
yeti tarafından konser. 23: Haberler, 23,4Sı 

Pali Pertiı Siıan takımı. 

V 1 Y A N A, 507 m. 
18,10: Popüler opera ve operetlerden parça• 

lar. 18,30: Huıo Wollf'un eserlerinden par~· 
lar. 18,55: Seyahat •e seyrüsefer haberlere d•· 
ir. 19,10: Haftanın beden sporları haberleri. 
20,10: Joaef Holı:er radyo orkestra11. 21,20: 
Aktüalite. 21,35: Halk opera orkestrasının "-011 

aeri. 22,45: Son haberler, 23: Ora konseri. 23• 
Org- konseri. 23,30: Ne,eli karıtık nıuılkili 
neıriyat. 

' 
B U K R E Ş, 364 m. 
13: Borsa. - Pl&k. 14: Haberler. - Pli.k· 

18: Radyo orkealra•L 19: aHberler. 19,15: 
RAdyo orkestrası. 20: Üniversite dersleri. 20.ZO 
Plik. 20

1
45: Konferans. 21: Senfonik konser· 

22: Mütalea. 22,15: Senfonik konserin de..-al!I" 

22,4S: Haberler. 

B R E S L A U, 316 m. 
17: Hafif muaikl. - Müıahabe. 18,35ı ICe• 

man •ona.tlan. ıs: Cençliqe ait netriyat. 20• 
Milli neıri:ra.t. 21: Kıaa haberler. 21.10: Datif 
musikisi. - Müsababe. 24: Dansıo de..-amı. 

Asrın umdesi " MiLLiYET " tir. 

3 arlıiı 
6 H 

12 

ÜCRETLERi: 

1 

Türkiye lçin 
L. K, ·-7 50 
ı4 -

Hariç iti• 
L. K. 
8-

14-
28 -

Gelen eyrak seri ..-arilmea.- Müddeti 
seçen nü.ahalar 10 kuruıtur.- Gazete ..,. 
matbaaya ait itler için müdiriyete mü .. 
racaat edjJir. Gazetemi% ilinların mea'u• 
liyetini kabul etmez. ' 

·--- Uf!' 
rum, çekiniyorum. 

Evet, annemin fena bir tekilde 
karşılanması ihtimali, zayıf ve ıı· 
zak ümitleri mahvedecek. 

Peki, bu tereddüt, daha ne kil" 
dar devam edebilir? 

Mesture: 
- Vaktimiz yok.· Vakit geçirıııe· 

ğe gelmez! Diyor. 
Ben, zayıfım, acizim, ıniskinifll• 

hayat adamı değilim. 
Bunu, kabul etmeliyim. 
Bana, emniyet ve itimatla bak-f, 

sözlerimi emniyet ve itimatla diP 
1 

yen Meıtureye acıyorum. Ben, 9şt'" 
ıak karakterli bir adamım! 

' -Mayı• lZ_.... 
Mestureye, çekine çekine soJ'll' 

y~um: ~ 
- Mesture, sen, bir sırasını g 

tirip te annene sormaz mısın? .. e 
Gözle-ini kırpıftıre.rak yüzııfll 

bakıyor: 
- Neyi? 
- Benim annemin sizin köt1'e 

gelebileceğini... tJe 
- Peki ama, ne münasebe 

sorarım? ııt 
Kendi aczime, etraftan yard;..11 

kuvvet tophyorum. Hem de .n tiif 
kuvvet, nasıl yardımcılar? Sır kr'' 
kadar ince, çelimsiz bir genç 

netice ele geçiremedikten batka. k4h olsun, ötesi kolay .. Bir talak düsünmüt ! Çok iblisçe dütünmüt ! Başka çare yok! •• Söylemeli!.. 
~~~~~~..;.. ...... ...,t1a...ıL~ııallıı:ııuı..J1~:..J..~re~z~al~e~t~in!!1!dSD.JuuaD11MıiL.İiliİlluııllJlıı;."i.l~..Dı~Wııl:Ao..lıı1X1ıbıılı!!la!r!:.J!iiı~·ıliver~~d~u~::..!_~--=-~A~n~n~·~·'___ 

Onun bakıtlarından anlıyorum 
ki beni, kendiliğimden açılmamı 
beklivor. Halbuki ben, korkuvo· 

dan medet umuyorum. .ıjJ 
(Bitnıe11 
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Lr ') Halt n ilmlerl ---------1\RTISTIK 

HARP 
Fransızca [İkinci hafta] 

I Oynayanlar: Anna Bella, Char
ea Boyer 
ELHAMRA ---------

Aşk ölünce 
Fransızca [İkinci gösteriş] 
,... Oynayanlar: Claudette Colbert, 
'-harles Boyer. 

Gar~onlar şahı 
Fransızca [ikinci gösteriş] 

Oynayanlar: Luzy Vernon, Mar 
gueritte Moreno. 
iPEK -
Aşk fırtınaları 

Türkçe 
Oynayanlar: Helene Hayes, Ga 

ty Cooper. 
l'ıfE:LEK ------· 

Gençlik aşkı 
Fransızca 

Oynayanlar: Georges Rigand 
SARAY 

Aşk kelepçeleri 
Fransızca 

Oynayanlar: Clark Gable, Jean 
liarlov. 

lüRK SiNEMASI -- -.-

0 da bir zamanmış 
Fransızca 

l 
Oynayanlar: Jean Max, Amir~ 

uguet. 

Mukavelede bir şart 
W arner Bros çalı,tırdı~ı artist

lerden Dick ile yeni mukaveleyi 
Yaparken bir 'art ko,muştur: 1935 
ıenesinden evvel evlenmemek.. 

Fakat Dick Powell bu tartlara
kızıyor, diyor ki: 

- Canım, benim •imdilik evlen
ltıeğe niyetim yok. Fakat bir gün 
•evebileceğim bir kadına rast ge
lirsem, dünyanın hiç bir stüdyosu 
beni kararımdan döndüremez. 

Erika Morini 
İstanbul' da 
Meşhur kadın kemancı Erika 

Morini 14 Mart çarşamba aktamı 
Saray (eski Glorya) salonunda bir 
resital verecektir. 

Erika Morini 1908 senesinde VI 
yanada doğmuştur. Babası musiki 
hocalarından O:.kar Morini idi. Da 
ha üç yaşında iken, çocuk, babası 
ders verirken salonun bir köşesin
de durur, deni dinler, sonra duy
duğu nağmeleri piyanoda tekrar et 
meğe çalışırdı. 

ilk keman dersini babasından 
aldı, sonra, profesör Sevcik'ten 
ders alarak Viyana konservatuvarı 
"virtüozlar" mektebini 9 Y.aşında 
bitirdi. ilk defa olarak 1916 sene
sinde Viyanada sahneye çıkmıştı 
ve ayni mevsimde 6 konser vermit 
tir. Sonra Almanyada, Polonya, 
Romanya ve Macari!tanda, harpten 
sonra da Amerikanın 200 şehrin • 
de konser vermiştir. 

-o--

"Benhur,, filmi Sivasta 
SlV AS, (Milliyet) - Şehrimiz 

Y enihayat sineması "Benhur" filmi 
ni dört gün için 300 liraya celbet -
mit ve halka göstermeğe batlamış 
tır. Bu muazzam tarihi film Si · 
vasta alaka uyandırmıştır. 

--o--
"' Harold Loyd yeni bir film çe

virmeğe ba9lamıştır. E,i Una Mer
kel' dir. 

"T om amcanın kulübesi" ismin 
deki meşhur romanı Paramunt filll" 
alacaktır. 

Lilyan Harvey, Moris Şövalye 

(Şanghaycla bir Re=let) isimli Çin lilminclt!n bir sahnt! ~--.;..;.....;;.;;;;;.;;;..;.;_ __ ~ __ ...... __________ , 
( Küçük Sinema Haberleri 1 

"" Boşanmak üzere olan Henry 
Garat karısı ile barışmı,tır. 

" Amerikada sinema hasılatın
da geçen sene kanunusani ayına 
nazaran yüzde 7 bir fazlalık var
dır. 

~ Nev - Y ork 9ehri sinema amil
leri Hollywood'un sinema alemin
deki tefevvükilnü kırmak için ça
lıtnıaktadırlar. 

" Paristeki r.inemaların haftada 
halka arzettikleri koltuk adedi 
3, 726,533 tür. Son nüfus tahririne 
göre Paris'te 2,871,479 kişi vardır. 

"" Pariıte kargaşalıkların filmi
ni göatermek için ısrarla müsaade 
isteyen bir s"nemaya polis müsaa
de etmiştir. Fakat bir şartla. Hal
kın bağırtılarını kaldırıp yerine 
(Nice) karnavalında alınını' gü
rültüleri ilave etmek şartile. 

"" Avusturya hadiselerinde iki 
alnema operatörü idam edJmiştir. 

"'Greta Garbo'nun çevireceği ilk 
fllmin ismi (Boyalı dudak) tır. 

"" Sahne vazı~ (Mamulyan) ya
kmda (Nev - York) tan avdete
decek ve Tolstoi'nin (öldükten 
sonra verilsin) ismindeki eser:ni 
çevirecektir. 

• Gary Cooper'in amatör olarak 
yapbltr karikatürleri Hollywood'
da]ı:i bir sergiye konacaktır. 

" Meg Lemonier bet arkadatile 
birlikte Prenses Çardat filmini çe
virmek üzere Berlin' de bulunmak
tadır. 

" (Ham meyve) ismindeki ese
rin Berlin' de Glorya - Palaa'taki 
ilk gösterişi büyük muvaffakıyet 
temin etmittir. O sırada Berlinde 
bulunan bu p'yesin muharriri \ta
nınmıt ve tebrik edilmittir. 

" Franz Lehar'ın (Paganini) o
pereti yakında filme çekilecektir• 

" Çindede bir takım çince film
ler çevrilmekte ve memleket dahi
linde gösterilmektedir. Bu film
lerdeki ethasın vaziyetlerine göre 
muayyen kostümleri vardır. Geve
ze kostümü, hain kostümü, atık 
kostümü, hıraız kostümü gibi. Pi
yesin mevzuu ne olursa olsun mut
laka bu kostümler bulunur ve bu 
kostümlerin eşhası sahneye dahil 
olurmuş. Bu tafsilata göre Çindcki 
filmcilik bizde orta oyununa brn
zer bir şey galiba. 

" Rene Pijol'un Balayı isimli o
peretinin batrolünü Henry Garat 
deruhtet edecektir. 

~ (Yıldönümü) isminde b;r film 
cevirmek için Marie Beli angaje 
~lmuştur. Filme 15 nisanda ba~la
nacaktır. 

" Bir Fransız sinema mecmua
r.ında okunmuştur: 

"Şanghay' da tesadüf ettiğim bir 

Roosvelt Amerikanın diktatörü Siyasette dönuüm 
Noktası 

(BaJı 1 inci sahifede) 
dir değil, vô.ki bile değildir. Fakat 
ltıantıki kanunların kafi gelmediği 
lıerlerde bazan cesaretli hareket et 
l'ltek te icap etmektedir. Rooıevelt 
Amerikanın nizamını baştan a,ağı 
teğiştirdi. Ve binaenaleyh bunun 
ıl eynelmilel büyük teRrleri de ol • 

"· 
Londra konferansının hemen 

Clrefeainde Amerika altın miky<Ul 
~ı,lünü terketmiş ve bu suretle 
1 ;:erika parasına. gayrimüıtakar
~ Vererek konferansın muvalla -
ıyetaiz bir neticeye varmasında 

lııiilıim bir amil olmuftur. Bunun 
~e~ebi de sudur: Çünkü Amerika 
'~ın dolar;n sun'i bir surette kıy -
lııetaizlendirilmesi lazımdır. Bu sa
lı~de huıuıi borçların mikdarı ten
t.ı edilmi, olur. Kıymeti düşmÜf 
ı ·r Para sayesinde umumi fiyat. 
cır Yükseleceği için mallarını ev
~~lce hemen hiç mesabesinde bir 
'Yata aatan çiftçi maddei iptidai.-
~e rnüatahailleri de bundan istila -

e ederler •.• 
ı J\f. Roosevelt, Congre• vasıtasi-

"
e kendi.ine husuıi salahiyetler 
erd' • · h Ilı <rerek doların kıymetını e -

ıt·en Yarı yarıya düfürmeğe mukte 
l> tr oldu ki Amerikada bu düfiik 
ıl ar°:Ya fimdi "kauçuktan dolar,, 
enilrnektetlir. 

'>ı F"ilhaki/.a Amerika ihracatçı bir 
la ernleketttr. Hariçte Amerika. mal 
lı:knı m_übayaa edenler fiyatların 
berJ.~el._dığini görünce bu malların 
tın ıni ödemek için fazla dolar sa 
ıı •. a!rnağa mecbur kaldılar ve bu-
~n ı · J •en ~ın e altın verdiler... 1928 

lcın e~~'.1~ kadar dünyada mevc!'~ o
ılen /'tun altınların yüzde ellınn -
lıen baı:laaı Avrupada toplanmı, i
~e, u altınlar Amerikaya muha -
192~ etme~e başladı. Filhakika 
tı'll •ene,.nde Fransa dünya al -
\'" arının .. .J l"k . ..,, lftd· Yuzae 33 üne ma ı tı. 
ıı., f ı bu altınlar Amerika yolu -
b., ıttrnuftur. Bugün Roosevcelt'in 
l.._ !'ara siyasetinden sonra Ameri
"'Q(ta 4,5 "l 

mı yar dolarlık altın top-

lanmıtşır. Bu mikdar bütün dünya 
da mevcut olan 11 milyar dolar al 
tına nisbet edilirse vaziyetin nasıl 
Amerika birleşik hükumetleri le -
hine inkişaf ettiği anlaşılır. 

M. Roosevelt diğer taraftan 
(National Recovery act) yani 
milli kalkınma kanunu ile memle
ketin iıtihsalatını tanzim etmeğe 
başlamıştır. Bu sayede Amerika -
da "say" yi inkişaf ettirerek işsiz
t:ği kendi kendine azaltmak çare
lerini aramıştır. iş saatlerinin yüz
de on indirilmesi ve ücretlerin yüz 
de on lazlalaştırılmaaı hakkında 
son yapılacak teklif te bu cümle • 
dendir. Diğer taraftan Roosevelt 
simdi gümrük tarifelerini müzakt!
~e etmek için kongrenin kendisi -
ne salahiyet vermesini istemekte
dirler. Roosevelt'in bugünkü va~i
yeti bile diktatörlükten başka bır 
şey değildir. 

Dün Amerikada iktısadi kalkın 
malara dair aldığımız Ajans tel -
grallarını aşağıya dercediyoruz: 

V AŞINGTON, 8. A.A. - Cen~r~l 
Johnaon bütün ıenayie it saatlerının 
yüzde on indirilmesi ve ücretlerin yüz 
de on artırılmaaını teklif edeceğini 
hildirmittir. Ceneral, hu teklifin bazı 
aeı:ayi için kabili to.tbik olmad•ğını, 
fakat en mühimlerinden bazı sena .. 
yiin bunu yapabileceğine kanaati ol· 
duğunu ilave etmiıtir. 
Ceneral Johnsonu meıgul eden diğer bir 
meıele, iatihl&kin artırılmaıı aayeıin· 
de itaizliği ortadan kaldırmaktır. Ce
ncral, senayi hakkında bir diktatör· 
lük enditesi olmadığını, iktısadi 
kalkınmanın üç eıaıının "it sanayi İı· 
"hl' k ,, 1 , , tı a o arak kalmakta devam et-
tiğini teyit etmiı ve sonra demiıtir k.i: 

" - Senayici1ere, iktiıadi kalkın .. 
ma kanunu mücibince taaavvur edi· 
len zecri tedbirleri tatbik için teıki· 
latl"ndığımızı bildirdim. Şimdiye k .... 
dar çok yumuıak davrandun." 

Reiaicümhurun olmak üzere bir 
tt!k idare lüzumu Üzerinde iarar eden 
Cenaral, sözlerini ıöyle hülasa ctmiı· 
tir : 

'" - Bir harp yaptığunıza kaniim. 
Harp zamanında ise, ancak bir tek 
baş olabilir." 
VAŞiNGTON, 8. A.A. - M. Roos-ı 

velt, kongrenin içtima devresini müm· 

kün olduğu kadar çabuk bitirmek ni
yetindedir. Binaenaleyh, kongradan, 
nazarı dikkatini milli kalkınnıa için 
haayti ehemmiyeti olan bir meaele Ü· 
zerine teksif ebneıini iatiyecektir ki 
bu meaele, bütçe mt!Selesidir. ' 

M. Rooavelt, gümrük tarifeleri için 
de müzakere etmek aelahiyetinin bir 
an evvel verilmeıini istemektedir • 
Ve bu noktada arzusunu yerine geti· 
recektir. Sonra iktisadi kalkınma ka.
nununun daimi olmaııru iatiyen Rei
ıicümhur, haziranda bitecek olan ve
sika rejimine senayii icbar için aeli. .. 
hiyetin genitletilmeaini iatiyecektir. 
Yakında Reisicümhurun borçlar hak
kında beyanatta bulunulmaaı bekle
niyor. Fakat bunua bir tekliften zi. 
yade, vaziyetin izahı olacağı zanne • 
diliyor. 

Konve kapanmasından sonra rei -
aicümhur bir harp gemili ile Panama 
kanalına gitmek niyetindedir. 

Ruayanın alacağı pamuklar 
V AŞINGTON, 8. A.A. - Mali kal

kınma cemiyeti Sovyet Ruayanıtı bet 
sene kredi ile 500,000 balye pa.muk 
almak teklifini tetkik ile meıguldur. 

Meclis nizamname komiıyonu, me
bua Dickatien'in Amerikada nazi faa
liyeti hakkında bir tahkikat komisyo -
nu yapılması teklifini ittifakla kabul 
etmiıtir. 

Yeni hazine bonoları 
V AŞINTON, 8. A.A. - M. Mar

geuthou 460 milyon dolarlık, yüzde 
üç faizli ve dört aene vadeli hazine 
bonoları ihracını bildirmiıtir. 

Hava ,irketleri mu'elesi 
VAŞiNGTON, 8. A.A. - Konğra· 

ya gönderdiği huauai bir mektupta 
M. Roosvelt hava poataaı nakliyatı i· 
çin hususi tirketlerle mümkün oldu
ğu kadar çabuk bir zaman içinde mu
kavele yapılmasını tavsiye etmekte· 
dir. 

Cümhurreiai mukavelelerin üç se
neden fazlası İçin yapılmamasını ve 
ancak namuskar tekliflerde bulunan
ların yapdmaııru tavıiye etmektedir. 

Reiıicümhur umumi menafii hima
ye ve umumi menafi ve d~ğruluk a
leyhine olarak yapılan eskı mukavele 
hangi ı;rketlerle yapılmıı, bu ite alet 
olmuı memurları kullanan müeıseıe
lerle yeniden mukaveleler yapılma
maaını temin eden bir kanun layiha• 
aı teklif ebnittir. 

(Başi 1 inci sahifede)' 
zetelerine yeni ,bir beyanat vere -
rek eskiaini tevil etmeğe çalı.ştı. 

Dün gelen Ajans telgralların -
dan öğreniyoruz ki Belçikanın si -
lah.nzlanma meıeleai etrafındaki 
noktai nazarı resmi ve şayanı dik
kat li'r ,ekil almı1tır. Bu ~ususta
ki telgrafları aşağı dercedıyoruz: 

ANKARA, 8. A.A. - Dün aktam geç 
vakit Alman istihbarat bürosundan al
dığımız bir telgrafta Belçik~ Baş~eki.li 
M. de Brockvil tarafından soylenımı hır 
nutkun Alman matbuatı tarafından ha
raretle tehir edilmekte olduğu ve buna 
dair gaze~e mütalulan bildirilmekte idi. 

Alman istihha~at bürosunun bu ha.beri· 
ni neıretmelde beraber bu nutka dair da· 
ha evvel bir malumat almamış bulunma· 
rnız dolayislyle nutkun bu mütalaa ve 
tehirata meVl!u teşkil eden kısmının der
hal bildirmesini Belçika Ajansından is
tedik. 

Belçika Batvekilinin nutkuna dair bu 
•abah Belgrad'dan aldığımız telgrafı a
şağıya yazıyoruz : 

BROKSEL, 8. A.A. - Baıvdal M. 
d~ Brockvil Belçika ayanında aöylemit 
olduğu bir nutukta demiştir ki: 

" Almanyayı Yenay muahedesinin as
keri hükilmlerine riayete mecbur eCmek 
için iki çare vardır. 

Birincisi mahut 213 üncü madde mu· 
cibince hukuki çaredir. Fakat en az il? 
devletin, lngiltere ile tlalyanın, tah!d
kat icrası hakkında karar vermekten ım· 
tina edecekleri muhakkaktır. Almanya 
hunu kabul etmediği için yalnız ikinci ça· 
re kalır : tehaffuzi harp. Bu ise ancak 
cinnet veya cinai zihniyetle ~aaavvur .e
dilebilir ve fenanın fenası hır çaredır. 
Bir anlatma ümidi mevcut oldukça, uzak 
bir feliıket'ten kaçınmak için ani bir fe
laketi tahrik etmek caiz değildir. lıte 
benim ve Fransız hükumetinin hisaiyal't 
budur. 
, Bu vaziyet, Versay muahedeıi,de, ha .. 
kikat tarihinin verdiği deraleri istihtaf 
ederek, büyük bir milleti ailahaız halde 
ebediyen bırakmak mümkün olduğunu 
zannedenlerin hayalleninden ibarettir. 

Devletler Almanyaya müıayi muaıne .. 
le hakkını tanımıtlardır. Her türlü kuv· 
vere müracaat usulü müstebat olduğıına. 
göre silahlan tahdit için bir mukavele 
akti 'müzakereleri kalır. Almanya da da
hil olduğu halde herkesin ve müzakera· 

Bir çoklarımız sinema yıldızları
nın Hollywood'ta, hele içkiyede 
müsaade edildikten sonra, her ak
,am ziyafet sofralarında, balolar
da, meclislerde eğlenip vakit ge
çirdiklerini tasavvur ederler. 

Halbuki bunlardan çoğu, stüd
yolarda bütün gün devam eden işin 
yorgunluğunu almak için, evlerin
de istirahati tercih etmektedirler. 

Joan Harlow'mın Hollywood 
sırtlarında, ta uzaklardan denizi 
gören küçük bir köşkü vardm Evi 
bembeyazdır, dıvarlar beyaz, mo
bilyalar beyaz, halılar beyaz. 

Joan beyazlarla örtülmüt iki 
koltuk ve alçak beyaz masasında 
içi çiçek dolu beyaz bir porselen
den başka mobilyası olmıyan ve
randasında eline bir kitap alıp kol
tuklardan birine gömülmeği tercih 
eder. 

5 

nunda geçirmeği sever. 
Clark Gable'in vakti geçirmek 

için istediği salonun dıvarları silah. 
lar ve doldurulmu"> av ı-~,,., .. -•~. 
rının kafalarile doludur. Artist bu
rada silahlarını temizleY•:> y.ıg -·. 

Madge Evans bir radyo makine
si karşısında kendisini yastıkların 
İçine atar. 

Norma Shearer'in evi Santa Mo
nika plajındadır. Ummanın mavi 
suları evin temellerini yalar. O da 
denize karşı verandasında oturur, 
ya kitap okur, ya hayalata dalar. 

Janette Macdona\d'ın Hollywo
od'un büyük otellerinden birinin 
yedinci katında dairesi vardır. pen
cerelerden bütün civari seyreder. 
Piyanosu salonunun en günetli ye
rine konmuştur. Her gün, eğer 
stüdyoda film çevirmiyorsa, dört 
saat kadar piyano çalar, Fransız 

Lupe Velez de vaktini doğduğu ve İngiliz hocalarından yeni tarkı
~mleketin habralarile dolu salo-_lar öğrenir. 

(Prens Afkı) lilminclt!n bir sahnt! 

Çin sinema firması müdürü bana 
Çin' de filmciliğin pek parlak İs· 
tikba li olduğundan bahsetti. 

Bu adamın ismi Marcus A vac
yan' dır. Musulda doğmutlur, Ame· 
rika pasaportu ile gezer. Muavini 
Portekiz tabiiyetinde bir Yunanlı 
dır. Bu firmaya rakip olan diğer 
bir film firmasının medisı idare 
reisi bir Türktür. Azaları: lngilte
reden tardedilmit bir lngil iz, bir 
Filipin'lı, bir Rus ve bir Eı meni
dir •. , 

* La Dubarry'yi Alman yıldız
larından G'tta Alpar çevirecektir. 

1

, 6romura\ 
• Kno\\,. 

alır~iiü 

slniıleriniıe 

hakim 

olursunuz. 

tın neticelenmesinde menfaati vardır. 
Belçikanın gayesi bugün için ve yarın 
için emniyettir. 

M. Hymans'ın fikri 

BERLIN, 8. A.A. - Alman matbua· 
tı Belcika hariciye nazırı M. Hymanı'ın 
a;an ~ecliıindeki beyana.t!~u kayd~tmek
tedirler. Nazır M. Brokvıl ın aynı nok
tai nazannı müdafaa etmi~tir. 

M. Hymans demiıtir ki : 
" Silah yarıtının önce hiç bir vakit 

Almanyaya kartı zecri tedbirlerle geçi
lemez, lıu yanıa ancak büyük devletle
rin Almanyaya müsavat hakkını tanıyan 
11-12-1932 tarihli beyannamelerine is
tinat edecek beynelmilel bir muahede i
le mani olunabilir. 

Kabinenin vaziyeti mÜJkül 
BRÜKSEL, 8 .A.A. - Havas bildiı-i

yor : 

M. Hyınana'ın silahları bırakma hak· 
kınd~ aöylemiı olduğu nutuk dün M. 
Brokvil tarafından söylemit olan nutuk 
gibi ayan meclisinde oldukça bürudetle 
karıılanmııtır. 

Çok muhtelif temay~l~ere sahip de~· 
let adamları, hayretlerını ve ~emnunı
yetaizliklerini gizlememektedırler. Bu 
zevat hu hareketin sebebini anlamamak· 
ta ve' hali hazırda hunu çok gayri tabii 
bulmaktadırlar. Eier hükumet bu nu• 
tuklardan sonra reye müracaat etmlı ol
saydı bir mukavemete kartı koymak 
mecburiyetinde kalacaktı. E&asen böyle 
bir mukavemete bilahare maruz kalınası 
mümkündür. 

4 Mary Picford'u Bostonda i -
ken kaçırmak fotemitlerdir. Fakat 
polis mütecav;zlerin planlarını su
ya dütürmüştür. 

z. Metro firmasile uzun münaka. 
şalardan sonra Jean Harlow niha
yet 'u ,ekilde anlatmıştır: Evvelce 
1500 dolar alıyor, fakat fimdi 5000 
istiyordu. Anlaşma 3000 dolar Ü • 

zerinden olmuftur. 

" Almanyada 1933 senesinde 
48, 771,000 seyirci sinemaya git • 
mi9tir. 1932 de 57,942,962 seyirci 
gitmişti. 

Kari mektupları 

inkılap enstitUsU derslerini 
bastırmak !Azım 

Dün karilerimizden ziraat mühendisi 
Afif Ihsan Beyden ıu mekl'ııbu aldık: 

Bir inkılap enstitüsü hakkındaki hava• 
clisleri muntazaman muteber Milliyet'ta 
takip ediyorum. Bu enstitü nihayet a
çılmıt ve ilk konferan11nı maarif Vekili 
Hikmet Beye tahsis etmi~tir. 

Bu enstitünün lüzum ve ehemmiyeti 
herkeae malı.im ve orada verilecek kon
ferans!arrn memleketin güzide inkıli.p
ç&larına tevdi edilmesindeki iaahetli ka· 
rarın manası da keza malum ve gayeye 
makrundur. 

Ancak lnkılap enıtitüsünde verilecek 
derslerden, yalnız salona sıjian bir kiltle 
istifade edebilecektir. Bu isl'lfadenin yüz• 
binlrrcA münevver vatandqlara da teı
mili çok faydalı olacaktır. 

Bu kıymeJli derslerin gazeteler tara• 
fından aynen zapt ve tab'edilmeıine İm .. 
ki.n yoktur. 

Derslerin aııllannın veyahut munta• 
zam zabıtlarının hatipler tarafından tal• 

sihinden sonra küçük brotürler halinde 
tab'edilerek bütün gazetelerin Anadolu 
bayilerine satılmak, veyahut hiç olmaz
sa bütün Halk evlerine toplantılarda o
kunmak Üzere tevzi'i derslerin istihdaf 
ettiği gaye ve büyük ülkü için lazım 
değilmidir? Bu neıriyat enstitünün ki
tabiyetine güzel bir eıaa da teılril ede
cektir. Siz de böyle düıünüyormusunuz 
efendim? 

Sayğı ve sevii ile okuyuculannızdan 

Afif IHSAN 

r . iş ve İşçi 1 --Milliyt!t bu ırütuncla İf 11• iıçi iati
Y""lerc tarJaUUt t!diyor. lı 11• İfçl 
iatiyenler bir mdıtupla lı büra
mu.aa müracaat etmelidirler. 

iş aranıyor 
21 yaşında Türk tabaaaı ı'iirkçe, al

manca, fransızcaya vakıf bir renç İf an• 
yor. Tllfraya gidebilir. Referanstan 
kuvvetlidir. Milliyet H. H. rümuzuna 
müracaat. 

• • • 
Almancaya mükemmelen vakıf bir 

genç ehven ıeraitle den vermek istiyor, 
Milliyet V. V. rumuzuna müracaat. 
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-· MUTEFERRIK HABERLER 
MAHKEMELERDE 

Tramvaya 
Bom ha bırakanlar 

Muhakemeye gelecek hafta 
başlanması muhtemel 
Birinci istintak daireıi Tramvay 

arabaaı içinde bomba bırakmaktan 
ıuçlu olanlara ait tahkikata devam et• 
mektedir. Artin Tülekyan Efendi iıtin 
tak dairesine celbedilerek ifadeaine 
müracaat olunmuı ve maznunların mü 
vacehesi yapılmıftır. Bu hadiseye ait 
tahkikatın önümüzdeki hafta zarfın· 
da ikmal edilmeıi ve ıelecek hafta da 
muhakemeye baılanmaaı muhtemel • 
dir. 

Mudafaai nefis halinde mi 
öldUrdU? 

Balatta Acem Alinin meyhaneıin • 
.le Feyzi ilminde bir ıenci öldürmek
~en auçlu Salahattinin muhakemeai • 
ne dün •iırceza mahkemeıinde de -
vam edilmiştir. Dünkü celsede Sala -
hattin müdafaai nefiı halinde oldu • 
funu, Feyzinin kendiıini ÜÇ yerinden 
7araladığını aöylemiıtir. Muhakeme 
tevaii tahkikat için bir talebi olup ol-
1.11adığını iddia makamından sormuı, 

Jddia makamı da iddiaımı oerd için 
muhakemenin ba9ka gÜne bırakılma • 
ımı iatemiıtir. Bunun için muhakeme 
lıatka güne bırakılmııtır. 

f ayram sokağı cinayeti 
Evvelki sene Bayram sokağında 

oporcu Sait Efendiyi öldürmekten auç 
'ııı Cemal ve Reşat aiır ceza mahke -
meainde yediıer buçuk sene ağır hap 
ae mahküın olmuılardı. Aynca Retat 
Efendi maktul Tereoeıine tazminat 
verecekti. Temyiz mahkemeıi bu ka· 
.. an tazminatın yalnız bir ıuçluya ta.b 
mili ve tebligatın ıeç yapılmıı olması 
1loktasmdan nakzetmiıtir. Dün ağır 
cezada bu muhakemeye yeniden başla 
nılmıı, mahkeme nakza uymu9, muha 
leme suçluların sabıkaları olup olma· 
dığırun sorulması için baıka güne hı;. 
Pakılmııtır. 

La!ezar cinayeti davası sonuna 
yaklaşıyor 

Şehremininde Lalezar boatanmda 
_,ahçevan Muradı öldürmekten ıuçlu 

Arnavut Kenanın muhakemesine dün 
•iır ceza ntabkemeıinde devam edil· 
'l'Dqtir. Dünkü m.uhak.em.ede .. hit ola
l'ak iki polia dinlenilmit, fakat bun .. 

lar hadiseyi anlatacak tekilde ıalıit
lik ebnemiılcrdir. Bunun üzerine da • 
vacı vekili bu §ahitlerin bilalıara te
darik edildiklerini, binaenaleyh taha 
detlerine itibar edilmemesi icap ettiği 
Aİ söylemi,, mahkemede bu noktai na 
un kabul etmi§tir. Muhakeme iddia.
namenin ve müdafaaların hazırlanma 
.ıı için baıka güne bırakılmı§tır. 

Maslak faciası 
Maslakta üç kitinin ölümü ve bir 

kitinin yaralanmaıı ile neticelenen o
tomobil kazasına sebep olmaktan ıuç· 
lu Albert Taragano Efendi ile ıoföre 
il.İt tahkikat ikmal edilmek üzeredir. 
Vak'a mahallinde keıif icraaına. he • 
nüz lüzum görülmemitlir. Bu buauıta .. 
ki karar iıtintak dairesinin fen heye
tinden iıtediği rapor ıeldikten ve tet· 
'rik edildikten aonra verilecektir. 

Aranan bir adam yaralı 
olarak bulundu 

Oteden beri zabıta tarafından muh 
ı ılif cürümlerin faili olarak aranan 
•e bir tiiJ"lü ele geçirilemiyen Halil 
~rahim oğlu Salim Karaıümrükte ya 
nalı olarak ya.kalanmıttır. Salimi ya • 
• ~lay~ Ziya ilminde birisile Salim, 
;ı!ıya ıle ka .. ga etınif, neticede yanı. • 
•nınıttır. Salim hastahaneye nakle ·--
Tarihi roman : 80 -

1 BELEDiYEDE 

Adaların 
Güzelleştirilmesi 

Güzelleştirme cemiyeti 
yeni bazı kararlar verdi 

Adalan güzelleıtinne cemiyeti ida
re heyeti , vali beyin riyuetincle Yat 
ldübünün Beyoilu tuiıeıinde bir top
lantı yaparak Yurdun yaz mev • 
ıiınine kadar plaj tesiaatının ikmaline, 
plijla Heybeli n Büyükada i.keleleri 
arasında yazın vapur iıletilmeıi için 
teıelıhüıe, büyiikada iskele meydanın· 
da saat kului önünde lisana aıina bir 
memur bulundurularak balkın 11nıfla· 
ra takıim edilen otellerden ve aaire
den fikiyetlerinin teobit ve takip etti
rilmesine, bu yaz adalara her ıün bir 
vapurla terkoı ıuyu ıönderilmeaine 
ve adada belediyece arteziyen tecrii
J...,Jeri yaptmlmauna karar vermiı • 
tir. 

Kadıköy tramvayı 
Oıküdar halk tramvayları tirketin

de yann bir toplantı yapılarak hattın 

Kadııköy ve Fener yoluna kadar tem
didi görütülec:• n Anl<aradan av • 
det eden tirket müdürü Necmettin 
Sahir Bey tarafından izahat verilecek
tir. 

Hattın mayuta temdidi faaliyetine 
baılanara 29 teırinievvelde resmi kü· 
pdı yapılması arzu edilmektedir • 

Şirketin fevkalade senelik heyeti u
mumiyesi de ay sonunda toplanacak • 
tır. 

Oktruva karşılığı 
Belediye bütçesine oktruva verıiıi 

kartılığı olarak 1,300,000 lira mevzu 
olduğu halde bu sene ıümrülderclen 
yarım milyon lira abnmıttır. 

Buna mukabil 1,300,000 liralık biz. 
met • yapılmı, .. ve yapılmakta bulunmuı 
oldugundan butçede hasıl olan 800 bin 
l!ralık a~ık . hakkında belediye, dahi
liye vekiletıne müracaat etmiıtir. 

Vilayet sarayı 
Bugünkü vilayet binaıı çok harap

tır. Koridorlar karanlılc, odalar ya çok 
küçük, yahut çok büyüktiir. 

Bundan başlco her taraf a~.şaptr.·. 
Bugünkü vi!.;yet bjnası bütün vi· 

li\y~t dairelcri..U almadığından bir çok 
daireler arı bina;atda bulunuyor. 

Bu mahzur nazarı dikkate abnank 
yeni bir vilay<t binusı yaptınlma11 dü. 
,ünülmektedic. 

Yeni binanın tmıdiki yerde-, fakat 
aari bir §elı:ilde inıası ileri sürülü • 
yor. 

Maamalilı, bu her teyden evvel para 
meselesidir. lstanbulun pli.nı kararla,. 
tıktan ıonra bir kaç ıenelik tahıisat i
le bu ite baılaımıası ihtimali vardır. 

-- -

dil~rek tedavi altına alınmış, Ziya da 
S":lı~ Yaraladığı için derdeıt edil • 
mı ıtır. 

Eroin davası 
Bundan bir müddet evvel Osmanlı 

Banka11. kasasına konulurken yakala 
nan eroınler hakkmda tevıii tahkikat 
için yeniden batlayan davaya dün de 
Gümrükte ihtioaı mahkemeıinde de • 
vam edilmittir. Bu davaya dahil olan 
Hikmet, izzet, Şaban, baklacı Yorgi 
Davit Şilton, Safra, Alh~r K "'"' ~' 
llya, Tahsin ve Omer Liltfi efendiler 
mevkilerini almışlardı. 

. Dünkü muhakemenin en şayanı 
d~~~at tar~fı ~niyet ikinci ıube mü 
duru Demır Beyın hadise hakkınd k' 
fahadeti olmuttur. Çok uzun süre: ·~ 
fa~eıind~. Demir Bey itin naaıl baıl~
dıgı, polıaın na11l haber aldığı ve ıuç
luların na11l yakalandığı, §ehekenin 
faaliyet ıekli hakkında uzun boylu i· 
zahat alındı. Bundan sonra suçlula • 
nn ve maznun vekillerinin bu" huıuı· 
taki mütalealan dinlendi. 

Muhakeme baıka bir ıün devam 
edecektir. 

Güneşin Oğlu 
-- (Baal) kurban İstiyor., Gök 1 

';arardı· Bir fırtına çıkarsa hepi
miz telef oluruz. Haydi, tu kaya. 
mn dibinde kanımı akıtın •• ! 

Akıncılar göğe baktılar ve hep 
birden: ......... 

- Mct.but kan istiyor.· 
Diye bağrıştılar. 
Bora, dağ yavrusuna benziyen 

bu sevimli delikanlının bir koyun 
gibi boğıızlanmasma tahammül e
demiyeceğini anlamıştı. Fakat, bir 
taraftan da çoban kızının vücudü 
morannağa ba,lamıştı. Herkes, Ba
al' e bir kuııban verilirse, Hitay'ın 
clerhal ölümden kurtulacağını sa
nıyordu. 

Bu sırada, biraz arkada, çanııK· 
ların önünde iki ihtiyar konu•u-
yordu: 

- Delikanlıya acıyorum .• 
- Ben de öyle. 
- Ben onun ölümünü görürsem 

ya~amam. 

N. . ? 
- ıçın .•• 

YawJı: J.kender FAHREDDiN 
- O, karde,imin oğludur. 
- Sahi mi? 

- Kendisi ölürken oğlunu ba-
na teslim etti. Onu ben büyüttüm. 
Aııalan yürekli bir yeğittir. 

- O halde yanına gidelim·. Ko
lundan tutup geriye cekelim. 

- !-~f dinlemez .. Hitay'ı kurtar
mak ıçın mutlaka kanını dökecek. 

- Y ~ık.. ~ da Hitay kadar bu 
yurda la:rım bır yeğittir. ikisini de 
kurtarmalıyız •• 

ihtiyarlar ya vat yavat kon\19ur
larken. bir tanesi birdenbire yere 
yuvar landı. 

ArkaJaşı şatırdı: 
- Ne oldun .. ? 
ihtiyarın karnından kan akıyor

du: 
- Delikanlıyı kurtarmak için, 

(Baal)e kendimi kurban verdim. 
Temiz yürekli ihtiyar fazla bir 

şey söyleyemeı:!i .• 
Gözleri kapandı .• 
Çalılarm üıtünde iki büklüm ya

tıyordu. 

POLiSTE 

Mütearrız sarhoŞ 
• 

Taarruza uğrayanlar taıla 
başını yardılar 

Sultanalımette Ticaret mektebi önün
de Satılmıı Efendi iamincle biriıile ar
kadatı sarhoı bir halde Jİclerle~en 
oradan geçen 18 yaımda Ali Rıza ve 
Halil efendilere sat"!IJ1ıtlanlır. Çoeuk
lar da taıla Satılnut efendinln batını 
yarmıılardır. 

Ampul hırsızı 
Fenerde mahalle bekçiıl clolaıırken 

aabıkalılanlan lhaıuuıı bir evin kapm • 
mn üıtünclen ampul çaldığını ıönnÜf 
ve hırsızı yalralamııtır. 

Hile ile .. 
Galatada Arap eamiinde Fermene • 

eilerde 122 numaralı düld<incla oturan 
Jıpiro polise müracaat ederek evvelce 
yakalattırmıı olduiu Zeki, Nurettin, 
Salim ismind'*i üç fahaın .ıükünına 
ıelerek lıir fİfe f8BP ile bet liraıını 
hile ile dolandırdıklarını iddia etmif • 
tir. 

Kurşun boruyu sökerken .. 
Samatyada verem hastanesine ait 

metruk bir halde bulunan binanın ka· 
pılannı aölanek ıuretile içeriye giren 
ve. Şehremininde oturan Tatar Netet 
ev.•.n kuqun borularını çalarken cür -
mu me§hut halinde yakalanmııtır. 

Eve taarruz 
Fenerde Y eıiltulumbacla oturan Kürt 

Mehmedin evinin kapısını tekmeliyen 
'Ye yüksek oeıle küfür eden sabıkalı 
Şemsettin ile kardeıi Abdullah zabıta
ca yakalannuılardır. 

Caddede ölüm 
Takıi~ ':>aJ>5

1
.,.inde büfecilik yapan 

T~aı, •ıı ... bmrip evine gelirken Bey
o.~lu cadde11nde füceten düıüp ölmüt 
tur. Doktor kendisinin kalp ıektesinden 
öldüğün~ t~,lıi s etmit ve defnine ruh
sat vermaıtır, 

Merdivenden düşünce 
Hemı.eriıi Hakkı efendinin evine mi

safir ge.en Osman efendi merdivenden 
çıkarken ayağı burkulmut ve düıerek 
bir bacağı kılrılııuıtır. 

Palto hırsızı 
Beyoğlunda Elmadağındaki itriyat ma

ğazasından bir palto ve bir f&Pka ça
lıp kaçan aabrkalı Niyazi cürmümethut 
halinde yakalanml§tır. 

Tutuşan yorgan 
Beyoğlunda Derviı sokafmda oturan 

Nikola efendinin yorganı tututmuı•a da 
derhal aöndürülmüıhir. 

Parlıyan soba 
Veznecilerde Behice hıınmun evin

deki ıoba birdenbire alev almıtsa da 
etraftan a:örülerek teveuüüne meydan 
bırakılınamııtır. 

YENi NEŞRiYAT 

Sevda ihtikarı 
Güzide romancnnız Mahmut Yesari 

Beyin "Sevda ibtikan,, iımindeki bü • 
yük romanı intişar etmi~tir. 

Mahmut Y eoari Beyin oeliı üılubi
le yazılmı, olan bu eser muharririn ru
hunda filitre edilmiıı bi~ hayatı haki • 
kıye sahnes.idir. Eser baıtan bata his 
ve heyecan doludur. 

Edebiyat kütüphaİıemiz için hakiki 
bir kazanç tetkil eden bu eseri Mah
mut Y eoari Beyi seve seve okuyan 
karilerimize hararetle tavsiye ederiz. 

Kariler bu eserde yepyeni bir Mah· 
mut Yeıari bulacaıklardır. 

Tipi dindi 
Mahm • Y eaari Beyin "Tipi Din • 

eli,. si hÜ>....:. bir rağbet kazanmıttır. 
Harikulade bir eser olan Tipi Din

clinin nüshalan azalmııtır. 

Mektepte Psychanalyse 
Muallim H. Hiianii Bey, Hanı Zul • 

ihtiyarın arkadatı uzaktan yük. 
sek seıle haykırdı: 

- Heyyyy .• Mabuda km-ban ara
yanlar! işte bir ihtiyar arslan (zu. 
lüm ve tiddet mabudu) na kendi e· 
lile kanını hediye etti •• 

Delikanlı boynunu okçuların ö-
nüne uzatmıt: 

- Bqımı kim yere dütürecek •• ? 
Diye bekliyordu. 
Çalıların yanına kotuttukları za

man, yerde yatan ihtiyarı kanlar 
içinde gfüıerek hayretle biribirleri
ne bakışmağa batladılar. 

Bora ihtiyarın batı ucunda duru
yordu. 

- Baykut kurtuldu. Gün görmüf 
bir ihtiyar, gün görmemit bir deli
kanlıya :ıcımıf. Mabuda kendini 
kurban vermi,. Varolsun temiz yü
rekli yurttatlar· 

Diye:oek Hitay'ın yanına döndü. 
Gf.k hi.li. simsiyahtı. 
Gune,, korkunç buluutların ar-

dında kaybolmuştu. 

Baykut boynunu kalordıdı. 
- Kimmit bu talili adam? 
Diye mırıldanarak çalıların ara-

ıına koştu .• Yerde bağırsakları dı
şarıya fırlamıt kurbanı gördü .. 

Yere iğildi .• Yüzüne dikkatle bak 
tı •• 

Ve Baal'e kurban giden aralan 
"rekli ihtiyarı tamdı· 

1 ViLAYETTE 

Maliye memur
larına kurs 

Memurlar için bir 
kurs açılıyor 

Maliye vekaleti, maliye memurlan· 
nın mesleki malumatlannın genitletil
meai ve vergi iılerinde maruz kala -
caldarı huıuılar hakkında mümareae
lerinin tezyidi için maliye meslek kur· 
ıu açmağa karar vennittir. 

Bu kuraun latanbulda da açılmasını 
dün Maliye vel<i.letinden lıtanbul mali
yesine bildirilmiıtir. Gelen emirde kur 
ıun 1 marttan itibaren açılma11 bildi
rilmit ise de martın biri geçmiıı bulun· 
maktadır. 

Kura için bir yer aranmaktadır. Ders· 
!ere nisan ayı batında batlanacaktır. 

Kursa bütün maliye memurları mü
nanbe ile devam edec ... lerdir. Kurs
ta den verecek muallimler ıu zatlar· 
dır: 

Kazanç ve muamele verıileri mual• 
!imi: lstanbul tırhaldaılı: müdürü Ta
lit Bey. Bina ve arazi vergileri ve 
tahriri müsakkafat muallimi: Oıküdar 
tahakkuk müdürü Amir Bey. Mali ve 
ticari usulü defteri muallimliğine mü
rakip Kbım Bey. Tahsili emval kanu
nu ve memurini muhakemat kanunu, ic
ra ve iflas kanunu muallimliğine ls
tanbtıl hukuk imiri Raıit Bey. 

Sokak lambaları 
Belediye iki ıene e'V"t'el ıokaldara 

yeniden mühim miktarda elektrik ve 
hava ıazı lô.mhası koydurmuıtu. 

Bu lambaların mühim bir kısmı e • 
lektrik şirketi tarafından meccanen 
teıis edilmiş., bir kısmının teıis ve i
dame masrafları belediye tarafından 
temin edilmişti. Ancak buna rağmen ha 
la lstanbulda karanlık ıokaklar var· 
dır . 

Belediye bu sene mevcut lambala • 
nn miktarını çoğaltmak istediği hal
de elde kafi miktarda tahsisat olmadı· 
ğından buna imkan bulamaınıttır. 

Yalnız evvelce konulan lilmbalardan 
bozuk ve tamire muhtaç olanlar ayn
larak bunların ' tamirine baılanacak • 
tır. • ~ 

Sular idaresi için talimatname 
Belediyeye bağlı ıular idareainin a• 

hm ıatım, kira, in§aat ve nakliyat iı 
ve hizmetlerinin sureti ifa11na dair bir 
talimatname hazırlanmıı ve belediye 
iktısat encÜllıenİ, bu talimatnameyi 
l.ir mazbata ile heyeti umumiyeye ar
zetmiıtir. Meclisin pazar ıünkü iç
timaında müzakere edilecek olan bu 
talimatnameye ıöre, ıular idareri ida
re heyeti, inf88ta ve saireye müteal • 
lik meseleleri kapalı aıf uıulile ve 
ıehrin menafiine en uyıun tekilde yap
makla mükelleltir. 

Müstacel hallerde yapılacak iıler e· 
manet ıuretile de temin edilebilecek· 
tir. F er'i ve müstacel Iıler için idare 
heyeti müdüriyet emrine muayyen bir 
meblağ ve müteha1111 ve müdürünün 
salahiyet ve vazifelerini tesbit ede • 
cektir. 

Münakaaalara girecek olanlardan 
ciddi ve mali teminattan maada mes
lek ehliyet ve ihtiıaı ve ticari mak • 
buliyetleri de aranacaktır. 

liger'in mel<tepte Pıydıanalyse isimli 
kitabını Türl<çeye çevinniıtir. 

Bu eserde mektepte mürebbilerin 
talebeye kartı vaziyeti, aaabi çocuk • 
lar, mekteplerde cezalar, tesadüfi fiil· 
ler ve diğer terbiyevi meseleler b~1'.'.j 
da müıahede ve tetkiklere müatenıt cı • 
di, faydalı izaiıat vardır• 

Harp zengininin gelini 
Sennet Muhtar Beyln iç hayatnnızı 

ve eski harem aeli.mlık münasebetlerini 
kendine mabıuı yazıt tarzile tesbite 
muvaffak olan bu güzel ve eğlenceli e• 
ıeri Kanaat kütüphanui tarafından 
kit:p halinde neıredilmiftir. Tavsiye e
deriz. 

- Babamın karde9i •• Eyvahhhh •• 
Ocağmıızın temeltqı yıkıldı. 

Diye ağlamağa batladı· 
Baykut'un feryadını kimıe itit· 

miyordu. . 
Gökten mevsimsiz bir yağmur 

yağmağa ba!lamıttı. 
Seyrek yapraklı zakkum ağaçla

rının ve çalılıkların dibinde bqka 
sığınacak bir yer yoktu· 

Aralan yürekli ihtiyar kanım 
dökse de dökmese de yağmuıı ya
ğacaktı. Gökte dolaşan bulutlar 
batka türlü dağılamazdı. Havadan 
anlıyanlar yağmurun ineceğini bir 
saat evvel haber vermitlerdi. 

Günet'in oğlu (Hitay}ı kucak
lıyarak çalıların içine dalmıştı. A
kıncıların bir kısmı erzak devele
rinin, bir kısmı da kendi atlarının 
altına sinerek yağmuırun dinmesini 
bekliyorlardı. 

Bora'mn sığındığı yere yağmur 
eritmiyordu. Fakat, sular yavaş ya
vat oraya da akmağa ba9lamıştı. 
ortlık denize dönmüttü .•• 

Her taraf su altında kalmıttı. 

Artık ince dallı çalılar da çökü
yor, Bora'nın ve Hitay'ın da yüzü 
ve üstü 1&lanıyordu. 

Bu müthit tufandan korunmak 
imkanı yoktu. Yağmur biraz da
ha devam edecek olursa, erzaklar 
ıırııklam olacak ve akıncılar yollar 

Balkan anlaşma misakının 
tasdikinden· sonra 

Dört devlet hariciye nazırları ara
sında telgraflar teati edildi 

ANKARA, 8. A./!.. - Balkan anlaş- ı 
ma misakı ile Türkiye - Yunanistan an· 
tant kordiyah, Türkiye-Romanya, Tür
kiye • Yugoslavya arasındaki mütekabil 
metalibabn tesviyeıine ait itiJifnamenin 
Türkiye Büyük Milleti Meclisi tarafından 
taıdikleri münaoebetile Hariciye Vekili 
Tevfik Rüttü Beyfendi ile Yunanistan, 
Romanya, Y uğoılavya hariciye nazırları 
araıında aıağıdaki telgraflar teati edil
miıtir : 

Hariciye nazırı M. Makıimoı 
Hazretlerine, 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tür
kiye ile Yunanistan araaındaki antant 
korcliyal ile Balkan anlatma miaakına it
tifak ile tasdik etmiı olduğunu zaı1dev. 
!etlerine iblağ ile keıbi teref eylerim. 
Bu frraattan biliıtifade zatidevletlerine 
derin ve samimi dostluk ve yüksek hür
met hislerimin teminatını arzederim. 

TEVFiK RÜŞTÜ 

Hariciye Vekili Tevfik Rüttü Beyfendi 
Hazretlerine, 

Zatidevletlerine çok sevimli l\obrikiniz
den dolayi tetekkür eder ve derin ve aa· 
mimi doıtluk ve tekrimat hiılerimi ka
bul ebnenizi rica ederim~ Türkiye ile Yu .. 
nani•lan aragındaki antant kordiyal mi
ıakı ile Balkan anla!nla misakının aç· 
mıı olduğu sulh ıiyaaetine kati surette 
bağlı olan Yunan hükumeti, bu ıiyase · 
tin doıt Türkiye Cümhuriyeıi Millet 
Meclisinin ittifakı araaile tevsik edilmi§ 
olduğunu görmekle bahtiyardır. 

MAXIMOS 

Hariciye Nazın M. Titulesco 
Hazretlerine, 

Türkiye B. M. M. bugün Türkiye ile 
Romanya arasında akdedilmiş olan dost
luk ve ademi tecavüz muahedenamesinin 
ve Balkan misakın& ittifak ile taıdik et· 
mİf olduğunu zatidevletlerine iblağ et
meyi tatlı bir vazife bilirim. B_u fırsatta~ 
biliıtilade zatidevletlerine derın ve ıamı
mi dostluk ve yüksek hürmet hislerimin 
teminatını arzedcrim. 

TEVFiK RÜŞTÜ 

HALKEVINDE 

Sümerliler ve Türkler 
hakkında konferans 

Dün saat 16 da lıtanbul halkevi sa· 
!onunda Türk Kadın Birliği tarafından 
bir toplantı tertip edilmi,tir. Bir çok 
hanım ve beylerin ittirak ettikleri bu 
toplantıda müzeler elünei umiye mil· 
telıaHm Hilanet Turhan Bey tarafın· 
dan (Sümerliler Ye Türkler araımda 
münaıd>et) mevzuunda ıayanı dikkat 
bir konfer.ını verilmittir. 

Hikmet Turban Bey, Sümerlilerin 
milattan pek çok evvel orta Asyadan 
Mezopotamyaya gelmit olduklarını ıöy
liyerek Sümerlilerle Türider arallnda
ki müna>ebatı izah etmit ve s.~er • 
lilerin muzafferiyet1erinden, huku?1 .. 
darlarının menakibinden ~ıeylen_ııt • 
. H~ bu meyanda, cıvar kavnn • 

tir. -~... 1 ke • . ku 
!erin istilasından memb"~-·· tınıdarl r~a,ran 
en büyük Sümer uaum arnK1an 
birinin menkibelerinclen de bahsederek 
demiıtir ki: 

"_ Memleketini kurtaran bu Sü • 
merli hükümdarın Türklerden, kendi 
.-illerinden gelecek bir Gazi çrkıp ta 
memleketini, hem de çok bembaıka ıe· 
rait daireoinde düıman iotila11ndan 
kurtaracağı acaba hatıra ıelir miydi?,, 
clemiıtir. 

Hikmet Bey, bundan sonra büyük 
Gazinin irıat!arile tarihin yeni bir. veç· 
he aldığını, tarihin mebcleinden, ıım • 
diye kadar bir çok ecnebi müverrih • 
!erin ketmetmelerine rağınen meydana 
çıktıiına ıöylemit tarihi Sümerlere .. 
kadar ıiden Tünderin Sümerlilerle ınu 
naıd>etlerini anlatmıttır. 

Hikmet Turhan Beyin konferansını 
müteakip Nennidil Ahmet hanım ta• 

da açlıktan öleceklerdi. d 
Bora, çoban kızını kucağın an 

bırakmıyordu. . 
- Ey mabut! Kurban istedın.? 

Ver.ıdik· Bizden daha ne istiyorsun • 
Hepimizin canını mı alacaksın~. 

Diye söylenirken, çoban kızı ır
denbire gözlerini açarak mırıldan-
dı: . ?I 

- Bu ne müthıt bora .• ·• · 
_ Dinecek, Hitay.. Merak et-

me! 
Hitay dalgındı.. Rüva 2örüvor • gibidi.. ' 
Yüzünü ıslatan yagmur fakırtı-

smı duyuyordu: 
_ Ben nerdeyim •. ? Beni neden 

kulübeıne, anamın ocağına götür· 
müyorlar •• ? 

Güne9'in oğlu teselli için bi11 fey
ler söylemek istedi. Nefesi daraldı. 
Boğazını tuttu .• Yutkundu •• 

-Seni şimdi ananın ocağına gö
türeceğim, Hitay! Biraz sabret .. 

Bora ne yapacağını, ne söyliyece
ğini, nereye sığınacağını bilmiyor-
du· , 

Artık yapılacak İf, söylenecek 
söz, ve sığınacak yer kalmamıştı. 

Hitay, reisin kollan araunda Ö· 
lecek ve Akat yolunda bqlıyan bu 
felaket ı:ene orada, ıssız çöllerde 
unutulup gidecekti. 

Bora'nm bütün umıuJan ıuya 

Hariciye Vekili Tevfik Rüıtü Beyfendİ 
Hazretlerine, 

Zatidevlet1erinin iıal buyurmak IütfiiO' 
de bulunmuı olduğunuz müjdeden dol•· 
Yi bahtiyar olduğum halde Türkiye il• 
Romanya arasında münakit dostluk ınisr 
kı ile Balkan anlatma misakının B. M.~ 
tarafından ittifak ile taıdik edilmesi kef• 
fiyetinin, iki memleketimizi bağlıyan rs• 
bıtalan kuvvetlendireceğine ve ıulhutı 
en emin zamanlarından birini teıkil ecir 
ceiine itimat buyurmanızı rica ederilJI· 
Zatidevletlerinden derin ve samimi doıl' 
luk ve yükıek hürmet hiılerimin kabU' 
!ünü rica ederim. 

TlTOLECO 

Yuğoslavya Hariciye Nazırı M. Y evtidı 
Hazretlerine, 

Türkiye B. M. M. Türkiye ile Yuğol' 
lavya arasında akdedilmiı olan doıtiulı 
ve adenıi tecavüz ıniıakı ile mütekabil 
matalibatın tesviyesine müteallik itilaf• 
nameyi ve keza Balkan misakını bugün 
ittifak ile tasdik etmit olduğunu zatid•" 
!etlerine iblô.ğ etmeyi bir vazife bilirilJI• 
Bu fırsattan biliıtifade zatidevletleriıı• 
derin ,.e samimi dostluk ve yüksek hÜt' 
met hislerimin teminatını arzederim. 

TEVFİK RÜŞTÜ 

Hariciye Vekili Tevfik Rüıtü Beyefeııdİ 
Hazretlerine, 

Memlekctlerimiz arasında münakil 
dostluk muahedesi ile itilafnameyi IJ. 
M. M. ittifak ile tasdik etmit olduğunu 
bildiren telgraflarından dolayi zatidevl<~ 
!erine hararetle l~tekkür ederim. , 

Bu •uretlc tasdik edilmiş ara.mızdak! 
itilafların Balkan mi .. k1nın temamen J• 

timat ile me~bu bir hava içinde Balka~· 
)arda sulhun muhafaza ve tanini eıer• 
mua7Zamını ikmal edeceğine kaniim. Z~ 
tidevlcllerinin masruf meıailerinin layık 
olduğu muvaffakiyetle tetevvücünü ıöt• 
mf"k benim icin hasselen zevklidir ve colt 
yiikaek ve çok dostane hürmetlerimin ~ 

• minatı ile birlikte bundan dolayi tebrik• 
]erimi arza şitap ederim. 

YEVTICll 

iRTiHAL 
Fatih derauamümeyyizlerinden ~· 

mülga mektebi kuzat muallimlerindt~. 

faraizi namile maruf ve meşhur nieınııY' 
alameden Karlovalı faraizi Hacı Ahınel 
Hulusi efendi 93 y311nda olduğu bald• 
dün saat 10 Ja irtihali daribeka eylenıİl' 
lcrdit. 

Cenazesi bugÜn Balurköyünile Çoba0 

Çeımesindeki köıklerinden kaldınlaral< 
hazreti halit' e ·nakil ve cuma naına>'1 

orada kılınarak makberi mahtusuna dJ•) 
nedilecektir. (14191İ 

AzeriTürklerin danslı ça)'1 

Azeri Türk Gençler Birliği taraf"''. 
daıı dün aktam Beyoğlunda, Ayaspa!1 

cl_aki .P~ otelinde danslı bir çay tet• 
tip edilmıtti.r. 

Toplantıda Azerbaycan ıarkıları •• 
havaları çabnmış, milli rakslar ve D" 

yunlar yapılarak geç vakite kadar ci' 
lenilmiılir. 

rafından lspanyol dansı ve tirin b"•1 

Melih hanım tarafından da V alı ŞoP"~ 
yapılmış ve aile c0C1ıkl:-. ........... - " ... ,1,.. 
rmı müteakip toplantıya ~.1t:• ._ç
rilmiıtir. 

içtimai yardım şubesinin 
parası 

Halkevi içtimai yardım ıubesi, be,' 
lediyenin bu ıene vereceği 30 bin lY 
•.adan §İmdiye kadar verdiği 16 bİ~ 
liranın üıt tarafına da iıtemeie ve 
takdirde öğle yemeklerini temiı> el• 
tiii 94 talebe adedini tezyide ~ 
Tennİflİr • • 

dütmüştü. 1 
A t' kıncıla:ıın hayvanları ya~11

1, dan telef olur ve bin mütkülıı.1 

lı'' topladıkları erzaklar au Altınd• ı) 
hraa, Bora (Suriye)ye değil (A1'11 

a bile gidemezdi. __ e 
Baal, Türkleri neden bu defe' 

fİddetli ve zalim davranmıtb? 
Güne,'in oğlu bulutların ar~:ı 

dan ufacık bir ışık görse, deP' 
(günet)e yalvaracak: .. .,ot 

- Ulu Tanrım •• bizi 2örnı"1 

musun? 
Diye haykıracaktı. 

•''/."' 
Hitay birdenbire aksıraraJc • 0 

)erini açtı: 
- Bora •.• Sen misin? 
Reis şatırdı: 
- Benim, Hitay ! Nasılsın?' 
Hitay 'atkın bir bakışla: , ııe' 
- Nasıl mıyım? dedi, ben1ı,;' 

yim var ki ••• Ben hasta mıyım ·.,,1 ;ı,1 
Çoban kızının yüzü kıpkıt 

olmuştu. 11,.ı 
Elini uzatarak ıslak saçl3 

süzdü: 1 
- Yağmura mı tutulduk •• • IJİ' 
- Evet .• Ufak bir sağnıı.k·· IJıY 

)iyonun y7, Akat yolundayı~ 
ralaıda sıjfmacak bir yer. Y'! · 

Yag· mur biraz hafiflemıtlı· .ıi) 
~Bitıtı_... 
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IIıkı.lll.p Enistitüsünde dün Mahmut 

Esat Bey derslerine başladı 
l.ı (Başı 1 inci sahifede) 

Ustafa Kemal hazretlerini ve onun yük
;ck §ahsiyctinde Türk ihtilalini hürmet· 
e ıeli.nılarım. 

h" .Büyük şefim, ihtilalin hukuk tari· 
bını Türk gençliğine anlatmamı tasvip 
"Yurmu ılar, bu çok ciddi i:;i Maanf 

'•kiı.letiıniz bana tebliğ ettiği zaman, 
r:P•p .. ya~.amıyacağımı düıünmedi".' bi· 
d ·· Çunku şef emredince, bu dunı;a· 
• başanlmıyacak bir it olmadığına ı • 
~•nnn vardı... Emri hemen kabul et • 

111, hazırlanmağa başladım. Ve bu • 
r~n huzuntnuzcla bulunuyorum. Ga
••• Mustafa Kemal, Türk milletinin Ö • 
nunde ilerliyen bir zafer bayrağıdır. 
b· B.':' bayrak buı:ün de, .. y.arrn .~a. .. Ö • 
~ •r.~un de yükselecek bulun g~çlulder 
stunde yükselecek ve her şeyı yene· 

<ektir. 
:-rkadaılar, ben dünkü yenit ve 

Yenıliti yaşadım. Ben dünkü yeneni 
"~. Yenilenleri gördüm. Yenen hep f "'!len ve sonra yayından frrlamıı a· 
ı "lı bir ok gibi fırlayan büyük tef i· 
• Türk milleti idi. Yenilen bizim kar· 
!•tıırıda bütün bir dünya oldu. 

Y aklatmakta olan yarın için de, ye
ll~celderi ve yenilecekleri bugünden f0 rüyorum. Yenilecekler bahtsızlar o
'<aktır. Ben, bu kadar inaruyorum. Siz 

de inanınız. Bugün bütün eserler ina
r\nnın verimidir. 

Mevzua girmeden evel 
Mevzuumuz Türk ihtilalinin bukuk 

he adliye tarihidir. Bu mevzua eıaılı 
ır ıurette girmezden önce, umumi • 

Yetle ihtilalin, ihtili.llerin felııefeıini 
;.• h~ki mahiyetini mütalea etmek iı-
1Yoruın. 

. Bu etüt, bize ihtilalimizin yeni ve
tırnterini, yeni müeueıelerimizin meı· 
j•~ini ve kaide.ini anlatmıı olacaktır. 
tilıtrliol nedir? lngilizce ansiklopedi; ih· 
f lali; halkın kon•erte, birle,ik ve az çok 
1rtınalı hareketi ile memleketin ve 

hükumetin dahili tetkilahru değiıtir • 
ll>eıi demektir • diye tarif ediyor. 

Fran11z ansiklopedisi ihtilali tarif et
ltı~miıtir. Yalnız, müellif '·Tokyin'in 
(Souvenir) adlı kitabından bazı laıun• 
ları nakil ile iktifa etmiştir. lhtili.l. 
kendiliğinden doğar. Bu doğuma, gebe 
lı~linde bulunan umumi sebeplerle ha· 
d.ııeler meydan verir. ihtilalleri, bi • 
1'tncilerden yani gebe halde bulunan 
umumi sebeplerden, yahut ikincilerden, 
Yani hadiselerden ayrı ayrı mütalea doğ
ru değildir. 

Görüyoruz ki İngilizce ansiklopedi 
•e ınüellif Tokyin bize ihtilali değil, 
••hepleri ''e hadiseleri anlatıyorlar. Me 
leleyi mücerret manasmdan çıkararak 
<oncretiıt> edebiliriz. Ansiklopedi so • 
ruyor: Bir ihtilale umumi sebepler mi 
tneydan verir, yokıa ona irızimam e • 
~en hadiseler mi? Müellif Tokyin ile 
•ngitizce ansiklopedi ayni fCyİ ııöylü • 
)°or • 

d' Mesela Eransız ihtilaline maliim ha· 
h ~·!~~r sebep olmasaydı, buna batka 
f-.._ler lahik olurdu. 16 mcı Lüi 
ırııra tetebbüı etmeoeydi, tart< ordu· 

•rna iltica etmeseydi, kralllktan iıkat 
0 unmıyacak. batı kiyotin altında ko
Pardmrya...ı., eümhuriyet ilin edilmi· 
Yecelr:ti, denemez. • 
. Çünkü, bir takım umumi sebepler ih

tılali hazırlamı, bulunuyordu. Bura• 
~a, müdafaa edilmek istenen nolr.ta, 
•htilatin tarifi deiiJ, ihtilali yapan u· 
tnumi sebeplerle, inzimam eden hi.diıe
lerin biribirinden aynlamıyacağıdır. 

Şimdilik, ihtilale dair kısa bir ma • 
lumabmn: var. Almanca ansiklopedi: 
ihtilali, umwni manada tekiinıiil zıttı 
olarak mevcut bir halin birdenbire ve 
•~a.rndan değitmesidir, diye tarif e • 
~ıyor. Bu manada olarak, tabiatte bir 
1~tilalden, münaıcbatı umumiyede ma• 
k
1 

•ne vasrtaaiJe olan ihtililden bahso
unabilir. 

Edimburg darülfünunu iktısat pı-o • 
feaörlerinden Binn ikbıat tarihinde, 
}'eni zamanların ticaretinden bahıe .. 
derken, unai , ticari ihtilal diye bab • 
•eder, yeni devir iktısadı diye bahset
mez. 

Bizim yan miistemleke halini alan 
dünkü iktısadiyatrmızın sanayi devri• 
ne ginneıi, fabrikalar açılması Al • 
"'an iktısatçmna göre bir ihtilaldir. 

1 
Dar ve umumi manada alacak olur

ı·~• ihtilal, bir devirdeki cemiyet tek· 
'~ın, umumi karakterinin tam ve k:& .. 
~ıl bir tahavvülüdür. Mesela feodali
ı;:. usulünün cemiyet nizamına, hu • 
k ku beter nizamı kartısında yerini ter 
•derek çekilmesi, darma dağınık ol • 

ltıaıı bir ihtilıildir. 
k'l•Siyasi manada ihtilal bir devletin tet· 

1 atı esasiye meınetlerinin, kanuni 
~01dan gidilmeden, birdenbire, ceh • 
'1~n, battan bata değittirilmeıi, demek-
ıt. f 

4. . Diğer bir Alman anaiklopediıi ihti-
lı fÖyle tarif ediyor: lhtiW, geniı 

~Bbaıile, maddi iılcmdek.i her türlü eeJı.. 
~ labavvülleri . ifa~e e~er: _Bundan 
t aşka ihtilal , sıyası ve ıçtnnaı ha:rat
.~ tahavvül, idare. edilenler ~n.clan 
1.,bren vukua getinlen esaslı deırııık • 
'"l•rdir. 

Hatibe göre ihtilcil 
ltıi Bana gönı iıe ihtilal ıudur: ~ir- ca. 
. anın, bir milletin devlet ve biikumet 

j~•t~rnlerinde, prensipleri~~~ ~kua .ge
ll n ıert ve şiddetli deırıtidıklerclir. 
l u değiıiklikler daima silahla ba,arı • 
1•1 ' ·ı· b' · htilül sistemlerin, prensıp erın 
~~ kı.•oun~ temaı edobileceği g!~i, 
~:•ı._ umumiyesinc '!e tem.a~ edebıhr. 
k; •ela: Yalnız siyan olahilır. _Mutla-

.. Ytlten meşru~iyete meşrutıyetteıı 
<urnı, · · · '· n· · 1908 ih tiJ~ • Urır,ete geÇlf gıbı.. . ızım ~ . . • 
~ "!• buyledir. Yahut ıktısadı, ıçtı • 
"•aı • k b .. ~"k l<lhnlara da girer. Tıp ı ıon u • 
il" Tii .. k ve Rus ihtil~llcri gibi.. 1905 
• u, ihtilali i•e yarım k"1mıştır. Yal-
··ı~ "O .. 

l .oma., asılmııtır, o kadar .. 
let htıl.ili sadece ve münhasıran dev 
ltıe'- ve hilkum ı ~ekilleri_le ~lak.'.'~:U- !ör 
il .., çok bıuit ve sathı hır goru~tur. 
ı..'J.~.un misalini sosyalist ihtilalcilerini 
ior ıl _ederken göreceğiz. Bir milletin, 
' •tnaı - ı · · · d' • · k"t d~ği ti ntueısese.erını ıste ıgı va ı 

t rmek haldu mıdır?. 
ihtilal bir hah mıdır? 

•ke 
8~ra~~ duracağız. Loka göre "Lo· 

.,_ ".;!'tılal mazlum bir milletin hakkı

.., aı· ""f11lak için müracaat edeceği 
1 •e e11 oon çare va tedbirdir. 

Mazlum millet kimdir, ve nedir? lhti
liıl hakkmı ne zaman kullarur? Lok 
(Locke) bu hususta diyor ki: 

1 - icra vazifesile mükellef olan 
kimse (paditah, kral, imparator gibi) 
veya heyet kanunların yerine ıahsi 
İradesini ikame ederıe, bir milletin 
ihtilal etmek hakkı vardır. Bizde Ab
dülhamit, Vahdettin devirleri gibi.. 

2 - Teşrii heyeti davet etmez, top· 
lanmaıına mani olur veya meclisin hür 
riyetini selbederse . B:zdc Abdülha • 
mit ııibi .. 

Abdülhamit meclisi dağıttı, bir daha 
toplamadı, otuz bu kadar sene topla • 
madı. Sonra 1908 ihtilali cebren mec· 
liıi açtırdı. 31 mart suikaıt& netice • 
sinde millet onu hal' etti. 

3 - icra reiıi kendi kendine münte· 
hipleri intihap eder, veya intihap sis
temlerini deği,ıirirse. 

4 - Milleti bir ecnebi biıkimiyetine 
teslim eder, yahut firar ederse, (Vah· 
dettin gibi, kapdarı ecnebilere açtı) o 
zaman bu ,artlar içinde, bir milletin 
ihtil&l hntdu vardır. Fakat Locke bu 
ihtilal haklarını, teşrii kuvvetlere kar· 
91 da tanır, icra kuvvetlerine kartı 
da tanır •• ....,.... 

"Locke,, e göre meeli& milletin eıaı· 
lı haklarını tanımadıj!ı gün, millet, 
meclise karşı da ihtilil yapnr. Bir nok
tacığı kaydetmeliyim: Milli hakimiyet 
ıiıtemi haricinde idare olunan millet • 
ler hakkında Locke ne düşünüyor? .. 
Meseli. mutlakiyet, istibdat idareleri gi
bi ..• Bu sistemleri, "Locke" in felsefe
sine göre izah etmeğe imkin yoktur. 
Cünkü Lod<e bu hükümleri tanımıyor. 
''Locke" e göre böyle milletler d.erbal 
iıyan etmelidir. Esaret altında ınsan
lar Y•f&Y&maz. ( Locke) İn ~ahsetti
ği ıiıtemler meşru ve haklı 115lemler-
dir. • ? 

Bu tarifin muanzları ne dıyor. 
Biraz da "Lodce,, in muanzlarını din .. 

liyelim: 
Muarızlar diyorlar ki .. Her defa halle 

kendini mazlum görünce, hükumet 
tekillP.rini değiıtlrrnek hakkını tanırsa, 
devleti muhakkak bir harabiye maruz 
kdmrı olu1·. 

Lodre, bu itiraz nki değildir, di
yor. Çünkü halkı .ıı!'fığı bir hükiı • 
met siıteminden vazgeçirmek çok zor• 
dur. Vaz geçebilmesi için, büyük iz. 
tıraplar, ve malmnniyetlere manız kal· 
masr lizımdır. 

Locke'in muarızları ısrar ederek di
yorlar ki: 

Her türlü isyanları köriikleıneğe 
kadar varır. 

Locıke bunlara cevap veriyor: 
1 - Bir milleta ihtilal halda tehli • 

kelidir , diye tanmmaım ve bu mil· 
let istenilditi kadar • ...; zabıt ..., ra• 
brt altıı. alınsın, müotelrit teflere is 
tenildiii bdar dini, cİllDMÜ ÜOYan• 
lar veril.in, m..eli. lılamda oldup ııi· 
bi halifeye, padiplıa zillullahiil arz._ 
Denilıin, Framada olduğu gibi, krallar 
yalnn: allaha kartı hesap vermeğe mec· 
bur bulunıun. Bol keseden çeıit ça • 
tit sıfatlar verilsin; fena idare olunan, 
ıefalet içinde kalaa bir millet bu di
ni ünvanlarr da tanımaz, yalru" alla· 
hı tanıdrklanm ııöyfiyenleri bir gün 
yere "'rur. ~ Locıke'in bu ce • 
valM çolı doğru ve makuldür. 

Meseli., Türle ilrtiliıılini bir an dü • 
tünel.im: Eski talıir ile yer yüzünde aJ. 
lahm ıölg...i olınıı baltfeleri, ihtilal 
tuthı, ,ere vurdu. 

Fransa krallarını, Fransn: ihtilali hale. 
tadı. Dine ve istibdada day.,_ Ruı 
çarlannm yerinde yeHer esiyo~. G:Mü
lüyor ki, büyük ünvanlar, bır mille
tin ibtilil bald<ını uyuıtunuağa kili 
gelmiyor. 

Rus ihtilalçileri o kadar ileri sit • 
mitlerdir ki "Rusyada allah ta tarihe ka· 
nıtı,, diye yaıılar yazmrtlardır. 

Mesele, ihtilal hakkını tanımamak 
değildir. Mesele milletleri , ihtilBI hak· 
kını . kullaruruyacak bir tarzda idare et• 
mektır. Locke diyor ki: 

_Ufak tefek sebepler, milletleri a • 
r~ga kal~~· Mühinı sebepler bile 
ıgmaz edrlır. Bu da çok doğrudur. Va· 
kıalara mutabıktır. 

Franıız ihtilcilinden bir yaprak 
Milletler aabırbdrrlar. Bu nazari • 

ye lngiliz tarihçilerinden Karlayl (Car
lyte) Ye Vela tarafından da izah edili • 
yor. Cariyle Fransız ihtilalini anlatır• 
ken fU ntırlan ,.azı,.or: 

"Bir pazartesi sabahı uyandıitı zaman 
anne, çoculdannın aflayarak ekmek 
istediklerini ititiyor. Anne, ekmekçi
nin düld<inııun önünde nöbet beldeme. 
ğe gidiyor. Orada açlıktan kıvranan, 
kendi ımrabıru aı>dıran diğer annele
ri görüyor: Biz ne zavallı kadınlamc •• ~· 
mekçinin önünde nöbet beldeyecetimi· 
ze neden bizim ekmek luddmnrzdan 

' 1 "t yapılan asdzadelerin saray an?- . &" • 
miyoruz?. · Haydi , V erısaya g-ıdelim." 

Kadınlar sarara doğru yürüyorlar. 
Bakınız, sarayın önündeki meydan fa· 
kir kadınlarla dolu.. Y ainıur yağı • 
yor, uzun ve npıırl< nçb kadınlar •.. 

Bal dm çıplakllı.r etrafı almıttı ı Mu 
hafı,.lar aarayr muhafaza ediyorlar, 
biraz uzakta halkın 11hklan araarn • 
da dola,ryorlar, bu aç , sefil kadmlar• 
dan binlerce kiti bağırıyorlar. 

Bizzat H&flllelmeap pencereden 
ba.ktrktan sonra onlann ne istedikte • 
rini sonnuştu. Halkın, ekmek istedik· 
terini söylediler. 12 kadm murahhas 
oldu. Saray" gitti. Saray önündeki mey· 
dandan dağılan kadınlar, saraya doğ 
!"' il~rliyorlar. Bağınyorlar: ''ekmek 
ıaterız, zulümden kurtulmak istcriz.n 

Kadınlar, mızraklı, topuzlu, bal • 
talı, azgm kadınlar kralın arabaar el• 
rafına toplandılar, üç renkli bayrağa 
sarıldılar. Tariz ve kinayelerle dolu 
şarkılar söylüyorlar. Bir ellerile kra • 
hn arabaımı cösteriyorlar ve bağın • 
yol'!ar: 

''Dostlar cesaret, artık ekrnekıiz 
k;"lmryacağız .. Ekmekçiyi, ekmekçi • 
nın karnrnı ve çırağını beraber aldık. 
(Burada ekmekçi kral, kan11 kra!içe ve 
çıra!< ta veliahttir.) 

Yağmur bayrağı 1&latryor. Bundan 
sonra her ıcy düzelecek. 

Birkaç ırün ıonra bu kadınlar Kra
liçeye tU sözleri söylüyorlar: "Ah bi
zim iyi kraliçemiz, bize bundan •on-

ra zulüm etmeyin, biz de sizi sevelim, 
olmaz mı),, 

Bu hadise 4 tetrinievvel 1789 da 
vuku bulmuftu. 

Milletler ihti/Ql haklarını sui 
İstimal etmezler 

Tarihin verimlerine göre aali.hiyet 
uıullerini suiistimal eden millet de • 
ğil, ekseriyetle salahiyet sahipleridir. 
Locke'in görüşlerinin isabetini yuka • 
nda, tarihçilerden aldığon misaller 
gösterir. 

Halk mühim sebepleri bile ihmal 
eder, imazıayn eder. Zulmete, tahak .. 
küme ae3 çıkarmaz, Locke'ün muanz· 
lan ı:ibi, bir milletin ihtilal hakların • 
dan korkmamak lazımdır. Milletler 
ihtilal haklarını suiiıtimal etmiyorlar. 
Müstebitlerin suiidaresinden kork • 
mak lazımdır. 

ihtilalden korkmamak, onu lüzu • 
munda bir müdafaai nefi• silahı gi • 
bi sevmek ve kullanmak lazımdır. Za
bıtadan istimdat edemlyecek bir vazi
yette kalan vatanda§m, kendini mü • 
dafaa için mütecavizi öldürm~i en 
aziz hakkıdır. 

Bundan istifade edenler müstebit
ler, cebabireler, mütecavizlerdir. 

locke'un görüşüne göre bizim 
ihtiltilımız 

Locke'un görüşünü biraz da bizim 
ihtilalle tatbik edelim: Bizde ihtilal 
hakkı auiistimal edildi mi 7. Bütün me 
dcniyet dünyasına yüluek ve açık alın 
la çıkmağa layik Türk ihtilali ~cab.a 
suiistimal edildi mi Asla ve hiç bır 
vakit. Gazinin nutku ve bu kitapla be 
raber vesikalar kitabı, bunu göıtere • 
bilir. 

Millet, sarayı ve latanbul hükumetini 
defatla ikaı ediyor.. Memleketin bü • 
yük tehlike kartmnda olduğunu gÖı • 
teriyor. Mücrim aaray ve onun mücrim 
hükiimcti, ikaza kulak aamryorlar. 
Çifte mücrimler, kendi kafalarile diiJ 
man istilası altında, bütün bir Türk· 
milletinin mukadderatını idare etmek 
hakkını haiz olduklarını, zannediyor
lar. Sarar ve onun hükumetleri mille
tin feryadını o kadar dinlemiyorlar 
ki, vatanı kurtannağa çalıtanlann Üa 
tüne asker bile aevkediyorlar, Şeyhia
lima fetva verdiriyorlar, ''m.üco.hitle· 
rin katli lazımdır,, diyor'lar. 

Tarih, dinin bu kadar feci bir şekil 
de kullanıldığını hiç kaydetmemittir. 
Saray ve onun hükiimeti milletin eaa 
retten kurtulınamuı için dütmandan 
fazla çalıştı. 

Bütün bunlardan sonradır ki, Türk 
milleti ihtilal hakkını istimal etti. 
Locke'un muanzları, Locke'a taarruz 
larmda çok haksızdırlar. Milletin, ıztı • 
raplı günlerinde kullanabileceği en. 
aziz ıilihı ihtilaldir. 

Teırii kuvvete kartı ihtilal yapı • 
lrraa, ne olur?. Locke'a göre endiıeye 
mahal yoktur. Çünkü, milletin orta • 
dan lr.aldıracaiı tetrii kuvvet, müteea 
viz tetrii kuvvettir. Bu bir iayan de • 
ğil, aailere kartı bir istihkam olacak· 
tır. Hakiki asiler, hakkı ve prenıiple
ri tanmuyanlardır. Bu biler kimler
dir 7 Muarızlar diyor ki: T 91rii ve ic • 
rai kuvvetlerin aalihiyetlerini tecavüz 
edecekleri kim ııöyliyecek, hakim kim 
dir •e kim takdir edecek 7 

'Locktı" e göre bu huıuıta tereddü· 
de ve tüpbey.t malud yoktur. Bir te
ıeldriilün saliıhiyetlerini tecavü" etti· 
iini, bütün bu salahiyetlerin sahibi 
olan millet, hep millet, daima millet 
~dir edecek, millet ·hükmü verecek
tır. 

Lod<e "~unun, borcunu ödeyip 
ödernediıPni, en güzel söyliyen sami· 
mi ve vicdanlı alacaklıdır,, diyor. 

Millet aldatılamaz. Millet naarl hü
küm verir? Hüküm günü nasıl gelir?, 
Bunların cevabını bilahara ben vere • 
cefim. Biz büyüklerin ıöylediklerini 
dinlemeğe devam edelim. 

Hakimiyet bilakaydüşart 
milletindir 

Jan Jak Rosoya göre: Hakimiyet 
bilikaydüıart milletindir. Müessesele
rinde istediği gibi tasarruf eder. Bir 
...,.ıta, g-eriye gitmek, hakkı olmamak 
kaydile .• Kral, sultan, prenı ilh .. Bun
lar hiç bir vakit ~"? Jrı!'. R_oaoya gÖ· 
re hiıkimiyetin teriki degıldırler. Bun
lar milletin alelade memurlarıdır. Hat· 
ta bir kanunu esaside sultaru hakimi
yete teşrik etmek tekililtr içtimaiye 
ile kabili teHf değildir. Bunlar kovu • 
lur, ekseriya tekaüdiye de verilmez. 
Fransrzlaı· krallarını kiyotinde kestiler, 
Ruolar çarları öldürdüler. Gene en me
denisini biz yaptık. Yalnız kovduk. 

Türk gençliği! Hiç bir vakit içine 
bir sultan barıı, bir kr batı enditeıi, 
a~ır &"irmem.iı. Bütün ıultanlann, bü 
tun kraUann hatları, benim nazarım .. 
da bir Türk köylüsünün yırtık çarı • 
iına bile değmez. 

Fichte'ye göre ihtilal • 
Bu ateıli Almana göre ihtili.I hakkı 

bir millet için o kadar kat'idir ki bu 
buıuda münakataJ'a bile milletin ta • 
hıunmülü olmamalıdır. Müeueselcri de 
fiştirmek, milletin en büyük hakkıdır. 
Müesseseleri değiıı1nnemek terakki yo
lunda gerilemek demektir . 

Bu tabiatin kanuolarilc de uygun 
değildir. Layetegayyer olduklarını id
dia eden dinler bile hayati kıoımda, 
yerlerini hayat hakikatlerine terket • 
mek mecburiyetinde kaldılar. Esasen 
bunu başka türlü tefsire de imkan 
yoktur. 

Bir müesseseyi değiıtirmeıneğe i . 
nanınak ancak ahmakların işidir. Fichte 
haklıdır. Karşı gelenler mide kaza ııcını 
kaybedenlerdir. Mantıktan anlamayanla 
ra kartı milletlerin kullanacağı silah ih
tilaldir. Bütün hisleri mühürlü olarak ka 
panmış, yalnız menfaatlerini dütünenJe .. 
re akılla, mantıkla mukabele, aklın, man 
tığın icabı değildir. Yer yüzünde insan
lığın icabı, tekamül olduğuna göre mües
seselerin de icnbı tekamül olmak laznn
dır. 

Yoksa, hayat zorla deği,ıirir. Ficbte 
edebi bir tamim yapryor: ikiye ayın • 
yor: 

t - Fenalar, 2 - iyiler. Fenalar 
saman gibidir. yanarlar ve çürürler. iyi: 
ler yanyana tenvir ederler, ve biterler . 

Fichte iyi müesseselerin de değiıeceği 

Radikal sosyali:stler 

Kongrelerini iki 
Ay tehir ettiler 
Doumergue kabinesinin 

vaziyetini iki ay 
daha tetkik edecekler 
PARIS, 7. A.A. -Anadolu Ajansının 

hunısi muhabiri bildiriyor : 
Radikal ıosyaliıtler, 11 martta ya

pılması beklenen Klcrmonferan kongre· 
•ini 12 mayrıa bırakmakla çok mühim 
vo mahirane harekette bulundular. 

Bu kararla Doumergue kabinesine iki 
aylık hayat verilmit ve rakip fırkaların 
vaziyetinin taYaz:zubunu görmek için ze-
man kazamlrruı oluyor. Eski muhalefet 
bu içtimai 1928 angCT kon::reıi gibi mil· 
l~tler birliğini yıkmaya matuf ve siyasi 
mütarekeye aykırı bir hareket olarak rll· 
dikallar aleyhine propağanda veıilesi 

yapmıttı. Filhakika bugünkü terait içiu
de alllr radikal nazırının hükıimete itti· 
rftkine kongrenin muvafekat ebneai ih
timali yok gibidir. 

Böyle bir tasvip 1932 intihabında fır· 
kaya ekseriyet kazandıran sol cenah it
tihadının dağılmaar demek olacaktır. Hal
buki mütarekeye rağmen sağlann propa· 
ğanda faaliyeti Kartel fırkaları arasın· 
da hareket beraberliğini her zamandan 
ziyada zaruri kalmaktadır. 

R.adikallerin bıı zarureti takdir etlik· 
lcrinin delilleri ıudur : " Façizm irti• 
cama kartı" namı altında ıoayaliıtler ta· 
rafından tertip edilen bir çok tezahürle
re radikal tetekkülleri ber tarafla itti
rak ediyorlar. 

Downergue kabinesinden ıonra mÜn· 
hal bir ayanlık ile bir mebusluğu radikal
lar yine ıosyaliıt frrlr.aımm müzahereti. 
le kazanmıılardL Sağcenahm meclisin 
feshini istediği arrada bu galibiyet sağ
lan korktmu2tu. Ve soıyaliıtler feshi 
istemeye l>Atlamıttı• 

Son günlerde biri belediye di
gen meclisi umumi için ıo.yaliıtler 
müzaheret etmediğinden radikal nam· 
zctleri kaybettiler .Radikallar kongreyi 
tehire kar3r verirken bu meseleyi de e· 
hemmiyetle tetkik ettiler. 

Bu hacliıe sağlar aratında derhal fe
sih ve intihap arzusunu yeniden uyandır 
mıı bir traftan da sosyalist ve komünist· 
!ere karşı, "müttehit cümhııriyetçiler" na
mı altında cephe yapmak üzre radikalld· 
n sağlarla birletmeye davet eden nefrİ· 
yata zemin hazırlamııtır. 

Radikallann iki aylık intizarlan heın 
p:trlamento tahkikat komisyonlarının it
lerini bitirmelerine hem de diler sağ ve 
ıol fırkalann kendine kartı kati ve açık 
vaziyet aldddannı görmeye imkan vere
cektir. 

1-' ırkalımn temall niıbet'lerine naza
ran birer küçük pnrli.mento sayılması 
mümkün olan ba parlamento komisyon• 
lanrun ve bilhassa 6 ıubat hadiseleri me
sullerini arayacak komisyonun hattı ha· 
reket ve kararları radikallan inti:ııar va· 
ziyetinden kurtarmaya kifi gelecek ve 
Klermonfran kongresinin tutacağı yolu 
binnetiee Doumergue kabinesinin mukad 
deratrnı eyclınlatacaktır. 

Radikal-Sosyal=stlerde temizlik 
p ARiS, 8. A.A. Radikal· 

Soayali~t fırkau icra komitesi M. Ca
rat ile M. Bonnaure'i fırkadan ihraç 
etmit ve tasfiye muamelesine . ti~det• 
le devam etıiaeye karar vermııtır. 

Hapi•hanede der• 
MADRIT, 8. A.A. Ra.dikal-

Soıyalist fırkaar riieıazından M. Bied 
ma'm Murcia da tevkif ve hapis o· 
lunduğu evvelce haber verilm.İfti. 
göre hukuk fakültesi profesörlerin
den olan M. Biedna'in talebesi mu • 
maileyhin derılerine hap~ııhan.ede 
devam etmek için müsaade ratemıtler· 
dir. 

Sabık maliye vekilinin 
teşekkürü 

ANKARA, 8. A.A. - Sabık Maliye 
Vekili Mustafa Abdülhalik Berin An
kara nümune hastanesinde sözlerine mu· 
vaffakiyetle yapılan ameliyat dolayiaiy , 
le ziyarette bulunmak, kart bırakmak 
mektup ve telgraf ıöndennek suretiyle 
iıtifsan hatır lutfunda bulunan zevatı 
bizıat ve bire.r birer eda1' tefekküre va• 
ziyeti srhbi,.eleri müsait bulunmadıiın
dan bu vazifei minnet .... ıiikranı ifaya 
Anadolu Ajanııım tanit etmiılerdir, 

Kaçakçı~ar yakalanıyor 
ANKARA, 8 .A.A. - Verilen malıl

mata göre, bu ayın birinci haftasında ce
nup hududunda altı11 mündemeli 19 ka· 
çakçı vakası olmuitur, Bu Yakalarda bl· 
ri ölü 16 kaçakçı ile ikiıi yaralı 13 ka· 
çakcr hayvanı, 600 kilo ırümriik ve 800 
kilo inhisar kaçağı tutulmuıtur. 

Spor hadiseleri Nereden başladı 
(Başı 1 inci sahifede) 

ltiraznamenin yazılmasına karar ve .. 
ren idare heyetinin yukarıdaki üç 
azasından hariç lutulan Zeki Rıza 
Bey müstenkif kaldığı, Sait Sala· 
hattin Bey de içtimada bulunmadığı 
için cezalandırılmamıılardır. 

Umumi merkez yukarıdaki müebbet 
boykot kararından başka atletizm fe
derasyonu reisi Bürlıanettin Beyin 
vaziyetini de görii*"1üt ve bazı ka .. 
rarlar vennittir. Fakat bu hususta ke
tum davranıldığı için Bürbanettin B. 
hakkrndaki kararların lehte mi, aleyh 
te mi olduğıı henüz maliim değildir. 

Bir çok okuyucularımız , F eııerbah
çe idarecilerin$ verilen müebbet boy· 
kot cezasının iınili olan itirazname· 
den haberleri o!madığından belki me
rak edeceklerdir. Onun için iti evve· 
linden anlatmağı doğru buluyoruz: 

On bet gÜn evvel, F enerbahçe • 
Galatasaray maç.r nizamen oynanma• 
" lilzım gelen çok çamurlu ve berbat 
bir sahada oynatıldı. Bu berbat saha
da oynamaktan sinirleri bozulan iki 
taraf oyuncuları araarnda her dakika 
bir hadise çıkacağı maçta bulunan u
mumi merkez ikinci reiıi başta ol • 
mak üzere herkes tarafından hisse • 
dildiği balde hakem bunu hissedeme • 
mit olacak ki hadiseyi çrkannağa müı· 
tait hare.ketlerde bulunan futbolcula • 
nn oyunda kalmasına müsaade etti. 
Nihayet tahmin edilen hadise çıktı ve 
oyuncular birihirlerine girdi. 

Bu işte kabahatli olan her halde yal
nız sporcular değildi. Böyle olduğu 
halde yalnız sporcular tecziye edildi. 
Fenerbahçeden dokuz, Calataoaraydan 
sekiz futbolcuya muhtelif boykot ce· 
zaları vcrihnesi teemmül edildi. 

Bu cezalan teemmül eden lstanbul 
futbol heyeti keyfiyeti hem ajanı va• 
11tasile gaıetelerde ilan etti ve hem de 
her futbolcuya ayn ayrı yazarak "le· 
emmül edilen cezalara beı .-ün zar • 
fında itiraz ediltnezse cezalann kat'i· 
yet keabedeeeğini,, bildirdi. 

Spor nizamnamesine göre heyetler 
her hangi bir sporcu veya ldün hak
kında kat'i ceza veremu. V cı-ilecek ce
za teemmül edilir ve o ıporcuy• veya 
klübe bildirilir. O ~p..rcu veya kliip 
verilen cezaya hiluın göriırse beı gün 
zarfında itiraz eder. Cezııyi teemmül 
eden heyet itirazı ya v.,•it görür veya 
reddeder. Reddettiği takdirde tetın • 
mü! karan ve itiraz mafevk heyete ııi
der, o heyet te itirazı varit görmezıe 
ceza kararını tasdik eder. 

itte futbol beyeti on yedi futbolcu 
hakkında muhtelif boykot eeıalan teem 
mül etti Ye bunlan "nizami bet gün 
itiraı miidrleti vererek,, futbol~uıara teb
liğ etti. Bu areda lıtıu>bulda bulu • 
nan umumi merkez ikinci .-eiai, umu• 
nü medr.ezle telefonla g-Örüterck ecza
lar katiyet keabedinceye kadar dahi 
cezalı futbolculann maçlara ıiremi· 
yeceklerini lıtanbul mıntakaıına bil • 
dirdi. lıtamul mıntakası da kendi ta· 
birile "aldıtı bu emri,, Fencrbahçe klil· 
büne t..,liğ etri. 

Feneıbahçe klübii idare heyeti bu 
tebliği alır almaz içtima etti.. Umu • 
mi meri<ezin nizamname fevkine çık· 
mala salahiyeti olamryacağını, olsa 
bile o sırada umumi merkez içtima 
halinde olmadığmdan böyle bir ka • 
rar verilmemeıi lazım geleceğini dü • 
ıündü Ye l.tanbul mıntakaaımn tebli· 
(ine itiraz etti. Bu itirazn.amenin bir 
suretini de umumi merkeze ıönderdi. 

Bu itiraznaınenin bir ıuretini ıör • 
dük. Bunda F enerbahçe klübü nizam 
harici bulduğu karara itiraz etmekte 
ve bu karardan tevellüt edecek "mad
di ve manevi zararlannı aramak hakkı· 
nı,, muhaEaıa ettiğini bildirme:,.ıedir. 

Sporculann Ye k)üplerin verilen ce .. 
zalara itiraz etmek hakları nizamna· 
mede sarihtir. Bu kabil itirazların red
dedilmeıi ve yahut haklı görülerek \ 
cezanın ref'i veya tashihi her za • 
man olağan feylerdir. 1 

Fakat nizamen verilen itiraz hakkı
m lrullandıit için hir sporcunun ~e~a 
bir klübün veya klüp idare heyetinın 
tecziye edilmeli ilk defa iıitilen ve 
görülen bir ıeydir. 

Bu ceza kararları F cnerbahçe men• 
ıuplarrnda büyük bir tee11ür, bir çok 
kimıelerde de derin bir hayret uyan • 
dırmııtır. 

* * * ikinci bir mesele de "gençlik tq· 
kili.tının kuruhnasr" ve ( ıpor teıkila· 
tırun ilg-uı) hrııldanda Ankara dan ~ir 
kaç ıün e"el aldığımız haberlerdir. 
Dünkü yrızımn:da ,.azdığımız gibi bü· 
tün Tü~ ıençliğini milli mefkureler 
etrafında lıir kütle halinde toplamak 
üzere bir (.-ençlik tetkilitı) kurulmaaı 
düıünülmüı ve bu busutta projeler de 
hazırlanmıtlır• "Spor tefkilitının ilga
"" f&Yialan ise ihtimal ki son hidi • 
seler dolayıa.ila ıııor iılerinde görülen 
bazı lr.arıtrldrldardan galettir. Esasen 
dünkü yaznnrzda bu noktaya iıaret 
etmit ve böyle bir ıeyden ziyade her 
iki teıkili.tnı biribirine müvazi ve 
yardımcı olarak yüriimemeıini, yal
nız spor te~latının bir taraftan ba • 

1 

ıitlettirilme suretile ıslah edilmesini, di
ğer taraftan spor teşkilatının müı
bet işler görerek kongre ve ıaire gibi 
faydasız masraflarla hükümete yük ol• 
mamasını lüzumlu bulmuştuk. 

Bu samimi temennimizin tahakku • 
kunu görmek yalnız bizi değil, bütün 
sporcuları memnun edecektir. 

Sadun GALiP 

Askeri mekteplerin güreş 
şampiyonası 

Dün sabah Maltepe askeri lioeıi gü
reş salonunda aıkeri mekteplerin gü • 
ret ııunpiyonaorna batlandı. Müsaba
kalara 23 güreşçi girdi. lıtirak eden 
mektepler Maltepe, Kuleli, Deniz li • 
sesi , Gedikli idi. 

Müsabakalan Maltepe !ilesi müdü
rü Adil Bey bir nutukla açtı. Bu 
hafta yalnız bir birincilik kaydedildi. 
87 de Kuleliden Mitat birinci, Malte· 
peden Nizam ikinci, 1-ethi üçüncü ol· 
dular. Diğerlerinde finale kalındı. Fi
nale kalanlar: 

56 kiloda Maltepeden Ziya Kuleliden 
Yakup, 

61 de Maltepeden Suat, Kuleliden 
Süreyya, 

66 da Maltepeden Hayri Yılmaz, Ku· 
leliden Muzaffer, 

72 de Kuleliden Orhan, Deniz lise • 
sinden Saffet. Gedikliden Nihat, 

Maltepeli güreıçiler çok alkr,landı
lar, hakem heyetinde lımail Hakkı Bey 
le milli güretçİmiı: Salın Bey de var • 
dı. Final maclan haftaya gene Mal. 
tepede yapılacaktır. 

Verem hastanesi 
(Başı 1 inci sayıfada ) 

diyonız: 

Verem mucıdele cemiyetine 
teberrUler 

Telefon tirketinin kendilerine iade 
edeceii pal'llyr ~ edilecek verem 
haatahaneai için Verem mücadele ce .. 
ı.ıiyetine teberrü edenler: 

Galatada Havyar hanında 43705 
Aziz Zeynel, Calatada Sigorta hanın 
da 41810 Necati, Sirkeci Palasta 22708 
Hamdi, Karaköy Palasta 40876 Hik
met Süleyman, Nifantatı Şahbaz a • 
partrmanında 43487 Necati, }kinci 
Vakıf handa 20559 Mustafa Halit, 
Abit Han 34 numarada 42230 Cevat, 
Arif Srm, Feyzi, Galata Bozkurt han 
da 44380 lstepan Baronyan, Niıanta
ıı Kodaman ookağmda 43601 Hikmet 
Süleyman, Erenköyde dit tabibi 1 72 
Müfit Ati Be,.ler. 

Heybeliadada 56413 bakkal Oı • 
......, Heybeliada 56435 kasap ve et 
müteahhidi Sadık, Heybeliada 56408 
Sotiri Beylet". 

lSTANBUL BELEDiYESi 
Şehir Tiyatrosu 
s .. ..;;n Saat 14 de 

Bu aktam 
ıaat 19,30 da 

rSTANBUL 
EFENDiSi 

Yazan Müaahib zade 
Celal 

Umuma. 
1211 

Talebi umumi üzerino metbur 
Anı. piyanist 

IMRE UNGAR 
tarafından önümüzdeki pazartesi günü 
matine saat 18 de 

FRANSlZ TiYATROSUNDA 
yalnız Şopenİn methur eserlerden mü· 
rekkep bir VEDA. KONSERi verilecek· 
tir. 

SATILIK FABKı~A 
Çok menfaatli bir fırsat 
latanbul'da asri ve pek mü· 

kem•el teİls edilmiı b'r fab

rika 1ablıkbr. işbu fabrikaoan 
mevadı iptidaiyeai dahilden te
darik edilir. Mulcaaı terefle 
tanınmı4 ve ııarfi; a'ı tamamen 

temin edilmiştir. l.racat t~ş 
kilab mevcuttur. Lllıum olacak 

itletme ııermıyesile beraber 

30,000 LİRADIR 
Bahçekapu Taş Han 29 No. da 
UMUM EMLAK ACENT ASINA 

MÜRACA,\ T. rt4109l 

KINOPRİN 
KAŞELERi 

Bat, elit Ye romatiıma ağrıları, 
Grip nöbıtlerinİll, hanımlarıo 
mutat •ancdarını gideren Ye ani 
teıir EDEN YEGANE lliçtır. 
1-10 adetli anbalajlarıoı her 

~cıı:aneden arayınaı. 
-M. Hikmet Tevfik (14195~ Aydında ölüm cezası 

AYDIN, 8. A. A. - Kurtlar köyün

den Dana oğlu Memedi parasına tama •••••••••••-•••••••••••••••••••••~ 
ederek gece evinde yorgan çartaf~~e "?i· · Ecnebi memleketlere aiden tüccar ve seyyahlara 
n.k suretile öldüren Dinarlı Huıeyın o • 

Sökeli Kurı Süleyman çavuı, Tekeliden Banka Komerçiyale Jtalyana 
Tarluklu Haoan ile arkadaılarr Mustafa 

ve Memedin son muhakemeleri dün ağır Sermayesi: 700,000,000 (ihtiyat akçesi : 580,000,000 Liret) 

cezllda yapılnuıtır. Traveller• (Seyyahin ~ekleri) satar 
Bunlardan Dinarlı Hüseyin ile Süley-

man ve Hasarun idamlarına Mehmetle Liret, Frank, İngiliz liraaı .vey8: Doları Frank o.larak. satılan 
MutRsfanrn onar sene hapislerine karar bu çekler sayesinde nereye gıtaenız paranızı kemalı emnıyetle ta· 
verilıniıtir. tır ve her zaman j5terseniz dünyanın her tarafında, tehirde otel

lerde vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük tediyat için 
nakit makamında kolayılıkla istimal edebilirsiniz. Travellera çe~· 
(eri hakiki sahibinden batka kimsenin kullanamayacağı hır 

ididasındadır. Bu mütefekkir çok i!Pr; 
bir ihtilalcidir. 

Mahmut EsatBcy bura<la denini kes 
miştir. Cumartesi. akıaını gene devam c .. 
decektir. 

~ekilde tertip ve ihtas edilmİftİr. (5999) 1 ?17 



İSTANBUL VE TRAKYA 
Türk Anonim 

ŞEKER FABRİKALARI 
Şirketinden: 

Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak Üzere her İsteyene satılmaktadı:-. 
Fiatlarınuz eskisi gibidir. Yani Is tanbul'da Sir -ci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta teslim 

~uval~a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,1s San~ı~ta Küp Şekerin Kilosu 39,so Kuruştur. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. lstanbul haricindeki yerlerden yapılacak siparişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı ha
mule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri 
hesabına sigorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon ba
~ına beş lira tenzilattan istifade ederler. 

Adres : lstanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30. Telgraf adresi: Istanbul Şeker. Telefon: No. 24470. 1222 

Liseler Alım Satım Komisyonundun: 
Komisyonumuza merbut lstanbul Erkek Lisesinde ya 

pılacak Elektrik tesisatı ile Galatasaray L~s~sine . Ses!i bir 
Sinema makinası alınacağından. 1 -4-943 tarıhine müsadıf P.a
zar günü saat 16 da ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile 
miinakasaya konulmuştur. Taliplerin proje ve şartnamelerini 
görmek üzere lstanbul Erılek Lises~deki.Komis.~o~ Kal~mi
ne ve münakasaya iştirak edeceklenn de ıhale gunu temınatı 
muvakkate makbuzlarile birlikte Komisyonumuza müracaat
ları. (1085) 

Istanbul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

Nümunehane eşyas~ A~ara'l-'.a nakli için .YaJ!ıll!°
pazarlık pek gali ~örü!düğünd~n ıh:ı-les.ınden ".'azgeçı~~tır. 
ve Vekaletçe tensıp edilen şeklı daırcsınde yenıden ve musta
celen pazarlık yapılacağından talip olanların 17 Mart 934 
tarihine tesadüf eden cumartesi günü ııaat 14 te lstanbul itha
lat Gümrüğündeki Satınalma Komisyonuna gelmeleri. 

(1089) 

Çorum Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Vekaletinden: 

Çorum Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğü için beş 
~z liralık neo ile beş yüz liralık kinin kompirimesi alınacak
tır. 

!hale müddeti 15 Mart 934 de Çorumda Encümeni Vi
layette icra kılınacaktır. 

Taliplerin §artnameleri g:jrmek üzere Çorum lstanbul 
Sıhhat Müdürlüklerine müracaatlan ilan olunur. (1103) 

, Fabrika ve Havuzlar Müdüriyetinden: 
Havuz sahası dahilinde ve Kasrmpaşa iskelesi cihetinde 

sahilde (1200) metre murabba'md~ ~ki .~a~tan.mürekkep t!i 
tün ve zahire depoau ittihazına elverışli buyuk hır antrepo ki
raya verilecektir. Talip olanların her gün Azapkapıda bulu-

' nan müdüriyetimize müracaatları. (l 101) 

1 DEVLET DEMlRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 
r idaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan adi ateş tuğ 
lası plombajin Sekatif telefon manyotosu, kordon tel, hırda 
vat 've saire gibi (33)) kalem muhtelif eşyanın 14-3-934 ça.r 
ıamba günü saat 11 de pazarlığı yapılac11;ktır. l~teyenlerın 
ınezkilr saatte mağazaya müraca~tla tahrıre~ te~fte bulun
maları ve mağaza dahilinde asıh liste.de (X? ış3:retli malze~e 
için nümune getirilmesi ve numunesız teklıflerın kabul edil
miyeceği ilan olunur. (1102) 

lstanbul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

lstanbul Gümrükleri D airesin<le mevcut dahili telefon 
tellerinin eskimi§ kısımlarının tamir ve tecdidi için 600 me
gonlu ve 2000 metre sahra telefon kablosu müstacelen ve pa
zarlıkla mübayaa edilecektir. 

Talip olanların 31 Mart 934 tarihine tesadüf eden Cu
martesi günü saat 14 te İstanbul ithalat Gümrüğündeki Satm 
alma Komisyonuna gelmeleri.(1088) 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı S~tınalma 

Komisyo-ııundan: 
1 - Gümrük Muhafaza teşkilatı için "230" metre ka

putluk ile "1600" metre haki keten yazlık elbiselik kumaş 
12 • 3 - 934 Pazartesi günü saat on dörtte Istanbul Güm

. rük Muhafaza Başmüdürlüğü binasındaki komisyonda pazar
Lkla satın alınacaktır· 

2 _ istekliler tasdikli şartnameyi her gün komisyon
dan alabilirler ve örneklerini de görebilirler. 

3 _ Pazarlığa gireceklerin malların komisyonca tasar
lanır.ış tutarının yüzde yedi bu~uğu olan "?6" liralık vezne 
makpuz veya teminat mektuplarıle gelmelerı. (1067) 

1405 

Satılık motör ve hurda eşya 
Biri büyük diğeri küçük olmak üzer~ iki 
hava gazi motörü ile bazı hurda demıı·ler 
ve tahta parçaları satılıktır. isteyenler 
idare müdüriyetine müracaat etsinler. 

1339 

Deniz yolları 
iŞLETMESi 

A-teleri ı Karaköy KöprGJoatı 
Tel. 42362 - Sirkeci Miihiirdanıado 

H .. Tel. 22740 

Ayvalık sürat yolu 
SEYYAR vapuru ıo Mart 
CUMARTESİ 18 de Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. (1093) 

Mersin yolu 
ADANA vapuru 11 Mart 
PAZAR 10 da Sirkeci rıhtı
mından kalkacak. Giditte Ça
nakkale, İzmir, Küllük, Bodrum 
Rodos, Marmaris, Dalyan, Fet
hiye, Kalkan, Ka,, Finike, An
talya, Alanya, Mersin' e. Dönüt
te bunlara ilaveten T~ucu, A
namur, Kutadası Gelibolu'ya uğ 
rayacaktır. (1094) 

Bakırköy sulh hukuk hakimliğind en : 

Balurköyünde yeni mahallede hBZJr

lık sokıığında 48 No. ralı hanede mu

kim iken 12-2-934 tarihinde vefat eden 

cenap Şebabettin Beyden iddiayi ver.uet
te bulunonlann kanun medenin 534 nci 

maddesi ahkimına tevfikan üç ay zarfın· 

da ispati verasetle müracaat eylemele

ri al"i taktirde terekenin hazineye devr . 
n İntikal edeceği ve müteveffa<lan ala· 
cakh olanlarla borcu olanların kezalık 

kanun medenin 561 inci maddesine tev

fikan bir ay zarfında mahkemeye müra

caatla alacak ve borçlarını defteri diyuna 

kayıt el'l.inneleri ilan olunur. (14199) 

Bakırköy sulh hukuk hakimliğinden ı 

Emrazı akliye haıtanesinCle tahtı tedavi

de iken 23-1-934 tarihinde vefat eden 
lamail Hakkı efendinin varisleri ofduğu 

takdirde kanununu medeninin 534 Ün

cü maddesi ahkimına tevfikan üç ay 

zarfında müracaat eylemeleri ve kezalik 

müteveffadan alacağı ve borcu olanların

da kanun mezkurun 561 inci maddesi ah

k~ına tevfikan bir ay zarfında müraa

caalla düyun defterine ya:ııdıt'maları ilan 
olunur. (14198) 

1 3 üncü kolordu ilanla;-' 

M.M. V. SA:AL. KO. dan: 
Yerli Fabrikalar mamula

tından 13,000 kilo sarı sabun
lu kösele kapalı zarfla müna
kasaya konmuştur. ihalesi 
31 Mart 934 cumartesi günü 
saat 15 tedir. Taliplerin nü
mune veşartnameyi görmek ü
zere her gÜn ve münakasaya İş 
tirak için de o gÜn ve vaktin
den evvel teklif ve teminat 
mektuplarile Ankara' da M. M. 
V. SA. AL. KO. na müracaat
ları. (3486) (1069) 

lstanbul Kauçuk ve Kablo 
Fabrikası 

Türk Anonim Şirketi 
idare Meclisince 1 Mart 1934 tari

hinde hiuedaran heyeti umumiyesinin 

22 Mart 1934 tarihinde sureti adiyede 
içtimaa daveti kararlaştırılmıt olduğun
dan esas mukavelenamenin 60 ncı mad· ı 

desi mucibince hi11edaranın yevmi mez
kurda ıaat 14 t'e Şirketin Fındıklıda 

tramvay caddesinde 137 ve 139 numa• 
ralı merkezini teşrifleri ve içtimaa ta· 
lıaddüm eden bir hafta zarfında malik 
oldukları hissesenetlerini ıirket merke
zine tevdi ile dühuliye varakası alma
ları rica olunur. 

Ruzname: 
l - idare Meclisi ve Murakıp rapor· 

farının okunması, 
2 - 1933 senesi bilanço ve kar ve za· 

raı hesaplarının tasdik ve idare Meclisi
nin ibraır, 

3 - 1933 senesi temcttii hissesinin 
tayini ve zaman ve sureti tevzii hakkın .. 
da k rar , -erilmesi, 

4 - 1934 •enesi iı;'."2 Murakıp veya 
murakıplerin İntihabı ve t:~nlara verile-

Gazetecilik ve Matbaacılık 
Türk Anonim Şirketi 

( MiLLiYET MATBAASI) 

HER NEVİ 
Mecmua 
Mektep kitapları 

Duvar afişleri 
Kağıt, Zarf 

Kartvizit Roman m 

Fenni kitaplar t Fatura_ El ilanları 

TABEDİLİR 
Defteri kebir, Yevmiye ve 

defterleri mevcuttur 
Kasa 

Her müesseseye elverişlidir. 
Kitap ve mecmuaya ait klişeleri Klişehanesinde yapar 

Adres: ANKARA Caddesi 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. Kitap kısmı 

Telefon: 24310 
. . . 

cek ücretin resbiti, 
5 - idare Meclisi azalarile müessia

lerin ıirkctle her nevi muame18tı tücca
riyede bulunabilmelerine mezuniyet ita· 
u (14192) 

T"C!IQ-f<•y 

BA.N~ • 
J; ı 

ZA Yl - Konya askeri orta mektebi 8 

inci sınıftan aldığım l'asdikname zayi ol

du. Yeni.ini alacağımdan hükmü yok

tur. 4031 Hayri Muhlis Sivas, (14197) 

Umumi Neşriyat ve Yazı işleri 
Müdürü ETEM iZZET 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş-J 


