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Ana Banka 
-·<>-

Siirt meb'usu: MAHMUT 
iş Bankası Galata Şubesinin açıl- , 

Clığı gündü: Bankanın faaliyet ve 
lnktaf mdan bahseden, meslekten 
bir ecnebi do,tumuz sözü Cümhu· 
riyet Merkez Bankamıza intikal 
ettirdi ve sordu: 

- Bu müessesenin de tutumun· 
elan, giditinden memnun musunuz? 

Ayni meselenin bu itlere aklı 
eren vatandatfar arasında ko • 
nuşulduğunu da ititmitti_k .. °?8tu
muza bütün tereddütlerını ızale 
edecek bir kat'iyetle cevap verdik 
ve izah ettik: 

Muhakka ki, Cümhuriyet Mer • 
ez Bankası muvaffak olmut bir 
erdir. Her müesıseıeyi; gayesi 

e verdiği neticeler üzerinde mü
ea etmelidir. Bugün Merkez 

Bankasının tasarrufu altındaki al
bn ve albn döviz ihtiyatı, yirmi 
altı buçuk milyon lirayı bulmuttur. 
B.u miktara, diğer bankalara tev· 
dı edilmiş olup Merkez Bankası 
hesabına naklolunan döviz mev • 
duatının da ilavesi lazımdır. Gü
tel bir netice olarak tU da var ki, 
Türk para"1nın emniyet ve istikra. 
tını artttran birçok tedbirle.r ~· 
••sın da, döviz mevduat sahıplerı; 
bu mevduatlarını kendiliklerinden 
Türk Parasına çevirnıekt~irler .. 

CI. Kondilis bugün geliyor 1 

an arbiye azırı arada Gazi 
Hz. ta afından kabul buyurulacaklardır 
Mis af irim iz nasılı' Bel rad'tan alınan bir haber 
Karşılanacak ve _...;g;..... ________ _ 

Nasıl ağırlanacak Yunanistan Balkan misa
kından çıkarılıyor mu? 

Yunanistanın yerine misaka Bulgaristanın 
ithal edilmesi mevzuubahs olduğu bildiriliyor 

Dün geç vakit Atinadan bir telgraf aldık. Bu telgraf Balkan 
siyasetinde büyük değişiklikler olduğunu bildirmektedir. Vaktin geç 
olması münasebetile bunun ne derece doğru olduğu hakkında sarih 
malfimat alınamamıştır. Kaydı ihtiyatla aşağı dercecliyoruz: 

ATINA, 3 (Milliyet) - Bel - nan vaziyetlerden ve münakasa. 
grattan son gelen haberlere na- lardan dolayı Belgrat hükiıdıeti 
zaran Balkan misakını imzala - yeni mı.ıkaveleler yapmak için 
layan dört devlet siyasetinde mü- harekete geçmi.tir. Yugoslavya 
hiın deği;iklikler olacaktır. Ati· hükıimetinin Yunanistanın Bal. 
nada Balkan misakına kar,ı alı- (Devamı 7 inci sahifede) 

Kanaatimizce Cümhunyet h'ler· 
kez Bankamızın' tutumunu, gidişini lecek ve ak,..mki trenle Ankara • 

ütalea ederken, her 9eyden evvel ya hareket edecektir. 
lamı ifa edecektir. 

fu eaası gözönünde tutmalıdır: Vapur Galata rıhhmına yanaşa-
Acaba bu emission müessesemiz, caktır. Ceneral Condilisi vapurda, 
~~nhasıran akın ve albn dövizi vali ve belediye reisi Muhittin, va-
fıt~yatı_nı arttırmak için muamele- li muavini Ali Rıza Beyler, kolor • 
erıle tıcari ve iktısadi hayatımızı MUalirimiz, dost Yunan milleti • du kumandanı Şükrü Naili Pata, 

I 2_Yİk ediyor mu? Sun'i hareket • nin Harbiye nazırı Jeneral deniz kumandanı, Hariciye veki.. 
enle iktrsadi faaliyetimizi durdu· Condilis !eti namına elçilik müsteşarı Şef • ::!0k. mu? Memnuniyetle görüyo· Muhterem misafirimiz Yunan kati Nuri Bey ve mihmandar Za • 

d ı, Merkez Bankasını idare J 1 C d'l" bı"t Bey tarafından kar•ılanarak, e eni Harbiye nazırı enera on ı ıs ve • 

Jeneral ve maiyeti otomobiller • 
le Perapalasa giderek ihzar olu • 
nan dairelerde istirahat edecek • 
!erdir. Saat 18,45 te Jeneral, De • 
nizyolları itletme müdürlüğü rıh
tımdan husu9İ motörle Haydarpa • 
f&Ya geçecekler ve eksprese bağ • 
!anan hususi vagonla Ankaraya ha 
reket edecek ve ayni yukarıda ismi 
geçen zevat tarafından te,yi olu • 

d"kk er, bu nokta üzerinde çok refakatindeki zevat bugün saat 15 hotgeldiniz, denecektir. 
• 

1
• a. tli bulunuyorlar. Onlar çok ·ı h · · Bı'r ı'htı'ram mu"'frezesı" resmı· se • (D · · h'f d ) ıy1 b 1 · d f ı · · te Romanya vapurı e fe rımıze ge cvamı 5 ıncı sa ı c c 

f ııyorlarki, iktısa i aaıyetı ı,.,;;;,,,;~~~==~======================================================================== 

nacaktır. 

L elce .uğratan, iktısadi unsurların T k • • ı • f d J Y h t "Jd " ayatıyetini zedeleyen menfi ve ··r iŞÇi erı tara ın an . a y& nın o u-
tahd idi tedbirlerle elde edilecek U •• 

ir altın ve döviz ibtiyatının - ğU teeyyüt ediyor 
hatti. paranın ıslahı ve istikrarı ba- yapılan ı·ık tayyare uçtu lumından bile - fayda&ı yoktur. 
Eaas olan şey· bu altın ve altın 
döviz mevcud~nun, iktısadi hayat 
"e.f aaJiyetin inkifalile mebnıtan 
ırıute~p olarak artmasıdır. 
B Şüphesiz, Cümhuriyet Merkez 

Tayyare 340 kilometre suratindedir,50 
dakikada Kayseriden Ankaraya geldi 

ankası, kambiyo piyasalarında, 
hıua:yyen bir cours'la alıcı gene ANKARA, 3 (Telefonla) - Amerikan • Türkiye tayyare şirke • 
rnuaYl'en bir cours'la satıcı olarak tinin Türk işçileri tarafından ilk ser: olarak yapılan altı adet avcı tay • 
ll'.levkj alnu, bulunması; Türk pa • yaresinden biri bu sabah Kayseri den sekizi 40 geçe hareket ederek 
asının istikrarında birinci derece- 50 dakikalık bir uçuştan sonra 9,3 O da şehrimize gelmiş ve öğleden 
e mühim bir amil olmuttur. Unut- sonra Eskişehire hareket etmiştir. 
amalı ki, paranın istikrarı tekli; Tayyare Eskişehirde sürat, irtifa ve mukavemet uçuşlarını yapa
~r memlekete aynen tatbik oluna- caktrr. Taıyyare 650 beygıir kuvvetinde bir motörü havi ve 340 kilo 
ılecek, değitmez bir düstur halin- metre sür'a~nd.~r: ~ ~~rleri perçin .~Imayıp kaynakla yapılnuştır. 
e değildir. Para gibi milletlerin TaY?'~re Turk ı~ısı~ın gosterdiği kabiliyet ve maharet noktasından 

sadi ve içtimai bayatlarile arın ı-m-:u::oı:b:=ı=m~ernn=:'.'.'u:"n=ı=ye=t=t=ır=.=-=-===================~== 
la alakadar bir mevzu; her mem- 1 

etin ihtiyaçlarına, parayı tasar· 
f ve kullanıı telakkilerine, 
addi imkanlarına, istihsal 

e mübadele şartlarına göre 
ir nevi elastikiyet ve hususiyet 

ater. Bilhassa iktısadi buhranın 
üküm sürdüğü şu senelerde mer
ez bankaları vazifelerinin çetin, 
ğır olması bm:rfandır. 

1933 yılında, Merkez Bankamı· 
ın lehinde kaydedilecek mühiı 
İr ıhareket ve tefd>büs olarak- biı 
mme müessesesi sıfatile - ban
nın, iktı~di politikamızın tat • 

ikinde hükumetle sıkı bir te.riki 
esaiye girişmesini kaydetmek lii.
ımdır. Filhakika harici ticaret 
litikamızın tatbikatında Merkez 
ankamız; hükumetin yardımcısı 

bizzat organı olarak vazife al
•• bulunuyor. 
Her vesile ile tekrar ettiğimiz 

ibi, mali ve iktısadi politikamız. 
, tediye muvazenesini daima 

'zönünde tutmağa mecburuz. 
uhtelif devletlerle ticaret anlat· 
aları yapıyoruz. Her ticaret an . 
şmasının bir de "ödeme ve he • 
pl01ma,, anlaşmaaile çerçevelen-
esi zaruridir. Merkez Bankası, 
te bu ödeme ve hesaplaşma ifini, 

ka bir tabirle, clearing tatbika-
nı üzerine alrnıf, bu iş içi~ laz,ım 
lan tetkilatı yapmış ve fımdıye 
adar vazifesini muvaffakıyetle 
a,armıştır. 

Bu mevzuda unutulmıyacak bir 
ta daha var: Mememleketşü • 

ili bir vazife alan Merkez Ban
.ası gibi büyük bir müesseseyi -
ılhas~a ilk senelerinde - umumi 
asraflar ı kendi muamelatının 
ar~ndan k palmağa davet etmek 
rıh bir haksızlık olur. Bu itibar

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Yüksek MühenJ.;ı mektebinin m, yol, İnfaat /ıqımJaruu bitiren genı;
lerimiz grup hallnde •• 

Umran savaşına dün 
yeni gençler katıldı 

lbnissuut kuvvetleri 
galip gelmektedir 

BOMBAY, 3. A.A. -Cidde'den, 
mevsuk menbalardan bildirildiği
ne göre, imam Y ahya'nın ölümü 
haberi, teeyyüt etmektedir. 

KAHiRE, 3.A.A. - lbniaıuut 
askerlerinin Hudeyde'ye vardıkla
rı ve oradaki garnizonun isyanı ü
zerine tehrin sukut ettiği haber ve
riliyor. Veliaht kaçmıttır. 

Bükreşte bir 
Konferans 

• 

Fransa hükumeti Amerika
dan bir cevap gelinceye kadar 
M. Troçkinin nezaret altında 
Parisin 300 kilometre uzağın
da oturmasına müsaade etti. 

Tel: ( Müdit': 24318, Ya:u itleri müdürü ı 24319. 
idare •• Matbu. : 24310. 

Çanakkalede döğü,en lngiliz muharipleri 1 tan· ·lda 

lngiliz muharipleri geldi 
Heyet reisi diyor ki: "Harp bir aptallık
tır. Bilhassa karşıda Türkler olursa .. ,, 

Dün abideye çelenk koydular 
lar. lngilizler, tarihte en kahra -
man bir millet efradına karşı ge • 
ne kahramanca harbettiler. Bun · 
dan böyle iki millet biribirile har· 

(Devamı 5 inci sahifede) 

İngiliz muharipleri 
--o-

AnbarnunJalli Melımetçik Mm:IM 
ÇANAKKALE, 3 (A.A.) - Edi 

lngili.z mulıaripleri IHdilcftnJ•n 6ir 
grup bugün Anburnu üacrinJelfi 
Mehmetçik abid.,sine bir çelenlı lıoy-

(Dcvamı 5 inci sahifede) 



TARIEI TEFRiKA: 30 ~ N~j 
• 
ittihat ve Terakki! 

(BAHAEDDiN ŞAKlR BEYiN BIRAKTICI VESiKALARA COR.E) 

Abdülhamidin oyunları 
Affa inananlar gene kafile kafile 

gönderiliyorlardı 

- .. surgune 

Ama ben para -Jolandırmamı
şım. Zararı yok, bu zamanlarda 
yekdiğerimizi lekelemek artık mo
da haline girdi. İtitilen şeylerin an
cak binde birisi doğrudur. Cemiye
tin on paraya bile ihtiyacı yoktur. 
Bi" gene bildiğimiz gibi cemiyet
ten ayda yüz frank alıyoruz. Buka 
dar metakkatlere mukabil kardet
lerimizin takdirine mazhar olaca
ğımız yerde onlar tarafından tezyif 
ediliyoruz. Herhalde "Osmanlı., 
gazetesinin tatil edilmiyeceğine e
min olabilirsiniz.,, 

Ya!nız ishak Sükuti Bey değil, 
dii!er Türk gençleri de Abdülhami
di~ kendilerine oynamak istediği 
oyunları anlayamıyorlardı. Onl~
rın hepsi, çıkardıkları gazetelerın 
muvakkat bir zaman için lisanını 
deği~tirecek olurlarsa, Abdül~ami
din de zindanlarda inleyen b:çare 
gençleri serbest bırakıvereceğini 
zannediyorlardı. Hiç o kadar kök
le.mi• olan bir iatipdat idaresi öy
le kol11.y kolay dizginleri elden bı
rakır mıydı? Abdülhamit araya 
koyduğu adamlar vasıta.sile genç 
Türkleri oy11.lamağa ve velev mu
vakkat bir zaman için olsun sus
turmağa çalıfmaktan bqka bir •ey 
yapmıyo:du. Ne kadar genç bu va
itlere aldanarak memlekete dönü
yor ve affolunduğunu zannettiği 
halde soluğu gene menfalarda alı
yordu. Kaç defa Avrupada çıkan 
İttihat ve Terakki gazeteleri tatil 
ediliyor veyahut onların tepdili li
sanına karar veriliyordu da ge~e, 
istipdadın fiddeti zerre_ kadar bıle 
azalmıyordu. Buna ragmen !?enç
ler her ne zaman Abdülhamıt ta
rafından müzakereye memur olan 
birisi zuhur etse, onunla anlatmak
tan bir fayda hasıl olacağını ümit 
etmekten kendilerini alamıyorlar
dı. 

Fakat Abdülhmait yalnız Paris, 
Cenevre ve Mısırda değil, dünya
nın herhangi bir noktasında ken
disine aleyhtar olan bir cereyan gör 
•e onun önüne geçmek için derhal 
h~r çareye ba' vurmaktan geri kal
mıyordu. Mesela lah11.k Sükuti Be
yin Y e'.i Beyle Cenevrede ve Paris7 
te "Osmanlı,, gazetesi için yaptığı 
miizakereler esnasında, Romanya. 
da çıkan "Sadayı Millet,, gazetesi 
de Abdülhamidin ısrarı üzerine 
Romanya hükumeti tarafınd":n 
cebren tatil ettirilmi•ti· Gaze~e.n~n 
bir dah11. intitar edememe~ı ıçın 
mürettipleri para i_le ı;ld_e edı.~ere.~ 
lstanbula gönderılmıttı. Çunku 
•,ürkçe bir gazete çıkarmak için en 
zor iş mürettip btılmaktı Mürettip. 
!er olmayınca gazetenin de nesre-
d ilemiyeceği iitikiirdı. ' 

"Sadayı Millet,, gazetesi tatil e
dilince muharrirlerden Ebulmuk
bil Kemal Bey de paraya tamaede
rek İstanbula dönmüştü. Bu "Sada
yı Millet., İtinde en ziyade muta
zarrir olan zat, Romanyada dok
torluk eden lbrahim Temo Beydi. 
Bu itte Temo Bey, ishak Sükiiti 
Beyin bir mektubunda yazını' ol
duğu veçhile "yüz lira ziyanla şa
pa oturmu,tu . ., 

Doktor shak Sükuti Bey ile be
raber Cenevrede bulunan diğer 
genç Türkler bu yazdığımız vaka
lann cereyan ettiği zamanlarda, 
1897 ve 1898 senelerinde, Parisin 
mi yoksa Cenevrenin mi ittihat ve 
Terakkiye merkez olması lazımge
leceği hakkında da mücadele edi
yorlardı. lshak Sükuti ve doktor 
Nazım Bey!er bu meseleyi mektup
larında sık ark mevzuu bahıediyor
lardı. lshak Sükuti bu mektupla
rından birinde di;vordu ki: 

"Bizim maziye karıtan vukuat 
üzerine bir yaldız sürmektir. Bu 
yaldızı görenler, biç olım:zsa ~~ 
adamların arasında biribırlerını 
kıskanmak gibi bir adillik yokmut 
diyeceklerdir. Belki bu sayede şi~
diye kadar mefgul olanların ve bı
ze yardım edenlerin ümitleri ta
zelenir de isteyen Cenevredeki ce
miyete, isteyen Ahmet Riza BPye 
muavenet eder. Maamafih Cenevre 
merkez olursa Ahmet Riza Beyin 
para ahz ve kabzetmemesini iste
miyenlerden değilim. 

Pariste çıkan tür kçe "Meşveret., 
in kapatılmasına gelince, o gazete
yi Ahmet Riza Bey isterse terke
clebilir. Zaten hem Mısırda, hem 
Cenevrede birer türkçe gazete çı
karken bir de Pariste türkçe "Meş
veret i cıkarmağa lüzum yoktur. 

" F "M Bundan başka ransızca eş-
veret.,İn aylık masrafı da altı, ye
di yüz r rangı buluyor. Bu masrafı 
bizim cemiyet deruhte edemez. 

Cemiyet, elindeki parasını biraz 
da icraata ıarfetmelidir. Fransız
ca "Metveret., icraat olarak hiç bir 
ife yarayamaz. Biz yarın belki 
"Oamanlı.,yı da ta il etmek lazım
gelirse edeceğiz. Hamidi yıldırmak 
için her türlü vasıtalara müracaat
tan çekinmiyeceğiz ve çekinmiyo
ruz da. Daha dün böyle bir it için 
bir tarafa bin frank gönderdik. 
Masraflar gittikçe bu suretle arta
cak ve arttıkça biz de gazeteyi kı
saltmağa mecbur olacağız. 

Şimdiye kadar cemiyetimizin 
harici •ul>esi çalı,tı. Biraz da da
hili te,kilatımıza ehemmiyet ver
memiz lazımdır. C!inkü dahilde 
biz bir it yapmağa.muvaffak olur
sak, o zaman her taraftan cemiyete 
para gönderilecektir. Bir kere bu 
kapılar açılacak olursa i•imiz çok 
kolaylaısacaktır. 

Bir de mektubunda gazete!er ka 
pamraa bundan sen mes'ul olacak
sın diyorsun. Ben niçn mes'ul ola
yım? Dünyada beni vicdanım mes' 
ul etmeain de isterse kainat beni 
mes'ul tutsun. Ehemıniyet bile ver
mem. Yalnız dikkat etmemiz 18.
zımgelen bir nokta varaa o da ara
da bir kızgmlık haaıl olmamasıdır. 
Ahmet Riza Beye bunun için ne 
kadar yalvardığımızı ve rica etti
ğimizi e!bette hatırlarsın. Halbuki 
o bizi hayvan yeriae koydu ve bize 
"Sizin böyle şeylere aldınız er
mez!., dedi. · 

Fakat hakikat hal zaman ile an
lftlıldı. Kiıııin hangi ite aklı erme
diği meydana çıktr. Biz gene mille
tin menfaati için elimizden geldi
ği kadar çalııtalun da alem neder
se desin. 

Benim millete bir can borcum 
var. Onu da fedaya hazırım. Bunu 
da yaptıktan sonra benden daha 
ne isteyebilirler?., 

lahak Sükuti Bey diğer bir mek
tubunda gene Ahmet Riza Bey bak 
kında tunları yazıyordu. 

"Murat Bey tarafından yazılan 
mektuba Ahmet Riza Bey henüz 
cevap vermedi. Demek ki hal& ina
dında ısrar ediyor. Cemiyet gazete 
nin parasını mecburen kesecektir. 
Çünkü bin fedakarlıkla toplanan 
cemiyet akçuı Yunan politikasını 
terviç eden bir gazeteye sarfedile
mez. Biz kendimizi ebediyen ahla
kımızın lanetine maruz bırakama
yız. Ben kendim bu işe razı deği
lim. Cemiyet Ahmet Riza Beye pa
ra gönderse bile benim reyim yok
tur. Bunu tekmil rüfekaya yaza
cağım. 

Seliinik ?Ubesini t~vikten farig 
olmayınız. Çünkü bizim memleke
tin ahalisi te,viksiz it görmez. Son 
zamanlarda Selii.nikten bic bir ha-
ber alamadık. • 

Pir efendi ( 1) inadile veyahut 
gafleti!e pitmit ~a su katıyor. 
Herkes ef'alinden ve harekatından 
mes'uldür. Biz Riza Beye o mahut 
makaleleri netretmemesini çok ri
ca ettik. Kendisine yalvardık, hat
ta biraz ,iddet te gösterdik. Nadim 
ola~ğını, bednam olacağım söy
ledik. Fakat hiç bir •ey kir etme
di. Şimdi her taraftan aleyhine 
'iddetli hücumlar patladı. Bilmem 
ne olacak?., 

(Devamı var) 

Matin'den: 

Mat.,n gaut.,si, ltalya korporas -
YOn~ar !"üateıan M. A•quini'nin ba
zı tıc.'!n me•eleler hakkında görü~ .. 
~e~ uzere l 9 MQ)nSta ParUe gelece -
g.ını yazıyor. Mumaileyhin bu z.iyare· 
tı "!-· Lamoureux'nun Milanoyu ~iya
retı esnasın'!a t-:~arrür etmi şidi. Ma
len gazetesı, dıger taraftan dün Ro .. 
ma~a Fr'!ntJ'!- .ciyan meclisi Hariciye 
encumenı rer.sr M. Berengerin M. Mus 
aoliniyi dostcine ~iyaret etmesini her 
gün biraz daha salah bulmakta olan 
Fransız - ltalyan münaaebatının in • 
kifafı için bir falihayır addetmekte _ 
dir. 

Marianne'dan : 

Dünyanın her taralıncla Japonva 
rekabetinı/.,n fikayet edilmektedir. 
Arrnterdam 5 Florin'e birikl.,t ll<ltıl • 
manndan mÜftekidir. Londra 3 Pens'e 
çorap satışına i.ayan ediyor. Zağreb 
de 15 Dinar'a pull-over aatılmcuından 
dolayı piy.::•ayı telO. almqtır. Be.Zin
de 2 Feniğe ampul .aatılına$t Alman 
müstahsillerini endişeye düşürmüş -
tür. lsviçndeki saatçilik sanayii, ve 
Çekoslovakyaadki camcılık ta tehdit 
altında bulunmaktadır. Japon mahsu 
lcitının yalnız Ua:r.k Şarkta değil, bel-

Japonya ile İngiltere 
biribiriyle anlaşıyor 

Rusya ·çfn milliyetperverleri reisi 
aleyhinde olduğunu söylemektedir 
LONDRA, 3. A.A. - Japonyan·'1 arzu<unıla bulunduğunu bildirm'ttir. 

Londra sefiri M. Matsuder, dün akşam J.ıponyanın üçüncü bir devletin müda-
V estend otelinde ve Prenses Kayo · ile halesi olmaksızın doğTudan doğruya mü-
ln:;ilteı·enin Tokyo sefirliğine tayin e· zakeral icnası arzusunda bulunduğu söy-
dilmİf olan M. Robert Elive ve refika11 lenilmektedir. 
şerefine büyük bir ziyafet vennittir. l'ARIS, 3. A.A. - Çin'in ıabık harici· 

Ziyafetin &onunda söz alan M. ~latus- ye n~zrrının oğlu ve «Çin milliyetperver 
daire, beynelmilel münasebetlerde da- gcntlcri .»re~si. M. Şen, P ~ist' en .Moı-
h~ iyi bir anlatma zaruri olduğu nokta- !<ovaya gıtmııtır. M. Şen, bırçok <;:•~ g:'. 
sında israr etmiı ve Ingiltere ile Japon- z~teleri~i ve bazı ~menka aanayıcılerı-
yanın hiç bir zaman bugünkü hadar nı tcmsıl etmekte<hr. 
mükemmel surette yekdôprini temami· M. Şen !_ıareketindcn .evv~l Ne~y.ork 
yle anlamamıı olduklarını hat.rlatmış- Hcrıtld'ın, Japonyanın Çın aıyasetını rcd 
tır deden beyanatının, sadece uza.k ,ark u-

Mümaileyh ilaveten demittir ki: f~kl~rını aydıı;ı'~.tınakla kal""':dığu~ı, ay· 
Yanlız uzak p.rkta değil, bütün .. : Jn- n.' ı::ını~nda ç:ın ı, Jap:mların ı~+~.dıkle-

yada sulh ve refah ancak milletlerin b!r· rı hır sıyasetı kabul etmek gıbı hatalı 
birlerini daha ziyade ve daha dostane bi< yoldan kurtarmak ô!,timali de o!du-
bir ı-.rette anlamalan ve bu baptaki iyi ğunu 6ylemit v,e. ezcümle demi~ti_r ki: 
nivet1erini izhar etmeleri ıayeıinde « - M. Hull un beyanatı, mıl1ıyetper-

:. k" 1 bil" B"lha · d'ki ah ver Cin unsuruna, Amerika halkının ' mum un o a ır. ı ssa şun ı - A ,. .. • • • •

1 1 't · · d B" ük' B ·t ınancvı muz.aheretıne ıstinat edebı ece-va ve şeraa ıçın e uy n an ya _. . 
1 

cakt 
ile Japonyanın ihtirasa kapılmaksızın 1181 aruata.. ır. 
mütekabil menfaatlerini tetkik etmeleri Amerikanın Sovyc~er.i tanı~ası ha: 
lüzum11 bugünkü kadar ,iddetle hisse- di..,.i, bir Japon - Sovyet harbıne manı 
dilmi• değildir. oldu. Fakat bu tehlike temamen bertaraf 

· .. . . edilmi~ değildir. 
Japonya muzakereye g.rışecek Sir John Simon'un son nutku, lngil· 
TOKYO, 3. A.A. - Japonyanın Na. terc'nin uzak şarktaki siyasetinin Ja-

kin ceneral konooloıu hükumetinden pon - lngiliz dostluğuna i"tinat ettiğini 
aldığr talimat üzerine dün Çin hariciye ve hilbaasa Sovyctlere kartı olduğunu 
11.ızrrın1 ziyaret ebnİftir. Zannohındu- i ... bat c.diyor. . . , . 
ğuna göre konsolos., bu ır.ü~i.kat esna- M. Ş~n, Japonya ıle lngıltere nın uzak 
sında Japonya bükümetinin şarki AJya- ~arkt;;ki metalebat~an h.~s~ıu~~ ~~la>'.: 
da ıulhu ve nizamı muhafaza etmek mak- ca anlaşabibcek~crini duşundugJnu soy 
sadile yakında müzakerelere girİfmek liyerek sözlerini bitinni~tir. 

İngiltere 

Deniz kuvvetlerini 
Kafi görmüyor --inşaatı tahdit eden kayıt-

lardan sıyrılmak istiyor 
LONDRA, 3.A.A. - lngiltere

nin deniz intaatına dilediği gibi 
vüsat vermesini tahdit eden mua
hedelerden sıyrılmak arzusu ~dün 
akdedilen bir içtimada yeniden te
zahür etmiştir. Bu içtimada Lord 
Lloyd fngiliz sahillerinin muda
feasının kifayetsizliğinden bahset
mi~ir. 

Diğer bir takım hatipler de ay
ni tezi müdafaa etmi~ler ve bil
hassa Lord Lymmington, lngilte
nin müdafaa vesaitinin hem krallı
ğın, hem de memleket ticaretinin 
himayesine gayrikafi olduğunu söy 
lemittir. 

LONDRA, 3.A.A. - Avam ka
marasında vaki olan bir suale ce
vaben, bahriye birinci Lordu, ln
giltere bahriye siyasetinin, hec han
ği bir harp gemisinin, hava taar
ruzları da dahil olduğu halde, her 
çefit taarruza kartı gelebilmesi e
sası üzerine müpteni bulunduğunu 
söylemi~ir. 
--- -----<>-------

İspanyada 

ki Alrikada ııe Avrupada da hu•edi -
len bu tehdidi, hakikaten endiı., ci -
ver midir? 

lstatistikl.,r bu husıışta bizi ikna C• 

der mahiyette gö:zükmekt.,dfr. Filha
kika Japonyarun ihracatı 1931 aene -
sinde 1.279 miyon yen olduğu halde 
bu mikdar 1933 senesinde I .932 mil
yon yen'e yükaelmiftir. Diğer taraf -
tan ithalat ta lıula/Clfmıf ve 1,219 
yen'd.,n 2.018 y<!n'e çıkmıflır. 

Ticari miivazenesinin bozuk olma• 
Japonya için müzmin bir hastalıktır. 
Fakat buna rağmen Japonya göze gö 
ziikmeyen bazı feylerden isti/ad., et - 1 
mektedir .. Fikirlerimi.R iyiçe ilade et 
mek için bazı huarın vaziyetleri. gö~ 
önüne alayım: Geçen sene :r.arlında 
Japonya Lancaah.ire'den seki;ı;. defa 
la:zla pamuklu kumaı ihraç etmiş ve 
seııkettiii yerlui hayretler içinde bı
rakmıştır. Dökme boru ihracatı 1929 
sene•inde 500 bin küsur ton iken 1933 
senesin 17 milyon tona baliğ olmuş
tur. 

Bu ticari muvaffakıyetleri sadece 
yen'in yüzde 60 kıymetinden kayebt
mcaine atletmek k<ili midir? Snowden 
in fikri bu değildir. O diyor ki ''Ja -
ponya rekabetinin tehlikesi tamami -
le, ücretlerin Ofağı se()İyede olmasın~ 
dan ve paranın kıymetini kaybetm<!
ai.nden gelm1.vor. Rendıement'in ve teı 

Mösyö Troçki 

Bir müddet daha 
F ransada kalacak 

-o-

Fakat gayet sıkı nezaret 
altına alınacak 

DU3LEN, 3. A.A. -· 111: haberler hi-
13.fına olarak seı·best frianda hük•jmeti, 
Troçkinin lrlandada ikam .. tine ~üs~de 
eJilmeıi için vukubulan tekliii redd?t
m;stir. 

PARIS, 3. A.A. - Dahiliye nezarPti, 
Paris'den 300 km. uzakta gayet s•kı b:r 
nezaret altında bulundurula.ca.K hususi 
b!r yerin Troçki'nin ikametine tahsis 
~dilmiş olduğunu bildirmektedir. 

PARIS, ~. A.A. - Hükil.-net ecnebi 
hükUmetlerden ve bilhaisa merkezi A
tn<!rika hükiimetlerinden ikameti icin iı
tı;;rıilen müsaadeye intizaren M. Troç· 
ki, Paristen 300 kilometreden fazla u-
7ak bir mesafede tahsis edilen hususi 
bir ikametg~ta tara5sut altına alınmış
tır. 

Bir paket içinde bomba 
L VOV, 3.A.A. - Ukranyalılara ait 

bir ınutb:ıya meçhul bir kadın müşteri 
gelerek bir paket bırakmış ve bu paket 
mümailtı ha matbadan aynldıktan yirmi 
dakika sonr" infilak etmittir. Meğer 
paketin içinde bir bomba varmış, Mat
baanın bir lasım tesisatı harap olmuş
tur. Bu sulkasi.İn sebebi zannolunduğu-
118 göre Ukrayna nasyo~liıtlerinin ko
müni~tliğe mai! gazeteler• ~a.san mat
baayı tahrip etınek istemelerıdir. 

Leh tayyarecileri 
-·-

ki/atın mükemmeliyeti de bunda bii -
yük rol oynamaktadır . ., 

Demek bi.z, Amerikanın tekn'ik sis
temlerini, ıarkın ucuz el emeği ile 
birleftiren yeni bir sınai medeniyet 
karşısnda bulunuyoru:z. Japonya yük 
sek ücretler ve a% meaai aaatleri esa
sına ibtina eden Amerika refah me
totlanndan u:r.aklaşmqtır. Orada a -
mde 9 - 11 saat çallfmaktadır. Hal
ta tatili yoktur. Bir amel<!nİn ayda ka 
nunen iki gün tatil yapmağa hakkı l)Qr 

dır. Ücretlere gelince: Bu <!rk.,kler i
çin iki yen'den bi~a;r: la:zl~, !'adı~lar 
için bir yenden bıra zek•ıktır, hı bu 
mikdar garpte if'•izlere her gü'! veri 
ı.,n tazminata tekabül etmektedır. 

Bu ücretlere "kıtlık ücreti,, diyen -
ler oldu. Fakat vaziy.,t hiç te öyle de 
ğildir .. Son bir i•tatirtiğe bakaruı!' ar 
da 85 yen lıazanan bir amele aıle•ı
nin ayda 1 O yen tasarruf etti~ini gö
rürüz. Çünkü Japon amelesinin hayat 
~eraiti Garp amelesinin hayat şeraiti .. 
ne uymaz:. 

Sinema, otomobil ue sporlar Japon 
yayi asırlarda~ b.eri deva~ eden .es~i 
h tından ınhıraF ettırememıflır. 
F7l'hakika Japonlan~ ~azla çocu_k gai 

1 · d kurtulmak ıçuı kız evlatları-
esın en tt ki .. ı· • evlere sa ı annı &oy ıyen-

nl ı ubmu1mı r Fakat her kavmin ken -
er u unu · 

• 
lktısat vekili Celal B, Ankara da 

ANKARA, 3 (Telefonla) - lktı11at vekili Mahmut Celal Bel 
bugün fehrimize avdet etmif ve is ta.yanda mebu11lar , vekalet erkôfı' 
ve doatları tarafından istikbal edilmişlerdir. 

A 

Ayan azası Yunanistanda dikta-
törlük isteyenleri takbih ediyor 

ATINA, 3 (fı'füliyet) - Ayan mclia:nin dünkü celsesinde Möıı' 
Kondilis ile Mösyö Haci Kiryako ve diğer bazı hükiimet adamları~ 
diktatörlük hareketlerinde bulunduklarına dafr ayandan Mösyö Gtl" 
loryadisin vermiş "1.dı.ığu takrir münakaşa edildi. 

Bir çok kimseler söz alarak hükumetin L'e nazırların diktatör 
lüğe karsı olan temayüllerini takbih ettiler. B<lfvekil Mösyö Çaldarİ • 
sin takr ~rin münakaşası esnasın •la meclisi terkedip gitmesi teesıii • 
rü mucip old:.ı. 

Başvekilin ayrılmasından sonra Yunan kanunu esasisine karşı 1" 
pılacak her hangi bir hareket iç:n hükumetin mes'ul tutulması hak/dl' 
daki teklif kabul edildi. 

Gümrükler U. Müdürlüğünün tami 
ANKARA, 3 (Telefonla) - icra Vekilleri heyeti 933 mali yıluıl 

ait iptidai maddeler cetvelinde yel' almıyan !iptidai maddelerden alıtı 
ma:t lii:ı;ım gelen resimleri muteber bir banka tarafından verilecek il' 
ıninat mukabilinde üç takıitle alınmasını kararlaftırmlf ve Gümrülılll' 
umum müdürli'ifü bu taksitleri, 20 mart, 20 nisan, 20 mayısta alı,,_ 
aını ue günü geçmif taksitler ı:çin banka teminatının paraya tahvil e ' 
dilmek suretile derhal alınmasını alakadarlara bildirmiftir. 

Esnaf bankasının teminat mektuf 
farı kabul edilmigecek 

ANKARA, 3 (Telefonla) - Maliye Vekiileti lstanbul Esna/~ 
kası tarafından uc•ilecek teminat mektuplarının is' arı ahire kadar iti 1 
bul edilmemerini kararlaşhrmış ve bu ' hunu alaktJ' 
makamlarla gümrüklel'e tebliğ edilmiftİr. 

Rusga ile geni ticaret itilafı 
ANKARA, 3 (Telefonla) - Rusya hükiimeti ile yeni ticaret rti 

lc.fı imza edilm~lir. Yeni itilaf nameye göre 30 Niaan 1930 tarili:,,JI 
imı'a edilmiş itiliilname ile ( 'karrü r ettirilen 2 Milyon liralık ithal.-' 
ı:hraç haddine 600 bin lira daha ilave edilmif ve umumi kontenjan l~, 
fesinin 344 C. 328 B. ve 660 numaralı pozisyonlarına 111~ 
münhasıran Kafkas hudutlarından geçirilmek far,:le 150 ~ 
liralık kontenjan ilôve edilmiJtİr. 

Almangada hükumete muhale/ el 
BERLIN, 3. A.A. - Havas muhabiri bildiriyor : 
Alman hükumet mahafili Al manyada bir muhalefetin tefek 

arifesinde olduğunu nazarı itibare almakta ue son günlerde bazı g 
teler hakkında verÜen memnuiyet kararlarının bu hususta mevcııl 
lan asab:yeti göstermekte olmasından endife etmektedirler. BafU 
/in Tampelhof nutkunda "menfi tenkide dair olan beyanatı da 
ziyade naza:rı dikkati celbetmiştir. 

Salih Paşa 
Tamam en iyileşti ve valiyi 

evinde ziyaret etti 
ERZURUM, 3 (A.A.) - Kol

ordu kuman~anı Salih Paşa tama
men iadei afiyet etmittir. 

Salih PaŞ9. dün bir müddet has
tahane bahçesinde İstirahat ettik -
ten sonra valiyi evinde ziyaret et
miştir. 

Kayseriee çıkan ihtilaf 
ANKARA 3 (Telefonla) -

Ankara imar ~üdürü Semih Bey 
Kayseride yen> plan münasebetile 
yıktırılmasına başlanan çarşı işin
clen doğan bazı ihtilafları mahal -
!inde tetkike memur edilmiş ve 
bugün Kayseriye hareket etmiş • 
tir. --

diaine mah•us iidetl<!ri yok mudur? . 
Bu mütalealardan sonra muh~rrır 

makale•inin sonunda Japon tehlı~e • 
sinin ciddi olduğunu söylemektedrr. 

"Messager d' Athenes" den: 

M. V enizeloa, M. Papanastasiou .. 
nun Balkan misakı hakkındaki mek .. • 
tubuna cevap olarak fU m<!ktubu gos 
termiıtir: . . 

Baıııekil ile H arıcıye n~zı~ının 
matbuata vôki beyanatında hukume
t · bir taraftan misaka ve protokola 
ın dıg' •er taraftan teırii mecli•lerdeki 

ve ld • beyannamesine vermek.~e o '!B'U ma .. 
nay< doğru olarak tefsır <!tmlf oldu • 
ğunu tekrar etmiş olduklarım ya:zı • 
yorsun. .. 

Bu manaya göre protokolun 3 u'!
cu madde•i Balkan harici bir deııletın 
ve bir Balkan devletinin muhtemel t~ 
arruzuna ue hükUmetin beyannamesı 
büyük bir devlet ile bir Bal~an. deıı -
!eti a<asında bir ittifak mahıyetınd". • 
ki bir taarru::r.a taallük eylemektcdır. 

Başvekil ile Harici}'e nôzırının ~e· 
yannameleri, lilhaki!',a beynel~ılel 
bir kıymeti haiz degılse de, mısak 
hakkındaki aleni münakaşala<a şaya
nt memnuniyet bir tarzda hateme çe -
kmektedir. 

Iİrmak-Filyos ha 
,,.ANKIRI, 3 (A.A.) - 392 

lometre tulünde olan Irmak -
yos hattının 933 senesinde ik 
edilen 298 kilometresi i•let 
açılmıttır. Geri kalan kısmı da 
senesinde bitmek tartile ihale 
mi,tir. ln~aata hararetle devıaıO 
dilmektedir. 

Çok arızalı olan Filyos - E 
1 i arasındaki 60 kilometrelik 
mm elektrikle i~letilmesi husd 
sunda bir Amerikalı müte 
tetkikatta bulunmaktadır. Bu 
mm yüzde otuzu tuneldir. 

Casusluk 

F ransada bir 
Casus yakalandı 

PARIS, 3.A.A. - Diğer bir. 
he.ahına casusluk yapan Kraull ~.-.. "'' ı 
de bir yabanct yakalarunııtır. KralP"• 
zetelere ilin vererek memurlara •• 
lere para ikraz etmek teklifinde 
muıtur. Casuı, paraları ikraz el 
sonra milli müdafaaya tealluk ~ 
•ik~lar talep ediyordu. Bu harekeli 
çabık meydana çıkanlmıı, habel' 
miı v~ taraııut altına alınnuı .,,e 
olunmuıtur. 

-------·,---~~-~ 

Hamburgda bazı kolll 
ler idama mahkum old 

BERLll\', 3.A.A. - HambUrl 
kalade malıkeıneıinde komüni~t'1 
hine açılmış olan dava bitıniftır· 
idama, 33 kişi 15 seneye kadar 
hapis cezasına mahküm olunnıut. 
:,:i beraat etmiştir. 

Almanyanın borçl• 
l.ONDRA, 3. A.A. - Alm•ı:.,. 

malı reımiyesi devletin alacaklı 1-1'. 
sında, uzun ve orta vadeli bofÇ 
kında cereyan eden müzakerata 
de d~vam ediimittir. Berlin'den 
habel'lere göre, müzakere edileli 
ca maddeler meyanında Alma" 
meselesi de vardlr. 

Makedonya valii unı\J 
istifa etti 

ATINA, 3 (Milliyet) .. -;ı; 
kedonya valii umumi~i Mo•~ 
gomis istifa etti. lstıfası 

1 
" 

Çaldaris tarafından kabu 
du. 

Bunun sebebi 
ademi merkeziyet ~ 
ki için dahiliye nazıd,ı, .",atı# 
yapmakta olduğu teş 

1 
11ııJ;;,ı-, 

kumet tarafından kabu 0 

masıdır. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~~~--~~~~~~~~~---
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lflCLE~ 
Kız mı oğlr" mı ? 

ÖteJen beri insa Tın merak 
ettikleri ,eylerden L.i doğacak 
rocuğun cinaidlir. Acaba kız mı o
lacak, oğlan mı?. 

ŞEHİR HABERLERİ Ne mi yapar, istifa eder 
Necmettin Sadık Bey arkadaşı. 

mız gazetesinde çok mühim bir i
dare noktamıza temas etti, 
Arkadaşımız şöyle ba,lıyor: - Canım kız olsa, ne olur, oğ

lan olsa ne olur?. 
Eskiden detlerdi ki; 
- Erkek olsun, eli ekmek tu -

tar .. 
Şimdi eli ekmek tutmakta, daha 

doğrusu tutmamakta erkekle kız 
llTa<lnda pek fark yok. 

Bilmiyorum hangi memleket kız 
f~uğu olan aileyi tazPyet ederler· 
mış. Saçma şey! Kadının kadri bi
linmediği devre ait bir hurafe ola
cak. Lakin inkar etmiyelıim ki; 
)'Üzc/e seksen aile, erkek çocuğu 
İster. Sanki erkek olunca insanlık 
meziyetlerinin yüzde doksanını ka 
%anmış gibi. 

Zaten - id"ral ederim - ailenin er
eğe izale edilmesi de haksızlık -
r. Serapa haksızlıkhr. Çocuk a _ 
nın malıdır. Bunu bütün tabiat 
nunlanna rağmen babaya ver -
ek saçmadır. Lakin bu saçma o 

adar değiştirmiştir ki; kimse bu
,. değiş~'rmeye kalkmaz. 

Neyse, bu tarafı pek kanırtırmı -
alım da işimize bakalım. · Guya 
~rqpada doğacak çocuğun erkek 
ı, kız mı olduğunu keş/edecek bir 
l bulmuslar. Üstat Besim Ômer 

<UiU."..•.n b~nu pek ciddi telakki et· 
. edıgıni gazetelerde çıkan sözle • 
nden anladım. L\'yor ki: 
k; ~~ma ailesinin isteJ.iğiniı;ı 

•nı •oy/emeli. Eğer tahmın eı{!:. 
en doğru çıkarıa ne ala, aksi çı -
tırs? tıile sevinç arasında doğruE ':'!dbetsiz tahminini unutur. 

s,.. en hocıılann !imamların 
e şeyhlerin baska bi; sistemi var-
ış.. . 

Sorduklan zaman: 
- Kı:r. olacak.. Derlerse aksini 

e evin gizli bir yerine yazarlar • 
'f· Kız olmaz da oğlan olursa he 
en: 

tıM Gusülhane kapısının arkasın· 
Yazıyı okuyun! a'!iye ev hal -

nı 0 raya gönderirlermis. Oraya 
a evvelden: • 
(Gelin hanımın çocuğu oğlan • 

ır) 

'!iye yazarlarmıs. Eğer tcıhmin o . 
grq çıkarsa kimseye haber ver • 

eden bu yazıyı oradan siler, ge • 
rlermiş .. Keramet denilen şeyin 

e _dcılaveresi keşfeditlince ne ba -
gı şey oluyor, değil mi? 
Besim Ömer Paşa diyor ki: 
- Eğer böyle bir keşif imkanı 
lunurS'a cemiyeti beıreriyerlin mü 
:tenesinde büyük bi; tahavvül o-
r. 

Doğrusu bu tahavvülün neden 
'et olacağını kestiremedim. Do
ccık bir çocuğun erkek veya kız 
""tığını üç dört ay evvel bilme -
n cemiyet, hatta o aile üzerine ne 
Biri olur? Eğer doğacak çocuğun 
sini arzuya göre tayin etmenın 

ni isteyince doğacak çocuğu kız 
Ya erkek yapmanın b~r yolu bu -
ursa eht 0 zaman bunun cemi • 

EKONOMi 

Esnafın kazancı 
-·-

Layihada ismi geçmiyen 
sınıfların nisbetleri 

tesbit ediliyor 
'.Aldığımız maliimata nazaran 

lstanbul maliye mürakipliği yeni 
kazanç kanunu layihasında isim -
!eri :ı:ikredilmiyen esnaf sınıfla -
rının diğer alakadar sınıflara kı • 
yasen vermeleri icap eden vergi 
miktarını tes'bit için ticaret oda • 
sına yeniden müracaatta bulun -
muştur. 

Evvelki günkü oda meclisinin 
kırk kadar esnaf sınıfının emsali
ne kıyasen vergi nisbetleri tesbit 
edilmişti. Oda meclisinin bu va -
ziyette sık sık içtima etmesi la -
zım gelecektir. 

A!manyanın yumurta kontenjanı 
Yumurta ihracatımızın son za

manlarda düştüğü fena vaziyetin 
ıslahı için yapılan teşebbüslerin 
ilk müsmir neticeleri alınmağa 
başlanmıştır. Yumurtalarımı -
:ıın başlıca mahreçlerinden olan 
Almanya son aylarda daima Tür -
kiye için 209 kental yumurta kon
tenjanı vermekte idi. • 

Tabii bu kontenjan miktarı bi • 
zim için kafi gelmemektedir. Al _ 
~anya yapılan teşebbüsler ü:ı:erine 
mayıs ayı için Türkiye bissesine 
S09 kental yumurta kontenjanı a
ymnıştır. Dün bu karar alakadar
lara bildirilmiştir. 

Esnaf bankası 
İçin tahkikat 
Müddeiumumilik Yolf'u 

arattın yor 
Esnaf bankası işi hakkında ken 

disinden malumat alınmakta olan 
şehir meclisi azasından Galip Bah
tiyar Bey, dün de müddeiumwni • 
liğe davet edilmiştir. 

Müddeiumumilik Galip Bah -
tiyar Beyden aJmağı lüzumlu bul
duüu malUınat, dünden itiLaren 
hitama ermiş bulunmaktadır. 

İfadesine müracaat için aran -
makta olduğunu )'l'zdığımız Al -
man tebeasından Volfun ikamet -
galu henüz öğrenilememiştir. Volf, 
zabıtaca aranmaktadrr. 

Esnaf bankası hakkında idari 
tahkikat yapmakla meşgul olan 
iktısat vekaleti şirketler komise -
ri Ziya Cemal Beye, dün müddei
umumilikçe bir tezkere yazılarak, 
bu mesele etrafında yaptığı tah -
kikata ait fezleke kendisinden iste· 
nilmiştir. 

Fezleke üzerinde müddeiumu
milikçe de adli noktadan ayrıca 
tetkikat yapılacaktır. 
Bk"LEDIYEDE-- o•--- - ---

ı ' 

Mütekait Eytam ve Eramile ait maaf )'Oklamaları lıer tarafta devam 
ediyor. Remıimiz bunlo.rdan biriırini gö•teriyor 

Kayseri fabrikası 1 MAHKEMELERDE 

1öldürmek kastı y~k Turkstroy mühendisleri 
dün Ankaraya .2"ittiler Muhtar Ömer ağayı öldü

ren adam çıktı 
Sarıyerde Gümüsdere muhta -

rı Ömer ağayi, kendisine sattığı bir 
çuval kömürü, geri almamasına hid 
detlenerek çifte iJe öldürmeğe te
şebbüs etmekten suçlu renç.ber Ra 
mazanın dün ağır cezada duruş • 
ması yapıldı. 

Kayseride yapılacak pamuk Ramazan, çifteyi Ömer ağayı 
mensucat fabrikası hakkında Süm korkutmak maksadile kullandığı -
mer Bank ile müzakeratta bulun _ nı, kendisini öldürmek aklından 
mak üzere şehrimize gelmit olan geçmediğini siiyledi. 
Turkstroy müdürü M. Zolotarev i- Davacı vekili, öldürmekte~ 
le refakatinde bulunanlar dün ak- b ii"&ünün vaki olduğunda ısrar et-
Şamki trenle Ankaraya gitmişler- t i. 
dir. Suçlu müdafaada bı:lundu. 

M. Zolotarev ve refakatinde bu Mahkeme, İcabını düşünerek ~te 
lunan dört sanayi mühendisi, Sov- cHürmek kastı görmediğinden ıuç 
yet Hıuiciye komiserliği namına lu Ramazanı yalnız bir ay hapis ce 
heyete ittirak etmiş olan M. Mil _ zrısına mahkum etti. 
ler Sümerbank ile Bakırköy fahri- Ramazan, bu müddeti tevkif • 
kasını ziyaret etıniştir. hanede geçirdiğinden dün akşam 

M. Zolotarev dün bi:ı:e Kayseri se:-best bırakıldı. 
fabrikası hakkında şu beyanatta Başka güne kaldı 
bulunmuttur: Maryo Salamon firması na -

- Turbtroi için hazırlanan pro - mma verilen bir kaınbiyo vizeıi-
jede her fey dil§ünülmüttür. Termo e-
lektrik iota&yonu, makine tanıirharu>- n'.ıı Narliyan müessesesi namına 
si, ~epolar, su tevziatı, borular, bak _ muamelesini yaptırdıldan iddia e-
kalıye, memur ve müıtahdeminin ika- ılı lerek haklarında takibat yapılan 
metgilılan projeye dahildir. Fabrika ki10!'.'lbiyo memuru Adnan ve Bür • 
üç krsımdan mürekkep olacaktır: ip-. hımettin Beylerin dün de ağır ce-
Jikhane, nesç atelyeleri, boyama dai - ı:ada muhakemelerine devam edil-releri .. 

Yapılacak pamuk mensucatm & _ di. 
sortinıaru çok Ç•§itli olacakhr. Fabri- Bu meseleye dair ebli vukuf 
ka için Sovyet imalathanelerinde ya- tarafından verilen rapor okundu. 
prlan makineler D»dern menauca.t aa- Suçlular vekili raporun mütena • 
nayiinin bütün teknik icaplarııu ihti-
va ebnoktedir. kıs olduğunu iddia etti. 

Tenno elektrik santralinde her bi. Bunun üzerine mahkeme heye-
ri 1500 kilovat kuvvetinde üç turbin ti, raporun yeniden tetkiki ve bazı 
bulunacaktır. Fabrika Türk mahru - husu11ların sorulması için duruşma-
·katı ve Türk mevaddı iptidaiyesi ile yı başka güne bıraktı. 
çah§acaktır. Proje fabrikanın iki mia 
ıın., te--.i edilebilecek şekilde tanzim Ağır ceza da naklediliyor 
edilmittir. 

Riyıuetiındeki komisyonun ilk i,i Divanyclundaki Muallimler Bir 
Ankarada Süınerbank ile bazı tek liği bmasında muvakkaten yerle-

nik noktalan teobit etmektir. Fabrika şen ağır ceza ve diğer ceza mah • 
nın makineleri halen yapılmaktadır. kemelerinin postahane binasına 
Ye bu ayın sonuna doğnı Kayseriye nakli için bütün hazırlıklar bit 
gönderilecektir. Montaja oonbaharda miştir. 

RIFTE 

• 
iş üniversitesi --Ankara Gazi enstitüsünde 

yeni teşkilat yapılıyor 
Maarif vekaleti, İstanbul yük -

l &ek muallim mektebi için yeni lbir 
teşkilat vücuda getirmiştir. Bu teş
kilata göre yüksek muallim mek -
tebinin kadrosu tevsi edilmekte , 
mektebe bazl şubeler ilave olun • 
maktadır. 
' Müessese lise ve orta mektep -

!ere muallim yetiştirecektir. Ta -
lebe, şimdiye kadar olduğu gibi, 
tedrisatı üniıversite fakültelerinde 
takip etmiyecekler, ayrı muaHim • 
ler tarafından, ayrı den:lıanelerde 
okuyacaklardır. 

Ankara Gazi teri.iye enstitüsü 
meslek şubeleri, İstanbul yüksek 
muallim mektebine raptedilecek -
tir. 

Ankara Gazi enstitüsü yalnız 
iş ve beden terbiyesi şubelerini i'h· 
tiva edecektir. İş şubesinde mem· 
leketin muhtelif sahalarda ihtiya
cı e>lan sanat sahihi gençler yetiş
t irecektir. İş şubesi orta derece • 
de bir ihtisas sanat mektebi, be • 
den terbiyesi şubesi de yüksek de
recede bir ihtisas müessesesi ha -
!inde idare olunacaktır. 

İstanbul yüktek muallim mek
tebinin yeni te,kilat ve kadrosu ö
nümüzdeki eylulden ;tibaren tat -
bik edilmeğe başlanacaktır. 

Bakalorya ---
Ecnebi, eka'lliyet ve lıuıuai 

mekteplerin imtihanına girecek sı
nıflannın listeleri bu mektepler ta 
rafından maarife gönderiılmitti. 

Maarifte liateler tetkik edil -
mektedir. Verilen karara göre derıı 
vaziyetleri :ı:ayıf görülen talebe 
imtilıan01 giremiıyeceklerdir. lm -
ti'lıana gireıniyecek talebenin lis • 
tcleri peyderpey ait cldukları ınek 
tebe gönderilecektir. 

Boşuna mı 
Telaş ediliyor? --Hamit Beye göre Ticaret 

odasının v•zİyeti bu 
Şehir plim itini tetkik edecek 

~ride bir liman ve bir iktısat müte 

Hamit Bey 

hassısınm bu -
lunmadığı bak • 
kında Ticaret o
dası meclisinde 
evvelki gün Li • 
man tirketi u -
mumi müdürü 
}1amdi Bey bir 
takrir vermi§ ve 
bu takrir üzeri -
ne belediye nez
dinde bu husus • 
ta tejdııbüsat ya
pılmasına karar 

"Mahiyetini anlıyamadığım mü
esseselerden biri de lstanbul'un 
Şeh'ir Meclisidir ... Bizim Şeh;r 
Meclisi kuruluş itibarile tamamilc 
nazaridir. Belediye islerini tama
mile belediye rei~I . dilediği gibi ida 
r~ eder. istediğini ya:;>ar, i tediği
m yapmaz. lllecliste kendisine bir 
sucıl sorulsa nezaketen cevap veıı:r, 
nezaket gösterip cevap bile ver • 
mezse ne lazım gelir? Sehir Mec-
lisi: • ı 

- Seni az/ettik. 
Veyahut: 
- Sana ademi itimat beyan edi

yoruz! 
Diyemez ya. Deıre bile beled'iye 

reisi gene yerinde değil mi? 
Şehir Meclisinin kaza hakkı da 

yoktur. Halbu ki şimdi toplanıp 
mahut Esna/ Bankası hakkındcı iza 
hat frtiyecek ! 

Bu izahcıtı aldıktan :ıonra ne ya
pabilir.' 

Elinde ne gibi bir kudret ve sa. 
lahiyet var ki birşey yapabilsin?,, 

Arkadaf1111ız fikrinde tamamile 
haklıdır. Ne fili, ne idari ne kazai 
hiç bir hükmü olmıyan Ş~hir Mec
lisi kuruluşundaki lıatanın esiri ve 
kurbanıdır. 

Dediği gibi {meli malıut Esnaf 
Bankası hakkında belediye renin
den izahtıt istiyecek. Alacağı iza
hat ne olar.a olırun neticede ne ya
pabilecek? Bana öyle geliyor N.i 
Şehir Mecliırinde patlıyan bu mese
le o kaılar dal budak salmaırına, 
mahkemelere kadar gitmesine rağ
men gene Şehir Mecli.:ıinde beledi
ye rei•inin d~iği gibi bir bardak 
ıruda fırhna ,elılinde Jurıılacaktır. 
O kaılar ki matbuatı, mahkemeleri, 
Jltlirı umumiyeyi, vekaletleri "al
tolarca ifgııl eden bu elim macera 
ktırşuwnda Şehir Meclui hatlii müs
tereken ve mü!tel.l'den istila etm~ 
yi bile hatırlamıyacaktır. 

Necmettin Sadık Bey arkadaşı- ' 
mız sonıyar? ı\ 

- Şehir M ecliıri ne yapabile • 
cek? _,_ _( 

Nasrettin Hocanın lıkrmı tam 
yerindeJir: 

Ra,lrmetli kürsüye ~ıkmış. Fakat 
aöy/ıyeceğirJi una#mu~ D .. .. .. 
kr r UfUnmuş, 
vranmış, nafi/.,, Nihayet: 
- Ey cemaaet, Jemif, nze bir 

feyler ıöyliyecektim. '.Ama biT tür 
lü aklıma gelmiyor. 

Cemaat araSlndaki çocuğu ses • 

lenmiş: ' 
- Aman baba, ıöy~'.yeceğİn ak-: 

lına gelmiyorsa kürsüden inmek te 
aklına gelmiyor mu? t 

. latanbul halkı cemaat oldu Şe • 
hır Meclisi de Nasrettin Hoc::! 

Burhan CAHJT 
----~ ti beşeriye üzerinde bir tesiri 0 _ 

ilir. Lôkin doğacak çocukların 
veya oğlan olacağı evvelden 

şfetmek çocuk takımlarımn penı 
veya mavi rengini ta)l'ninden 

1ka neye yarar?. 

ba.şlryacağız. Fabrikanın gelecek Ma Üç dört güne kadar nakil işi-
SaJı günkü top Jantı ~:"!z'.§letneğe ba,lıyacağmı ümit edi- ne başlanacaktır. 

--o- ,-----------~-----------~ 

verilmişti. Bundan dokuz sene ev
vel Başvekaletin verdigi direk • 
tif üzerine lstanbulun iman ve 
~hre yeniden verilmesi laznn ge· 
len şekil hakkında ticaret odasın -
d ; tetkikat yapmak üzere bir ko • 
misyon toplanmı§tı. 

Eski Arnavutluk kr;ı;-
şehrimizde 

Eski Amavutlı.ık kralı prens 
Wied tenezzüh için Bükre§ten şeh· 
rimize gelmiştir. Adalar güzelleşiyor 

Zaten mübarekler güzeldir. 
rla güzelleşmiş değildir ki .. Bir 
ç çiçek, birkaç kanape ve biraz 
zen ile daha f(k, daha muntazam 
.e gefrler. Hele ufak vapurlar -
ıskele ve diğer seyir yerleri ara· 
da bağlanırsa ala olur. Bir de 
ü yapı~ıyormuş.. Demek eğlen· 
de yerınde.. Lakin kızmayın!. 
şey söyliyeceğim. Adaların bü-
bunlardan evvel mühtaç oldu • 

bir şey vardır ondan ne haber? 
meselesi .. 
~kın.: H ;. valar kurak gitti. Da
sımd ıd ~n scıhrınçlar yarıya İn • 
Ona hır çare bulabiliyor mu • 
?. 

• FELEK 
~~~~~-·~~~~~~~ 

mnastik 
nlikleri 

18 mayıs cuma günü yapılacak 
n lise ve orta mektepler yedin
jimnastik şenlikleri ~in önü • 
:ı:deki cuma günü bütün mek -
ler talebesinin iştirakile umu • 
bir pro,va yapılacaktır. 
Jimnastik şenlikleri bu sene 
dıköy stadında olacaktır. ls • 
bul lise ve orta mekteplerinden 
ve erkek olmak üzere şenlik • 
0500) talebe iştirak ede • 

tir. Bütün Türkiyede tenlik • 
iştirak edecek talebe adedi on 

dir. 
Şehrimizdeki şenlikler için Maa· 
_vekaleti başmüfettişlerinden 
~ Sırrı Beyin riyasetindeki 
1•Yon hazırlıklara devam et -
tedir. 

Enıaf bankasından alacak- B. 
lılar hissedar olacaklar lZ hög/e düşüniigoruz, 
Şehir Meclisinin salı günü ya -

pacağı fevkalade toplantı için be • 
le ?.iye riyaseti hazırlıklar yapmak 
tadır. Vali Muhittin Bey Esnaf 
Bankası müdürü Hamdi Rasih 
Beyden uzun boylu izahat almı~tır. 
Öğrendiğimize göre, belediye riya 
seti, salı günkü içtimada, Esnaf 
Bankası müzakerelerinin hitamın
da, bu müessesenin tasfiyesi veya 
devamı faaliyeti için Şehir Mecli
sinden bir karar isteyecektir. Ma _ 
amafih belediye riya<>eti kendi nok 
tai nazarı olarak bankanın deva . 
mını teklif edecektir. Belediyenin 
banka hakkında noktai nazarı Ş\!· 
dur: Bankanın muamelabnın tan -
zımi için, müessesenin devamı ha
yatına imkan vermelidir. Bundan 
b&.fka bankadan alacakJı olanla • 
rın hepsini bankaya hissedar kay. 
d~derek borçları bu tekilde tan • 
zjm etmelidir. Bu vaziyette banka 
a ı;:ca~lar~nı peyderpey tahsil için 
makusaıt hır Zemin hazırlaını~ ola
c tır. 

Şehir mezarlığı 
E~~l-;e, Zindrlikuyuda mezar

lık tesısı ıçın satın alınacak 
99 h"b' arsa-

nın sa ı ı çıktığı ve bir kısm _ 
nm da emlaki milliyeye ait oldu~ 
ğu ve bu yüzden belediyenin ar _ 
sayı satın alamadığı yazılmıştı. 

Belediye bu arsanın karşısın • 
da bulunan 400 dönümlük araziyi 
dönümünü 72 liradan satın almış 
ve tapusunu çıkarmıştır. 

Şehir mezarlığı buraya yapıla
caktır. Tesisat için 34 bütçesine 
tahsisat konacaktır 

Siz acaba ne dersiniz? 
d 

Ticaretin birçok şekilleri var _ 
ır: Bunlar i · d k' · · 
d 

çın e ımısı goyrime§ 
ru ur. Fakat . 

ıster ntefru olsun is· 
ter gayrimeıru olsun, hepsi DfQğı 
3•ukarı bir mesaiye alın ter· b" • • ' r:ne rr 
dıdınmeye ihtiyaç hi$seltirir. Ve ni 
hayet hepsinde ağır veya zayıf, pa 
halı veya ucuz, canlı veya cansız 
bir madde ticarete mevzu te§kil e· 
der. Fakat bunlardan maada tic:are 
tin bir başka babı vardır ki bu gibi 
kayıtlaradn tamamile ôz.adedir. 
Mevzuu nihayet bir iki çilt söz ıJe
va bir telefon veya ihi satırlık bir 
mektuptur: 

- Rica ederim Mehmet Bey bu 
if böyle olsun .. 

- Falanca bey selam ediyor ve 
diyOT ki .... 

Bu kadarcık söz bütün İ§lerin yo 
luna girmesi ve meselenin lelle 
halledilmesi için kôlidir. 

Bt<rada sermaye sağlam yüksek 
bi.,. ~vki, va:ııtai ticaret ahbap .. 
lık, ve netice paradır ... Zarar ihti· 
mali yok, kCir yüzde dolı:san mü .. 
emmendir. 

Fransızlar buna adla sanla nü -
fuz ticareti diyorlar. Ve bu ticare~ 
te karıı tedabir almak için canla 
başla çalışıyorlar ... Fransızları ten 
bih eden şey bilhassa son zaman
larda ayyuka çıkan mali rualet · 

ler olmuş ve bir takım yüksek rüt
beli memurların nüfu:z ticaretine 
başlan a§llğı na&ıl da/Jıkları mey -

Jana çıkmrşhr. Bunun üzerine 
Fran:ıı.z.lar "Aman!,, demişler IJc! 

nülus ticareti yok! Tevhit mektu · 
bu yok!,, diye her tarafa emirler 
ve tamimler yağclrrmışlarclır. Dün· 
yadcı her memleket bundan müşte
kidir. Buna kar§• tedbirler almak · 
tadır. /1:1peratorluk devrinin kötii 
bir mirası olan bu usul bizde dl! bir 
vakitler alıp yÜrÜmÜflÜ. Fakat bu 
gibi vaziyetler kar§tsındtı daima 
miiteyakkız bulunan hükUmetinıiz 
ve teşrii kuvvetimiz derhal muııy -
yen bir ;ı;aman için avukatlık yapa 
mamaları bunun bariz bir delili · 
dir. 

Şimdi memnuniyetle Oğreniyo .. 
ru:ı: ki Nafia vekaleti de Nafia İ§· 

lerinılen i•tifa edip ayni dmreler -
de İf takip efmeği, taahhüde giriş
meği fidJetle menetmiı ve bunun 
için hapse kadar giden cezai müey
yedeler koymuştur. Bu tedbirdeki 
isabeti takdirle ve a/k'fla karplar 
ve bunun diğer iş şubelerine de lef 
milini temenni ederd. Nüfuz aiyase 
tine, har§ı bütün idare ak•ammda 
umumi tedbirler alıTSak o .:ı:aman 
bünyemizin daha sağlamlaıtrğın. 
görürüz. 

Biz böyle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

50 kişiden mürekkep olan bu 
komisyon uzun süren içtimalar • 
dan sonra İstanbulun nasıl bir şe
hir olabileceğini tesbit etmişti. 

Bundan üç sene evvel de gene 
odada İstanbul limanı ve köprü • 
leriıı vaziyetini tesbit etmek üze • 
re bir komisyon toplanmış ve her 
şeyden evvel büyük bir limana sa· 
hip olan l ıtanbulun limana naza
ran vaziyetinin ne elması lazım 
geldiği de bir raporla tesbit edil
mişti. 

Ticaret odası dün, bu raporlar 
ve şimdiye kadar geçen saAıalar 
üzerinde tetkikat yapmı~ ve ri
yasete vermiştir. 

Riyaset makamı yarın beledi. 
yeye bu hususu da bildirerek ıs•. 
tanbulun imarı planlarım tetkik e
decek, jüri heyetinde ticaret oda • 
sından bir liman miitehassısı ve bir 
iktısatçının bulunmasını istiyecek • 
tir. 

Ticaret odasındaki bu faa~iyeti 
gazetelerden takip eden belediye 
reis muavini Hamit Bey dün bir 
muharririmize deıni§tİr ki: 

"- Henüz şehrin planı mese
lesi mevzuu bahis değildir. Planı 
yapacak adam seçilecektir. Tica -
ret odası azası ~una telaş et • 
mektedir.,, 

Maaş gecikecek 
Belediye bugünlerde memur -

!arına gene maaş veremiyecektir. 
Maaşın may11ın 10 u ile 15 i ara
sında verilebileceği tahmin edil -
mektedir. 

Sabık kral, dün Üsk;i:larda bi-r 
gezinti yapmıştrr. lki gün sonra 
Atinaya gidecektir. 

... r __ B_O_R_s_A __ ıl 
j lı Bankaaından alman cetveldir) 
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12,06 
79,92 

935,71 
3,45,63 

83,69 
3,40,75 

Amıt rdan1 1,17.Sl 

Praıi 
Berhn 
Madrit 
Bel.-rat 
Zloh 1 Penso 
Bülı;reı " Vi1ana 

"< 
4,15 
ıu,75 

19,25 
12:,20 

17 

1,25 
ı.ss 

4 

19.09 
2,02 

5,82,45 
35,07 

4,20 
2.69 

79,33 
4.22 

Sor ya 65,6360 Mo•lı:ov• 11,00,so 

NUKUT 

20 F. Fr•nın: 
J Dolar 
1 lıterhn 

20 Lirl't 
20 F . Brlçi\r.a 
20 Drahtni 

l Florin 
1 ,Sil" A•. 

20 L va 
21 Kur. Çf;k. 

Kurut-

1t39 
117 
642 
214 
115 
24 
83 
22 
23 

106 

(Satr1) 
Kuru1 

20 1. r •• i~re 808 
1 r~zrl• 16 
1 Ma .. k 49 
1 Zeloti 20.SO 

20 Ley ıg 

20 Dinar 63 
l Çeı uoviç -.-

Alt:n 9,25 
1 Mf'<'idi;re 35 1' ~ 

Sanlı.not 237 
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( Haftalık siyasi icmal 
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Hariciye Nazırları seyahatte: 

) .. ---• Buglln ----11J 1 TÜRK SİNEMASINDA 11 
Ankara Türkiyenhı , 

KALBİDİR 
Geçen hafta seyahate çıkan Hariciye 

Nazırları memleketlerine avdet ettiler. 
ltalya Hariciye Müsteşarı Suviç Londra' 
ya gitmişti. Avdetle Belçika'ya da uğ -
radı. Bulgar Başvekili Muşanof Londra, 
Paris, Berlin, Roma ve Budapeşte'yi zi
yaret etti. Romanya Hariciye Nazın 

tere'dir. Çünkü bu siyaset Çin'deki p)as· 
manian milyarlara baliğ olan lngilizleri 
istihdaf ediyor. lngiltere Japonya nez -
dinde res~i teşebbüste botlunmuştur. Ve
rilen cevap)Jl,..... faponya'nın mUaiıedelere 
kar~b.iil'llletkar olduğu bildirilmekle be
rab'er, geçen hafta izah edilen yolda ileri I 
gflilmiyeceği sarih surette bildirilme - f 
mektedir. Binaenaleyh iddia edilebilir 

HIRSIZ filrkçe aözlil büyük inkılip film 

İIAveten: Saygon isyanı. Mll
messillerl ANN HARDİNG ve 

ADOLPH MENJOU. Muazzam 

Titulesco Paris'ten Bükreş'e döndü. 
Fransız l:Jııriciye Nazın Barthou da Le
histan ve Çekoslovakya ziyaretlerini ik
mal etti. 

Bütün bu ziyaretlerin büyük muvaffa
kıyet temin ettiği bermutat resmi teb -
liğlerle ilan edilmiştir. Hakikatte biç bi
rinden bir netice çıktığı anlaıılmıyor. Su
viç Roma protokollerinin şümUI ve ma
hiyetini lngiliz hükumetine anlattı ve &i
labsızlanma hakkındaki Mussolini noktai 
nazarına lngiltere'yi imale ehneğe tekrar 
çalıştı. Ancak lngiliz gazetelerinin lisa
nından bu teşebbüsten bir netice çıktığı 
anlaşılmıyor. lngilizler Koma protokol
leri hakkında izahat almakla iktifa etti
ler. Silahsızlanma hakkında karar ver -
mezden evvel vaziyetin inkişafını bekle .. 
meyi t&rcih ettikleri görülüyor. 

Bulgar gazetelerinin yazdığına göre,
Muşanof'un seyahati Bulgaristan'ın ne
den Balkan misakına iştirak etmediğini 
büyük devletlere izah etmek maksadına 
matuftu. Bu sebepler kafi derecede vazıh 
olduğuna güre, Bulgar Baıvekili geçen
lerde Bulgar Millet Meclisindeki beya -
natıru Londra, Paris ve Romaya ayrı ay
rı izah etmiş olacaktır • 

Jci Japonya'nın cevabı müphemdir. 
f Mesele lngiliz Avam Kamarasmda da ı 
lıararetle mevzuubahsolmuştur. Hariciye ı· 
Nazırı Sir Jobn Simon da müzakeratın 
hararetini artırmamak için baştan savma 

1bir takım sözler söylem.iş ve lngiltere'nin 
kendi haklarını temin edeceğinden emin 1 

·olmalarım bildirmiştir. .· 
Diğer taraftan Japonya'da bütün dün-

ya devletlerine karşı meydan okuyan bir 
'baleti ruhiye bakim olmıya başlamıştır. 
;Japonya'nın artık beynelmilel münase .. 
betler sahasında istiklal.ini ilan ettiği ve 
hiç bir mukavele ve muahede ile mukay
yet olmıyarak kendi menfaatinin iktiza 
ettirdiği yolda yÜrüyeceği aşikar surette 
söylenmektedir. Japonya gelecek sene 
toplanacak bahri tahdidi teslibat konfe
ransında lngiltere ve Amerika ile müsa
vat istiyecektir. Sonra Japonlar Singa • 
por'daki lngiliz üssübahrisini kendi em• 
niyetleri noktai nazarından tehlikeli gö
rüyorlar. Her halde Japonya'run bir ta· 
kım hareketler için hazırlanmakta oldu-
g-u anlaşılmaktadır. 

·~--·---j 

heyecanlı film. 
Bugiln ıaat 11 de t~zi!itlı matinı 

------•.ıı6410] -

SUMER Sinemasında 
( Eaki Artiat:k ) 

Y aı tarifesilcı 

Dllhuliye 25 kurut 

2 Bilyük film birden: 

Ana İztirahı 
ve bllyük tayyare filmi 

UÇAN ŞEYTANLAR 
(16470)-

Konser 

Ancak en ehemmiyetli seyahat Bar -
thou'nun V arşova seyahati idi. Malum -
dul' ki bir müddetten beri Lehistan müs
takil bir siyaset takip etmektedir. F ran
sız Haric.iye Nazırı Lehistan'la Fran&a 
arasındaki eski münasebetlerin ihyası ve 
Lehistan'ı tekrar Fran&a'ya bağlamak. 
maksadi.le Varşova'ya gitmişti. Seyaha
tin böyle bir netice vermediği anlaşılı • 
yor. Lehistan takip etmeğe başladığı 
müstakil siyasetten ayrdmıyacağını 
Fransız Hariciye Nazırına istasyona a • 
yak bastığı dakikadan itibaren anlatmak 
istemiştir. Barthou Varşova istasyonuna 
vardığı zaman. Lehistan Hariciye Nazı
rının kendisini istikbale gelmediğini hay
retle görmüştür. Bilahare anlaşılmıştır 
l ci Leh Hariciye Nazırı Paris'i ziyaret et
t · ği zaman o vakit Hariciye Naz.ın olan 
Paul Bonoour kendisini istasyonda istik
bale gelmediği i~in şimd.i . kendisi .de 
Fransız Hariciye Nazmnı ıstikbale gıt
memiş imiş. Fransız gazeteleri Barth?.u'
nun yetmiş iki yaşına hürmet olmak uze
re Leh Hariciye Nazırının istasyona ka
dar zahmet ihtiyar edebileceğini yaz -
maktadırlar. 

Bu son vaziyetin garip bir tarafı şudur 
ki Rusya üzerindeki tazyiki azacık hafif. 
[ettiği için Rus'lar bir nefes · alıruşlard:r. 
Mançurya istilasından beri Rusya ile Ja
ponya arasında bir harp her gün bekle -
nen bir hadise halinde idi. Şimdi Japon- 1 

ya Çin ile meşgul olmıya ve bu sebeple 
lngiltere ve Amerika ile karşılaşmıya 
haılayınca Rus'lar Si.berya'daki hazırlık
hınnı bitirmek İ.çİ.n vakıt kazandıkların ... 
dan seviniyorlar. Bununla beraber, Çin'
de Japon'ların yerleşmeleri Rusların da 
menfaatlerine mugayiridir. Ancak ani 
bir tehlike şimalde Mançurya'da idi. Her 
h:ıJde Uzak Şark'taki vaziyet çok vahim 
b.,. safhaya girmiş göriinüyor, , 

__,_.._ __ --~- -- . ...,.,. 

Bugün balkevinin Alay köş • 
kündeki temsil şubesinde saat en 
alh buçukta bir konser verHecek
tir . 

Barthou, Pilsudski tarafından da ka
bul edilmiş ve hakkında ihtiram göste
rilmişse de her halde Lehistan'ı müsta
kil yolundan ayıramanuıtır. Diğer taraf
tan Barthou'nun Prag'd.a gördüğü sami
mi kabul Varıova'daki kabulün soğuk -
tuğunu telafi ebnektedir. Anlaşılımttır 
ki Prag ile Paris arasındaki eski samimi
yet devam. ediyor. Maa.mafih Barthou'
nun daha ehenuniyetli vazifesi Varşova' .. 
da idi. 

* * * Uzak Şark'ta tehlike: 
/ 

Japonya'nın Çin'de takip edeceği siya
set hakkında Japon Hariciye Nezaretine 
mensup salahiyettar bir zat tarafından 
söylenen sözlerin her tarafl.a uyandırd~
ğı heyecan dev~ etmek~edır. Japon. Sl• 

uetinin yeni ızahı lngıltere, Amerıka 
~e Rusya gibi cihan devletlerini alakadar 
ediyor. lngiliz ve Amerika gazeteleri Ja. 
ponya aleyhine ıiddetli neıriyat yapıyor
lar.. Bu .gazete!~, ~aponya tarafından 
!akip e~ılecek sıyasetın Vaıington'da 
~ edıle~ dokuz taraflı muabedeye mu· 
g:'yır ol~ugunu Yazmaktadırlar. Filha -
kika lngiltere, Amerika, Japonya, Fran
sa, l!alya, Portekiz, Felemenk, Belçika 
ve Çın tarafından 6 şubat 1922 tarihin
de İmza edilen bu muahedenin dördüncü 
maddesile bu devletlerin biç biri Çin'in 
dahili vaziyetindeki müıkülattan' bilisti
fade diğerlerine faik bir vaziyet ihtas et
meğe teşebbüs etmiyeceğini biribirine 
karşı mütekabilen taahhüt etmi~lerdi. 
Japonya şim.di kendisine sorulmakstzın 
Çin'e para ikraz edilmeme&İ.nİ ve Çin'e 
tayyare sablmamastnı talep ediyor. 400 
milyon nüfuslu Çin üzerine bir himaye 
ilan ediyor demektir. 

Japonya'nın Mançurya'yı istilasında 
birinci derecede aLikadar Rusya idi. 
Şimdi de birinci derecede alakadar lngil-

• • • 
Rusya - Almanya: 

Rusya' nın Almanya ile olan münase
betleri de hafta arası çok gergin bir saf
haya girdi. Rusya Almanya'nm ıark si .. 
yasetinden şüphelendiğinden ıarktaki 
statükoyu bir takım mukaveleler ve ade
?'İ. tecavüz rnise.klarile takviye etmek 
ıstiyor. ~endisi üç küçük Baltık devleti 
olan La~ya, .. F..t~nya ve Letonya ile 
uzun muddet ıçın mısaklar imzaladıktan 
sonra bu devletlerin istiklallerini kefalet 
altına almayı Almanya'ya teklif etmiştir. 
Almanlar hafta arası verdikleri cevapta 
bu Ru• teklifini sureti kat'iyede redde
diyorlar. Bu devletlerin istiklalleri hiç 
bir tehlikeye maruz bulunmadığı için 
böyle bir kefalete lüzum yoktur diyorlar. 

Almanya'run bu cevabı tatsız bir tesir 
yapmıştır. Bir defa sizden bir tehlike 
gelemez diyerek Rusya'nın kuvvetini is
tisgar ediyorlar. Sonra bizden bir tehli
ke gelemez diyerek kendi hüsnüniyetle
rine ister İstemez berkesin itimadı olma· 
sını istiyorlar. Böyle biı: teklif yapılma
saydı, belki de üç devletin istikl.ilini ke
falet altına alan bir mukavele yoktur diye 
mana verilmezdi. Fakat bir defa teklif 
yapılıp ta reddedilirse, o zaman mukave
lenin mevcut ohna.m:aaı tehlikeli mana 
ifade etmeğe başlar. 

* * * 'Avusturya' da korporasiyon: 

Avusturya'da mayısın ilk gününden 
itibaren yeni rejim .başlamıştır. 1919 
da Avusturya imparatorluğunun dağıl • 
maımı takip eden aylar içinde kurulan 
parlementaire cümburiyet idaresi kalkı
yor veyerine ltalya'daki faşizmden mül
hem olan korporasiyon devleti kaim olu
yor.Esasen bir seneden beri Avusturya'da 
eski rejim filen taribe karışmıştı.Şimdi bir 
senedir devam eden fili bir vaziyete hük
mi şekil veriliyor. Yeni teşkilat belediye 
reisleri tarafmdan intihap .edilen v.isi sa .. 
lô.biyetli Cümburreisi etrafında temerküz 
ediyor.. Hemen söyliyelim ki bu Cürn -
hurreisinin salahiyetleri AmeTika Cüm -
hurreisinin salahiyetleri kadar geniş de .. 
ği\dir .. Binaenaleyh korporasiyon usulile 
Avusturya'da demokrasi ilga edilmiyor. 

Ancak şimdi Habsburg hanedanının 
geri gelmesi mevzuubahsolmıya batladı. 
Ne eski ne de yeni kanunu esaside buna 
mani bir kayıt yoktur. Eski hanedan 
1919 nisanında yapılan bir kanunla 

Milliyet'in edebi tefrikası: 67 

KANLI SIR 
ye açıldım, bilmiyo~·· Bana, ~- 1 
nanacağınız şüphehydı •. Fakat ı-. 
11andınız ! Bana, babamın, anne - . 
min göstermediği müsamahayi, 
yüksek insanlığı gösteriyoı·sunuz !. 
Peki, bu neden? Yanılc!ığımı söy -. 
leyin, kalbim, çok ferahlıyacak ••• 
İnsanlar , size, çok fe'lalık. elti • 
ler, değil mi? . 

Maalesef, yanılm1yoı·sun kı-
zım! 

"' "' ,. 
Sırrı Nevres, az çok elimd ,• sa-

yılır. Ona karşı oynayabilecek, be
. d" t nim de kozlarrm var, şım ı. 

-17-
lki gece süren bir içki alemin-. 

den sonra Semine Hanımın evin - . 
den ayrılmıştık. F erhundenin bir
denbire neşelenivermesi, Sırrı Nev 
ı·esi de Semine hanımı da, Melda-

' yı da şaşırtmıştı. Semine hanım, 
genç kıza karşı gizli bir kin besli
yor gibiydi, bana manalr. manalı. 
bakryor: 

- Hayret vallahi, Ferhunde •. 

Yazan: Ma.lımut YESARi 

yi, bu haşan , dik başlı kızı tes
hir ettiniz! 

Ben, Semine ·hanımın kiınaye -
sinden şu manaları çıkarıyordum: . 

- Bunak, seni ..• Sarhoşluk tak 
lidi ile beni aldatır, atlatırsın ha! 
Senin gibi yağlı kuyruğu, ben, o 
toy kıza kaptırır mıydım? Sırrı 
Nevres, budalası da kandı! Bu se
fer, elimden kurtuldun, fakat baş
ka konuşuruz, ihtiyar tilki!.. Se - . 
minenin kolay gündeye gelemiye
ceğini o zaman anlarsın .• Eğer sen 
bir daha burada Ferhundeyi göre-' 
bileceğini, bulabileceğini umuyor
san, şaşarım aklına! 

Melda yaprak yefili 
kırparak Ferhunde'nin 
çimdikliyor: 

gözlerini 
kolunu 

- Çokbilmiş, seni!. , O ilk so
murtkanlığınm ne idi sanki? 

Bu, sarı toz gibi ipek saçlı genç 
kızın yeşil gözlerinde de: 

- ihtiyarı, yere vurdun, değil 
mi? ikiniz de o kadar müstağni 
duruyordunuz ki inandım. , • Yok-

Herkes heni talihli, pelC Defe• ı 
li zannediyıor ve !hiç kimse borç i
çinde pek ·atkıntili giioler geçirdi
ğimden şüphe bile etmiyordu. Et
rafa ·yaydan şöhretim sönmek üze 
re iken Vicdan hanımefendinin bir 
portresini yaptım, tekrar şobretin: 
ıarttı. 

Gene parasızlığım korkunç bir 
şekil aldığı, bu yüzden kabvealtı 
ile oğle yemeğini birleştird>ğim bir 
günde atölyeme zamanın en meş
hur muganniyelerinden Seniye ba
nrm geldi. Yapacağım resmi karar
laşhrdrk, fakat fi.atı hakkında bir 
şey konuşmadık. 

O gün, sanattan, aan'atkarlar -
dan uzun uzun balhsederken gittik
çe fazlalaşan yüzümün sardığına 
kadın dikkat etmiş olmwlı ki: "Her 

Avuaturya'dan ihraç edilmişti. Şimdi bu 
kanunun feshedileceği bildiriliyor. Bina
enaleyh Hab.burg'lar alet.ide vatandaş 
gibi Avusturya'ya gelecekler. Gerisini 
de artık Avusturya'daki efkarı umumiye
den ziyade beynelmilel vaziyetin alaca
ğı istikamet tayin edecektir. Şu nokta 
nnutulmamalıdır ki gerek Av11oturya'nın 
ve gerek Habsburg hanedanm,m ı:nukad
deratı yalnız bir Avuaturya meselesi de
ğil beynelmilel meseledir. 

* * * 
Hicaz. Yemen harbi: 

Arabi•tanda Hicaz Kralı lbnissüud ile 
Yemen Kralı imam Yahya arasındaki 
mücadelenin sonu görünmüşe benziyor. 
Harp mmtakasından doğru haber almak 
mümkün olmamakla beraber, lngiliz 
membalarmdan Mı.sırdan gelen malumat 
imam Y ahya'nın hezimetini bilöınnekte
dir. Münaziünfih olan Nejran mmtakası 
kimilen lbnissüud'un kuvvetleri tarafın
dan işgal edildikten sonra şimdi Hicaz 
aıkerlerinin Y emen'i istilaya başladıkla
rı bildiriliyor. Yemen'in mühim limanı 
olan Hüdeyde de, bir habere göre, tahli
ye edilmiştir. Diğer bir habere göre 
imam Yahya ölmÜ§lÜr. Bu haberlerin 
ne dereceye kadar doğru olduğu malum 
değil. Fakat şu muhakkak ki Yemen -
Hicaz muharebesinde lbnissüud galip 
gelmi§tİr .. 

lbnissüud Hicaz Kralı Hüseyin'i mağ
IUp etlikten sonra Arabistan yanmada -
sında Yemen' den maada hakimiyetini 
münakaş.a edecek hiç bir hükümdar kal
mamıı tı. Şimdi imamı da mağlup ettik
ten sonra yanmadadaki hakimiyeti ta -
maml~ış oluyor. lbnissüud'un reisliği 
altında hır Arap Birliği tahakkuk saha
sına girmiş buJunuyor. 

Ahmet ŞVKRV 

sa, ben, meydanı sana boş bırak
mazdım. , • Ben, senden, elbette 
daha güzelim, daha alımlıyım .•• 

Şikayetini okuyordum. 
Sırrı Nevres'in hayretinde biraz 

da sevinç gizli idi. Kendi kendine: 
- Yalnız başımdan belayı at -

makla kalmadım. • • llerisi için de 
ümit var! Ferhunde, bu ihtiyarı mı 
sevecek? O, dünyada benden vaz
geçemez: • . Hüsrev Bey, kesesini 
açsın bir kere, sonu kolay. • • Ara
dan Semine ile Melda'yı hazfetme
nin yoluna bakmalı! 

Dediği muhakkaktı. 
İçin için, ben de hayret ediyor -

dum. Ben, bu alemlerin yabancı:~ 
iken nasıl oluyordu da bir iki ge
cenin içinde bütün sırlarını öğreni
veriyordum? 

Bir hakikate erdim. İşret ve ~e
fahet alemlerinin içyüzünü göre • 
bilmek için, kendini, o alemlere kap 
tırınamak lazım! 

Sırrı Nevres, yolda soruyor: 
- Nasıl, Hüsrev Bey, eğlendiniz 

mi? 
Onun kanaatini kuvvetlendiriyo

rum: 
- Size çok müteşekkirim, doğ

rusu .... 
Bir kaç gün sonra, Ferhunde or

tadan kayboluverince Semine Ha
nım, Melda, Sırı Nevres, neler dü-

halde işleri:nWin çokluğundan faz
la yonılu:yonunuz. Bir ııkf8Dl ye
meğe sizi beklerim. Hem biraz din 
lenmit olursunuz.,, dedi 

Kadının her günkü da?etile aç
lığımı giderİyorsam da mali vazi
yetimin düzelmesine bir faydası ol
muyordu. Alacaklılar gittikçe be
ni srkıştınyorlardL 

lRTlHALl MUESSlF 
Merhum Baytar Mehmet Ali Beyin 

zevcesi ve Doktor Osman Şerefettin 
Beyle muallim Dürdane hanımın valde
si Ankara elektrik Şirketi müdir mua
vini Mühendis Süleyman Bey ve Bos· 
nalı Süleyman Beyin kayın valde.i Ne
biye Hanurı vefat etıniftir. 

Cenazesi lıugün öğle vakti Uluköy
deki hanelerinden kaldınlarak cenaze 
namazı Bebek camii şerifinde eda olun
dukdan sonra Rııınelibisan kabristanına 
defnolunacaktır. Cen&bı hak kederdide 
anlesine sahri cemil ihsan eylesin. 

Nihayet yapbğnn resme muka
ıJ,i) Seniye ihanundan peşin biır mik
tar para istemeğe karar verdim. 
BİT gün arkasından yaklaş.tun. Al
çak sesle kulağına: 

"- Bir kaç •gündenheri size bir 1 """"""""""""""""""""""""""""""""""'"""""""'""" 
ıey söylemek için bilseniz ne kadar şey yoktu. O, mütemadiyen: 
muazzebim.,, - Artık beni sevmiyorsun sen 

Kadın işti.yalda batını bana çe- eskisi gi:bi değilsin , diyordu. 
virdi: "Her şeyi biliyorum,, dedi Evet, bir zamanlar karnı aç o
ve dudaklarında manidar bir tebes- larak, ·alacaklılardan kaçarak ge -
süm belirdi, 

zerdim, fakat namus.lu idim. Şim-
0, gittikten sonra bu gülünç ser eli, biır hırsız, adi, sefil !bir mah-

güzeşıti dalgın dalgın düşünür • lUk olmuştum. 
ken telefon acı acı çaldı: 

_ Affedersiniz. PırlantA bile- Onun beni ziyaretlerinde de 
ziğimi kaybettim. Belki atölyede hep içimde bir 'vicdan azabı sızlı

yordu. 
düşürmüşümdür. 

Ta-blo bitince gönderdim. Oda, 
- Bakayım. Diyerek telefon - Ankaraya hareketinin arifesinde 

dan aynldım. Yakutlarla, iri pır - bir zarf içinde bin liralık bir çek 
lanta taş-larla müzeyyen bileziği iyi gönderdi. Nihayet kabustan lrurtu
ce hatıl'lıyorduın. luyordum. Hemen terhin ettİğ·İm 

Kanapenin üstündeki yastıklar- yerden bileziği aldım. 
dan birini kal.dıırınca bilezik bü - Fakat nasıl Seniyeye iade ede-
·tün gaşaasile göründü. Gayri ihti- yim? Ona 'her şeyi itiraf etmekken 
yari, bir karar vererek telefona 

dimiı lekelemek demekti. Düşün -
koşbım: dilin, taşındım. Kadın muhakkak 

- Yok seniyeciğim. Her tara-
fı aradım bulamadım. Dedim. gitmeden evvel veda etmek ııçıın 

beni ziyarete gelecekti. Bir ko -
O gün de akşam yemeğini her medi hazırladım: 

günkü gibi beraber yedik. O, bi -
Ieziııjin altı bin lira kıymetinde ol • - Kuzum şu senin bilezik me-
duğunu ve pek zengin bir ahba _ selesi ne roildu? .• Buraya geldiğin 
bmın bayram hediyesi olarai< ver- zaman kolunda olduğuna emin • 
diğini,, fakat maddi kıymeti için sen, Ankara.ya gitmeden evvel se-
değil de, bir .hatıra olduğu için ninle beraber şunu daha d·ikkatle a-
üzüldüğünü söyledi. Ona tekrar a- rayalım. 
rıyacağum vadettim. O: - Birdenbire ne oldun? Eihem-

"Üzulme - diyordu - o ah - miyeti yok böyle şeylerle metgul 
babım çok zengindir, kaybettiği. olma ••• 
mi söylersem da1ha iyisiıni hediye e O söylerken hen arıyordum. 
deceğin11 şüphem yok. Bu esnada bittabi bileziği de bul-

Bİr kaç gün içinde bütün borç- dum. O (buldum) diye haykır • 
lanmı ödeyerek alacal<ldan sus - mamla sözümü kesti. Söyledik.le -
turdum. Fakat ben, eğlenmeııin rimiı işitınemezliğe gelmek istedi. 
bütün manasile bir hırsızdım. Bu Fakat ben saf ve riyasız bileziği 
adi hareketi irtikap ettiğime piş - kendisine uzattr.m. 
man olmuştum. Artık yapacak bir Rirdevs İSMAİL 

şünecekler, ne hale girecekler aca
ba? Bu, aklıma geldikçe kahka!ha
larla gülmek istiyorum. 

Sırrı Nevres, gayet dost bir ta -
vırla koluma giriyor: 

- İçkiye alışık olmadığınıza pek 
inanamıyacağım. Haylı dayandı -
mz! 

- Sızdım, azizim ••• Sızmak.da
yanmak mıdır? 

- Fakat çok içtiniz! 
Gülerek omuzlarımı oynatıyo • 

rum: 
- Evvela içtim, başım döndü .•• 

ikinci kadehte açılır gibi oldum. 
İçtikçe açılacağımı zannettim. Son
ra, açılacağım yerde, kapandım! 

- Fazla rahatsız olmadınız ya? 
- Hayır ••• Biraz başım ağrı • 

yor ••. 
·-Gene iyi ••• Bünyeniz çok 

kuvvetli doğrusu .•• 
Sırrı Nevres'in kolmnda kıpırda

mşından, yeni niyetleri olduğunu 
anlıyorum: 

.,.- Yaşıma rağmen, vücudum 
yıpranmış sayılmaz ! 

-- Bu gece, otelde istirahat eder 
siniz. Yarın, ~,ize bir surpriz hazır
lıyorum! 

Çok keyiflenmişim gibi gülüyor
dum: 

-Tarnamile size tabiim .•• 
Sırrı Nevres'iµ veni hazırladığı 

sürpriz ne olabilirdi? Semine Ha
nım numarasından başka bir nu -• ınaradır. I.tanbul gibi, eğlencesi 
nisbeten mahdut bir yerde sürpriz
lerin çerçevesi mahduttur. 

Ertesi gece, Taksimde bir Fran
sız kadınının apartımanında idik. 
Sırrı Nevres'in, Matmazel Ger -
maine Trefle diye takdim ettiği bu 
kadın, bar artisti idi. Kusursuz tu
valetine, kusursuz makiyajma rağ
men yorgun bir güzelliği vardı. 
Fransızcayı pürüzsüz ve tatlı ko -
nuşukundan Paris'li olduğu anla • 
şıhyordu. Pariste doğma büyüme 
olmasa bile, uzun seneler, orada ya 
şadığı belli idi. 

Germaine Trefle, onun hakiki is
mi olmıyacaktı; bütün artistler bar 
kadınları gibi, onun da müstear i
sim kullandığı muhakakkaktı. 

Ben, buralarını araştırmıyorum, 
araştırmak ta lüzumsuz ve fayda -
sızdı. Kafamın ve gözlerimin dik
katini çelen şey, onun, Sırrı Nev -
res' e vakıt vakıt, adeta bir düşman 
gibi bakması idi. 

Fransız kadınının, kahkahaları 
canlı idi; zekası uyanıktı. Kendisi
ni, kuru bir yaprak gibi, dünyanın 
bir bucağından öbür bucağına atan 
savurup sürükleyip götüren talih 
kasırgalarile alay eder gibi omuz 
silkerek bi~ gülüıı.ü vard ı ki kader 

Bugünkü prograııı 
ISTANJJUL : s) 

12,30 Alaturka plak neşriyatı. l " 
Plalı: neşriyatı. 19,20 Ajaıu haberi !İl 
19,30 Alaturka musiki neıriyatı. (EJl. 
Fahri H. inci H. Ulkü H. Seviııı ~ 
21 Ajans ve borsa haberleri. 21,25. 

1 
car Sigan musikisi (Madam Mali 
Mösyö Malinin ittirakile). 

V A R Ş O V A, 1415 m._.,,..-.-., 
18,30: Konferans, 1'.50: Mektep1i ne~ 

18: Keman konae-ri. (Piyano ref• t1J 
19,10: Hafif orkütra musikisi. 19,SO: ~ı' 
lif balıialer. 21,0S: Plak. MO: .. a:hahe·, el~ 
1$ve-ç (Stokholm)da. voırilecek beynelfd~ 
rupa. konaerini nakil, 22,30: Filhş.rı:n° atı" 
kım tarafından konser. 23,40: O.az• k Dı 
elen dana muaikiti. 24: Müaababe, 24,a5: 
rnusikiainin de•amr. 

B 0 K R E Ş, 364 m. pil 
13: Ba.rsa - Pl&k. - Ha.herler. - !ti 

18: Radyo orkestrası. 19: a.Hberlerr odl 
Radyo orkeatru.rnın deva.mı. 20: Raııl1 . 
niversite. 20,20: Pliic. 20,45: KoofeT•fJ~' 
Atıl'!ne aalonundan senfonik konıM!t"· 21· 
talea. 22,15: Senfonik konserin deya011• 

B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18: Hayvanat ba..hçeainden nakil. 19~~ 

sahabe. 20: Opera mugannisi Tibor Vıt ~ 
r<lfından ta.l'Mınili konHr. 20,35: Spor by 
leri. 20,50: Veı-h.ovinadan nakil. 21,30:~ 
holmdan naklen: Beynelmilel Avrupa k"~ 
22.SO~ Odeon ve Pariofen aramoforı: P ~ 
23,SO: M•ndit. s.alon takımı. 24,30: Sil,,ıı 
mı. 

HAMBURG,332m. ~I 
18,30: D•niıclfiğe d~r neıriyat. 20: ar, 

hik.i.ye1er. 21,15: Mtbıilıten naklen: pfkY 
e•erle.rinden mürekkep kon•er. 24: Sto ,.i
den naklen: Beyr:ııelmilel Avn.ıpa kon•' 

M O S K O V A, 1714 m. , 

. 21: Mu.iki Te aöwJü ••triyaıt:. 22: Çil~{•., 
rıyat. Z3,0S: İn.iliz~: "Çar Jai1dmler1 .. :;,ı 
Bo-lıe-rikler"' ÜnTB.nlı kou.ferana 24ı I"" 
edebi noıri,.at. • 

P 1'. A G, 470 m. I 
lS.20: Alma.nca a.tJ"İyat. 20: }(aborl~f·sı 

Karı.ık kenser. 21,10.: Muaiki balıialer-",ıııı 
Plik. 21,30: Stokhohndan na.iden hı!111"' p 
Avrupa kon•eri.. 22: Müıahahe. 2z,3aı,., 
mı.ııiki-1. 23: Haberler. 23,15: Ru•s-ıt ıı 
23,30: Piyano refakatile l••ann1. 

B R E S L A U, 3ı6 m. ~ 
20: '"Tnn.d.. bailar yetl ıincen i•id!ıli 

li bir Ukba.har muaikili bir skeç. 21: ~ 
berle.r. 21>1S: HaıK PhitZ"nıll!rİn esetl 11 ·,ı 
mürekkep lconaer (Miiniht•n 0 11.klıııll• j} 
Amele neıriyatı. 23 20: Son !ı.berleıı'· ,; 
Senfonik dana pa~art. 24,38': Gıec::e dJ 
ai. (Plil.k ile.) 

VIYANA,S07m. 
1
J 

18,30; Şarkll•:r, hafif haya]ar. 19: s~r< 
haberleri. - B•deıt. •poru. - Tarihi 0 b" 
- lktııadi na,rl.,...t. ZO: S .. t ayart, b> jl 
20,ts~ Almanlığa dair za,30: Ş~iJer· ) 
!toklııol1r~•- - .. '-1 ..... l... -..., ..... ı""H - 1 A•rd!)( 
••"· 22,301 AkJa.m konaeri. 23: Son h f 
23,15ı Ak..,.m •~o. aer.n .n <.!.,._ a.."11~ . 2 t: 
LdıaTlll pli.klarından. 

KONIGSVUSTERHAUSEN, 1571 "", 
20: "Tabi.ata a•det,. iai..;,_ll ilkbah•'r f 

IUI temeil. Zl: Rayh ... riyalı. (55fal ti 
hab•.) zf,JS: Milli a. .. ri;rat: Mün.ihteP ·, 
Pfitz:nerJn eaerlM'iDffa. tnürekkep ı,~1'1) f 
fonik orlseltr• lıı:ouHri. (T &i,'annih· el 
Bir nakil?. 23: aHb.rlor. 23,300 aK.U~ ... 
tifJ halıdan.el... 2-41 Stolırholmdanki ı< 
pllb ~elr.il1r1ltıinln n94ri. 

1 İş ve İşçi ~ 
·I 

Milliyet bu .ütunda İf ııe ~ 
yenlere tavanut ediyor. lı I' 
imyenJer bir melıtapla /# 
muza müracaat etmelidir/ti' 

işçi aranıyor . 
Çanıafır ve ütü orta bizınetl~ 

çalııabilir bir Türk Hannm ehV•~ 
la iş arıyor. Adres Tokatliyan at 
Nababatyan nezdinde Şemsi ff. _,,,/ 

ftiUiy~i 
'f 

,, p 
Aınn umdesi " MiLLiYE :.,/, 

ABONE ÜCRETLf.ıt! 
Türkiye için tl•~. 1 

._ L. K. 1 
3 aylığı .•• a ~ - . • • • • 4 - •• 
6 ........... 7 50 iıJ 

12 .. • •••.••.• 14 - --1', 
Gelen evrak 1reri verilme%.- rA I' 

geçen nüshalar 10 kuruıtur.- Gs.ı~( 
matbaaya ait itler için müdiriyel" ,:.ş 
c.aat edilir. Gaz.etıll!miz ili.ııların ırı~• 
tini kabul etmez. """" 

l"h" - 1 bİ~~ ve ta 1 ın oyuncagı o mUŞ yv, 
liikun, k~der ve talihi bir 0 ıl 1 
gibi eline alıp bakması, ba.1b;ı' 
ratlarına tükürmesi, insana. ,J~ 
şamak hevesi, n~esi veri~0eıif 

Onunla ahbap olmak ıı 11 ;il 
yim. Çünkü Sırrı Nevres'le ~I 
lukları eski bir maceranın pi 
kapanmamış son yaprakla.rı 
ziyordu. e~ 

Germaine Trefle, Sırrı~ ,J:.J 
"dostluğumuzu soruyor.. eııfıfı 
cevaplar, bu, tecrübeler• ·~ot·~ 
çok fazla kadını ikna etıJl~rı 
zünü benden çeviriyor, ~ ro'~ 
res'e düşman düşman ba .:1e~ 

Evde kapanıp kalmak 
1
rr• ·.ı 

dik, gezmeğe çıktık. • • sı ı"i 
res, susuyor. , Dimağında. etle 
neler hazırlıyor? yoksa, sıj? . ..ıı 
kumar partisi mi umuyor ,.r Y 

Gezdik, sabahlara ka:ıcıı1~1~ 
tık ••• Beni, otelime ~1~ diifiı'~ 

Ben, hep Ferhunde l'."~? ~'J 
ruın; avukatı görd Ü mı.ı • ğt•,.,.-ıı: 
du mu? Sabah başımın a. ,~el'J 
ehemmiyet vermedim, .~11 f 
kalktım; avukat Nazını { 
nesine gittim. la tıir ;! 

- Sana, bir ~ı;ktıı~eıdi.~~ 
hanım göndermıştım. ııı 

G Id• Bu hanı111• - e ı ... 
yiniz? s·uııeJi 

- ı 
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Haftanın fllmlarl 

ELHAMRA - Deli Gönül 
Yavrum 

İPEK - Vals muharebesi 
MELEK - Bir taşla iki kuş 
SARAY - insan avcısı 
SOMER - Ankara Türkiyertin 

kalbidir 
TORK -Ankara Türkiyenin 

kalbidir 

Yaz mevsimi 
Sade takvimin yaz mevsimini 

göstermesi değil sıcakların da tesi
rile artık sinemalar yaz mevsimine 
yani ölü mevsime girmek üzeredir
ler. 

Esasen bundan bir iki hafta ev
vel mevsimsiz sıcakların batlama
ıı programlarda bazı irkilmeler 
yapını~ fakat havaların tekrar se -
rinlemesi üzerine tekrar ekranlar· 
da güzel filmler görülmeğe başla
mıştı. Şimdi mayı : la beraber hal
kın kırlara gideceğini C:-:;ünen ba
zı sinemacılar programlarını hafif· 
letirken bazıları da rakiplerinin bu 
dü~üncelerinin tamamen zıddına o
larak henüz şehirde bulunan ve 
akşamları çıkmak istiyen halkı çek 
inek İçin kuvvetli filmler koymak
tadır. Bunun içindir ki; yaz mevsİ· 
~i .ba,larken programlarda böyle 
bırıbirine zıt iki manzara görün • 
mektedir. 

Sinenıacıların istekleri 
Malumdur ki; bazı sinemacıla

rın bazı metalibi vardır. Bunları 
tetkik için İstanbul Ticaret Odasın
da bir komisyon tetkil edilmifti.Bu 

~0mi~yin itini bitirmek ~zı:redi~. 
r ~rnısyonun hazırladığı hır ıstatıs
h_ge göre mektep sinemaları da da· 

1~ ol?uğu halde memleketimizde 
r 9. sınema mevcuttur. Memleke· 
h•ırıızde. Bulgaristana nisbetle da • 

'.' az sınema olutunun sebebini 
hımayesizliğe atfetmektedirler. 

Sinemacıların istekleri arannda 
ba,lıca nokta sinema ve filmlerden 
alınan vergilerin azaltılmasıdır. 

Bahsettiğimiz komisyon bu hu -
•usta bir rapor hazırlayıp yakında 
hükumete tevdi edecektir. 

Sinema haberlarl 

"' Greta Garbo'nun kendi memle
ketindeki töhreti ve bıraktığı sem
pati heryerden daha fazladır. Söy
lendiğine göre Gretanın resmini ih 
tiva eden bir pul ihda.sı İsveç hü
ki'imetinin tasvibine arzedilmittir. 

"' Fransisca Sertini fU yakmlar
da Victerien Jardonnun "evet,, İs· 
mindeki romanını filme alacaktır. 
Dahili kısımlar Romada çevrilecek 
tir. 

" Martha Eggerth Almanyada 
Çardat Förstini çevirmektedir. 

"' Stendhal'in "kırmızı ve siyah,. 
ını Gustav Frolich çevirecektir. 

"' Peer Gynt te filme alınıyor, 
batartist: Hans Albers. 

"' Yıldızlar içinde en uzun saçlı
sı Glera Stanst'tır. Saçları dizleri
ne kadardır. 

"'Jaques Feyder yeni çevireceği 

MiLLiYET CUMA 4 MAYIS 

Elazizde sinema binası yapılıyor 

Sinema binan yapılırken 
filmin hat rolünü Marie Bell'e ve- I 
recektir. ELAZ Z, (Milliyet) - Vilaye- ri, Mektepler caddesi üzerinde de 

"' Paristeki sinema üniversitesi- timiz belediyesi tarafından seksen iki apartnnan ve alt kuımlarında 
nin artist talebesinden otuz beşi bin liraya yaptırılan beton arme mağazalar yapdmı§tır. Ziraat Ban
kanunusaniden beri gerek tiyatro sinema binası inşaatına devam o- kası bir ay evvel yeni binaya ta,ın
ve gerek stüdyo!arda angaje edil- lunmaktadır. Sinema binası inşaa- mıFır. Binanın diğer aksamı bi -
mişlerdir. tının mühim bir kısmı bitmittir. tince belediyenin de bu binaya ta

"' Almanyada methur bestekar Bu bina 1680 metre murabbaı bir fınacağı ve timdiki belediye bina
Bach'ın hayatını tasvir eden bir sahayı işgal eylemektedir. Sinema sının Posta Telgraf ve Telefon ida-
film çevrilmektedir. binasının bir cephesi Gazi cadde • resine satılacağı söylenmektedir. 

"' A 'k d b' t" tr istasyon ile tehir arasında yapıla-merı a a ır ıya o turne- sinde, diğer cephesi de Mektepler 
•sinden Hollywood'da avdet eden cak bulvar sinema binasına tam a-

" . ,, caddesindedir. Sinemanın bitişi • mut bir vaziyettedı'r. Eia·zı'z ı"atas-Myrian sevmıyor isminde bir 
film çevirecektir. ğinde ve Gazi caddesi üzerinde be- yonunun da 30 A<;;.ıstos Zafer bay-

"' Tahminlere nazaran Amerika- lediye binası ile Osmanlı ve Ziraat ramında açılma meraıimi yapıla • 
da 1934 film istihsalatı geçen se- Bankalarına ait genit kasa dairele- caktır. 
neden yüzde on fazladır. 

k .. .. 'h "' Le Hey'de iki bin kişilik bir Shakespeare'm eserlerini filme ala "' Nevyor sansoru nı ayet on " sinema açılacaktır. Sinemada ay- caktır. 
sene sonra Gorkinin ana,, İsminde d . . . rıca lokanta, ansıng ve .... yüzme "' Jean Maaaon Viyana'daki ha-
ki filmine müsaade etmıştır. h••uvu bulunacaktır. f'I al ~ yatı ı me mak üzere Paristen 

"' Hula Film şirketi Mozarın "' Ruslar "Büyük tecrübe,, ismin- Viyana'ya gitmittir. Sinemada da 

'i 

'Joan Cravlord'un en •on rami ... 
hayatını filme alacaktır. Fransız- de bir f im vücuda getirmitlerdir. büyük reportajlara ehemmiyet veri 
ca versiyonu da yapılacaktır. Bü- Bu filmde i!k bet senelik planlan- liyor. "' Tokyo' da "Galip Japonya,, ia- "' Univerııal bet sene için Leo 
yük bestekarı ekranda kimin tem· nın muazzam neticeleri görünmek- "' Fransa'da bu sene de fU film- minde bir film göste~ilmektedir. Tracy'yi angaje etmi9tir. 
sil edeceği henüz malum değil • te, ayni zamanda tipik Rus hayatı !er çevrilecektir: Bu filmde Mançurideki muharebe- ,,. 1915 ten 1933 seneıine kadar 
dir. 1 da takip edilmektedir. Gene bu Juleı Claretie'nin "Küçük Jak ler ve Japonya'nm Milletler Cemi- Amerika'da 13,905 film gösteril-

• Bir sene evvel Fanatizm ismin maksatla bir Amerika'l ve bir in- Andre Dahl'in "Trou. !es. Bain~' yetinden çekiliti mevzu o!arak a· mittir. 
f·ı h·ı· kr 1 g"liz film trupu da h'.usyaya git- A d B b ' "G " lınmıftır. "' "Y' · · A de çevirdiği ı m a a e ana ge • n re ira eau nun öl gede se- ırınıncı ırr,, ismindeki ye-

l · 'l d M m~leıdir. h "S d ' "M d S " G G b d... . A .,__ miyen Pu anegrı mı yar er ac ya at or ou nun a am ana reta ar o'nun çevir ıgı nı menı<n.n film finnaaı bu sene 
Carmick ile evlenecektir. "' F ox firmasının geçen seneki Gene,, ve saire. . . "Kraliçe Chriatine,, ismindeki fil- altı film çevirecektir. Geçen sene 

,,. Jean Kiepura'nın Almanya- kıin 1410793 dolardır. • Son karı.rklıktan beri Avus • min lıveç'te gösterilmiyeceği ıöy- on \ki tane çevirmiat:. Fakat bu 
d · d' •· "K lb'm sen· • "' Alexandr.. Corda sekizı' ncı· tu 'da ·· 'dd 1 d' ·ı · len'yo ,...... a çevır ıgı a ı ı çagırı· .. rya sanıor şı et en ırı mıt· ı r. sene çevireceği altı film sekiz mil-
yor,, filmi büyük bir rağbet ka- Hanri'nin hayatı hakkında yeni tir. "' Amerika' da renkli filmler ya- yon dolara çıkacaktır. 
zanmı•tır. bir film çevirecektir. "' 1932 ye nazaran 1933 te H·ın- T h 1 b • Ch l 

T pan c inco or firmasının 933 i- T ar eı Bo A "·-'d Ka 
,,. 1933 te ArJ0 anti'nde do"rt yu"~ "'L d 'd · b' · · d' • f"I · h ı yer merUL& a - on ra a yem ır sınem:ı fit· ıstan a• ı m ıt a i üç misli artmış- Jança.unda dört milyonluk zıyan • k h • 

dört film gösterilmittir. keti te1kil edilmittir. Bu tirket tır. vardır. ~=::~~nın aıı ane ayatını Ç6'11I"e-

~----------------------~~~--~~~~~~~~ ....... --~----~---_;.;;~---------İngiliz muharipleri Umran savaşına katılan gençler TO~~!J~;t?~!l1~1~ARI Ceneral Kondilis bugün geliyor 
geldi (Başı 1 inci sahifede) lar çalınmıttır. i Siırorta ücretlerinin tenezzülü ve Tür-

latacak değilim. Yalnız muka<ldeı Cevdet Kerim Heyin nutku kiyada icrayı aana't eden sigorta tirket-
(Başı 1 inci sahifede) 

lıetmiyecek Vf' yekdiğerile daima 
dost olacaktır.,, 

Sefir bundan sonra Türkiyede 
son senelerde görülen terakkiyat • 
tan bahsederek Türkiyenin az za -
man zarfında ~yam dikkat itler 
gördüğünü ve inkılabımızdan sita
yi,le bahaetmi,tir. 

Bu nutka Pertev P14a ingilizce 
mukabelede hulunnıuttur. Pertev 
Pa9a hüla•.aten denıi,tir ki: 

- İngiliz muharipleri ile bura
da tanı.tığımdan dolayı çok müte
hassis oldum. Ordumuz namına 
kendilerine hot geldiniz diyorum. 
Ben lngilizleri birçok fırsatlarla 
gördüm ve tanıdım. Onlara karşı 
yaptıkları itlerden dolayı çok hay
ranlığım vardır. Burada gördüğüm 
zevat ile Çanakkale harbinde kar. 
şılatmıştım. O zaman düşmanımız 
idiler. Fakat bizim centilmen ve 
k'.'hra?'an bir düşmanımız .. Emi • 
nım kı bu harp artık milletlerimiz 
arasında son olacaktır Türk ve 1n 
giliz milletleri sulh ve. salah için • 
de ya,ayacaklardır.,, 

Bundan sonra heyet reisi Cene -
ral !>aves de bir nutuk söylemiş ve 
eskı harp hatıralarını anlatmıştır. 
Ceneral .nutkunda topçularımızın 
mahar~tınden ve askerimiz harp 
kıymetınden bahsetmi• ve baz f k 

1 ki . . 1 1 
ra ar na etmı,tır. Ceneralin z . 
f b . arı -
ane ır surette anlattıg" ı fıkr 1 h k 

. .
1 

a ar 
er eaı nete ı e güldürmü• ve z" 

fı:te bir kat daha şetaret vermi'~r; 
Zıyafetten sonra lngiliz sefareti 
ticaret ataşe~i Kolonel Woods, ha. 
zırunu dün akşam gemide verilen 
ziyafete davet etmiştir. 

Ziyafetten sonra görüştüğümüz 
Ceneral Daves bize dedi ki: 

- Çanakkalede gördüğümüz 
hüsnü kabulden çok memnun ve 
mütehassis olduk .. Eski harp sa • 
hası, üzerinden çok seneler geçmiş 
olmasına rağmen hiç bir zaman 
unutmadığımız harp hatıralarının 
tekrar gözümüz önünde canlanma
sına vesile oldu. Orada birçok can
lı hatıralar var .. Sperin mühim bir 
kısmı elan duruyor. 
k Ben o zaman seddülbahirde bir 
N~lorduya kumanda ediyordum. 
ıhayet gecenin birinde ansızın çe 

ve çetin vazifeye ilk adımı atar • terinin pek büyiik zararlara uğramalan 
k 1 d .... d • .. k Merasim proğramının sonunda rne- haıebilc, mez'-u"r ıı"rketlerı'n mu"dur·· , mu··. en ne er uşun ügümuzü ısaca • .. 1 k 1 zunlar bu sevinçli günlerinde Cevdet meısil ve umumi acentalan tarafından 
soy eme istiyorum. Ondan evve K · B · d b' ka ·· .. ı · 
b 

erım eyın e ır ç soz soy emeaı· müttefikan ittihaz ve mücliriycti umu-
izim en sevinçli günümüzü kutlu- ni iatem.işler bu çok sam.imi arzu üzcri-

lamak için buraya salonumuzu dol ne kürsüye ~cine Cevdet Kerim Bey miyelerince tasvip edilen karar muci-
duran sevincimize sevinç katan mi hülaaatan ıunlan söylemiştir: bincc, 1 Kanunaani 1934 tarihinden iti· 
safirlerimize tetekkür etmeği borç « Bugün mühendis mektebi ailesini• barcn, bazı accntalann, dcllat ve müte-
bilirim. Değerli hocalarımıza içten güzel ve vüksek derneğinde bulunuyo- vaHıtların, hilafı nizam olarak müıteri· 

ıd 1 ruz. Bu ailenin temiz ve değerli çocuk- lerden bazılarına her ne ıekilde olurıa 
ve gönü en saygı arımızı sunarım ı 1 k d ı 
E b .. .. - .. .. .. arı ve benim aıı genç ar a aş anm olıun vermekte oldukları komiayo"7 iı-

n uyugumuzun son nutkundaki kendilerinin bu sevinçli günlerinde, bir konto ve 1·ı,ramı"yclerin bundan böyle ve-
'-uycüdmle halad~.ulağımda çınlıyor: köşede otururken duyduğum ihtisasatı •· 

url km~zu unyanın en mamur lenen ifademi arzu ettiler. Ben, genç· rilmeıinin menedilmiş olduğu yeniden 
mem e etı •ırasına rıkart - ., lik sevkisini be•eri nailiyetlerin en üı- muhterem halkın nazan ittilaına arz o-l t b · 7 acagız. , 
f e u çetın vazifeye girerk b'' tünde tutanlardanım. Onun için arka- lunur. • 

mektepten aldığımız bil . ~n . u datlann haklnrndaki muhabbet ve tevec· tm' ... b" . gının ıae Diğer cihetten, iktisat Vekaleti celi-
ye ıyecegını ılıriz. Uzak hedefe cühüne teı~k&ı:ür ederim. Yatı yarım aı-
muvaffakıyetle eritebilmek İçin da !" g.eçcn muhendiı mektebi bugün eylül leıince müaaddak tarifede yazılı ücret· 
ha çok çalışacağız. Yılmıyacağız ~mtihanlannı kazanaldann~ emin olılu- lerle tarife talimatının mecburiülittiba 
irkilmiyeceğiz ... Vazifemizi yapp ~ ~;:;:'uz altı ~kadaşla beraber 32 genci olduğunu ve hilafına hareket edenlere 

1 k d 1 t. t"ad~~!an 
1tleri için bügüne kadar ye- olbaptaki hükümlerin tatbik kılınacag"ı· 

maya ça ışır en ürüst o acağız. ış 1 ~. ıgı agabeylerinin içine katıyor. 
Son sözüm küçük kardeşlerime: Bugun madd' • d • .. nı hatırlatırız. 

"Ali h 1 d k b cchh 32 ı ve manevı egerlerle mu· Elhasıl, Sigortalılara her ne telu'lde a a ısmar a ı , u çetin vazi- ez genç daha kendilerini bekle-
f ede sizi bekliyoruz, çabuk gelin,, yen yurt ve millet işleri için vazife ba- oluraa olsun tenzilit yapılması kat'iy-
d k şına koşuyor Biliyorsunuz ki i kT yen memnudur. (16403) 

eme tir. Cümhuriyet idaresi Türk Y dn ı apdve 
Ş k. B · b . ur unu a e-

ev ı eyın u konferansı al • ta tabı~tın y~rattığı ıekilde ve hiç ip-
kıtlarla nihayet bulmuş, ondan son ylenm1emakıı vazıyette tesellüm ebniştir. 
ra talebe tarafından klasik parça- apı m ta ve tamamlanmakta olan it

ler meyanında ve başında bilhasaa yur
d~n İmarı gelir. Her hususta olduğu gi
bı bu cephede de milli enerji, milli tek
nik ile çok ileri gidilmiştir. Bunun bir 
miaali ıudur: Bugün yurtta ıimendifcr 
yapmak ..... yapmaktan daha ko~ bir 
şey olmu~tur. ltt.e b.u genç arkadaılar 
memleketın kcndılenni bekleyen bu aa
hadaki büyük boşluğu dolduracaklardan 

İngiliz muharipleri 
(Başı 1 inci sahifede) 

muılardır. Grup vali beyin riyasetin
de sekiz kişilik bir heyet tarafından 
abide mahallinde istikbal edilmiıtir. 
/ngiliz muharipleri tarafından mera• 
simle Mehmetçik abidesine çelenk ko 
nulduktan aonra, heyetimiz tarafın .. 
dan da Tekçam meukiindeki /ngiliz 
mf!uırlıiına bir çelenk konulmuıtur~ 
Bu müna&eebtle harpten evvelki Türk 
• lngiliz dostluğunun teyidi taraleyn 
ara.,nda samimi surette temenni edil 
mittir. Seyyahlar .saat 18 de Çanalıko 
leden lstanbula ha• eket ettiler. 

k~lip gittik .. Bana sorarmnız harp 
hır apt~llıktır. Netekim Çanakka • 
le harbı de öyle idi. Bilhassa insa
nın karşısında Türkler gibi güzel 
harp eden bir millet olduktan son
ra niçin kan dökmeli!...,, 

Seyyahlar, dün aktam vapurda 
bir ziyafet vermişlerdir. Bu ziya • 
fette gene Pertev Paşa, Hasan 
Fehmi, Feridun, Salim ve Bürhan 
Beyler de bulunmutlardır. 

Misafirler bu sabah limanımız • 
dan hareket edeceklerdir. 

lıir kısmıdır. 

Benden evvel söz söyleyen arkadaıla
rın söylediği gibi kendilerini bekleyen iş 
fer çok çetin ve çok müşkil değildir. 
Yalnız çok kesif ve çok müteoevvidir. 
~u. çok keıif ve "1Ütenevvi iıi kendile
rının ba,aracağına eminiz. Bila fasıla ça· 
lıştıkça ve daima ilerleye n ilmi ve fen· 
ni tetkikle kendilerini mücehhez tuttuk 
ça bilhassa taze ruhlarını dolduran ah
lak ve fazilet hararetini ıoğutmadıkça 
iktiham edilmeyecek hiç bir şey yok• 
tur. Cümhuriyet mekteplerinin her ıe .. 
ne içtimai bünyemizin muhtelif aahala
rına ve ihtiyaçlarına yetiıtirdiği ve u
laştırdığı &'ençler daima hep bu liyakat
le vazifeye sarılmaktadırlar. Bu aayede 
geçenlerde onuncu yıl bayramını yap· 
tık. Bu sayede on yıl sonraki bayram· 
da, geçen on yıldakileri az görecejiz. 

büyük Reiıimz : (Yurdumuzu dün
v~nın en mamur ve en medeni memle
keti seviyesine çıkaracağcz. milleti en 
Y.cniı refah vaııta ve kaynaklarına ıahip 
kılacaı:ız. milli kültürümüzü mua_ıır me-

deniyet ıeviyeıinin üıtüne çıkaracağız) 
diyorlar. Milli bağlılığımızın, bilgili, İ· 
n•nçlı ve ülkülü yetişen ve milli bayatı 
daima tazeleyen gençliğin bu direktifi 
tahakkuk ettireceğine eminiz. Yeni mü
hen.;ialere muvaffakiyet temenni ede-
rim.. 

Nutıı.ktan sonra misafirler la 
boratuvarları gezmitler ve hazır • 
!anan büfeden izaz ve ikram e
dilmişlerdir. 

Mühendis mektebinin bu s~ne 
mezunlarının adedi 32 ye baliğ ol
maktadır. Bunlar da yol, ve inşa
at mühendisi olarak i.."çe ayrıl~ıak
tadır. 

Birinci kmmdan bu sene Mu
harrem Tahir, İsmail Galip, Vah
det, Seyfettin, Ali Kamuran, En
ver, Ragıp, Mustafa, Mehmet Sup
hi, Necati, Ali Rıza, Ferruh, Ali 
Bedri, Mehmet Kemalettin Bey • 
!er. ikinci kısımdan Mehmet Ga
ni, Şevki, Şevki, Mehmet Sadık, 
Mehmet Halit Beyler. Üçüncü kı· 
aımdan Mehmet Zeki, Şekip, Meh 
met Ziya, Mehmet Faruk, Himmet 
Zühtü, Sadettin, Lôtfi Fikret, Bey 
ler mezun olmllflardır. 

(Batı 1 inci aahiFede) 
Jeneral Ankarada 

rafrndan sefarethanede saat J 7 do 
bir gardenparti verilecektir. Ogün 
akşam trenile misafirler latanbula 
hareket edeceklerdir ve sah günii 
burada bulunacaklardır. 

Misafirler l•tanbulıla 

Yarın sabah saat 9.50 de Jene • 
ral Ankaraya varınıt bulunacaktır. 
Ankara istasyonunda ihtiram müf
rezeai selim resmini ifa edecektir. 
Muzika, Yunan, Türk milli mart -
!arını çalacaktır. Milli Müdafaa ve Salı sabahı Jeneral, Haydarpaşa 
kili ve protokol daireai tefi bey - da yukarıda ismi geçen zeyat ta • 
!er kartılamada bulunacaklardır. raf~n.dan kartılanacaktır. Jenerl, 
Jeneral ve maiyeti Ankara Pala.. valıyı, kolordu kumandanını ziya • 
misafir edileceklerdir. ret edecekler ve bu ziyaretler iade 

Ziyaretler olunacaktır. Misafirlerimizin la • 
tanbulda bir iki gün kalmaları muli 

Saat 10,45 de Jeneral Kondilia t ld' B d ., eme ır.. u esna a müfrezeleri 
yanında Yunanistanın Ankara 1& ve tehrin görülmeğe değer yerleri. 
firi M. Sakellaropulos olduğu hal- ni gezeceklerdir. 
de Hariciye, Milli Müdafaa vekil- "' "' "' 
\erini, Büyük Erkanı Harbiye rei - ATlNA, 4 (A.A.) - Harbiye 
si Mütir Fe~zi Paşa. H~~etl.eri~i~ nazırı Ceneral Kondiliı bugün öğ
Büyük f:rkanı Harbıyı: ıkıncı reısı ı leden sonra Ankaraya hareket et • 
pafayı zıyaret edecektır. . . . . d 

Bu zevat ta müteakıben Jenera. mıttır. Kendısıne Yu~~ or usu 
le iadei ziyarette bulunacaktır. büyük erkim harbiye rem Ceneral 

Ziyafet Kateniyotia, Hariciye nezareti ci • 
öğleye kadar ziyaretler bitiri • ·yaaet itleri müdürü M. Rosetia, 

Iecektir. Milli Müdafaa vekili Ze- iki erkanı harbiye zabiti ve iki ye.-
kili Bey saat 13,30 da Anadolu veri refakat etmektedir. Yunan he 
klübünde öğle yemeği verecektir. yeti murahhasası, dört gün süre • 
Kôzım ve lımet PQfaları ziyaret cek olan Ankara ziyareti esnasın· 

Ceneral Condilis, ıaat 16 da Bü- da Türk hükumetinin misafiri o • 
yük Millet Meclisi reisi Kizım, lacaktrr. 
16,30 da Batvekil ismet Pa,alar 
Hazeratını ziyaret edecek, diğer ve 
killere ve Halk fırkası umumi ka • 
tibi Recep Beye kartını bırakacak 
ve bu kartlar iade olunacaktır. 

Haı'iciye vekilinin ziyafeti ve 
süvare • 

Yarın akşam saat 20,30 da Ha • 
riciye vekili tarafından bir ziyafet 
verilecek ve bunu süvare takip e • 
decektir. 

Fevzi Paşanın ziyafeti 
Pazar günü Büyük Erkanı Har • 

biye reisi Mütir Fevzi Pata Haz • 
retleri tarafından saat 17 de ordu 
evinde bir çay ziyafeti verilecek • 
tir. Ayni aktam da Yunan sefiri ta 
rafından Anadolu klübünde aktam 
yemeği verilcektir. 

Gazi Hazretlerinin kabulleri 
Misafirler Ankarada bulunduk • 

!arı esnada Jeneral Condilisi, Re
ricümhur Gazi Hazretleri taraf • 
!arından kabul buyrulacaktır. 

Ankaradan dönü' 
Pazartesi günü Yunan sefiri ta---

"Meaaje Daten" gazetesi Cene • 
ral Kondilisin seyahatinden bahse 
derek diyor ki: 

Harbiye nazırı bugün Ankaraya 
hareket etmekle gayet tabii bir fC
ye devam ediyor. Bu, Türk - Yu • 
nan münaaebatında bir adet daha 
doğrusu bir kaide halini alan iki 
devlet zimamdarları arasındaki 
doğrudan doğruya noktai nazar te 
atisidir. İki memleket mütterek bir 
hattı hareket tayin edince bu ziya
retler zaruri olan teması idame i • 
çin en basit ve en emin çaredir. 
Türk - Yunan tefriki mesaisinin e
saslı gayesi sulhü istihdaf eden her 
türlü tehlikeye kartı müdafaadır. 
Her iki memleket bu sulhü tetki lat 
!andırmak için ayni fikir, ayni dü-
9ünce ve ayni istikamette çalı,ıyor 
ve siyaset adamlarının her telakki 
si mütterek gayeye doğru yeni bir 
adım daha tetkil ediyor. 
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Mecliste münakaşalar 
Divanı muhasebat layihasının bir mad 
desi görüşülürken münakaşalar oldu. 

ANKARA, 3 (Telefonla) - ı 
Büyük Millet Mecliıi bugün Re
fet Beyin riyasetinde topla!ldı. As
keri, mülki tekaüt kanunıle me
murin kanununun tefsiri bir de -
fa daha divanı muhasebat encü -
meni.nce tetkik edilmek üzere mez 
kUr encümeoe havale edildi. 

nunlar dahiJinde yapıldığını söy -
ledi. 

Refik Şevket Bey (Manisa) , 
Refik Bey (Konya) gene bu me
sele üzerinde söz aldılar ve bu gi. 
bi müeueselerin kendilerine ait 
kanunlara halel gelmiyecek su -
rette en son meclis namına hare -
ket eden divanı muhasebatça hesap 
!arının mürakabe edilmesini iste -
diler ve bu hususta birer takrir 
verdiler. 

Bundan sonra devletler arasın
da pkabilecek ihtilafların musli -
hane bir surette hal ve tesviyesi 
hakkındaki tahkimi umumi senedi
ne dair kanun layihasile Macaris
tanla aktedilen iadei mücrimin mu
kavelenamesinin, Sovyet hükU -
metile aktedilen uzlatma ve hakem 
muahedesinin ve ecnebi otomobil 
arabalarının tabi olacakları mali 
nıükellefiyet hakkında Cenevre -
de imzalanan mukavelenin tasdi -
kine dair kanun layihalarının ikin
ci müzakereleri yapıldı ve kabul 
edildi. 

Bunu müteakip birinci müza -
kereleri yapılacak kanunlann mü
keresine geçildi. Bursa mebusu E
min Fikri Beyin dahiliye memur
ları kanununun ikinci maddesine 
müzeyyil kanun teklifinin müzake
resinde Hüanü Bey (lzmir) söz a
larak dahiliye memurluğunda Baş
vekalet ve şurayi devlette geçen 
hizmetlerin staj müddeti olarak 
kabul edilmesinin muvafık oldu -
ğunu, ancak Büyük Millet Mec -
!isinde de mülkiye ve hukuk mek
tebinden mezun memurlar bulun
duğunu ve Büyük Millet Mecli -
sindeki hizmetlerinin de staj ka • 
bul edrlerek maddeye ilave edil • 
meıini ietedi. 

Dahiliye encümeni naınma Şük
r ü Bey (Çanakkale) Hüsnü Be -
ye cevap vererek heyeti umumiye 
ve Dahiliye vekaletince muvafık 
görüldüğü takdirde tekJifin kabu -
lünde mahzur olmadığını söyle • 
di. 

Söz alan Dahiliye vekili Şükrü 
Kaya Bey Büyük Millet Meclisi -
encümenlerinin mülkiye ve hukuk 
mezunları için staj görecekleri ve 
istifade edecekleri en büyük bir 
mektep olduğunu ve bu gençler -
den bir kısmını encümenlere me -
mur edeceğini ve teklifin muvafık 
olduğunu söyledi. Ve madde bu 
suretle tashih edilerek kabul edil
di. 

Müteakiben divanı muhasebat 
layihasının müzakeresine devam e
dildi . 12 inci madden 39 uncu 
maddeye kadar olan maddeler mü
zakere edilerek 39 uncu madde ü
zerinde oldukça ınünakaşalar ol • 
du. 
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Bu madde üzerinde söz alan 
Hüsnü Bey (İzmir) ahvali dev . 
Jetin meclisçe mürakabe edilmesi
nin şart olduğunu ve milleti haki
miyeti noktasından bunun esas bu
lunduğunu ve bu esasın meclis ta
rafından divanı muhasehata tev _ 
di edildiğini aöyliyerek kabul edi
len bazı kanunlarla bu esastan ay
rılmakta olduğu ve misal olarak 
ta Sümer Bank hakkında kabul e
dilen kanunu işaret ederek bu hu
susta bir karar ittihazı lazım gel
diğini söyledi. 

Maliye encümeni reisi Hasan 
Bey devlet sermayesile işliyen bu 
gibi müesseseleri bir taraflı mu -
kayese etmek doğru olmadığım 
bunların ticari mahiyette bulun -
duklarıru ve bunlar hakkındaki 
muamelelerin kendilerine ait ka -

Gümrük ve İnhisarlar vekili Ali 
Rana Bey de bu meselenin derhal 
müzakeresinin mümkün olmadığı -
nı ve bu gibi müesseselere ait ka
nunların tetktkinden sonra mü -
zakeresi icap ettiğini beyan etti. 

Nihayet mesele ehemmiyetine 
binaen hükUmet müvacehe&inde 
müzakeresi muvafık görülerek 
İçtimaa nilıayet verildi. 

Ana Banka 
(Başı l inci sahiftde) • 

la Merkez Bankası kanununun be
tinci maddesine göre devlet bütçe
sinden bu müesseseye faiz namı al
bnda verilen tahsiaah tamamen 
yerinde bulmaktayız. Çünkü bu 
milli ınüesseseyi, açığını kapatmak 
için mutlaka kar etmek enditesin
den kurtarmazsak, Ana Banka ro
lünü ve memleket iktısadiyatını 
canlandırıcı hakim rolünü yapma
sı pek güç olur. 

Bize göre, Merkez Bankannın 
faaliyet ve muvaffakıyetini ölçer
ken üzerinde durulacak ana mev
zular, tunlar olmalıdır: 

1 - 1933 yılında Merkez Ban • 
kası nakit sahasında ne gibi neti -
celer almıttır? Bilhassa altın ve 
döviz ihtiyatı, geçen seneye nisbet
le ne kadar artınıtbr? Türk para -
sının. istikrarını temin için kambİ· 
yo pıya.salarındaki alıcı ve ~atıcı 
rolünü muvaffakıyetle ba,armıt 
mıdır? 

11 - Bir amme müessesesi ola -
rak memleket iktısadiyatma ne gi
bi faydalı hizmetler görmüttür: 
üzerine aldığı clearing tatbikatın -
da ne dereceye kadar muvaffak 
o!mu,tur? 

Kısaca söyliyelim ki, bu mevzu
ların tetkikinden çıkacak netice
ler, bankanın tamamen lehindedir. 
Bununla beraber memleket ihti -
yaçlarının, dileklerinin hududu ol
maz. Gönül İster ki, Merkez Ban
kamız, iktıı>adi hayatımızda daha 
mühiın bir alaka ve tesir ile çalıt
sın. . Ancak, bu alaka ve çahtma 
hududunun, banka kanunu ve esas 
nizamnamesi ahkamının hudutla
rını tecavüz etmemesi belli bilfh 
bir tarttır. Merkez Bankamızın, 
nakit sahasında olduğu kadar, ik
t!sadi sahada da sıkı bir faaliyet 
göstermesi; esasen gayesi icabıdır. 
Banka kanununun Büyük Millet 
Meclisinde müzakere!ıİ esnasında 
o zamanki Maliye Vekili aynen şu 
sözleri söylemi~ti: 

" ... Bugüne kadar bir çok boş
lukları doldurmak için çalıfan 
Büyük Meclis ve onun hükiimeti 
bugün de liktısadi hayatımızda en 
büyük ve en modern bir cihazı ya
ratacak olan bu kanun layihasını 
tetkik edecektir.,. 

Bundan batka banka kanunun
ca bu müessesenin: "Memleketin 
iktuadi inkişafına yardım gayesi
le" tesis olunduğu da tasrih edil -

r Bir Di~cinin Romanı 1 
Anlatan: Aka GÜNDÜZ 
5 

- Şey .. Hani .. fOför kızı oldu
ğumu .... 

Bu sefer doktor, kansının boy
nuna sarıldı ve onu alnından öptü. 

Hemen belediyeye gittiler. Ar
zıhal verdiler. Benim gelini zorlu 
bir İmtihandan geçirmitler ve bir 
sürü yazdı çizdideiı. sonra ehliyet 
vesikası vermitler. 

Mutpak takımından tutun da dit 
çi bilmem nesine kadar her~ey ha
zır. 

İki gün sonra yola çıkacağız. 
- Daha ne kaldı ki? 
- Millet borcu. Bakın herteyi 

Clüfünüyorsunuz da o aklınıza gel
miyor. Seyyar di~i olduğun için 
•enden seyyar eanaf vergisi alacak 
lar. Bir arzıhal ile tahsil fubesi
ne git. Ben seyyar dişçiyim de, bu 
yılın maktu vergisini ver. Yol ver
gisini de unutma. Makbuzlarını 
cebinde kalan paralardan daha dik 
katli sakla. 

Gün geldi. 
den kalktık. 
İçin Tophane 
Pat ati.ha va 

Sabahleyin erken
Mudanyaya gitmek 
rıhtımında duran 

Gelin hanım seyyar kötlerinin mo
torunu itletti. Bindik. Onlar önde 
ben harem dairesinde. Köprünün 
ortasına gelince pencereden ses
lendim. Sakın sağ tarafa bakma
yın. Haydarpafa iskelesi gözünüze 
ilitmesin! 
Arabayı çizdirmeden, kırdırma

dan vapurun güvertesine çıkarta
bildik. Vapurun kalkmasına daha 
iki saat var. Vapurun haf tarafında 
iki üç çapkın, seccadeyi sermitler 
hem atıflırıyorlar hem takal14ıyor
lar. Bir tanesi haykırdı: 

- Kaptan baba! Haftaya Mu-
danyaya varır- mıyız? 

Kaptan baha homurdandı: 
- Zevzeklik etme! 
- Söz misali canım. Hani ben 

iyi yüzerim de. Rekorum var. la
teraen Sarayburnundan yarısa kal
karız. Yirmi dört saat önce v

0

armaz 
sam bet paranı almam! 

Kaptan gülmeğe mecbur oldu. 
Ben gelinle güveye bakıyorum. 
Gelin memnun. Gözü kapalı bir 

maceraya atılmışların heyecanı i
inde. Muhakk 
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r MÜTEFERRİK HABERLER 
Nafia memur ve 
Müstahdemleri 

Kanun layihası meclis 
ruznamesine alındı 

ANKARA, 3 (Telefonla) 
Hizmetten ayrılan nafia memur 
ve müstahdernlerinin yapamıya -
cakları işler hakkındaki kanun la
yihası meclis ruznamesine alınmış
tır. 

Layihanın aldığı son fekle gö
re Nafia vekaleti bu vekalete bağ
lı idareler kadrolarında istihdam 
edilen biliimunı mühendis, mimar, 
ressam, fen memurları muhase -
be ve levazım İ§lerinde çalışan bü
tün memur ve müstahdemler ve 
diğer işlerde çalışan şube ve ka -
lem amirlertle bunlardan yukan de 
recede bulunan memur ve müstah
demlet- her ne suretle olursa ol -
sun hizmetten ayrıldıkları tarihten 
itibaren bet sene içinde: 

A - Gerek doğrudan doğruya 
ve gerekse bilvasıta şeriki mümes
sil, komisyonucu gibi her hangi 
nam ve hakla olursa olsun Nafia 
vekaleti veya bu vekalete bağlı i
darelere taalluk eden ilerde müna
kasalara veya taahhütlere giren ve 
bu işlel'in müteahhitlerinden iş a
lamazlar. Ve bu İ§lerde kullanıla
ınazlar. 

B - Nafia vekaleti kontrolu al
tında bulunan imtiyazlı şirketler 
nezdinde hiç bir hizmet görmedik -
!eri gibi şirketlerde idare meclisi 
reisi ve azası veya mürakip dahi 
olamazlar. 

C - Yukarıda yazılı müteah
hitlerin ve İmtiyazlı şirketlerin iş
lerini vealet ve bu vekalete bağlı 
idareler teşkilatında takip ede -
mezler. · 

Bu kanuna muhalif hareket
lerde bulunanlardan memur ve 
müstahdemlere bu kabit memur 
ve müstahdemleri bilerek istihdam 
eden veya bunlarla ortak olan ve
ya bunlara iş havale edenler üç ay
dan üç seneye kadar hapis ve 100 
liraya kadar ağır para cezasile 
cezalandırrlırlar. 

Bu kanun neşri tarih~den mu
teber olacaktır. 

Karadenizde sis 
Bir gemi karaya düştü 
baş tarafı parçalandı 

70NGULDAK, 3.A.A. - Maryu-
poldan 5 ton Rus kömürü yük ile hare
ket eden ve yakacak kömürünü almak 
İçin buraya uğrıyan Barzilay kumpanya
sının Refah vapuru saat 22 de sis yüzün
den karaya düpnüş vebat tarafı parça· 
la?~ı~tır. Gemi ve yükü sigortalıdır. Ge
mıyı kurtannağa çalışılmaktadır. Ka
rndenizde kesif bir sis vard?r . 

miştir. Onun için Merkez Banka
sını yalnız altın ve altın döviz te
darikile hazine muamelatının ifa
sına memı.fr bir ofis mahiyetinde 
telakki etmek doğru olmaz. Her 
halde, Merkez Bankamızın tutu -
munda ve pidi,inde tam bir isabet 
vardır. Gc cek senelerin nakit sa
hasında okuğu gibi iktısadi saha
da da daha mes'ut ve verimli neti
celerini emniyetle bekliyebiliriz. 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

düfÜnüyor. Çünkü olan işlerin on
dan kalır yeri yok. 

Güvey mahzun. Mahzun olduğu 
besbelli. Hakkı var. Hakikat bazı 
defa hakikattir. Yıllarca lstanbul, 
Paris, Berlin, Kopenhag vesaire 
Sonra bir seyyar kamyonla kuru A
nadoluya... insan ne kadar vatan
perver olsa, ne derece milliyetçi 
olsa gene bu hüznü duyar. Duymaz 
sa insanlık hislerini duymamış olur. 
Böyle bir hüzün duym'(lk suç itle
mek değildir. Bu duygu tahtenuur 
dan gelir. Yeter ki bu hüzün çabuk 
geçsin. Yeter ki insan hayat fal"tla
rına yeni bir hızla atılmağı bilsin. 

- Biraz mahzun durduğuma da-
rılıyor musunuz? , 

- Asla. Bu senin iradenin dıfm
da olan bir duygudur. Daha Boz. 
buruna varmadan bu hüznün geçe
cektir. Çünkü sen okuyan, gören, 
bilen bir gençsin. Yalnız sana ö
ğüdüm: Kendini İyi besle de benzi 
ne kan, kollarına derman gelıin. 
Her yerde paatırınacı bakkalı bula
mazsın! 

Hepimiz gülüttük. 
Vapurda zincir takırtıları, tayfa 

gürültüleri başladı. Kalkış hazırlı
ğı var. 

- Ey çocuklar! dedim. Yazıp 
verdiğim reçeteyi bir kere de ağız
dan tekrar edeyim: Mudanyada, 

j POLiSTE 

1 Acıklı bir 
Düğün dönüşü 

· 1 Budapeşteye 
Giden heyetimiz 

-o--

Bir ki~i ağır, üç kişi de 
hafif surette yaralandı 
Evvelki gece Şehremininde U -

zunyusuf mahallesinde eski bir kin 

Mehmet 

yüzünden dört ar 
kad~ biribirine 
girmitler ve neti
cede birisi ağır, 
diğerleri hafif su 
rette yaralanmış
tır. Vak'a •öyle 
olmuştur: Şehre
mininde Uzunyu
ııuf mahallesinde 
Lalezar sokağın -
da oturan araba
cı Osman Efendi 
düğününe kasap 

Avnavut Salimi de davet etmİftİr. 
lsmail, Mehmet, Ahmet, İbrahim i
simlerinde daha dört kiti de davet 
siz gelmişlerdir. Düğün sahibi Os
man Efendi bunları evinde izaz ve 
ikram etmiş, br de çilingir sofrası 
tertip etmiştir. Düğün evi sabaha 
karşı dağılmıştır. Evden çıkanlar -
dan Ahmet, ve Mel:met isimlerin -
delti iki kardeşi Silivrikapıdaki ev 
!erine gitmek üzere yollarına de • 
vam ederlerken, bunlardan evvel 
evden çıkan Saim ve lbrahim iki 
kardeşi önlemi~ler ve tecavüze geç 
mişlerdir. Bu hücum e · ınas~nda ka 
sap Salim bıçakla Ahmedı arka -
sından ve sol böğüründen olmak ü
zere iki yerinden ağır surette ya -
ralaınıftır. Ve Mehmet te elinden, 
Salimin bıçağından yaralanmıştır. 
Yaralılar hastahaneye kaldırılınıt· 
)ardır. Tahkikat yapılmaktadır. 
Vak'anm sebebi tudur: Ahmet bun 
dan bir ay evvel kadın meselesin
den İbrahim ile kavga etmİf, tim -
diye kadar biribirlerine muğber i -
mişler. Düt,;\in dönüşü biribirlerine 
girmişlerdir. 

Yangın başlangıcı 
Süleymaniyede izzet Bey soka

ğında inhisar memurlarından Ha -
lit Beyin evinin mutbak kısmından 
yangın çıkmış, mutbağın bir kıs
mı yandıktan sonra söndürülmüt
tür. 

Dayak iddiası 
Baltalimanında Balıkçılık mek • 

tebinde müstahdem Hitim polise 
müracaat ederek Bekçi Bedri ile 
l'amil taraflarından dövüldüğünü 
iddia ederek şikayette bulunmut -
tur. Dövenler yakalanınıtşır .. 

Yoklama ilmü haberleri 
Dünkü akşam gazetelerinden 

biri, üç aylık maaş yoklamaları i · 
çin, belediyelerin verdikleri ilmü -
haberlerin malmüdürlükleri tara -
fmdan kabul edilmediğini yazıyor 
du. Yaptığımız tahkikata göre, 
malmüdürlükleri tarafından kabul 
edilmiyen ilmühaber yoktur. llmü 
haberler belediyelerde iki şahit hu 
zurunda tanzim edilmekte ve ~ahit 
lerin muamel sahibi olan kimse 
ile ayni mahallede oturmuş olma
ları nazarı dikkate alınmaktadır. 
Yoklamalar bu ay sonunda ikmal 
edilecek ve haziran b14rnda üç ay
lık maaşlar verilmeğe ab,Ianacak
trr. 

Bu hususta vilayet muhasebe 

re tam bet ayda gideceksiniz. Tam 
eylul ortuına rastgelecek. Reçete
ye yazdığım yerlerde birer ay ka
lacaksınız. Oralarda ditçi yoktur,. 
Birer ayda çok iş yaparsınız. 

Gelinim sordu: 
Kı~irde ditçi yok mu? Orası 

vilayet değil mi? 
-Valisi var ama ditçisi yok. 
- K111ehir nasıl yerdir? 
- Anadolunun en güzel yerle-

rinden biridir. İnsan orada bir 
park içinde ya,adığını sanır. Ye
mi,i, zarzavatı boldur. Para ver
me?!sİniz. Çünkü verdirmezler. Hal 
kı çok iyi insanlardır. Dışardan ge
lenlete garip derler. Ve garibin ki
lerini mutpağmı boş bırakmazlar. 
Her şey ucuzdur. Ev kiraları ise be 
davadan ucuz. Ça11ıya yakın bir 
ev tutarsınız. Bütün kış merkezde 
çalışırsınız. Yaz gelince kazalara, 
yakın vilayet kazalarına çıkarsınız. 
Çok iyi bir valisi vardır. Vali, fır
ka reisi, belediye reisi ve herkes 
size ellerinden gelen yardımı, ko
rumayı e.irgemezler. 

Oralarda ditçiye peşin para ve
rirler. Şayet bir köylü size gelir de 
derse: 

-Efendi, benim ditlerimi yap. 
Param yok. Harman sonu getiririm. 

Hiç tereddüt etmeyiniz. Hatta 
otuz iki di•i de altından olsa yapı-. . 

Macar dostlarımız tarafın
dan hararetle karşılandı 
BUDAPEŞTE, 3. A.A. - Bat

vekil M. Gömböş'un Ankarayı zi
yareti esnasında Macar parlamen
tosundan bir heyet ile milli tetek
küller federasyonundan bir he
yet de Ankaraya gitmi~ ve Gazi 
Hazretlerine tazimatını arzetmişti. 
Bu ziyareti iade etmek ü2re dün 
ba.t!armda B. M. M. reisi vekili 
Ha.san Bey olduğu halde yüz aza
dan mürekkep bir Türk heyeti gel • 
mittir. Hududda kardeş Tüne mil
letinin murahhaslarını Macar par
lamentosu namına mebuslardan 
M. Tegla••Y selimlamıfh:. Mü
maileyb Gazi Hazretlerinin Türki
yenin kalkınması için sarfetmİf ol
dukları muvaffakiyetli mesayi ve 
husule getirmiş oldukları muaz
zam eseri medhüsena ederek Ma
car mürahhaslarımn Ankara hatı
ralarına bahsetmiş ve Türk mi!a
firlerin de Macaristandan ayni 
veçhile iyi ve hoş hatıralar götür
meleri temennisinde bulunmutlur. 

Türk heyeti, Büdapeşte istasyon
da batvekil ile hariciye nazırının, 
Macar parlamentosunun mümessil
leri ve milli teşekküller federasyo
nunun büyük bir murahhas he
yeti, mebusan ve ayan azası tara
fından kaJ'fılanınıttır. İstasyonda 
baflarında sefir Behiç Bey olduğu 
halde Türkiye elçiliği erki.ru da 
bulunuyordu. Mebuslardan M. Pe
karın hararetli sefa geldiniz söz
lerine cevap veren Hasan Bey bu 
dostane kabülden dolayi tetekkür 
etmittir. 

Türk mürahhasları, müteakiben 
kahramanlar abidesine bir çelenk 
koymuflardır. 

iN HiSARLARDA 

Afyon az 
Bu sene memleketimiz dahilin

de afyon zeriyatı mıntakalarında 
yüzde 45 derecesinde tahdit yapıl
mıttı. Havaların yajmunuz gitme 
sinin de bu seneki mahsulün mik -
darını biraz tenzil edeceği ıuılaşıl
l'ıaktadır. Bu itibarla gelecek sene 
afyon fiyatlarının yüksek olacağı 
şDııdiden görülmektedir. 

Ham af yon talebi reddedildi 
Aldığımız malfunata nazaran 

Avrupa uyufturucu maddeler fah
ıikaları karteli Türk- Yugoelav af
yon ihraç bürosuna müracaatla 
h<irodan ham afyon almak istedi -
ğini bildirmiştir. Fakat büro hari
ce kendi damguını havi olmayan 
ham afyon çıkarmamağa ve yal • 
ruz mamô.I afyon ihracına karar 
vermiş olduğundan bu talebi red -
delmiştir. 

müdürü Vahit Bey demiştir ki: 
- Bir noktai nazar farkı -yar -

dır. İki şahidin İmzasını taşıyan 
ilmühaberler belediyelerce tasdik 
edilmektedir. Halbuki bizce maaş 
sahibinin hayat ve mematı hak -
kında ve diğer hususlarda tahki
kat icrası lazımdır. 

Bunu belediyeye bildirdiğimiz 
gibi Maliye vekaletine de arzet -
tik. Bununla beraber halka güç -
hik olmamak için muameleyi ge
ri çevirmiş değiliz. 

·-

köylü ne yapıp yapacak, paranızı 
ta• tamam getirecektir. Köylü bu
dur. Onu seviniz. Ona hünnet edi
niz. Ve onunla, onun konuştuğu gi 
bi konuşunuz. 

Doktor gülerek sordu: 
- Peki, ya bizim satacak etya

mız olmasaydı. Ya bu kamyonu a
lamasaydık ne olacaktı? Herkes 
bizim gibi olmaz ya. 

- Ettiğin !ifa ba.k ! Kamyonu 
olmazsa tabanları ile sırtı da yok 
değil ya. Giyer nalçalı papuçlan. 
Yüklenir avadanlık çantasını. Da
yanır bastonuna bu köy senin, o 
kasaba benim, yürür gider. Gitti 
ği yerde çartının ortasında durur 
avazı çıktığı kadar (dişçi geldi! 
Dişçii ! güzel dit yaparım! Ağrı
sız di~ çekerim di' !) diye kenlisi
ni tanıtır. Hayat bu yavrum. Eme
ği ile, namusu ile çalıtanlarm böy
le haykırmaları ne suçtur, ne ayıp. 
Şunu bunu bırakın f,la selametle 
gidin. 

Vapur düdüğünü son defa öttür
dü. Rıhtıma indim. Vapur epey
ce açıldı. Son defa haykırdım: 

- Aman çocuklar! Salcın köprü 
tarafına bakmayınız! iskele mad
desi! Mali'mı ya .... 

O sırada Akay müdürü arkamda 
değil mi imi~. Gülerek: 

- Yahu! dedi. Bizim iskeleye 
tıvor 

SPOR 

Bisiklet yarışı 
Şişliden fstinyeye gid 

cek ve dönülecek 
Yeni Şişli spor k!übü taraf 

tertip edilen bisiklet yarıfı J l 
yis cuma günü saat 7 de Y 
ca.ktır. Me:ıafe Şitliden - lstiıı 
ayni tarikile avdet. 

l~tirak etmek istiyenler be 
~am saat 6-8 e kulübe mür 
melidirler. Kaydedilmek içi 
gün per~mbe 10-5-934 saat 8 
dardır. Birinci, ikinci, üçüııciİ 
lenlere madalyalar verile<: 

Hakemler şunlardır : Tac 
ef. Süleyman ef. Atot ef. v· 
ef. Jüra ef. ve Hırant ef. 

Emirgtna gezinti 
I. 5. K. IHarıbul Su Spor!arı . 

reisliğinden : Klübümüz ualari iJc 
!erine mahsus olmak üzere Jl 
1934 cuma ırünü Boğaziçlnde U 
Mısırlı lsmail Pqa Parkında ~ 
dan 18 e kadar d..,,am etmek üı: 
Kır Eğlencesi tert.ip edilmqtir. 
Yaya ıriclecelder saat 8 ele Şitli 

vay Deposu önünden hareket ed 
Ye toplu yürüyeceklerdir. 

Vapurla ıridecekler saat 9,30 do 
rüclen kalkan Boğaziçi vapuruyle 
köye çrkllcaklarclır. 

Talniınclen Otoltlis veya Ot 
ıridenler ~Lak • tıtiny., ~unllfl 
köye a,yrıldığı nQ!stadaki Park 
dan Parka ırirebilirler. 

Herkec yiyeeeğini ve ful .
kıyafetini beraber getincelıtir. 

Seneltk kongre 
Fener Yıı.-z lı:!Ubü ...-i 

iin.de11: 
11-5-934 cuma ırünü --.t ı.~ .ıı 

...,...fe Wüıt n-kaa.iıade _.et~ 
gremiz icra ~eııimdan 
mezkiirda 1"itWı kJ.iip aze.ını~ıı> 
leri rica olunur ef. 

"' Doktor F abrettin ~ 
önümüzdeki salı ııünü ıaat l t 
lstanbul iıalkevİDde ''içki .,, 
ll)llrm melekitı lıldiye ~~ 
Ari,, hakkında bir konferaıı' 
cektir. • 
YENi NEŞRiYAT. 

Yakın çağlarda Tii' 
tiyatrosu 

Refik Alınııet Be7Hı bu ilİ...ı'I 
cade aetird iği eaeriıı ikİD<:İ cıil~ 
naat ~-....fmdao ç~ 
mqtır. Kit.ahm birinci cildinde..~ 
ldt:etimiale ilk z-Uerdan ~ 
riyet ilinma kadarki tiyatro"'" 
_,.;ı,a)ara iaıtin.aden tetkik .,.,.. ·, 
E!k Ahmet Bey, kitahm ikinci ~'I 
de de Cümhuriyetin il&nmd8:iJ 1 
ye ı...darlri tiyatro hareketle .• et 
ı..nbul Şehir tİy&troeunun, dıs ,;ı 
fekküllerin ve Halkeovleri teı>'~ 
belerinin faaliyetini gözde:..ı1 
mektedir. Tiyatromuz haı.k ·fı 
nebi memleketlerde çıkan n~ / 
kitaba ilave edilmiptir. Tav iY' 
riz. • 

ir hekimin tababet b• 
kında duşunceleri 

11 Almanyanın m.,.hur oper~. / 
den Üniversite cerrahi klinıg• 

1
-

tefi A. Bier, tarafından 1926 :lı 
ı 928 senelerinde makale 1 ~ 
_.edileo bir helcimin tabalı.,ı ıı' 
Jon,da dii§ünc.eleri eseri; ırüz~ 
f\ipla Ankara Nürnune ha ;I, 
ainir müteha .. m Dr. Şiikrii ." ~ 
tarafından dilimize çevrilmıt 
t;.p halinde neşredilrnitlir. 

- Azizim! dedim. Suç JI~ 
nesinden öncekilerde. Ne Y ~ 
Bu iskele bize tarihten ~,; 
kalını,. Eski eserleri muhf J 
hepimiz borçluyuz. Ayaso 1j, 
kıyor muyuz? Çenherlitaf1d;d. 
yor muyuz? Elbette H~Y J. 
iskelesini de olduğu gibı ~JI 
za edeceğiz. Ben iskeJeıı• 
şekline bir teY demiyoruııı;,.. 
yümünsütlüğünü söyliyofll . . . . . . . ~ 

• 1 P" 
- Sen i&kele madde•'~ııjll 

latıyonun yoksa bir ditç• 
manını mı? 

1 
- Bir ditçinin romaıı!;"~ 
- Öyle ise onu anlat. " ıi 

yapıyorlar? J)f .l'j 
- Dün ankaradan 1 ıJ#',ı 

aldım. İkinci çocukları .ds. ıJY. 
Bu seferki topaç gibi hır 0 _,! . ~.-

- Ankarada ne itler• ıl, 
zanıyorlar mı? y<l"'.I 

- O kadar çok kaz~~~~ 
Dört yol ağzında bir kuc;)cir-"I, 
man yaptırmıtlar, onu 10:,,I 1 
için gelmitler. Gene ka;::,1,. -~ 
kurulup yola çıkacakla ()f'P' 

'.4.ka G 

1'İ'1 (1) Bu hikiiye~n ~dJ,i.ı'J 
yodur. Yakında lılmı ç ıtilt• 
Biz hüliiıuı olarak neıre 
liyet 
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Yarış Talimatna.mesi 
l ••••••• 

fstinye - Zincirlikuyu: 9150 metre 
111 cü yokuşlu sür'at koşuları 

25 Mayıs 1934 
1. YARIŞ KAYIT VE KABUL ŞARTLARI 

1.- Yanşa girecek Otomobiller, Mo- yolun temamile sağına yanaşıp yolu ser-
tosikletler ve Bisikletlerin kayt muame- bcst bırakacak ve biç bir vakitte geçe-
lesi 10 Mayısta başlayıp 22 Mayıs _saat cek diğer vasıtaları tehlikeli vaziyete 
18 de bitecektir. Bu maksatla tert.Jp e- düşürmiyecektir. Ayni zamanda sür'at-
dilen kayt varakalannt bu müddet zar· le yol eınniyet menıurlarına haber vere· 
fuıda dolduraı·ak imza etmek ve 22 Ma· cektir. 
yısa kadar Turing ve Otomobil Klöbü- 13.- Her hangi bir arıza dolayısile 
ne - Otomobiller için 5 lira, Motosiklet- yolun kapalı olduğu k.rmızı bir bayrak-
ler için 2 liı·a ve Bisikletler için 0,50 la İşaret edilecektir. Kmnızı bayra~ı 
lira kaydiye ücretile beraber vermek İ· gören yarışçı yolun sağ kenarına yana .. 
cap eder. Bu taı·ihtcn itib:ı.ren yapilacak ıarak duracakhr. 
müracaatlar kabul olunmaz. 19.- Yolun bir arıza dolayısile ka-

Kayt var~kasına yazılan malumat ha- panması halinde derhal Starter haberdar 
k i.kate uymadığı takdirde o yar~ş vasıdta- edilecektir. Start.e,· bir arıza ve saireye 
sı müsabaya girmek hakkı.nı kaybe er dair alacağı haber Üzerine yarışı dur-
ve verilen kayt ücretj gerı ver.ılmez. durmak hakkını haizdir. 

2.- Yarışa girecek Otonıob·I, Mot<>- 20~ Lastiği patlayan veya başka bir 
sil.Jet ve Bisikletler :.13 Mayıs 934 çar- sebepten yarışı bitiremeyen yarışı tek-
şamba günü saat 9-12 de muayene v~ rar edemez. 
tasnif komitesi tarafından muayene edı 21.- Otomobil kullanacaklar yanla-
lecektir. ~u muayene sıra ile yapılacak rına diğer bir kimse almakta serbest-
ve sırası 1-ürkiye Turing ve Otomohil tirler. 
Klöbü taratından verilecek numaralara 22.- Yarışta isteyen Eksos boruları· 
göre olacaktır. Muayene yeri Taksim- nı açabilir. 
de F ord Acentesidir. Muayene Heyeti 23.- Yarışı bitiren vasıtalar !~~ında 
kayt varakalarında yazılı malumatın Teknik Heyet tarafından tetkik edil-
doğru olup olll'..ıul .• ım anlamak iç.in re•· mek üzere kendilerine gösterilecek yer-
ıni vesika~ ,, istem~k ve icabında silin- )erde Park te§lcil edeceklerdir. Yalnız 
dir kapaklarını açmak hakkrnı haizdjr. bunlar Şişli yolunu iıgal edemezler. Ya-

3.- y arıfa girecklerin ehliyetnamıe- rıı vasıtaları Teknik Heyet reisinin mü .. 
li 0-maları 1.izımdır. saadesinden :sonra gidebilir1er. 

·• y 1 B ı "Jel Ya- 24.- Bisikletcilere yarış esnasında ~.- arış vaoıta arı eyne mı 
rış talimatnamesi hükümlerine uygun o-- "iU atmak memnundur. Yarım saat znr-
lacaktıı·. fında hedefe varamayan bisikletci yol 

5 Y . ki 3 f ayrıl- dı•ına çıkmağa mecburdur. o;aer hu-.- anşa gırece er smı a , ~ 
ınıştır. susal hakkında Beynelmilel bisiklet ni-

a) Erkek amatörler zamnamesi tatbik olunur. 

Sultanhisar 
Köylerinde 
Bir çok yeni mekteplerin 

temelleri atıldı . 
SUL T ANH1SAR, (Milliyet) -

Aydın Valisi Fevzi ve fırka reisi 
Etem Kadri Beylerle Nazilli Kay
makamı İhsan Bey, gazeteciler ve 
birçok zevat nahiyemize geldiler. 
Otomobillerle evvela Güvendik kö 
yüne gidildi. Burada köylülerin ik
ram ettiği ayranlar içilerek Mal -
kaç' a geçildi. Malkaçlılar kadın er 
kek mi ı afirlerini davul zurnalaı·la 
kar~ıladılar. Öğle yemeği ikram et 
tiler. Üç köyün elbirliği ile yaptı
racakları mektebin temeline vali
miz ilk taş ve harcı koydu. Bura
dan Kavaklıya gidildi. Burada da 
iki köyün yaptıracakları mektebin 
temel atma merasimi yapıldı. Son 
olarak Eskihisara geldik. Burada 
da ayni samimiyetle kar.ılandık. 
Köylünün yaptıracağı mektebin te
mel atma merasimi Vali Bey tara
fından yapıldı. Sultanhisara dönül
dü. 
Gezdiğimiz köylerin hepsinde de 

köy kanunu tamamile tatbik edil • 
mektedir. Köyler nahiyeye telefon 
ve muntazam yollarla bağlıdır. Ev 
ve sokakları muntazaman temizlet
tirilmekte ve badana yaptırılmak
tadır. 

b J hanım, aınaLo~·ıeı· 25:- Yarış esnas1nda yollann sağ ve 
) k il k 50 solunda 5 •er metre boş bırakılacak ve G l'k h k tler·ı c Husuoi otomobil u anaca · - ' enÇ I 8f6 8 

förleı·. virajlarda harici kavisdeki bu boşluk J K 
Ü.- Yarış vasıtaları hangi sınıf~a .o- her hangi bir kaza ihtimaline karşr da- GERMENC K, (Milliyet) - a 

l~rlar. sa o 'sunla", silindir hacını ıstıa· ha genif tutdacaktır. rapınar Gençler gücü spor ve tem-
b J k 111.- iTiRAZLAR : h ld'l G"' ı erıne ( Uınumi silendre) göre şu a- sil kolları na iyemize ge ı er. un 
le ·ı 116.- Teknik Heyete kar§r itiraz edi--gorı er~ ayrılıı· : - h du""z •.mor kolu Germencik spor ta-) O lemez. itiraz yalnız müsabıklar akkın- .,. 

a tomobillel' : ı l k kımı ı"le bir maç yaptılar. Temsil 1 ci katcgoı·i: o : 1500 sm 3 da olur. itirazlar yazi c yapıır. ve . a~-
(Hariç). dive ücretinin 3 misli bir para ıle ~ırbk kolu akşam Gençler Birliği bina -

il ci kaleısori : 1500 sm 3 tc" verilir. itirazlar yanştan evvelki va- sından (Kurtuluş yollan) piyesini 
(Dahil) : 3 litre (Hariç)· . >İyetlere ait olursa yar~ş haşlamaS saa- temsil ettiler. 

Kayseri gün geçtikçe 
daha güzelleşiyor 

Sokaklar, meydanlar açılıyor, şehrin 
ihtiyaçları peyder
pey karşılanıyor 
--.,~----

ılı .. k . 3 ı· {Dalul) Lı"nden en aşagı" 15 dakıka evvel tar. te- Ad kJ 
cu ategorı : ıtre ki h anada şı"ddetli sıca ar 

ve daha yukarı. re verilir. itirazlar Starddan sonrnil.a a - Yukarıda Mimar Sinan camii ve gazino a• " d y · S · 
Sureti mahousada yarıs vasıtası ola- vale ait ise yarış bitmesinden y~t ADANA, 3 (A.A.) _ Sıc~klar • ragı a ent ınema .• 

~ak Yapılmış olanlar bul.;nursa ayrı bir 15 dakika sonraya ka_d_ar yarış Teknık devam etmekte ve gün geçtıkçe KA YSERI, (Milliyet) - Kay- ı rile ve gerekse belediye tarafından 
~atego'"' t k"l ed ceklerd" Heyeti" Reislig" ine verılır. . . D ' B 1 d'y R ' I' -· · aJ 1 

·• eş 1 
e ır. ı dah 1 d şiddetini arttırmaktadır. ün ha· serı e e ; e eıs ıgının v İ er İcap eden teshı'la"t ve muavenet a-b) l\ıotoJildetler : 27.- Yukarrki şart ar . 1 ın e ya- hd · d.. 1 k 

1 ci kategori O 350 sm 3 pılmayan itirazlar kab~ edılmez. . raret c'erecesi gölgede 35 olarak u esme tev il mem ee tin imar zam! surette gösterilmektedir. 
(Dahil) ; 28.- itirazlar Teknık ~eyetçe tetk":'. kaydedilmiştir. Bu derecede sıca- ve ihyaaı hususunda takip edilen Şu ] ] senelik inkılap tar himiz-

11 ci kategori : 350 sm 3 ve karar verilir. Bu Heyetın kara~ ka~ 1- ğa ancak temmuz ve ağustos ay • gayenin bir elden idaresi memleket de, Türkiyede yalnız iki memleket 
(Hariç) : 500 (Dahil) sm. dir. Ve yarışa girenler bu k~~ hı~ hır larında tesadüf edilirdi. için çok faydalı ve hayırlı net[celer vardır ki çok kuvvetli bir hızla te-

lli cü ki\tcgori : 500 sm 3 v--hile itiraz cdemiyeceklerını peşuıen . b 1 t kk' 'nk -, E k" h0 d k ki k vermıye aş amı~ ır. ra ı ve ı is.afa dog-ru ı'lerlemek-(Haı·iç) ve daha yukarı. kabul eylemişlerdir. S ışe tr e Ura l 
iV cü kategori : Sepetli 29.- itirazlar varit görüldüğü tak- ESKiŞEHiR, 3 (A.A.) _ Ku- Sınai bir meıkez olacak olan tedir. Biri hükfune' merkezi olmak 

c) Bisikletkr : dirde itirazla birlikte verilen para ge- Kayseri'nin bugünkü ,ekilde kal- dolayısile Ankara, diğeri de Sana-
l cı· ·. 14 .. 18 ua<lar arasında umu• rt· ven'lir. Aksı' takdirde bu para Türki- rakbk devam etmektedir. Hava - b" b. - d'l · k l 

, , ması ıtta ı tecvız e ı emezdi. yı mer ezi o acalc olan Kayseridir. ına mahsus. ye Turing ve Otomohil Klöbüne vari- • lar fevkalade sıcak gidiyor. Yaz - A k · ah 
Vali ve Belediye Reisi Nazmi n ara ımar s asında çok ilerle-[( ci : 19 yaşınd~n itibaren umuma dat kayt edilir. hk ekin'lerin ve pancarların yag' - · fak K 

· Bey yapılan en ufak ve hususı· ı"n- mıf ve at ayseri şimd'ye ka-mahsus. iV mUka"fatlar mura ihtiyacı çoktur. d 1 f h ı 
ili cü : T. ı. C. I. teşkilatına men- ,aat ve tamiratla bile çok yakından ar maa ese i ma edilmi,tir. Va-

sup bisikletciler. 30.- Her kategoride me.afeyi en kı- Köyde cinayet alakadar olmaktadır. li Nazmi Beyin gelmesile imarın 
ili cü kategorinin tertibi T. I. C. 1. sa zamanda alana birer mükafat verilir. canlı semereleri görünmiye başla-

fs:anbul mıntakası bisiklet heyetine bı· Ayrıca bütün sınıflar içinde mesafeyi en ÇINE, (Milliyet) - Kazamıza Vali Nazmi Bey asarıatika me- Ank , K . 
' 1 k k · d b · 1 · d k h mı•tır. ara nm imarını ayserı rakılmıştır. Bu sınıf için dühuliye yok- kısa zamanda yapana (günün en sür at· bağ r oru öyün e ir genem ö- se esın e ço assastır. Bu itibarla T 

1 ba '·" ·ı· b k" · · d aJ K ·ı M kendine bir rehber ittihaz etmekte-ıır. li ara sı) mü...Uatı verı ır. lümü ve ir ışının e yar anma- ayserı i imar S'na'nın son eseri 
7.- yarışa girecek olan yarış vasıta- JI.- Hanımlar arasında Yanşı en kı· sile neticelenen bir cinayet olmuş- olan camiin etrafını s:ıran birtakım dir. Bilhassa yeni ve büyük men-

larına her sınıf dahilinde kura çekmek sa zamanda bitirene bir sene müddetle eski köhne ve biçimsiz 
400 

kadar sucat fabr_ikasının hemen baflıya-
•uretile birer numara verilecek ve ya- taşımak Üzere ayrıca bir ipekten Tür- tur. cak olan ıntaat faaliyeti bu hızlı 
~ış vasıtaları yarış,. bu ma numaraları kiye Turing ve Otomobil Klöbü Bay- Bu köyden Süleyman oğlu 22 dükkanı yıktırarak camiin ortaya terakki ve yürÜyüfü teshil edecek-
ıle girecek'erdir. Her Otomobil veri- rağı verilir. b' k k d çıkmasını ve Cümburiyet meyda- . 
lecek olan nurnarayi kapak üzerine - 32.- Bisikletler için her sınıfta bir- Y"'fında Mustafa ır aç ar a a- nmın bu eserle tezyinini temin et- tır. 
•ey;, esnasında temamen okunacak veç- den 3 cü ye kadar birer Madalya ve- tile köyün bahçelik mevkiinde miştir. Vali Nazmi Bey, Kayaeri'nin müs 
hile - takacaktır. Motosiklet ve Bi- riliı. Bisiklet 3 cü kategorin.in müka- rakı içerek ve çalgı çalarak eğlen- Mimar Sinan'ın ruhu camiin et- takbel planını yaptırmıya te,ebbüs 
•ikletciler numara!armı arkalarına taka- fatı T. 1. C. 1. lstanbul mıntakası Bi- etmittir. Şehrin müstakbel planı-
caklardır. siklet Heyetine aittir. meğe başlamışlar. Kafalar tütsü- rafındaki bu kirlerden kim bilir ne nın Ankara fmar Müdürlüğü mü-

S.- Her hangi kaza ve hasardan do- ------ - <>·------- ) · k yf) • rt ) kadar acı ıstıraplar duymakta idi. h d h ) 
layı Türkiye Turin" ve Otomobı·l Klö- y enmış, e erı a mış, nare er l k h endislerin en şe irci ik mütehas· 

j 

,,-~-
! Yunanistan 

l\1isaktan 
Çıkarılıyor mu? 

(Batı linci sahifede) 
kan misakından çıkarılma ım vı 
ml'sakın üç taraflı kalmaşını tek 
lif eyledi.ği de mevzuu bahi3tİr. 
Bu teklife Türki.yenin ne cevap 
vereceği malum değildir. Bel -
grattan bilclirilcfiğine göre M 
Y evtiç'in Ankara seyahatinde 
bu mesele mevzuu bahsolm~ 
tur. M. Y evtiç'in Sof ya seyaha . 
tinde, Bulgaristana muay.ven me 
nafi gösterilerek bunun, Yuna -
nistan yerine !ikame edilmesi mc 
selesi görü~üleceği söylenmekte
dir. Belgrattan gelen bu telgraf
lar burada derin teeuürleri mu
cip olmUftııT. Bu değişikliğin Yu 
nanistan i~lin tevlit edeceği ô.kı • 
bet teemmül olunmaktadır. 

M. Y evtiç pazartesi günü 
Solyaya gelecek 

SOFYA, 3 (Milliyet) - M. 
Y evtiç pazarlesi sabahr Sofya -
ya gelecektir. Y evtiç'in bu ziya. 
retine büyük bir ehemmİy<'t ve
rilmektedir. M. Mufanofla Yu • 
goslavya Hariciye nazırı arasın
da müzakere edilecek olan esas 
meseleler, Bulgaristanla Yugos
lavya araamdaki iktıaadi meae -
lelerle, Balkan devleti ara.Sında 
aktedilecek olan ademi tecavüz 
miaakıdır. Bulgaristan, içinde 
mütecavizin tarifi bulunmamak 
ve mevcut budutların temini na
zarı itibara alınmamak tartile 
böyle bir .aıisakı teklif edecek -
tir. M. Yevtiç 13 Mayısta, küçük 
itilaf heyetini Mutaııofla yaptığı 
müzakerelerden haberdar ede -
cektir. Misakın baziran İptida -
sında imza edilmem muhtemel -
dir. 

150 tiklerden Kadri 
mahkum oldu 

ADANA, 3 (A.A.) - Suriye. 
den bildirildiğine göre yüz e\lilik
lerden Celal Kadri tarafından la • 
kenderun'da çıkarılan Doğruyol 
g~zetesi aleyhine açılan dava bit _ 
mı,, mahkeme Celi.1 Kadriyi bir 
hafta hapse ve 35 Suriye lirası pa 
ra cezasına mahkUm etmiftİr. 

Bir deniz canavarı 
. SIRAKOZA, 3. A.A. - Balıkçılar, 

Sırakoza'dan 15 mil açıkta, 1,500 kilo 
ağrrlığmda ve 3 metre boyunda ve iki 
metre eninde bir denU: canavarı tutmuı
lardır~ 

Büyük bir yangın 
VARŞOVA, 3. A.A. - Kielee Voy

vudalığı dahilinde ki.nin Povvloviee ka
sab3sında sıcaklar yüzünden bir yangın 
çıkmış, ve 94 evi tahrip etmiştir. Y ':d~ 
kişi alevler içinde ölınüştür. 300 kişı 
yersiz yürtüsz kalmıştır. 

Bir tren yoldan çıktı 
YARŞOVA, 3, A.A. - Zamooe ya

kin.inde bir yolcu treo.i yoldan çılonı,
tır. Makinist ile arkadaıı ağıt" surette 
Y t. r a 1 a.nmr ılardD". 

Yolculardan da bir çoğu baiii sıırdte 
Ya.~fanrnıtlardrr~ Felaketin sebebi uzun 
n1uddet devam eden .sıcaklar yüzünden 
ı·aylarrn inbiıat etmesidir. 

e Almanya ugo l b I d s I Fakat ~'mdi bu dükkan ar, a ve- B h . B k bü ile Mil·iyet gazetesi ve t•r•i~ v· - S avya aş amı,, bu sıra a ü eyman ço,- r sm ur anettın ey vapma tadır. 
T k "k H · h" b" k b ı BELGRAT ( !er yıkılıp cami meydana çıktıktan ' e nı eyetı ıç " mes'uliyet a u . , 3 Milliyet) - Al- muş, tabancasını çekerek ate' et- Burhanettin Bey geçen yaz Kayse-
~tmez. manya ıle Yugoslavya a as d sonra hem eser kendini göstermiş, I 

Tulonda Japon bahriyelileri 
11.- YARIŞ ESNASINDA RiAYET b" t" t ah r m a mis ... fakat çıkan kurşun 27 yaşın- hem de Cümhuriyet meydanı bir riye ge erek uzun tetkikat yapmış, 

EDiLECEK HUSUSLAR : ır ıcare mu edesi akti için Al- da Halil'in ba4ını hafifçe yarala· ve •ehrin istikbalde alacağı •ekli 
9.- Yarışa girecek vasıtalar 25 Ma- man murahhas :heyetile yapılan mü dıktan sonra ı. 7 ya•ında Mehmet şaheserle tezyin edilmi,tir. ' T 

. 'h t t 8 45 d z k rele 'h t L 1 - T M' s· .. . k tespit etmi•tir. Planın azami bir Y" cuma günu. en nı a.ye saa.. ..' .. .e· a e r nı aye uu muştur. oglu Mehmedın beynini parçala- ımar ınan cam ının artısına ., 
lstinye hkelesı ile htınye Koprusu şı- Her iki memleket arııısmda kon- yarak ölümüne sebebiyet vermi• ve Cüınhu.-iyet meydanının ortası- ay sonra teslimi kat'iyyen mukar-
malindeki çeşme arasında ve Şişli isti- tenjan esasına müstenit olarak ti- vak' d h b n na Gazi Hazretlerinin bir heykelle- rerdir. Şimdi Kayseri' deki imar fa. kametinde sıra numaralarile arka arka- a an a erdar olan zabıta. 

cari rabıtaların kuvvetlendiril - mız M taf ·ı d' k ri de rekzedilecektir. Belediye bu- aliyeti müstakbel planın hututu esa ya ve yolun temamile sağına ynaşmış <>- ' us a ı e ığer ar ad8.fları-
lrak duracaklrdır. mesi kararlaştırılmıştır. İki mem- ~ •. Yakalayarak C. Müddeiumumi- uun için şimdiden tedb"rler almı- siyesine göredir. 

10.- Saat 9 da Birinci kategori Bi- leket tebeasmın seyahati için bir lıgıne teslim etmittir. ya ba~lamıştır. Otuz seneden beri açılma11 için 
ıikletciler ve saat 9,50 de bisikletlerden turist mukavelesb de imza edile- Senelerden beri memleketin ih- tetebbüs edilen ve tehrin en mü-
sonra hareket edecek i'k yarış vasıtası cektir. Kız kaçırma mal edilen imar if!erine belli b~lı h:m bir caddesi olan Kazancılar 
lstinye Köprüsü üzerinde Stard maha- KARACASU, (Milliyet) _ Ka- sebeplerden biri ve belki de b'rin- caddesi açılmıt ve her gün hemen 
line gelecek ve Starter emrine girecek- Reisicumhar Hinden- ı· · b.d · 
lerdir. zamıza bağlı Dikmet köyünden cisi çürük ve mai ı ın ı am a}nı denilebilir ki tehrin bütün halkı-

11.- Her Bisiklet srnıfile her yanş burg'un sihhati gök lbrahimin dul kızı Ayşe, ayni zamanda da günet görmiyen ve bu nın geçmek mecburiyetinde bulun-
vasıtası h k tı" d ··t A suretle çar•ı halkının hıhhatini teh- d b d k k k nın are e n en sonra mu ea- BERLIN, 3 (A.A.) - Alman köyden rif oğlu Süleyman nisan- T uğu U aracı co a muntazam 
kip sınıf veya va11ta kolbaşından ayrı- , dit eden kapalı~ı id;. Belediye i•leyen geni• bir cadde olarak 
lacak ve köprü üzerine gelip Starter em- mahafilinde toplanan malüınata na lanmıJ. Süleymanın nikahlarının Meclisinin talebi ile Dahiliye Veka T 7 
rl

. · k · M 1 H" d b • 1 k d meydana getirilmi•tir. ne gırece tır. zaran are~ ın en urg un sılı- kıyı ara üğünlerinin yapılması Jeti tarafından bundan iiç sene ev- ' 
12 Bis"kl ti ıfl · · d b 1 d Kayserinin en mühim ihtiyacı ·- ı e er sın an ıçın e era· batı" hakkında •ayı· o a nen is,e ve - hususunda mu'"racaatlanna Ay•e- 1 ·· d ") h · f · 

!.er ve Otomobille Motosikletler muay- ' T .ve gon en en eyetı ennıye çar- bir sinema ve gazino binası idi. Bu 
yen fasılalarla birer birer hareket etti- rici haberler çok mübalağalıdır. nin babası İbrahim muvafakat et- şıyı tetkik ederek yeni b' r çar'ı ya- da bertaraf edilmiş ve belediye ta-
rilecek ve zaman kronometre ile tes- Gerçi reisicümhur müzmin bir me- memi' ve ağır tartlar ve masraflar pacak kadar masraf göslermif ve rafından mükemmel bir sı'nema ve 
bıt olunacaktır. Yarış cetvelinde tesbit kl'f • B bu tamirat 932 yazma kadar icra 
edilen zamanda hareket hatunda hazır sane hastalığından mustarip olmuf te ı etmıf. una kızan Süleyman ) gazino binası yapılmı•tır. Şehrı'n 

ı ha'-L k lk' d k edilmedig-i takdirde tehlikenin kü • T 0 mıyan yarış KtUnı aybeder. tur, fakat hastalık geçmi• ve Hin • evve ı gün ev e İmse olmadığı k h b 
13.- Koşucu, Stard mahallinde Stard d b b hl bah • . d k"" bir zamanda ni..,.nlısının evı·ne gt"- !iyen mevcut olduğunu beyan et- ço mü İm 'r ihtiyacına cevap ve-

?ı:umandasından evvel bir arızadan do- en urg r.a a arı çesın e u- r-- mit ve bu hususta bir rapo.r vermiş recek olan bu binanın inııaatı ik-
layı bir müddet müıaade edilmesini ri- çük gezintiler yapmaktadır. Mare- rerek Ay9eyi zorla kaçırmış. t'r. Şimdiye kadar tamir edilmiyen mal edilmit ve yalnız elektrik teıi-
ca ederse, Starter bu vasıtayr geri hı- şalın sıhhatine birkaç doktor ve bu lbrahimin kızının zorla kaçırıl- çarşı son zamanlarda son derece satının bitmesi kalmı9tır. Bunun da 

TUi.ON, 3. A.A. - Dün aabah 250 
bahriyeli Japon zabit ve nefer efradı 
Mar.ily~dan buraya gelmiştir. Bunlar 
terscnayi, tahtilbahir istaayonunu ve 
Tulon şehrini gezmişler ve gece Mar
silyaya dönmüılerdir. Oradan Pariae gi. 
deceklerdir. 

bu b"flllüfettitlikçe idare edilecek
tir. 

Samsunda yeni elektrik ve su 
saatleri tamamile muayene edilmit 
tir. Tesrsatlara bağlı bulunan di
ğer saatlerin kontroluna baziran 
bidayetinde bil.flanacaktır. 

Eğridirde park 
EGRIDlR, (Milliyet) - llkba

rın girmesile bavaların müsaaJe
sinden bilistifade belediye faailye-
te geçmi,tir. ı 

B:r taraftan nezafetle vesair it
lerle uğratnken beled:ye binatı it
tisalinde ve göl kenarındaki aüpii· 
rüntülük olan arsanın tesviyeaini 
ihmal etmemi,tir. Küçük bir park 
yapmak için faaliyet devam etmek

rakıp kendi sınıfı sonunda hareket et- meyanda me•hur profeso"'r Saver - dıg"ını 9ikayet etmesı' u··zerı'ne zabı"t b" · - r k b k 1 
lirmek hakkını haizdir. T tehlikeli ır vazıyet aımı9tır. ısa ir zamanda i ma i mukarrer M I f d k 

14.- Bisikletlerin Stardaki yerleri burk nezaret etmektedir. Mumai - Süleyman ve Ayşeyi üç gün sonra Vali ve Belediye Reisi Na2mi olduğuna göre sinema bina•ının a 1 fi a pamu 
~ura ile tesbit edilecektir. Kura 23 Ma- leyh Reisicümhurun sıhhatiniP 86 yakalamıt, Ayte babasına teslim Bey ticaretin müteessir olmaması resmi kütadr çok yakındır. MALATYA, (Milliyet) _Zira-

tedir. 

yıs muayene esnasında çekilecektir. yaşında bir adamda mümkün ~la • edilmi,, Süleyman da hapse sokul- için çarşının halihazırda en çok teh at Vekaleti pamukçulk mütehassr-
15.- Stard için çelvele nazaren muay- bilecek k d k mu•tur. likeli yerlerinin teabitini salahiyet- Samsunda ölço ve ayar ,·şıerı· 

Yen olan zamandan S saniye evvel Star- a ar mü emmel oldui{u - • aı Mister Klark bir haftadanberi 
k 'd • ·· 1 · · KU Ukle · t 'il · tar bir heyeti fennİYf!Y• havale et-ler harekete 5, 4, 3, 2, 1 saniye 8

; ıgı- nu soy emıştır. Ç rın emsı erı h SAMSUN, (Milliyet) - ölçü ve viljyetimizde tetkikat ile me9gul 
nı sayarak hareket emrini verecektır. _Ha- f k" t AYDIN (M"JJ• ) miş ve fen heyeti de çarşı~ın a~ 

h 1 genç ayyarcci • 1 ıyet - Cümhuri- len tehlikeli aksamını tesbıt etm·ş ayar müfettişliği kadro ve teşkili- olmaktadır. Mütehassıs Fırat ve reket emrinden evvel çtkan er sanıye yet ilkmektebi talebelerı· Halkevı" d d - · "kl"kl 1 k 
için 5 saniyelik cezaya uğratılır. .. LONDRA, 3. A.A. - On dokuz ya. bu mahallin derhal hedmini ve it- tın a mayısta egışı ı er yapı a- Tohma vadilerini pamuk e imi i-

16.- Arkadan gelen bir vasıta .on- şın<la Bombay'lı tayyareci Gadzar ile salonunda bir müsamere verdiler. galden men'ini istemiştir. caktır. Yeni teşkilatta Trabzon çin çok müsait bulmuştur. !ki yüz 
~ekini geçmek ister ve işaret verırse refiki 2V yaşında Viyanalı Heli, benzi- Küçükler (Renkler, Kirman ve is- Şimdi çarşının maili inhidam _o- müfettişliği lağvedilmiş, bu vilaye- elli kilo Amerikan cinsi pamuk 
ondeki •ağa açılacak ve soldan yol ve- nin tükcnme•i yüzünden sisli bir savada tiklal şehri) piyeslerini temsil et- lan mahalleri kapatılmıs ve tehhke tin işleri de Samsuna devredilmiş- tohumu mütehassısın nezareti altın 
recclctir. Yol vcı·meycnlcr diskalifiye e- geceleyin M"nş denizine inmeğe mec- tiler. Monoloklar söylediler, zey • nin önü alınarak vatandaşın hayatı tir. Samsun batmüfettişliğinin ün- da altı köyün mutavassıt toprakla-
dilir. buı· olm .. şlaı dır. b k 1 d k d k (K a.d · k f d d · "b b 1 ~ e oyun arı ve b' k ~·ralar k t Ç · ~ı'n e ı' u·· vanı ar enız mmta ası mu·· et- rında ün en ılı aren mı· zer erle 17.- L stiği patlayan veya bir arıza• ırço nu.- orunmuş ur. arşı ı" . • 
Ya uğrayan bir vas.ıa yer varsa yolun La Rafal, n.ınındaki fransız balıkçı yaptılar. Salonu dolduran halk kü kan sahiplerine başka taraflardan tişliği) ne tahvil edilmiftİr. edilmektedir. Tecrübenin muvaffa-
haricine çık•cak yoksa yolun mü.ait gemisi, bunl~rın imdat istiyen itaretleri- çüklerin muvaffakıyetlerini tak - bir mahal trun;n edilmesi hususun- Trabzon, Sinop, Gireson, Tokak, kıyetle neticeleneceği nıuhııkkak 
noktasına. kadaı· yoluna devam edcr·~·k~!__n~i~go~··r~e~ı·e~k=,~g~i=d=ip:.-=k=ur~t=ar~n=ı~ış=la=r=d=-<=·-__ !_:d~ir!le;,_!b~i!;rco~-~k~d~e;:f~a~a~lk~ı!.!ş~la:!;n~d~ıl!a!:r:.· _ _J_jd~au:s;e.ı;:re!:Jk~B~e;!l!:;e~d!,!i!Y.!:eJE~n~cy··mı::.WLJsıwra!;-:..l_!1S:,ı:iv~a~s~v:!:il!_!:ıi~e;_!t;!!le!:!r~i.,.!i:ı~·ı~üL;v~e!L!Ja~aur:..ıil.l!!lc;ıırı:j'..J.._goQ.""ı..iı"'1Jl!!mnt!Uı::WU:..~----------.lı 



PARISLI BiR KiMYAGERiN \ 
KEŞFi SA YESINDE: ŞiMDİ • 
BÜTÜN KADINLAR GÜ
ZEL BiR CİLDE MALiK ,,,. 

Güzel bir 
Cilt 

Gayri kabili muka'femet 

Bir mıknatistir!.. •. 

OLABİLiRLER. il 
1 

Ev•eli saYimlillğiniz teninizden net'et etmiyor mu? O halde, 
berkesin nazarı takdirini celbetmak çaresine te'feııslll ediniz. Cildi
nizin gllzel ve nermin olması için TENEFFÜS ETMESi LAZlll
DIR. Malibazırda bunu temin edecek yalnız bir krem var~!r· 
Meşhur mütabaısıs JEAN DE PARYS'in ıon keşfi olan GÜNDUZ 
CREME SIAMOISE, şeffaf olmıyan sair kremlerin hilifına olarak 
havada 9effafbr. GECE CREME SIAMOISE; da yllzli emsalıiz va 
ta b'i bir teıı rengi ile ıüaler. Cildinizi taafiye ve takviye için 
GECE CREME SIAMOISE'ı ( cold cream ) kullanınız, Tesirinden 
o derece eminiz ki memnun kalmadıpız takdirde paranızın 
derhal iadesini garanti ediyoruz. 

CREME SiAMOISE 
HER . YERDE SATILIR 

Büyük Tayyare Piyangosu 
17 incı tertip 1 incı keşide 11 Mayıs 1934 tedir. 

Büyük ikramiye 20.000 liradır 
Ayrı~a: 8.000, 4.000, 3.000 liralık 

ikramiye ve 20.000 liralık bir 
mükafat · 

Bugün sat 16 ve 18,30 da 
FRANSIZ TiYATROSUNDA'. 

SALSBURG KUKLALAR 
TiYATROSU 

tarafından iki matine aaat 21 de sua· 
re. Prognur.da: Opera, Balet, Skeç. 
Cumartesi günü saat 18 de matine ve 

saat 21 de suvare Pazar yeni program. 

Ademi iktidar ve 
bel gevşekliğine 

....... en lllÜea•İr deva SERVO!N 
Uplandır. D-u, lstanbulcla Sirkeci
ıle Ali Rıza Merkez eaaneaidir. Taı· 
raya 150 kurut posta ile gönderilir. !z- , 
mir'de lrgat pazanndaki, Trabzon'da 

Y ~ni Ferah eczanelerinde bulunur. 

16281 

Devredilecek ihtira beratı 
" Nitrak ~imali- .üt ameli· 

ye" hakm.WÜ ihtira için istihsal edil. 
IDİt olma 30 Mayıs 1931 tarih ve 1689 

--11 ihtira berabnın ihtiva ettiği 

hul<uk bu kere batkauna devir veyahut 

icara verilecefi teklif edilnıekıe oldu

ğundan bu huauata fazla malı'.imat edin

mek isteyenlerin lstanbul'ıla Babçeka· 

pu'da Taı Hanında 43-48 n-.Jı ida

rehaneye müracaat eylemeleri ilin olu· 
nur. (16259) 2521 

•ı ... ______ 11111!!!! 

DOKTOR 
Rusçuklu Hakkı 

Galatuanıycla Kanziilı: • han..U 
lmrımnda Sahne sokağında 3 nwna

ralı apartmıanda 1 numara. 

2464--

7 İnci icra memu:luğundan : 

Arnavut köyünde dere sokağında es
ki 3 yeni 9 numaralı hanede sakin iken 
elyevm ikametgahı meçhul Diınitri ve
ledi Hürrr.üz efendiye. 

Armutlu Kaplıcalafilı 
Açdı)'<ll". Bahçekapı, Anadolu Han 

No. 6 dan izahat ve ri~;~~t;~~z. 

2568 

Yeniköy sulh hukuk hekimliğinden: 
İstanbul defterdarlığı ile mükerrem 

hanımın fllfıan mütasarnfı olduklan 
Rumelihiıannda Arpa emini mahallesin· 
de ?!me ıokağıncla kiin eski il ve yeni 
57 No. lu sırf mülk ve derunda bir yer 
odası ile aralıktan ibaret ve hane ittisa

linde ve hanenin haricinde bahçede bir 

Iıala mevcut ve bahçede kelebek ile su 
çekilir bir kuyu ve dut, ceviz, armut, e
rik, ağaçlarından ibaret dört miyve ağa. 
cı ile iki adet aelvi ağacı vardır. Ve hah .. 
çenin Anadolu hiıanna nezareti olan 

nııud>.hçe bir bap hanenin §Uyuunun i
zalesi için biı1ıüm sadır olduğundan mez· 

kür gayri menkulun 4-6-934 tarihine mü 
•adil pazarteıi günü 188t 14 den 16 ya 

kadar Y eniköy ıulh mahkemesinde açık 
artırma auretile ıatı]acağı ve bu husus .. 

taki §arlnamenin 24.5.934 tarihinden i

tibaren mezkur mahkemede her
keıin göre bilmeai için açık 
bulundurulacağı ve me:zkıir gün. 
de artırma bedeli mühammin kıymetinin 

yüzde 75 ni bulmadığı taktirde en son 
arbranın taahhüdü baki kalmak Üzere ar

tırmanın onbeş gün daha temdit edilece
ği ve ikinci artırmanın 20-6-34 tarihine 

müaadif Çarıamba günü ayni saatte en 

çok Artırana ibaleedileceği ve başkaca i
lan yapılmıyacağı cihetle talip olanlann 
muhammin kıymeti olan 400 liranın yüz
de yedi buçuğu nisbetinde pey akçasını 

müstahiben Y eniköy sulh mahkemesine 

müracaaılan ilan olunur. (16389) 

Devredilecek ihtira beratı 

" Tutya kurşun elektrik akümülatör· 

lerinin çahşbnlmasına ~sus usul 0 

hakkındaki ihtira için istihsal edilmiş o

lan 5 Mayıs 1930 tarih ve 1276 numa

ralı ihtira beratının ihtiva ettiği hukuk 
bu kere baıkasına devir veyahut icara 
verileceği teklif edilmekte olduğundan 
bu bapta fazla malU.mat edinmek iste.. 

yen zevatın lıtanbul'da, Bahçekapu'da 

Taş hanında 43-48 numaralı idarehaneye 
müracaat eylemeleri ilan olunur. 
( 16258) 2S20 

-
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Gazetecilik ve Matbaacılık 
Türk Anonim Şirketi 

(MiLLiYET MATBAASI) 

HER NEVİ 
Mecmua 
Mektep kitaplan 

Duvar afişleri 
Kağıt,. Zarf 

R.oman Kartvizit 
Fenni kitaplar Fatura_ El ilanları 

TABEDİLİR 
Defteri kebir, Yevmiye ve Kasa 

defterleri mevcuttur 
Her müesseseye elverişlidir.· 

k.itap ve mecmuaya ait klişeleri Klişebanesinde yapar 
Adres: ANKARA Caddesi 

' 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. Kitap kısmı 

Telefon: 24310 
1997 

-~----- ~-- ' ~-·-·--=--===-:.~--=--==--~:_~ -_ , 

!imi ................. . 

Deniz yol in rı 
iŞLETMESi 

Acenteleri : Karaköy Köprübaşı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

Han Tel. 22740 .. --
Ayvalık sür'at 

yolu 
ANTALYA vapuru 5 Mayıs 
CUMARTESİ 18 de Sirkec:i 
rıhtımından kalkacaktır. (2202 

Mersin yolu 
ÇANAKKALE vapuru ~ 
Mayıs PAZAR ıo da Sirkee' 
rıhtımından kalkacak. Giditle 
Çanakkale, lzmir, Küllük, Boci· 
nnn, Rodos, Marmaris, Dalyan. 
Fethiye, Kalkan, Kas, Finike, 
Antalya, Alanya, Mersin'e. Dö
nütle bunlara ilaveten Tatucu, 
Anavıur, Kutaadası, Gelibo
lu'ya uğrayacaktır. (2203) 

Aıkeri fabrikalar ili.oları 

Zeytinburnu fabrikası 
dudu dahilinde yetişen o 
satılacaktır. Talip olanlardl 
raitini görmek üzere Pazart 
si, Perşembe gÜn}eri ve nı'" 
zayedeye girmek için de ı 
Mayıs 934 Perşembe giiılil 
saat 14 de Bakırköy Barut 
rikalarmda satmalma Ko~ 
yonuna müracaatları. (2031 

z5IJI 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra Emllk Hilaeye ıöre ~ 
No. 11 Semti Maballeıi Sokağı C"ıasi Hissesi Mo. ıı bammen kıy 

937 Bn,.nkada Cami Çakır çıkman Ahşap hane 12/16 S 375 T. S. 
938 ., ,. Nevruz eıki yeni ıokak yeni ,, ,, 47817168 11 67 ,, 
939 , , Karanfil Timyana ., ,, ve bahçe 6/12 21 550 ,. 
940 ,. Maden Babçıvanoğlu KAgir lıanı ve l:ahçe 3/8 71 450 ., 
941 ., Cami Gazi Anenoı Ahıap " ,, ,. 3/12 9 450 ,, 
942 " .. .. " " " " 171/960 3 72 .. 
943 ,, Karanfil Zeytinlik Arsa 3/8 30 yeal 11 a~kl 141 ,, 
944 ,. Maden Aralan Hane va bahçe 57/6i 12 357 ,, 
945 ,, Karanfil Timyana Ana 14/J 8 15 yıni 28 eski 60 ,, 
946 ,, ,, Paıkal çıkmazı ,. Tamamı 4 Mükerrer 40 ,. 

Ylzde yedi buçuk pey akçelerfle llıele bedelleri naktan veya gayrimübadil bonosu ile 6denmek here yukanda yazılı gayrımenkuller a 
ırtbnna ıuratlla aatıta çıkanlmışhr. Kat'ı ihaleleri 7/5/934 Pazartesi günll aaat on battedir. Mllzayedaya iştirak edecekler mezk 
gllnde saat on dört buçuğ'a kadar pey akçelerini yıhrmaları lazımdır. Senei baliye •erıisile belediye resimleri miiJteriye aittir. Şartna 
bankamız kapııına uılmışhr. (3163) 

Adalara göç etmek isteyenlere : 
Akay lttletmesi Müdürlüğünden : 
lstanbuldan - Anadolu ve Adalara yaz münasebetile 

göç etmek isteyenlerin eşyaları için 3 Mayıı 934 pertembe gü 
nünden bilitibar yeni bir ilana kadar haftanın Cumartesi, Pa
zartesi ve Perşembe günleri Köprüden saat 11,30 da ayn 
bir vapur kaldırılacaktır. 

Bu vapurla Anadolu ve Adalara nakledilecek göç eşyasın
dan birinci Mmtaka yani (Köprüden - H. paşaya kadar olan) 
ücret alınacaktır. · 

Vapurun Hareket Tarifesi 
Köprüden 11,30 
Kadıköy -- 11,50 
Kalamış ' 12,15 --
C. Bostanı -- 12,40 
Bostancı -- 12,50 
B. Ada -- 13,20 
Heybeli -- 13,40 
Bur gaz -- 14,00 
Kınalı -- 14,20 
Kadıköy ~ 14,50 
Köprü -- 15,15 

2502 

Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyyahlara 

Banka Komerçiyale ltalyana 
Sermayesi: 700,000,000 (ihtiyat akçeai : 580,000,000 Liret). 

Travellers (Seyyahin ,;ekleri) ıatar 
Liret, Frank, lngiliz lirası veya Doları Frank olarak sahlan 
bu çekler sayesinde nereye gitseniz paranızı kemali emniyetle ta· 
fır ve her zaman isterseniz dünyanın her tarafında, ~birde otel· 
lerde vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük tediyat için 
nakit makamında kolayılıkla istimal edebilirsiniz. Travellers çek
leri hakiki sahibinden batka kimsenin kullanamayacağı bir 

ZA Yl - 932 Mayıımıla 3 ncü kolordu 
nakliye kıtaatı için Beykoz kundura fab
rikasına ıiparİf edilen çift ve tek atlı 
64 ve 12 adet lı:otumlerin 741 lira 60 

kuruıluk 14-5-9.12 tarih ve 1198 nume
rolu Sanayi ve Maadin Bankamuıı te· 
minatı kaı'iyye mektubu makpuzu zayi 
olmuıtur. Zuhurunda hiilanü olmıya
caktır. ( 16385) 

Jıtanbul dördüncü icra dairesinden: 

iLAN 
1934 Mayısının 1 nci Salı~ 

Clen itibaren, gelecek IS Eylilll cı 
"clar, zirde muharrer Bankalar j 
telerinin saat 9 1/2 tan IS e ~ 
umuma kü,..de olduğu ilan ol 

Banca Commerciale ltal" 
Banco di Roma, Chri11oveloni 
kası, Deutache Bank Und Di 
Gesellachaft, Deubche Orien 
(Dresdner Bank Şubeıi), 
1"e Eytam Bankıuı, Hollan 
Bank Unie N. V., o.m.nlı 
ıı, Selanik Bankuı, S. S. C. 1. 
careti Hariciye Bankuı, s·· 
Bank, Şarkı Karip Ticaret 
ıı, Türkiye İş Bankası, Türkiy• 
raat Bankası. 

lıtanbtıll iiçiincii icra memurlui 
Balurl<öyünde ...Joz ağacında 

cı sokağında 49 No. lu hanede m 

lı:en elyevm ikametgahları meçhul 

nan Nevart Ağsadik H. ve Oh ..... 

Herant ve Sargis efendilere: 

Popik nami diferj Epik Hanın? 
li hayatında 18-2-930 tarihli noter 

di ile Şoşanik hannndan istikrall 

eliği 4000 dört bin lirayi Ödem.,.ı.tS 
fat etmekle alacaklının talebi 

Nazlı, namı diğer Na.:aret hanım ta .. 

rafır.dan 10 nisan 934 tari!-ıli takib tale: 

bile 3 nisan 339 tarihli l:'r kıt'a İpotek 

senedine müsteniden matlubu olan yüz 

elli liranın masarifi icraiye ile ve hacz 

yolile tahsili taleb edilmiı ve tanzim olu

nan öderıe emri ikametgaiıınıza gönde

~ isede müba§frin ödeme emri zah· 

nn<\ verdiği meşrubatta ikametgalunı· 

zm meçhul olduğu anlaşılını§tır. Yukar· 

da yazılı borç ve masrafları işbu ilam 

tarihinden itibaren bir buçuk ay içinde 
ödemeniz lazımdrr. lıbu borcu ödemez 

veya temamına veyahut l>ir kısmına ve

yahut alacaklının takibat icrası hakkı

na dair bi~· itirazınız varsa bu bir buçuk 

ay içinde icra dairesine bildirmeniz ve 
bildirmediğiniz takdirde aynı müddet i
çınde ve icra ve iflas kanununun 74 ün .. 

cü maddesine tevfikan mal beyanında 

bulunmanız. BulunmadJğınız takdirde 

hapisle tazyik olunacağınız, yanlış be

yanda bulunursanız hapisle tecziye edi

leceğiniz lüzumu ödeınc emrinin tebliği 

m~knınınn kıııiu1 ohoal, üzere ilan olunur. 

~ekilde tertip ve ihtas edilmittir. (S999) 2483 
Sultanahmet 5 inci sulh hukuk hakim - .. ••••••••••••••••••••••••••••ııııııİiiii .. 

liğinden : 

Temamına yedibin ikiyüz onbeJ lira 
kıymet takdir edilen Bqiktatta Meıru
tiyet mahallesi eöi Cabi yeni Niğar -
kaimd- eelıi 20 miibrrer yeni 39 numa• 
ralı cümle ve bodrum ve bağçe kapıla· 
n demir bodrum ve çah katlarmdan 
maada üç katlı beden ve biilme dıvar
ları karğir doğrama ve alıııamı h"!el>iye 
ıi yağlı boyalı pencereler kısmen demir 
parmaklıklı ve pancurlu poyraz ciheti 
çifte camlı on odalı ve hamamlı ve müı· 
temilitı aaireyi havi maa bahçe hane
nin tamamı açık artırmaya konulmut o
lup 14-5-934 tarihinde ıartnanıesi di
vanhaneye talik edilerek 5-6-934 tari
hine müaadif salı ırünü saat 14 den 16 
ya kadar "tıtanbul dördüncü icra daire
ıinden aatılacaktır. Artınnaya iştirak i
çin yüzde 7,50 pey akçesi alınır müte
rakim verği, belediye, vakıf icareıi, borç• 
luya aittir artınna bedeli muhammen 
kıymetinin yüzde yetınit betini bulduğu 
takdirde ihale yapılır akıi halde en ıon 
artıramn teahbüdü baki kalmak üzere 
artırma on bq gün daha temdit edilerek 
20-6-934 müaaclif çar§&mba günü ayni 
aaatte muhammen kıymetinin yüzde ye-t 
mit betini tutmaz ise satıı geri bıraln
lır (Kanun 2280) 2004 numaralı icra 
kanununun 126 ıncı maddesine tevfikan 
ipotek sahibi alacakhlar ile dtlıh- ala. 
kadarlann ve irtifak hakkı sahiplerinin 
dahi gayri menkıil Üzerindeki haklarını 
ve husuıile faiz ve masrafa dair olan id
dialarını evrakı müsbitelerile yirmi gün 
içinde fora dairesine bildirmeleri lizım
c!ır. Akıi halde haklan tapu sicillerile 
n bit olmadıkça satış bedelinin paylaş· 
L18ımdan hariç kahrlar itbu maddei ka
.uniye ahkamına göre hareket etmek 

··e daha fazla malumat almak isteyenle-

nıza tanzim edilen icra emri göo 

isede ikametgahmızm ıneçhuliye«İ 
biyle tebliğ edilememiş olduiuıııf"' 
rihi ilandan itibaren bir ay - -1 
934-822 dosya numarasiyle Is~~ 

çüncü icra memurluğuna bİ fi 
borcu ödemeniz ve borcu ödernd tf. 
kik merci inden veya temyiz veY:" ~ 
dei muhakeme yoluyla ait otduJtl il 
kemeden icranın geri bırakıtına'Jllll 

(16415) 

Akıl hastalığına müptela olduğu He
kim raporu ile anlaşılan Alemdar um, 
Hayrettin sokağı :>4 numaralı evde mü 
kim ı'yevm Bakırköy emrazı akliye ha • 
tahane<inde tedavi alımda bulunan Is
mail Hakkı Efendi oğlu Azmi Ef~ndinin 
Kanunumedeninin 369 ncı maddesine 
tevfikan ayni adreste mukim annesi ve 
hasran velisi bulunan Feride Hanın1rn 
velayeti altına iade olunduğu r.1cz
kür Kanunun 371 nci m3c!Jc:.i.ı: tc\· :'.i 
kan ilan olunur. 

1 DEVLET DEMlRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 
idaremiz için pazarlrkla satın alınacak olan ala cins 

karton bitüme, çimento karo, pirinç tel, mum, elektrik ce
reyan sarfiyatı saati gibi ( 11) kalem muhtelif eşyanın 9-5-
934 çarşamba günü saat 11 de pazarlığı yapılacaktır. iste
yenlerin mezkiir saatte mağazaya müracaatla tahriren teklif
te bulunmaları ve mağaza dahilinde asılı listede (X) işaretli 
malzeme için nümune getirilmesi ve nümunesiz tekliflerin 
kabul edilmiyece.i!-i ilan olunur. (2219) 

in 933-133 doıya numarasile memurİ· 
etimize müracaatlan ilin olunur. 

(16414) 

Umumi Neşriyat ve Yazı lfleri 
Müdürü ETEM iZZET 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 

bir karar getirmez iseniz ceb~ .i;: .l.ı 
pılacağı ve yine bu müddet ıçı 

beyanında bulunmanız ve bulu~ 
niz hapis ile tazyik olunacağınıı<' ~ 

b ıuııur ~ 
kikata muhalif beyanatta u .,ı.Jii ~ 

hapis ile cezalandırılacağınız l ...., 
·1311 oı~ 

kamına kaim olır..:ı.k üzere 1 ( ı 


