
• Gayrı mübadillere ay sonun 
da yüzde yirmi beş niıbetinde 
tevziat yapılacak. Bonoların 
bir kısmı hazırlandı. 

FIY A Ti 5 KURUŞTUR 

Devlet şurası 
Deavi dairesinin 

Kararla:~.,"., ..• J 

Büyük Millet Meclisi Devlet 
Şiiraaı deavi dairesi karar.li'r 
değiştirebilir nıi? Değiştirebı nıe ı
midir? Dört aydanberi bu. me_ae " 
le Meclis heyeti unıumıyesınde 

.. 1 • de nıünak2"a ve ve encumen erın d"" 
tetkik mevzuu oldu. Nihıı:yet. ~n 
f k rupu uzun süren bır ıçtı • 
ır a g • v 

nıaında nıenuu hır karara bag • 
!adı. Bu gün de mecliste müza
keresi iknıal edilmiş olan bu me
sele Türkiye devlet şurasının li
yik ~lduğu kıymet ve ehemmiyeti 
teyide ves'.le olmuştur. . 

Rusyada, motörü zaptedılen 

Sahip ve B~muharriri: Siirt Meh'uau MAHMUT, 
-----

9 uncu aene No. 2934 CUMA 13 NiSAN 1934 

Ja.porı geı:~-ıileri 

Dün limanımıza gelen Japon gemileri ve kumandanları: Ortada Vii:e :Amiral Hayime Matsuıhita, sağda :A
aama'nın kaptanı M. Taiyiohta, solda lwati'nin kaptanı Kiyo1Jki Hara 

Gemiler top atarak şehri selamladı 
Hamidiye de topla selamı iade etti 

( Kumandan bu akşam Ankaraya gidiyor ) 

• 

Yunanistanda B ikan misa 
kı meselesinde bütün milli 
birlik liderleri Venizelosun 
fikrine iştirak etmişlerdir. 

Tel •. { Müdür : 24318, Yan itleri müdürü: 2431 
idare •• Matbaa a 24310.. 

l nkılfıp Enstitüsünde -
Recep B. dün istiklalin ne 
deme~ olduğunu anlattı 
G • • b• ·· ··. " Milli varlığımız nasıl 
azının ır sozu. doğdu? Bu milli bir sır-

dır. Ben bu sırrı, bir evladı olduğum Türk 
milletinin kanında keşfettim.,, 

Cümhuriyet Halk fırkası umumi 

bir vatandaşın tazminatı hakk!~: 
da ti'ıra deavi dairesinin verdıgı 
bir kararın tazminata esas olacak 
muteber vesaikten ve infazı mec
buri bir mahkeme kararı olup ol
madığı gibi bir meseleden doğan 
bu münakaşanın takip ettiği seyi.r 
tetkik edilecek olursa görülür kı, 
meclis azalarından ekserisi: - Bu 
müdahaleye cevaz yoktur. Nok -
tasında birleşmişlerdir. Aksi mü
talea sahiplerinin başında ise Yu
suf Kemal Beyle Hakkı Tarık Be
yi görmekteyiz. Ve meclisin bu i
ki kıymetli unsuru gerek mesele
yi tetkik etmi• olan adliye ve teş
kilatı esasiye encümenlerinden 
mürekkep muhtelit encümenin 
top~antısında, gerekse teşkilatı e
sasıye encümeninin mazbatasın -
da mütalealanna sadık kalmış • 
!ardır. 

Japonlar dün abi
deye büyük bir 

çelenk koydular 

katibi Recep Bey dün ak,am sa -
at 1 7,30 da Oniversite inkılap ta
rihi enstitüsünde derslerine devam 
etmittir. Dünkü derste konferans 
salonu, kalabalık günlerinden bi -
rini yafıyordu. Derste birçok pro
fesörler, Cümhuriyet Halk { ırkau 
tetkilıltı mensupları ve daha birçok 
zevat vardı. Recep Bey dünkü der 
sinde istiklal mefhumunun ruh ve 
mnasını izah etmi~, bir devletin 
müstakil olabilmesi için ne gibi fart 
lar lazım geldiğini anlatm19br. Re 
cep Beyin dünkü dersi çok heye -

l canlı olmuttur. Hatip müteaddit 
defalar alkıslanmıttır.Recep Beyin 
dünkü dersini aşağıya yazıyoruz: 

Hukuk müntesiplerinin merak 
ve alaka ile takip etmeleri lazım f elen. bu münakatanm en canh 
~susıyetlerinden biri mesele -

nın sal' b' k ' d B ım ır arara bağlanmasın-
.~. a•vekil ismet Paşanın aerdet

tıgı kavrayıtlı mütaleanın amil 
oluşudur G·· "d H-kA .. . · uzı e u umet reısı-
nı~ muhtelit encümende dinlenen 
jutalh~ası bütün tereddütleri iza
eye • ızmet etmittir. 

f ~~ra deavi dairesi kazai vazi-
e goren müstakil mahkeme sıfat 

7
: ~~dlahiyetiJe mücehhezdir. Ak • 

.smı ı dia d 1 k I ? e en ere artı smet 
•Ja .e:z~ümle demiftir ki: 

el., :~"". geli1or. Maliye vekaletin , 
fqn ınk lira alacağım var diyor. Ma
ı.ı.9 .... aleti alacağın yoktur, diyor. 
.,8~n Devlet !urasma git. Şuraya 
~ _eme denmeyınce, o "81tandaşı ora
.,.a ıonderemezsiniz .. !' 

''Hüküm veren herhangi bir mü • 

J 
~&eyi. l":J1<ll&tı ':";"iye. müatakil ka 

. etmiJtır. Demittır ki, vazifei ka
ııa.ye müatakil mdıll<kim tarafından 
Y.apıhr .. Belediye ?VUfU hüküm ve -
rır. Polıı hüküm verir. O vazifesinde 
müatakjldir.,, 
• ..T etkili.tı eaaaiyenin kuvve.i ka.za
ıye kısmında latikl&I mahk•melerin -
d~n bahi• yoktur. O da bir dereceli .. 
tJ_r. Çal_ıt~rkarı._ zaman müatakildir. 
~ıv~nı al.ı t~fk!atı eaa.aiye kanununda 
laırıh edılmıştır. Tetkili.tı -iye ka
aunu mesela ihti.as mahkemeelrin • 
!~1n de.bah•elmez. Bu m&hkcme de. 
ııı mıdır? .. Müstakil mahkemedir. Dev-
let Şurası tetkil edibneden evvel bu 
... zil~eleri meclis yapıyordu. Sonra 
mec ıa bunu t k.. ·ı 
t;. .. "t ıatı eeaaıye ı e ayrı 
ır mueıseseye verdi 

h Görülüyor ki, B~tvekil itin ru
a~~ad t~ına~ eden tahlillerinde de

r m~ 1;ır:sı müstakil bir mahke • 
k T; ugundan, kararlarının· tef 

ı adı esasiye kanununun 54 '.. .: 
r ma desi m "b· uncu 
ıl )isi taraf ducı ınce Millet Mec -

ın an tebdil t - · 
f tehir edilemiyecc.. • . ~gyır, ve 

faa etmittir. Te :~1 !ezını .müda
cümeni de uınu.!/ htı esaaıye en
ii mazbatasında bı eyete arzetti-

u tezin t n taraftarı ohn ama • 
uyük Millet M-ı· ?ttur. Bu tez 

~~ ıııne "kA 
akkını asla tahdit etıne fk ay.et 
alnız meclisin mahkeınme ktedır. 

1 ,_ "iri • e arar 
rına ,,;artı ı ncı ve üçüncü d · 

r ede bir da•a müracaatının k e. 
bul edilmemesini Amirdir. Y okıa ':j 
•vi daireainin bu kararı hakkın.e 
d~ m~liae her türlü fikayet ya • 
P ~lır. Ve meclis her hangi bir 
: enıeden tiki.yet imit gibi 

uameleye tevessül eder. 

---~MecJi SADRETTIN 

~ 'I Ferit Bey 
1 ~~V '.'\ 12. A.A. - Mar
Bek'in 'i: •ki •. hariciye nazırı M. 

' •t Bey· ~b ıyle Türkiye sefiri Fe
~ li 1 

• a ul ebnittir. 

ız a.cırn Muhittin Bey 
r;tiın~t~ 12 (~'.lliyet~ - Vii~-
1ın Be . rka ı·ı>ısı Hacıın Muhıt-

• 1-tira eyt 1~•r. heyeti r;_yasetinden 
l'lltiıl" - .. -

Limanımızı ziyaret edeceğini 
*yazdığımız Japon donanmasına 
mensup lwate ve Asama mektep 
gemileri dün sabah saat 10,30 da 
limanımıza gelmitler ve top atmak 
sure tile şehri selamlamıtlardır. 
Program mucibince Selimiye kıtla. 
aile Hamidiye kruvazöründen atı • 
lan toplarla mukabele edilmittir. 
Japon gemileri Dolmabahçe önün. 
de demirlemişlerdir. Hanıidiye zırh" 
!ısı zabitlerinden Natit Bey, Vis 
Amiral Matsushita cenaplarının 
mihmandarlığına tayin edilmit ol
duğundan hemen Asama gemisine 
giderek Amiral cenaplarına hoş gel 
diniz demişlerdir. Biraz sonra via 
amiral Matsushita refakatinde Na 
tit Bey bulunduğu halde Dolma • 
bahçe rıhtımına çıkmıt ve burada 
bir müfreze piyade askeri tarafın. 
dan selimlanmıştır. Muzika Japon 
marşını çalmıthr. Amiral burada 
Ayaspatada bulunan Japon konso
loahanesine giderek Japon sefiri 
M. Muıhako'yu ziyaret etmittir. 
Biraz sonra Amiralin erkanı har -
biyesi de konsolosh.ınede kendisi -
ne iltihak etmittir. Amiral biraz 

Yukanda: Abideye re/enk koyulJukt.an a>nra sel8m.. :Afağula Japon 
kamanclanları Tiirk bahriyelilerinin önünden tteferlerken • •• 

dinlendikten sonra sefir ile birlik
te vilayete giderek vali vekili ve 
muavin Ali Rıza Beyi ziyaret et -

mittir. 
Amiral vilayetten çıktıktan aon

(Dcvamı 5 inci sahifede) 

.,.,,. l ,,-
ır~ec iste görüşülen meseleler 

1 Gazi Hz. 
Memleketimizde petrol ta Büyük reis lzmirde çocuk 

h • balosunu şereflendirdiler 

~rrısine devam edilecek cü~f=l~~~et~!f,;~-··n R= 
Ikt 18 e kadctrı İ•tİrahat buyurdu • 

ısat vekilinin mecliste beyanatı lar. 18 de ikametgahlarından rı-
karak nhtım boyunda halk ara-

~evl~t şur~sıiıın idari davalar hakkındaki sela- sında yaya olarak bir gezinti 
hıyetıne aıt encümen mazbatası kabul edı.ldı·. yaptıktan sonra otomobüe bi

ıhtısat vekili Celal Bey 

~~l_<.ARA, 12. A.A. - B. M 
Mec.lıaı ~ugün reis vekili Es:t 
Beyın rı;ı:asetinde toplanmıştır. 

Celsenın açılmasını m .. t k" • b" . u ea ıp 
ruznamenın ırınci mad'de . . 
kil d d 

sını teş-
e en ve evlet şurasının idari 

davalar hakkındaki selahiyet" 
. k"I• . ıne 

aıt teş ı atı esasıye encümeni maz 
hatasının müzakeresine geçilmiş
tir. Bu münasebetle mevzuu mü
zakere olan mazbatanın kabulü ha
linde varılmı olan neticenin evvel-

nerek yeni yapılan Gazi ilk 
ce 9urayi devlet deavi dairesi tara· mektebini ziyaret ettiler. 
fı.ndan verilerek arzuhal encüme- Oradan fehir gazinosuna gel-
~' ta_rafından yapılan tetkikat ne- diler ve •aat 20 ye kadar orada 
tıceıınde nakzedilen ve nıeclis lıe- oturdular. Saat 20 de fehrin, 
yeti uınumiyesince tasvip edilen lzmir palas •alonlarırıda ver • 
kararlara şamil olup olamıyacağı diği çocuk balo•unu tqrif bu-
hakkında sorulan bir süale ceva- yurdular. Bu ani ziyaretleri ta• 
ben te,kilatı esasiye encümeni rei- viri güç bir •evinç heyecanı u-
si Yunus Nadi Bey demiştir ki : yandırdı. Zaptolunamıyan bir 

" Encümenin heyeti umı;miye (Devamı 7 inci sahifede) 
~ ı;.~~~~~~~~~~~-~~--

~ •rzettiği mazbataua varmı§ ol-
duğu netice mevzuu bahıolan me- p• go 
selenin tefıire mahal olm.adığı ıyan 
merkezindedir. Tefsir yapılmamış 
olduğuna göre bundan evvel yapıl-
mış olan mııameleler bittabi mev- Keşide dün 
zuu bahsolamaz. Bunlar hakkın-
daki kararlar kemakan meri ve ı·kmal edildi 
muteber olacaktır. 

Bunu müteakip mazbata reye 
konularak kabul edilmiştir. 

Mazbatada varılmı' olan netice 
"devlet fUrasının deavi dairesinin 
kazai vazife gören müstakil mah
keme sıfat ve salahiyeti ile techiz 
edilmi' olduğudur.,, 

F evzipaşa • Diyarıbehir hattı 
F evzipa,a · Diyarıbekir hattı -

nın Diyarıbekir'e varmasını te
min ve Diyarıbekir istasyonunda i
cabeden tesisatın yapılması için 
dört milyon liranın daha sarfına 
ve bunun için gelecek senelere sa· 
rı teahhütlerde bulunmak husu
sunda nafia vekaletine nıezuniyet 
veren kanun layihasının müzake. 
resi münasebetiyle söz alan Zülfü 

Piyangoda dün de kaza
nanların numa

raları iç sahif emizdedir 
16 inci tertip tayyare piyang~ 

funun son keşidesi dün ikmal edıl-
ıniştir. . . • 

Dün 800 numara çekılmıttır. 
Kazanan numaraların sıraya di -
2ilmiş tam listesi 6 ıncı sahiiemiz
dedir. 

Bugünkü keşidede 1153 nu • 
maraya 20,000 , 17478 numara
ya 2,000 lira çıkmıttır. 

6.875, 20,354 , 21.253 numa -
ralara bin beşer yüz lira, 665, 
13 437 nunıaralar da biner lira ka· , 

istiklal nasıl olur? 
- Bugünkü konferansımın me? 

zuunu istiklalin ruhu ve manası tes 
kil edecektir. Evvelki derslerimde: 
ki metodu ta.kip ederek fikirlerimi 
ııralamağa çalıtacağım. istiklal mu 
harebelerine batlamadan evvel, bu 
uğurda bir milletin nsıl ve niçin a
yaklandığını derin bir surette izah 
etmek lazımdır. 

Recep Bey 

Türk inkılabı asil Türk mil 
Jetinin dirilit ve kuruluf hareketi • 
dir. Bu hareketin mana ve mefhu
mu çok yüksektir. 

Vatan kelinıesi, memleketin yu 
(Devamı 7 inci sahifede) 

Profesör Rüstovv'un kon/ er ansı 

Kapitalizmin çökmesin
den memnun mu olmalıyız 
Kapitalzmin fenalıkları ani aşılmış olmasına 
rağmen, yerine ikame edilmek istenilen sis
temin ondan daha iyi olmadığı an1atılmııtır. 

Profesör Rüstovv'un evvelki gün şafında ifa etlikleri ro.!ü anlabnr, • 
içtimai ve iktısadi ilimler enstitü- tır. Profesör, kapitalizın'.n ıreçi~;.. 
aında bir konferans verdiğini dün ğl safahatı uzun uzadıya ızah etmı' 
yumıtlık. Bu konferansın ehemmi ve bugünkü i\ı:tısadi buhran~ kapı• 
yetli yerlerini aşağı yazıyoruz. talmn buhranından ha,ka bır §ey ol 

P'?fesör evvela orta zaman ik • madığmı, bu binanın inbidama ma· 
tı~a~ıyatının mahiyetinden bahset- ruz bulunduğunu söylemi§ ve de • 
mıştır .. insanları ~anaate ve imsa - miıtir ki: 
ke tetvık eden bu ıktısat sistemi ye - Kapitalizmin çökmesinden 
rine rötıesanstan ..,nra bilhassa 1 - memnun mu olmalıyız! Sukutunu 
ta)yan tchirlerinin, batta Filoran • tedı>I mi etmeli? Yoba müdafaa 
sa olmak üzere kapitalizmin inki- (Devamı 7 inci ııahiiede) 

Sağda fnmll vapura giderken ne,e•ini pek kaybetmemİfe benziyor .•. 
Solda müflis ban/ter elinde paketiyle vapura çıkıyor • • 

İnsull Amerika yolunda 

Müflis Banker dün va
purla İzmire gönderildi 

İnsull oradan bir Amerikan vapuriyle 
doğ~u Amerikaya sevkedilecektir 

Müflis banker Jnsull, lata~bul ı Son dakikaya kadar 
tevkifhanesinde dokuz gece mısa • 
fir kaldıktan sonra, nihayet dün 
a.k,am teslim edilmekten bu kadar 
çekindiği, gitmemek için bunca fe 
dakarlıklar ihtiyar ettiği Amerika
nın yolunu tuttu. 

lnsull için hiç te ihtiyari olına • 
yan bu seyahat, tevkif edildiği gün 
den beri mukarrer olmakla bera • 
ber, müflis banker aon dakikaya kı:\ 
dar kurtulacağından ümidim kes • 

Avukatlara baş vurarak hakkın
da verilen mahkeme kararını tem
yiz etıirmeğe çalı,ıy~r, İngiliz ?ld!1 
ğunu ileri sürere~. ~ır tak?'' t~?ıı
vel iddialarına gırı,ıyor, sıyafiı ıh
tiraslara kurban olacağınd11.n kork 
tJğunu söylüyor, hasılı gitmemek 
i<.in, akla gelen ve gelnıiyen, her 
türlü çareye bat vuruyordu. 

Fakat sarf ettiği bütün gayretler, 



" 
TA RIHI TEFRiKA: 1 O 

İttihat ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN BIRAKTICl VESiKALARA CORE) .,..... 

Ali Kemal kimin arabasına binerse 
onun şarkısını söyleyen bir adamdı 

Kart hikayesi.. evvela: " Almadım ,, diyordu, 
sonra getirip kendi elile iade etti 

Ali Kemal Bey bu piyaların taa
niattan ibaret olduğunu ispat et· 
mek ve teberiei zimmet eylemek 
içi n bir hakem heyetinin teşekkü· 
!ünü talep etmitt;. Bunun üzerine 
kendi a!czusile Ahmet Riza Beyle 
ben bu heyete aza intihap edildik. 
Bir taraftan Cenevredeki arkadat
larla Ahmet Riza Bey arasında o 
zaman mevcut olan muhalefeti 
meslekiyeden, diğer taraftan da 
mü,arün:leyhin herkesçe müsellem 
bulunan istikametinden dolayı ve
receği hükümde tarafkirlik gibi 
bir iınadın kimse tarafından naza. 
n itibare almmıyacağmı bilen Ce
nevredeki Osmanlılar bu teklifi 
memnuniyetle kabul etmitlerdi. 

Bunun üzeııine Ali Kemal Bey 
Pariıe geldi. Kartın Ali Kemal 
Bey tarafından çalmdığmı gören 
mürettip Hüsnü Efendi de Cenev· 
re heyeti tarafından ~it olmak 
üzere gönderildi. Ahmet R;za Be. 
yin odasında vukubulan iıticvapta 
Ali Kemal Bey böyle bir kartı ne 
görmÜf, ne de almıt olduğunu be· 

' 

yan ile iftiraya uğradığını musır· l!;""'";~~r:'" 
rane iddia eyledi. Mürettip Hüsnü 
Efendi de Ali Kemal Beyin yüzüne ~
kartı: "Kartı otwıduğunuz masa- Abdülhamit 
nın üzerinden alıp cebinize atbnrz. 
Kartı siz çaldınız!,, dedi ve bunu 
din ve namusu üzerine yemin ile 
temin etti. 

Ali Kemal Bey bu •ehadeti gare· 
ze atfederek ve ispat müddea için 
kafi gömıiyerek teberiei zimmet 
varakası istemelcte ıs111!.1' etti. 
Ahmet Rıza Beyle olan hususi mü. 
zakeremizde bir ~bit ile Ali Ke
mal Beyin kartı aldığına hükmet
mek caiz olamıyacamı ve fakat 
Hiisnü Efendi gibi &akikaten na· 
maslu bir vatanda,ımızın da yemin 
ile tekit eylediği bir şeyi garaza 
hamletmek hakkaniyete muvafık 
d iişemiyeceğini bilmülıihaza diğer 
bir vesikıınm zuhuruna kadar kat'i 
hukmümüzü tehire karar verdik. 

Aradan dört bef gün geçtikten 
sonra Ali Kemal Bey Ahınet Rtta 
Beyin evine tekrar gelir. Cebinden 
bir kart çıkararak der ki: 

- "Mahut kart bu karttır. Ben 
bunu CPnova'da idarebanede bu
lunduğum :zaman alıp cebime koy· 
duğunıu babrlamıyordum. Niıtan· 
lım bulunan pansiyon salı. besinin 
kızının kart meraklısı olduğunu 
tıildiğim için hiç bir maksadı hafi 
bealemeden kartı önünde oturdu
ğum mıuanın üzerinden alıp ni.-n
lıma göndennit olabilirim, diye 
dütündüm ve n :.-nlnna keyfiyeti 
yazdım. Filhakika nitanlım kendi~ 
sine böyle bir kart getirdiğimi bil
dirdi ve itte iade etti.,, 

Ali Kemal Beyin bunu söyliye
ı-ek mevzuubahsolan kartı Ahmet 
Rıza Beye teslim eder. Bu hadise 
üzerine hayretlere düsen Ahmet 
Rıza Beyi gönderdiğim ~aman mi· 
ri mü.-rün'leyhin hiıiyatına ben 
de i,tir&k ettim. Bu suretle kendi
liğinden meydana çıkan bu ikinci 
vesika üzerine mürettip Hüsnü E
fendi tarafından serdedilen müde
iyatm doğruluğuna hüküm verdim. 

Bittabi Ahmet Rıza Bey de, ben de 
Ali Kemal Beye tebriyei zimmet 
varakası vermekten içtinap ettik . ., 

Ali Kemal'in pntajcılığına ge
lince, Avrupadaki eski dostları onu 
bir .,uıtajcı olarak tanımakta çok 
haklı idiler. Çünkü Abdülhamit a. 
leyhine çalıtan bir cemiyetin, (it. 
tihat ve Terakki) nin, müzakerele· 
rin: huzurile ve çıkardığı gaze-te· 
tenne kalemile i•tir.ak ettikten son
ra maddi ve tahıi menfaat muka
b iJ:nde evvelce aleyhinde çalıtmıf 
olduğu istibdat hükUınetinin tek
lif ettiği memuriyeti kabul etmi~
ti, bir miktar para mukabil:nde 
Genç • Türklerin zayıf olanlarını 
satın almak ve satın alamadıkları· 
nın ahvalini tecessüs etmek vazi
fesini kabul eylemi.ti. Pariı'teki 
Türk Sefareti Müsteprlığına tay' n 
edilmek istenildiği zaman, mazide
ki seyyiatından dolayı Fransa Hü
kUnıeti tarafından kabul edilmiyen 
Necip Melhame gibi bir adamın 
husuıi hizmetine girmek gibi bir 
zilleti iıtikap eylemekten çekinme
mifti. Buna fantaj denmez de ne 
denirdi? Ali Kemal Cenevre'deki 
arkadatlarile müstebit hükümete 
karşı mücade1e etmek, hürr0 yet 
mesleğinde birlikte çalıfmak için 
söz ve imza verdikten sonra '8hsi 
menfaat mukabilinde kendiıini hü
kUınete satmıftı. Demek ki memu
riyet kapmak iç"n Abdülhamit dev 
rindeki "Hamiyetperveran" züm
resine dahil olmuftu. 

itte Abdülhamidin Necip Mcl
bame delaletile ye Ali Kemalin 
yardımile (lu;hat ve Terakk') ye 
............k istediği ikinci darbe ve 
(ittihat ve Terakki) nin ismini de
ğİft.re~.ek (Terakki ve İttihat) o
luvermıılı: suretile bu darbeden 
kurtulması vakası burulan ibaretti. 

(Devamı var) 

Madeni erden alınan nisbi 
resimler azaltılıyor 

Bir kararname neşredildi 
ANKARA, 12 (Telefonla) - \ 

Son seneler icinde maden fiyatla
rının düşmüş -olmasına binaen ci
han piyasaıma çıkarılacak maden 
cevherlnimiz"n sürümünü kolay· 
laıtırmak üzere madenlerden alı • 
nan nisbi resimlerin azaltılması lü
zumu görülmüştür. 

Bu hususta atideki kararname 
tanzim ve ne§redilmiştir: 

1 - 14112 ve 15282 numaralı 
kararnameler hükümleri maden 
kömürü müstesna olmak üzere di. 
ğer madenler hakkında 1934 tak. 
vim senesi için muteberdir. 

2 - Maden kömürüne ait re11mi 
nisbi 1934 takvim senesi için a· 
şağıda yazıldığı veçhile hesap olu
nacaktır. 

Bütün maden kömürü müesse· 
seleri dahile ve barice imrar ve 
ihraç ettikleri kömürler için şart
namelerinde yanlı azami resmı 
nisbiyi tediye edeceklerdir. 

Bu. tedi e o n 

kil eden yüzde birler kat'i olarak 
irat kay~ilecek ve mütebakisi 
sahipleri namına emanete alına • 
caktır. 

3 - 1934 takvim senesi niha
yetinde görülen hesapta · mezkiir 
senede 1932 senesine nazaran ec
nebi memleketlere vuku bulan faz
la satıtın beher 59 lave ve krip
leıi için 1,25 lira ve beher ton tu
vananı için 0,96 lira olmak üzere 
emanete yahr;lan mebaliğden mü
esseselere reddiyat yapılu. 

Ancak bu reddiyat hiç bir suret 
le her müessesenin kendi emanet 
hesabındaki mevcudunu geçmez. 

4 - Maden kömürü müessese
leri müttereken ihracatta bulun -
mak üzere mesai ve te§kilatlarını 
kısmen veya .tamamen birleşlire -
rek harici satış birlikleri vücuda 
getirebilirler . Bu takdirde bu ka
rarnamenin netri tarihinden itiba. 
ren bir ay içinde lktuat vekaleti-

MiLLiYET CUMA lJ NiSAN 1934 

HARİCİ HABERLER 
Balkan misakı etrafında 

Milli Birlik liderleri 
V enizelosla beraber! 

Tefsiri beyanata yapılan itirazlar Atinada ala
kadar sefaretler tarafından takip olunuyor 

"" __ ,....-

DAKi 
Yeni tramvay hatları ve belediye 
"ANKARA, 12 (Telefonla) - l•tanbul belediyesi yapılması el • 

zem yeni tramuay hatları hakkında Nafia uekaletine mütaleaıını 
tahriren bildirm~tir. 

Yüksek mühendis mektebinde 
"ANKARA, 12 (Telefonla) - Yüksek mühendu mektebi prole 

sör/erinden bir zatın uazileıine nihayet verilmesi karar/aşmıştır. 

Seferberlik. müdürlüğü kadrosu 
ANKARA, 12 (Telefonla) - Hükii.met, bir seferberlik müdür • 

lüğü ihdan için Dahiliye vekaleti merkez teşkilatı ve vazifeleri hı.ılı • 
hındaki kanıma miizeyyel bir liiyi hayi meclise tevdi etmiştir. . 

Şimdiye kadtU' vilayetler idaresine merbut bir büro ile idare eJı • 
len .elerberlik işlerini daha mun lazam ve esaslı bir surette cereya • 
nının temini için bu vazifenin doğrudan doğruya uekalete merbut ol· 
mak üzere müstak'l bir müdürlük le görülmesi faydalı görülmüştür· 

Layihaya merbut kadroya altıncı derecede 70 lira maaşlı bir mii• 
dür (Bu maasın tutan muuakkat tazminatsız ücret olarak ta verile • 
cektir.) U&iin'cü derecede (35) lira maQflı iki şel, 12 İnci derecd~ 
(25) lira maaşlı iki memur, 14 üncü dereceden (20) lira maaşlı iki 
katipten mürekkep olacaktır. 

Balkan devletleri meb'usları Yuna" 

AT1NA, 12 (Milliyet) - Hari
ciye na.zırı Mösyö Maksimosun 
hükfunetin tefsiri beyanatı Ba!kan 
misakma merbut proWkolun 3 Ün· 
cü maddesini ibli.l etmediğine ya
ni Y unaniıtanm Balkan harici bir 
devlet aleyhine bir balkan devleti. 
ne askeri muavenette bulunmak 
üzere bir mükellefiyet deruhte et· 
mediğine ve hukUınetin tefsiri be· 
yanatı misakın bazı ahkamını ih· 
lal etmiş olsaydı böyle beyanatta 
bulunmıyacağına dair beyanatı üze 
rine siyasi mahafilde münaka•alar 
devam etmektedir. Bu husu~ta i· 
ki gündenberi makaleler yazmakta 
olan M&yö Venizelosun fikirlerine 
mU i birlik rüesasından maada 
Mösyö Mrhalakopulos ve Mösyö 
Metaksa da İştirak etmektedir. 

j nis!:K~~~~~~:~enY~=~~~:~e~:~:~!~: 
j Millet Meclisi azalarile diğer Bal kan de1Jletleri mebuslarının Y """" 

Muhalefet rüesasının bu mese· 
leyi meclise aksettireceğine dair 
son günlerde deveran eden haber 
bugün de tekrar edibnektedir. 

demiryollan.nda meccanen •eyahat edebilmeleri için bir karar itti~ 

l etmi, ve bu l.Qrar Ankara Yunan sefareti uantasile hükümetimize 
d~ilmiftir. 

Hakümet bir tezkere ile meclis rivasetini bu karardan haberJd' 
etmiftir. T eırii meclislerin mesaisi bir 

hafta sonra baılıyacağmdan bu 
müddet zarfında muhalif liderler 
m üzakere etmek üzere toplanacak
lar ve bu toplantıya kendılerile 
hemfikir olan Mösyö Mihalakopu· 
los ve Mösyö Metakaa da davet o· 
lunacaklardır. Bu mesele etrafında 
milli birlik liderleri kat'i surette 
mutabıktırlar. 
M. Venizelos ihi makale daha 

yazacaktır 
Bu hususta Mösyö VenizeJos 

iki makale daha yazacak ve hüku
metin bu meselede takip ettiği si· 
yaset hakkında Yunan efkarı umu· 
miyesini kendi noktai nazarına 
göre tenvir edecektir. 

M. Çaldaris ue M. Condilis'in 
mülakatı 

Başvekil Mösyö Çaldarİ1ı dün 
bu hususta uzun müddet Harbiye 
nazırı Mösyö Kondilisle- görü' • 
müştür. Bu mülikalıı dair matbua· 
ta biç bir ıey a'ksetmemiştir. 

Başvekil Mösyö Çald.uis Bal-

Yunan hariciye nazırı 
M. Maksimos 

kan misakına ve lıükfunetin tefsi· 
ri beyanatının manasına dair ha· 
sıl olan mesele etrafında hiç bir 
beyanatta bulunmak istememek • 
tedir. 

Mösyö Çaldaris "Bu mt;s~la 
hakkında muhalifler her ne fıkır· 
leri vana söylesinler. Her hıılde 
bükiım~ ne takip ettiği siyasetten 
inhiraf edecek ve ne de bit'lıiş ad. 
deylediği bir mesele hakkında iki
de bir beyanatta bulunacaktır,, 
demiştir. 

Sefaretlerin alakası 
ATINA, 12 - Balkan misakı 

etrafında Y unanistanda vaki ket· 
mekeı buradaki •efaretler tarafın· 
dan dikkatle takip edilmektedir • 

BiRıana Yugoı1lav ve Romen 
sefaretleri infiallerini galememek· 
ted.irler. Hatta bu mealde Belgrat
tan ve Bükreşten telgraflar da 
alrnmııtır. 

Yunanistan - Bulgaristan 
iki memleketi alakadar eden meselelerin ye
niden müzakeresine başlanacağı bildiriliyor 

ATINA, 12. A. A. - Hauas ajansı mv.hab:rinden : .. 
Her iki memlekete müteallik. muğlak meseleleri halletmek uz~· 

re, Yunanistan ile Bu'garistan arasındaki müzakerelere yakında. yenı· 
den b~lanacağı haber 11erilmektedir. 

I ki memleket beynindeki ih t'liil, iktisadi mahiyette ve euuelce 
bir kere daha tetkik edilmif bulunduğu cihetle, gazeteler, bu sefer, 
/,Qti bir itilaf zemini bulunacağını ümit etmektedirler. 

Arabistandaki 
Karışıklık 1ar 
lbnissuut kuvvetleri Ye-

meni istila 
etmek istiyorlarmış! 

LONDRA, 12. A.A. - Röter a
jansının istibbarına göre, Midi ka
sabasının sukutu ve lbnissuut kuv· 
vetlerinin bu tehrin cenubunda, 
Lobeya limanına doğru ilerlemesi 
üzerine, bu kuvvetlerin, davalı era· 
ziyi İfgalden ibaret bulunan ilk ta· 
savvurlarından vazgeçerek, Ye. 
men'i istila etmek niyetinde bulun· 
dukları anl-.ılmaktadır. 

Mezkilr ajansın elde ettiği mü
temmim malumat, İbnissuut kıtaa
tının bu hareketleri , daha 'imalde, 
davalı Neyran havalis"nde bulu
nan Yemen kuvvetlerinin ricat hat 
tını kesmeğe matuf olduğunu gös
termektedir. 

lbnissuut krtaatının tank ve tay· 
yare kullanmakta oldukları zanne· 
diliyor. 

hil olan müesseselerden her biri
nin senevi istihsali yekununun yüz 
de yirmisinin, ecnebi memleketle
re ihraç edilip satılacağı taahhüt 
olunmak tartile iktısat vekaleti 
bu birliklere dahil olanları tek bir 
müessese telakki ve kabul etmeğe 
karar verir. 

Bu suretle tek bir müessese ola
rak kabulüne karar verilen maden 
müesseselerinin ecnebi memleket • 
lere ihraç ettikleri kömürlerin he
yeti umumiyesi bir müessese ta · 
rafından ihraç olunmuf gtbi res
.mi nisbiye tabi tutulur. 

5 - Bu kararname 1934 tak-

M. Rosvelt 
-o--

Bir senede yaptığı işlerin 
hesabını veriyor 

NEVYORK, 12. A.A. - M. 
Roosvelt'in bugün netredilecek o
lan ve millete bir senelik faaliye· 
tin'n bir nevi hesabını verdiği bu 
kitapta cümhurreisi diyor ki : 

" Evvelce kullanılan tedbirler· 
den ve o zaman aranılan gayeler· 
den b-.ka olmak itibariyle alınan 
tedbirler ve iı itilmek iaten' len ğa. 
yeler bakımından siyasetim belki 
ihtilalcidir. Fakat bu ne f.._.iıt, ne 
de komunist bir ı"yıuettir. Bu si· 
yaset her türlü sınıf vehususi fır· 
kanın ortadan kaldırılması teklin· 
de tezahür etmektedir." 

Çalınan tablo 
Bir kliseden 12 milyon kıy
metinde bir tablo çalındı 

GAND, ı2. A.A. - Zabıta, Sen 
Bavon kliseıinden çalınan mefhur 
Anyo M 'stik tablosunun sariklerİ· 
ni ele geçirmeğe yarıyacak henüz 
bir İp ucu bulamamı,tır. 

Müzeler idaresince tanzim edil. 
mi• bulunan resmi defterlere naza. 
ran, bütün tablonun kıymeti 
250.000.000, sade çalınan kısmının 
ise 12.000.000 franktır. 

Çin ve Tibet 
-o-

İki memleket arasında bir 
yaklaıma oluyor 

KALKUTIA, 12. A.A. -Tibet 
hükUınetinin, Tibet ordusunun bü
yük bir kıs=nı terhis edeceği, Hin 
distandan ithal edilens"lıih muba· 

w• 

Gümrük muhafaza takım kuman .. 
dan/arı için binek hayvanı 

ANKARA, 12 (Telefonla) - Gümrük kıt'a/an muhafaza taktJ' 
kurnandanlanna birer miri binek hayvanı verilmesi hakkında hülP 
metçe hazırlanan layiha meclise verilmiftir. 

Layihanın esbabı mucibesind e ezcümle deniyor ki; gümrük mıl 
halaza kıtalarının kaçakçılığın men'i ve takibi hudut emniyeti vaJ! 
/esile mükellef olan piyade talnmlan hudut ve sahillerde çok ge~ 
mıntakalarda müteaddit karakollara ayrılmış olduğundan takım 1" 
mandam bıı karakolla.n her zaman için sıkı kontrol imkanı bulama 
makta ve zabıt ue rabıt te•İ• "ne mu vallak o!amamaktadır. 

Bu sebebe binaen takım kumandanlarına birer miri lıayvan ve 
rilmesi muvafık görülmü~ ue layiha bunun için haurlanmtftır. 

Bu liiyihaya göre gümrük mu halaza kıtalarında takım kumandı' 
lanna "bölüklerde üçüncü takımlara kumanda eden takımbaşılııt' 
dahildir,, birer m :ri binek hayvanı verilecektir. • 

Bu hayvanların ordudaki usullere göre mübayaa bedeli de tec/ıl 
zat ve her türlü masrallan ve iaseleri gümrük ve inhisarlar vekalel 
bütçesrnden temin olunacaktır. ' 

Birinci U. mü/ ettişin tetkikatı 
DIY ARIBEKIR, 12 ( A.A.) -- Birinci umumi müfeui,, Hilmi Bıf 

refakatinde mü~avir ue müfettifler oldıığu halde şark vil~vet~erit1JI 
bir tetkik seyahati yapmak Üzere buradan hareket etmİftır. 

SiiRT, 12 ( A.A.) - Birinci umumi mülettif Hilmi Bey yanıtı .l 
da mülkiye, sıhhiye ve baytar müfeu;şleri olduğu halde Siirde gel,,.. 
tir. 

Bulgar Başvekili Pariste 
PARIS, 12 (A.A.) - Hauas bildiriyor: 
Bulgar ba,vekili M. Muşanol dün M. Dumergi ile müteak:ben -~ 

riciye nazın M. Bartuyu ziyaret eJ erek Balkanlardaki siyasi vazır 
hakkında görüfmÜffÜr. J 

Beynelmilel 
Polis teşkilatı 
Bir Lordun lordlar kama

rasındaki suali 
LONDRA, 12. A.A. - Lordlar 

kamarasında liberal!erden Lord 
Deyvis bükUınetten, milletler ce· 
miyeti kontrolu altında bulunarak 
dünya nizamını daha eyi ve büyük 
bir emniyet altında bulundurmak 
üzere beynelmilel b·r polis kuvve· 
ti te,kili projesini nazan itibara a
lıp almıyacağı hakkında beyanat· 
ta bulunmasını iıtemittir. 

Lord Deyvis böyle bir kuvvetin 
tefkil'ni tavsiye etmektedir. 

t,çilerden M. Ponsonbi bu tek· 
lifin tatbikatta iktiham edilemiye
cek mü,küllerle kartrla,acağını 
zannetmektedir. 

Lord Sesil milletlerin miJli ha va 
kuvvetler: ni terk ve sivil tayyare
ci! iğe beynelmilel bir kontrol koy
mak için anlatmaları lazrmgeldi. 
ğini söylemittir. 

Hükfunet namına beyanatta bu
lunan Lord Stanhope, dünyanın 
beynelmilel zihniyetten henüz pek 
uzak olduğunu, binaenaleyh lng'). 
ter ehükiimetinin lord Deyvis'in 
tavsiyelerinin kabul edemiyeceği. 
ni söylemiftir. 

Lord Stanhope Büyük Britanya
nın Lokarno misakı ile açıktan açı 
ğa taahhüt altına girdiğini ve bu 
misak mucibince bazı ~rait altın· 
da, vaziyeti kurtarmak için böyle 
bir kuvvet vermeyi üzerine almı! 
olduğunu kaydetmi,tir. 

mektedir. 
Kalkut a'nın eyi haber alan mu· 

hafili bu kararın Tibet ile Çin a
rasında ne:·ede ies bu günlerde bir 
yaklatma olacağına delalet etf ği 

- - -- ' 
Staviski meselesi 2 

Tahkikatı 
Komisyo;;';b.k müddei 

umumiyi dinledi 
P ARiS, 12. A.A. - Staviski 

selesi tahkikat komisyonu el 
M. Dalimiye'nin kalemi mah• 
dan Bayon, bonolan tavsiye e il 
mektubun yazı'.ması için yaP 
telefon hakkında İf nezareti ; 
murlarından bazılarını dinteııılf 
tir. . 11 • 

Komisyon, sabık b,.. müdcle1~ 
mumi M. Pressar'i dinlemiftİf•, 
Pressar, Sen müddei umumisi j1• 
oynamış olduğu rolü İzah etJ1J f 
M. Pressar, b"çbir zaman ~ere.r;,, 
vazife haricinde bir i' görme~' 
söylemi,, mesleki hatalarla it 
edil itini prote.to etm · ştir. B~ 
hamlar yüzünden bazı gue ;/.. 
kendisinin M. Prens'in cinaY~ ~ 
mü~vvik bile olduğunu yaı ~ 
dı. Halbuki M. Prensar, M. f' ~f. .. 
kartı teveccühü olduğunu i:. 
miftir. Jı 

M. Pressar, M. Prens'in ke f•• 
ne hiçbir vakit M. Leku•e'ıı~~" 
settiği raporu vermediğini b• r• 
aleyh Staviski aleyhindeki ~= 
hur raporu muhafaza etme , ~•u 
söylemi,, M. Prens' e mesele>'1 f.': 

d , ıı• 
paması için mektup yaz ı!l1 

tiyen tekzip etmittir. /. 

Komiserler kendisi tekr•' el' 1 
guya çekmek istedikler:ndlı;n 
Pressar yarın da komisyoıı : : 
nına çıkacaktır. J; 

Komisyon, M. Pressar h~~ 
fehadet edecek bazı hakirııl 
dinli ecektir. 
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MILllYET CUMA 13 NiSAN 1934 • 

• • 1-fELE~ 
Ara sıra sorulan bir sual 

Bilmem dikkat ettiniz mi? Bu 
tip bilhassa· Y'lflı hanımlar araaın
da çok görülür ve ekseri tramv~y 
biletçi/erile kavga ederken kendı -
ni gösterir ... 

ŞEHiR HABERLERi 

Bu tip fudur: 
Biletçi - Hanımefendi! Bilet? 
Hanım - Bir tane Aksarav ver. 
- Aksaraya gitmez. 
-Nereye gider? 
- Fatihe. 
-A!!!? E neden evvelden söy-

lemedin ..• 
- Neyi söyliyeyim hanım. Gö -

;ziin yok mu baksana. _ 
- Ağzını topla! Kör senan. 
- Hanım! Kör demedim ... 
- Hadi hadi! Şimdi de inkar -

'Jan geliyorsun .. Ben sana gösteri
rim .. 

- Hanım! Uzatma bilet! 
- Aksaraya gideceğim .• 
- Öyle ise in. 

- lıter inerim, ister inmem. 0-
'na da sen karıfamauın! 

f - Parayı ver de istersen gece • 
yi de burada geçir .. 

- Sus kaba herif. Ben senin 
haddini bildiririm. Sen benim kim 
olduğumu biliyor musun? 

Bu son tehdit suali tramvayda, 
nüfus dairesinde ma~,. gı· !elerin -
'J k I T > 

'Jıı' ue te rar olunur. Bu söze muha • 
lap olanlardan da birisi olsun çı -
lnp sormaz. 

- E •öyle bakalım Hanım! Sen 
'kimsin ? 

'Alacağı cevap 1286 tarihinde 
~elaketrni, kapu kethüddsı - mese
. - acı Hüseyin efendinin kızı -
"dır. Bundan da b-t.. _... h'tr 
mal • u un uunya er 

um Ya! 

8
.
1 

Japon'larm boyu ..• 
'niz; Bem riz de benim gibi misi
ol · ende Japonlara karşı iradi 

mayan bir muhabbet vardır. 
Dün Tak . "b'd • el k . 1'o sım a ı esıne ç en 

e l"hYmdaya gelen Japon bahriye si -
a en ıula b"' 1 h ıl- l .. .. rını oy e o, bir naz.ar 

tııt' la gorbourken gözüme ilisti: Japon. 
arın 1 · 

. 'elen 1 tarı UZcrmıf. Spor ve be • 
/ıı- • 4:' ıyesine verdikleri ehem • 
/~ lmYetin •emerelrini ırkın boyunu 

lttatmakla almı l D • h 
ret ettim. f ar. ogrusu ay -

ti - FELEK 

ı1e Ecnebi hocalar 
ıJt Ve unıdelerimiz 

.. '.Aldıg"ıınız m ı- t .. c·· nuri a uma a gore, um-
Jiği Y_~t. Hal~ F~r~ası umunıi katip 
tü ' UJııversıte ıçın celbedilen bü
'J'e~ HJel>i profesörlere, Cümhurİ-

Jıl. b' ak FırkaSI programından 
1 ırer nüsL t . tm •. l"' . .. .. na evzı e egı uzumlu 

gorınuıtür. 

Profesörlere fırka programı • 
• ~Zın f~anaızca nüshalarından ve • 
l ecektır. Profesörler, fui<a pro
ırr.a~ımızı okuyarak, memleketi • 
mızın v_erimi ha1Jnnda fikir edine
ceklerdır. --Jbrahim Tali Bey 

• Trakya umumi nıüfettİ§İ İbra
. İ!.11!1 ~ali Bey dün de vilayetteki 
ı daı~es~nde me§gul olmuttur. Mü
J.1~t~ı§lık kadrosu ikmal edilmiş gi
ıı,J. idkı~. Bu hafta Edirneye gidile • 
d"::e tır. 

Romen tayyareci 

Prens Bibescu 
Dün Mısıra gitti --Üç tayyaremiz Adapaza
rına kadar teşyide buludu 

Şehrimize geldiğini yazdığımız 
Beynelmilel Tayyare federasyonu 

reisi Prens Bibes 
cu dün sabah re
fakatinde Roman 
ya hava klübü u
mumi katibi bin
bıqı Banciolescu 
bulunduğu halde 
tayyaresile Eski -
tehir, Konya, A
dana, Halep ve 
Suriye tarikile Mı 
sıra gitmiştir. 

Prens Bibescu Muhterem misa-
fir, Y eşilköyde 

Tayyare cemiyeti lstanbul tubeıi 
reisi Hasan Fehmi Beyle Cemiyet 
erkanı, tayyare müfettialeri hava . ' kumandanı Tevfik Can Bey, tay. 
yare ve rasat zabitlerimiz ve Fran 
sanın Ankara ve Bükre, sefaretleri 
hava at~si kolonel de L'Hermite 
tarafınd~. tetyi edilmittir. Ayni 
zamanda uç tayyaremiz de kendi
sine Adapazarına kadar refakt et 
mit ve yold, Prensin idare ettiği 
tayyarenin etrafında dönerek ken
disine karfı son tefyİ vazifesini yap 
mıtlardır. Tayyarelerimiz bir saat 
yirmi dakikada Adapazarına gidip 
clönmütlerdir. 

Bibescu Es/ı4ehirde 
ESKiŞEHiR, 12 (A.A.) - Bu 

sabah saat 8,10 da lstanbuldan 
balkan beynelmilel hava federas
yonu reisi prens Bibescu, saat 1 O 
da Eskişehire geldi, tayyare mey. 
damında tayyarecilerimiz ve bir 
çok zevat tarafından kartılandı. 
Şerefine 150 kitilik bir çay ziyafe
ti verildi. 

Prens, Eskişehirde gördüğü iyi 
kabulü şükranla karşıladı ve saat 
1,5 de seyahatine devam ebnek ü
zere hareket etti. 

Kadın hekimler 
Aylık içtimada konuşu

lan ilmi meseleler 
Türk Jinekoloji cemiyeti, çar

şamba günü Prof. Fuat Fehim ve 
Kenan Tevfik beylerin reisliği al
tında toplanmıştır. Bu içtimada : 

Muallim Ali Esat B. : Eksik do
ğan çocuklarda hormon tedavisine 
dair tebliğatta bulundu. Muallim 
Fuat Fehim B. : Rahim mülhaka
tı ve müc~ ~İr ensicesi iltihapları
nın tedavısı hakkında beyanat< 
bulundu. 

Bu mevzular etrafı d ) .. n a yapı an 

Coc"l..Ik ha.:fta.sı. 
Bayram 23 nisanda başlıyor 

_,,_ 

Bayram programı 
Hazırlandı 

. T~rkiye Büyük Millet Meclisi
nın ılk açılma günü olan 23 Nisan 
aynı zamanda çocuk bayramı ola
rak kabul edildiğinden resmi dai
reler ve hususi müesseseler Türk 
bayraklarile beraber Himayeietfal 
bayraklarile de donatılacaktır. 

23 Nisan Pazar günü saat (15) 
de Halkevinde merasim yapıla
caktır. Bayramın birinci 23 Ni
san günü çocuklar Fatih parkında 
saat 10 da toplanarak Himayeiet
fal bayraklarile süslenmiş otomo
billerle sıra ile Belediye Fırka 
Himayeietfal, Halkevi, ' Vilayet: 
Kolordu merkezlerini ziyaret ede
cekler ve sonra Taksim abidesi ö
nüne gideceklerdir. Abide önün
de çocukların bayramı tebrik edi
lerek ve Deniz kumandanlığı tara
fından orada hazırlanacak olan di
reğe merasimle Türk sancağı çeki
lecek selamlandıktan sonra abide
ye çelenkler konulacak, ve mera
sime nihayet verilecektir. Çocuk 
alayı köprüden geçerken vapurlar 
tarafından düdükler' çalınacaktır. 

Himayeie".fal cemiyeti tarafın
dan şehrin muhtelif mahallerine 
vecizeler yazılı levhalar asılacak
tır. 23 Nisan günü Tayyare ile şeh
rin muhtelif semtlerine Himayei 
Etfalin hazırladığı vecizeli kağıt-

lar atılacaktır. 23 Nisan günü öğle
den sonra muhtelif istikametlere 
hareket edecek tramvaylarla ço
cuklar gezeceklerdir. Himayei 
Etfal cemiyeti tarafından Gülhanc 
parkında çocuklara ve umuma mü
samereler tertip edilecektir. Kaza
larda da eğlenceler tertip edilecek
tir. Himayei Etfal cemiyeti tara
fından 26 Nisan perşembe gunu 
Maksim Barda bir çocuk eğlence
si yapılacaktır. 

M ehteplerc! e 
23 Nisan günü tik ve Orta mek

teplerde konferanslar verilecek ve 
Himayei Etfal cemiyetinin yard:
mile eğlenceler tertip olunacak-
tır. 

Kırk yedi senelik lıoca 
Dün erkek muallim mektebinde tarih mual
limi Ihsan Şerif B. için bir müsam~re verildi 

Dünkü mütam erede bulunanlar .• 

Dün Erkek Muallim mektebinde 
47 seneden beri hocalık yapan ve 
67 Y8'ında bulunan tarih muallimi 
Ihsan Şerif Bey için talebe tara -
fından bir müsamere verilmit ve 
bugüne "babagünü" iımi konmut 
tur. 

muzda mektebin müsamere salo 
nununa götürülmüştür. Müsamere
ye Jatiklal mar,ı ile b,..lanmıf, Jh
san Şerif Bey hazıruna takdim e
dilmiş ve bili.hara son sınıf talebe- < 
sinden Naci Bey tarafından hoca
nın hayatı anlablmı.tır. 

munakafalara · Ken T f'k Ah · anevı,. 

met Asım, ~uri Süleyman Hadi lh 
san. Huıeyın Natit A . F"k 
Be 1 . . , zız ı ret 

Y er ıştırak etmiftir. 

Cemiyet 1935 eylülünde Türki

Müsamerede davetlilere mual -
!imin resmini tatıyan rozetler dağı 
blmıtbr. Saat on bette mektebe ge 
len Ihsan Şerif Bey talebe tarafın
dan alkıflarla kartılanmı, ve o -

Bundan sonra konser ve tem • 
siller verilmif, danslar oynanmış -
br. Mütamereye mektebin eski, ye 
ni mezunları ittirak etnıi' ve eıki 
mezunlar ihtiyar hocalarının elle -
rini öpmütlerdir. 

högle düşünüyoruz, ~I B o R s A 1 
dl'd (lı Banlca.,ndan alınan cetveldir) 

yedeki bütün kadın hekimlerinin tr 
ittirakile Ankarada büyük bir Ji- 1 Biz 
nekoloji kongraaının akdına kararı 

vermi' vemevzu olarak ta loğusalık Siz acaba ne dersiniz? 11 Nisan 934 
·lı· Ak 
e~ lsti~ı::n F j Y a ı 1 a r ı 
, ~·lırl'aıu. cl•hili 98,.So • T T ahviJit 
' l •blııra:u 98.SO · ••lıı:ert7e 9,78 

. ~ ElelııtTiJı; 

Bir F ranaız muharriri sinema bir çocuk için bu ne büyük bir 
yı tarif ederken "sinema para i- tehlikedir. Bir Greta Garbo'nun 
le rüya görmektir.,, der. Fakat bir Marlene Ditrich'in dört elif 
isin fantezi cihetini bir tarafa bı mikdarından bazan daha çok ıü 

Gayri mübadillere 
Bono tevziatı ----Bu ayın sonunda tev-

ziata batlanıyor 
Gayrimübadillere istihkakların& 

mahsuben para ve bono tevzi edi
leceğini yazmıf -
tık. Verilen habe
re göre tevziata 
bu ayın sonuna 
doğru ha,laııacak 

trr. Bonoların mü 
him bir kısmı ha
zırdır, bir kısmı 
da Devlet matba
asında basılmak
tadır. Gayrimüba 
diller cemiyeti ile Ali Aımi B. 
alakadarların te -
tebbüsü üzerine komisyondan Is -
tanbula nakledilmit ve Galatada 
Bahtiyar handa tutulan bir daire -
ye yerletmittir. Tevziat burada ya 
pılacaktır. Bono tevziatının mik -
darı yüzde yirmi bettir. İstanbul -
da bulunan ve mentei muhtelit mü 
badele komisyonu olan firari rum 
emlakinden bir kısmı ayrılarak ço
ğu Heyeti vekile kararile gayrimü 
badillere tahsis edilmiftir. Dün 
Gayrimübadiller cemiyeti idare he 
yeti azasından Ali Azmi Bey bize 
bu hususta demittir ki: 

- Yeni bonoların nisbeti yüz -
de yirmi bet olacak ise de Ankara 
ya giden Hüsnü Bey ve Halil Pa· 
fanın yapacakları tetebbüs netice. 
sinde nisbetin yüzde otuza çıkarıl
ması ümit edilmektedir. Elde bu 
mikdara tekabül edecek emlak vaı 
dır. Para tevziatının yüzde iki ol
ması muhtemeldir.,, 

Refik Amir Bey 
Hariciye vekaleti hususi kalem 

müdürü Refik Amir Bey dün vali 
uavini Ali Rıza beyi ziyaret et
ış ve salı günü gelecek olan Yu

goslavya hariciye nazırının karıı
l":nması hakkında görütmü§ler • 
dır. 

Esnaf bankası 
-o-

Senelik umumi toplan
tısı dün yapıldı 

Evvelce ekseriyet olmadığından 
hı yeti umumiyesi yapılamıyan Es 
n i bankasının senelik toplantısı 
din yapı!d~. Esnaf bankası, geçen 
s meler _ırıbı gene zarardadır. Bu za 
rAr yekunu 56071 liraya baliğ ol
maktadır. Maaınafih bu zarar 933 
senesi muamelatından değildir. 
Daha fazla geçen . senelerin ala
caklı hesapların faızler:nden do
ğan bir neticedir. Banka 933 sene
sinde 2308 lira kar temin elmitlir. 

Banka yeni bazı teşebbüslere gi
rişmektedir. Bundan iyi kar temin 
edileceği tahmin edilmektedir. 

Gelecek seyyahlar 
Bu ayın son on beşinde ve mü

teakip günlerde ıehrimize muhte
lif ıeyyah kafilelPri ge1t·celctir. On 
betinde Mil Wouke vapurile 500, 
on altısında baıka biı vapuı la 450 
ye gene ayni gün Kraliçe Marya 
Yapurile de 300 Yugoslavyalı sey
yah gelecektir. 

Gelecek hafta içinde de Yunan 
ilim cemiyeti, üniversite ve yüksek 
mektep talebesinden 100 kişilik 
bir grup gelecektir. 

'
Jaılurk 29 30 İ r-.n -.-• . ••7 -.-• ,. 11 28.SS Tü,.,.I 

f 111 23,55 R•hlun 
e 2.60 Mum ... a 

" 11 

17,75 
55,70 
46,75 

humması, kanser ve rahim mülha
k~tı. iltihaplarının tedavisini seç
mı,tır. Bu mevzuların raportörlük
lerine Kenan Tevfik, Ali Esat ve 
Ahmet Asım Beyler intihap olun
muttur. 

--o---

Fransız hava komisyonu 
ikinci reisi geldi, gitti 

~akırsak, sinemaların birçok de- ren öpü,lerini görmek bir çocu-
lalar bize yığın yığın hakikatler ğun gerek maddiyeti ve gerek 
söaterdiği muhakkaktır. Bu ha - maneviyeti üzerinde ne feci le -

Musevi vatandaşlarımız da
ima Türkçe konuşacaklar 

9,78 kupon•uıt 
... ııı 

Fransız mebuslarınd.n ve ha
va komisyonu ıkinci reisi Fransa . . ' 
tı~retı bahriye parlamento müra-

kikatler ek6eriya hayattan alın- sirler yapar. Buna bir çok cinai 
m(ftır. Ve hayatın bir aksidir. Sı filmleri de ilôve etmemiz lazım-
rasına göre bazan ahlaki,bazan dır. Çocuklarımızı, ahlak ve se -
siyasi,bazan cinai veya adli ve ciye itibarile yükaek yetiştirme-
ekseriya İçtimaidir. Bir sinema miz için evvela sinemaların bun 
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/IFıK~ 
Baharın kapısında .. 
Bu sene baharın gelmesi ne ka

dar da gecikti. Günler var ki afı
kını bek/iyen mafukalar, ve maşa 
kalarını bekliyen a~ıldar gibi göz
lerimiz yollarda, baharın vürudu
nu bekliyoruz. Ciğerlerimizde uza 
yollardan oğlunun gömleğinin ko • 
kusana alan Y akup peygamberin 
hasret at~, etrafımızdaki havatl 
taharın genzi gıcıklıyan ve hafO 
mesti veren rayihalannı arıyoruz . 
Giôzlerimiz, ağaçlarda yefİllenmi' 
lilt:z.ler ve dallarda öbek öbek ba
har çiçekleri bulmıya uğra,ıyot. 
Ht>le baharın ilk müjdecisi olan 
mor leylaklar, ellatun salkımlar v 
pernbe erguvanlardan ortada cia
lıa eJer yok. Düne kadar güne,; 
hep bulut altında seyrettik. Günl 
var ki, rüzgar, çehrelerimiz.den mu
attar bir kadın kiikülünün okfırJ ı'ı 
şeklinde değil, hırçın bir kQf ka
nadının haşin temasile geçiyor. 

Hôla etrafımızda gözlerimizi" 
gördüğü kara toprak manzarası
dır . .4{açlarda filizler o kadar na. 
rin ve renkiaz ki insanlar d.k
katle bakmasa bunları dumura uğ
ramıf bir ağaç kabuğu Janacalı E
ğer kasap dükkanlarında kuzuları 
ve tene~e tepsilerde koyun yoğurt
larını ı:ormesek baharın gelnıis ol
duijun" kırk şahit ve elli İJpat isti
).'ecek. 

Baharda bülbüller nasıl öterler, 
ı:e ~erçeler naııl cıvıldaşır/ar, bu 
nu sen .. ı'er var ki şehrin otomobıl 
t'e tramvay gürültü/erile me1bu ha
vası İçinde unuttuk. Çayırlarda ot
lıyan ve zaman z.aman şen ve mag
nır kişneyiş/erile etrafı titreten a~
ların gür sesleri ve cabahları g11tJış 
getıre getire yüzer gi~i. yü~yen 
ineklerin öteden bi>- fıkayetı andı-

b ..• ·· ı··ıeri •eneler var ki bı-ran ogur u , 
z:İnı için bir ef~a'!e_den far~sıu:ıT. 
Şehrin kcsafetı ıçınde hatta horos 
uslcı·ini bile o kadar unuttuk ki e
ğer fİmdi onları duysak martı ıa
Jası mıdır, yoksa otomobil ko na
sı mı. tereddüt edeceğiz. Hele son 
zcımanlarda kürklerini atmakla 
kalııııyarak mahallebici ı:e lokan
t~ c~ekanlarında çırılçıplak t~ş 
hır t>Jılen şu tavukların dü1kün ve 
lı..ıynn,. 11,iftelerden ne farkı kc.1-
dı' Sakin köylerin ve asude ku/Q
rın ıerazat ile sevimli hayvanı! 
Bak, şehir seni de ne hale get'rdi! 

RahçJeri Y<> umumi parklardan 
Y•>/,lıut penc#!re kenarlarına Jizile~ •t' ,,..; on bodur sak•ının kau '- • 

k' , d .b TUH Çl-
;e lf?rın en 1 aret olan ~ehir ltoilt 
içö'l hakiki bahar, ne kuru teselli 

1

1 

ne kuru hayal. 
Salahattin ENl:l 

POLiSTE 

Eğlence yerinde dayak 
l 

Randevuculardan Kadriye, dos
tu Krmal, sermayelerden Marilia 
İstiklal caddesinde 23 numaralı 1 

eilence salonunda tüfek atmak 
~eaeleai?.den kavga etmitler , ne
ticede mu tahdemind.-n Jamail bun 
ları dövdüğü için yakalanmııhr. 

EvlAtlıga dayak 
Dün Handan isminde bir kız 

evlatlık olarak evinde bulunduğu 
Salih beyin kendisine dayak attı
ğından ve bu yüzden ~•den kaça
rak baba11 balıkçı Hasana iltica et 
tiğinden bahisle tikiyette bulun
mutlur. Tahkikat yapılıyor. 

Depodan tutun kaçıran işçi başı 
Felemenk tütün deposu itÇİ 

başılarından Mehmet oğlu Ahme
din depodan 'kıyılmış tütün kaçır
makta olduğu haber alınmış, ve 
dün yapılan tarassut neticesinde 
'.Ahmedin depodan cepleri titk;n 
olarak çıktığı görülmüt ve yapılan 
araştırmada üzerinde 114 yaprak 
sigara11 ile l 25 gram kıyılmıt 
tütün bulunmu§tur. 

Memurlar bu İfÇİbatıyı polise 
teslim etmişlerdir. 

Çarpan otomobil 

~ .... ÇEK 

3,90 
10,75 
ıa,so 

J 1,70 
18,&s 
ı.so 

ı.ss 

• 
FiYATLAR! 

ı9,ll 69 
2,01,25 
5.82,50 

34.56 

k~bı Mösyö Y. J. Dumoret evvel
kı gün ~ehrimize gelmiştiı. 

F ransada turizm tayyareciliği
ne ve tayyare seyahatlerine pek zi 
Yade ehemmiyet verıldiğinden M . 
Duınoret seri münakale vasıtaları 
v~ _Avrupa devletleri arasında te
sdısı arz~ edilen hava hatları hakkın 

perdesine baktığımız zaman her '/ar üzerinde yaphğı tahripkar 
şeyi ve hatta öğrenmek İsteme- tesirleri ortadan kaldırmamız ve 
diğimiz ,eyleri bile öğrenebiliriz. çocukları bu gibi sinemalara ka 

Fakat hayatta bazı şeyler var- bul etmememiz lazımdır.Bu dün-
dır ki bunların öğrenilmesi YQf- yanın her taralında böyledir. 
la mukayyettir. Mesela on yaşın Böyle filmleri gösteren sinema -

Kanunen Türk olan vatanda,l~
rı Dil, Kültür, Mefkure birliği sa
yesinde türkleştirmek maksat ve 
gayesini takip eden Türk Kürtür 
birliği her yerde türkçe konutul
ması için b:nlerce sirküler dağıt
mıftır.Sirkülerde gözetilen gaye ce 
miyetin yirmi maddelik proğramı· 
nın birinci maddesini tefkil etmek· 
tedir. Proğramın diğer maddeleri
ni tatbik İçin muhtelif komisyon
lar tefk;l edilmittir. Cemiy.e~ mu-. 
sevi adlarının da türkçelettırılmeaı 
ne çalı.-.caktır. 

İbrahim efendinin idaresindeki 
2102 numaralı otomobil Kuruçeş
meden geçerken hamal Yusufa çar 
parak kolundan yaraladığı için ıo
för İbrahim yakalanmıştır. 

_r.nd,. 
f'"1,üJork 
v·iLrıno 

hnn 

it ene"Yre 
• ~ru ıl ... 

) rnı danı 
f o{y 

12,06 
647 

79,SA,39 
9,27 

83,tJ 
2,45,73 

s .. rlin 
Madrit 

Bf'lırat 

Zloti 

3.39,86 Pengo 
117,ES l E•1.kre1t 

64, ,71 P,folkO\'& 

I 
r; U k. U T (Satıt) 

O ..J, f" Franauı: 
ıJ7 1 Dolaı-

l lst•rlirı 
t 1 .iret 

_I F. Belçilta 
ı'J Drııııhrnl 
~ S•ll•. A., 

ı69 

ı:ıo 
645 
214 
115 

Z4 
Z2 
2.3 

20 1. 1 ıvıc;re 
1 Pexeta 
1 Mark 
l Zeloıi 

20 Ley 
20 Dinar 

l Çe:rnc:ıvıç 
Altın 

4,22 

2.69 

79,2S.19 
ıı.oo.so 

Kurut -808 
16 
49 

23,50 
19 
53 

9,25 

a tetkıkat k ·· 
t k . Y•ı>ma uzere seyahat e me tedır. 

F ~ansız mebusu bu maksatla 
evvela Prag, Viyana B d 
B 1 d . • u •peşte ve 

e gra a gıtrniş ve orada 1 t 
b 1 1 . . n s an-

u a ge mıştır. Mösyö D 
h .. d umoret 

şe rımız e, tayyarecilerimizl .. 
rüşmüş, ve '! eşilköy tayyaree 1~0~ 
tasyonunu zıyaret etıniştir. Ev i
ki gün, şehrimizde bulunnıa!,ta v:_ 
lan prens Bibercu ile de uzun bir 
mülakatta bulunmuştur. 

Mösyö Dumoret bir müddH son 
ra tekrar ehrimize 1 · 

da bir çocuğa fizik, kimya dersi farın kapısında daima "çocuk • 
veremeyiz. Bunun gibi aşkı, ve far kabul edilmez" diye ilanlar 
afkın muhtelif tezahürlerini öğ- vard". Ve hakikaten de buraya 
retmeyiz. Fakat her nedense, çocuklar kabul edilmez. 
memleketimizde bunların sine - Çocuklarımızı bof hülya/arın-
malar vasıtasile genç dimağlara, dan, çıplak kadın bacakları ara-
genç kalplere, telkin edilmesine sından, aergÜZefl fikirlerinden 
müıamaha eyleriz. kurtrmamız fôz.ımdır. Gençlige 

Daha küçücük bir yaşta haz- yapılacak en büyük hizmetler -
zın manasını anlayan ve gören den biri de şüphesiz budur, 

Biz böqle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

l\.füsevi V atanda,larımızın en 
münevverlerinden terekküp eden 
Türk Kültür biri' ği deruhte etti i 
vazifede müvaffakiyeti bir an ev
vel İstihsal etmek maksadile bıi
tün Musevi tetekküllerinin dahi 
yardımını temin etmiftir. 

1 K•••lr tıalıerler 1 ·----"' Son keşidede iki yüz bin lira 
kazananlardan ili.mat dairesi ki -
tiplerinden Hüıeyin Şakir Bey . . . . . 

Hırsız misafir 
Bartın vapurunda ateşçi Sultan 

İsmindeki şahıs Rizeli Mehmet na
mında birisi misafo· olarak gel -
miş ve Sultanın 670 kuru~unu çal
mıştır. .......... , .............. 

Erbabı sanayimizin nazarı 
dikkat'ne 

Samsun üçüncü yerli mal
lar sergisi 21 Nisanda açı
lıvor. 

Milli iktisat ve T111arruf 

Cemi rti 



( 
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ı Haftalık Siyasi İcmal r- ~ 
;._...• ---~-

Cenevre'de Büıo İçtimaı: tefiklen şunlardır: Lehistan, Belçika ve 
Küçük itilaf, yani Çekoslovakya, Y ou· 
goslavya ve Romanya. Almanya'da Hit· 
ler bir kuvve1ı teklinde belirdikten sonra 
eski muvazene bozuldu. Muvazenenin 
bozulması Franıa'nm müttefikleri üze
rine ıu tesirleri yapmıştır: 

1 - Lehistan müsl!akil bir harici siya
set takip ederek Sovyet Rusya ve AL 
manya He mi.aklar imzalarruıtır. 

2 - Belçika Baıvekili, Alrnanya'nın 
silahlanmasını haklı gösterecek bir nu· 
tuk söyliyerek, silahsızlanma meselesin
de Fransa'dan ayn yürüyeceğini anlat
mak istemittir, Halbuki Fransa ile Belçi
ka harpten beri daima ayni yolda yürü
miişl.,..dir. 

MİLLİYET CUMA 13 NiSAN 1934 

=~'f ... e-••• IUJHiK~E[lill 
Bahar.. L A D E S 

'Aylardan nİBan ayı. . • Demek 
ki bahann arifesindeyiz! Tabia
tin yeşil bayramına kavuşmıya çok 
günümüz kalmadı. 

Şimdi Boğaziçi kıyılarında, ba
hann tomurcuk/anışını seyre gİ· 
denler var. 

Çubuklu'da oturan bir ahbabım, 
geçen gün bir aralık sabah uyku
suna hasret kaldığından şikayet 
etti. 

Sordum: 
- Neden uyuyamıyorsun? 

Saime hanrm, otuz yaşına gel-
diği halde henüz evlenmemişti. 
Sebebi de mektep muallimliği. 
ile Anadohrda bulunması i<lıi. Kız 
muallim mektebinden beş sene ev· 
ve! çıkmış ve mecburi hizmetini 
yapmak için iç Anadoludaki lbu 
kazaya gelmişti. Burada kayma • 
kam, hakim, müddeiumınnt gibi 
bir kaç İstanbullu memur bulu • 
nuyor, memurların üst tarafı hep 
yerliler tetkil ediyordu. 

Bugün 

İPEK SİNEMASINDA 

Herkeıi güldüren ..• 

Herhe.i eğlendiren ..• 

Şen ve se-rimli yıldıı 

FRANZISKA GAAL 

tarafından temsil edile• 

ŞEYTAN KIZ 
haftanın en çok beyenilen 

filmleridir. 

Bugnn saıt 11 de tenzilıiflı 

matine var .:lır. 

Bugün 
MELEK SİNEMASINDA 

En gilzel 4 fil müs:ıbıkasıoıD 
üçünc!isll 

JENNY GERHARDT 
( Kendini aşka hasreden kadın) 

Oynıyan: 

Madam BUTTERFL Y film"aiD 
unutul•az yıl :'ızı 

SİLVIA SJDNEY 
F ransııca sözlü Paramount filıııİ 
Ayrıcı: Paramou1t dDoya ha· 

berleri ve şırkılı komedi 
Bugün sa ı t 11 de tenzi

latlı matin' 

Silahsızlanma konferansı umumi heyet 
iç~·imaının tarihini tespit edecek olan 
büro 10 nisanda Cenevre'de Mr. Hen· 
derson'un reisliği altında toplandı .. Kon
feransın 23 mayısta toplanmaıı kararlaş
tırılmış gibi idi. Ancak i ngiliz murah· 
hası Mr. Eden'in ısrarı üzerine içtima 
gününün tayini 30 nisana terkedildi. 
Bu tehirden maksat, lngiltere ile Fran· 
sa arasında sili.hıızlanma mukavelesinin 
tatbikini temin için ne gibi zıman verile
ceği hakkında cereyan eden muhabere
nin neticesini beklemektir. Almanya'nın 
silahsızlanma konferansıru terke:ı!iği 14 
teşrinievvel tarihinden ben lngiltere ve 
Fransa arasında cereyan eden müzake
reler, gelmiş şu noktaya saplanmıştır: 

3 - I tal ya tarafından takip edilen 
orta Avrupa siyaseti Küçük itili.fın F ran· 
sa'ya karşı bağlılığını sarsmıthr. Fransa 
bir taraftan Avuıturya'nm Almanya'ya 
iltihakı tahakkuk etmesin diye ltalya'nm 
orta Avrupa siyasetini tasvip ediyor. Di
ğer taraftan orta Avnİpa'da ltalya nÜ· 
fuzu kuvvet bulmasın diye, bu siyasete 
muanz vaziyet alıyor. Küçük itilaf dev
letlerinden Çekoslovakya Fransa'nın bi
rinci siyasetine taraftardır. Yugoslavya 
ile Romanya ise ikinci cereyana tabidir. 

Güldü: 
- Bülbüllerin sesinden! •• 

İstanbullu memurların içinde 
bekar olarak bir müddeiumumi 
vardı. Naim Bey hukuktan mezun, 
malumatlı, münevver bir gençti 
amma .. muktesitti, inzivayı sevi • 
yordu. Vazife sa·atlerinden gayri 
zamanlan evinde mütalea ile ge
çirirdi. Saimeyi bir gün mektebe 
giderken gördü, çok geçmeden ai
lesi ile tanıştı. 

ilaveten: Yeiane halı.iki Küba orkestrası ve hakiki 
Varılacak silahsızlanma veyahut silahla
rı tahdit mukavelelerinin hükümlerini 
tatbik etmek için lngiltere nasıl bir zr· 
man altına gİrmeğe hazırdır? Fransa bu 
zıman meselesi üstünde çok durduğun· 
dan lngiltere Fransa'dan iki sual sor· 
muştu: 

- Aman, dedim, böyle uyku. 
suzluk dostlar basına! .. Ben de 
uyku uyuyamıyor~ ama bülbülle
rin değil, aatıcıların sesinden .•• 

Rumba ve İ:ııülüıı İJtanb~ldan hareket ederken 

1teden çıkbğından beri vapura gelinceye kadar 
tafsilitları göıterilec,ktir. 

Tevkifhı· 

bııtnn 

Tatlı uyliiımun araaında: 
- Süüüüüüüüt . .•• diye bir Fer

yattır kopuyor. Ve çok geçmeden 
merdiven ayağında bir patırtı: 

Bugün ELHAMRA sinemasında 2 bOyllk film birneıı 
1 - BİR GÖNÜLDE İKİ SEVDA • 2 - SEVİLMEK IHTİYACl 
FREEDRİK MARCH • GARY COOPER T ALULA BANKHEV 

1 - Zımandan maksat nediT? Ne gibi 
bİr zmıan Franaa'yı tatmin eder? 

2 - lngltere, bu noktada Fransa'yı 
tabnin ederse, Fransa da ıili.harz.lanma 
hakkındaki lngiliz teklifini kabul edecek 
midir? 

Fransa bu iki lngiliz ıualine müphem 
cevaplar vermiş, ıilahırzlanma hakkın· 
daki lngiliz tekliflerinin henüz kat'i su· 
rette taayyün etmediğini, bunların Ce
nevre' de müzakereye zemin olacağını, 
binaenaleyh henüz müzakere mevzuunu 
~eşkil eden bir tak m şartlann pe1in ola
rok kabul veya reddi faydasız olduğunu 
bildirmiştir. Ancak lngi:tere ile Fransa 
arasında bu nokta etrafındaki müzak'!re 
kapısı kapanmamıştır. lngiltere silahsrz· 
lanrna konferansının içtima günü taay
yün etmezden evvel bu noktanın hallini 
istiyor. 

* * * Almanya'nın Silô.hları: 

Diğer taraftan Almanya'run fili silab
lanma11 artık gizlenemiyecek bir ıekil al
~:ştır.: Almanya 1934 senesi bütçesine 
hır mılyar marka yak1n milli müdafaa 
tahsisa'f!ı koymuıtur. Bu paranm mühim 
bir kısmı da bava kuvvetlerine sarfedi
lecektir. Gerçi Almanya'yı silahlarından 
tecrit eden Versailles muahedesi yo.lruz 
Almanya'nın silahlarını ve askerlerini 
tahdit ediyor. Almanya'nın 100 bin as· 
ker için ne miktar para sarfedeceğini ta .. 
yin etmiyor. Ancak Almanya'run mu.
hede hilafına silabİandığı "atikar bir sır., 
olduğuna göre, bir milyar mark tahsisa
tı~ yalnız V ersai~leı muahedesile tayin 
edılen ~sk:r ve sıl.ahlara sarfedilınit oL 
masına ılıtımal verilemez. Tahıisatm 210 
milyon kadannın lıava kuvvetleri"" sar
fcdilmesi bilhassa 1 ngilizleri telate dü
türmüt:'Ür. Bunun için lngiltere Alman· 
ya nezdinde teşebbüsatta bulunmuf ve 
Londra' dan bildirildiğine göre. meıele
nin Milletlet" Cemi.yeine intikali. de düıü
nüi-mektedir. 

Filhakika 1 ngiltere Versailles muahe
d.esini imz" eden devletlerden biri sıfa. 
tıle bu mııabede ihlal edildiği zaman 
mesel~yi cemiyete aksettirebilir. Ancak 
Versaılles muahedesinin ıitahsrzlanma 
lıakkındaki hefinci faslı aleyhinde o ka
dar ıöz söylenrnittir ki, bu maddelerle 
Almanya aleyhine kuvvetli bir dava açı· 
larnaz. Alman hükumeti betinci fulın 
mülga olduğunu iddia ediyor. Çünkü dj. 
yor, bu yalnız Almanya'yı deiiil d" • 
d 1 ti · d · " ' ıger 

ev e en e . silahlarından tecrit eder. 
Al~anya. tecnt edilmiş; diğer devletler 
tecnt edılmemittir. Binaenaleyh bir ta
raflı tecrit olamaz. Almanya da silahla.. 
nabilir. 

itte Barthou bu vaziyr~ler ile alakadar 
olmalı için seyahate çıkmı§tır. Fransa: 
Hariciye Nazın evveli Bclçika'yı. ziya
ret ehni,tir. Şimdi Vorşova ve sonra da 
Prag'ı ziyaret edeceği bildiriliyor. He
def, bu devletleri tekrar Fransız siyue. 
t~ne bağlamaktır. 

Franıız hariciyesinin takip ettiği bir 
hedef te !iovyet Rusya ile sıkı bir te1n· 
ki me.aidir. Bunun için Fransa, Ruıya'
nm Milletler Cemiyetine iıtirakin.i kuv
vetle iltizam ediyor. 

* * ·;: 
Fransa'da taaarruf tedbirleri: 

Bütçeterin tevazünü Fransız hükumet
leıinin batlrca mqgalesidir. Bütçe ancak 
varidatın artınlmasr veyahu~ masrafın a· 
zaltılması ile tevazün edebilir. Her iki 
tedbir de birtakım menfaatleri ihlal etti
ğinden hük\ımet mukavemet ile karşdıi· 
fır ve tabii yuvarlanır. Dört seneden beri 
Fransız bütçeleri açık veriyor. Bunları 
tevazün ettirmek için de belki kırk ka
bine suku~ etmittir. 

Bu seneki bütçenin açığı 4 milyar talı· 
min ediliyor. Doumergue hük\ımeti ikti
dara geçtiği zaman bütçeyi tevazün et
tinnek için Meclisten ve Ayandan sala
hiyet istemişti. Bu salô.lıiyetleri ald:ktan 
sonra işe batladı ve ilk tasarruf tedbiri 
b~r emirname. ıeklinde netredilerek tıaL 
bikatma da guitilmittir. Bu tedbirin 
bülasası tudur: 

1 - FranM'da umum memurlann yüz. 
de onu olan 8() bin memurun açığa çı· 
kardması. 

2 - Geri kalan rnemurlann maatlarm· 
dan yüzde betten yüzde ona kadar ten
zilat yapılması. 

3 - Mütekait tahsisatlarının İndiril
mesi. 

4 - Nezaret tahsisatı mesturelerinde 
tenzilat yapılması. 
. Bu tedbirlerin iii buçuk milyar kadar 

bır (ıasarruf temin edeceği bildiriliyor. 
Bu derece ehemmiyetli tasarruf tedbirle. 
rinin birtakım itirazlara hedef olacağı 
aşikar olmakla beraber, her halde hunla· 
rı Fransız hükumetinin cesaretle tatbik 
edeceğine fÜphe yoktur. 

* * * Rıuya'nın sulh siyaseti: 

Sovyet Rusya ile üç Baltık hükumclİ 
- Eıth~niya, Letonya ve Litvanya - a.. 
rasında ımzalanan ademi tecavüz ve ha
kem mukaveleleri müddetlerinin bitme
sine daha bir seneden fazla bir zaman ol
duğu halde geçen hafta Moskova' da İm· 
zalanan protokoller ile bu mukavelelerin 
müddetleri 1945 senesine kaılar temdit 
edilmittir. Beynelmilel bir mukavelenin 
on seneden fazla bir müddet için temdit 
edildiği ilk defa olarak görülrnüttin-. 

- Çabuk şişeyi verin •.. ıütçü 
l . 1 ge mış ..• 
Derken ekmekçi, derken zerze

vatçı ... Arhk uyuyabilirsen uyu! .• 
inşanın adeta baharı başına vuru
yor • •• 

Arlıada,lardan biri söze kar11tı: 
- Bahann lô.lı anddı mı, hele-

candan yüreğim oynuyor! .• 
- Neden yüreğin oynuyor? .• 
- Korkuyorum! 
Sonra İzah etti: · 

. - Kô.nunlarla şubatta bir teae[. 
lım vardı: ne olsa önümüz bahar
dır . • diyordum. Mart gelince, be
ni bir düşünce aldı: Eyvah, bahar 
g~liyor! Şimdi ise nisan ayına gir
dık:. A~tık bahar ~çinde saydırız. 
Ô!'umuz~e arzu ıle beklediğimiz 
~~r ?'e~~·m ~almadı ..• Kı,a girece
gunız ıçın mı sevineyim? 

M. SALA.HADDiN 

Müddeiumumi ile Saime arasın
da seS$iz bir anlaşma ve sevişme 
hasıl olmu-; gibiydi. Bir gün baba
sından kızı istedi. 

Doktor Hüsnü Bey iki kızı ol
duğunu , müddeiumuminin hangi
sini isterse alabileceğini söyledi. 
Öteki kızı lstanbulda lisede oku
yordu. Bu sene yaz tatilinde ka -
sabaya gelecekti. Naim Bey, dok
torun bu sözü üzerine: 

- Pek ala.. madem ki öyle .. 
Sabrha da gelsin de göreyim. De
mesin mi? 

Saime, Naimin sessizce izhar 
ettiği hisleri ciddi sanıyordu. Fa· 
kat bu söz izzeti nefsine dokun· 
dıı. Ve bundan sonra bu emelinin 
üstüne kara bir örlü çekti. Artık 
onun için evlenmek erişilmesi güç 
bir emel haline ge1 mişti. Öyle ya, 
Çarşambada kendisine muvafık 
ikimi bulacaktı. Eğer Samsuna 
geçebilselerdi. Ve yahut İstanbula 
gitseydi Belki dengi olan bir a
dam bulur, evlenirdi. 

Bir aralık Çarşambalı, Kara 
sakallı hafızın se&ini beğendi. Ba
bası güzel ses meraklısıydı. Ara 
sıra hafızı evine çağırtır, naat oku
tur, şarkı, gazel söylettirirdi. Fa • 
kat hafız da onun denga olamaz • 
dı. Günler geçiyor, zavallı Saime 
geçkin kızlığının hasreti, matemi 
içinde boynunu bükerek yaşıyor • 
du. 

Bir gün lbu tahassürlerinden 
kurtuldu. Kasabaya gelen yeni bir 
muallimle tanıştı. Bu, yüksek fi . 
·kirli, edebiyat meraklısı bir genç
ti. Amma evliydi. Karısı ve bir de 
kızı vardı. Lebip Bey de Saimeyi 
görünce genç kıza ka111 hissiz ka
lamamıştı. Az zaman içinde anlaş
tılar, ailece tanıştılar. Geceleri sık 
sık toplanıyorlar, gramofon, keman 
çalıyorlardı. Lebibin karısı Hüs • 
nüye hanım güzel ut çalardı. Dok
tor uta meftun olduğundan hemen 
her gece Lebibi yanına çağınyor, 
karısının ut çalmasını rica ediyor
du. 

Evlenme 
Hariciye vekaleti Hukuk Müı.a,viri 

Avni Beyin kızı Rabia Hf. ile (Son Pos· 
ta) refikimizin sahplerinden Selim Ra
gıp Beyin evlenme meraıimi dün Bey- . 
oğlu Belediye dairesinde, bir çok dostla,. 
nnın huzuru ile yapılmıştır. Nikabı 

Beyoğlu kaymakamı Sedat Aziz Bey 
biz.zat kıymıt ve davetliler merasim sa
lonunda hazırlanan bir büfeden izaz e.. 

dlmişlerdir. Arkadaşımızı ve refikasııu 
tebrik eder, mes'ut olmalarıru dileriz. 

Dünyanın en meşhur tenoru 
MIGUEL FLET 

pek yakında tehrimize muvaseletle 18 Ni 
san Çarşaınba akfamı Fransız Tiyatro- J 

ıunda yegane konserini verecektir. 
21 Nisan cumartesi ıuvare saat 21 de • 

ve 23 Ni&an Pazarlı.si günü matine saat 
18 de Fransız Tiyatrosunda mqhur 
piyanist ART.HUR RUBINSTEIN ta· 
rafından iki konser verilecektir. 

buki Saime .• 
Demek ki aile saadetinde nok

san olan şey, karısının bilgisizli • 
ği idi. Bunu da Saimeyi severek 
tatmin etmiş oluyordu. Beri taraf
ta genç ıkız hiç te !böyle düşün • 
müyordu .• O, Lebiıbi bir bayat ar· 
kadaşı, ruhunu anlayan bir adam 
diye sevmişti. 

Muallim bir gece onları yeme
ğe çağırdı. Tavuk y;yorlardı. Genç 
kız hissiyatını ona anlatabilmek ve 
meılekta§ının kendisi hakkındaki 
hislerini öğrenebilmek maksadile 
lades tutu§mağı teklif etti : 

- Kim kimi aldatırsa aldanan 
tarilf hayatında en ziyade mütees
sir olduğu dakikayi tasvir edecek, 
bir hatıra yazacak .• 

Lebip - Peki kabul ediyorum. 
Lades kemiğini tutarak orta

dan ayırdılar. 
lki gün sonra mektepte Lebip 

derse girerken Saime acele ile o
nun eline bir defter tututturdu. 
Genç ad'am : 

- Aklımda. Diyememisti. Beri 
ki sevinçle, haykırdı: 

- Lades! 
Lebip krza~dı: 
- Peki istediğinizi yazaCil • 

ğım! 

Her halde bu nokta üzerinde fazla ıs
rar etmek 1 ngilterenin de pek itine e1 .. 
v~z. Mi.il.etler Cemiyetine tikiyet bir 
tehdı~ olabılır. Fakat fU muhakkaktır ki 
Almanya'nın silahlanmasının bu radde
ye varmaır, lngiltere'yi silahsızlanma 
meselesinde Fransa'ya daha ziyade ya
kınlaı tırabilir. 

e * • 

M. litvinof bu vesile ile irat ettiği bir 
nutukta söylediği gibi, Sovyet Rusya tra.. 
rafından ileri sürülen bu temdit teklif' .,.""""""'""""'"'""",...;.~~"""""""'"'.,,.""'""'"""' 
~'.11!.a'nı:n su!~ ve müsalemet $İyasetin~ -
h~yu~ bır del:ldir. Sovyet Hariciye Ko
mısen, Rusya nrn bu mukaveleleri ebedi 
olarak temdit etmeğe hazır olduğunu, 
ancak "ebedi., ancak bir felsefe mefhu
mu olduğunu, halbuki ademi tecavüz 
mukavelelerinin hukuki taahhüt manası

Ailece anlaşma ruhlarda da bir 
yakınlık hasıl etti. Bu yakınlığı 
en ziyade Lebip ile Saime duydu. 
!ar: Birlbirlerini ııevmeğe başla
mışlardı. Lebip evliyd~, Saimeyi 
almak için karısını boşaması la . 
zımdı. Hüsniye hanım Saime ka
dar mali'ımatlı münevver bir ha
nım değilse de iyi bir ev kadını, 
mükemmel bir aile reisi idi. Belki 
de Saimeden güzel ve cazibeliydi. 
Muallimin meslektaşında sevdiği 
şey, yalnız münevver oluşu idi. Ka
rısile karşı karşıya gelince edebi
yattan, fenden, içtimaiyattan, si • 
yasetten bahsedemiyora'u. Hal • 

- T eıekkür ederim; fakat U· 
nutmayınız, merakta kalırım! F ranaa ve müttefikleri: 

Fransız Hariciye Nazın M B·-- -· 
F ' • ......u ... , .. , 

ransa nın Avrupa' da sarsılır gibi görü-
n~n vazi~c;tini. t?viye etmek için teşeb
busata gırıpıuştır. Fransa Büyük harp
ten sonra emniyeti büyük mikyasta bir 
takım devletlerle akdettiği i~tifaklara 
dayamııtır. Fransa'nın Avrupa'daki müt-

nı tezammun ettiğini ve bunun için müd
detlerinin on sene olarak tespit edildim
ni söylemiıtir. Litvinof'un çok entere~n 

Mill'.'yet'in -edebi .tefrikası: 46 

KANLI SIR 

bir sözü de ıudur: "Harp tehlikesi, kom
fu memleketlerin biribirinden arazi iste
mesinden ileri ge?iyor. Sovyet Ruaya'nm 
aala böyle emeli yoktur. Muahedelerin 
tadilini asla arzu ebnez.,. 

Sovyet Rusya'nın harici siyasetini ifa .. 
de eden bu samimi sözler sulh ve müsa
leme~ için büyük ve ümit verici bir zı
mandır. 

Ahmet ŞOKRO 

- Uzatmamağa gayret ede • 
rim, inşallah cuma günü.. 

Filhakika cuma günü muallim 
oturup ladesle aldandığı deftere 
hatırasını yazdı: "Ben haııaa, ha· 
yalperest bir gençtim. Günlerce 
odama kapanıp okur, yazar, her • 
kesin tecessüsünü celbederdim. Ü-

mi, yoksa bugünkü hakikatten mi Hüsrev! .. Neıide, on betini ta • rayan, soran kfnı? 
fÜpheleneyim? mamlamış olsa da gene çocuk, de- Onun zeVklerini , zaaflarını da, 

Düşürunemeliyim ! Eğer ben mektir. Kızların on dördünde ge· gizliden gizliye tahlil etmeli ve 
Mesture'yi kısmen unuttumıa, ka: !in edildikleri devirler, geçti.. hatta araştırmalı, yerleşelemli! 
bahat bende değil, onun yavrusun· Daha önümüzde çok vaktimiz Düşündüklerimi doktora açma· 
da! var. Ağır ağır düşünürüz, şimdi. ğa korkuyordum; safiyetime güle-

Yazan: Ma.~mut YESARi Netide, Mesture'yi tamamile u~ den telaşa düşmek, biraz giılünç.. celc sanıyordum. Fakat gülmedi, 
Kafamın içinde, atetten zikzak· Demek ki ben, on küsur senedir nutturamaaa bile, hatıraınnın acık· Fakat kafamı, rehavete kaptır- kesik bıyıklarını, .~arordmaklarının 

lar dolRfıyor! hatıra defterimi açmamıtım?! lı, matemli izlerini silebilmit.. makta, doğru mu? Daha dün, Ne- ucile tutup tutup çe1<•Y u: 

Ne'ı.de, on bet YRfında mı? Fa- D k H t 1 k ak b §İdeyi küçük çocuk, bebek sanı • - Doğru dü§iinüyoraun, azi -eme k . n k" h a ır atara unutturm .ı u ne 
k 

ı, o usur sene, aya- , yordum. Aradan g...-en seneleri zim. Gel gelelim, bu, çok güç bir 
at ben, onu, hala yedı", sekı"z ya- bm renk · h · garip bir fey ! ... • sız, eyecan11z geçm•t· • . hesap etmek, aklıma bile gelme • mesele .. Kolay kolay içinden çıka. 

tında zannediyordum. B n t d'" d nk · D k ki b u amer unya a, ı·e sız, ve eme , u on küsur seneyi mişti. mayız! 

Biraz. dikkat edince, Net" de' ye :eeytteı.car. nsız ya,ıyabilmek, bir saa· ben, gamsız, kedersiz, enditesiz, Kız ,.,...ıiklan, erkek çocukları- - Bunun için sana danıııyorum 
hak verıyorum. Netide, tam on be- ıstırapaız geçirmitim. 'r"" ı 
· d ·· ·· .. b 1 D k na benzemiyorlar. Bugünkü genç ya ..•. 

tın e gorunmuyorsa i e, ferah fe- eme ki ben, on küsur sene De. mek ki Netide de, gamsız, ke- la b" d b" D kt "t mi yan bakt 
h d ıd • • z, yarın, ır en ıre genç kadın o or, sı e e yan ı : 

ra on üçün e o uğu belli ... Ar- mesut yatanııtım? ! dersız, enditesiz, ıstırapsız ya'8dı! oluveriyor. o zaman da , •imdiki -Yok, bir de babasına danışa -
tık, çocuk değil, bebek deg""ıl. . . M • b h O hald M • · d ruh • " ak es ut ve a tiyar yatamıtım !.. e, esure nm e u, mes • gibi şaşırıp kalmayalım. c tın değil mi?. 

Demek ki dimağımıza, hisleri- Gamden, kederden, enditeden, IS• ut, memnundur muhakkak! Neşidenin, zevklerini, zaafları- Doktorların bakışma güldüm. Ha 
mize itlediğimz kanaatlar., yaptığı. hraptan azada yatamrtrm ! Netide, daha ne İlter? Biz, da- nr, temayüllerini öğrenmeli .. Bil • !im Siretin vaziyeti, hakikaten tu-
mız telkinler, gözlerimize de te. h · t · ? h fi E d '- f .. · ah" "b" Ben, Hüsrev! .. On, on bir sene a ne ıs erız • hassa, arkada•larma dikkat etme- a · v e, o, utara uır f ıt gı 1

••• 
hakküm ediyor. • " K d k d - · mes'ut ve bahtiyar yafamıtım, ya- • • • • • • li! ansın an on ugu mırastan, avu 

Netide, on bet yatında! 'ıyabilmitim, yatamak imkanını Net:de, on bet yatında! Şimdiye kadar, onun bütün kat Şerif Bakinin ayırıp verdiği pa 
Bu, neler hatırlatmıyor? neleri kuvvet;ni bulabilmitim? ! ' Netide, artık çocuk değil; Neti· arzularını, meraklarını titizlikleri- raları alıyor ve kendi annesinden 

dütündürmüyor? Demek ki Mesture'yi unutmu- de, genç kız oldu... ni, h~rçrnlıklarını, hep' çocukluğa kalan ve birçok huseH olduğu i -
Doktora baktım, onun göz be- fUm? ! .. Ben ki Mesture'yi sevdiği- Şimdi, dütünülmesi iCilp eden atfedıyorduk. Çocukluk devresi çin bir türlü satılamayan bir hanın 

bekleri de, kısılmıt lamba fitili gi- mi iddia ederdim. Mesture'yi Rt'Y· şeyler var. Evet, Mesture'nin vasi- geçincekl' ~u ahrzuların , merakların, işlemi§, hatta işleyecek kiralannı 
d . •· · yetini dütünmek zamanı geldi... titizli erın, ırçmlıkların rengi, kırdırıyor, kah doktora, sordum: 

bi' Zavallı doktorcuğum, demek ıgıme ımanım vardı ve buna o- F k eki d - · · · 
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ZAYi - Dün akıam u.al 6 ile 7 arasın!:.! 
minönü ~ Behelc: h.atbnı itleyan ikinci "J_ 
tramvayda siyah. Tenkli e•Tak çantası utıı 

muıtur, içinde hir pzinoya ait taıtikJİ 
heıah defterile ba:ıu evrak •ardır. Buld 
adrese te•lim eden memnun ed.ileceiİ ili'~ 
lunur. Betiktat tram•ay cadd~si Ytldiı: ıtr" 
hanesi sahibi Hilmi Bey ••tıt.ıile Zeki"' , ... 
•illiy~I 
Asnn umdcsi " MiLLiYET '~ 

ABONE OCRETLERlil 
Türkiye için Harıf,:. 

L. K. L-
3 aylıiı. • • • • • • • • 4 - 8 
6 ., • • • • • . • • • 7 50 t4 

)2 H • •• • •• , • • 14 - 2~ 

Gelen e•rak aeTi verilmez.- Mil~ 
seçen nüıhala.r 10 kuruılur.- Ga~etf,-_'. 
matbaaya ait itler için müdlriyete "'.wı 
caat edilir. G.azetemi.z ila.nların m••'..., 
tini kabul etmez. 

szız= 

mitsiz bir aşk içinde i<i'im. Bit: 
har gecesi buhrana tutuldulll' 
baha kadar uyku uyuyamad~ 
her vakti penceremi açarak d'. 
duın. Önümde Yetil bağlar, ""] 
mavi bir ziya içinde uzanı~ 
Birden hicranla, hasretlerle tJ. 
ateşli kafuime damla damla . f 
yin dOküldüğünü duydulP-
bir büPbül sesiydi, ka11rlri a~ 
tan geliyordu. Bu ses, seııiı..ı 
çinde ruhumda büyük bir y~. 
tı. Hemen elime kalemi aldıOl 
bir fiir yazdnn. tf 

fle hayatımda en büyük ,, 
sürü duyduğum bu bülbülü~,,. 
ni dinleyip güle müttak bir ~ 
gibi inlediğim ve bu tiiri yaı 
dakikadır.,. 

Saime •hanım defteri elin:,ı, 
ca çok sevindi. Okuduktan ~ 
güle müıtak bülbülün hasre~ 
gönlüne teselli manalart ÇJ 
Gül kendisi, bülbül° de Lebij,ı!: 
hatıra ile muallimin kendisiııl 
iliğini sanmıttı. , 

ACilba lades bahsinde ~ 
danmıştı? Gerçi zahiren al"".J 
Lebipti; fakat mu'lllimin S'-
na tahvil emri gelip te ka 'i 
çocuğu ile berabtr kamyoıı• 
nince Saime hrçlurıklarını _:;f 
madı. O artık ebediyyen kif 
ve sevgiİisiz yaJRmağa rıı• 
zavallı bir kız olmu9tu. 

Gün kararırken kemanın' 
aldı. Köte penceresinden d 
evvel hanltılı sesler çıkara 
zünden kaybolan kamyonuJJ 
!una bakarak gözlerinden 
dökülmeğe ba§ladı. Ve liıç 
!arla ağladı. - O. 

- Halim Siret, rahat 
vesselam! 

- Şüphesiz ki rahat yat• 
nun belini büken, kumar d 

- Fakat o, bundan şika1 
ğil ki •.. 

Doktor, bir cigara yakıııl 
- Bırak Halim Siretİ··· 

yi dütünelinı. .. Neşide, bul 
kız oldu, gün geçtikçe de 
serpilecek .. Evvela, onun b 
yaşayış tarzını intizama lı ~ 

- Neşide, havai, dağıııl 
değil ki ... 

Nüzhet Süleyman, batııı'l 
yordu: 

- En akıllı, uslusu; en·~ 
mahcubu, gen havaidir, 
tır! L 

- Kimlerin? ~ 
- Genç kı:ı:larm... GetW 

yeni açılan goncelere be ~ ~ 
lıfmı yırtan, güneşe ha"'·.11! e 
mıt bir gonce; nizam, k~"İt 
erkan tanır mı? Hayata•.,, 
rübeye dayanan kayıtları 

ren de yılların, bizim haya[mize nun da imanr vardı! ' a at evvela, doktor.la konuf- ş i egışıverıyor. - Doktorcuğum, şayet yanılıp ta 
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mı? Onun yalnız havaY''ı 
hayata ihtiyacı vardır;~ 
tar, parçalar; göğsünü, ıJıf 
çar. Ve bu onların ha~.' ı 
tin, hilkatin onlara, örııtılJ 
nız bir mevsiminde ver 1 

tır. Onlardan bu halda• 



Haftanın 
Filmleri 

Elhamra - Bir gönülde iki ııev • 
da. Sevmek· ihtiyacı 

ipek - .Şeytan kız 
Melek - Yenny Gerhardt 
Saray - .Şerlok Holmeıı 
Sümer - Suzan banyoda 

SARAY 

Şarlok Holmes 
( İngilizce ) 

Oynayanlar: Miriam Jordan • 
Clive Brook 

Methur Conan Doyle'in eserinin 
kahramanı olan polis hafiyesi Şer 
lok Holmeı'i hep biliriz. İtte ma • 
ruf ve mükemmel artist Olive 
Brook'un oynadığı bu film bu po • 
lis hafiyesinin bir macera.sıdır. 
Polis filmlerinin en büyük kıyme
ti neticesi tahmin edilmemek ol
duğu için burada mevzua dair en 
ufak bir malumat bile vermemeyi 

1 
karilerin zevkini bozmamak için 
lüzumlu gördük. 

Suzan Banycida filmin'dm bir sahne 

Birkaç zamandır piyasamızda 
görülmeyen polis filmleri acaba 
tekrar b&4lıyacak mı? , 

\fELEK 
• 

Jenny Gerhardt 
Oynayan - Silviya Sidney 

Bu film bir hissi dramdır ve çok 
; ~azindir. Bilhassa Silviya Sidney 

kn çok güzel aanati filme büyük 
uvvet vermittir. Mevsimin en gü-

zel dramlarından biridir. 

.. Mevzuu betbaht ve talisiz bir 
g~zel kadının iki atkında da ma • 
k~a netice aldığını, kendiıini seve 
n~~ ve _kendi sevdiğinin öldüğünü 
gonneaı ve nihayet hayahn biça • 
re~r~ hazırladığı betbahtlık ka • 
ra •gına atıldığını gösterir. , • 
SUMER (Eski Artütik) '( 

..;l,. 

1~ Suzan banyoda 
Jenny Gerhaıd filminden bir sahne 

ı M~ynayanlar: Ono Wallburg, 
agda Şnayder. 

I Bir Alman filmi olan bu korde-
1 a neteli ve eğlenceli sahneleri ihti 
~ ~a ~tmektedir. Bilhaıııa Aragona 

uınındeki maruff tarkı çok güzel 
okunmaktadır. 
. Bu filmin mevzuu bir milyone • 

rın kızını model zanneden bir res
•amla olan maceralarıdır. Film ca 
ziptir. 

iPEK 

Şeytan Kız 
(Almanca ) 

Oyna~n: Franziska Gaal -
Bu film mevsimin en neşeli ve 

güzel filmlerindendir. Bize Vero • 
nika ve Paprika filmlerini veren 
bu Macar güzeli bu sefer de çok 
şayanı dikkat bir eser yaratmıttır. 
Bu film methur Frenit Vert yani 
(Ham meyve) piyesinden alınmıt-

Japon gemileri geldi 
(Başı ı inci sahifede) 

ra üçüncü kolordu kumandanlığı - r 
na S"idcrek kumandan Şükrü Naili 
Patayı ziyaret etmittir. Bu esnada 

f Japon bahriye zabit namzetlerin • 
den bir grup hatlarında muzika 

w bulunduğu halde, Dolmabahçe ta
rikile ve muntazam yürüyü~ halin

i de T akıim meydanına gelmiş bu • 
lunuyorlardı. Vis Amiral Matsus • 

~ ~ita1 ~at 12,30 da Kolordu kuman-
~n ıgından çıkarak Taksime gel

dcıt vb. merasimi mahsusa ile abi-
ye. ır çelenk bırakmıftır. Çe • 

, 
1

1
:":f ın ~tr1afı Türk, .Tapon milli rl'nk 

k .'1
1 .~ su

1
s enınitti. Üzerinde her i -

ı ııan a • .. 1 b . ucum e Yazılmıt,ı: "Ja-
pon. ahrıy~si tarafından.,, Tiik&im 
dekı meraaım bittı'kt A . en sonra mı .. 
ral cenapları 2abit na ti . 
det etmitlerdir. • mze erı av. 

öğleden sonra saat 16 d r 
avini Ali Rıza Bey Şük' .. aNv~I~ 

J ' ru aı t 
ıa ve apon sefiri Aaaına . 

. d k . A . gemı-
ıne. gı ere vu mıralin ziya t• 

. 1 d. "' l• ı iade etmıt er ır · Gemiden to 
atılmak sure tile selamlanmıtlardı~. 

Sevket Cavit Beyin kabrinde 
Viı Amiral Mataushita C .. napları 

dün yaverini Japonyada tahsilde ikan 
•efat ederek cenazesi .,ehrimize geti
r'.lmi• olan yüzbatı Şevk~! Cavi.ı ~e
Yın kabrini ziyarete memur etmıttır. 

Bu akşam Ankaraya hareket 
edilecek 

ı. Via Amiral taısushil• Cenapları 
1 u alqam Japon oefiri ve A.ama ve 

' vat "k ' c eıniler ikttmandanları ve yu 
"tbeli iki zabit ile birlikte Anka 

kaya ıt:idecekl .. rd;r Vi• Amiral, An -
arad 8 . · H · ci " .. A•veh:ıl l•met Paşa v• A ar•.: 

'd Yfevekıh Tavfik Rüıtü va Millı Mu• 
a a,. Yek'J• ., · · f d k•buı . ' ı ı ,ekaı Bryler tara rn ~n 

Rü~t" Bdık ekh,r ve serefinc Tevfık 
rilecuk .ey tarafınde.n l::ır :ı.iyafet ve · 

~ br A · .. 
Ü fehri~· rnrıal cenapları pl".zar gu 

ıze ı-vdet edecektir. 
M,,ı, 1 Zivaref/ı·r 
. ereın -·,, f' 1 b .. -

rı bilh ·•• n u· er UJZ'UR muza • 
'a&&a bahriye müzesini. Topka 

' 

Abideye ç;,lenk konurken 

Japon orkeıtraaı Gülhane parkında 
bazı !'ar-çalar çalacaktrr. Gemi eskrim 
tampıyonlan da bugün Beyoğlu HaJ. 
~evinde Japon tarzında bazı oyun .. 
ar Yapacaklardır. 

Pazar günü Anka,adan tehrimize 
·~~et edecek olan Amirl<I ıerefine 
b~ 8 '.t'.':_t tarafmdan Perapalaa otelinde 
g:: 0 .g_lj Yemeği verilecektir. Ayni 
de 2~ e~en aonra Aaama gemisin -

kt kıtik bir reami kabul yapila ca ır. • 

Jap?n ';,~"".' Jtp~ ıefarethanes;nde 
. krı?"e ılerı ıerefine bir aüva-

re venec tır .. 
Pazarteıi &Ünü viı Am · I C 

1 k. h'"k· ıra enap-
arı er anı u wnete veda d k • 1 16 e ece ve 
gemı er saat da Jimanonızda h 
reket edece~lerdir. Gemilerde lS: .:.: 
bit namzedı vardır. Geınilpr burad 
Yunanistan, l!alya, Fransa, lapan;: 
)imanlarına ugrayacak ve temmuz or
tasına doğru Japonyıı.ya dönecektir. 

Amiral gazetecileri kabul etti 
Vis Amiral Mabushita dün akıam 

aant 17,30 da Asama ktuvazöründe 

1 tır ve çok itinalı ve güzel çevrilmi 
tir. Denilebilir ki, vodvil envaı i, 
çinde bu senenin en güzel filmi , 
dir. 

Mevzuu biriıile evlenmek üze
re hazırlanan bir güzel ve dul ka
dının ba,ka bir memlekette ma -
ruf bir artist olan kızı annesinin ya 
nma avdet eder ve o sırada anne
sinin kendini genç göstererek ev • 
lenmek üzere olduğunu görilr ve 
iti bozmamak için küçük bir ço • 
cuk rolü yapmaya batlar. Bütün 
film bu esas üzerine kurulmuttur. 

Maliye mürakaba heyeti 
ANKARA, 12 (Milliyet) 

İştanbul vilayeti maliye müraka
be heyeti nizamnamesi mer'iyete 
girmiştir. 

Devlet demiryolları U. 
müdür muavinliği 

ANKARA, 12 (Milliyet) _ • 
Devlet demiryolları umum müdür
lü~ü ~u.avinliğine Konya itletme 
~ufettışı Cemal Hidayet Bey ta
yın edilmiştir. 

muayyen •aatte . . . 
götünn ·· tü .a•xetecılerı 7rrhlıya 

Uf r. Vıa Amil'"a Matauahlta 
Cnaplan gazetecieri k~- 1. k 1 k-L ~ .. a ı neza et. 
e ~ul ederek aalona almıt Ye Japon 

ca b": nutuk söylem.itşir. Bu nutuk 
yaverı tarafından evveli. Franıızcaya 
ve aonra da aefaret tercünıanı Vefa 
~y .tarafından türkçeye terceme edil 
mıttir. • 

Amiralın beyanatı 
_Türkiyeyi ı:iyaretinden ve bu 7İya· 

rel!nde ~ Mustafn K~ma' hazretlcri
r~tınd~ Gazı. Mıı•ta.a Kemal hazretleri· 
nın. yukıek ıradesi aJtındrt Türkiyenın 
yenı doğuıunu ve Tiirkiyede başarı • 
lan büyük eserleri görmek ve tetkik et
mek fırsatını bulacağ.ndan zıyadcsile 
memnun old~ğunu aöyleıniş ve iki mH .. 
Jet a~aıındakı dostluk münd.sebetlerjnin 
bu zıyaretle daha ziyade lcunet bul • 
maıı arzusunu izhar etıni:ıtir. 

Amiral, ııözlerini bitirirken Japonya. 
da vefat eden bahriye yüzb,tımız ş.,, .. 
k~t. Cavit beyin ziyarndan dolayı kendi
••.nı':' v-: ~ak.adaşlarının taziyellerjni 
hıldirmııtır. Müteakıl>en Ami • 
ra] , gaze_t~Jeri bir likör içmeğe 
davet ebnıftir .. Kruvazörün lüks v 
lcüçük ~lonu'.'da ııru.!' grup gôrütül~ 
m~~ ~e~ hır ses }'Ükşebniftir: 

Ş~dı şıze Japon rakısı ikram e • 
dccegız .. Japon rakısı .. Japonların da 
ke?d•!en?e mahıus pirinçten i..ıijısal 
edılmış hır nevi rakıları var .. Buna J l\ 
ı.or:ılar S~ke diyorlar. Günet memleke 
tının. zarıf mamul&tından küçük kah
ve fıncanları içinde ikram edilen bu 
r~kı bizim rakıdan biraz daha hafif • 
lır. Japon b<ıhriyelileri, kendilerine 
haa olan nezaket ve miaafirperverlik
lf"rİle arzu edenlere vapuru gezdirdi .. 
1 r ve izahat eYrdiler. Saat altıda bir 

Tercemei halleri 

Yeni bir Rus 
Sinema yıldızı 

Anna Sten 
Sinema semasında yeni bir Rus 

yıldızı yükseliyor: Anna Sten. 
Emil Zola'nm Nana ismindeki 

filme alınan romanında kendini 
gösteren lıu artist, iıtikbal Pkranı
nı dolduracak sanat kabiliyetlerin 
den birıd ır. 

Anna Sten' den bahseden bir A. 
merikan mecmuası diyor ki: 

"Samuel Goldwin sinemanın bir 
nevi Napolyonu gibidir. Keıkin bir 
gözle istikbali ketfedip te, ona gö
re fedakarlıkta bulunmak ve niha-
yette matlup gayeye varmak her 
inıanın karı değildir. 

Hollywood'da bir pazar sabahı 
Samuel Goldwin "New Y ork 

Times" in sayıflarını karıttınyor
du. Bir resim nazarı dikkatini cel
betti ve Samuel bu resme uzun u
zadıya baktı. Bu resim, ba,ka mem
leketlerde para kazanmıya çıkan 
Anna Sten'in resmi idi. Yirmi dört 
saat geçmeden Samuel'in adamla
rı Anna Sten'i aramak için Avru
pa'nın ıolunu tuttular. 

Gönderdikleri raporlar büyük 
emprezariyonun ilk intibalarında 
aldanmadığını gösteriyorlardı. Gol 
dwin hemen telgraf çekti: "Anga
je ediniz.,. 

Fakat gönderilen adamlar müte
reddittiler: "B:r tek kelime İngi
lizce bilmiyor,, diye cevap verdi
ler. Cevaba cevap yetitmek te ge
cikmedi: "zarar yok, öğretiriz . ., 

Derhal Anna Sten'e haftada bin 
bet yüz dolar temin eden bir mu
kavele imzalandı. 

Bir çok kimseler böyle iti tesa
düflere bırakanlara taf&J'lar. Fa
kat Samuel Goldwyn sinemada in
kılap yapacak bir artiste el attığına 
kanidi. 

Anna Sten yolda öğrendiği bir 
kaç kelime İngilizce kelimeyi ke
keliyerek Amerikaya vardı. Sa
muel Goldwyn'in brtısına çıktığı 
zaman, yeni artistjl,\ hangi senaryo
da daha iyi bir rol alabileceğini 
dü,ünüyordu. Fakat senaryo bulu
nuncaya kadar da, artiıt İngilizce
yi öğrensin diye haftada 1500 do
ları veriyordu. 

Nihayet bir gün Emil Zola'nın 
NANA ismindeki romanının mev
zuu üzerinde bir senaryo nazan di 
kati celbett:. Anna Sten sonradan 
artiıt olan ve daha sonra da feci 
bir ölümle ölen bu mahalle kızını 
temsil edecekti. Film bitinciye ka-

Nana filminde Anna Sten 

dar iki sene geçti. Ekranda göste
rilm 'ye hatlayınca, bir pazar günü 
Samuel Goldwyn'in gazetedeki reı 
me bakıp ta iyi görüp görmediği 
anlaşılacaktı. 

Ve anlatıldı. Görüt, bu kadar 
isabetli olur. 

Anna Sten 1910 da Kiyefte, Di
nepr sahillerinde Ukrnyalı bir ba
badan ve lsveçli bir anadan doğ
muftur. Annesinin sahneye intisap 
etmek istiyen kızının bu hevesini 
hiç te hot görmüyordu. Babası Bo
hem tabiatinde olduğu için bilak:s 
memnundu. Çocuk f(>yle böyle bü
yüdü. 

Dört Yatına gelmitti ki Umumi 
harp ba,:adı. Babası üniformayı 
giyerek cepheye yollandı. Harpten 
sonra memleketinde dahili harp 
batladı. Cephede ölmiyen bu adam 
dahili harpte öldü. Dul kalan karı
ın, kollarında on iki yatında bir kız 
derin bir sefalete düttü. Artık ev
de ne varsa hepsi birer birer rehi
ne veriliyordu. Ortada satacak bir 
fey kalmayınca, kızcağız para ka
zanınak için bir köyde kapı İf'ere 
gönderildi. Bu suretle .ı\nna evin 
iateıini temin ediyordu. Nihayet 
it te kalmadı. Kıtlık bat gösterdi. 
O kadar ki 500,000 nüfusluk koca 
tehir açlıktan ve soğuktan ölüver
di. Kurtlar fehrin dıt mahalleleri
ne kadar dayanmıtlardı. Anna pe

r: tan kıyafeti ile sa~a sola kofuyor 
komfulardan mutfak artıklarını 
topluyordu. Müstakbel artistin ço
cukluk hayatı itte böyle geçti. 

Yavaf yavat memlekette inti
zam görülmiye hatladı. Sovyet 
hükumeti bu intizamdan sonra halk 
tiyatrolan tesis etmifti. Anna Sten 
çocukluğundan kalan b·r temayül -
le Kiyef'te bu tiyatrolardan birine 

Mecliste görüşülen meseleler 
· · hilede) \ rilecek 200 bin liranm ıne~kür idarece 

.(Başı 1 1?c)ı sha"k" f t İptidai ve mütedavil ıermaya olarak kul-
bey (Dıyarıbekır u. ume ~n ~- lanılmuına mezuniyet verilmittir. 
kip etmekte olduğu şımendıfer sı-. lktıııat vekilinin nutku 
yasetinin bugüne kadar alınan eyı Bu maddenin müu.ktteıi münaıebetiy 
neticelerinden sitayİf ve şükranla le sorulan bir ıuale cevaben iktuat ve-
bahsetmİ§tİr. kili Mahmut Celal Bey demittir ki : 

Hava yolları " Pmol taharrisi hakkındaki kanunun 

K b 1 d"I d' • b' k l• ı.;;kü'mlerine göre teıkilat yapılmıtbr. 
. a ~ e 1 en ıger ır anun a- Ecneb" mütehamslar ile takviye edilmiı 

!ıhaaı ıl.e de ~ava yolla.rı de":'let ve ite batlamıılardır. Epeyce zaman· 
ı§letme ıt!aresı 1933 malı seneaı va c!an beri tetkikatlarma devam etmekte
ridat bütçesinin birinci faslının dirler. Son zamanlarda M~rd!n ve civa· 
dördüncü tertibind"eki 50 bin lira- rında en ümitli gördüklen bır noktada 

60 b• )' k ıJ IOndaj i.me(İyatJ yapılmaHna ka r ve-
mn '--• ~dn ırara ~ı ar maaı vef rilmiıtir. 
mezıcur ı arenın aynı sene maara Bunun için icap eden al.it ve edevat 
bütçesinin hava vıı yer nakil vası- Rl • .,mıt ve mahalline gönderilmek üze.. 
talarının satın alınmaaı, kiralan- redir. lıtediğimiz tahıiııat bu mübayaabn 
ması tamiri maddesine 10 bin lira kart!lığıdır. Burada m~~affak ~lu~sak 

' h • 'l · · tctkıkata devam edecegız. Çok umıt e-
munzam ta aııat verı mesı taıvıp d · k' b dak. t t'-"- 1 .. bet 1· . . . enz ı ura ı e ILHl& muı ne •· 
edılıttır. cc venin, mamafih buradaki tahriyat 

Açıkta kalan müderrisler müsbet veya menfi ne olu''' okun tah-
Ruznamede bulunan İstanbul riyatınuz devam edecektir . .t:ğer tabiab 

mem.Je&ı:etimize petrol bahıetmİ.f İse bu .. 
darülfünunun ilgası ile yeni bir Ü· nu muhakkak bulup çıkaracağız. 
niversite kuru1masına dair olan Fırıattan iıtifade ederek ıunu da ııöy-
kanunun 7 inci ve 8 inci maddele- l~yeyim ki, istediğimiz para bundan i-
ri hakındaki mazbata da kabul e- baret olmayacaktır. Diğer memleketler
dilmiştir. Bu mazbataya göre bu de bu gibi işler için yükıek paralar ııar. 

fedilmittir. Bizde icap ettikçe müsbet 
ilgadan dolayi açıkta kalıp da te- veya menfi bir nelıiceye varıncaya ka-
)if ve tercüme heyetine girmemiş dar oarfcdeceğiz. 
olan müderriı ve muallimlere ye- Vekaletin davet etmif olduğa difer 
ni üniversite te§kilıit kanununun mütehauıalarrn tetkik.ıitına gelince bu 
meriyete veya bu müddet içinde henüz bitmemiıtir. Bunlann tetkikatlan 
devlet hizmetlerinden birine tayin- vatan ıümüldür. Memleketin iktioat vft-

ziyeti ve elmanlan na.zan dikka.•~ alına· 
!erine kadar kanunun birinci mad- r.ık raporlar hazırlamaktadırlar. Bitlifi 
desi hükmüne göre açık maatı ve- zaman pek t bü heyeti umumiyeye ar
ya mütemmim ücret verileceği mut xedilecektir. 
lak olarak taarih edilmit bulundu- Mahmut C..lal B. ıual oalıibinin ıÖzü-

dd ] · ne karıı de.mittir ki : 
ğundan 7 İnci ve 8 inci mıı. e e~ın " Ark.adatımız zannederim bet sene-
tefsirine lüzum göıülme~ekte~ır. lik ıenayi program projeıine telmih et-

1933 mali ıeneıi muvazenıumumıy~ tiler. Bu meoele hakkında bir kanun la-
ıine daJıjl daire bütçelerinin mubtelıf yihaaiyle yakında huzuru alinize gele-
faııllarından 649 bin 957 liranın tenzil cei.iz. O zaman uzun izahat verecefim • 
edilerek 438 bin 455 lirasının muhtelif Altın taharriyatı hakkındaki bir ıua-
tertiplere ilaveıi ve211 bin ~2 liramı~n le cevaben de taharriya~ devam edildi· 
da muhtelif daireler hütçelennde yenı. ğ-ini ve llk olarak tetkikata tark vilayet
den açılan fasıllara Fevkaladetıabsioal .. <>- leriınii'de baılanılmış fakat kıt mevsimi· 
larak konulması hakkındaki kanun mu- nin geıiıi Üzerine durdurulmuı bulundu 
zakere olunarak kabul edilmiştir. ğunu kayded•rek ilk fırsatta laharriya-

Petrol ta tekrar başlanacağını ıöylemiıtir. 
Ekmeklerden alınacak resim hakkın

Kanunun bir maddesile de petrol ara• da!d kanun l.iyihuırun ziraat vekilinin 

Sinem• habarlerl 1 
"' Fransız ı'nema ıanayiine yar

dım etmek için Transatlantik kum
panyaaı Nev Y orka giden vapurla
rında Amerikalıların hotuna gid~
cek Fransız filmlerini göstermiyc 
karar vermittir. Filmi almak ist:
yenler, bu suretle arz.ı ettikleri fil
mi görecekler ve gümrük resmi ver 
mit olmıyacaklardır. 

~ Franaızlar Henri Bataille'ın 
"Skandal" ismindeki romanını fil
me almıya batlamıtlardır. Ba, ar
tist Gaby Morlay. 

"' Uç seneden beri beyaz perde
de görünmiyen Grace Moore "A
şık olmayınız,, isminde bir film çe
virecektir. 

• Lilian Harvey'in yeni f.lmi: 
"Suzan, bana derler,, yakında Av
rupada gösterilecektir. Bu filmde 
halyan Podrecca'nın methur kuk
laları da rol almıtlardır. 

"' Saygon' da "Sarı feytanlar., is
minde sırf Annamlı çocuklar tara
fından bir film çevrilmiştir. 

'i· Jeanette Moc Danold ile R:ı
mon Novarro'nun beraber çevirdili 
leri "Kedi ve keman,, filmi Ameri
kada gösterilmiş ve büyük bir mu
vaffakıyet kazanmıthr. 

"' "Küçük daktilo,, ve "Fal ada., 
filmlerinde seyircilerine güzel da
kikalar Yatatan Mar:e Glory f:mdi 
de "Doktilo evleniyor., İsminde bir 
film çevirmiştir. 

Marie G!ory anasıl,_Normandiya
lıdır. 921 ıeneıinde Arlette Genny 
iami altında b' r müsabakaya S"İı-e
rek sahne hayatına alıtmıftrr. Bir 
çok seneler fiS"üıan olarak çalı,mıf 
nihayet "Para kuvveti,, ismindeki 
fiJmi ile yıldızlar arasına karıtmış
tır. 

" "Kleopatra., filmini çeviren 
Cecil de Mille bu film için Juditb 
Allen'i angaje etmittir. 

. ......... "'''" ...................................... " .. .. 
talebe olarak girdi ve zeki bir mü
düre de tesadüf etti. Kendisine 
Hauptmanİı'm dramlarından birin 
de rol verdiler. Az ıonra Anna 
Sovyet sinema akademisine kabul 
edildi. O zaman on bet ya,mda 
idi. Tam kendi istidadının inkif&f 
edeceği yere düfmÜftü. 

On sene geçti. Anna kah sinema,. 
da, kıi.h. t~!atrod~ oynadı. lnjin'
koff gıbı uatat hn rejiaori.i de var
dı. "Asya üzerinde fırtına,, lilrni 
ile Anna kendisini değil yalnız 
Rusyaya, bütün dünyaya tanıttı .. 

On ıek'z yaşında iken tam b,r 
artist gibi Moskova sahnelerinde 
artistlik ediyordu. 

Arbk ondan sonra Avrupa seya
hati ba,lamı,tı. 

Dahili istihlak yergisi 
kanununda değişiklik 
ANKARA, 12 (Telefonla) -

Dahili iıti•hlıik vergiai hakkındaki 
kanunun ikinci maddesinin değiı
tirilmesine dair olan kanun layi
hası ruznameye alınmıştır. Bu li.yi
haya göre dahildeki membalardan 
istihsal veya hariçten ithal edilen 
270 hararet derecesinaen evvel h 
kattur eden hafif yağları muhtevi 
ham tasfiye cdilmemif, temizlen • 
memit mayi madeni mahrukat ve 
madeni yağlar tasfiye ve taktir 
suretile ve sair muamelelerle pet· 
rol, benzin, ve mümasili mayi ma 
deni İstihsal edenlerden iıtihıa 
ettikleri maddelerin beher kilosu 
için 8 kurut dahili istihlak resmi 
alınacaktır. 

Ayni li.yilıa ile 1871 numaralı 
kanunun birinci maddesi ilga edil· 
mektedir . 

d6rt nahiyenin kaldmlarak Karuu •· 
diyle yeniden bir kaza kurulmaıı hak• 
l.1ndaki kanunlara ;yapılan deiiıiklik ka. 
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Balkan 
Tütün ofisi --Bulgarlar meseleyi bir defa 

daha tetkik edecekler 
Aklığımu: malUıuata göre fark 

tütünü yetittircn üç Balkan dev -
Jeti mümeMillerinin ittirakile Bal
kan tütün ofisinin vücuda geti -
rilmesi için bir içtima yapılmıt -
tır. 

Toplantıda gerek Türkiye ve 
gerek YmıanNıtanın Balkan tütün 
ofisinin vücut bulmasına kartı olan 
arzulan bir defa daba teyit edil
miftir. Y ainız Bulgaristan müıne<ı
aili Bulgar hükUmetinin bu me.e
Jeyi bir defa daha kat'i olarak tet
kik edeceğini bildirmiştir. 

Balkanu tütün ofiıi merkezi i
çin §Öyle bir formül bulunmuıtur. 
Ofisin evveli merkezi İstanbul ola 
cak fakat merkez iki senede bir de
fa Balkan memleketleri dahilinde 
'değiıtirilecektir. 

Suriye ve Yunan limanları 
ile irtibat 

, :Aldığınuz mal\ımata nazaran, 
bir Yunan vapur kumpanyası ma
yıstan itibaren Türk limanlarile 
Suriye Te Yunan limanlan arasın
da seferler tanzim edecektir. 

Vapurla rıhtım arasında 
V Liman tirketi, vapurlardan 
nhbma ve rıhtımdan vapurlara 
yolcu naklinin tirket tarafından 
yapılıp, yapılamıyacağını tetkik et 
mektedir. 

Tutan raporu gDndarildi 
Tütün kongresi için ticaret o

'claaımn hazırladığı rapor tabedile
rek clün Ankaraya gönderilmit • 
tir. 

ı Kongreye latanbuldan g idecek 
murahhaslar 'Ve ticaret müdürü 
Muhsin Bey yarın, oda namına 
kongreye gidecek olan Hakkı Ne
zihi Bey bugün Ankaraya gidecek
tir. 

Yolcu ve eşya tarifesi 
,.-:". Denizyollan yoku ve eşya ta
rifesini tesbit eden komisyon dün 
'ele Deniz Ticanol müGürlügü bina
•ında Deniz ve Hava ticareti müs
teıarı Sadullah beyin riyaseti al
bnda içtimalanna devam etmiş -
·tir. 

Şirketler heyeti umumiyelari 
ikmal edildi 

,...,: Şehriınizdeki anonim ti"rketle
..U. .heyeti umwniyeleri ikmal edil
miştir. 

ı Ekseriyet olmadığından yapıla-
inıyan bir kaç Jirket heyeti umu
miyesi de bu ay içinde yapılacak
br. 

Ticaret müdürlüğü 'irket he
yeti umumiyelerinde bulunan ko -
miserlerin intibalarını tesbit eden 
bir raporu lktısat vekaletine ta.k
elim edecektir. 

Benzinde yapılan ihtikar 
•' Ticaret odaaı idare heyeti ben
zin ihtiıkin olup olmadığını tetkik 
ederken benzin kumpanyaları tara
fından verilen fiyatların doğru o -
lup olmadığının maliyeye verilen 
rakamlarla karşılaıtınlarak anla -
§ılmaıına karar vermişti. 

Bu kısımla alakadar ol:ın ma
liye müralribi Kazım Bey Anka-

Tarihi roman: 111 

Şehir meclisinde hararet 

Yanlışlık rakamlarda mı, 
usulü hesabiyede mi? 

Meclis azası hesabı kat'i müzckkeresin
deki rakamlardan bir şey anlamıyor 

Dün tehir meclisinin içtimaı 
epice hararetli oldu, iki üç celse
nin ruznMDeaine k.anduğu halde 
mütemadiyen geri. kalan 931 sene
si hesabı kat'iai hakkında hesap it
leri müdürlüğünün müzekkeresi 
nifıayet görütülebildi. 

lçtimaa Sadettin Ferit Bey ri
yaset ediyordu. 

Evvela Maltepe ile Küçükyalı 
köyü haldunda mülkiye encüme -
ninin mazbataaı okundu. Buranın 
batlı batma bir köy halinde idare 
edilmesi mevzuu bahisti. 

Vali muavini Ali Rıza Bey İ· 
zahat verdi: 

- Bu köy bir sayfiye mahalli
dir. Yer sahipleri burayı güzelle~
tirmiflerdir. Yalnız idari muame -
littan Y eniköye bağlıdır. Bu ae -
heple idari işlerine bakan Y enikö
ye gidip gelmekte müt külat çek • 
tiklerinden buranın idaresini biz -
zat Küçükyalı köylülerinin yap -
ması için teşebbüsatta bulunmuş -
!ardır. 

Tetkikat yaptık ve bu müracaa
b kabul ettik 

Bunun üzerine Küçükyalı kö
yünün müstakil idari köy te,kila
bna sokulmasına karar verildi. 

Ham boya resmi 
Çatalca kazası dahilinde çıka

rılan ham boya toprağının beher to 
nundan 20 kurut resim alınması 
hakkında verilen karann diğer o
cakların müstahsili.tına da teşmi
line dair hesap İ§leri müdüriyetinin 
müzekkeresi müJkiye encümenine 
havale edildi. 

Kadıköy gazino.u 
Kadıköy kumluğundan inşa e

dilecek olan gazinonun kira müd
deti hakkında daimi encümen maz
batası o4cundu. Daimi encümene 
buranın on sene müddetle kirala • 
nabileceği hakkında salahiyet ve • 
rildi. 

Hesabı kat'i 
Bundan sonra 931 senesi he-

nda bulunduğundan bunun tahki
ki için Kazım beyin avdeti bekle
necektir. 

Atina ticaret mUmessilimiz 
Evvelki gün ıehrimizc gelen 

Atina - Pire ticaret mümessilimiz 
Halil Mitat Bey bugün Arkaraya 
gidecektir. 

Halil Mitat Bey İklısat veka
letile iki memleket ticaretini ala
kadar eden meseleler hakkında te
mas edecek ve tütün k"ngresindc 
hazır bulunacaktır. 

Bandırmadan gelen kesim!ik 
hayvanlar 

Mevsim mi:rıasebetilc Bandır -
madan lstanbula hayvanat sevki
yatı artmıştır. Nin'l ayı içinde 
Bandırmadan lstanbula 8380 ku
zu, 1950 koyuıı ile 4i'O ba; sığır 
hayvanı geçmiştiı. 

. Kara Osman zade Suat Bey ve be-
lediye reis muavini Hamit Bey 

sabı kat'isine dair hesap İ§leri mü
dürlüğünün müzekkeresi okun • 
du. 

578,974 lira 
Müzekkerenin tetkiki hesap en 

cümenine gitmesi söylendi. İsmail 
Srtkı Bey (encümence yapılacak 
bir §ey yoktur) dedi. 

Avni Bey de 932 senesine kar
§ılrksız olarak devredilen hizmet 
ve borç diye gösterilen 578.974 li
ranın sarfında vesaiki sübutiye is
tedi. 

İsmail Sıtkı Bey hesabı kat'i 
vaktinde verilmediğinden tetkiki 
hesaptan beklenilen gayenin fevt
olduğunu, fakat sarfiyatta usulsüz 
lük olmadığını söyledi. 

Cevdet Kerim Bey, İsmail Sıt
b beyden izahatı hakkında bazı 
n<>ktalann taV2ibini istedi. 

Kara Osman zade Suat Bey ve
rilen hesaplann çok muğlak ol -
doğunu, hiç bir hesapçının kabul 
edemiyeceği rakamlar bulundu • 
ğunu söyledi. 

- Bu şekilde kat'i hesap cetve 
lini tasdike kimşe cesaret edeuıez, 
dedi. ı " 

Münakata alevlenmişti. Makam 
namına belediye muevini Hamit B. 
dedi ki: 

- Zihinleri karıştırcrı sebeple
ri arzedeyim. Yeni belediye kanu
nile usulü hesabiye değişmİ§tir. 
Müphem görülen tekil buradan 
geliyor. Mayıs nihayetinde o sene
nin hesaplan kapanır, haziranda 
yeni seneye geçer. Bu da öyle ol
muttur. Ne aarfiyatta usulsüzlük, 
ve ne de kanunlara muhalefet yok
tur. 

Hamit Bey sarfiyat miktannı, . 
yapılan işleri müfredatile anlat
tı. 

Kara Osman zade Suat Bey -
Bu izahattan anlaşılıyor ki tab
silit yüzde yirmi noksandır. Mas
raf yüzde yüzdür. 

Hamit Bey, ooyle bir netice 
çıkarılamıyacağını söyledi. · 

İsmail Şevket Bey tekrar usulü 
hesabiyeyi izah etti. 

Kara O, •an zade Suat Bey -
(oldukça şi...:detli bir lisanla) Ka
vanin ve nizamata vukufum var -
dır. Ben de hukuk mezunuyum. 
Hesabat yanlıttır. Lazım gelen 

ki hanç~ri evir: p çevirerek, kendi
kendine konutuyordu: 

Güneşin Oğlu 
- Baykut tekrar görüme girmek 

için, bana şu hançeri getirdi. Gu
ya köylü kadının ilk geldiği gece 
bana taka olarak abnak istediği 
hançer bu imit.. Kendisi pence
reden elini uzalmıf .. Kapıp kaçmı,. 
Bu fedakarlığı bana muhafızlarım 
dan birinin yapmıf olduğuna şüp
hem yok. Fakat, bir defa köylü 
kadına da göstereceğim.. Eğer bu 
hançer, onun o gece koynundan 
çıkardığı hançer değilse, bir daha 
Baykut'un yüzüne bakmıyacağım .. 
Onu akıncıların yüklerini lafımak 
üzere en geriye göndereceğim. 

- Y etıyüzünde onun gibi bir ı 
arslan daha doğuracak ana yoktur. 

Diyordu. 
Zehir boynuzunun kap.ağını tek-

:tar kapıyarak koynuna k"oymuştu. 
.Artık her ~eyi söyliyecekti. 
Bora'ya: 
- Ben seni seviyorum .. ! Buraya 

köylü kıyafetile seni yakından gö
rüp anlamak için geldim. Sen'n 
yanında .. senin karın olarak kala
cağım! 

Diyecekti. 
Sabah o!unca, herkesten evvel 

' reisi görmeğe gidecekti. Z:-t~n bir 
kac gündenberi Botıl'ya kafı ~~re
cede itimat venn' fti. Sarayın ıçın
de serbest geziyordu. Reise: 

_Mühim diyeceklerim var. Ya
nımıza kimse girmesin ... 

Diyerek söze ba,lıyacaktı. 
O.-.ser'in karısı, Bora'yı yakı!1-

'dan tanıdıktan sonra, y~maga 
dev er arılan yürekli bir erkek ol-

Yazan: l11kender FAHREDDiN 

Kralın hançeri meydana 
çıkınca ... 

Otaser'in güzel kansı, sabahle
yin e:kenden kalktı.. Gözlerine 
sürme çekti .. Saçlarım düzeltti ve 
odasından çıktı .. 

Günc,'in oğlunu görmeğe, ona 
kendisini delice sevdiğini söyleme
ğe gidiyordu. 

Merd"ven ba~ında ummadığı bir 
adamla kar~ıla,tı. 

Baykut, reisin dairesinden afağı 
iniyordu. 

Merdiven b&fında nöbetçiler 
vardı. 

Genç kadın Baykut'u görünce 
~fırmı,tı .. Ondan korkusu yoktu .. 
Çünkü elçi sıfatile cenkten evvel 
saraya geldikleri zaman, onu cella
dın elinden kendisi kurtarmıştı. 

Fakat Baykut onu neden tanı
maınıtb? 

Neden başını bile çeviıtneden, 
rüzgar gibi uçup gitmiftİ.? 

• • • 
Köylü kadın, reisin yanına gir

diği zaman yüreği çarpıyordu. 
"B . . k - en sem sevıyorum, oca 

arslan! Buraya senin için geldim!,, 
Diyerek söze baflıyacaktı. 
Bora, köylü kadını görünce: 
- İyi ki geldin, dedi, bana satı

lık bir hançer getirdiler ve bu han
çerin çok değerli olduğunu söyle
diler. 

Hançeri uzattı. 
- Bak bakalım tunu değeri var 

mı? 

Köylü kadın kendisine uzatılan 
hançerin hakikaten satılık bir han-

SPOR 

Fenerbahçe ·Beşiktaş 

Kadıköyünde 
Karşılaşacaklar 

Bugün Taksim stadında latan • 
balsporla Galatasaray, Fenerbahçe 
atadmda da Fenerbahçe ile Betik
taf kartılqacaktır. 

Bu iki maçtan, daha mühimmi, 
fiiphesiz ki, F enerbahçe - Betik -
taf arasındaki maçtır. Çünkü, ü -
çüncü vaziyetinde olan Galataaa • 
rayın lstanbulıpora yenilmesi ve -
ya yenmesi, fllmpiyonluk üs~de 
bir rol oynamaz. Buna mukabıl Fe 
nerbahçe - Befiktaş maçının neti -
cesi , tamPiyonluk ibresinin az ve 
ya çok sağa veya sola doğru oy -
namuım icap ettirir. 

Bu mühim ma.çın neticesi ne o
lacak? .. Futbolde kat'i bir teY söy 
lenemez. Yalnız, vaziyet tetkik e -
dilecek olursa, F enerbahçcnin ga
libiyet f811Slannın daha kuvvetli ol 
duğuna hükmedilebilir: Evvela a • 
lıtbğı bir sahada, kendi sahasında 
oynayacaktır. Sonra bir aralık i -
kinciliğe düştüğü lik mçları tasni
finde gene bata geçmittir. Betik
tafla Fenerbahçe arasında Betik • 
taf lehine görünen üç puvan far -
kın aradan kalkması ve üstelik Fe 
nerbahçenin bata geçmesi sarı la
civertlilerin manevi kuvvetlerini 
arttırmıttır. Beti~ takımı için i
se, yukandaki dütüncelerin aksi 
mevzuu bahistir. 

Beti.ktat takımında bir değişik
lik olacağım zannetmiyoruz. Yal -
ruz merkez muhacim me'Vkiini ge
ne Nazımın alması muhtemeldir. 
ve bu liznndır. Zira Nazım, Betik 
laf hücum hattında, muvaffakıye. 
te bayii yardımı dokunan bir o -
yuncudur. Fenerbahçe takıIDJnda 
ise yalnız bir noktada değitiklik 
olacağını zannediyoruz: Geçenler
de ayağına cerrahi bir müdahalede 
bulunulan Zeki Rızanın oynama -
ması ihtimali kuvvetlidir. Bu tak
dirde Fenerbahçe, 1stanbulspora 
çıkan feklile oynayacaktır. 

Taksimdeki Galatasaray • latan 
bulspor maçının tampiyonluk üze 
rinde mühim bir rolü olmamakla 
beraber iki taraf oyuncularının ve 
taraftarlarının Galatasaray ve İs
tnbulspor li!esi gibi iki mühim 
mektep talebesinden mürekkep ol
ması, bu maçın da bu iki gençlik 
kütlesi tarafından merak ve heye -
canla takip edilmesini intaç ede -
cektir . 

S. GALiP 

muavin defterler tutulsun ve günü 
gününe tutulsun. Ben Şelıir Mec
lisi azası olarak bu hesabatın red
dini talep ediyorum. 

Münakaşalar uzarken reis cel
s~yi be§ dakika için tatil ebnit -
tır. 

' Cumartesiye kaldı 

İkinci celse açıldığı vakit Ha
mit Bey, bütün teferrüat hakkında 
İstenilen en İnce noktaya kadar i
zahat vermek üzere müzakerenin 
cumartesi celsesine bırakılmasını 
teklif etti. 

O, günü ayni zamanda öğleden 
evvel isteyen azaya aynca da iza. 
hat verileceğini ilave elti. Mma _ 
kere cumartesi saat 14 ~e kaldı. 

zattı. Hançeri aldı ve birden bi
re yıldr:un vurmut gibi sarsıldı .. 
benzi sarardı. 

Sonra birden kendini toplıya. 
rak: 

- Çok değeri var, dedi, bunu 
size kim getirdi? 

Günet'in oğlu, köylü kadının 
tereddüt ve tela.mı görmemİf gibi 
görünmüttü. 

- Suriyeli kahramanlardan bi
rinin hançeri diyorlar, doğru mu 
acaba .•.• ? 

- Olabilir ..• 
- Kr.al o,aser'in hançeri olsay-

dı, bunu getiren adama bir avuç al
tın verirdim. 

Bura bu sözleri söylerken köylü 
kadının gözünün içine haktı. 

Genç kadın: 
- Sapındaki zebercetlere bakı

lırsa, krala ait olduğu anla,ılıyor. 
Belki de Oşaser'den çalmışlardır ..• 

Dedi. . hançeri reise uzattı. 
Güneş'in oğlu, genç kadının bir

'den bire sarsıldığını ,görünce şüp
hesi aı,bmttı. 

- Sen hiç bu hançeri kralın be
linde gördün mü? 

- Bir gün mabette kralın belin
de buna benzer bir hançer görmüs
tüm ama, bu olduğunu iddia ede: 
mem. 

Piyango talihlileri 
•••••••• 

Dünkü keşidede kazanan numaralar 
20 bin lira kazanan 111882 11884 11961 11993 12033 ~ 

1153 12060 12085 12140 12250 12259 ~ 
12321 12432 12491 12614 12716 l::..ıı 

: 2 bin lira kazanan 12917 13044 13051 13176 13549 :; 
17478 13667 13685 13726 13761 138(11 ı# 

1500 lira kazananlar- 13905 13946 13966 14024 14184 i4ııf 
Ş875 20354 21253 14443 14482 14489 14522 14568 dl! 
· 1000 lira kazananlar 14792 14953 14983 14998 15()63 

665 13437 ı 16122 15195 15302 1531 l 15483 lı 
"' 15793 15813 15850 15886 15971 

273 
1(}43 
2793 
4688 
5949 
7421 
8061 
9569 

11546 
12756 
13873 
15739 
17068 
19646 
21046 
23427 
24934 

2375 
8738 

14750 

1418 
3307 
4644 
6523 
7565 
8212 
9571 

10996 
13121 
17041 
19588 
21377 
23034 
24735 

338 
1869 
2373 
3286 
4449 
4814 
6111 
6985 
8042 
8702 
9865 

10524 
11950 
12442 
13606 
14178 
14641 
15987 
17161 
17804 
18769 
20078 
ı1235 
,22337 
:Z3784 

65 
679 
938 

1314 
l t'45 
1958 
2147 
2765 
3321 
3637. 
3724 
4210 
4405 
4804 
5457 
5956 
6476 
6702 
7401 
8113 
8272 
8508 
8976 
9137 
9434 

10315 
10649 
10873 
11052 
11174 
11513 

500 lira kaanalm 
416 488 565 619 718 

1520 2101 2743 2766 2776 
3480 3610 4171 4174 4504 
4755 5099 4301 5502 5550 
6484 &578 8830 6888 7324 
7438 7477 7478 7581 7940 
8107 8240 8477 8406 9017 
9883 9967 10064 10236 10360 

11550 11709 11907 12084 12303 
12935 13099 13137 13321 13684 
14533 15069 15311 15616 15735 
15898 16474 16570 16940 16973 
17220 17972 18598 19186 19559 
19756 19768 20363 20470 20729 
21581 22453 22586 22637 23259 
23635 23964 24163 24246 24790 

200 lira kazananlm 
3298 3411 4635 5850 7088 

10737 11620 11854 12603 12603 
22486 22602 23534 23935 24480 

70 lira kazananlar 
1442 1488 1876 1998 2425 
3588 3661 3810 4072 4161 
4983 5478 5551 6190 6341 
6999 6800 6968 7209 7441 
7722 7812 7840 7934 7950 
8830 8907 9119 9357 9537 
9781 9929 10183 10310 10397 

11083 11173 11730 11861 12247 
13456 13770 14107 14608 16058 
18041 18364 18485 18697 18724 
20176 20359 20408 20751 21060 
21435 21981 22249 22360 22942 
23979 24194 24277 24641 24643 
24804 24952 24970 

50 lira kazananlar 
643 904 1238 1776 1793 

1880 2067 2173 2312 2370 
2388 2427 2705 2832 2922 
3500 3564 3570 3830 4110 
4487 4544 4582 4619 4787 
5204 5264 5570 5636 5707 
6446 6734 6749 6820 6954 
7082 7191 7434 7818 7852 
8141 8278 8387 8641 8695 
9046 9138 9240 "9445 9843 

10149 10225 10233 10284 10487 
10649 10894 11140 11702 11749 
12018 12277 12376 12389 12402 
12488 12579 12783 12825 13588 
13740 13839 13897 13908 14044 
14173 14293 14397 14418 14420 
14830 15139 15289 15744 15985 
16085 16137 16446 16902 17128 
17172 17260 17269 17368 17560 
18119 18194 18236 18326 18372 
19147 19160 19259 19274 19475 
20198 20328 20406 20868 21093 
21733 21909 21951 22047 22209 
22434 22536 22716 23111 23235 
23840 24013 24186 24867 24940 

40 lira kazananlar 
272 302 339 463 498 
697 698 700 741 791 
993 1080 1102 11(}6 1152 
lJSo 1413 1563 1631 1632 
1651 1760 1851 1861 1907 
1968 2029 2071 2142 2146 
2203 2275 2445 2498 2589 
2788 2835 2877 2910 3069 
3454 3520 3537 3552 3594 
3650 3663 3678 3714 3722 
3758 38-!6 3920 4072 4139 
4218 4266 4292 4363 4379 
4543 4569 4639 4668 4741 
4815 5049 5282 5287 5392 
5501 5575 5682 5762 5820 
5989 6161 6251 6367 6497 
6561 6596 6640 6641 6648 
6790 6793 6949 7664 7157 
7496 7880 7889 7937 7990 
8151 8222 8246° 8261 8271 
8285 . 8355 8416 8437 8468 
8630 8718 8807 8865 8910 
9013 9045 9051 9078 91()3 
9146 9149 9192 9287 9398 
9665 9670 9806 10204 10292 

10325 10370 10577 10592 10633 
10696 10699 10678 1()818 10840 
10879 1(}918 10943 10949 11(104 
11083 11085 11091 ıı1S2 11160 
11314 11322 11344 11350 11449 
11678 11892 11867 11874 11882 

lafı değiftirmek istedi: 
- Sen kralı yakından tanır mı

ııın? 

- Herkes gibi tanırım. . Seyrek 
~kallı, sert ve müstehzi bakıflı, in· 
ce uzun boylu bir adam. 

- Gece karısı koynunda iken u
yuyamazmıf, diyorlar .. doğru mu? 

Genç kadın önüne bakıyordu: 
- Ben de böyle biliyorum. Kral 

çok korkak olduğu için, yalnız bir 
odada yatar ve kapıyı içinden sür
melerdi. 

- Karısına itimadı yok muydu? 
- Kralın hiç kimseye. . batta 

kendine bile itimadı yoktu. Yattığı 
zaman yalnızlığını hissetmeyince 
ııözüne uyku girmezdj. 
• - Şu halde karısı onun için çok 
tehlikeli bir kadındı demek. . öyle 
mi? 

- Kraliçenin çok akıllı bir ka
"dın olduğunu söylerler. Fakat, ko
cası için tehlikeli olduğunu duy · 
madım. Sayısız cellatları olan bir 
kralın zecvesi, kocası için na•rl 
tehlikeli olabilir? Karısından biraz 
şüphesi olsaydı, derhal cellada 
boynumı vurdururdu. 

- Oşaser timdiye kadar cellat
lanna bir kadın vurdurdu mu? 

- Bir değil, bet değil.. sayısını 
kimse bilmez. Kendisinden tüphe-

16065 16066 18151 16293 16356 ı 
16403 16511 16537 16596 16671 
16722 18752 16802 16847 16957 ı 
17003 17006 17()07 17112 17120 1 
17279 17397 17469 17481 17647 1 
17861 17884 17900 18032 18()4S 
18095 18196 18366 18530 18662 
18962 18990 19100 18149 18180 
19213 19251 18279 18439 194'>'1 1 
19574 19689 18700 19749 111856 
19864 19885 19947 19963 20(}24 
20130 20191 20255 20374 20483 
20484 20530 20890 21019 21023 
21111 21158 21191 21295 21311 
21525 21533 21594 21642 21721 
21758 21779 21815 21900 21985 
22017 22041 22047 22135 22168 
22317 22379 22387 22516 22582 
22'125 22823 22926 23072 23078 
23148 23215 23261 23298 23301 
23354 23388 23424 23438 23449 
23620 23668 23781 23856 23944 
24188 24171 24293 24311 24378 
24668 24687 24707 24713 24716 
24832 24872 24930 24956 24~7~~ 

Bu kefidede ikramiye ve m~ 
za....,•yan bütün numaralar 15 td' 
yani onda bir itibarile birer bu~ 
ra amorti kazanmı,t&rdır. 
---~~~-o,---~-.../1 

1 O tahtelbahir 
Daha 

t 
1 

AT1NA, 11. (D.) .- Ati~• 1, 
telerenin nefriyatına göre, f" ~
hükumeti, bahri teslihat h ~ b 
aralarında mevcut olan itilaf k 
ahkamına tevfikan, on tahteli..I d 
ısmarlamak niyetinde bul~ 
nu Yunan hükumetine biJdİP' 
tir. • ' k 

Yunanistan da Türk iyeye ilıi j el 
deniz torpido muhribi ı'- ti 
mak üzere bulunduğunu haJıe' le 
mi.tir. ..ı r 

İki dost bükfunet, mütek' 1:. 
muvafakatlerini bildirmişle~ ~ 

.· HALKEVINDE 

Halkevinde temsil 
b 
b 

Halkevinden: iti a 
Bugün saat (8) de Gü._. 

parkı methalindeki (Alayl<Zf 
temsil şubemizde "İstik! ~ ;" 
(2'.<ırnikab) piyesleri temsil.~ A 
cektir. Davetiye yoktur. İsli.;• ıc 
ler gelebilir. Çocuk kabul e~ in 

Talebe kongresi İ•t 
Bugün saat 14 te lstanb~.r 

evinde milli Türk talebe birlır ıril 
gresi toplanacaktır. J dı., 
Kadınlar Birliğinin konfer~~ 

Bugün saat 17 de 1sta~i de 
evinde Türk Kadınlar Biri~~· 
rafından tertip edilen üçü~r· 
ferans doktor Akil Muhtat ;r 
tarafından verilecektir. Ko isti 
tan sonra konser vaNi'ır. lar 
-------o--~--
Y EN I NEŞRiYAT 

"Hafta" çıktı 
Neşriyat aleminde haftald< lıİ' 

daha doğdu. ilk sayısı çıkan 
münderecat zenginliği, kıt'uı .,. 
reaimlerile cidden bir rekor 
lçinde H.Etanm akialeri ve l 

s.iya•i makale ve Talat Paşaya 
sönderilmiı gizli bir mektubu• 
•ı, ve daha bir çok ,en, cazip 
lar vardır. Bül'Ün bu zenginlii• 
"Hafta" yedibuçuk kuruştur. 

lim t.derdi. 
- Kralı bu hareketin~ 

mazur görmeli. Madem lıJ 
tüphe ve tereddüt içinde 1•00111 

bir hükümdardı... Şüp 
kimseyi cellada vermekte 
ğil mi? 

- Siz Türkler de fe~ 
cağından ,üphe ettiğini:ı • 
hemen rellida mı verirıİ 

Günet'in oğlu gülüm 
- Hayır ... Biz, sadece 

zerine bir insanın canın~ 
yız ... O kimsenin fenalıll 
görmeli ve elimizle tu 
miı5tehak olduğu cezayı 

Köylü kadın genit bit ıılllllıu•u 
mı~tı. 

Bu sorgular genç kacl 
dunu mengene arasında. Z. 8 
lan bir et parçası gib-.

11 
,., 

pelteleştirmişti. Dizleri111 için 
güçlükle duruyordu. t 1( 

Fakat. bu geniş nef~s S / 
ver<liği huzur ve emn1~1i 
dakikadan fazla sürme ~lrt 

G .. ,. ·1 de d i 
uneş ın og u,yer ti 

çeri tt:krar eline alar~.ıı,iill'ı r 
vırla köylü kadının yu:ı .. 

- Elimizde, büti.i~ 
üstı.inde, böyle b·r ve•1r 
sa, ve mücrim, bunun .• 
dujunu, nereden ve 11 - ,. ... ... -



.inkılap enstitüsünde 
~Başı 1 inci sahifede) 

kelimesi gibi bir takım aziz mef
humlar arasında bir de istiklal ke 
limesi vardır. istiklalin tam mana 
sı iyi anlatılmalıdır ki, vatanse -
verlik te anlaşılabilsin.. Müstakil 
bir devlet olmak için birinci tart, 
emniyetli hudutlar içinde milli 
bir toprağa sahip olmaktır. Bu top 
rağm geni.,Jiği veya maddi zen -
gin!iği mevzuu bahis değildir. Yal 
nız milli bir toprağa sahip olmak 
lazımgelmez. Bu toprağın içindeki 
emniyet, bu devletin bizzat kendi 
kuvvetler ile temin edilmelidir. 
~u milli toprak içinde tam mna•İ
•.,, milli bir dahili siyaset cari ol -
nak lazımdır. Dahildeki devletin 
nemleket içindeki rejimin bütün 
fahili i,lerinde tamamen müsta -
'<il ve serbeot olması ııarttır. 

İ1np~ratorlu!< devirlerinın bazı za 
ı .-ı.anlarrnda olduğu gibi devletin İç 

naurunda., hiç bir vakit dı til.n gelen 
·~ir talep ve nüfu"Z olmamalıdır. 

O.ı politika 

Milli harlcı politikada tam &erbc.11t 
, imalıdır. Tam mÜAtakil bir devlet dı 
r.>.rıda hiç bir hami d"Vlet ll\nımaz. 
l>evlet kendi teşkili.t ve vasıti\ları ile 
dıf politikayı idare eJer. Dıt polıtika 
da serbe&tliği anlatırken e&ki devirde 
ki vezirlcı·in uastl ecnebi. politika1annı l•· 
kip e· tiklerini söyliyeceği.m. Evvelce her 
v.e:rjr, bir haş.ka ecnebi dev~ltin po
lıbk .. ını, memleket dahilinde güder. 
<li. Bu et.ilde taın istiklal sahibi bir 

dev_lct siyueti rörülmüş ola.mu. Mü> 
takıl devlet ohnanm bir şartı da mut 
l:ıka kendi anu ve hesabını temin 
e_decek milli bir orduya <a h:p olmak 
lazundır. Devlet vatandatlan i&tedigi 
u•ul dahilinde a.kere alabilmelidir. 
~lechuri h::uneti a keriye temin edile 
mezse, İstikl"' I mevzuu bahıolamaz. 
Silahlanma v:ısıtaları da mühimdır. 
Bir devlet, kendi bütçesi dahilinde bü 
tun .oi~ahlan kendi tayin ve teıbit e.t-

( melıd,r. Dıt bir teair siJi.hları tayın 
P etmekte müesair olmamalıd:r. istik · 

l~I •ahibi devlet böyledir. Miutakil 
hır devlet, kendi hayatın: mutlak 
kendi mülahazalarını ke~di milli or
ılusile lemin etmelid~. 

Kaza haltkı 
k htikl~li.n bir şartı da d~vlet m;>h -
d ~d~nın de, yalnız m•lli kanunlar 
klıreaınde hareket cdebilme&idir. T .. , 
.' .'lı esaıiye kanununda Türk mille· 

tını leJı.·ı ed ·· k ·1 ı tid· 1 en unsur yahu7 Tur mı 
e lı ır, Kaza hakkı da muataltil ola • 
l~raİahkdemelerdedir. Bir devletin 

1
• ar.n a, h valarında n kara su· 
arında an k k . d R ca endı hakkı kazası var 
~r.. h'eriyetin bir çok işleı·inin tan -

~Jmı, ukuku düvel kanunları albnda 
b ·lZl . mu ... ınahalar arzedcr ki bu 
e~rı:retin wnwni emniyetini temin 

ektmı'tır. Bu nokta devletin istikliline 
a sj tesir Yapamaz. 

Maarif 
lstikla· ıı· b. d. - d ·ıı· 1 . n ır ıger ..-rtı a mı ı J ;ıaa,,f ve kültürdür. Ecnebi kültürün 

:_na kte$irlerine meydan :verilemez. 
n~ herh~ngi bir ilmin kolunun, 

~ lcM?'k kolunun memleket dahilinde 
~n~ıtafı İçin bir ecnebj devletten ilmi 
,.tıfadeler edilebilir. 

Diğer şartlar 

. Milli hazine, milli para, milli ver· 
~ıl r, İstiklalin başlıca ıartlarından • 

tr. Milli vergi diyince, verginin yal· 
j'Z o memleektte yafayan vatandaı -

nn yapma şartlan gözönün-
d ı~tul-rtdı alınan vercidir. Yok

' ecnebi bir nüfuzla devlet herban 
fi bir ıokilde vergi koyamaz. Dıı borç 
ları öderken, bu paralann tahailinde 
ecnebi kontrolü me•zuu babtı0la.maz. 
lıtiklil mAnası ve ruhu ancak bu fart 
lar dahiljnde kendin.i cöaterebilir. Mil 
ti iktıa..t mevzuu da mühimdir. Milli 
iktı t tıuna.wnen masun olmalıdır. Me 
wli bir devi t, başka bir devlele: 
Sen tütiın ekmiyecekıin, yahut filin 

bayii aen yapmıyacaksm, df"mesi o 
lelin iattkli.line tecavüzdür. Mese 

i.: Den.it-yolunu filan mmtakaya yap 
. ıy~caluın, yolundaki bir tal~p te is 
ı~lale tecavüzdür. Devletin hududu 

. .L_~ne tecavüz etnıeks.i.zin o devletin pa 
-rl~nn~ tecaVÜz edilmesi de ı:ayet 

uh-dır. Ayni neticeyi doğurur. Yok 
l ~~dutlar maaundur. Demek istik

~a ıçın kafi değildir. iç paza.lannı 
-zı-ıil bir devlet kendine hasretme 

ırk erhanri bir hududunıuzdan ııe 
r~ toprak1anmıza a.aker çıkarmak 

a, l ıç /a~.rlarda milli eınteaya rekat:.. e ~ ır f"kilde h.ht yapmak te -
vu~.u •_!'n.ı neticeyi doğurur. 

I Gunırukleri açılı: olan b. t 
udu ti nnın kapalı oldu'" ır va ~ani ın, 

k b. • . gunu ııoy e -
ır mana ıfade elınez K d. k 

•~ . · ~ ı en tam "'"'TIC& bır ..uıı~· S . 
:...1:ı. --• ~ız. aııayı 

na r~ "."'> :!"'ıfıyoruz. lst,.kliJi b 
ıılmıs bir duıman &'Ö.Ule · e-• .. ıç ı>azar 

teca~z.ed~ .~n~i aynidir. Mil 
rdu, mıllı kültür, aülli i.kt,...t na

rı dikkate alınmcadır ki mi.ıatakil 
vletler vardır. Bu ba.kundan her 
vlet kendi huduttan dahilinde mil
iatiklal davaamda o~unca, hiç bir 

illet diğer milletle alak~dar değil-
ır, d.,..,.,ktir. Yani her mıllet yalnı:z, 
endi kendHıe yaıryor. A~cak. ka~tı -

lı olan müsamaha iledır kı mıllet 
birihirlerine yaklaşıyorlar, pazarlık 

""'•unda uyuıuyorlar. ~akal_ musa 
ınaha bir taraftan olursa, ıatıklal mef 
umu o zama tehlikeye düşer. 

Silah•ızlanma 
Bir de .ilahaızlanma meseleoi var

,... eynelrnilel bir •ulha vasıl olmak 
IÇın ınilleller ordu mevcutlannı a:ıalt 

k İçin çalıtıyorlar. Bu da kaffılık-
11 taahhütlerle, müsavi hayaiyetle ~ : 
ur

1
• .• Bu, İtlild.lle tecavüzdür. Harıcı 

Po ıbk d • ı d a 
1 - ._ ı tıs11.dı anJa,ma ar a Y -

bunlar karıılıklı feragatlerle olur. 
Türkiye cümhurjyeti, i.ı.t;&cli.1 i için da .. 
jma a.y&kta ve uyanıkbr. 

Hululü mu.ljhancı 
Evvelce hulUlü muslihane siya~ti 

vardı. Bu, evvelce bir devletin, bir di 
ğer devleti imba etmesi demektir. 
Halbuki hududu aü:erle geçmek, ba
ri7.dir. Hotanto kabilesi dahi bunun 
bi,. tecavüz olduğunu anlar. Fakat iç 
pazarlara dÜfman emteas1nın r-irmesi 
ni aiyasi yeti.,kinliği olmayan millet
le~ anlayamaz. Mualihanc huliı! d_iy~ 
bir yeni yol tatbik edilir. Bu hır ıatı

ladır. Fa.kat hududa asker &evkedil -
mez. Mektepler tesis ederler, haıla -
haneler yaparlar, ıpor teşekkülleri, 
eğ'elnce yerleri tH~ ederler. Genç un 
ı.uriarı burada cazib sahnelerle av .. 
larlar. Hatti kütüphaneler açarlAr, 
gençleri kendi külti.ırlerine meyleder 
ler. Bundan aonra, bir takan mali te-
ıebhüsler faaliyete geçer, tirlıetler a
çılır, imtiyazlar alınır. 1~te bunlar 
yetitkin olmayan milletler tarafında~ 
o devlet tarafından yapılan büvük fe 
~~ka' lık addedilir. Bu vaziyette bü -
tun mesele hululü mu•lihane yapan 
devlet için halledilmiştir. Maddi hu· 
lül İçin artık bir gün meaeleaidir. 

Size diğer arkada~larmı, harbi u~ 
mumiden evvel hazırlanmrf,, hulUI~ 
ınuıiJihane usullerini anlı..'..acakJardır. 
Bu usullerle harbi umumiden aonra
ki Osmanlı impeTatorlujunun tak.Hm 
edilmeıi hazırlanmıttr. 

istiklal kazanmak bir ayaklanma 
meselesi olabilir. Fakat millet her gün 
oiliıiıla ayaklan.nıt olamaz. Fakat is
tiklali korwnak için ail&hala ayµta 
durıunk değil, fikirce, ilimce, zekaca 
ayakta durmak li.ıllDdır. V atanda,la
rm zihinleri da.ima uyanık olmalıdır .• 
Silah mubare~esinden bafka, diipna
run memleketı hazan muharebeaiz ia 
tili. tertipleri kartwnda uyanık bulun 
malıdıT, 

Hudud.-nuza tecavüz edildiği va 
kit istiklale tecavüz edildiğini anla -
rız. 

Tcrriki me..ai 
, ...... "~riki meaa.i '' tabiri de nıühim • 

clir. 1 ~ usulle de de~letler istila aiya . 
aeti güderler. M-la derler ki: 

- Bu medeni ilemin unauru de ... 
ğil miain teşriki mesai edelinı. Bey • 
nelmilel ~eşriki rneııai iyidir. Sennaye 
verelim, İf yapınız.,. 

Bu, i-atili.cı ecnebilerin bulmuş ol -
duklan, üzerinde itledikleri hıısusi bir 
istila fonnülüdür. Bu teşriki meıai lü
gat mİlnuına kullanılmamalıdır. Bu 
formül hulülü muslibaneden daha yu
muıatılmıt, daha inceltilmit bir for -
müldür. Bu vaziyette istilacı ecnebi 
devlet, biç bir teY mukabilinde olmı
yarak size birçok para ve saire verir. 

Bütün bunlar istiklali korumak için 
nazarı dikkate alrnması lizım gelen 
teYlerdir. 

Hu ince tekil ve manalar da, istik
li.li korumak için en derin mAnasile 
millet damı.. ayakta dunır. Istikli.li an 
layışta, hepimizin ayni mi.nayı anla
mıf bul••mn•mız lizmuln-. Mü.ta.kil 
devletleri teıkil eden milletlerin bir 
ecnebi devlet tecavüzü karfııındaki 
hareketleri çolı: zindedir. Ya istiklil 
ya ölüm,, formülünün mi.numr iyi an 
lamak li.z1111dır. Müstakil bir llUlletin 
her ferdi tek tek tereflidir. lstikli.laiz 
milletlerin fertlerinin terefi yoktur. 
letiklal&iz ınileltlerin fertlerinin başı 
öne diitüktiir. lstikli.bizlik, bir ıeref
sizliktir. 

O.smanlı istiklôli 
Şimdi Osmanlı İmperatorluğunun is 

tildalden oaıibinin ne olduğunu ııöy
liyeyim. Kapitüli..yonJar meselesini 
hepiniz bilirainiz. Bu mesele memfeke 
ti, i•tikli.I noktasından çok küçük va 
ziy~te dütürmÜftür. o-anlı im.pera
torluğunwı aon zanaanlarda mü.ota.kil 
olduğuna yalnız iki delil vardı. 

'Namı Paditabiye sikke zarbolu -
nur, ve hutbe okunur .,. 
. Bil~aaa- oon zamanlarda Osmanlı 
nnpcra.orluııunun artı.k bir istikli.li 
yoktu. 

~danlı. de.•leti, bir a.t caınbazha.-
n e, bi~ •ıı:J.teki bir d-e ırihi kof 
ve kı_~eta:z bır ha.le gelaıifti. 

Butün bu yolduk içinden na&ıl kuv 
vetli ve milli bir •arlık çıktı? Bir cüm 
huriyet doğdu? Bu nuıl oldu? Bunu 
Büyük Şef §Öyle aöylü)'llO': 

"Bu bir milli .,rdır, ben bu .,,.,.,, bir 
eulôdı olduğum Türle hallcırıut lcanın 
da lteılettim.,, 

Hıui>i umınniden ııonra itte koca
man, iç.i kof Osman!. imperatorluğu, 
\-iik:<i. Parçal-dı. Yerine Gazinin llÖy· 
lediği cihi milli bir Türk devleti ku -
ruldu. 

Harbi mnumiden t<>nra devlt!tler 
Osmarılı imperatorluğu m.ağliip dev
letler meyanında olmas.ın.a rafmen 
ikiye aynbruttı. Mağlüpl r, glllipler, 
Türk milleti yaptığı inkılapla en iyi 
bir mevl<i aldı. 

Türkiye buııün dünyada parmakla 
lr06terilecek kuvveti tamam olan müs 
tıtlıil devlotlerdM biridir. 

lniltlôl, lnltılôp 
lstiklat mefhumunu, inkılap mefhumu 

na bağlamalıyız. Türle: inkdümın huıU
ıiyetlerin tetir.ikinde istiklal ile inlrılip 
ber•ber yiirür. htikli.li ve inkıtabm dai
rna masun kalabilmeai için. milletin 
uyanıklı~, daima silah kullanınamn la
ztmdır. 

l
•
1
Bundan oonraki derslerimizde istik 

a h~rplerini göreceğiz:. 
Gençı.,.. size burada. tunıı hatırla

tayon: 

G 1.at~klat. ve inkılabı konu:ıak için 
azı~a a<>ylediği gibi, ne kadar en .. 

gel,. ru~ o~~sa olaun, bütün Türk ıneY 
cudıy~ d~anlann kartıomda ayak 
lanmaga da.ana hazır bulunmalıdır 
Türk iatiklali an<:ak bu suretle h · . .d , er 
zaman temın ve ı ame edilebilir. 

Recep Bey sürekli alkıılar ar.:ın-

ı~.'r. Siyaaı nla mala~ da vııpılıı·. 
1
• devle bir tecavüz anında biri.b•r 

erıne .Yar Aurı edebilirler. Bu rne ele • 

da künüden indi. Fırka um.-ni katibi 
· cumart-.i aktamı da der İne devun e· 

1 

decektir. Recep Bey pazar günü An
karaya dönecektir. r ı•t kl "I 'B · ' a m fhu..."'tlu sarsmaz. utun 

Pr. Rüstovv'ün 
Konferansı 

--. . . 

lnsull Amerika yolunda Bugday 
Koruma kanun 

(Başı 1 inci sahifede) 
mı etmeli? 

Profewr, kapitalizmin fenalıkla
rı tahkkuk etmiş bulunmasına rağ
men yerine ikamesi teklif edilen ve 
tecrübe edilen ve edilmekle bulu
nan bütün sistmlerin kapitalizm -
den daha iyi olmadıklarına i§aret 
etmiştir. Refah seviyesi bugün in
sanların büyük bir ekseriyeti için 
ç~k a!ağ~ olmasına rağmen gene 
sıstemlerın bugünkünden daha fe
na vaziyet tevlit edeceğini ve bil -
haaaa sa.nayiin inkİfafı yüzünden 
kapitalizmin geçirdiği buhrana kar 
şı bazı memleketlerde zirai istihsa 
l!ta ve köylünün yükselmesine ve
rılen ,ehemmiyet dolayısile zirai ik 
tısadın tanzimi bugünkü buhrana 
bir çare leş.kil edeceği ümidini İz
har etmiştir. 

Profesör konferansına tlevamla 
kapitalizm yerine teıklif edilen sis
temlerin neticede devletin müda -
halesini İstilzam ettiğini ve bunun 
ise mazarratı tahakkuk etmiş bu
lunan Brokrasi'ye yol açacağı, 
halbuki devletin hiç bir sınıfın 
menfaatini müdafaa etmiyerek 
yalnız nazım vaziyette bu
lunması daha muvafık olaca
ğını söylem· ttir. Sosyalist sis
temlerin teıis edeceği Brok
rasinin fenalığına misal olmak üze 
re dört bin sene evvel Mısırda ya
zılmıt olan bir eserden şu fıkrala
rı nak!etmİftİr : " Amirine karsı 
daima muti ol, önünde belini kır'
masını öğren, çünkü senin maise -
tin o adamın senin hakkında hisıl 
ettiği teveccühe ve hisse bağlıdır • ., 

Türkiyeye gelince Avrupa iktı -
sat sistemine yeni girmiş ve bu -
günkü vaziyeti her memleketten 
cı'aha iyi bir halde bulunmuş olan 
memleketinizde kapitalizm yerine 
ikamesi diilünülen sistemlerin tec 
rübesi muvafık değildir ve aceleniz 
de yoktur. Nüfusunun yüzde dok • 
sanı köylü olan Türkiyede baş.ka 
memleketlerin yaptığı tecrübelerin 
neticesini beklemek lazımdır. 

Dahilde kuvvetli bir idare tesis 
etmiş olan ve hariçte fevkalade hü 
yük bir itlbara malik bulunan bü -
yük reisiniz Gazinin bu işleri her • 
kesten ziyade takdir ve tahakkuk 
ettireceğine eminim. 

Yugoslavya 
Hariciye nazırı 

M. Y evtiç'in istikbaline ait 
program hazırlandı 

ANKARA, 12.A. A. - Y ufoslavya 
hariciye IYZlrı M. Y evtiç hazretlerinin 
Ankarayı ziyaretine ait program hazır· 
lanmtftır. 

M. Yevtiç ve maiyeti erkanı ayın 16 
ıncı günü saat 22,19 da Karağaca vasıl 
olııc:aktır. Misafir bura.ı_, Edirne valisi 
ve barieiye Yet.aleti mibmandarlan tara
fından karıılanacaktır. 

Ertesi günü sabah saa' 10,22 de Ja. 
tanbula gelecek olan Yugoslavya hari
ciye nazın latanbul vali ve belediye rei
si, merkez Kumandanı, emniyet müdürü 
tarafından karıılanasalı: ve doğruca ika
metlerine tahsio edifen Perapalas oteline 
ııidecektir. 

(Başı J inci sahifede) 
hota gitti. Ve bu suretle Türkıye 
cürnhuriyeti hükumetinin dolandı 
rıcılık ithamı altında bulunan bir 
suçluyu himaye etmemek için ver
diği karar, nihayet bilfiil tatbik e
dilerek müflis bankerin Amerika 
hükumetinin resmi salahiyetini ha
iz memurlarına teslimi ile lnıull 
filminin Türkiyeye ait kısmı cı•vril 
mi<. oldu. • 

1 evkilhanede son sabah 

lmull, dün aabah, tevkifhanede 
mutadı olan saatte uykudan uyan
mıftı. Derhal yıkanarak kahvaltısı 
nı etti. Davet ettiği berbere itina 
ile traf oldu. Müflis banker, bir ak 
şam, evvelinden, Amerika sefareti 
memurlarına teslim edilerek, lzmir 
yolile Amerikaya gönderileceğini 
gazetelerin ne~riyatından öğren -
misti. Bununla beraber, son dakika 
da' vaziyetin birden bire değifme
si ihtimali, ona hala ümitle dolu 
dakikalar yatatmakta idi. 

Jnsull'ün aon ümidi, temyiz mah • 
kemes:nde idi. Hakkında verilen mah 
keme karan temyiz tarafından nak· 
zedildiği takdirde ortaya yenı bir hu 
kulıi meaele çıkabilirdi. ln•ull, bu -
nu düş.iinerek, ilö günden beri avu . 
katile ark .,k iatitarelerde bulunuycr, 
tenıyizce hakkında veTilecek kararı 
sabıraızldr.la bekliyordu. 

Müddeiumuminin yanında 

Tam bu saatte ınüddeiumumilik da 
ireainin bulunduğu postahanenin en 
fut katı koridorlarını dolduran Tin-k 
ve ecnebi gazetecileri de ayni merak 
içinde beklefiyorlardı. 

Müddeiwnumi Kenan Bey. kendi~ 
!erini saat 13,5 ta kabul edeceğine tla 
ir bir gün evvelinden .Öz vem:ütti. 

Kenan Beyin odasına giren gazete 
ciler kendiıinden ıadece ıunu öğren • 
diler: 

- lnsull bu aktam (dün) gidiyor. 
Fakat, müflis bankerin hangi va

purla gönderileceği, vapurun aaat 
kaçta hareket edeceği, yanında kim -
]erin bulunacağı henüz malUm değil • 
di. 

Temyi% kararını uerdi 

Araaı çolı: geçmeden fU haber alın
dı: lnoull'ün avukatı tarafından mü • 
vekıkili hakkında verilen üçüncü ceza 
ma.hkemeai kararwıa İtiraz içın Teri
len lüyiha, temyiz mahkemesince tet
kik edilmif ve neticede, mahkeme ka 
ranrun temyiz kabiliyeti olınrdığma 
karar verilmişti. 

T eınyiz mahkeıne•inin verdigi bu ka 
rar, dün ıaat on ikide miiddeiwnumi 
liğe tebliğ edilmitti. 

Temyizin bu karan Ü7el'İne, lnıull 
hakkındaki a.dli muamele, tamamen te 
l<emmül etmit oluyordu. Kendisinin 
Amerika bükUmetine tesl.im.i için hiç 
bir kanuni mini akJa:uunıttJ. ln.aufl'ün 
vaziyeti, bu suretle teobit edilince, 
müddeiumumilik keyfiyeti derhal vi
layete bildirmittir. 

Bu dakikaya kadar müfliı banke -
rin hangi vapura bindirileceii kat"i 
tekilde teabit edibnit değildi. 

!İir rivayete göre lnaullı:n 'Adnan 
npurile gönderilemai ihtimali vardı. 
Halbulci aon dakikada, Adnan vapuru 
nun küçük bir i.rıza yüziinden hareke 
tini tebir ettiği anlaı<ldı. Müflis ban 
ker etki brara tevfikan Denizyolları 
ifletn\e idaresinin iotican altında bu -
lunan Adana vapurile lzmire ıevke .. 
dilecek ti, 

Bu haber t&ba.kkuk edince, İnıull
ü.n Meotd vapuna.nda bulunan efyaıı 
nın Adana vapunına. n.&l<lıne teseb -
büs edildi. Mootis vapurunun acen • 
taaı Çelebidiı efend~ f•liyete reçerek 
bankerin birbç bavuldar ibaret olan 
eıyuıru Adana vapuruna taııttırdı. 

lnmll Adana 1H1purunda 

Poli,a beıinci ıube miıdürlıiğiince, 
lmull'ün aevki iç.in icap eden bütün 
tertibat ahnııuftı. 

Deni:ıyolları idaresinin nlıtımda 

M. Y evtiç, 18,45 de Haydarpaf&ya ge
çerek eksprese takılacak husuoi vagon
la Ankaraya bareket edecektir. Nisanın 
18 inci günü saat 9,50 de Ankaraya mn· 
vaaaletleri eanasmda Hariciye Vekili 
Tefvik Rüıtü Bey ile Ankara Yaliai ve 
belediye reisi, hariciye vekilcti katibi 
umumiıi ve hariciyeerkinı ile merkez 
kumandanı ve emniyet müdürü tarafın
dan karıılanacak ve askeri meraıim ya
pılacak olan M. Y evtiç öğleden evvel Ha. 
riciye Vekili Tevfik Rüıtü Beyi ziyaret 
edtteılıtir. 

Mioafirler ıerefine uat 13 30 ela An
kara Paiaata Hariciye V ekil;,;,_;z tarafın
dan busuıi bôr ziyafet verilecektir 

M. Y eYtiç öğledea IOClra bi .... ,_,-_, -
k• B M ..._....mu

t~a ıp • .M. Reisi Kazım ve B&fve-

1 bekleyen Adana vapuruuda Amerika 
sefaretinin emrine üç kamara tutul -
du. Bu kamaralardan biri, 6 - 7 - 8 
numaralı ve iki yataklı kamara, Jn.., ile 
ta.has edilmilti. Kamara, lf"minin kıç 
tarafındadır Ye oldukça genittir. 

kıl hmet Paıalar Hazeratım ziyaret e
decek ve ~ •• rünileyhiın bu ziyaretleri 
iado edeceklerdir. 
Aktamı saat 20,30 da Hariciye Veki

li Tevfik Rüttü Bey tarafından Anka
rapalaata bir aktam yemeği verilecek 
ve bunu bir süvare takip edecektir. 

Perıembe 19 nisan sut 13,30 da Baı· 
v.ekil Pata Hazretleri tarahndan miıa· 
fırler terefine A-dolu klübünde bir 
öğle yemeği nrilecektir. 

Saat 20,30 da Yugoslavya elçisi tara
fından misafirler ,erefine bir aktam ye
meği verilecek Ye yemeği saat 22 30 ela 
baıhyan bir ıuvare takip eyleyec~tir. 

İnau.ll'ü, lzmire kadar götürecek o 
lan memurlar da çok ııeçtııeden tayin 
etti. Müfliı bankeri polio betinci şu • 
be müdür ınuavini Yunua Vehbi Beyin 
emri altında Komiser Nail Beyle, di
ğer bir korniaer ve üç polis memuru, 
götüreceklerdi. Poliı inı.ir ve komiter 

· !eri i~in olduğu g-ibi ln&ull'ü kua au
larunız harici...ıı. teslim alm•ğa Ame 
rika bükilımeti ı..rafından memur e. -
dilen Viokonaül M. Berry ile bankeri 
Amcrikaya kadar götürecekler arasın 
da bulunan sefarethane atatemilite • 
ri kolonel Grane için de vapurda ay
rı ayrı numaralar tutulmuıtu. 

Muhabirler de ridiyorlar 

Unitedprea muhabiri Mr. John 
ve Şikagotribün muhabiri Mr. Speek 
Paramunt filmi muhabiri M. Doret it 
terini daha evvelde görerek kendi ka 
mara1arıru temin etnrİflerdi. 

Böylece, bütün hazırlıklar yapıldık 
tan ve zabıtaca icap eden tertibat a· 
lındıktan sonra, nöbet Jnaull'ü tevkifha 
neden 5ıkarmağa gelmitli. ln&ull, tev
kifhanede dün, anıkatlan Ahmet Eıat 
Bey ve Manco Efendi ıle birkaç defa 
görüımüttür. 

Saıı.t altıyı on bet geçe be1inci fU· 
be müdür muavini Vehbi Bey, refaka 
tine komiaer Nail Beyle birbç me -
mu.ru alarak otomobille tnkifhaneye 
gibniılerdir. Bu esnada birçok merak 
lılar tevkifhane kapııı önünde bek -
leıiyorlıı.rdı. 

Fırkada resmin un üz 
deo alınmasına karar v 

lnaull'e tevkifhane miidurü Aziz B. 
vasıta.sile, biraz evvel, Adana \"apuri 
le Bandınrıaya ronderılec ... !i-i tebliğ e 
dilmit olduğundan müflıs banker, me 
murların kendi.sini alm 1ra geldikleri~ ' 
ni öğr nince heyecana kapıhnamıJ, bil.l 
kis soğuk kanlılığını muhafaza ede • 
rck, 

- Hazırım .. Buyurunuz, ridebili
riz dem.i~tir. 

Banker, bunun Üzerıne memurla .. 
rın refabtincle 2393 numaralı otoıno 
bile bindirilmiptir. Ve yanına Vehbi ve 
komioer Nail Beyler binnıiılerdi. 

lnıull, yolda, nceıli rO..ıinmeie ça
lıııyordu. Maamafih, arasıra k"ndini 
za.ptedemiyerek diıleri ıu aundan bir 
teyler homurdandığı da oluyordu. 

J htiyar banker teessürünii ~akılryor 

fnsuU'ün otomobili, Tophane rıhh· 
mına Yana.tan Adana vapurunun ya .. 
nma kadar gelmiıtir. 

ihtiyar banker; memurların muhafa 
zu ıaltında olduğu halde ağır ağır 
merdivenleri çıakrak vapura doğru yÜ 
riimüttür. Fakat fotoğraf ve aiı.ema ob 
jektiflerinin bücwnu bulayınca, der 
hal İçinde birkaç tane mu< olduğu an 
!aşılan elindeki paketi yüzüne doğru 
kapatarak kendini gö.termemeğe ça
lıtmıtlır. lmull, bu eenada yorrun ve 
bir parça mütecasir görünüyordu. Hat 
ti merdivenin aon baaam~klarmda ha 
fif bir bayrmJı.k geçirir gibi oldu. 

Hiç ltinıae ile görüımeden 

Fakat kendiaine yard1m etmek için 
yapılan bir teklifi kabul etmiyerek 
merdiveni bizazt çıktı. Ve hiç kimae 
ile ihtilat ebncden, hatta hiç kimae • 
nin yüzüne bakmadan doğruca. kama 
ra&1na girdi. 

lnaull'ün rahatoız edilmemesi için 
aalonun kapuı önünde h~men nObct -
çi dikildi ve yabancıların içe-ri l'İnne 
leri menedildi. 

Bu eıınada lnaull'e refakat eden ec 
nebi gazete nıuhabirJen, mUt~madi • 
yen notlar aJıyor, vapur kalkmadan 
son telgraflanru yetiıtinneğe çalıJı -
yorlardı. 

lnıull nereden teslim edilecek? 

J,..ull'ün Amerikan memurlarına 
Türk kara sulan haricinde teslimi ka 
rarla~tır. Müflis bl\nkrr, Adana va 
puftle Bandırma, oradan da trene bin 
dirilerek İ:anire götün.alecC"k ve bura 
da müAiı bankere J.ıanbuJ vil&yel.i 
namma refakat eden memurlar, ken 
diaini lzmir vilayeti memurlarına tea
lim edeceklerdir. Amerika hükumeti 
ile bu nokta hakkında tamamile muta 
brk kalnımıttır. Banker, lzmir açıkla 
rmda bekfiyecek olan Amerikan Elu
p- Llne kumpanyaurun F.ksilona va 
pun.ıa kadar hülrumetimizin muha • 
fazau altında götürülecek teıellüm 
muamefeei vapun.111 içinde: yapılacak 
tır. Tarafe_yn .bu huaauta bir protokol 
tanzim edıp ımzalayacaklardır. Nakil 
itinin bankerin lzm.ire muvas.afatına 
kadar tkm.al için 11>1~.tl~.iin _Bandınna 
yolile ffVkİ muvafık gorulmuıwr. 

Jn.aulf'ün Bandrnnaya aevki, tama .. 
mile hükiimeıtim.iz memurlannın mu .. 
hafaza ~ mesuliyeti altmda yapıldı
ği için Amerika oefaretinden lnsull'ü 
Türk kara oulan haricindf' tesellüm 
edecek olan vnkonaül Mr. Berry ile 
Amerikan npuru kaptanı M ... Habel 
dir. Her ikisi de Amerika Reisici:mhu 
rundan sali.lıiyetnameleri haizdirler. 
Bu aali.hiyetnamelerin inrilizce asıl· 
larile müaadelak türkçe ve fransaca 
nıretleri ellerinde bulumnaktadır. 

Kara sularanız haricinde demirle .. 
yecek olan Eksilona vap11runa ~ntu11 
bir motörle götürülecek ve tcılım vo 
t~eJlüm ınuamcleai, yapılacaktır. 

Atlana ,.,c• yanın BanJırmada 

Adana vpunı, rece yarısı Bandır • 
maya vasıl ohnuıtur. lnsıdl sabaha kar 
11, hareket eden Bandırma treni ile 
bugun a at 3 te lzmire v~racaktır. 

lnsullii Amerikaya götürecek Eksi
lona vapııru, lzmir açıkh>rındo bek • 
mcktcdir,. 

lıuull ·ır beraber lzmire gıden A • 
mertkan aefareti ataşemitıte-: kolo • 
nel Crane tesellüm muamel .. ,inin ik • 
malınden sonra şehrimize doueccktir. 

Dün akf&Jll, ln&ullün 'Adana VfPU 
rile oevkodildiiine dair lzm.r vilayeti 
ne teblirat yapılmıştır. 

Bankerin kiralamst olduiu -.bur 
Miotia vapuru, elin limanımadadır. 

Vapunan burün Pireye hareket et • 
.-i muhtemeldir. 

Cemil Bey 
ANKARA, 12 (T elefoola 

Meclis toplantıaından ıonra 
dağı meb'usu Cemil Beyin ri 
tinde içtima eden fırka grup 
meklerden alınacak re•mİn e 
da müzakerelerde bulunmuft 

Ekmeklere pul yapıştırılm 
retile muayyen bir resmin alı 
sının tatbikatta bir çok mü 
tı mucip olacağını buna mu 
maddeten az menfaat temi.ıı 
cegi hakkında son günlerde 
lan esaslı tetkiklerin netic 
grup azalarına bi'ldirilınit v 
mevzu etrafında uzun müza 
cereyan elmittir. 

Neticede grup resmi~ e 
üzerinden değil, un iizerınden 
maaını karar altına almıı~. 
yeni vaziyet kartısmcla m 11 

ıine almmıt olan ekmekl 
name . ı.. kkı d-1-' den alınacak reıun na n &Kt 

yiha cumartesi toplantısında 
cümenler tarafından geri alın 
tır. 

Layihanın bu yeni !<arar 
sas dairesinde tadi\en hazırla 
sı için mütterek bir encümen 
kili kuvvetle muhtemeldir. 

Gazi Hz. 
(Bqı linci sahifede) 

co,kunlukla çocuklar Gazi h 
retlerini -..Jılar, ıJe ellerini 
:z.ünü öpnteie IHq/oJJar. ' 

içten 11elen bu hareket h 
kın gönüllerini taflTıdl. Rei• 
cümhur hazreıleri iki saat katl 
baloda kalarak çocukların o 
yun/arını seyrettiler. Hitabel 
rini takdirle dinlediler. Ve t 
tip etti/Jeri piyangoya iftirak 
tiler. Ayni sürur ve hararet 
te,yi edilerek saat 22 de ilca 
metgiihlarına avdet buyurdul 

Mernlel.ette 

Aydındı lcadestro İfferi 
AYDIN, (Milliyet) - Ay 

kadastro i'leri hızla yürümekte 
12 mahalleden dokuzunun bü 
muameleleri bitirilmit ~e ölçül 
bitirilen köprülü ve meaudiye 
halleııinin de kadastro muamel 
rine batlanmıftır. Ayni zaman 
son kalan metrutiyet mahallesi 
ölçülmesi de bitirilmek üzered 

Köy telefonları 
AYDIN, (Milliyet) Tire ka 

sına bağlı iken Germencik nahi 
aine verilen yedi köyde çok m 
lazam telefon teıisah vardır. Y 
nız bu köylerden Çamköydeki 
tral ba,ka köye ait olduğu söy 
nerek kaldırıldığından Çamköy 
ler yeni bir santral makinesi 11m 
lamı,lardır. Ayni zamanda Ça 
köyden Geı:ımenciğe de telefon 
tı çekilmi•fr. 

Surek avı 

.C:uma 20 ni~n saat 13,30 da BeltrT&t 
el~a beyefendi taralmdan misafirler te· 
ref~e te!'ır lo~anlaoında bir öğle ye. 
megı verilecektir. 

Misafirler aktam 7,05 te Ankara -
Haydarpaıta ekspresine bağlanacak hu
susi varonlarına binerek Ankaradan ha
reket edecelderdir. Miıafirleri kartı • 
!ayan zevat uiurlayacaldardır. Aıkeri 
m...-asiın yapılacakbr. 

Ecnebi razete muha.birlerind n A • 
sosyetdpre• muhabiri Mr. Uoyod, Enler 
nasyonal muhabiri Mr. Kilp.llen Mustafa Arif 8. istifa etti 

AYDIN, (Milliyet) - Aydın 
çarlı nahiyesi avcılar kulübü m 
6 uplan evvelki gün Dedeköy 
ı:üdütlü köyü civarlannda iki s 
rek avı yapmı,lar 13 yabanı d 
muz öldürmü9lerdir. 

Aydın Himayeielfal kongr es 

Cumarteıi 21 nisan Haydarpafaya 
saat 9,05 te munsalat edecek olan mi
safirler hariciye nazm i&tasyonela lstan
bul valiıi ve belediye reis~ merkez ku
mandanı, ve emniyet müdürü tarafın .. 
dan kartılanacalr.lardır • 

Bir poliı mülrezesi reımi seli.mı ; .. 
fa edecektir. Misafirler ferefine 21 ni
san saat 13,30 da lstanbul valiıi ve be
~diye reiıi tarafından Tokııtt1iyan ole· 
lınde bir öğle yemeği verilP,rektir. 

Mi&afirler 1atanbulda bulunduklar 

iün!erde fehrin f&yaıtJ .tenuııa yerlerini 
ve müzeleri gezecelderdır. 

Jsta.nbuldan hareketlerinde karıılan
dıklan zeval tarahndan ~iurlanacalı: . 
lar ve bir poliı müfrtzell tarafından 
selıimlanaca.ldardır. t. d. 

Mihmandar Karaaiaca kadar en •· 
)erine refakat edecektir. 

Yuroılavya hariciye nazırı hazı:e!le
ri, Türkiyede ikameti. eınasında reıı1 .. 
cümhur hazretleri tarafından kabul bu
yurulacak lardır. 
leri zaman Yugoılavya hariciye nazm 
hazretleri turkinyede ikametleriet sna
smda reisicümlıur hazmetleri tarafından 

ANKARA 12 (Milliyet) -
Konya elektrik §İrlıeti komiıerli
ğine nakledilen Mustafa Arif Bey 

istifa etmiıtir. --
Gedikli küçük zabit 

kanunu 
ANKARA, 12 (Telefonla) 

Milli Müdafaa vekaleti gedikli kü
çük zabiot kanununu tadil eden bir 

kanun projesi hazırlayarak heyeti 
vekileye ıevketmiıtir. 

AYDIN, (Milliyet) - Himay 
etfal cemiyeti ıenelik kongresi H 
keYİnde Hakim Cevdet Bey'.n re· 
liği altında toplandı. İdare heyet 
nin raporu tasvip edildi. geçen s 
ne heaaplarına bakılarak idare h 
yeti ibara ve yeni sene bütçes 
de yapılarak idare heyet" ne Dr 
Kemal, eczacı Ziya, Ba,muallirr 
SabriGatmualim Şükrü, Muallim 
Necmiye, tüccar Muhan·em ve Ka 
dastro bat fen memuru Seyfi ha 
nım ve Beyler seçilerek son veril-

i 



ı ___ A_•_"_•_rt_e._-_ı_ıa_ı._r __ -_, 1 Askeri fabrikalar ili.nları f 
Jandarma zabiti olmak iste

yen kısa hizmetli!ere 
Fırka askerlik dairesinden : 

328,329 doğumlu kısa hizl]\etliler
den istekli olanlar muvazzaf jan
darma Zabitliğine ayrılacaklardır. 

Arzu edenlerin mıntıkasında bu
lundukları askerlik ,ubelerine mü
racaatları lüzwiıu ilan olunur. 

Sevkedilecek olanlar 
Fatih Aakerlik §Ubesi riyasetinden: 

1 - Yüksek ehliyet nameli ve ehliyet 
...uesiz kısa hizmetli olupta bu tarihe 
ladar sevkedilememit olan bakayalarla 
326, 327, 328,329.Doğumlulann muallim 
olsun oı.-.m bileiimle smıflarm (Yalmz 
yüksek ehliyel'nıunMi olan doktor, elit
çi, baytar, ezCIKJ, kimyakerler hariç,). 
1-5-934 te Halıcıoğlu ihtiyat zabit mek
tebine ve hazırlık IOtalarma sevkedile
ceklerdir. 2 - 25-4-934 ç&r§BMba günü 
bu efencliler ıubede toplanacaklardır. 

3 - Nüfus cüzclanlannı, phacletname 
ve ebliyetnameliler yüksek ebliyetname
lerir.i yanlarmda ıetirec:eklerclir. 
4 - Kısa hizmet deniz efendileri bu cel
be tabi o!mayip 1..2-Tqrin 934 celbine 
ittirak edeceklerdir. S - Orta ehliyelna
meliler 1-7-934 tam ehliyetnameliler 
1-9-934 te smıflarma mahsus hazırlık 

latalanna sevkedileceklerdir. 

lstanbul üçüncü icra memnrluğun

clan : Mahcuz ve ıatılmau mukarrer Av 
tüfengi, Termos ıu matra11, plak kutu

ıu, ve dikit makinesinin birinci açık 

artırma suretile aatıtı 15-4-934 pazar 

günü saat 11,30 da Sirkecide Osmanlı 

oteli ittisalinde ırramofonci ve aiJahci 

Salih Nihat efendinin mağzumcla icra 

edileceğinden tıalip olanlarm mahalli 

yevmi mezkiirde memuruna müracaatla

n ilin olunUT. 

Bakırköy Barut Fabrikala
rı arazisinde yetişen yeşil ot
ların biçilerek kaldırılmau mü 
zayedeye konulmuştur. Talip 
ferin şartnamesini görmek i
çin her Pazartesi ve Perşembe 
günleri saat 13 ten sonra ve 
müzayedeye girmek üzere 
30-4-934 pazartesi günü saat 
14 te Fabrikada Satmalma 
Komisyonuna müracaat eyle 
meleri. (475) (1565) 2008 

lstanbul birinci iflas memurluğundan: 
lıtanbulda Çakmakçdar yokutunda Ca 

feriye hanında 3 No. da terzilik eden 
.Toclori Kostandin ef.nin iflaıma ve if
liaın 17 mart 931 tarihinden itibaren &

çılmasma karar verilmit olduğundan: 
1 - Müflisten alacağı. olanlarm is

tihkak iddiasında bulunanların alacak 
!arını n iıtihkaLmnı ilinclan bir ay i
çinde birinci iflas dairesine gelerek kayıt 
ettirmelerini ve (•enet ve defter hü
lasalan ve sire) asıl veya müsaddak su
retlerini tıevdi eylemeleri. 2 - Hilafına 

hareket cezai mesuliyeti müstelzim ol
mak üzere miifliıin borçlularmm ayni 
müddet içinde kendilerini ve borçlarını 
bildirmeleri. 3 - Müflisin mallanm 
her ne ıuretle olursa olsun ellerinde bu
lunduranların o mallar üzerindeki hakla
n mahfuz kalmak §"rtile bunlan ayni 
müddet içinde daire emrine tevdi etme
leri ve etrnezlerıe makbul mazeretlri 
bulundukça cezai meauliyete uğrayacalda 
n ve rüçhan haklarından mahrum kala
caklan. 4 - 22 nisan 934 taribine müsa· 
dif pazar günü saat 13 de alacaklılarİn 
ilk toplanmaya gelmeleri ve müflia ile 
müıterek borçlu olanlar ve kefillerinin 
ve borcunu tekeffül eden sair kimsele
rin toplanmada bulunmağa hakları ol
duğu ilin olunur. 

12-4-934 

-~ TÜRKİYE TURING KLOBONON ..c• 
BUDAPEŞTE 
SEYAHATi- JOGUN (30NISAN-9MAY1S) 

11 nci Mevki T. L. 85 - III ncü T. L. 60 
Tren gidip gelmek, Pe,te'de otel, yemek, tenezzüh dahildir. 

Talebelere yalmz seyahat ücreti T. L. 35.-
Fazla tafsilat için TURING KLOBONE (Galata Adalet Han) 
·e seyahati idare eden NATTA acentalanna müracaat (Galata
~ saray ve Karaköy Köprübatı) 14712 ~ 1846 

BUDAPEŞTE BEYNELMiLEL SERGiSi 
4 • 14 Mayıs 

A vrupR sahş merkezi 
Her neTI tafsillt, ıiyant ve sergiye iftirak için fıhri mümıuili 

bulunan Gelata'da Kutu Hanında S ıaumarah: 

INTRAK 
Beynelmilel Nakliyat Bürosu - Telefon: 24173 

D. A X EL R AD• <t4895) 
1850 

-J DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 
idaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan Elektrik, 

Demir Hırdavat, Bez hortum ve Gres yağı gibi (26) kalem 
muhtelif eşyanın 18-4-934 çarşamba günü saat 11 de pa
zarlığı yapılacaktır. lateyenlerin mezkUr saatta Mağazaya 
müracatla tahriren teklifte bulunmalan ve mağaza dahilinde 
asılı liatede (X) İşaretli malzeme için nümune getirilmesi nü 
munesiz tekliflerin kabul edilmeyeceği ilan olunur. (1672) 

1 EMLAK VE EYTAM BANKASI İLANLARI 1 
Pazarlıkla Satılık Garaj 

Esas No. Mevki ve Nev'i Teminat 
-~ Lira 

451 Şişli Büyükdere cadde sinde 2408 metro arsayı 29 l 6 
muhtevi 401 No. lu Garaj. 
Yukarıda yazılı Garaj pazarlıkla satılacağından ta

liplerin ihaleye müaadif 16 Nisan 934 pazartesi günü saat on 
birde Şubemize müracaatlan. (1645) 

Haydarpaşa Emrazı lıtilafye 
Hastanesi Baıtabipliğindenı 

Hastane için nümunesi veçhile ve açık münakasa ile 
Üçyiiz metro yerli patiska mübayaa edilecektir. İhalesi 24 
Nisan 934 sah gÜnü saat on dörtte Galatada Kara Mustafa 
Paşa sokağında İstanbul Limanı Sahil sıhhiye merkezindeki 
mübayaa komisyonunda yapılacağından şartnameyi görmek 
isteyenlerin Galatada Merkez Levazım Memurluğuna veya 
hastane idare Memurluğuna müracaatları. (1476) 

191• 

Deniz Levazım Satınalma 
Komiıyonundan: 

151,5 TON SIMENS MARTIN ÇELiK LEVH!. 
kapalı zarfla 21 Nisan 934 Cumartesi saat 14 te. 

151,5 ton Simens Martin Çelik levha satın alınacak
tır. Şartnamesini görmek isteyenlerin her gün münakasaıınr. 
iştirak edeceklerin yukarda yazılı gün ve !\Utle Kasımpaşa
da kain Komisyona müracaatları. (1363) 

1865 

Bir 
Tecrübe KOHİNOR 

Dit macunu 

u 
tanıtır 

Dişleri iyi temizler, ağızda gllzel koku bıraktr. İdeal bir 
\. macundur. Sirkeci Mnhtırdar za<le H. 18 rt5207l 1989 

Beyoğlu Tahsil Müdürlüğünden: 
Kasımpaşada Sahaf Muhiddin mahallesinin İplikçifı· 

nn sokağında 149, 149-1 No. lı maa dükkan hane vergi bor
cundan dolayi bilmüzayede satılacaktır. Mezkiir dükkan ve 
haneye talip olanların ihale tarihi olan 5-5-934 cumartesi 
~Ü saat 14 ten 15 e kadar Beyoğlu kazasında müteşekkil 
ıdare heyetine müracaatlan (1667) ............... ıiııiilli ................. ____ __ 

Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyyahlara 

Banka Komel'çiyale ltalyana 
Sermayesi: 700,000,000 (ihtiyat akçeti : 580,000,000 Liret), 

Travellera (Seyyahip çehleri) ıatar 

Liret, Franli, lngitiz liraıı veya Doları Frank olarak sablan 
bu çekler sayeeinde nereye gitseniz paranızı kemali emniyetle ta
tır ve her zaman isterseniz dünyanm her tarafında, tehirde otel
lefd:e vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük tediyat için 
nakit makanunda kolayılıkla istimal edebilirsiniz. Travellers çek
leri hakiki salıibindeu bafk:a kimaenin kullanamayacağı bir 

tekilde tertip ve ihtas edilmiftir. (5999) 1833 

Beyoğlu Tahsil Müdüriyetindenı 
Kuruçeşırıede Fikri Servet Beye ait Emayye fabrika

ımda mevcut ve cins ve müfredatı aşağıda gösterilen mahcuz 
eşya Nisanın yirmi beşinci çarşamba gÜnÜ saat on altıda açık 
arttırma suretile satılacağından talip olanların Arnavutköy 
Tahsil Bu Memurlıııluna müracaat etmeleri ilan olunur. 

,(1668) 
21 palfet küçük 

- 28 " büyük 
)" 
) 
) 

kara saç 

- 2 müstamel kap derununda 25 kilo ICırmızı boya 
- l ,, ,, ,, 15 ,, kurşuni ,, 
- 1 O çuval ellişer kil oluk Emayya toprağı 
- 29 Paket elektrik gelmesi yazılı ve altında rakka· 

mı ihtiva eden müstatilüşşekil küçük pilaka. 
- 3 boş fıçı (Ellişer kiloluk) 
Ellişer kilo sikleti ihtiva eden altı fıçı derununda onar 

kilo emayye. 
- 4 ufak çuval derununda 32 kilo emayya imaline 

mahsus toprak. 
- Bin dokuz yüz adet nim mamul ufak saç tabak. ....... 
- Biri dolu olmak üzere beş üstüvane şeklinde emay-

ya kap derununda yirmi kilo kurşuni yeşil kırmızı boya. 
(1436) 

lnhiıarler U. Müdürlüğünden: 
iki partide Samsun Fabrikasına teslim edilmek üzere 

.(450) metre mik'abı kereste satm alınacaktır. 
Tali_Plerin şeraitnameyi gördükten sonra pazarlığa İş· 

tirak edebılmek üzere yüzde 7 ,5 teminatlarile beraber 
18-4-93~ çarşamba gÜnÜ saat (14) de Galata'da Alun, Sa
tnn komısyonuna müracaatları. (1628) 

1832 

Deniz yoiları 
l Ş LE TM E s·ı 

Auateleri ı Karaköy Kopriiloal' 
Tel 42362 - Sirkeci Miihiirdanad• 

Han Tel. 22740 ~1-... 
Mersin yolu 

ADANA vapuru 15 Nisan PA· 
ZAR 10 da Sirkeci rıhtımın· 
dan kalkacak. Gid ,te Çanak
kale, İzmir, Küllük, Bodruın, 
Rodos, Marmaris, Dalyan, Fet· 
hiye, Kalkan, Kaf, Finike, An
talya, Alanya, Anamur, Mer• 
sin' e. Dönütte bunlara ilaveten 
Tatucu, Kutadası, Gelibolu'ya 
uğrayacak yalnız Anamur'a uğ· 
ramıyacaktır. (1679) 

Ayvalık 
sür'at yolu 

ANTALYA vapuru 14 Nisan 
CUMARTESİ 18 de Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır, (1680) 

Trabzon 
sür'at yolu 

Gülcemal vapuru 
YALNIZ BU HAFTA YA 
MAHSUS OLMAK OZERE 

14 NiSAN CUMARTESİ 
20 de Galata nhtnrundan kal· 
kacak. Giditte İnebolu SamsuJJ• 
Ordu, Gireson, Trabzo'n, Rize, 
Hopa'ya. Dönütte bunlara ila
veten Pazar, Of, Pulatane'ye 
uğrayacaktır. (1681) ............................ ~ 

iVAPURCULU 
TURK ANONiM ŞiRKETi 

IST ANBUL ACENT ALI 
LW-. Han, Telefon: 2292' 

Steno - Daktilo 
Karadeniz yolu 

SADIKZADE ı;·~~;.. 
Steno - Daktiloya mükemmelen 
vakıf bir hanım araaıyor. Ad
res: Beyoilu, F erikly Ergeae
kon caddesi 125 Alimiııium fab
rikasına mllracaat. Tel. 42024 

p AZAR günü saat 20 de Calııl' 
rıhtnnmdan kalkaı:•k. Giclifte: Zat" 
culdak, lnebolu, Ayancik, S-ıtllı 
Ünye, Ordu, Gireaon, Tirebolu, Gö
rele, Trabzon, Rtte. Dönütte bunJr 
ra ilaveten Sünnene, Of ve Pulatbr 

----· (15677) 
ney uğrayacaktır. 

TÜRK - BULGAR MÜITEHİT VAPURLARI 
Yelkenci • Bulgar Seyrisef ain Şirketi 

İspanya • Fra•A batb 
VATAN vapuru 17 Nll&I!. tarihinde VALANSYA, BARSE· 

LON, MARSİL YA limıualuına haraket edecektir . 
Birlncl, ikinci, llçhcD ıuuf yolcularla qyayl ticariye alacaktır. 

Gelecek 11ferler 
BURGAZ Tapanı 27 nisanda ERZURUM Tapuna 7 mıyııta 

Tafslllt içi•: Sirkecide Yelkeıd Zade vapur ldereılne Tıl: 
2151S veya Galatada Rıhbm hamnda Bulıar Hyrinfaiıı ace .. 
talı;ına Tel: 42779 ve Galatada Kefeli haıaında Tova aceıat ... 

lığına Tel: 43995 

DOKTOR_ OPERATÖR 
İıveç - Danimarka Şimendifer Grubunda Erıanl lı.atbnıla çs· 
lıpcak ıertifikalı bir operat6re ihtiyaç vardır. Gitmek lıtıyeıs• 
lerln Yeni Poıtıne arkumda Baker Hanında Bat Doktor• 

Pazartesiye kadar mllracaatlan. - (15676] 

Beyoğlu Kaymakamlığındanı . 
Hayvanlar vergisi kanununa tevfikan sayım vergi;/ 

(Hatla kazanca tabi ha}"Vanat) tabi bütün hayvanatın ~ ~ 
di başlanmıştır. Alakadaranm 15 Nisan 934 akşamına "t 
dar Kaymakamlık binıuımda Hey' eti baytariyeye müracJ. 
la hayvanlarım kayıt ettirmeleri ilan olunur. (1543) 1 : 

Zonguldak Belediye Reisliğinde~., 
Zonguldak Belediye binasının, temel inıaatı 10-4·~ 

tarihinden itibaren kapalı zarf usulile ve yirmi bir giin 
detle münakasaya vazolun muştur. Yevmi ihale bir ~ .:ıı 3 
934 saat (14) de Zonguldak Belediyesinde ihale edilecel".'.:. 
Bu işe müteallik proje ve fenni şartname Zonguldak ve ı., t 
tanbul Belediyeleri hey'eti fenniyesinde mevcuttur. Miiı'~~ 
ıaya iıtirak edecek olan taliplerin mezkiir Belediyeler ı-Je 
ti f enniyesine müracaatla muktazi malfunatları alabil ece ' 
ilan olunur. (1695) ~ ! 

•• 
lıtanbul Universitesi t 

et 

• Mübayaat Komisyonunda~' 
Universite Merkez Binasiyle Fakülteler ve Müıt jl. d 

i:ı İçin lüzumu olan Elektrik malzemesile ampul pazat~) 2 
alınacaktır. Talipler 18-4-934 çarşamba günü saat (1 ~ 
da teklif edecekleri fiatm yüzde 715 nisbetinde teminatlll f. 11 

beraber mübayaat komisyonunda hazır bulunmalan ~e :/ t 
zeme listesiyle şartnameyi görmek için her gÜn koıt111 t" 
kitabeti ne müracaat edebilirler. ( 1663) 

Umumi Nepiyat ve Yazı işleri Müdü!ü ETEM iZZET 


