
ugos av a esın e e· 
gişiklik olmuştur. Yeni 

• 

noviç kabinesinde M. Yevtiç 
ile maliye nazırı mevkilerini 
muhafaza etmektediler. Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'uau MAHMUT 

Belediye varidatının arttı
rılması için bazı resimlere 
zam yapılacak, ayrıca bazı 
yeni resimler de ihdas edi
lecektir. 

• FiYATI 5 KURUŞTUR 9 uncu aene No. 2941 CUMA 20 NiSAN 1934 Tel: ( M üdür : 243 18- )"az.ı it ltti müdürü ı 2.13 19. 
Jdar• 'Ye Matbaa : 24310 . 

Almanyada Gazi Hz. dün öğleden son-
işsizlik muamması M y . . k b 0 

Geçen yıl bu zamanda Almanya - ra • evtıçı a ul ettıler 
da ifOizler 6 milyondu. Son defa ilan 
edildi 2,8 .milyona inım.iş. 

Nasıl oldu? Tam bir yılda 3 mil -
yoodan fazla ifaize nıuıl İf buldular? 

Tekmil dünya bu suali oonJyor. Her 
ınemleketin buhrandan kmldığı fU sı
rada it bulmak kolay değildir. Fabri
kalar kapalı, ziraat durgun, Pınen<!i 
ferler ve gemiler . d~!et bü~çelerinı 

.W.en iı nerede kı, ı,...ılere ıı çrkaın. 
rımanyanın yeni il~ etti~ iµi zlik 
rakamına inanılmak ı&te~ı~o~. . 

Deniyor ki, Almanyad~ ılf&Jz l.~k ıs • 
tati.tilderi yakından t~tlcike ?>ühtaç
tır lpizlik demek, aaglam bır ada • 
~ makbul bir hayat, standardı ya• 
tayacak kadar kazanmak fartile it 
bulmak ta cari bayat ıtandard111dan 
feda etmemek tvlile iı bulmak de
melı:tir. Gerçi Almanyada iı bulun • 
mu§lur. Fakat, amele basit bir ınütle 
rek iate ve baait bir m\4terek ika • 
met ile baait bir el.bile ve 25 fenik 
(12,5 kurut) lan ibaret bir yevmiye 
alıyor. Bu, makbul bir hayat •tandar 
dı olllJJlAZ. 

Alman itoizlerinin azalmasına inan 
mayan1ann ikinci bir zümrdİ daha 
var. Bu zümreye göre mesele çok d'! 
ha derin ve ehemmiyetlidir. Ge~çı 
itaizlik azalmı§ ve •Ükiin avdet e~t
tir. Lakin İ• diye ortada göaterilen, ık
tıoadi değildir. Türkçe tabirile hava:n 
da su döğmek kabilinden bir şeydır. 
Mesela 7000 kilometre otomobil yolu 
yapılmaktadır. Bu, neye yarayacak • 
tır? Bunlann iktuatça fayda61 ne ol~
caktrr Zaten Almanya •ık bi_r demır 
yolu ağile ve ondan da aak bir JO"." 
ağile kaplı değil midir? Bunlar yetmı: 
Yonnuı gibi yeni yollar yapıhyor. Yenı 
Yollar buhranı azaltacak veya mem • 
lekeıe bir servet terakümü temin ed~
ceı. midir? Sonra, eoki bina lan tamır 
e-tn.eı.:, lüzumlu lüzumsuz inşaat yap.. 
"!~. köylülerin yanma yardancı §" • 
hirı, göndermek gibi tedbirler var • 
dır. Bunların da iktru.tça mi.nası ne 
olııhilir? 

. Alınan itaizlik politikaOJnı beğen • 
"'•Yenler Almanyanm içinde de dııın
da da var. içeridekiler itirazlarını ka 
Palı Jnahfellerde söylüyorlar. Alman
?'~da Yaıayan Türkl~r böyle için için 
~ırazlara raotgel iyor~ar .. y e~i .fırka • 
~ olup vaktile e•kılenne mtisap et 

rnı ,ler araamda bu n evi mütalea~ar du 
yutuyor. Fakat bu itirazlar nihayet 
~eııe nıemJeket içinde kalıyor ve kay
doluyor. Aoıl ehemmiyetli•İ dııarı • 

aff gelen i tirazlardır ki, tekmil mu • 
va_,_akryeti bilhaosa itoizlii!i durdur • 
"':"'ta t<'kasüf eden yeni Alman reji
rrune en fazla niıhoş olanı budur. 

Almanca dille gazete ve mecmua 
~alnız Almanya.da ~ıkmryor. İ•viçre -
lı e, Çekoslovakyada, Avu•turya ve 
B attiı F ran•ada almanca matbuat var. 

Unlara yazı yazanlann bi~ kısmı Al
manyadan kaçan mültecile<dır. 
ı. Bilbuaa hariç matbuatrnda görülen 

ır ınuha)efet yazılarına, bugün tek cep. 
he göateren Alman matbuaht en dik
katli ve itinalı cevaplannı vermekte
dir. Bu cevapların hüliısaaı ,urada 
toplanıyor: Almanvadaki yeni devir 
bir (itaat) ve bir (fedakarlık) devri
dir. Bu ideallere sahip olmayanlar 
Almanyadaki &Jnele hayatı hakkında 
aöz aöyliyem.ezler. 

Ve aonra mevzuun maddi ve jktr -
aadi tarafına dönülerek deniyor ki: 
1.-,izli.k tertibi olarak gerek devlet 
bütçMİne Jıonan ve gerek muhtelif su 
re-tlerle toplanan paralar boşa gitmi
yor, iktı ı.at hayatına intikal ediyor. 
M~li menaucat aanayiine 34 mil -
yon marklık (17 milyon Türk liraar) 
a.İp•rit verihniştir, iş.sizlere İş esnasın
da ikamet etmeleri için yapılan ah -
f'IP barakalar Alman ahşap •anayii • 
n.e 12 milyon mark (6 milyon Türk 
lıraoı) lık siparişle temin edilmiştir. 
Alman eıda. aanaviinden 50 milyon 
mark (25 mılyon Türk lirası) hk eş. 
?'a almm1ıtır. Sarfolunan bu paralar 
iktı&atça a.arfolunmuş.tur. cünkü iktı -
aat hayatını tebrik etmiştir. Bizatihi 
ra~ılan işlerin iktııatça olmadığını 
ıddia etmek te dogru" d • 'ld' d · G egı ır enı -
?'or. ene .. Alm_an matbue.tınm verdiği 
ızahata gore, 1.f6.İzlerin 48 zi kullanı
lamaya~. ha.taklık gibi arazinin ısla • 
~a. yuz~e l9 u mevcut yollann ta• 
~rmde, yurde 8 i orman işlerinde is
tıhdam olunuyor. Bu faal"ıyet b .. 

Hariciye vekilinin de hazır bulunduğu 
mülakat bir buçuk saat sürdü 

ANKARA, 19 (A. 
A.) - Reiıicümhur 
Hz. bu gün saat 17 de 
Çankaya kötkünde Yu 
goslavya Hariciye na
zırı M. Y evtiç Cenap. 
!arını kabul buyurmut 
lardır. Hariciye vekili 
Tevfik Rüttü Beyin de 
hazır bulunduğu bu M. Y evtiç Ankara istasyonunda 
mülakat bir buçuk saat kadar de • P&f& Ha.zıtetleri tarafından bugün 

Yam etmittir. ıaat 13 te Anadolu klübünde bir 

ismet Paşanın ziyafeti 
ANKARA, 19 (A.A.) - Yugos 

lavya Hariciye nazın M. Y evtiç 
Hazretleri 'erefine Batvekil ismet 

ziyafet verilmi,tir. Bu akf&ID Yu • 
goılavyarun Ankara elçisi M. Mu
ro&lav • Y ankoviç tarafından M. 
Yevtiç terefine bir ziyafet verilmit 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Yunanisfanda kararsızlık 

Hükumet muhalefete yeni 
bazı teklifler yapacak 

1 • Cümhu.r riyasetine gene Zaimisin intihabı 
2 .. Misak münakaşalarına nihayet verilmesi 
3 • Meclislerin müşterek içtinia yapmaması 

Venizelos diyor ki: 
Bu teklifler oltimatum 

mahiyetinde 
olursa derhal reddederim 

A1:1N~., 19. (Hususi) - Bu
rada uyası vazıyet elin kararaız.. 
lığını m~a~aza ediyor. Siyasi li• 
cJ.:~ler ve. ikı zümrenin adamları 
mutemadı hareket h r ded' 1 

D'kt t" 1. k a ın ır er. 
ı il or lİ tesisi için büyük 

k~ynaş~~lar olmaktadır. Fakat 
dun katı ve müsbet h. b. . 
ce hasıl olmadı Hu"k• ıç tır netı-

1 . . M·· .: ume gaze -
te erının osyo Venizeloaun 30 
kadar dostları ile teb'it edilecek • 
!erine dair verdikleri haber teey. 
yüt etmediği gibi İntizamsız bir 

( Devamı 6 ıncı sahifede) 

Tekrar intihap ediffp eJilmemut 
meselesi mevzuu lxıhırolan Yunan 

Reisi M. Zaimis 

Silahıızlanma 
Fransız notası büyük bir 

heyecan uyandırdı 
d ··ı • ugun egı "" Yar;m, Y•nn değ-il.., öbür gün 
lktıaatça hır aemere 'Yerecektir Fransa Alm •ıAhl 

ltte Alman i""izliği etrafmd~k· .. anyanın sı a anmasından uzun 
~k·""ıar bu mihverıer etrafınd: ::'et b_oylu. şikayet etmekte ve Almanyanın Ce .. 
Jluyor. Haki'!' ve. ~ı takdir için 
'(zaman) denıl~ ik_troadı.unwra kar- mıyetı akvama girmesini zaruri bulmaktadır 
, 1 alınacak v&ZJ;retı tesbıt etmelidir. 
Bazı ilı;t11a.tc;ılar giriş.. ".eni bir te- P ARlS, 19. A.A. - 28 Mart la-
tebbüaün hemen neona get>rmeaini i•- & rihli İngiliz notuına cevap tet-
t•ler. Bunlar her şeyde. çabuk ~";n • ki! ~den Fransız notası netredil-
talıilite yani çabuk Milli g_ayesını b- mı,tır. 

r. Bu gaye temin edıdm~~lde .teşFe -
'lıüa iktııat adır değilae egı ır. a- Bu notada Almanyanm 933-34 
~diğer bk kı:ıın iktJJatçıt:e~rr:~r: bü_tçesine Fransayı olduğu kadar 
'iti, bunlara göre de gelecek 1 çıldı lngıltereye de tehyiç edecek surette 
ıni eoutır Meseliı, bir ana a ordu, donanma, hava kuvvetleri i-
veya bir d. iryolu yapıldı m~ fı(n • çin 352 milyon mark fazla tahsi-
ların nema& bir iki yıl de~i~, efak:; aat koymak askerlikten fecrı· t edı·-
Zlın yıllardan ııonra jl'elebılır. .. 

a rağmen, 0 teşebbüsleri bugun • len mıntakalarda son zamanlarda 
den meydana ııetinnek lazıtndır. bir çok tayyare meydanları vücu-
. !'iman işMzliği mevzuu ort~v.a. at.ıl- d.a. getirmek askerlik te,kilatı ha-
dıgı Zllman gene bu ,.,kilde ıkı ı•tı • rıcınd~ askeri mahiyete te,kilı\tr 
kamet 11.vrılıyor. Acele netice .b~kle : tekemul etmek muahedele istih-
Yenler bir tarafta uzun vadelı ı !e gı- "Ka· r ede k h ·· J k t • • f ' re er tur ü müza era ı 

Gazi Hazretlerinin 
avdeti eri 

r---------------.... 
Ankara istasiyonda aziz 
G;ı.zinin nurlu ve neşeli yü
zünü görenler tetkiklerin
den iyi netice aldığını anla
makta giiclük çekmediler. 

ANKARA, 19 Nisan (Milli
yet) - Reisicümhur Hazretleri 
tetkik seyahlltlerinden dönmü bu 
lunuyorlar. Bir müddet sonra .;.em 
leketin diğer bazı mmtakalann • 
da da tetkiklerine devam ihtimal
leri bulunan milli şef Turkiyenin 
ve Türk milletinin ihtiyaç ve ka
b iliyetlerini bir defa daha yakın
dan görmüş oldular. Dönü~te, ge
ce yarısından sonra Ankara iataa
yonuıl<la Aziz Gazinin nurlu ve 
neşeli yüzünü görenler, tetkiklerin 
den İyi neticeler aldığını anlamak
ta güçlük çekmediler • 

Büyük reisin Ankaraya dön • 
düğü gece, ismet ve Fevzi Pata· 
ları yanma alarak birlikte Çanka
'.Yaya gitmeleri, onun dünyaca bi
linen irade ve azminin yeni bir de 
lilidir. Hiç fiip'l:ıesiz, etsiz kur • 
tancı, sulh davasının kuvvetlen • 
dirilmesi ; iktısadi buhrana kar,ı 
milli bünyenin mukavemet kabili· 
yetinin arttırılması yolunda, alın
ması lizım gelen yeni tedbirler 
etrafında hükfuntt ve ordunun 
muhterem reislerile vakit geçir • 
meden görüımek, intibalarından 
onları istifade ettirmek istedi. 

Mecdi SADRETTlN 

Uzunoviç kabine
sinde değişiklik 

-·-M. Yevtiçle Maliye nazırı 
mevkilerini muhafaza etti 

BELGRAT, 19 (A.A.) - Ba, ve 
kil M. Uzunoviç, yeni kabinenin 
te,ekkülünden sonra matbuata yap 
tığı beyanatta yapılan değitiklik • 

(I: vamı 7 ınci sahifede) 

• 
I smet Paşanın bir makalesi 

Kaybımız büyüktür 
Kemalettin Sami Paşanın göçmesinin 
asıl sebebini vatan uğrunda oluktan akıt
tığı kanların erken neticesi saymalıyız 

Berlinde muazzam bir cenaze 
pıldı. Cenaze yarın sabah 
konvansiyonele bağlı bir 

vagonla getiriliyor 

• • 
merasımı ya-

l~t POfa Hazretleri ile merhum Kemalettin Sami Pllf'I 
. Bat•dril ismet Paşa Hazretleri· ğı kanların erken neticni _,,,,_ 

nın g~~~lerdc; ~erlinde vefat e • lıyız. • • • 
d~n buyük elçımız Kemalettin Sa- Kemalettin genç -6ıtlığınJen 
mı Pıqa hakkında "Hakimiyeti beri leJalttir ve lıalıramandı. Bol. 
Milliye" refikimizde bir makalesi kan JıarbinJen yan111 vücutla çık
intifar ebnittir. Bu makaleyi refi - ıı. /.tilrlôl saVafında ikinci lnönü'. 
kirnizden aynen alıyoruz: nün en çetin bir ıahneıinde idi. 

• " Sevgili ve heyecanlı günlerimi Yüksek kabiliyetle döğüftÜ ve ya. 
zın en ca~lı hatıralarını ta,ıy'!n rım kolundan yeni bir yara aldı. 
c"!!J~~ ~ır varlığımızı haybe~~·~· Sakarya'nın 21 günü esnasında 
Yuregının ve dermanının bulun Kemalettin Paşa h J 
kab ·ı· ı · · h b J emen arasız, ıc ı ıyet erını mu are e mey an- raksı v k • • J b 
l J b . . .. z uruşma vazıyetın e u• 
arın a vere vere ıtıp tukenen lu tu G · B k J 

K l · k h · nmus r. azı, Qf uman an 
ema ettın, artı er ınsanın ma- ·~ ' 'J J k h b 1 • -vasını ı are e er en mu a• 

ruz u undugu sıhha! arızalarına rebe,meydanınJa onun en yakın e-
k~rş! koyamıy~~ak b!r. hale gel- mirlerini almakla bahtiyar oldu. 
mı,h. Onun _ll<J!mesının asıl sebe- 1 Kemalettin Paşa son yirmi se• 
bım vatan agrunJa o!uktan akıttı- (Devamı 5 i!'ci sahifede) f 

400 bin lira mes•eıesi 
Esnaf bankası, eski müdür Faik 

Bey aleyhine bir dava açtı 
Ayrıca alacaklılardan üç yüz kişi mahkemeye verildi 

Vali Bey diyor ki: 
Milliyetin neşriyatı doğru de· 
ğildir, bir bardak auda fırtına 
koparılmak isteniyor. Rapor a· 
lelacele verilmiş. Bunun için ce• 
vap vermek imkanı kalmamı§• 
tır. 

r Komisyon azası diyor ki: 
Milliyet .en iy~ tahkikat yaptı, 
GalEeteyı te~ı:ı~ ederim .. Rapor 
şehır meclıaının aon ıçtimai 
gününden bir evvelki pazar-
teıi günü makama veril
di. 

Esnaf Bankasının, ilk beş ıe
ne müdürlüğünü yapmış olan Faik 

, Bey aleyhine, Esnaf Bankası ta • 
rafından bir dava ikame edilmit
tir. 

Bu dava birinci hukuk mahke
mesi ticaret kısmındadır. Dosya 
numarası 33 - 656 dır. Eınaf 
Bankası bu davada Faik Beyin zim 
metinde görülen 4600 lira kedar 1 
bir para istemektedir. 

Eınaf Bankası Faik Beyden 
batka, bankaya borçlu olan daha 
üç yüz kiti hakkında dava ikame 
etmi§tir. Dün bir ınulıarririmiz, d ~ 
va dosyalarının suretlerini tetkik 
etmeğe muvaffak olmutlur. Dan 

BUGÜN 
2 inci sahifede 

Ecnebi gazelelerinJe gördük
lerimiz 

3 üncü sahifede 

Bir içim •u 
4 üncü sahifede 

Felek 

Haftalık siy<Ui icmal 
Ahm~t Şükrü 

5 inci s:ıhifede 

Sinema ve haftanın filmleri 
6 ın<ı sahifede 

'Aleyhinde bir Java ikame edilen 
Faik Bey 

edilen zevat meyanında akıl ve ha 
yale gelmifecek bir çok zevat var
dır. 

Bu zevat Esnaf Bankasından 
adi bir senet mukabilinde para al
mıtlar, teminat, karşı Irk göster -
memişler ve timdiye kadar da borç 
)arını vermemişlerdir. Borçlu vazi
~·e'tinde olan bir çok kims~ler, borç 
!arını inkar etmişlerdir. 

Fakat Esnaf Bankası bu meıele 
hakkında bir senedenberi humma
lı bir faaliyetle çalıfmıştır. Bir kı
sım borçlular, son adliye yangı -
nında dosyaların yandığını bildik
lerinden imzalı senetleri olmadığı
m •:iylemitlerdir. Fakat, barka yan 
gmdan az evvel, iyi bir tes .. düfle 
bütün dosyaların ve senetlerin sü
retlerini, hatta bir çok mühim se
netlerin fotoğrafilerini çıkartmış 
bulunuyordu. 

bi, İbrahim Naci, Tahir Kevkep, 
sabık belediye azasından lamail, 
Rifat, Sokos, Yelkenci Zsdeler, Sii 
reyya Pafa, Esat Pata ve Beyler 
vardır. 1 

Muharririmizin dün bizzat gör .. 
düğü tetkik ettiği bu senellerin 
bir kısmı eski arap harflerile, bir 
kısmı da yeni Türk harfleriledir. 
Yani bir kısım senetler 1928 se
nesinden evvel, bir kısmı daha so11 
raki zamanlara aittir. 

Bankada mevcut vesikalara cö
re, bir takım paralar da doğrudan 
doğruya vezneden değil, müdür 
Faik beyden alınmıttır. 

(Devamı 7 inci ıı;ıhifedt) 

Maaş ve Ücret 
Alan memurlar --Ücretli memurlar hakkın .. 

da yeni hükümler 
ANKARA, 19 (Telefonla) 

Senelerce devlet hizmetinde bulu· 
nan bir çok memurların aldıkları 
maaşın, ücret alan m mur lara nİs· 
betle cok defa daha az olması meın 
nunıy~tsizliği mucip olduğund n 
bu işin ehemmiyetle tetkiki ve bir 
esasa baglanınası karnrlasmış • 
tır. 

!'ı~ildi !iini söyleyenler dii(er tara ta - imkansız bir hale sokmu• olduğu. 
dır. Almanvanın resmi idareleri bu 1 R · l• h ·k • 
ııo hn 1 nu ve müzakeratın bütün esas arı- esım ı ı aye 
l n ~kilde düsür.iivorlar, A. ~n".•kY m bu hareketı'le tahrı·peylemİA bu- ., ___________ s_E_M_. -·• 

Borçlu olanlar 1.rmlerJir? 

Bankaya borçlu olan bir çok 
zevat meyanında Ahmet Kevkep. 
Kara Mustafa zade Ahmet, kehir
barcı Ali baba, Liyon çikolata fab
rikası, Amasra şirketi, Sait Hik • 

Ücretlerin her dairede ayni se
viyede olması ve iicretli memur tcı· 
filerinin barem hükümlerine tabi 
tutulması için yeni karar verilme· 
si ihtimali vardır. 

enkit edenler ı,... Alman i.sızlık ı - T 

:~ adU.ı ba~a dönrn b;r carka be-;•;- Fransız Hariciye nazırı M. Bartu (Devamı s inci sahi/ede) - ••<>rlar. Dr. Niuımettin_,._l_ı ________________________________ ___ _________________________ __________________ _ 

met, Celil Sahir, Abdürrahman 
Raif, lfrayim Davides, Ferit Na -
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TARiHi TEFRiKA: 17 

ittihat ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAKlR BEYiN BIRAKTICI VESl~LARA CORE) 

Darülfünunu kim açtırdı? 

Paris Sefiri gençler Avrupaya .kaçmasın diye mi 
Darülfünunun açılmasını padişaha teklif etti? 

A vrupaya firar eden Türk genç
lerinin miktarı artbkça Abdülha
midi de büyük bir merak ve endi
"e sarıyordu. Bunun önüne geçmek 
ıç in zalim padi,aha her taraftan 
türlü türlü fik irler veril iyordu. 

1896 senesin in ilk aylannda bu
lunuyorduk. Yıldızın Paris Sefiri 
kebiri Münir Pa,a, o zaman utufet
liı Salih Münir Bey, de Abdülhami
de bu hususta bir fikir vermek için 
Paristen yazdığı bir ari2asında Is -
lanbulda bir darülfünun açılacak 
olursa, firarların bir dereceye ka
dar önüne geçilebileceğini bildir
mi~ti. Bu fiki r müstebit sultanın 
hoşuna gitm~, ve darülfünun tesi-
ini "irade buyurmu~tu.,, Artık 

"sayei manrifvayei hazreti padita· 
h de., küşadı mukarrer olan lstan
bul D~rülfünunu meselesinden o 
~ünlerde İste.nbul mehafilinde u -
zun zua:l ıya bahsediliyordu. 

O zaman darülfünun meselesi et 
rafında cereyan eden münakaşala
rı ve darülfünunun ne gibi şartlar 
altında açılacağını Pariste bu!unan 
D., Nazım Beye lıtanbuldaki bir 
arkadası mektupla bildirm~ti. 
20 nisa~ 1312 tarihli olan ve lstan
bul Darülfünununun Abdülhamit 
devrinde küpdına tekaddüm eden 
hadiseler için mühim bir tarihi ve
sika te,kil eden hu mektubu da 
a~ağıya dercediyoruz. Bu zat diyor 
ki: 

" Geçenlerde - müddetini tayin 
e demem - Pa ris Sefiri kebiri utu. 
fetliı Münir Beyefendi. . . zatı şa
haneye bir layiha takdim, ede_rek 
bunda ta1ebelerin A vrupa ya fırar 
etmelerine sebep olmak üzere fs
tanbulda bir darülfünun olmama • 
sını göstermi' ve tahsilin matlup 
derecede yapılamadığından bahset
tikten sonra payitahtta bir darül -
fünun açılacak olursa, firarilerin 
memleketi terkederek Avnıpaya 
gitmelerinin bir dereceye kadar ö
nü alınabi1eceğini yazmıf. 

Bunun üzerine hünkar da bir da
rülfünun açılması için lazım olan 
programın ihzar ve tanzimini etn
retmi~, bittabi program da derhal 
tanzim olunmuş, olunmUf a,ıa .• . 
Anlıyonun ya, i~te tanzim olun • 
muş vese liim ! 

Eminim ki bu darülfünunun aç
maktaki maksadın ne olduğunu an 
lamıfsındır. B:lmem hatırında mı
dır? Sen burada iken lisan mekte· 
binin lağvile onun yerine bir mek
tebi siyasi açılması için İrade cık
mı,fı . Filhak;ka bu irade üzerine 
1 isan mektebi kaldırılmı,tı. Kaldı
rılmı~tı ama, onun yerine mektebi 
siyasi açılmamı,tı. Hani ya ,u 
A siret mektebi yok mu, ifte o mek
tebi siyasi yerine kaim olmu,tu. 
Hatırına geldi mi? 

leyh Prens Hazretlerine tebtir kı
lınmıttır.,, 

"Bir de Babıa.lide bir teshilat 
sandığı açılmıttır. Bunun için san
dığa beher hafta tediyesi iradei 
seniye muktezasısından bulunan 
yüz bin kurut dünkü gün Maliye 
Nezaretinden mezkUr sandığa gön
derilmittir. Gazetelerin yazdıkla
rına bakılacak olursa bu meblağ 
şimd~lik ihsan ve sadakai padi'3hi 
o larak sandığa ita edilmit tir." 

" Maliye dedim de hatırıma gü
zel bir ( mot pour rire) geldi. (Na
s ı l fransızcayı öğrenmiş miyim?). 
Bir gece s ırası geldi de (mach:ne 
pneumatique) !erden bahsolunu
yordu. bir kap içindeki havanın 
muballiyetülhavalarla tamamile çı
karılamıyacağı ve binaenaleyh ha
layı mutlak mümkün olmadığı söy
lendiği sırada, içimizden birisi: 

- " Halayi mutlak mümkün de
ğil mi, dediniz? l~te Maliye hazi
nesi mükemmel bir halayı mutlak 
değil de nedir?,. diyince artık sen 
kahkahaları tasavvur et. Bir türlü 
kendimi alamıyorum, hatnıma gel
dikçe hala gülüyorum.,. 

- Bitmedi -

Mektep müdür 
Ve muavinleri 

İdari vazifelere mukabil 
ayrıca ücret verilecektir 

ANKARA, 19 (Telefonla) -
Mekteplerin tedris ve terbiye i,le
r inin duzgün idare edilmemesi mü 
dür ve müdür muavinlerinin liya
kat ve kudretine bağlı olduğundan 
kıyınetli unsurlar yeti'1irilmesi ve 
mekteplerde idare hizmetlerinin 
arzu edilir bir it haline konulma -
sı zaruri görülmüftür. Bugün ida
ri vazifelere tahsis edilen makam 
maaşlarının tahmil edilen külfetle 
mütenasip olmaması birçok mek -
teplerde değerli müdürleri, mua -
vinle:'İ mekteplerden ayırmı,trr. Bi 
na ücretlerinin talebe mikdarma 
veya leyli, nehari veya pansiyonlu 
bulunmasına göre yeniden tanzimi 
Maarif vekaletince zaruri görül -
mü, ve bunun için ilk ve orta ted
risat muallimlerinin terfileri tec -
ziyeleri hakkındaki kanunun ye -
dinci maddesinin tadili hakkında 
bir layiha hazırlanmıftır. Layiha 
esaslarına göre orta tedrisat maat
lanndan ba,ka teadül kanununun 
betinci maddesi mucibince idari 
vazifelerine mukabil afgari ve aza 
mi olmak üzere ücret verilecektir. 
Bu ücretlerin hadleri mektebin ley 
li ve nehari veya pansiyon oluşu -
na, talebe mevcudunun azlık ve 
çokluğuna göre vekaletçe tesbit e
dilecektir. Pansiyon olan mektep 
müdür ve muavinleri hu ücretten 
b-..ka ücret almıyacaklardır. Layi
hada teklif edilen ücret mikdarla
rı lise ve muallim mektebi müdür
leri için 90 ila 150 lira arasında 

' orta metkep müdürleri ile lise ve 
muallim mektepleri bat muavinle
ri için 50 lira ili dolaan, muavin.
leri için 35 ilii 50 lira arasındadır. 
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HARiCİ HABERLER 
Uzak Sarltla .. 

Japonya Çin hakkında 
ne ümitler besliyor? 

Japonyanın Çin meselesi etrafında verdiği nota
nın Amerikah;ara müteveccih olduğu söyleniyor 
LONDRA, 19. A.A. - Çin lehine edilen notaların verebileceği bütün ü-

beynelmilcl bir yardun talebine kaı fi mitleri kmnıfbr. 
Japonyanın reımi ıifahi cevabı ve bu Dün Japon hariciye nazırı tarafından 
cevabı mütalea eden matbuat neşriyatı, yapılan tebliğ ile, lngiliz lisanile ne~re-
Lonclrada büyük bir huzursuzluk tevlit dilen ve bütün Amerika gazetelerine 
etmiştir. gönderilen veıikayi birbirine yakla~tır-

Resmi mehafil daha mufuıal ~ü- mak laz•mdır. 
matı almmaıına intizaren hiç bir müta
leada bulunmamaktadır. Japonyan·n 
kullandığı lisanın ağırlığı, umumiyetle 
uzak şarkta beyne!milel münas.batın is
t ikbali bakımından ortaya bir tcl<mı mü1 
küller çıkacağı suretinde kabul edilmek
tedir. 

Japonyanın cevabı, bazı mehafi ' " ra
fından, Japonyanuı. Çinin harici mUna
ıebctlerini kontrol etmek isted :ği sure
t ind - telakki edilmektedir. Bu müdaha
lenin beynelmilel tıic&reti zan-an altında 
bulunan " Açık kapı siyaseti" ve Çinin 
hukuku hükümranisi hakkındaki Cenev
re tellkkisini ihlal etmesinden korkulu-
yor . 
Japonyanın uzak şarkta oy::ıamak is

tediği rolü temin etmek için alacağı ted 
birler ne olacakbr? 

0 Deyli telgraf" a göre, Japonya mü
sellah bir müdahale tehdidi ile, ecnebi 
semıayenin Çin'de çalışmasını, çünkü bu 
sermaye sahipleri, bu müdabeleden d<>
ğacak kan~1klıklar neticesinde paı'&la.. 
rıru kaybetmek tehlike.ine girmek iste
miyeceklerdir. 

Japonyarun ihbanna, Moskovarun' ce
vabından başka, V "!ington ile diğer bü
yük devletlerin cevaplarını bilmek da
ha az ıayanı dikkat değildir. 

VAŞiNGTON, 19. A .A.-Tokyo'nun 
al&.kadar hükümetlere bildirmek niye
tinde olduğu notanın metni henü-.: elde 
mevcut değildir. Fakat, dün Japon hari
ciye nazın tarafından verilen hülisa. no
tanın Amerikalılara karşı tevcih edilmiş 
olduğunu tahmin ettirmektedir. 

Bazı mehafil, Japonyanın bu hareke
tinde Japon ukeri unsurlannın tekrar 
nufuz elde ettiklerine delalet: eden bir 
tezahür ı;önnek icap ettiğini söylemek
tedir. Fakat bu tezahür, M. Hull ile 
M. Hirota arasında son günlerde teati 

Troçki hala 
Fransada 
Fransız hiikfımetınin bir 
kaç gün daha müsaade 
verdiği tahmin ediliyor 

Fransa hükiimeti Troçkinin Korsi .. 
ka adaatnda oturmasına müsaade et
miı, fakat T roçki gizlice Par ise ka • 
dar gelerek Fontenblö civarında bir 
köıke yerleımifti. Dün gazetelerde 
Troçkinin ispanyaya m üteveccihen ha 
reket ettiği bildiriliyordu. Son gelen 
ajanı telgraflarında T roçkinin hala 
Fran•ada bulunduğu haJ>er verilmEk
tedir. Bu hususta dün şu malümalı nl
dık : 

PARIS, 19 (A.A.) - Troçki 
halen Barbizon kö,künde ve poli -
sin nezareti altında bulunmakta -
dır. 

MADRlT, ı9 (A.A.) - Dahili
ye nezareti, M. Troçki'den, ispan
yada oturmak üzere bir müsaade 
talebi kartısında kaldığını tekzip 
eylemektedir. M. Troçki, bu za • 
manda daimi bir üzüntü membaı 
tetkil edeceğinden, nezaret, muma 
ileyhte böyle bir müsaade itasını 
mtistehat görmektedir. 

LONDRA, 19 (A.A.) - Kötk 
birçok gazeteciler ve fotoğraf mu 

Bu vesikada "Şuinso" kulübü - ha
r iciye nezaretinin ve deniz kara orJu~a· 
n r eislerinin tam tasvipleri - ile Ame· 
r ika • Japon müşkülntına bir n ihayet 
vermek çarelerini bildirmektedir. iki 
memlek et arasındaki. m ü nas c:bat, 1933 
deniz konferansının muvaffakiyeti, b:r
lcşik Amer ika tarafından Japonyan·n u
zak şarktaki hususi vniyetinin kati b'.r 
şekilde tanınması gibi b. r kaç mesdesı
nin halli na bağlıdır. Bilhassa, birleşik 
A merika Ç ine, h ülisaten ııunları sGyle
ınelid : r : 

" - Simdiye kadar yaptığ· nız gibi, 
Japonya~ ile ar~~a ç ıkan ihtıilafl!'rı_n 
balli. icin artık h lZlDl yardı:n:wmza ıılı
na t elıney.iniz. ~ğer Japonya h aks z o
larak ğayri insani olarak . hareket e
derle' Japonya nezdinde müracaatta hu
l unabLiriz . Fakat sizin talebiniz ü zeri
ne bi.r şey yapamayacağnnızı size bil di. 
riyoru:ı: .. " 

Bu vesikada deniliyor ki : 
Filhakika, Çinlilerin Amerikanın yar

dunına iıtinat etmesine ıebep olan A
merikalılatın Çin mc;elesine mütaaddit 
müdahaleleri uzak şarkta vaziyeti bil
hana kinştımut ve Çinin vahdet bul· 
masına ve kuvvetlenmesine mani olmuş· 
tur. 

Vesikanın diğer bir yerinde şunlar söy 
lenmektedir : , 

Bildirdiğimiz vaziyet birle~ Am~ı·ı
kanın Sovyet Rusyaya karşı a:yasetıne 

de veçhe vermelidir. . . 
Bu ellUlı noktayi teıbıt ettikten son

ı·a Japon kulübü Mançuri İmperatorlu 
ğunun ve bahrimuhit adalan üzeı;ind~ki 
Japon mandasının tan;;~~a.ıı! _b~rleı~k 
Amerikada Japon muharıcınnı ıçın yer 
gösterilmesini, Filipin ad~ların~aki .h~
t.ün bahri ve askerı Amenka uslerın1n 
kaldırılarak bu adaların bitaraflaştınl
maıını istemektedir. 

l Titülesko şerefine 
Bir ziyafet 

Ziyafette Balkan misakını 
imza eden dört devletin 

sefirleri de bulundu 
PARIS, 19 (A.A.) - Roman· 

yanın Paris sefiri M. Çesiano bu
gün Romanya hariciye nazırı M. 
Titules'konun şerefine bir öğle zi
yafeti vermiştir. 

Bu ziyafette, Balkan misakını 
akteden devletlerin mümessilleri, 
yani Türkiye büyük elçisi Suat B. 
ile Yunan sefiri M. Politis ve Yu
goslavya sefiri M. Si:kalaykoviç 
ve bunlardan maada da Çekoslo -
vakya sefiri M. Osuski hazır bu
lunmuşlardır. 

Ziyafeti müteakip M. Titules
ko ayan ve mebusan meclisleri ha
riciye encümenlerinin reisleri bu • 
lunan M. Bastid ve M. Beranjeyi 
2!iyaret edecektir. 

habirleri tarafından muhasara al • 
tındadır. Herhalde Fransız hüku -
meti Troçki'ye, Fransadan ayrıl -
nıası için birkaç günlük mühlet 
vermittir. 

M. Y evtiçle ~üzakarelere 
gecede devam edildi 

Salahiyettar bir zat: ''Sade 
ve açık konuştuk ,, diyor. 

'ANKARA, 20 (Telefonla - Saat 1,5) - Yugo. lavya sefiri ve reli· 
kası tarafından bu gece Anadolu klübünde muhterem misafirler fere
fine bir akfanı ziyafeti verilrr(ştir. Ziyafeti bir süvare takip etmiştir. 

Süvarede klübün büyük bir zevkle döşeli salonlarında siyasi li"r la 
aliyet göze çarpıyordu. M. Y evtiç Başvekil ve vekillerimizle ve kurdip 
lomatik erkanile lastlasız görüfmeler yapmıftır. Sefir ve relika.:ı misa

firlerini izazda büyük bir muvaffakıyet gösteriyorlardı. 
M. Yevtiç bugün öğleyin Anadolu k lübünde şerefine verilen z iyale 

ti müteakıp ismet Paşa ile biliirdo oynamıştır. 
Dost mem1eket hariciye nazırı bugü n Gazi Hazretlerinin yanında u 

zan müddet kalmaktan duyduğu piiyanaız set( nci ve y üksek intibaları 
he yecanla nakletmektedir. S oliihiyettar bir zat M. Yeııtiç ile Ankarada 
cereyan eden m üzakereleri şöyle tavsif etmiştir: 

- Sade ve açık konuştuk. 
Y ann öğleyin Haydar Bey tar alından M. Y evtiç şeretine şehir lo

kantasında bir :fyafet verilecek oe m irafirlerimiz Marmarada Hariciye 
umumi katibi Numan Rilat Bey tarafından verilecek ziyafete iştiralı et 
ırkten sonra akşam üzeri şehrimizden ayrılacaklardır. 

Bu ziyaret etrafında yarın bir tebliğ neşrolunacaktır. 

Hamdi Be.g Berfin sefiri oldu 
ANKARA, 19 (Telefonla) - Kemalettin Sami Paşanın oefatı üzıı 

rine Berlin sefirliğ·ine Viyana sefiri Hamdi BeJl'n tayini takarrür et • 
miştir. 

Türk- Alman ticaret mukavelesi 
altı ag daha uzatıldı 

ANKARA, 19 ( A.A.) - Türkiye ile Almanya arasında cereyan et 
mekte olan ticari müz.akere bir itilô.fla neticelenmiş ve 27 mayıs 1930 

tarihli Türk - Alman J caret mukavelesinin altı ay daha uzatılması halı 
kında bir zeyl Almany~ nar .. ına Almanyanın Ankara büyük elçisi f,f. 
Rosenberg Cenapları tıccıret mukavelesi müzakeresine memur M. Pril 

fer ve Türkiye namına da Hariciye vekiileti umumi kiiii'bi büyük elçi 
Numan Rilat Bey arasında bugün imzalanmıstır. 

Bu zeyle bağlı olarak iki protokol vardır. ' 
•• 

Olüm cezasına çarpılanlar 
ANKARA, 19 (Telefonla) - Şebinkarahisann Bülbül mahallesin

den Köse oğullarından lbrahim ile Ak,ehirli Osman oğlu Mustalanıfl 
ölüm cezasına çarptırılmaları hakkındaki tezkereler MecJ!se gelmiştir. 

Taggare filomuz Moskova yolunda 
ANKARA, 19 (Telefonla) - Moskovaya gidecek olan hava f!'lo • 

muz yann Eskişehirden Sinoba hareket edecektir. 

On mebusumuz Peştege gidiyor 
ANKARA, 19 (Telefonla) - Trabzon mebusu Hasan Beyin riytJ• 

setinde Peşteye gidecek on mebustan mürekkep meclis heyeti 29 Niıan 
da buradan hareket edecektir. Heyet 4 Mayısta Peştede bulunacaktır. 

• 
lbrahim Tali Bey Pazartesi 

günü Edirnede bulunacak 
EDiRNE, 19 (Telefonla) - Trakya umumi müfetti;\' lbrahim 111· 

li Bey pazartesi günü otomobille fehrimize gelecektir. lbrahim Ttıli 
Bey Trakya yollarını da tetkik edeceklerinden otomobille seyahati ter• 
cih et"Sşlerdir. Edirne muhterem umumi müfettişi büyük tezahüratltJ 
karşılamağa hazırlanılmaktadır. Mületti1lik erkanı ve memurları iki gün 
den beri peyderpey gelmeğe başlamışlardır. Bu sabah konvansiyonelle 
Karaağaç istasyonuna gelen başmüşavir Şükrü Bey garp hudut kumaft' 
danı, v e sair erkiinı hükiimet ve halk mümessilleri tarafından karşılatt
mıştır. MüşatHr Bey karşılayanlara teşekkür ederek otomobille sehre gel 
miftİr. Müşavir Bey fırka, viliiyet ve kumandıınlığı ziyaret et;,,iş ve ıl• 
mumi müfettişlik binannı gezdikten sonra fırka binasında işe başlamıf 
tı~ . 

Cenupta 58 kaçakçı gaka/andı 
ANKARA, 19 (A.A.) - Bu ayın birinci ve üçüncü haltcuı içinde 

cenup hududunda 11 i müsademeli 38 kaçakçı oakası olmuıtur. Bu Vll" 

kalarda üçü ölü 58 kaçakçı, dördü ölü 34 kaçakçı hayvanı ile 719 kilo 
gümrük kaçağı, 823 kilo /inhisar kaçağını 2000 defter sigara kiiğıdı, 349 
koyun bir silah tutulmu,tur. 

J,te ,imdi daha tasavvurda olan 
darülfünun da aynen mektebi si
yasiye benzeyecektir. Şüphesiz de
ğil mi? Yalnız arada fU faık ola
cak ki evvelce mektebi siyasi açıla
cak diye yalnız lisan mektebi ka -
patılmı.b. Halbuki fimdi -Oarülfü
nun açılacak diye hukuk mektebi, 
mülkiye mektebi, yüksek muallim 
mektebi, mülkiyei tıbbiye, galiba 
tıbbiyei askeriye de hep lağvedile
cektir. Bu itler bittikten !Onra da
rülfünun açılacaktır. O da fÜpheli 
ylı ! Ya açacaklar, ya açmıyacak -
lar ! Açsalar bile talebeyi mektebe 
kabul için o kadar mü,külat çıka
racaklardır ki darülfünunun açılıp 
acılmamasında hiç bir beis yoktur 
z~nnederim. Ne ise, bakalım neti
ce neye varacak? •.. ,, 

( CNEBi MATBUATIND UDUKLARIMIZ ) 
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-- . ·-"" 
Gümrük ve l~hisarl~r 

bütçesi 

Mektupta buraya kadar İstanbul 
Darülfünununun açılmasından bah 
sedildikten sonra bermutat lstan
b.ul hakkında birtakım haberler 
veriliyor ve deniliyor ki: 

"Mütür rütpeaini haiz olan Bul
garistan Prensine yaveri ekremilik 
sıfatının da verildiğini bugünkü ga 
zetelerde okuduk. Fazla olarak ta 
mızraklı süvari alayı ümerasma 
mahsus olan üniformayı !abis ol -
maları hakkında da "emrü ferman 
avatıfı beyanı hazreti zıllıllahi ~
refpa,i aahifei inayet,, buyurula -
rak keyfiyet telvrafla müfa,rüni -

' r 
. Yarınki tefrika mızın 

başlığı 

Sultan Hami in Bahriye nazırı 
..,_ 

Bahriye bi;tün tesisatile ve ge
lirlerile on '" malikiinesi idi. 

" La Bulgarie" den : ğildir. Balkanlardaki menfaatelri mü "Messager d' Athenes" den: Ankara seyahatinin bu muhtelif iti -
dafaa etmek vazifesi~ mükellef olan ltilların daha cezri surette tatbikı ile 

La Bulgarie gazetesi Yugoslav H o
riciye Nazın M. Y evtitch' in Ankara 
seyahati münasebetile yazdığı bir bıq 
makalede, Hariciye nazınnın garda 
Bulgar Dahiliye nazın M. Ghirghinov 
tarafından karıılandığını '"' iki derJ • 
let adamının uzun boylu konuflukla
rını kaydettikten aonra M. Yevtitch'in 
Tevfki RÜflÜ Beye yapmakta olduğu 
ziyareti mevzuu bahsediyor ve bu • 
nun aadece beynelmilel bir nezaket 
mHelui olarak "telakki edilmesi la
z.ımgeldiğini,, ıöylüyor. Gaz.ete bu ya 
zının Balkan misakı hakk'ında Yu -
nanütanda muhalefet yapıldığı .bir .za 
mana isabet etme$İne iıaret ettikten 
sonra diyor ki: 

- Bu hadise , YugoılarJ oe T ürki
ye hariciye naz.ırlannın eıwelemirde 
na.aan dikkatini celbedecektir. Bu • 
nanla beraber Türkiye merkez hüku
melindeki bütün müzakerat bundan 
ibaret olmıyacaktır. M. YerJtitch ve 
Tevfik Rüflü Bey Türk • YugoslarJ 
dosttluğu saye.inde diplomatik bir la 
bir mucibince ufuklara bakmaktan ha 
li kalmıyacaklardır. Nar.arlan bizim 
memleketi de alakadar eden mesele -
fere de teveccüh edecektir. Çünkü 
BulgarU.tanda Balkan ittihadının bir 
uzrJudur oe muhtelif manzaraları o • 
nun esasından bir ıey tadil elmiş de-

alakadar olJuğu aşikardır. M, Yeıı • 
Balkan ricali devletinin prensipleri Atinada çıkan nimre•mi Messager titch "Balkan, Balkanlılanndır,, lor • 
malü dur B · l B lk -"Athen' e• uazetesi M. Yeııtitch'in An m · u prensıp er a an ya - u 0 mülüne bilhassa bag"lulır. Şahsi mesa-

i 
d d b . kara seyahatine tahsis ettiği bir bQ§-

rıma aıın a ır tesanüt vücude il" • isinin iki memleekt mukarenetinde makalesinde diyor ki: 
tinneği tazammun eder. Fakat bu te- "Bu ziyaret iki memleket ara.sında büyük yardımı olmuflur. 1932 de Ha 
•anüt tahakkuk etmekten .-ok uzak • · 'dd • · d riciye nezaretine geliİf iki memleket • iki seneden az bır miı et ıçın e erJ- ·b· k hr. Ve kusurlanna ~ıı:nwn bir sulh . 'k münaubetlerinin düzeltilmesi gı ı e ·-.. vela nonnal bir halde baflayıp gıltı • aif faaliyet devresine mebre teıkil 
aleti olarak telôkki edilen Atina mi- çe daha dostane bir ıekle giren müna eder. Her iki tarafın hümü niyeti sa• 
sakı bu vadide, kendi üzerine bağla • sebellerinde takip edilen politikayı te yeııinde çok kua bir :uzmanda mü• • 
nan ümitleri a.sla tahakkuk ettiremi • yit eden bir hadisedir. bet neticeler elde edilmiftir. 

k ' B ak. l · ·d"kk ı· b" Malümdur ki ilk müsbet adım An-yece tır. unun ıs ennı ı al ı ır " Journal " dan •• suretle takip edenler bunu bütün bir karada imza edilen afyon ihracı mu-
samimiyetle itiral etmek mecburiye • kavelesile başlar. 
tindedirler. Bizim fikrimize kalıraa YugoslarJya ile Türkiye münaseba-

tında atılan en mühim adımlardan bi-
M. Yevtitch'in Ankara aeyahati çok ri ondrada mütecavizin tarifi proto • 
ehemmiyetli bir hadisedir. Çünkü Bal kolunun imzasıdır. Bu protokol ile iki 
kan meseleainin bu cephesini aydın • hükümet arazi protokolunun muhafa 
latmağa hizmet edecektir. :uuı eıasına itinaden müsebt bir poli-

Bu beynelmilel misakı imza etme- tika takip etmek ıızminde olduklan-
yen bir devlet olan Bulgarntan, ken• nı göstermiılerdir. • 
disinin sulh rJadiıindeki hüsnü niye • YugoslarJya ile Türkiye ara.sındakı 
tini takdir eden bütün Balkan mem • teıriki meıai •ahtıftnda daha az ehem 

miyeti haiz olmayan üçüncü merhale-
leketlerile daha az dostluk, ve iyi kom . d h. ·· h · d-~l k h k m ve yı e ıç fUP e•ız ~· u , a e 
fuluk münasebatında değildir. Ken • ademi tecavüz muahedesi teıkil eder. 
disini Türkiyeye olduğu kadar, Yugo• /ki memleket arasmdaki ihtilafların 
lavyaya da bağlayan sıkı bağlardan mu•lihane bir ırurette halli için Bel -
dolayı Bulgaristan, iki yakın komfU· gradda _imza, e~ilen i,tilaf ta. ikt;sadi 
.su arasında ıimdi cereyan etmekte o- ve siyaıı tefrıhı mesaıye genlf bır sa· 
lan noktai nazar teatisinin yarımada- ha açml§tır. Ceneurede başa/yan le • 
daki milletlerin iyiliğine ve Balkan it masların oe sar/edilen gayretlerin ıon 
tihadının yiik•ek ferJaidine matuf ol - ra mantıki bir neticesi olarak ta Bal-
duğunu bihakkin tahmin edebilir. kan miıakı aktedilmiftir. M. Y eııtitchin 

Journal gazetesinde Saint - Brice 
"Banque Belge du trarJail,, in illan mü 
nasebetile yazdığı bir makalede, bu 
bankanın umumi iktısadi krizlerin bir 
kurbanı olduğunu aöylemekte ve fUR· 

tarı ilarJe etmektedir: 
Bu bankanın ölümünün ıebebi fU • 

dur: Çünkü kapitalat müeueeslerin 
nıisallerine kapılarak, maden müeı • 
seseleri, kimyevi sanayi, iaıe evleri, 
balıkçılık, ve müstemleke ticareti vü
cude getirmiıtir. Son illa• bu hatala
rın müca:z:.atulır. Muharrir bunu mi ... 
sal alarak Cenevrede so•yalist hükü
metinin ayni akıbete düflüiünü, çün
kü burjuvaların yerine geçtiği :zaman 
bu ıekilde hareket ettiğini burjuva 
bankalarının yardımlannı istediğini, 
memur maaılarını azalthiını, vergi -
len fazlala1tırdığuıı ilave etmektedir. 

ANKARA, 19 (Telefonla) _.,.. 
Bütçe encümeni gümrük ve inhi.-' 
!ar vekaleti bütçesini vekil R&na 
Beyin huzurile tetkik etmiştir. 
-------<>-----~ 

Tek başına 
--<>-

Bir yelkenli ile ok-
yanosta seyahat 

ROMA, 19 (A.A.) - 1930 ,r 
nesinde bir kanun ile Roma ., 
T rablus arasında bir sefer yapııııf 
olan kumandan Vençenzo Sorell' 
tino yakında tek ba~ına bir yeI1'e'i 
li ile Okyanosta bir sefere çı ' 
kacaktır. 

Mumaileyh, Lidodan hare1'ııl 
edecek, Afrika, cenubi Amerilı' 
sahillerini takip ederek Avustıı;. 
r.alya, Japonya, için Hindi Çin~, 
Hindistanıı varacak ve tarki ,... 
rika ve Akdeniz yoliyle 1taly.ıt1• 
dönecektir. 

-o-

Muşanof Berlinde 
· BERLIN, 19 (A.A.) - sııl

gar Ba~vekili M. Muıanof Lo11 ' 
dradan buraya gelmiştir. 



• 

ifELIEla\I 
Bir içim su 

Esnal Bankası lalını etmek -
ten artık yavaf yaVaf çekinmeye 
basladım. Korkuyorum biriıri çı -
kıp : 

- Ey! Yeter artık! Ba,ka lal 
yok mu?. Elcileme karşı biribiri -
mir.in ayıbını ortaya dökmek ha -
miyetıri:r.liktir. Demesin diye! Gül
meyin! Bizde işler hep böyledir. 
Siz hakkı iddia ettiğinizi sanır -
sını:r.. Halbuki hareketinizi öyle 
bir tefsir ederler ki siz de vaziye
tini:r.den, yaptığınızdan piphe et -
meğe baflDTsını:r.. 

Bütün bu tehlikelere rağmen 
şu 400 bin liralık topatan kavu -
n:ından balıaetmeden gene kendi
mi alamıyorum. 

Elendim, memnun olacağımız 
bir haber vaT. Bu ifte suiistimal 
yokmuf. Banka İfe girişmiş. Me -
ıelii w firketine para vemıi,. Eh 
bu firket ne olmuf? sıcak bir ha
vada tefeklıül ettiği için tebah -
hur etmiş ... Fakat endişe etme -
yin! Kiiinif!ta ~i~ bir fey mahvol
maz. Günun bırınde havalar so -
ğursa buhaTa tahavvül etmif olan 
bu ırirket tekrar damla damla pa· 
raır:nı toplayabilir. Meırele bir za
man ve bir soğukluk meselesidir. 
Zaten Vali Beyefendi de bu me
sele hakkında: 

- Bir bardak ırada Fırtınadır. 
Demiyor mu?. 

Gerçek te öyledir. 400 bin li
ranın ne ehemmiyeti var? Bir içim 
su. Sağlık olsun. Dünyada her 
feyİn çaresi bulunur; ölüme ça -
re Yoktur. 

Zaten bu kadar endişeye, va
veylaya hacet yok. iş eski bir iş -
tir. Eaki bir if için de - şimdi ~ey 
dtnıa çıktı diye - yeniden telaşa 
lıcıcet yok. Eskidikçe kıymeti ar
tQn yalnız Acem halısıdır. Elbi
•e eskidikçe naııl kıymeti düşer
•e, cürüm kabahat ve rezalet te 
edı"Iikçe siddetini kaybeder. Ağ
:ıı tıçık kaİmış gazoz fişesi gibi .. 
il _ llepai iyi. Fakat kavrayama -

'lı'•m ba:ıı 'eyler var. 

d ,- Bankanın paralDTı nere • 
e. 

- $unda bunda. 
- Niye vermiyorlar?, 
- Paraları yok. 
-: Niye sağlama bağlamadan 

vermıfler. 

,- Onu yapanlar azledilmİf ya. 

- O kadar mı?. -
latile

0

be~ta;af: Beni en :ıiytİde 
nevmit eden bu 400 bin liranın 
~Çmcısı değil, 400 bin lira uçtuğu 
d alde allahın kulunun yakMın -

an tutmal, imkanının bulunama
masıdır. 

Köy isimleri 
Gazetelerde okudum: Polonez 

köyünün ismini değiftirmişler. Ku
lağa nahoş geliyomıuf. Ben Şe
hir meclisi azasından olsaydım, o
ranın İsmini düzeltmeden evvel 
yolunu düzeltird im. ôkü:r. araba -
aile zor gidilen bir keçi yolu olan 
bu köyde oturanların hepsi Po -
lonyadan hicret etmif Polonexler
dir. işin tuhafı bu köyün ecne -
bi mahafilindeki ismi (Çiftlik) 
tir. Bi:r. Türkler Polonez köyü de
riz. Bu da vaktile Polonyadan 
memleketimize hicret etmis olan 
siyasi mültecilere gösterdiğimiz 
~isafirperverliği hatırlatmak i
çındır. Bu iaim hiç bir zaman o 
~öyü Polonyanın yaptırmıf oldu· 
gu manasını vermezdi. 

Ne İse, belki bizim derinliğine 
varamadığımız düsüncelerle bu i
sim ortadan kaldı;ılmak istendi. 
~ar~ ~alk ağzında dolaşan Çiftlik 
ıs~ını alaydık. Çünkü (Kirazkö· 
yu) ~em~n ° ~ivardaki (Karaki
re:r.) ısmındeki köyle iltibas ya
pacaktır. Bu i,i sokakların vaf • 
tiz babası Osman Beye bıraksa idi
ler, (Glavani) sokağın.ı (Kalla
vi) yaptığı gibi belki (Polonez) 
köyünü (Bolna:r.) köyü der ve işi 
kitaba uydururdu. 

FELEK - - ··- - - ----
İnhisarlarda yapılacak 

ıslahat 
inhisarlar umum müdürü Hüs

nü Bey• ik; gündenberi Ankarada 
bulunmaktadır. 

.. Hüsn· Bey Ankarada güm-
Tuk 1 ' •• eh ve nhiaarlar vekaletinı:; , mu-
•. hassı !arın faaliyeti hakkında i
~• at \'ermekte-dir. inhisarlar u -
MI hum tnüdürlüğünde yapılacak ıs
a atın t "-"k· ·1 1 .. 

t h au11 ı ı e meşgul o an mu· 
e a.saısla d A · · leni' r a nkara.ya gıtmış -

ır. 

Bu s bepJ .. h 1 . 
tirakile G.. e .. rnute assıs arın ış-
vekili Al' Rrnrukler ve İnhisarlar 
de yap 1 ana Beyin riyasetin •• 

• • 
1 ~cak topl.antıda ıslahat iş-

• 
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ŞEHiR 
• 

HABERLERi 
ODADA 

Yeni bir 
İktısadi teşekkül 
Beynelmilel ticaret odası 

Türkiye 
komitesi işe başladı 
Yeni teşekkül eden beynelmilel 

ticaret odası Türkiye milli komi
tesi resmen faaliyete geçmiştir. 

931 senesinde Ankarad'a topla
nan Ticaret odaları kongresinde 
Beynelmilel ticaret odalarına Tür 
kiye, milli komitesinin teşkil ~di -
!erek, İ§tİrake karar verilmişti. 

Bu kongre kararını lktısat ve -
kaleli de muvafık bulduğundan der 
hal faaliyete geçilmiıti. Teşek • 
kül eden heyeti müteıebbftc Bey
nelmilel odanın Türkiye ıubesi ni
zamnamesini hazırlayarak hükiime 
te bildirmittir. Türkiye komiteıi 
timdi aza kaydına başlayacak • 
tır. 

Soğuk hava depoları 
Ticaret odası ıehrimizdeki so

ğuk hava depolarının aralarında 
bir trösıt yaptıkları hakkındaki 
müracaatı tetkik etmektedir. 

Oda idare heyeti ilk içtima • 
mda bu meseleyi müzakere ede • 
cektir. 

Romanya gUmruğu balıkları
mızı mUşkDIAt çıkarıyor 
Ticaret odasına Romanyaya 

ihraç edilen balıklar hakkında bir 
müracaat vaki olmutur. Bu müra
caata nazaran, bundan bir müd • 
det evvel Romanyaya ihraç edilen 
balıklarımrz Romanya gümrüğün -
de müşkülata tesadüf edilmesi yü. 
zümien kokmuttur. 

Ticaret Odası bu şekli lktısat 
vekaletine bildirmittir. 

Plevneden alınan boğalar 
geldi 

Vilayet namına damızlık huğa 
satın almak üzere Bulgaristana 
gitmiş olan vilayet baytar müdü· 
rü Etem Beyle Ziraat vekaleti 
zeatekni tube müdürü Niizım B. 
dün sabah avdet etmitlerdir. 

Bu heyet Plevneden 30 boğa 
satın almıt ve buğalar da ıehri -
mize getirilmittir. Buğalar ihti -
yacı olan köylülere tevzi edilecek
tir. 

Kaçak sigara ve içkiler 
inhisarlar İstanbul batmüdü -

riyeti takip memurları on iki gün 
içinde şu kaçak eşyayi müsadere 
etmişlerdir: 

4821 paket köylü sigaruı, 17 
paket halle: sigarası, 175 paket l\S· 

ker sigarası, 53,750 kilo 750 g: -u 
tarap, 225 gram kaçak tütün, 4 a
det çakmak ve 3 çakmak taşı 1 
oyun kağıdı, 114 defter kaçak 'si-
gara kağıdı, 140 gra . . 

nı ı!lpırto, 
285 gram rakı 6 adet M . 

500 
' ısır sıga-

rası, gram der · · · ecesız ıspırto, 
150 gram konyak, 640 gram Yu _ 
nan konyağı. 

l.___B_o,_R _s _A _ _.f 
(lı Bankasından alınan cetveldir) 

19 Nisan 934 
Aktam Fiyatları 

latikrazlu t Tahvilat 
lıtilr.r•~• dah.ili 99 J T. aalıt~riT• 
1933 lıtıkrau 92,50 Elelı:trilıı: 
Kuponıu.s. Tnm•a7 
Onitürk 30 Tünrl 

11 2.9.45 Rıhtnn 
" ili 29,45 Mümeaait 

$ark D. Y oll•n 2,60 "' il 
Cümrükler 8 Kuy .. ııau~ 
Bajclat 9,78 n il 

ESHAM 

9,78 
-.--.-
17,75 

56 
47,IO 

lf Bankan. Nama 9 ı Sir. Ha7rİye 15 
Kupon•uz. Reji 3,90 
" " Hamilıne 9 Telefon. 10,75 
Kupon•uıı: Terlıtos 19 
,. -. Mü.-••İ• 9 .8 f Çimrnto 12,IS 

~::ll~;:u~ümhU. i ittihat dey. 18,75 
l"İJf'l Banlı.a•ı 62.SO Ş.r~ dey. 1,35 
Tram•ay 38 Balya J.55 
Anadolu 1-fi••• 26,70 Şark m . •cl'a 4 

ÇEK FiYATLAR! 
Pa,.i• 
Londra 
Nüyo,.k 
Milano 
Ati na 
Ct"nevte
Brüks rl 
Amaterda1r1 
Sofy.a. 

ı2 06 
646 

79,55 
9,34.88 

83,46,12 
2 ·tS,AA 
3,40,85 
J,17_55 

65,6160 

Prai! 
Beri in 
Madrit 
Bıı1ı!arat 
Zloti 
Penao 
Bükrett 
Viyana 
Afoako"a 

N U K U T (Satıı) 

20 f . Fraıu.t• 
1 Dolar 
t laterlin 

20 Lirrl 
d> F. s .. h:ika 
20 Drahmi 
ı Ş il•. Av. 

20 Le:•• 
21 Kur. Ce!L. 

Kurut 

16' 
117 
S45 
214 
115 
24 
22 
23 

106 

20 1. la•İt,;re 
l Peaet.a. 
1 Mark 
1 Zeloti. 

20 Ley 
20 Dinar 

1 Cerno•is 
Altın 

1 Mecidi1e 

19.12 
2.02.34 
5,8336 

34 ,82 
4.21.75 

2.69 
83,46 

4.22 
11,00,50 

kuru 

aos 
16 
49 

23,50 
ıs 
53 

9,25 
35 ı-2 

Konservatuvar yaylı sazlar heyetinin teşekkül etmiş olduğunu ev
velce yazmıştık. Heyet dün Seyfettin Asaf Beyin riyasetinde top
lanmış ve ikinci provalarmı yapmıştır. Bugün de saat dörtte konser
lerini vereceklerdir. 

Gayrimübadiller 
Bono tevziatı 
Bonolar hazırlanırsa ay 
başında tevziat başlıyacak 

Gayrimübadillere istihkakları -
na mukabil yapılacak yüzde yirmi 

bet bono tevziatı 
için yapılmakta 
olan hazırlıklar 
henüz bitmemit -
tir. Bonolar Dev
let matbaasında 
basılmaktadır, ha j 
zır olduğu takdir 
de bu ay batında 
tevziata bllflana
caktır. Tevziat 
her gayri müba

HVSNV BEY. dilin istihkakları 
ru tesbit eden ka

rar numarıuile yapılacak ve evve
la (1) numaralı karar sahibinden 
başlanarak aıraaile herkese bonosu 
verilecektir. Hergün hangi numa • 
ralı karar sahiplerinin bonolarının 
verileceğini, gazetelerle ilan edile 
cektir. Gayrimübadillere, İstihkak 
!arına mahsuben para tevzii için 
komisyona Maliye vekaletinden 
hiç bir emir verilmemi9tir. Gayri
mübadillere para tevziini temin i -
çin Ankaraya gitmif olan gayri • 
mübadiller cemiyeti reisi Mehmet 
Hüsnü Beyle idare heyeti azasın • 
dan Halil P8f8. fehrimize dönmüt 
!erdir. Alınan maliimata göre bo
no tevziatının 9imdilik yüzde yİr· 
mi bet nisbetinde yaprlmasile ildi
fa edilecek ve para tevziatı da an
cak yüzde yarım olacaktır. Bono 
tevziatı bitince, Ziraat Bankasına 
devredilmit olan metruk emlakin 
müzayedesine b'4lanacaktır. Gay
rimübadiller cemiyeti Bahtiyar ha 
nına nakledilecektir. 

-o-

Tütün koqgresine giden 
murahhaslar 

Ankarada toplanan tütün kon
gresine §ehrimizden iştirak eden 
murahhaslardan bir kısmı dün şeh 
rimize dönmü~lel"dir. 

Diğer murahhaslar da bugün 
Jehrimize gelece.\tir. 

BELEDiYEDE 

Yeni tramvay 
Hatları 

-o-

Dün istimlaklere sarfedi
lecek para tesbit edildi 

Belediye hesap işleri müdür 
muavini Nail Bey dün sabahki tren 
le Ankaradan gelmiş, belediyeye 
giderek bazı dosyaları almıf ve ge 
ne dün akşamki trenle Ankaraya 
hareket etmi9tir. Nail Bey öğle
den sonra fen itleri müdürü Ziya 
Beyin riyasetinde yapılan içtima· 
da bulunmuttur. Bu içtimada yeni 
yapılacak tramvay hatlarına sarfe
dilecek iıtimlak paraları görütül -
mÜftÜr. T ram\'ay tirketinden alı -
nacak 3 milyon küsur liradan ne 
kadarının bu istimlaklere sarfedile 
ceği tesbit edilmit ve Nail Bey bu 
hususta hazırlanan listeyi alarak 
Ankaraya dönmüştür. 

Perrier muesseselerile mu
zakere durdu 

Haber aldığımıza göre, Ankara
da Perrier Bankası hamillerile ya
pılan müzakereler teahhüre uğra • 
mıttır. Perrier Bankası mümessil -
!eri tekrar hamillerle temas ede -
cekler, ondan sonra kat'i teklifleri 
ni belediyeye bildireceklerdir. 

Vali Bey haraketini tehir elti 
Vali ve belediye reisi Muhittin 

Beyin cuma günü 9ehrimize gelece 
ği evvelce yazılmıştı. Fakat Vali 
bey hareketini birkaç gün daha te 
hir etmittir. Belediye iktısat itleri 
müdürü Asrın Süreyya ve Hukuk 
işleri müdürü Muhlis Beyler de av
detlerini birkaç gün daha tehir et
mitlerdir. 

frak kralının hazinei 
hassa nazırı 

lrak kralı hazretlerinin hazinei 
hassa nazırı Ahmet Fehmi Bey 1-
rak sarayına a;t bazı ~ya satın al
mak üzere bir kaç gün evvel teh -
rimi:r.e gelmişti. Ahmet Fehmi B. 
işlerini bitirerek lraka dönmüş -
tür. 

Biz böyle düşünüyoruz, 
S iz acaba ne dersiniz? 

Birkaç gün evvel denilebile • 
cek kadar yakın günlerde; fid. 
detle tatbik edilen çok faydalı 
bir "belediye" emrini memnu· 
niyetle görmüstük. 

Tramvayla;a "clurak" yerle -
rinde binilecek ve inilecek, yü
rürken kapılar sımsıkı kapalı bu 
lunacak. . 

Belediye zabıtası her kapısı 
aralık tramvay arabasının kon • 
düktörünıi defterine kaydediyor, 
arabalar yürürken atlayanları ya 
kalıyor, vatmamn harekatına 
môni olacak kadar ön sahanlığı 
dolduran kalabalığı arabadan 
indiriyordu. Bu ciddi faaliyet 
birkaç gün içinde lii:r.ım olan te· 
r.'ri gösterdi: 

1 - Tramvay kondüktörleri 
ve vatmandları kapıların hare -
ketten sonra kapalı bulunma~• -
na dikkat ediyorlar. 

2 - Halk ta "durak" yerlerin 
de inip binmeğe alışıyordu. 

Fakat aradan günler geçince, 
iş nedense tavsamağa başladı. 
Artık bu emre pek kulak asıl -
ma:r. oldu. Hatta işin garibi tram 

vay arabalanna asılan atlayan 
bazı memurlara bile tesadüf edil 
di. Bunun sebebi nedir?. 

Çünkü birçok kereler yazdığı 
mı:r. gibi bizde maalesef fikri ta· 
kip yoktur. Her işin daima !iyisi
ni yapan:r.. Daima iyi tfeyleri tat 
bik etmek isteriz fakat dediği
miz gibi takip etmeyiz. Sade bu 
i,te değil her sahada "fikri ta • 
kip,, in bulunman lazımdır. Ha
yatta muvallakıytin sırrı "fikri 
takip,, tir. Türkün yapamıyacağı 
hiç bir fey yoktur. Yalnız bu 
hauayi tenbıh etmemiz icap e
der. 

Bizde adeta darbımesel hali . 
ne girr.:ıilf bir söz vardır: "yasak 
üç gün sürer,, derler. Bu fikri ta
sıyan bazı köhne dimağlardan 
bunu söküp atmak lôzımdır. Her 
sahada Fikirlerimiz, davalarımı 
:r.ı düşüncelerimizi ve emirleri • 
mi:r.i doğru olduğu müddetçe so
nuna kadar takip edelim; o :r.a • 

man refaha saadete, iırtecl;ği -
mi:r. şeyleri~ huaulünden müte • 
vellit sevince kavuşuruz. 

Biz böyle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

mAHKEMELERDE 

Komünist 
Tahrikçileri 

-o--

Suçlulardan ikisinin 
muayeneleri yapıldı 

Komünistlik tahrikatı yapmak • 
tan ıuçlu olan Leman Hanımla 
kardeti Salahi, Dr. Hikmet ve 
kardeti Şerafettin Efendiler hak -
kındaki hazırlık tahkikatı henüz 
ikmal edilmemiftir. Salit.lıi Efendi 
ile Dr. Hikmetin talepleri üzerine 
evvelki gün zabıta doktoruna, dün 
de tabibi adlice muayeneleri İcra 
ettirilmittir. Doktorlar henüz ra -
porlarıru vermemitlerdir. 

Bir baba ve oğulu öldüren 
adam 

Kantarcılarda bir cinayet ol · 
muf, Mehmet İ&minde bir hamur -
kar ev kirası yüzünden evıabibi Os 
mania oğlu Rüstemi öldürmüştü. 
Dün bu davanın ağırceza mahke -
meainde rüyetine başlanılmı,tır. 
Maznun Mehmet: 

- Ben Oımanm evinde kiracı i
dim. lki aylık ev kiraaı borcum kal 
mıftı. Kendilerine iki ay aonra öde 
mek üzere senet verdim. Fakat bu 
gün baha oğul önüme çıktılar, ben 
de ne yaptığımı bilmiyorum, de · 
mittir. Bundan sonra bir kısım şa 
bitler dinlenmiş, Fakat bunlar mah 
kemeyi tenvirden uzak kalmışlar -
dır. Muhakeme gelmiyen diğer ta· 
bitlerin celbi için batka güne hıra 
kılmı,tır. 

Kurban hırsızı 
Kurban bayramında bir kurban 

çalmaktan suçlu Sedat İsmindeki ~a 
hıs dün Sultanahmet ikinci sulh 
ceza mahkemesinde iki ay 13 gün 
hapse mahkum edilmittir. 

Şahsiyeti maneyiyeyi ıahkir 
Şurayi devletin manevi fllhsi • 

yetini tahkir ettiği için Fuat Bey 
isminde bir mimar hakkında müd
deiumumilikçe tahkikata başlanıl
mıttır. 

Neşriyat davaları 
Madam Artemisya isminde bir 

Rum kadım Haber gazetesi ile Apo 
yev Matini gazetesi aleyhine bir 
hakaret davası açmıştır. Davanm 
sebebi bu gazetelerin Corci ismin
de bir atçının 250 kuruş alacak yü 
zünden Madam Artemisyanın evi· 
ni tatladrğını havadis olarak yaz
mış olmalarıdır. Haber sahip ve 
netriyat müdürü Hasan Rasim 
Beyle Apoyev Matini sahibi Kons
tantin Vasilyadis ve netriyat mü
dürü Ligoryavridis beyler bu ha . 
berin zabıta raporlarından alınmış 
bır vaka olduğunu ve İçinde haka
ret bulunmadığını söylemişlerdir. 
D1<vacı vekili davanın hafi olma -
;,ını istemi., mahkeme bunu red -
edtmi• ve muhakeme dava muame 
'esinin tekemmülü için b'4ka gü -
ne bırakılmıttır. 

§ F enerbahçe klübü ikinci reisi 
Hayri Celal Beyin Cümhuriyet ga
zetesi aleyhine açtığı hakaret da -
vasiyle birleştirilen hilafı kanun 
nesriyat davasına dün devam edil· 
mit fakat müddeiumumilikten ıo 
rul~n ıuallere cevap gelmediği için 
nıuhakemenin devamı batlca güııe 
bırakılmıtbr. 

Yangın davası 
lzmitte rüyet edilmekte olan 

lstanbul Adliye yangının davasına 
ait istinabe tahitleri yarın aıliye 
birinci ceza mahkemesinde dinle • 
ııikceklerdir. 

İsviçreli zootekni 
mütehassısı 

Memleketimizde hllyvaııatr ba
kariye hakkında tetkikatta bulun
mak üzere şehrimize gelmiş olan 
İsviçre federal hükiimeti umuru 
baylariye ofisi Zootekni müte -
hassıs Mösyö Paul Kaeppeli dün 
belediye umuru baytariye müdürü 
Esat Muhlis beyle beraber mezba
hayi ziyaret ehniftir. Mösyö Kaep 
peli nıezbahayi çok beğenmiş ve 
böyle iyi bir müeasesenin İsviçre
de bile bulunmadığını söylemi~ -
tir. 

Mezbahadaki bakari hayvanatı 
gören Mösyö Kaeppeli , bunları 
da beğenmiş ve Türkiyede daha 
cüuesiz öküz ve ineklere tesadüf 
edeceğini zannettiğini ıöyliyerek 
hay\'anları bakım ve cins noktai 
nazarından iyi bulmuttur. 

Möıyö Kaeppeli öğleden ıonra 
bazı İnek ahırlarını ve hay\'an has
tahaneıi~i gezm.iştir, bu ak§am An 

' Halkı isti5mar edenler 
Geçenlerde Şehir Meclisinde 

pek haklı olarak okkanın kiloya 
tahvili üzerine ba:r.ı esnafın halk a· 
leyhine bunu bir İstismar vasıtau 
yaptıklarından şikayet olundu. 

Bi:r., bu husustaki endi.,elerimi -
:ıi bundan aylarca evvel bu sütun
laTda mev:r.uubahsetmiş, bu bapta 
tedbir alınmaaı lazımgeldiğinde il• 

rar eylemiıştik. Ogün bugündür ara 
dan ayların geçmif olmasına rağ · 
men halk aleyhine bu istismarın 
kabaca ve ap açık devam edcgel
mesi, fUnu ispat ediyor ki, bugüne 
kadar ne böyle bir tedbir a'ınmıs, 
ne de bir harekete geçilmiştir. 

Bir.de garip bi. zihniyet VaTdır: 
Nef'i hazine deriz. Ve bunu bütiin 
menfaatlerin fevkinde tutarız. Ha
zinenin nel'i, ~üphesi:r. ki çok muh
teremdir; fakat nef'i ha:ine yanın· 
da bir de halkın nef'i denilen bir 
mefhum vardır ki bu da onun ka· 
dar muhteremdir. Dört deste cİ· 
gara kağıdı kaçırılarak hazine neli 
muhtel oluyor diye devletin bütün 
icra uaırıtaları harekete geçer, ka
çakçıyı tedip ue tecziye eder. 

Hazinenin menfaatini ihliıl eden 
kaçakçılığın menfur bir hareket ol· 
duğunda kimsenin şüphe ve tered
düdü yoktur. Bu itibarla kaçakçı
nın tedip ve tecziyesi lii:r.ımdır. La· 
kin halkın nel'i de, o kanaatteyiz 
ki hükümetin menfaatinden daha 
aşağı değildir. Bunun ihlaii de 
devlet veya belediye mekanizma
sını ,iddetle harekete getirmek la
:ıımdır. Bu iışte memleketin diğer 
şehirlerinde vaziyet nasıldır, bil· 
miyoru:r.; fakat bu istismarın '!ehri
mi:r.de devam ettiğini her gün gör· 
düğümüz gibi Şehir Meclisinde de 
mev:r.uubahsolduğunu gazdt!lerde 
okuyoruz. 

Valimiz, lxqka valiler gibi değil
dir; idare ;,terinde iki kuvveti uh
te•inJe toplamıştır. Eski zaman
larda lstanbulun valisi başka kim
se, Şehremini başka kimse idi. Bun 
dan dolayı birisinin iltizam ettiği 
işi diğeri ekse:iya iği ak u"ya red. 
dederdi. Ve bu yüzden sehir işleri 
alelekaer sürüncemede kalırdı.flal
buki valimiz, hem valiliği, hem be
lediye reisliğini uhtesinde topla -
mak itibarile bu mevzuda iki t:ıraf 
lı olan salahiyetini kullanmak im
kônlarına maliktir. 

Kanun ve belediye nizamları 
cari olan bir memlekette okka ile 
kilo farkını halkın aleyhine bir soy 
ma vasıtası telôkki etmek mesele
si etrafında tetkikat değil, fedit <'e 
kat'i takibat ve ceza tatbikini isti
yoruz. 

Cigara ue iskambil kağıdı kaçı .... 
dığı için en aşağı altı ay hapis ya
tanların yanında halkı soyduğu i -
çin daha ağır ce:r.a ile ayni delice 
tıkılması la:r.ım gelen bir sürü ke
lepçesiz haydutların artık cadde • 
lerdeki dükkan ve mağazalarında 
apaçık icrayi t;caret etmelerine 
mÜ•aaJe ve mÜ•amaha edemeyiz.. 

Salahattin ENiS 

Yeni bir vapur alındı 
Barzilay ve Benjamen tilep· 

çilik şirketi 5,500 tonluk yeni bir 
,·apur satın almııtır. Vapura Ulkü 
ismi verilmiştir. 

J'li[liy~t 
TÜRKiYE TURING KLOBO 

OTOMOBİL 
VE 

MOTOSİKLET 
YARIŞLARI 
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Cuma sabahı yapılacakhr 
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( Haftalık Siyasi icmal ) 
Almanya'nın cevabı: 

Almanya'nın 1934 senesi bütçesinde 
milli müdafaa için yapJan zam Üzerine 
lngiltere geçen hafta Almanya nezdinde 
te§ebbüsatta bulunmuştu. Avam Kama
rasında hararetli bir müzakereyi takip 
eden bu teıebbüste Almanya tarafından 
ayrılan bu tahsisatın Venailles muahe
desine mugayir olduğu iddia edilmekte 
idi. 

Almanya bu 1 ginliz teşebbüsüne cevap 
vermiştir. Cevabın hülasası ıudur: Ka. 
ra silahları tahsiıatı, Almanya'nm 100 
bin mevcutlu ve l2 ıene hizmetli ordu· 
ıunu kısa hizmetli bir orduya deği§tir • 
mek masraflarına tekabül için arbruşlır. 
Filhakika uzun hizmetli ve 100 bin mev
cutlu ordunun kısa hizmetli ve 300 bin 
mevcutlu bir orduya değiıtirilmesi silah
sızlanma müzakerelerinde mevzuubahıo
lan bir meseledir. Ancak bu nokta hak
kında henüz bir karar verilmemiıtir. De
niz silahlan için aynlan tahsisat ta sene
lerden beri eskimit bir halde bulunan 
bazı gemilerin yenileştirilmesine ıarfedi
lcccği bildiriliyor. Hava için ayrılan 
210 milyon mark ile bazı servislerin 
takviye edileceği ve halkın hava taarruz
larına kartı müdafaa•ına sarfedileceği 
ilave ediliyor. Filhakika Almanya bi
zim paramızla bet yüz milyon liraya ba
]iğ olan "milli müdafaa,, tahsisatının sarf 
cihetleri hakkında istenilen izahah ver • 
mektedir. Fakat bu izahat kimseyi tat· 
min etmiyor. Almanya'nın büyük mik
yasta silahlandığı aşikardır ve buna ma· 
ni olmak ta mümkün değildir. 

* • • 
Si!ahsızlanma meselesi: 

Almanya'nın ıilihla.nrnaaına mani olu· 
rarnıyacağın'n anlaş·lmaıı Üzerinedir ki 
rransa artık "bir miktar" ıilahlanmaıına 
r.1uvafakat ediyor. lngiltere ile Franaa 
arasındaki muhaberelerden çıkan mana 
budur. Şimdiye kadar Fransa Al~anya'
nın silahlanmasile neticelenecek bır mu
kaveleye asla yanaşmıyordu. Ancak 
Fransızlar A1manya'nın ıila.h noktasın· 
dan müsavatını tanıdıklarından ya Al· 
manya'nın silahlanmaırna, yahut ta ken• 
di silahlannın azaltı!ma11na muvafakat 
etmek gibi İki şıktan birini tercih etmek 
zaruretinde kaldılar. Bu vaziyette Al • 
manyanın "bir miktar., silahlanmasına 
muvafakat ediyorlar. "Miktar" müzake
re ib tayin edilecek. Ancak b~na müka
bil iki JeY istiyorlar: 

1 - Miktarın kararlaıan raddede ka· 
lacağı 

2 - Bu raddede kalmazsa mukavele
yi imzalıyan devletler tarafından muka· 
veleyi bozan devlete kartı zecri tedbir 
alınması. 

Şimdi lngiltere ile Fransa arasındaki 
muhabereler bu üç prensip üzerinde du
rup dolaııyor: Silahlanmayı bir had da· 
hilinde tutmak, o had dahilinde kalaca
ğını muahede ile teapit etmek. O had 
dahilinde kalmazsa mukaveleyi bozan 
devlet aleyhinde harekete geçmek. Şiın
diye kadar Fransa Alman sililılamun art. 
~sına razı değildi. lngiltere de beynel
~lel '!'u~avelelerin tatbiki için yeni ye
n~ me~ ~.!•~.etler altına girmekten çekinir
dı. Gorunuyor ki her iki devlet te bir iti
lifa varabilmek için yerlerinden azacık 
kımıldamıılardır. . .. . 

Seyahatlerin manası: 

Bu hafta Balkan memleketleri Harici. 
ye Nazırlarının seyahat haftasıdır. Bul
gar Başvekili M. Muıanof Londra'ya ka• 
dar gitti. Romanya Hariciye Nazrrı M. 
Titüleıco Pariı'i ziyaret etti ve Fransız 
Hariciye Nazm M. Barthou ile görüştü. 
Yugoslavya Hariciye Nazırı M. Yevtiç. 
te bu aatrrları yazdığımız dakikada An
kara' da bulunuyor. 

M. Y evtiç'in ziyareti hem Tevfik Rüş
tü Bey tarafından Belgrad'a yapılan bir 
ziyareti iade içindir. Hem de Balkan mi-

sakı hakkında son vaziyet üzerine fikir 
teati etmek maksadını istihtaf ediyor. 
Filhakika bir taraftan Yunanistan'da 
Balkan misakı aleyhinde Venizelos tara
fından sarfedilen faaliyet, diğer taraftan 
Bulgariıtan'ın Balkan misakma iştirakini 
temin için bu misakın imzası tarihinden 
beri sarfedilen gayret bu misak etrafm
da bir fikir teatisini istilzam etmiştir. 
Gerçi misak Yunan Hükümeti tarafından 
imza edilmi} ve Yunan Meclisi ve Yunan 
Ayaru tarafından da tastik edilerek mu· 
amelesi bitmiştir. Ancak Venizelos ehem
miyetli bir maddesinin tadil edildiğini 
iddia ediyor ve bu madde d" Y ugoılav
ya'yı yakından alakadar ediyor. 

Bulgar Başvekili, Bulgaristan'ın Bal· 
kan devletlerinin her birile ayn ayrı a
demi tecavüz misakı imzalamıya hazır 
olduğunu bir çok defalar tekrar etmiıti. 
Bulgariıtan'la her hangi ıckilde bir an.. 
!aşma temin edilirse, bu itilafın bilahare 
Bulgariıtan'ın da Balkan misakına gir
mesine bir adım teıkil edeceği düJünül
düğünden ıiındi bu yoldan da yürün • 
mekte olduğu anlaıılıyor. 

Tituleıco'nun Pariı seyahati daha şü
müllüdür. Fransız Hariciye Nazırını 
Balkan vaziyetinden haberdar edeceği 
şüpheıiz olmakla beraber, müli.katm 
mihverini. Fransa için bugün büyük ehem 
mi yet kesbeden Rusya ile Küçül< 1 tiliif 
devlet:Jeri arasındaki ıiyaıi münasebet .. 
lerin iadesi meıeleıinin teşkil edeceği 
tahmin ediliyor. Rusya ile Küçük Itilif 
devletleri arasında henüz siyasi münase
bet yoktur. Büyük mikyasta Fransa'nm 
Rusya'ya muhasım olduğu zamanlann 
mirası olan bu vaziyet hala devam edi • 
yor. Fransa Rusya'nın Milletler Cemi • 
yetine girmesini iltizam ettiğinden bu 
teıebbüsten evvel, eıki müttefiklerile ye
ni dos!.'u ara11ndaki münasebetlerin tan
zimine çalışıyor. 

* • * 
Barthou'nun Seyahatit 

Fran11z Hariciye Nazırı M. Barthou 
bu hafta ıeyahate çıkacaktır. M. Barthou 
Varşov~ ve Prag'ı ziyaret edecektir. Bu 
seyahatin hedefi., bir taraftan ıilihıızlan
ma meselesi etrafında iki müttefiki ile 
fikir teati etmek ve Fransa ile Lehistan 
ve Çeokslovakya arasındaki münasebet
leri takviye etmek, diğer taraftan da Çe.. 
koı!ovakya ile Lehistan arasında gittik
Çt! vahim bir safhaya giren ihtiliiflan hal
letmeğe çalı~maktır. Lehiıtan'ıh müsta
kil bir ıiyaset takip etmeğe karar ver -
me&i Fran.a'da endiıe uyandırmıştır. 
Bu müıtakil ıiyasetin iki tezahürü, Rus
ya ve Almanya ile ayn ayn biier misak 
imzalanması §eklinde tecelli etmiştir. 
Gerçi Lehistan'ın Rusya ile imzaladığı 
misak F ransa'mn tasvibi hatta yardımile 
olmuştur. Fakat Fransa, Lehistan'la Al
manya arasındaki münaaebetlerin aami • 
miletmeıinden endite ediyor. 

Lehiıtan'la Çekoslovakya arasındaki 
münasebet•lere gelince; bir zamandır bu 
iki sabık dostun yolları ayrılmakta ve 
araları da açılmaktadır. Lehistan son 
zamanlarda Çekoılovakya'nın bazı ara • 
zisini illı&K etmek lüzumunu ileri sürme
ğe bile başlamı,tır. M. Borthou bu vazi· 
yet ile de alakadar olacaktır. 

• 
ltalya'da tasarruf tedbirleri: 

ltalya Batyekili M. Mussolini1nin her 
şeyde olduğu gibi ikhsadi müşkülata 
karşı tedbir almakta da kendine mahsus 
yolları vard1r. Hafta arası imzalad ğı bir 
emirname ile şunlara karar vermiştir: 

1 - 500 1iretlıen yukarı rnaaı alan me
murların maaşlarından <;.~6 dan o/o 12 ye 
kadar tenz;\i.t yapılması. 500 lirete kadar 
maat alanlara dokunulmuyor. 500 liret. 
ten 1000 lirete kadar maaı alanlardan 
%6, 1000 liretten 1500 lirete kadar ma-
8§ alanlardan %8, 1500 liretten 2000 li
rete kadar maaş alanlardan % 10, 2000 
liretten fazla maat alanlardan da %12 
keıilecektir. Nazırlar kendi maaşlarının 
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KANLI SIR 
Halim Siret, omuzla :·ını kal -

dırnıı§h, kendini hayretten kurta
ramıyordu: 

- Sen, hakikaten değişmitsin!. 
Ne mana vereceğimi taşırdmı. 

- Uzun uzun düşünüp kendi
ni bozma .• Kumar hakkındaki hük
mün doğru ... 

Ben, kumardan lezzet almıyo • 
rum; dediğin gibi, gönülsüz, istek
siz oynuyorum. . . Viskiyi de laf ol 
sun, diye getirttim. Avrupa seya
hatlerimde bir kaç kere viski içmiş
tim. Sıcak havalarda, soğuk soğuk 
içince bir ferahlık duyuyorum ... 
Garip bir sersemlik veriyor, beni 
birkaç saat uyutuyor. • • Nitekim, 
şimdi, yarım kadehi çekince, oda
ma çıkıp yatacağım. . • Senin anlı
yacağın, itsizlik canımı sıkıyor .•• 
Otelde, kimse ile konu,madan o
turmak ta, biraz garip düşüyor •.• 
Poker, bakara, piket partileri olu
yor; vakit geçiyor ••. 

Halim Siret, sözlerimi az çok ak
la yakın bu'makla beraber, gene 

Yazan: Ma.'ırnut YESARi 

tamamen kanmamıştı: 
- Can srkıntısını kabul ediyo • 

rum. . • Her ne şekilde olursa ol • 
aun, hatta büyük bir menfaat mü • 
kabilinde bile, evlilik hayatını tec
rübeye yanaşmıyacağına eminim •• 
Fakat sen, kendine, kumardan ve 
içkiden başka, türlü eğlenceler bu
labilirsin .•. 

- Mesela, ne gbi eğlenceler? 
- Senin keyfine, zevkine, miza• 

cına uygun eğlenceler mi yok? Fa
kir olsan, sesimi çıkaramam. Lakin 
paran var. Göğsünü gere gere: 
zenginim! diyecek kadar zengin. 
sin! Sen vaziyette insanlar, istedik 
leri her hangi eğlenceyi, pahasına 
bakmadan, satın alabilirler. 

Viski kadehini dudaklarıma gö
türüyordum, durdum: 

- Bunda hata ediyorsun! her 
fey satın alınabilir, eğlence satın 
alınamaz. Zorla eğlenilir mi? Bu, 
kendi kendini aldatmaktan, başka 
nedir? 

Halim Siret, safdilliğime mi, 

A.&. 
.......... I!' i •• 

Gözden ırak olan .. 
Şehir Meclisi koridorunda Bo • 

ğaziçinin kara kalem eski bir re • 
simden kopye edilmif bir panora
ması, asıldığı duvarın tozlan altın
da oyuklar durur. Geçen gün ona 
bakarken düşündüm: 

Bilmem kaçıncı asırda, Uskü
darın bümem hangi tepesinden, 
bilmem hangi reısamın çizdiği bu 
tablo, eğer canlanıp ta, gözlerini 
bugünkü Boğaziçine çevirecek ol
saydı, yüreği kim bilir ne kadar 
sızlıyacaktı. 

Kuruçeşme bir kömür deposu ... 
llsküdar genis bir harabe. • • Ana
dolu yakası, bC1ftan b"fa unutul • 
mu, bir diyar . .. 

Her tarafta boşalmıf evler, ka • 
burgası çıkmış yalı iskeletleri, de
nize gözlerini yummuf kayıkhane
ler . .•• 

Ben böyle levhaya dalgın dalgın 
bakarken, biri kolumdan çekti: 

- Ne düşünüyorsun? 
Güldüm: 
- Bir darbımeselin daha yala • 

na çıktığını . .• 
- Hangisi o? 
Dedim ki: 
- Hani "gözden irak olan gö -

nülden de irak olur,, derlerdi. Gö
nülden irak olmak için, her za • 
man gözden irak olmıya lüzum 
yok. 
Şu Boğaziçi levhası, Şehir Mec· 

/isi azasının senelerdenberi göz
leri önünde duruyor. Şimdiye ka
dar, hangisi onu bir gün olsun ha
tırladı. 

Gözden irak değil ama, güzel 
Boğaziçi, aliikadarlann gönülle • 
rinden irak olJu .•• . 

M. SALA.HADDiN 

Aydında bina gelirleri 
yarı yarıya duştu 

A YDlN, (Milliyet) - Aydın 
Şehir Meclisi toplandı. Bina gelir
ler:nin Aydında yüzde 50 düştüğün 
den bina kanununun maddei mah
susası hükmüne tevfikan bu husus
ta ,ehir meclisince bir mazbata ya
pılarak vilayet idare encümenine 
verilmesi hakkında azadan Hamit 
Bey ve arkada,Iarının takrirleri it
tifakla kabul olundu. 

Harita, çap bedellerinin değitti
rilmesi de kabul olunarak tehrin 
imar mıntakası haricinde bırakıla
cak kısunlar hakkında tetkikat yap 
mak üzere teh"r meclisi azaların • 
dan bet kitilik bir heyet seçildi ve 
lüzumunda fen memuru ile dokto
run fikrinden de istifade etmeleri 
için heyete salah:yet verildi. 
Avcılar için bir poligon yaptırıl

ması hakkındaki temenni Şevki Ni
yazi Beyin teklifi üzer:ne reddedil
di. 

Bundan sonra mülkiye ve bütçe 
encümenleri seçilerek haftaya cu
martesi günü toplanmak üzere cel
seye son verildi. 

Aydın yağmur bekleyor 
AYDIN, (Milliyet) - Vilayeti

mizin bir aydanberi yağmur yağ
maması çiftç\mizi düfündürmekte
dir. Dört bet gün evvel çilenti ha
linde yağmur dütmü•ı;e de hiç bir 
tesir yapmamıttır. Bilhassa arpa, 
buğday ve afyon mahsullerinin 
yağmura ihtiyaçları çok fazladır. 
Bir hafta içinde yağmur olmazsa 
tarlalardaki mahsullerin kuruma
sından ve yanmasından korkuta
caktır. 

Ova ve dağlarda otlar tamamen 
yetiştiğinden tereyağı, peynir ve 
yoğurt fiatleri düşmekte devam e
diyor. 

'7r20 sini terkediyorlar. 1 
2 - Gıda maddelerinin fiatlerinde 

'7o 10 ve kiralarda da % 15 tenzilat yapıl
ması. 

la geçirdiğini ve kendisine balık avının 
politikada da yeni yeni dersler öğretti
ğini, bu derslerden istifade edeceğini 
söylemittir. Her halde Cümhurrei
ıinin gaybubeti esnasında bütçede
ki masraf fa11llarmı şiıirten muha· 
riplere tahsisat layihasını kabul et
tiğinden dolayı ayan mahçup bir 
vaziyettedir. Çünkü şimdi bu tahsiıatı 
kabul ettikten sonra bu paranın temini 
için yeni varidat membaı aramak lazım· 
drr. Esasen ayan Rooıevelt'in vaziyetini 
işkal elrnek için Cümhurreiıinin bu v&
to'ıuna rağmen, layihayı kabul ve tasdik 
etmitlıi. Roosevelt'in her halde çok mü. 
cadeleci bir zihniyetle hükümet merke
zine döndüğü anlaıılmaktaclır. 

3 - Bekarlık vergisinin iki misline çı· 
karılması. 

M. Mussolini bu tedbirle hem devlet 
masrafını azaltmak, hem de hayatı ucuz
latmak maksadını istihdaf "diyor. ltalya 
Baıvekili ltalya'da yaşamayı ucuzlatarak 
memlekete Turist celbehnek te istiyor. 
Mu11olini tarafından netredilen bu emir
nameleri iktıaatçılann hayretle karşılı • 
yacağı JÜphesizdir. Emirname ile yaıa
ma masraflarrru indinnek teşebbüsü ik
tısat nazariyelerine sığmıyor. Fakat bu 
nazariyelere sığmıyan bir çok tedbirle • 
rin muvaffak olduğu göriilmüıtür. 

• * • 
Rooıevelt geri döndü: 

Cümhurreiıi Roosevelt üç haftalık is
tirahatten sonra tekrar Yatington'a av
det etti. Roosevelt'in bükümetı merke
zinde bulunmadığı üç hafta zarfında is
yan eden i.yin azalan, Cümhurreiıini 
karıılamak için mızıka ile istasyona git .. 
tiler. Rooıevelt'in ayan azalarına ilk sö
zü §U acı serzeniı olmuıtur: 

- Ben burada değilken fena olmak
tan Wirt olmağa doğru yürüdünüz. 
Wirt Cümhurreisini ve "beyin tröstü" 
denilen müıavirlerini şiddetle tenkib 
eden bir adamdır. Rooıevelt bu sözlerile 
fenalıkta o kadar ileri gittiniz ki Wirt 
gibi dütünüyorsunuz, demek iotemittir. 
Bundan sonra üç haftayı balık avlamak-

toyluğuma mı, tecrübesizliğime mi 
her ne ise, yarı acı, yarı mahzun 
güldü: 

- Hayır, azizim. . Asıl yanılan 
aldanan sensin .•• Hiç biP keyif, 
hiç bir zevk, hiç bir eğlenti, bida
yette insanı, birden sarıvermez. 
Çok defa insan, kendi kendini al
datır, fakat yavaf yavaf kendini 
kaptırıverir. 

- Sen, ihtimal, kumarı düşüne
rek böyle söylüyorsun! 

- Kat'iyyen. • • paralı bir ada
mın, eğlenememesi, sırf, kendi ken 
dine dimağına yaptığı telkinin ese
ri olan bedbini yüzündendir. Bir 
bara gidersin, bet dakika geçmez, 
canın sıkılır, çıkarsın ••• Biraz di
~ini srk, otur ••• Gözün alıfsın, eğ
lenecek neler görürü, neler bulur • 
sun! ..• 

Halim Siret, bunda biraz haklı 
gibi: 

- Belki de ••• , 
O, hak verdiğimi görünce cesa

retlenmi,ti: 
- Belki de, deme. • • muhak -

kak. .• Hem, sorarım sana, neden 
bir kotra almıyorsun? Senin gibi 
spora meraklı bir adamın neden bir 
kotrası olmasın? 

Taaccüple doğrulmuştum: 
-Kotra mı? • 
- Öyle ya ••• büyük bir kotra 

• * * 
Arabistan muharebesi: 

Arabiıtan'da lbnissüut ;le imam Yah· 
ya araımdaki harp, iınam'm mağlübi • 
yeti ile neticelenmesi ,muhtemel olan bir 
safhaya girdi. Uk müsademede Hicaz 
ve Necit Kralının oğlu muvaffak olmut 
ve Yahya askerleri geri çekilmiılerdir. 
lbnissüud'un oğlu ve veliahti cenuba 
doğru ilerlemekte devam edecek oluna, 
imam Yahya'nm vaziyeti hayli müşkül 
olacakhr. Bunu anladığı içindir ki imam 
Yahya mütareke teklif etmiıl:r. Yahya'· 
nın Hicaz ve Necit Krab tarafından ay
lardan beri takip edilen siyaseti zaf te • 
lakki ettiği anlaıılıyor. Her halde bu 
mağlôbiyetten sonra Arabistan muhare· 
besinin uzun sürmiyeceği beklenebilir. 

Ahmet ŞOKRO 

alırsın. • • lıter.sen tek başına en • 
ginlere açılırsın, istersen, eşini dos
tunu davet eder, günlerce denizde 
dol~ıraın. • • Kotra, bir alem, bir 
zevktir. Yüzüme taaccüple bak 
ma. • • Senin, timdiye kadar bir 
kotran olmamasına, ben taaccüp e
diyorum. Yahut küçük bir kano 
al. • • Onun da zevki, keyfi ayrı • 
dır. Sen, nebat gibi hep olduğun 
yerde Yatıyorsun, sonra da can lft. 
kıntısından şikayet ediyorsun! 

Bunlarr, hiç düfünınemiftİm: 
- Hiç fena fikir değil ••• 
Halim Siret, hemen ayağa kalk-

mıttı: 

- Derhal faaliyete geçelim mi? 
- Nasıl faaliyete geçeceğiz?. 
- Sana bir kotra, yahut bir ka-

no bulacağız. 
Şatırımştım: 
- Hemen timdi mi? 
- Aklın yatmıtken, sıcağı sıca-

ğına hallediverelim. 
Vücudumda bir gevteklik, bir 

kesiklik vardı: 
- Acelesi yok. • • Bugün, bura

da dinlenmek fikrindeyim. 
Halim Siret, kollarını açarak be

ni temin etti: 
- Korkma. • • korkma. • • Ye

rinden tedirgin olmıyacakam .•• 
Sen, evvela karar ver. Kotra mı, 
kano mu? 

Halil KAmil Film 

Fırat mıntakasrnda pamuk 
ekimi 

ELAZlZ, (Milliyet) - Fırateli
nin pamuk ekimine çok müsait bu
lunması dolayısile pamuk tohumu
nun ıslahı pamuk ziraati üzerinde 
çiftçilerimizin tenviri için Ziraat 
Vekaletince ~hrimize gönderlcn 
pamukçuluk mütehassısı M. Clamk 
Sakit Bey isminde bir müfavirle 
birlikte geldiler. Mütehassıslar E
laziz ticaret odası kulübünde mi
~afir edilmişlerdir. Yakında vila
yetimiz pamuk ekim mıntakalarmı 
tetkika batlıyacaklardır. 

iki erkek bir kadını yaraladı 
SAMSUN, (Milliyet) - Sam~u

na bir saat mesafede papaa köyün
de iki kiti bir kadını ağır surette 
yaralamışlardır. Yaka şöyle ol
muştur.: Sarı Şaban mübadillerin
den Mümin ile Süleyman Kahya 
oğlu Bayram ve Mustafanın ara
ları ötedenberi açıktır. Müteaddit 
defalar kavga etmişler ve hatta bi
ribir~erini yaralmışlardır. Bayram
la Mustafa bu eski kine bir niha
yet vermeğe karar vererek dün ge
ce Mi.iminin evine gidip lamba ya
nan penceresinin camının vurmuş
lardır. Kim geldiğini anlamak üze
re pencereye gelen Mümin karısı 
Nesbiyeye silah sesleri cvap vrmi' 
ve kadıncağız el ve göğsünden ağır 
surette yaralanmıştır. Carih kar
deşler adliyeye teslim edilmiş Ne
sibe de hastahaneye kaldırılmıştır. 

Köylerde gezinti 
AYDIN, (Milliyet) - Halkevi 

köycüler şubesi komite heyeti köy
lerde gezintilerine devam etmek
tedirler. Bugün de, Kadıköy, Yeni
köy, Ovaem'ri, Çe,tepe ve Tepe
cik köylerine giderek zirai, İçtima
i, sıhhi tetkikatlar yapmıtlar ve 
köylülerle konuşmuşlardır. 

Pancar ekimi 
SlV AS, (Milliyet) - Sivasa ya

kın bir istikamette bulunan Turhal 
Şeker fabrikasına pancar ekilmesi 
için memurlar gelmiştir. Şehrimiz
de de tarla sahipleri bu sene pancar 
ekeceklerdir. Sivas tarlalarında 
harbi umumi bidayetinden beri e
kilen ve kışın evlerde yenen bir 
mahsul vardır: "Kocabaf,, bu mah
sul esas itibarile bir pancar kökün
den ibarettir. Çok tatlı olur. Şeker
den farksızdır. Sivas arazisinin ye. 
tiştireceği pancarın iri olace.iıı an
la~ılıyor. 

Tekirdağ ticaret odası kongresi 
TEKlRDAG, (Milliyet) - Şeh

rimiz ticaret odası senelik kongre
sini 24 nisan 934 günü aktedecek
tir. Oda meclisi şimdiden rüzna
meyi müzakeratının hazırlamıştır. 
Rüznamede batlıca ithalat ve ihra
catın teshili ve nakliyat mevzuları 
bulunmaktadır. 

Aydın takımı Nazillide 
AYDIN, (Milliyet) - Nazilli or 

tamektep spor takımının daveti Ü· 
zerine Aydın sanatlar mektebi fut
bol ve voleybol takımları maç yap
mak üzere bugünlerde Nazilliye gi 
deceklerdir. 

_ Kotrasına, kanosuna göre •• , 
Oyle ya , malına göre, biri birine 
tercih edilebilir! 

- Şu halde, ikisini birden ara
rız. ltimize hangisi gelirse, hangi
sini gözümüz keserse, onda karar 
kılarız. Sen, esas itibarile kabul e
diyor musun? Sonradan caymak 
yok. • • Botuna araya girmiyeyim, 
beni de mahcup etme ••• 

Halim Siret' in acelesini anlamı· 
yordum: 

- Telaşından, hemen burada, 
meseleyi halledivereceğe benziyor
sun! 

- Şüphesiz ••• 
- Otelin satılık kotrası, kanosu 

mu var? 
- Şimdi sorgu suali bırak. • E

sas itibarile kabul mü? Kat'i karar 
ver ••• Ondan sonra odana çık, yat 
mı~ıl mışıl uyu .•• 

Halim Siret tereddüdüme kız • 
mıttı: 

- Bu kadar dü~ünmen tuhaf ••• 
Ne düşünüyorsun? para mı? Cebin 
den bir kaç yüz lira çıkarsa, fakir 
düterain, değil mi? Velev bir iki 
bin çıkmrt olsun, sana 1 gene vız 
gelir •• Karın yok, çocuğun yok, 
metresin yok, kumarın yok, içkin 
yok •••• 

Hemen sözünü kestim: 
- Nasıl, kumarım, içkim yok? 

Bugünkü progra 
ISTANBUL : 

12,30 Türkçe plak neşriyatı. 1 
PLik neşriyatı. 19,15 Ajanı ve mu~ 
neşriyat. 19,30 Türk musiki ne§r1 
(Eliza H. inci H. ülkü H. Sevinı 
21,20 Ajans haberleri. 21,20 Necip 
kup Bey orkestrası tarafından m 
lif eserler. 

17,35: Koro konseri. 18,15: PIAk. 18.30ı 
f[.rans. 18,50: Mektepli netrİJab. 19,tO: 
ve yeni operetlerden pliklar. - Mü. 
21,15: Varıova filbarmonik heyeti 
dan konser. 23,40: Dana musikisi. 

B 0 K R E Ş, 364 m. 
13: Borsa. - Plıik. - Haberler -

18: Radyo orkestrası. Haberler. 19115: 
orkestrasının devamı. 20: Univerıite rad 
20,20: Plik. 20,45: Konferans. 21: Se 
konser (klemena Krauaun idareıind• 
Mü.talea. 22,15: Konserin de.amı. 

B U O A P E Ş T E, 550 m. 
18: Berte salon takımı. 18,40: Amele 
yatJ. 19,25: Maria Simonyi taraFındaJ) 
konseri. 20: Müsahabe. 20,30: Operada 
cek temsili nakil. 24: Sahibinin seıi pi .. 

V 1 Y A N A. 507 m. • 
18, 10: Pli..k. 19: Ecnebi ••:r1ah celbi 

ııetri1at. 19,15: Spor haberleri. - M 
be. 21: Viyana senfonik orkeıtra11nm 
ti ve tanınmıt muıanni .,.. muıannİ 
iıtirakile TAGANNILl KONSER. 23: •o 
berler. 23,15: Pli.k ile hafif muıiki. 

B R E S L A U, 316 m. 
20: T acannili serenat konıeri. 21: 1'.ı 

herler. 21,15: Milli: neıriyat. 22,15: Sili• 
•erlerinden orkestra .kon•eri. 23: Ha 
23,·10: Neıeli muıiki. 24: Gece muıikiıi. 

İRTlHAL 
Tüccardan BALCI ZADE MEff 

Beyin annesi ve lzmir Ticaret 
reisi Balcı zade Hakkı Beyin ka 
desi salihah nisvandan Hesna H 
efendi irtihal eylemittir. Genazelİ 
gün saab 11 buçukta Maçka'da J 
Palastaki hanesinden kaldmlarak 
zı teıvikiye camiinde badeledi Y ah 
fendi dergahı kabristanına defn 
tir. Mevla rahmet eyliye. (1 

irtihal 
Seliln.ik eşrafından merhum 

Latif efendinin haremi ve Ayşe 
cı Hannnrn ve Musa ve Nadir 
beylerin valideleri Şefika Hanım 
bir hastalığı müteakip vefat e 
Cenazesi bugün Şiılide Osman B 
Rumeli caddesinde Hasan Tahsin 
aparhmanınm 2 No. lu dairesinden 
10 da kaldırılıp Osküdardaki aiJe 
rına defnedilecektir. AU.ı. ~t 
leıin. 

Önümüzdeki pazar günü rnatiıl' 
saat 17,30 de 

Fransız Tiyatrosunda 
meşhur tenor Miguel Fleta'nın 

konseri. 

ZA YI - Adapazar Türk ticaret 
sının 12.857 ve 12.858 hisae ıene 
zayi ettim, yenilerini alacağnndıaJI 
mü yoktur. 

f '1tilliy~I 
Asnn umdesi " MiLLiYET" 

ABONE ÜCRETLERİ 
Türkiye İçin HarİÇ 

L K ı.. 
..Mil • • 8 

3 ayhir ..• • • • • • • 4 -
14 6,, ••••••••• 750 8 

12 ., • ••• r • ••• 14 - 2 

-c:i':n evrak ceri verilmez.- Mü 
seçen nüshalar 10 kuruttur.- Ga%•1• 
matbaaya &.İt itler için müdiriyet• "' 
caat edilir. Ca.zetemix ilanlann m••'"' 
tini kabul etmez. 

Halim Siret, hiddetle koluI111 

vurdu: lıtll 
- Senin oynadığın oyuna 

mar mı denir? Sana, bir kadeb 
ki içtin, diye, içki içiyor mu? . 
ceğiz ! Ne mübrem, ne de f 
hiçbir masrafın yok. • • Allalı 
cinden versin, yengen de gö:ı: 
yumacak olursa, bütün maUatf 
na, kalacak. • • Peki, sen, bil 
!arı, bu paraları ne yapacalı 
Genç, bebek değilsin ki güniiO 
rinde, azıvermen ihtimalini, 1 

kesini dütünelim .•• 
Halim Siret'e dargın dargııt 

tım: 

- ihtiyarlığımı yüzüme ~ r 
Nerdeyse, bir ayağın çukurda• 
yeceksin! A 

O , inkar eder gibi başını g 
itmişti: 

- Yok, o ciheti bırak ya. • • 
ihtiyar değilsin, hepimizden fı 
sin. • • Fakat gün görmüf, a 
uslu bir adamsın. • • Bilhaısll • 
vetli karakter sahibisin. Beşer• 
aflara kolay kapılmazsın; be~ 
ihtiraslar seni yıkamazlar. 

- Bu ne kadar iltifat! 
Halim Siret, lakayt bakını)' 

du: 
··d he"e ne mu a - Ne iltifat, 

• d•/ Bitme 1 



1 Haftanın fllmlerl 

Elhamra - Karım Beni Aldatır 
sa. Denizaltı arkadtl1!/arı. 

ipek - Hülya peşinde. 
Melek - Ben bir melek değilim 
Saray - Kocasız k2dınlar. 
Sümer - Nil Haydut/an. Dün -

yayı Dola,an Şarkı. 
Türk - Ya1amak istiyoruz.. 

ELHAMRA 

arım beni 
Aldatırsa 

(Türkce operet) 
enizaltı arkadaşları 

(Fransızca) 

1934 

Dedikodulli bir talak 
Harpten sonra s'.nema bugünkü 

mühim mevkiini itgale ba,ladığı 
sıralarda ilkönce iki isim işitmit
tik: Douglas Fairbanks ve Mary 
P ikford (Asıl isimleri Douglas 
Uldmann ve Gladys Smith). 

Bu iki artist 28 mart 1920 de ev
lenmişlerdi. O tarihte birinin ya~ı 
36, ötekinin yirmi yedi idi. O ta
rihten sonra her bir inin çevird i ği 
filmler sinema aleminde b:rer ha
dise tetkil etmişti. Herkes bu iki 
töhretin birleşmesine "Model izdi
vaç,, nazarile bakıyorlardı. 

Geçen senen 'n sonuna doğru ay
rılacakları fayi oldu. Jİie olmuttu? 
Neden ayrılıyorlardı? 

fahi bir mukavele yaptı. Senenin 
altı ayını Hollywood'da geç'.recek 
ve karısının arzularına ramolacak, 
fakat senenin diğer altı ayında da 
serbest kalacak, kendisi ne İsteıse 
onu yapacak. 

I 

ıülya ku~u) /ilminden bir ııahne 

ry talak talebinde bulundu. istida 
muamelesini takip etti. Hollywood 
un "model izdivaç" ı da bozulmut· 
tu. 

Elhamra sineması bu hafta ipek 
stüdyosunda geçen sene tehir ti -
Yatrosu artistleri tarafından çev -
rilmiş olan (Karım beni aldatı~a~ 
operetile fransızca (T unnel) ısmı 
ni alan (Denizaltı arkadatları) fil 
mi geçmektedir. Her iki filmin de 
bu ilk gösteriei değildir. 

(Y afantak istiyoruz) /ilminden bir sahne 

1927 ye kadar karı kocanın saa
detin\ bozacak h:ç bir şey yoktur. 1 

Fakat Mary'nin annesi öldükten 
sonra uygunsuzluk batladı. Avru
pa seyahatinden sonra Mary büs
bütün değitmitti. Bir defa methur 
sarıfın saçlarını kesmif, yeni film 
projeleri bazırlamıftı. Fakat Doug
las stüdyodaki mahdut mesai haya 
tından artık bıkmıttı. Servetleri ol 
duğu için artık şöyle bir kenat'a 
çekilip inzivada yaşamak daha iyi 
olacağını söylem· tti. inzivadan da 
kasti sadece stüdyodan çekilmek 
ve uzun seyahatlere çıkmaktı. Fa
kat Mary stüdyodan ayrılmak iste
medi . Altı yatından beri alıftığr 
bir hayatı b irden b ire terketmek 
Mary'ye ağır ge!iyordu. Doug sesi
ni çıkarrı·adı. Karısı da "Koket,. ve 
"Demir maske,, İsminde iki film 
çevirdi. Bu, 1929 senesinin ilk ay
larında idi. 

Bu tarzı hal bir zaman için itle
ri düzeltti. Hatta bu uzlaşmayı da
ha iyi tebellür ettirmek maksad : ıe 
beraber bir film çevirme~e de ka
rar verdiler ve o sene içinde bir 
film çevirdiler. Ondan sonra da se
yahate çıktılar. Fakat artık anla
şılıyordu ki ayrılıt gayri kabili iç
tinap bir hale gelmi,ti. Çünkü Ma
ry deniz tuttuğu için seyahati sev
mez. Bu sebepten tek başına Holly 
wood'a avdet etti ve Kiki filmini 
çevirdi. Douglas ta dönüşünde ay
rı bir film çevirdi. Bu ayrı ayrı dö
nüt hayli dedikodulara yol açtı. 
Douglas tekrar tek batına lngilte
reye g'tti. Dönüşünde karısına U
zak Şark'ta bir seyahat teklif etti. 
Mary kabul etmedi. Douglas yal
nız batına yola çıktı ve iki film çe
virdi: Robenson ve seksen dakika

da devri alem. 

Doug film müstahsili olmak için 
lngiltereye döndü. Oturdukları 

Pickfair kötkünü karısına bıraktı 

ve galiba da bu kötke ayak atmak 

niyetinde değildir. li>EK -
Hülya peşinde 

(Fransızca) 
Oynayanlar: Kate de Nagy 

. Bu. film neşeli, eğlenceli ve Ş~ • 
r~n hır filmdir. Güzel Macar artıs
t~ Ka~e de Nagy çok güzel ve c;a - : 
zı pbı royun oynamaktadır. Fıl -
~~n me vzuu: Büyük hevesinde bir 
kuçük k a tibe kendisini bir zengin 
~ocu~una Konte sdiye tanıt~o~. 
engın çocuğu da kendini fakır hır 

m~ınur diye tanıtıyor. Bütün fil • 
~ın . kuvveti bu kartılıklı yalanın 
uzerın · . k . MELF.e ıstınat etme tedır. 
- K. -. 
Ben bir 
Melek dağilim 

(Fransızca) 

G 
Oynayanlar: Mae We•t • Gary 

rant 

Bud~~ın büsbütün başka çetit, şa
~anı k 1b_kat bir eserdir. Ve hoşa gi 
k ece . ır teydir. Amerikanın en 
uvvetlı kadın artistlerinden Mae 

W est bu filmin_ b~tün yükün~ üs- j 
tüne almıt ve adı kadın rolunde 
fevkalade muvaffak olmuştur. 40 
yaşında olduğunu iddia eden ve ha 
kikatte elli yaşından fazla olan bu 
kadının hala endamı, eaası, hatta 
güzelliği oyunu kadar şayanı hay
rettir. 

Mevzuu: Bir sirkte çalıtan adi 
bir kadının tali tesirile yüksele yük 
sele zengin erkeklerin metresi ol
ması ve sonunda bunların güzel bir 
milyarderle evlenmesidir. Filmin 
bilhassa bir muhakeme sahnesi ço!< 
muvaffaktır. 
SARAY 

Kocasız kadınlar 
(Fransızca) 

Bu film elim ve tedit heyecan 
veren sahnelere maliktir. Bu yfü: • 
den haileli çehreler almıştır. 

Suçlu anaların vaziyetini tetk ik 
eden bu e:erin mevzuu, bu gibi ka 
dınların kabul edildikleri hususi 
müesseselerde ne kadar zalimane 
ve şedit muamele lere maruz !;al -
drklarını göstermesi yüzünden çok 
şayanı dikkattir. 

Bundan başka bu sinema bir 

ismet Paşanın bir makalesi 
l'k (Başı ı inci sahifede) man bir hatırai şükran ile anaca • 

'J.:a~ ha; 'Plerin içinde yctiştimştir. i!ım. 
1 k ~~e fedakarlık ve kahranman
·1 .' •r kıta için ve bir kumandan 
İçıd acı[ meziyetlerin bQfında buy" ıığuna daima misal olmuftur. 

1 .. arım vücudunu, yükler gibi, güç
ııkte eyer üstüne attıktan sonra, 

tek eliyle atını siddetle sevkeder 
ve buhranlı noktalara azmını ve 
canlılığını yetiştirirdi. Şeref hiui 
Ve vatanaeverlik hıraı bütün mev
cudiyet;ne hakim kalırdı. 

Sulhten •onra Cümhutiyeti Ber
lin' de temaU etti. Son hastalığına 
kadar bu büyük vazile•inde de yük 
şek kabiliyet göstermİftir. Bulun
duğu memleketi hulii• ile aeverek 
vazife yaptı. Almanyadaki türk ce
miyetleri ve türk talebesile yakın
dan alakadar oldu. Bu itibarla da 
kaybımız çok acıklıdır. 

Kemalettin Pll4a ile sinirlerin 
çok gergin olduğu müste•na za
ma~l~~da .beraber çalıştık. Kema
le.ttın ı daıma ve samimiyetle sev
dık. Bu •atırlar onun yüce hatıra
·~na kar,ı eaki bir arkadafının de
rın acılar ••zan yüreğinin vefa 
hayranlık ve aaygı duygıılarını~ 
ifadesidir." 

iSMET 

azi Hz. ile Alman reisicumhuru 
rasında teati edılen telgraflar 

ANKARA, 19 (A.A.) - Ber. 
l ın sefiri Kemalettin Sami Pa,a _ 
nın vefatı üzerine Almanya Reiıi
cümhurıı Von Hindenbourg Haz • 
retleriyle Reisicümhur Hazretleri 
arasında atideki telgraflar teati 
edilmi,tir: 

Gazi Mustafa Kemal Hz. ne; 
Şimdiye kadar beslenilen ümit -

lerin hilafına olarak sefir Ceneral 
Kemalettin Sami Paşanın deva bul 

f
maz bir hastalık avakibinden ve • 
at ett' •· h k 

ı .d •gı ah rini alarak fev a • a e ·· bınuteessir oldum. Yurdunu • d d u 
1
Yerine getirilmiyen ziyaın· 

) .~~- '? ayı derin alakamın kabu • 
unu rıca d . 

.. k"I e erım. Müteveffa en 
mu' u zam 1 Almanya an arda vatanının ve 

nın ha 1 sefir sıfat' 1 Yrına ça ıtmış ve 
iki devlet? ~ meıbuk faaliyetinde 
nız idame nd ~~1tluk bağlarını yal -
meğe ınuvaff :k tarı in dahi eyle • 
yanın bu v • olmuştur. Alman • 

Reih Reisicümhuru 
Hindenbourg 

Almanya Reı;ıicümhuru Mareşal 
Hindenburg Hz. Berlin 

Sefirimiz Kmalettin Sami Pa,a • 
nın bizi fevkalade müteessir eden 
vefatı dolayııiyle zatı devletinizin 
lutüfkar takdirleı'İ beni fevkalade 
.mütehasıia etınittir. Bundan dola
yı zatr devletinize en hararetli te • 
tekkürlerimi arzederim. 

Kemalettin Sami Paşan f • 1• ın ve a -
tıle kıymet ı evlatlarınd b' · . 
k b d T .. k' an ırını ay e en ur ıye Al 

h d 1 . . • manyanın 
fa ıı ev etınızde mu" t ff .. · eve anın 
matemıne samimiyetle uk b 
1 . . k' k v u u -an ••tıra ıne artı daim .. h . k I a mute as sıs a acaktır. 

Gazi M. Kemal 

Berlinde cenaze merasimi 
BERLIN, 19. A.A. - Bu aaba.h Ber 

linin Türk mezarlığında Türkiyenin 
Berlin büyük elçiai merhum Kemalet
tin Paşanın cenaze tnerasimi yaprl .. 
mıthr. Merhumun Türk bayrağına sa
rılmış ve ilk bahar çiçekleri ile örtül
müı olan tabutu, küçük camiin önün
de açık havada ve güneıin altında idi. 
Cenaze namazı kılındıktan sonra ta .. 
but sefareth&neye naldedilmi~ ve 0 • 

rada resıni cenaze meraaiıni yapıl
mış.tır. Bu merasime Alman hükUme. 
tinin mümesailleri, sefuler heyeti, or
du ve donanma mümessilleri, nasyo
nal soayali&t hücum kıtaatı, PP~anın 
d0&tları ve Türk kolonisi itı;rak et
mittir. 

Tabutun Üzerine bir çok çelenkler 
konulmuş ve bu meyanda Alman hü-
k" .. 
umebnın beyaz ve penbe krizantem-

lerle vücude getirihnif Alman renkle· 
rini taıryan çelengi ile milli müdafa 
nezaretinin defne dallarından yapıl
mıı çelengi göze çarpmakta bulun
muıtu. 

Hariciye nazırının sözleri 
Hariciye nazın Baron Fon N t 

hük. • . oyra 
umetı:ı çelengini koyarken heye-

canlı ve htrek b_ir aeale şöyle dedi : 
- Bu çeltngı Alman kabinesi na

mına ııazederken kalbim matem için
dedir. Derin bi_r he_dere '(ark olmul 
olan Alman mılletı bu dakikada be
nimle beraber sadık do&tunun tabutu 
önünde bulunuyor. Biz merhumun 
şahsında bir &ilah arkadaşını, tecrübe 
li bir diplomatı, t1e kahraman bir mil
letin ihlaskcir, necip ve mümtaı; bir 
mümessilini selômlıyoruz.. Alman hü
kümeti ve Alman milleti, milletl"r'.mi
zin dostluğunu tarsın etmek, derın· 
le ıirmek için merhumun yapmış ol-

müddet için maruf ve birkaç defa 
şehrimizde kendini tanrtmıt Arjan 
tin1i Eduardo Bianco orkestra ve 
revüsünü de angaje ederek prog • 
ramına ilave etmittir. 
SUMER (Eski Artistik) 

Dünyayı 
Dolaşan şarkı 

(Almanca) 
Nil haydutları 

(f ngilizce) 
Bu sinema bu haftadan itibaren 

yaz tarifesine ve iki film göster -
n_ı~ye batlamıştır. Bunlardan biri -
sı .nethur tenor Şmit'in evvelce ay 
n · inemada geçmit olan (Dünyayı 
ı'. ..şan prkı) filmidir. Diğeri ken 
c. · ümitsiz hasta zanneden bir er 
k e sevişen bir kızın çölde ge • 
c: · ikleri tehlikeli bir maceranın 
h • e : idir. 
: .J, .. K 

\ :ışamak istiyoruz 
(Fransızca) 

0 :;nayanlar: /ames Cogney 

O zaman:ı kadar sakin bir ha
yat geçirmitlerd;. Mary birden de
ğişti. Evinde resmi kabuller tertip 
etti. Doug bu yeni hayata alışamı
yordu. Bunun üzerine karısı ile si-

Madge Evan•. 
Bu filmin fransızca ismi Le 

bataillon des sona amour'dur. Ve 
meşhur bir eserdir. Kıymeti itiba -
rile tayanı dikkat olan bu sanat e
serinin mevzuu bir ıslahhanede ço 
cukların hayatı orada bunlara ya
pılan muameleler, muhtelif tekil
deki idarenin muhtelif semereleri 
ve nihayet aşk ve heyecan. 

Bu filmi fayanı tavsiye görürüz. 

Fransız notası heyecan uyandırdı 
(Başı 1 inci sahifede) 

lunduğu beyan edilmektedir. 
Şu halde Almanyanın mühim 

miktarda silahlanmasını meşru kı
lacak bir mukavelenamenin imza 
edilebilmesine müsaade baht ola
cak derece müessir bir icra temina
tı siıteınine müstenit bir itilaf 
aktine çalıtmak icap eder. 

Fransa kendi emniyetine ait terait hak 
kındaki kaygulannı en ileriye .. ürmek 
mecburiyetindedir. Esaıen Fransa ken-

tır, 

Hariciye nazınndan sonra Papanın 
vekili Moruenyor Oroenigo sefirler 
heyeti namına aon defa olarak merhu 
rnu aeliunla.mııtır. Müteakiben Aaya
da .h~rp etmiı eski muharipler cemi
Y~~ının fahri reiai olan ve Çanakkele 
mudafaasma ittirik etmit bulunan ce
~"~":1 Schlee P- mezkür cemiyetin 
a ~ azaıından olan merhumun as -

ke'B meziyet~erini tadat etmiıt.ir. 
u tnerasımden sonra tabut, bir top 

arabasına kon ı b . 
b "lüJc' ··'- u.mUJ ve u aırada hır 0 ..... er ael·- · · "f . Al ---... reunmı ı a etmiı~ 
tır. ay anhalt ist ... yonu .. 
'h h k na mutevcc-

cı ~n _are et e~iş.tir. Na.ayona.I aoa-
yahst hmıaye mufrezeleri ilci tarafta 
saf tetkil ebni•lerdi. Süvari polialer 
alayın batmda buJunuyorlar ve bir ta
bur asker, muzika başta olduğu halde 
onlan takip ediyordu. 

Üç zabit merhumun nitanlarmı ta
şıyor ve hemen tabutun arkasından 
geliyorlardı. Bu zabitleri merhumun 
a.il~i -~fradı, Türkiye sefareti erkinı, 
Reıaıcmnhurun miime.Milleri milli mü 
dafaa nazın, sefiTler heyet'i Türk 
kolonia ve bir polis müfrezesi takip 
ediyordu. 

İstasyonun methalinde bilhaua M 
Hitlerin tahaına merbut olan naıyonal 
soaoyaliat himaye müfrezea.i selim r&· 
aimeaini ifa etti. Tabutun ia.ta.ayona 
~~li eına.sı_nda bir piyade bölüğü iiç 
tufek ateşı ıle cenazeyi selamla.dı. 
Devlet polis müfrezesi de J><!ronda 
son selamı ifa ettikten sonra tren ha
reket etti. 
Yarın sabah konvanşiyonele bağlı 

vagonla getiriliyor 
Berlin sefirimiz merhum Kemalet

tin Sami Paşanın cenazesi Berlinde 
trene bağlanan bir vagonla hareket et· 
nıi~tir. Cenaze yarm sabah konvan -
aiyonel treııine bağlı ola.n vagonla ge 
lecektir. istasyonda asker ve pot;. 
bulunarak merasim yapılacaktır. Ke .. 
1'taletlin Sami Pata vefatmdan evvel 
p _derinin medfun bulundu~u SinoPta 
ve babasının yanında defnini vaıiyet 
ettiğinden cenazesi. vapurla oraya nak.. 
!edilecektir. 

Kemalettin Sami P14anrn Be_rli_n • 
de bulunan hemşiresi dün tehrınuze 

di emniyeti meseleıini diğer alakadarla
rın emniyetinden ayat ebnez. 

Fransa lngiltere ve diğer bir çok hü
kumetler Almanyanın milletler cemiye
tine tekrar rirmeıini ıilihları bırakma
ğa aiti bir mukavelename iınzası için e. 
saslı bir tart addetmekte mütefiktirler. 
Şu halde yukanda zikri geçen icra te
minatı ıistemini tahakkuk ettirmek i
çinde Almanyanın milletler cemiyetine 
avdeti zarurid:~. Halbuki M. Eden Bu
Jinden bu huıusa dair müsait hiç bir 
hal sureti getinnemitlıir. 

Gazetelerin mütaleatı . 
LONDRA, 19. A.A. - Beyaz kitabm 

neşrinden baıka, sili_!>!"':' bı~akma me
seleai hakkında resmı hıç hır beyanat
ta bulunulmamııtrr. 

lngiliz matbuatında, " Silahları bı
rakma çıkmazı'' yerini, büyük mikyasta 
bütçe meıeleıine terketmiıtir. 1 

Gazeteler, müttefikan, Fransa notası
nı aon ıöz olarak tanunak mecburiyeti 
olduiu takdirde, silahları bırakma itinin 
arbk siyasi faaliyete imkanın veremiye 
cek bir tekle gireceğini yazmaktadırlar. 

Deyli Telegraf, ıunlan yazıyor : 
" Almanın mutalebatına kartı Fran

sızların ittihaz ettiği vaziyet tamamen 
haklıdır. Fakat bu hak en son v~ziye!
te ancak kuvvet ve harp ile ta~bık edı· 

' lebilir." 
Taymia gazetesi iae şunlan yazıyor: 
" Alman tezinin tamamile ğayri ma

kul olduiu söylenemez. Almanyarun, si
lahları bırakma projesinde taaruzi silah· 
lariyle müdafaa silahları arasındaki far
ka dair ileri sürdüğü noktayi nazarın 
makul tedbirleri atdığına deller gö.teri
Jebilir mi?" 

Fransız gazeteleri ne diyor 
PARIS 19. A.A. - Havas bildiri· 

yor : Gazeteler, umumiyet itibarile 
Franaanm lngiltereye olan cevabını mü
ıait bir ıurette L Esir etmektedirler. Sos 
yalist ve komüniıt gazeteler hariç olmak 
üzre, bütün matbuatın noktai nazan, 
ıu suretle hüliua edilebilir : 

Hükumet, Almanyanın tekrar ıilah
Janmaarru resmi bir fekilde tanımağı 
kati olarak .cddetmekte haklıdır. Çün
ki açık bır ıureHe teyit edilen bu tekrar 
siliıhlanma Fransaya batka bir tekil in
tihabına imkin bırakmamaktadır. Frftn -

sanın ldığr vaziyet Cenevreye av~et~ 
tazammun etmektedir. Bu da evvelkı hu
kumetler tarafından tatbik edilen Ce
nevre siyasetine uygundur. Hük~me!i~ 
verdiği karar bütün fikir temay!1llrnnı 
temsil eden nazırlar tarafından ı\tıfakla 
verilmittir. Bu da karann rnil}etin derin 
hiııi alına uygun olduğunu ısbat ed~r. 
Nihayet Fransanın ittihaz ettiği ve Jllll: 
diden Lehiıtanın küçük itilafın harareth 
taıvibine mazhar olan bu açık hattı ha
l"ekelin harpten bilhassa müteessir ol
mut bulunan Franıanın emniyetini teh· 
likeye düşürmemek hususundaki derin ı 

· · · · diğer mem 

Doug bu işlerle metgulken, Ma-
Mary de diğer taraftan sahneye 

avdet etmek fikrindedir. 

(Ben bir Melek Değilim) filminde Mae West 

leketler tarafmdan da anlaıılacağında 1 
fÜphe yoktur. 

Petit Pariziyen gazetesi bu hususta 
diyor ki : 

Franıız cevabı, emniyetimiz için ve a- ı 
li.kadar diğer devletlerin emniyeti için 
daha az tehlikeli bir esas üzerine itili.f 
kapuını hiç bir suretle kapamamakta
dır. Bilikia bu cevap müzakereyi Ce
nevrede wnmni komisyona aevketınekle 
mezkUr kom.i_~yoı_ıa '?Ütıa}<•tatı bafka v: 
belki daha mumur hır plan üzerine nak
letmek fıraatmı vennekted.ir. 

Ovr gazeteıi diyor ki : 
Bilha.sa timdi lnarilterede Londralı

larrn emniyetinin Parialilcrinki.nden faz
la olmadığı anlatılmaya batlamıtlır. 

Rodosta 

Hadiseler olduğu haberi 
tekzip ediliyor 

ROMA, 19 (A.A.) - Bazı ec
nebi gazeteleri, Rod'os adasında 
aiyasi mahiyette bir kargaıalık 
ı;ıkmıt ve bu kargafalığın zabtta 
ıle ahali arasında niza.a sebebiyet 
vermit olduğu §dc:linde bir haber 
netretmitlerdir. 
d' Bu haber, aaıl ve esastan ari • 
.~r. ~esefe ••rhot bir takım köy-

lulerın kendi aralarında kavga et
m~leridir. 

Fransa tehlikeleri karanlıktan ziyade 
aydınlıkta düıünmeği tercih ediynr.ln
gilterenin bir kelimesi, tereddütleri iza. 
leye kafi gelecektir. Eğer lngitlere l================
Fransarun yanında bulaeakl<r." derse, 
silahlanma meıeleıinde hiçbir buhran 
kalmıyacaktır. 

ltalyadaki akisler 
ROMA, 19 A.A. - Franaanın Lon

draya verdiği cevabi nota 1 tal yada ıız 
çok hayret uyandırmııtır. ltalyada, 1 n
giltere efkarın ta~bik zamanlannı kabule 
temayül eder tarzda inkiıafının Fransa
ya daha uzlatıcı bir hattı hareket almak 
imkinını vereceği zannedilmektı.:dir. Fa 
kat bu nikbinlilik son günlerde azalmıt
tır. Gazeteler, itilafgirizlik tezinin her 
tarafta galip geldiğini ve bu tezin bir 
pazarlık tehlikesini bertaraf etmek ister
ken ıiıah yarııına yol açtığını yazıyor· 
lar. Gazetelere nazaran, Franıız notası 
nın vaziyeti tenvir hususunda büyük bir 
faydası olmut(.'1r. 

Beyaz kitapta neler var? 
LONDRA, 19.A.A. - 14-2 ve 17-4 

tarihleri ara11nda silahlan bırakma hak
kında verilen muhtelif muhtıraları ihti
va eden bir beyaz kitap neıredilmiıtir. 
Bu kitapta 17-4 tarihli Fransız nota.sı, 
ve Alman hükılmetinin 29.1 tarihli ln
giliz muhtırası hakkında cevabı da var
dır. 

Bu cevap, Alman hükUrnetinin lngiliz 
muhtıraıınr kabul için ileri ıürdüğü ih
tiya~ kayıtlannda yapmıt olduğ'u deği
tikliklerin bir hUlasaııdır. Almanyan:n 
istedikleri. ara11nda, taaavvur edilen 
muahede projeıinin ilk bet senesi jçi~
bombardur '" tayyarcıi o!mad n tedafıt 
hava kuvvetlerine malik olmak hakkı ve 
ikinci be$ senelik devre nihayetinde de 
hava aila.i,lan müsavatı vardır. 

Almanya, lngiliz muhtıra11nda kayde 
dilen ıilahları bırakma tedbirleri muahe
denin ikinci bet senelik devresinde ta
mamen tatbik edilmek şartiyle nazi te
§ekkülleriyle hücum kıtaları ve dii<er te
tekküllerin ğayri askeri mahiyetlerini 
temin eden yeni. ,ekil ile kontrol etme
lerinin birinci bet sene nihayetin ctehi
rini kabul ediyor. 

Almanlar ne diyorlar? 
BERLIN, 19. A.A. - Alman mat· 

buatı, Franıarun Londraya verdiii ceva .. 

&romura\ 
.. l(no\l• 

ahr!anıı 

sinirteriniıe 

ha tüm 

bı menfi ve iJİ uzatıcı mahiyetle lelik.. 
ki etmekte ve bunu giriıilen doğTudan 

doğruya müzakerata nihayet verdiği ka
naatinde bulunmaktadır. 

Yan reımi Correaponı Politik, Fran
ıanrn, artık aili.haızlanmadan bahsetme
diği ve emniyet meselesindeki inıiJiz 
tavizatıru nazan itibare almadığı ıçın 
konferansın esaalannı ihl.ilettiğini ya
zarak diyor lci : 

Fransa Versaillcs muahedesini ihlile
diyor. lngiliz beyaz kitabı, lnııiltere, 1-
talya ve Almanyanın daima si?i.hırz· 

lanma aiyaaeti takib ettiklerini göıter

mektedir. 

Müzakerat devresi kapandı mı? 
LONDRA, 19. A.A. - Beyaz kitab111 

neıri, lngiliı: hükümetinin bir silihıız
lanma mukavelesi akdi için yaptığı gay 
retleri herkese bildirmeye lüzum aör .. 
düiiünü ishal etmektedir. Umumi inti• 
ba, Mac Donald plimle esası kurulmut 
olan müzakerat devresinin lc:apand.ir 
merkezindedir. 
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HİKAYE 

Süheyla şen ve mes'ul Eski
'§«tirden birinci mevki kompar -
tmıanda lstanbula dönüyordu. Üç 
hafta Eskişehirde hasta annesi -
ne balmııttı. Biliyordu ki latan -
bulda kocası kendisini bekliyor -
du. Annesi de tamamen iyileşmiı
ri. 

Haydarpa§ada kendisini kaı- -
,ılamağa gelen kocası Cemili üç 
L.fta içinde çok ihtiyarlamı§ gör
dü ve içi ezildi. 

Eve girdiği zaman her §eyi 
yerliyerinde buldu. Hayatın ahen
ginde hiç bir bozukluk yoklu. Bir 
kahvealtı etmek için bahçeye çık
trlar. Kadın sordu: 

- Cemil, ben yokken neler 
yaptrn? 

- Hiç .. sadece can sıkıntı -
sr geçirdim, o kadar .. 

- Hiç bir yere gitmedin mi? 
- Hayır, bir iki defa Hamit 

Beylere gittim. Orada biriç oyna
ndı:. Sana da yazmıştım ya .. 

- Fakat ben bu Himit Be -
. yin metresinden hoılanmıyorum , 

Cemil omuzlarını silkti. Hamit 
Beyler komşu köşkte oturuyor -
!ardı. Süheyla sordu: 

- Sen de onları davet ettin 
mi? 

- Hayır, kimseyi çağırma
dım. 

Kucaklattılar. Cemil dedi ki: 
- Artık ben gideyim, istas -

yonda epice vakit ka7f>ettim. Bi· 
lirsin ya, patron iş başında olmak 
gerek. Aktama erlcen gelirim. 

Süheyla içini çekti. Bir insan 
İstediği zaman serbest kalamadık
tan sonra, patron o1muı, neye ra
rar? Fakat gelişinin daha ilk gü -
nünde kafa tutmak istemedi: 

- Evet, evet, dedi, git! 
Kötkün babç.eıi biraz geni~çe 

idi. Süheyla yorgunluğunu aldık
tan sonra, şöyle biraz hava alır.a
ğa çıktı. Bazen felaket pembe bir 
kurdeli teklinde de tecelli eder -
"llıit· 

Genç kadın bir gül dalında bir 
ıül kadar taze ve pembe bir kur
deli gördü. Evveli ehemmiyet 'iter 
medi, fakat sonra merak ettı. Bu 
kurdeli da değil, breteli.. Eline 
aldığı bu şerit parçası parmakJ.,.. 
nm yakıyor gibiydi. Acaba kendi 
bretelisı mı? Fakat nasıl olur da 
kendi bretelisı böyle gül dalına 
bağlı kalır? Bir defa üç hafta Es
kitehirde kalmıştı. Sonra bu kur
dela parçası yepyeni bir ıeydi. De
mek ki kendisinin değildi. 

Birden ayaklan gevşedi, kalbi 
burkuldu. Elinde ıtuttuğu bu itham 
edici bez parçasının manasını an· 
lamağa çalışıyordu. Bu breteli el
lisine yaklaşan aşçı kadının ola -
mazdı ya .. 

Süheyliyi birdenbire bir hıç -

~--
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kırık tuttu, ağlamağa başladı. 
Akşam Cemil köşke erken dön

düğü zaman, kan koca arasında 
müthiş bir kavga oldu. Cemil de 
hayret içindeydi, fakat kansının da 
bu kadar kıs:lı:ançlığına tahammül 
edemiyordu. Feveranlı bir zama -
nmda kaJ>IYl arkasından tiddetle 
kapattı ve çıktı, gitti. Gece geç va 
kit ki>!ke dömnüştü. Tekrar yeni 
bir sahne .. Süheyla diyordu ki : 

- Ben geldim diye metresini 
buraya alamıyorsun. Beraber İs -
tan bula gittiniz değil mi? 

Ertesi sabah Cemil erken git
tiği için tekrar yeni bir sahne .. 
Artık ondan sonra Cemilde ev mu 
babbeti kalmamıştı. Altı ay geç -
meden de ayrıldılar. 

.. * • 
Süheyla çok muztaripti. Çün -

kü Cemili severdi. Kocası kusu -
runu itiraf etseydi, onu affedece
ği muhakkaktı. Fakat taliktan son 
ra dahi yalancılığım bir türlü ka -
bul edemiyordu. Evini bıraktı, Ba
lıkesire Annesinin yanına dön -
dü. 

Bir müddet sonra Cemilin baş
ka bir kadınla evlendiğini i§itti -
ği zaman, büsbütün sarsıld'ı. Fa -
kat Cemilin ikinci karısının da i
hanet göreceğini diiJünerek için i
çin zalimane bir memnuniyet du -
yuyordu. 

Aradan aylar geçmişti. Balıke
sinle çıok cam sıkılıyordu. lstan -
bula geldi. Güzel bir yaz günün -
de evvelce oturdukları k~kün et
rafında dola§ıp, eski batıralarile 
batbaşa kalmak ihtiyacını duy -
muş hı. 

Eski k<i§ke tanımadığı yeni bir 
aile taşınmıştı. Fakat kom§u köş
kün sahipleri orada idiler. Hatta 
bir aralık eski komşularını ziyaret 
etmek fikrine geleli ve köıkün ka
pısını çaldı. Hamit Beyin met -
resi evde idi, eski komşuya büyük 
bir hüsnü kabul gösterdi. Dereden 
tepeden, eski hatıralardan bah -
sederlerken, bir aralık bu kadın 
dedi ki: 

- Bir gün farkına vardım ki, 
kocam beni aldatıyor. Kızma
dım, bağırıp çağırmadım, fakat 
(dişe dit) dedim. Zarifiyi tanır
sınız, onun bana temayülü oldu -
ğunu daima hissederdim. Ona si
zin k~kün arka tarafındaki bahçe
de, gül ağaçlarının arasında ran -
devu verirdim. Küçük duvarı at -
lar, bahçeye girerdik. Bir akşam 
sizin ahçı kadın az kaldı bizi ya • 
kalıyordu. Kaçarken acelemden 
kombinezonumun bretelası gül a -
ğacına takılıp kalmı§tı. Ondan 
sonra Zarifi Kadrköyünde bir oda 1 

tutmuştu. 

Fakat kadın hikayesini uzat
madı. Çünkü karşısında sap sarı, 

Güneşin Oğlu 
Baykut'un batı Semiranın göğ- ı 

süne dütmüttü. 
Semira yavatça Baykut'un batı 

nı yastığın üzerine bıraktı .. Ve ge
niş bir nefes aldıktan sonra, gözle
rini kapıya dikti ... 

Gece yarısına kadar bekledi ... 
Semira'nın kimi beklediği belli 

değildi. Yalnız, o gece belli olan 
bir teY vardı: Semira, Baykut'u 
sevmiyordu .. 

Artık, Baykut'u, dünyanın bü
tün mabutları bir araya toplan•a
lar ayıltamazlardı. 

Semira, dıtarda dolapn bir a
yak sesi duymuştu .. Yavatça kapı
yı açtı .. Ve karanlıkta beliren bir 
gölge gördü: 

- Sen misin, Mirva? 
Bir erkek sesi cevap verdi: 
- Benim ... 
Gölge kapıya yakla~tı. 
Semira seslendi: 
- Haydi, gel.. 
- lçeride mi? 
- Evet ... 

~azan: lskender FAHReDDIN 
Mirva tereddütle kapıdan baktı: 
- Uyuyor mu? 
- Öyle derin bir uykuya daldı 

ki .. Belki yarın bile uyanmaz. 
Kral Otaser'in muhafızı yavas 

yavat yürüyerek odadan içeriy; 
girmişti. 

Mirva, bir kaç gün evvel Baykut
tan dayak yiyen delikanlı idi. Se
mira onu "karde,im,, diye tanıta
rak Baykut'un elinden kurtarmıştı. 

Mirva, Baykut uyurken bile kor
kuyordu. 

- Birdenbire uyanırsa .• Ne ya
parım? 

Diye düşünüyordu. 
Fakat, delikanlı bu sefer çok ih

tiyatlı gelmitti. Belinde zehirli bir 
hançer vardı .. Eğer Baykut birden
bire gözlerini açacak olursa ye
rinden kalkmasına meydan v~rme
c!en derhal üzerine atılacak ve 
göğsünden vurup öldürecekti. 

Halbuki Baykut çok afyon çek
mitti. Sabaha kadar kımıldama
dan uyumağ4 mahkWııdü •• 

. ~ .. . ... 
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1 MUTEFERRIK HABERLER 1 
Belediye varidatı 

••••••• 1 

Bazı resimlere zamlar yapılıyor, bazı 
yeni resimler de ihdas ediliyor 

Belediyelere varidat membaı a
rayan fırka komisyonu mesaisine 
devam etmektedir. Alınan mallı -
mata göre , fazla varidat şu su -
retle temin edilecektir: 

Belediye vergi ve resimleri ay
nen veya tadilen ipka edilecek, tan 
zifat ve tenviriye bir misli altın -
lacak, kantariye resmi mecburi o
lacak, içkil-:rden belediye icin his
se, plik ve büyük fotoğraflardan 
yüzde 15 resim alınacaktır. 

İşgal edilen yollardan b;r mik
tar resim alınacak, otellerde ka -
lacak }'l>lculardan da yüzde beş i-

ViLAYETTE 

Maliyede 
Mürakabe 

kamet vergisi istenecektir. 
Belediye hudutları dahilinde -

ki madenlerden bir miktar resim a 
lınacak, bina vergisine belediye his 
sesi olarak yüzde 15, kazanç ver
gisine de bir miktar zam yapıla -
cak , inşaat ruhsatiye resmi arttı
rılacak, su tesisatından ton başına 
40 para alınacaktır. 

Yol parasına 50 kuruş beledi
ye hissesi ilave edilecek, kanali -
za'Syon, su, mezarlık, ve saire için 
muayyen bir müddete münhaaır 
olmak üzere maktu bir resim alma 
caktır. --
POLJSTE 

Nüfus tezkeresi 
I Ticareti A 

Mürakipler her hafta veka- İki suiistimal meydana 
lete rapor gönderecekler çıkarıldı 

İstanbul maliye mürakipler İki nüfus kağıdı suiistimali 
heyeti nizamnamesi dün vilayete meydana çıkarılmıştır. 
gelmiştiı\ Nizamname 10 nisan - Bir müddet evvel Beykozda 
dan muteberdir. Hüsamettin isminde birisinin bir 

Mürakipler mıntakalarında da
ima teftitler yaparak işlerin doğ
ru gidip gitmediği hakkında her 
ayın ilk haftasında Maliye veka
letine rapor göndereceklerdir. 

Ve her ay da en az iki defa top 
!anacaklardır. 

Nafia muhasebeciliği 
İstanbul nafia sermübendisli -

ği muhasibi Saip Bey 31 sene bi
lafasıla hizmet ettikten sonra ta -
lebile tekaüt edilmit ve dün mua
nıelatım devretmittir'. 

Konferans 
Doktor İbrahim Zati Bey, 

Anadoluhisarı Halk Fırkası ta
rafından vaki olan davet üzerine 
bugün saat on beşte Hisar fırka 
merkezinde (Kumar ve içki İpti
laları) hakkında bir konferans ve 
recektir. 

1 ~~..--K-•-•-•-k~-h-•_~_•_rı_•_r~~~' 
"' Umum mütekaidini askeri • 

yenin senelik kongresi bugün srd 
13 te cemiyet merkezi olan Vez • 
necilerdeki binasında yapılacak -
tır. 

EVLENME 
Haden kazası kaymakamı Ve -

dat Hamza bey ile Mukaddes Mus 
tafa Fehmi Hanrmın evlenmeleri 
dün Türlcuvaz salonunda verilen 
çay ile kutlulanmıqır. Yeni çiftle
re saadet dileriz. 

hasta ve sanki cansız bir heyula i
mişsiniz gibi acayip acayip bakan, 
gözleri.-.de anlaşılmaz ıtıklar dola
,an ve onra da başını iki elinin a
rasına alıp hüngür hüngür ağla -
mağa batlayan bir genç kadına 
böyle bir hikaye daha uzun anla
tılamaz. 

SEM 

Artık her fey anlaşılmıttı: Se
mira Baykut'u sevmiyordu . Onun 
asıl sevdiği erkek Mirva idi .. Ve 
o, bütün bu sahte severliği Mir
vanın habrı için yapıyordu! 

Zavallı Baykut o güne kadar 
hir feY anlayamamıştı. 

Semiranın kendisini fazla sevdi
ğine inanmıstı. 

Mirva ba~çerini çekti.. 
- Onu öldürmek sırası geldi, 

Semira ! Dedi, Kral yeryüzünde 
kendisinden başka !Kuvvet ilahı? 
görmeğe tahammül edemiyor. O
nun vücudunü mutlaka ortadan 
kaldınnalıyım. 

Semira, delikanlının bileğinden 
tuttu: 

- Hayır ... Onun evimde ve gö
zümün önünde öldürülmesini is
temem.Çünkü Baykut'un ölümü bi 
le tehlikelidir. Bu koskocaman ay
gırın cesetini saklayacak yerim 
yoktur. 

Mirvamn gözleri dönmüştü. 
Bırak beni, Semira ! Böyle bir 

av benim elime her zaman düt
mez .. Opser, onu bu gece öldür
meden geri dönmemekliğimi em
retti. Bu adam ölmeyince Güneş'in 
cığlu ölmiyecek. 

Semira, il1"likanlı•11n 1-c.iunu bı
rakmıyordu: 
n-0 un kan 

Ermeni vasıtasile ötekine beri -
kine 50 - 60 lira ile nüfus tez -
keresi sattığı kaymakamlığa ha -
her verilmittir. 

Bunun üzerine gizli takibat yap 
tırılmıt ve Hüsamettinin Artin is
minde bir Ermeni ile sık sık dü -
şüp kalktığı görülmüttür • 

Nihayet Beyoğlunda Agop is -
minde birine 55 liraya nüfus tez
keresi satarken, her ikisi de yaka
lanmıştır. 

Hüsamettin ile Artinin altmıf, 
yetmif kadar tezkere sattıkları an 
laşılmıştm Hüsamettinin evinde 
bir çok boş nüfus tezkereleri bu
lunmuştur. 

ikincisi de Eyüp şubesindedir. 
Alikadar memura işten el çekti· 
rilmiftİr. 

Yankesici 
Karaköyde tramvay müşteri -

!erinden avukat Rii9tem Cemal Be 
yin cebinden 65 lirasını çalan sa
bıkalı yankesicilenlen Halit ya 
kalanmıştır. 

Pantalon hırsızı 
Y enişdıirde Madam Antoni • 

ğin evinden pantalon ve saire ça
lan Agop yakalanmıştır. 

Elini kaptırdı 
Alemdar Rrza efendi fırınında 

yardımcılık yapan Hüseyin, bu sa
bah elini hamur makinesine kap • 
tırarak yaralanmış, Cerrahp&fa bas 
tahanesine kaldırılmıttır. 

Dayak 
Beyazıt Halk kıraatanesi müs • 

teciri Hamdi efendiyi bir cama 
vurma meselesinden çıkan kavga 
da fena halde döven Mehmet e
fendi yakalanmıştır. 

Çarpan otomobil 
Şoför Durmuşun idaresindeki 

2090 numaralı otomobil bir bilet
çiye çarperak yaralamış, toför ya
kalanınıttır. 

beni Türkler çabuk yakalarlar ... 
Bu gece elini kana bulattırma, Mir 
va! 

- Kral çok muztariptir, Semi
ra ! Haftalardan beri Hibar dağı
run korkunç mağaralarında yatı
yor .. Onun hayatını kendi hayatı
mızdan ziyade korumağa ve dü-
9ünmeğe mecbururz. Artık Türkle
rin elinden kurtulut günleri yak
latmıttır. l>ün gece Otaser gökte 
dolapn felaket bulutlarının sıy
rılıp dağıldığını ve (saadet yıldı
zı)mn tekrar parladığını gözile 
görmüş .. Gece yarısı beni çağırdı: 
"Semiraya git, Baykut'u onun e
vinde bastır ve gebert .. ! Diğer ta
raftan da karım Bora'nın itini bi
tirecektir.,, Dedi. Bu gece Suriye
nin semasından iki kara bulut bir
den sıyrılacak .. Elimi onun kanile 
boyamazsam, Kral benim buraya 
geldiğime inanmaz.. Beni bırak, 
Semira, bu Sertelli boğasını boğup 
geberteyim .. ! 

* * * 
Sihirbazlar ne söyliyor? 

iki gün, geceli gündüzlü, Hamal 
şehrinin her kötesinde Baykut'u a
ramaktan yorulan Türk akrncıları 
reise gelerek: 

_ Onu sihirbazlardan ba.tka 

Yunanistanda 
Kararsızlık 

(Başı 1 inci sahifede) 
hareket te olmadı. Bilakis vaziyet 
muttarit bir inkişafa doğru mey -
letti. Zira bir taraftan Mö.ıyö Çal
daris intizamsız bir harekete kar
tı gelmeldedir. 

Diğer taraftan halk fırkası me
buslanmn ekseriyeti diktatörlük 
ğe lüzum olmadığı ve şayet dik • 
tatörlüğün tesisine ihtiyaç hisse -
dildiği takdirde bu husustaki ka
rarın halk fırkasına ait bulundu -
ğu fikrindedirler. 

Muhalefet liderlerinin dünkü 
içtimaı 

ATİNA, 19 (Milliyet} - Dün 
saat 11 de milli birlik fırkaların 
liderleri Mösyö Venizelosun evin
de toplanarak son vaziyet etrafın
da görüştüler. Muhalefet liderle -
rinin bu içtimaında hükum.,tin tef
siri bayanatma dair hariciye na
zırı Mösyö Maksimos tarafından 
verilmekte olan izahat memnuni -
yetle karıılanmıştır. 

ATlNA, 19 (Hususi} - Dün 
gece Yunan bankası müdür mua -
vini Mösyö Çoderos, Mösyö Veni
zelosu evinde ziyaret ederek hü -
kumet partisi ile muhaliflerin an -
laşmalan için hükumet namına 
muhalefete bazı teklifler yapıla -
cağım söylemiştir. 

Alınan mallımata göre, hüklı
met tarafından mu·halefete yapı -
lacak teklifler şunlardır: 

Cümhur riyasetine yeniden M. 
Zaimisin intihap edilmesi, iyan 
ve mebusan meclislerinin müşte -
rek içtima yapması fikrinden vaz
geçilmesi, Balkan misakı etra -
fında yapılan aleni münakaşalara 
nihayet verilmesi. 

Liberaller reisi M. V eni.ı:elos , 
bu teklifler oltimatum mahiyetin -
de yapılacak olursa, derhal red -
dedeceğini, fakat makul şekilde i
leri sürülürse, müzakeresine mu -
va fakat edeceğini bildirecektir. 

Venizelos, bundan başka, İtal
yanın müttefikleri bulunan Bul -
garistan ve Arnavutluk tarafın -
d'an Yugoslavya arazisine bir te -
cavüz yapıldığı takdirde, Yuna -
nistanın ne Bulgaristana, ne de 
Arnavutluğa kaT§ı harl>etmek mec 
buriyetinde bulunmadığının hari -
ciye nazın Mösyö Maksimos ta -
rafından alenen beyan edilmesini 
ıstiyecektir. 

Uyuşmak mümkün değil 
ATINA, 19 (Hususi) - Ye• 

ni muhalif zümreye mensup siya
si mahafilin mütaleasına göre, hü
kumetle muhalefetin uyuşması 
münıkün olamıyacaktır. Vaziyet 
bu takdirde, hüklımet erkinınm dik 
tatörlük tehditleri dolayısile çok 
müşkül bir safhaya girecektir. 

Diktatörlük iilan edilmeli imiş. 
ATINA, 19 (Hususi) - Bü -

tün muhalefet liderleri, gazetelere 
verdikleri beyanatta hükfuneti dik
tatörlük ilanına davet edi~·orlar. 
Bu davet bir nevi tehdit mahiye-

' tindedir. 
Çünkü muhalifler, bükume • 

tin diktatÔrlük ilin etmesine ihti
mal vermemektedirler. 

Çaldaris diktatörlük idemiyor. 
ATlNA, 19 (Hususi) - Sa • 

lahiyettar mahafilden temin edil
diğine göre ,başvekil Mösyö Çal -
daris, diktatörlük ilanına ve her 
hangi bir kanun harici hareket ye
pılmasma muarrz bulunmaktadır. 

4() mebasan verdikleri karar 
ATlNA, 19 (Hususi) - Dün, 

halk fırkasına mensup (40) me. -
bus Atina Halk Fırkası merkezın
de toplanarak vaziyet etrafında mü 

Demitlerdi. 
Bora, delikanlının mutlaka bu

lunmasım istiyordu. Baykut'un bir 
denbire ortadan kayboluşu herke· 
si meraka dü~ürınü9tü. 

Baykut gibi iri vücutlu ve her
kesçe tanın!D1' bir adamın ufacık 
Hamal tehrinde kaybolması, omuz 
silkilerek geçicelek bir ba'1ise de
ğildi. 

Bora: 
- yarın ben de bu akıbete uğ

rarsam, demek ki beni de bulamı-
yacaklar.. ' 

Diyerek yanına aldığı muhafız
larla febri tekrar dolaflı.. Kenar 
sokakları, bahçeleri, dereleri gez
di. Baykut'un izini bulmak kabil 
,değildi. 

Reis sokakta giderken iki Suri
yeli kadının küçücük bir kulübe
den çekinerek çıktığını görmüştü. 
Bora bu kadınların niçin çekindik
lerini anlamak ıistedi.. Yanlarına 
sokuldu.. Ve kadınlardan birine 
sordu: • 

- Nerden geliyorsunuz? 
- ihtiyar babalıktan .. 
-Buda kim? 
Kadınlar biribirlerinin yüzüne 

bakıtarak tereddütle cevap verdi
ler: a 

- Suriyelilerin ihtiyar bir ba-
.... • 1 • 

' Zeki Bey konserı 

Moskovada 
Çok alkışlandı 

MOSKOVA, 19. A.A. -:-fi 
Türk musikişinasları Zekı ıtıf 
rem Zeki beyler konserva. 
büyük salonunda konserlerİJll1..., 
mislerdir. Konserde Türk, ı• 
Afganistan sefaretleri e_rk;; 
hariciye ve maarif komıs cJ 
yüksek memu.'!arı ve Vokl 

11 ti mümessilleri, Türk talebe 
zevat hazır bulunmuşlardır· 

Konserden evvel, Voks ~ 
ti reisi M. Arosef bir seliıll J 
söyleyerek büyük Türk ııı 
naslarının Moskovaya gel~ 
yet Rusyanın büyük Türk V"' 

riyetile olan han münasebt11 

sında mühim bir hadise te~ 
tğini bildirmit ve demi,tir tıı; 

Sovyet musiki alemi T~ 
ki aleminin hanının inkifllf~ 
tane bir dikkat ve daima afi' 
alika ile takip etmektedir· 
çok Sovyet bestekarları so11 

manlarda bestekarlık saıı~ 
çok büyük bir ehemmiyet • 
halk musikisinin tetkikine fi' 
mut tur. -"' 

Zeki Beyin ikameti bu fJJ"' 

daha ziyade canlandıra~;' 
Türk-Sovyet musikitinasl~.ıı 
da musiki eserlerinin mübV 
ne hadim olacaktır. ,.)-

M. Arosef netice olaJı 
memleket arasındaki hars . 
batının büyük Türk mille~ 
yet Rusya milletlerine bağlı •f 
ğitmez ve metin dostluğa ı:, 
lacağı kanaatini izhar eylewl 

Konser programı, Ça'!'i, 
Borodin Bah ve UmbrozY0 ~ 
serlerinden mürekkeptir. ...r 
Türk musikişinaslarını b_.. 
alkışlamıştır. __/, 

Elçilikler müsteşarlı~ 
arasında 

ANKARA, 19 (A.A.) ~ 
dra büyük elçiliği müste~ 
ikinci daireden Sedat ZeJıı, 51 
rit elçiliği müsteşarlığı~• 'J 
müsteşarı Süleyman Saı~>, , 
elçiliği katipliğine Madrı~ j) 
katibi Kemal Nejat, Sel~".., 

. solosluğu kançılarhğına şif ti# 
. besinden Arif Emin Beyl~lii1 
. yinleri, Lmıdra büyük elçı ;,ı 
teşarı Nurettin Ferruh . .8"! 1 
keze nakli ve Berlin üçunClllil' 
lsmail Utaki Beyin de °'~tit' 
rine alınması ili tasdike il< 
!emiştir. 

Cat kazası 
ANKARA, 19 (Telefoıtı 

Erzurum vilayeti dabilinde,I 
mile bir kaza tetkili karaıl j;f 
bu hususta bir layiha ha:ııf 
tır. JL 

-o- ' Yugoslav mebusları 1
21 

Pazar günü !ehrimiz~ -
goslav mebusu gelecekti~ 
lar buradan Ankaraya g 
dir. ~ 

zakerelenle bulunDluş ve ~ 
rarlar vermi,lerdir. Müz• ~ 
neticesi Mösyö Çaldarise 
miştir. ~ 

40 mebus, başveKil M: · 'I 
ae vaziyetin değitmeınesjol A 
ettiklerini, fakat icabı bal l 
lüzum hissedildiği takdirci'~ 
törlük tesisi teşebbüsün~ ;JI 
hasıran Halk Fırkasına sil 
leceğini bildirmi§lerdir. 

kuliiıl le gitmittik. 
- O ihtiyar bu 

ohırur? 
- 'ıEvet.. . 'ıt' 
- Haydi siz gidin itııt• 
Kadınlar uzaklattılar.. 1, 
Bora kulübeden içeriye ;I 
Atlı muhafızlar kapıııııJ 

bekliyordu. W 
Günet'in oğlu odadaıJ f 

girince yerde olurmuş uz": , 
bir ihtiyar gördü. ihtiyar~ 
de içi atef dolu bir maıtll 1 
iki ince demir par\.l!l vtJr', ~ 

· reli!i Bora bu adamın SurıY ~J 
t>irbaz olduğunu zaten e ;J 
dınların konu~malar:nt1 ~ıı . J 
fJ, ,., 

.:htiyar sihirbaz el•afı 11 'ı1 
dan mütemadiyen bir ş~2 
yarak aletin üzerine üfl~.~ 

Reis bir kaç defa ök511 i 
Aksırdı.. f!, 
Ayağile gürültülü seslef ;J 
ihtiyar sihirbaz ba•ı"' 

bakmıyordu. i 
Bora'nın daha fazla 7} 

vakti yoktu .. Sabrı tükeıt ;;I' . 
vaşça ayağını uzataral< ·ıJ~ 
çarptı .. Ve mangal devrıtl" 

Mangalın içindeki ııte 
mile yere dökülmütlÜ· • 



j 

Komfu ttlemlelıetlertle Mecliste kabul 
Edilen kanunlar 

ANKARA, 18 (A.A.) - 8. M. 

MiLLiYET CUMA 20 NISAM tQt 

400 bin lira Türkiye ile İtalya 
meselesi Arasında ticaret 

7 

Ticaret işleri Umum MUdUrlUğUnden: 
Sigorta şirketlerinin teffş ve mllrakabeıi bak.kında ki ?S baıira "\ 

927 tarihli kanun bllkilırlerine fÖre tescil edilmiş ol n 

3000 ermeni 
Erivana gidiyor 

--o-

Erivan hükumeti bunları al-
mak için vapur gönderecek 

HALEP (Milliyet) - Erivan 

Meclisi bugün reis svekili Esat Be 
yin riyasetinde toplanmıtbr. lktı
sadi buhran vergisi kanununa mü
zeyyel kanun lıiyihasının geri veril 
mesi hakkındaki Ba,vekalet tezke
resi okunduktan ıonra devlet me
murları aylıklarının tevhit ve tea
dülü kanununun 18 inci maddesi
nin tefsiri talebine ait Bafvekalet 
tezkeresi ile buna ait bütçe encü • 
meni mazbatası müzakere edil • 
mit ve mevzuu bahis maddenin tef 
sire mühtaç bir ciheti bulunmadığı 
hakkındaki encümen mazbatası ka 
bul edilmiftir. 

(Ba~ı ı inci sahifede) 
Faik Beyin zimmetinde görülen 

paralar 
Dün tetkik ettiğimiz dosyalar ara· 

sında eski müdür Fa-ik Beyin bir mek· 
tubunu okuduk. Bu mektup 9 mayn 
1933 t rihlidir. Faiık Bey bu mektu • 
bunda, zimmetinde görülen dört bin kü 
sUr liranın, bankanın bir iti için Alman 
yaya yaptığı seyahat masrafı, bir kı • 
snn paranın da Kadıköy halinde kah • 
znnal Süleyman efendi ile rekabet için 
~lediye reiainin em:riJe sarfedildiğini, 
hır kıammın da Kemal efendi isminde bir 
~uha~nin baıWadan çıkanldığı i· 
~ın açtıgı davaya masraf olduğunu ıÖy• 
!emektedir. 

Türkiyeye kontenjana ta- 'I 

bi olmadan serbestçe gi
rebilecek malların listesi 

itimadı Milli Sigorta Şirketi 
Bulı:erre mllric;atla yangın aigortasıııdan maada 

Nakliyat sigortasile 
Hükumeti 'şam'daki Ermeni Cemi
yetine yazmıt olduğu bir mektup· 
ta hükumetin askere son derece 
ihtiyacı olduğundan Suriye' deki 
askerliğe yarar Ermenilerden üç 
bin kitinin Erivana gönderilmesi
ni istemiştir. Bu haber işitilince, 
Fransız ordusunda hizmet gören 
Ermeniler istifa ederek ai' elerile 
birlikte Ermeniatana gitmeğe ha • 
zdanmıtlardır. . 

Ermenistan Hükiımelı tarafın • 
dı.n bu 3000 Erme ninin nakli için 
k ira lanmıt olan vapur pek yakın
da: Berut'a ge lecektir. . 

3000 Ermen in in Surıyeden a~ · 
nlaca<ıır.ı bild iren bu ha ber en zı
pu!c Suriyel i, yerli ahali arasında 
İlüyük bir sevinç uyandırmıştır. 

Kocaeli vilayetinde dört nahiye 
nin kaldırılması ve Karasu adiyle 
ye ni bir kaza kurulmasına ait ka -
n unda b ir deği,iklik yapılması, bi 
na ver gisi kanununun üçü ncü mad 
desinin 7 inci fıkrasının ve d ahili 
istihlak vergisi kanu nunun 2 inci 
maddesin in değiştirilme: ine dair 
kanun layihalarının ikinci müzake 
releri yapılarak kabul olunmuftur. Irak kralı tavassut iç!n heyet 

g ~n dari yor 
H ALE P, (Milliyet) - Hicaz 

Kra'ı lbnissüut Şamda b ulunan e l· 
çisine çektiği bir telgrafta 1!:1.a~ 
Y ahya'ya knı9ı ilanı harbettıg ını 
vç he r ik i taraf k uvvetlerinin hu • 
Ju•ı a çarpışmıya başladığını bil • 
dfrmiştir. . b-

Suriyenin birçok yerlc;ınden 1 
nissiiul'la imam Y ahya'ya kardeş 
kanı dökülmemsi için terki muha
sernat edilmesi hakkında telgraf • 
lar çekilınittir. Suriyeye gelen 
ıtıevsuk haberlere nazaran Irak Kı
ralı beyhude yere islam kanı di:> • 
külınerneai için her iki hükumet re
isi arasında tavassutta bulunarak 
San'a ve Mekke'ye birer heyet gön· 
dermiştir. 

Eski eserleri tetkik için 
IZMlR, 19 (Milliyet) - Kem • 

br.iç Üniversitesi mimari tubesi m~ 
durü Profesör Fifef geldi ve eakı 
l~rnir hafriyatını tetkik etti. Te~ • 
kıkat için yarın Efeze gidecektır. 

Osmaniyede zelzele 
OSMANİYE, 19 (A.A.) -

Bu &ece sabaha kar§• hafif bir zel
:e~e olınuıtur. Hasar yoktur. 

M:Yevtiçe 
fsınet Pş. nın 
Ziyafeti 
. (B~ı linci sa~ifede). . 

Zıyafeti bir süvare takıp etnıı~tır. 
Ziyaretin manası 

BE.LGRAD 19. A.A. - Belgrat'ta 
ç;ka.n y reme' fılU<lesi Yugoslav hari
C:ye l>a>:ın M. Yevıiçin Ankara seyaha· 
trl\a U7.un bir makJtle tah ıis etmi,tlr. 
Ga2ete e7climlc diyor kj : 
Yuğo11av harici siyasetinin mümessİ· 

li M. Y evtiçin Ankaraya yaptığı bu se
Yahnhn a ylnn: bir nezaket raıimesi ol
ltlad .ığ ını '\İyati bjr manayi haiz olduğu 
'ltikard.r. 

Kral Alektandr'ın lıtanbula yaptığı 
seyahat ve Gazi Mustafa Kemal Haz
re tlcrile nriılitl,atı, hariciye nazırı M. 
Ycvtiçle Türkiye Hariciye Vekili Tev
fik ltü,tü Beyin müli.kalları ve Tevfik 
Rüttü Beyin Belgrat ziyareti iki meınle
ket arasındaki münaıebatı tanzim im· 
k • .uunı verm.İftir. 

Yugoslavya İ]e Türkiye araırnda dost
luk miıakmın imzası ve Ba~kan mi"akr
nın akdi iki memleketin bütün Balkan 
milletlerinin terakkisi yolundaki gayret. 
!erini tahakkuk ettinniflir. M. Yevtiçin 
ziyareti buı Balkan memleketlerinde ve 
bir k111m ecnebi matbuatında Balkan mİ· 
aak ı nın imzaıı üzerine görülen entrika .. 
ı~rdan oonra, müsait bir zamanda vuku
bulmaktadır. iki nazmn Ankarada YR· 
Pacakları noktai nazar teatisinden son
ra,_ Balkan uflcunun yeniden aydınlana
c.agr, ~~rupanın bu kısmındaki vaziye
tın, bulun Balkan milletlerini ve hatta 
f!alk:ın .misakını İmza etnıiyen devletle. 
r~n d~hı ~ediği gibi kuvvetlenmesi l .. 
çın tımdıy~. kadar Yapılan mesainin de
vam cdecegı anl,..ılmaktadır. Herkes, 
BBa1ı 1kanlarilldatls"!h_ ve nizamm takviyesi 

a .. tnn mı e erı ıçin hayati bir şart ol
dugunu anlamaktad.r. 

Gazete, Türk harici ıiyaıetin'ın b I 
d_,. f·ı· . aş•· 

ca he ı:ıı ı ı ııyaset olduğunu ve T·· k 
devle~ ~~amlannnı bu yapıcı siyaset ~:r. 
çcvesı ıçınde bu kadar çok mühiın ısla. 
hata tevessül ettiklQrini kaydederek di. 
yo.- ki : . _ . . 

Bi7 Yugoslavlar: yem Tllrk.ı~enın Ga. 
zi Mustafa Kemalın teşebbusu ıle batlı
Y•n hareketini diğer Balkan milletlerin 
den daha kolay nnlayabildik. Yugoslav 
milleti, Gazi Mustafa Kemal~ ve o.~ıun. 
mümtaz mesai arkadaşı Tevfık Ruştu 
Beye. bütün dünyanın muh•bbet v~ ~y
ranlıııını kazandıran müdebhırane ıçtı· 
rnai.' .•İyaıi ve iktisadi iılahal1 \'e sa!im 
h~ncı •İyascti l;üyük bir heyecanla ta· 
kap etmişt;r • 

!ürk milletini ve onun büyük şefini 
lnzımle k ı 1 • T ' k' · her k Bt'Şı a yara.: '" yeoı lir ıyeys -
t '~!1 evvel aellr.ılayan Yugos~av mille
); Urkıyc ile, r, •lkanlann istikbali ve 
iı ~if:~a~a ıulfjun tnr ·ini için bu kad~•r 
tisad" 

1 ol~n mir.1i bir siyaset ve ik-
ı mcs;u • . . B b" 

l ıacndir k r u etm •ttır. una ı-
Y ~haii 1

' vti ... in Ank:ıraya sc-
• t" sın 1 • • • 

t•iyctiode 
0 

raıımcı n ezaket ma-
ile Ti.n·k" ' i aber, YugoılavyJ. 
yet ncı .. ,?.e 1dn rloatll k ve samimi-

.• ...,, na <! • b" ı · <l· se tcıkit .....,_ . '" nıanıd"r .r ıa ı· 
··•-..11.tcdir. 

Ruznamede bulunan ikamet, mu 
kavelenamesi aktetmiyen devlet • 
!erle yapılacak muvakkat m;ıka • 
ve lename hakkında kanuna mü • 
zeyyel 1880 numa~alı k~nun .la y!
hasının müzakeres ı tehır edılmıt 
ve kefalet kanununun bazı madde 
)erinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun lıiyihasının bazı ta shihler 
yapılması için encümene geri ve • 
rilmesi hakkında bütçe encümeni 
tarafından ·vaki talep kabul olun • 
muştur. 

Meclis cumartesi günü toplana • 
caktır. 

Mektep pansiyonları 
ANKARA, 19 (A.A.) - He

yeti vekile ahiren mektep pansi • 
yonları hakkında yeni bir nizam
name kabul etmiştir. Bu nizam • 
nameye göre, pansiyon a5ılaca~ 

ktepler her sene muhtelıf veka
i:;çe bütçe lii.yihasile t~kl.if olu • 
narak bütçe kanuniyle bırlikte ka
bul edilecek listeye ve . kadrolara. 

.. ekteplerde pansıyonlar tesıs gore m .. 
veya idame edılır. 

Pansiyon talef>t:sinden alına_, • 
cak ücretin mektebın bulundugu 
mahallin rayicine ve ihtiyaca uy • 
gun olmasını temin etmek ~zere 
bu hususa ait malumat maarıf ve
kaletince tesbit edilerek her sene 
bütçe teklifile birlikte B. M. Mec 
!isine arzolunur. 

Pansiyonların idaresi, tabi bu
lundukları mektEi>in müdürüne mev 
dudur. Müdür müessesenin ida~e ve 
terbiye işlerini maarif vekaletınce 
tebliğ edilen talimat ve programlar 
mucibince tedvir eder. Hesap ve 
mübayaa iş lerini d e muhast:bei u
mumiye ve müzayede , münakasa ve 
itha lat kanunlarile ayniyat tali 
m a lnamesi hükümlerine g-öre yürüt 
mekle mükelleftir. 

Pansiyonlarda bedeli makabi • 
!inde yemek yiyecek muallimlerle 
nehari talebe<ıen alınacak yemek 
paralan her ay batında pesin ola· 
rak tahsil edilir. • 

Bu nizamname prevantaryu.m 
pansiyonlarına da şamildir. 

Uzunoviç kabine
sinde değişiklik 

(Bafı 1 inci sahifede) 
}iğin katiyen siyasi mahiyette ol • 
madığını bildirmiştir. 

Çünkü hükUınet evvelce oldu
ğu gibi dahili siyaset sahasında 
devletin te,kilatı esasiyesine, kra
lın 6 kanunusani 1929 tarihli be • 
yannamesindeki prensiplere ve 
milli devlet birliği gayesine i!tİnat 
eden bir siyaset takip edecektir. 
Harici siyasette de hiç bir değitik 
lik olmıyacak ve sulhün idamesi e
ıauna müstenit olarak hükümdar 
tarafından kiyasetle idare edilmit 
olan ıiyaset takip edilecektir. Hü
kumet iktısadi vaziyetin ıslahına 
çalıtacak ve Yugoslavyanın hariç 
kalamadığı umumi buhranı hafif • 
lebneğe müsait tedbirlen tetkik ey 
liyecektir. 

Yeni kabine 
. BELGRAT; 19 (A.A.) - Uzuno. 

vkı5 kabinesi yenid~n tU &Uretle tefe.k
ul etınitfir: Münakalat na.zm M. Ni 

~oaavbeviç .. Radivieviç'in yerine .. be-
en le~iyeo; nazın: M. Andielinoviç 

• .rnuınaıleylı evvelki hüklımette ka • 
b_ıneye "!et'h!'r jdi ve M. Hancek'in ye 
nne-. İç.tlD\aı sıya&et ve athhat nazn-ı 
Ayandan M. Novak France . M. Put
zelj•in yerine - J:larb.iye ve bahriye na 
zırı: Cenel'lll Mılovanoviç • M. Stoya. 
noviç'in yerine -

Onnanlıır ve M denler nazırı: o,.. 
man müessesesinin umumi nıüdürü M. 
Ulmanski. 
D iğer nezaretlerde değişiklik yok

tur. Hariciye nazırı M. Yevtiç ile Ma
Jiye nazırı M. Corceviç yerlerini mu .. 
ha faza etmektedirler. Yeni Uzunoviç 
hülcümctinde kabineye memur n::ızır 
yoktur. 

Borca mukabü bir ticaret iıi 
Faik Bey 17 - 7 • 1933 tarihinde An

karadan l stanbula gelmiş ve Esnaf ban 
kasile temas ederdı; bu borcunu itiraf 
etmiştir. Ancak bo.-cunun affedilme • 
sini istiyerek, buna ml>kabil bankaya 
mühim bir ticaret işi teklif etmiştir. 

Dün tetkik ettiğimiz dosyalar ara-
11nda gördüğümüz bir ifadesinde Faik 
bey şunları söylüyor: 

Ben l:zmirde öİçüler başmüfet~'
şiyim. 1934 senesi başından itiba • 
ren yeni ölçüler tatbik edilmeğe 
baflanacaktır. /:zmirde/J! esnafın 
ela bittabi yeni ölçü aletlerine ihti
yacı vardır. Esnaf Bankası latan • 
buldaki imliithanelerle işe r/riı in, 
ö!çüler yaptırsın, ben lzmirde bu 
ölçülerin satılmasını temin ede -
rim. Banka bu ticaret işinde behe
mahal 20 • 30 Wn lira bir kiir le • 
min edecektir. 

Faile Beyin Eınaf Bankasını solı.
mak İ s tediği bu oon ticaret teklifine, 
banka aldırış etmemiıtir. Faik Bey bu 
teklifi 17 • 7 • 1933 senesinde bankaya 
yapmııtır. 

Esnaf Bankasnw borçlu olan bir me· 
bus hakkmda bundan bir müddet ev • 
vel bir daha açılını,, bu mebusun ma.a
tmm haczi isin mıdıkemeden karar a-
lınmıttır. f' 

Rehin bırakılan mallar 
Esnaf Bankau borçlulardan yüzde 

(30) nisbetinde, mıobkeme karnrlann
dan sonra tahsilat yapacağına kani bu
lunmaktadır. Bir knnn borçlular, al -
dıklan para mukabilinde, bir takım et
Y• veya mal rehin bırakmışlardır. 

Fakat sonradan anlaıılmı,tır ki bu 
eıya ve mal daha evvel diğer alacaklı 
eşhas veya müesıeaelere merhun bu .. 
lu.mnaktadır. 

Muhsin bey geliyor 
Ankarada bulunmakta olan 

ticaret müdürü Muh•İn Bey bugün 
ıehrimize dönecektir. Muhsin Beyin 
lktısat veki.Jeıinden bazı direktif alarak 
'ehrimize döneceği ve burada tahki • 
lcata baılanacağı .öylenmel<tedjr. 

Vali Beyin Ankarada 
söyledikleri 

Vali ve belediye reisi Muhittin B., 
Ankaradaki gazetecilere Esıaf Banka
şının vaziyeti hakkmda fU beyanatta 
bulunmuştur: 

- Esnaf bankası İiini gezetelerde 
okuyorum. Yalnız bildiğim şudur ki es
naf baı>kaunda belediye hesahına ve
ya aleyhine yapılan gürültüler bir bar
dak suda fırtına çıkannağa benzer. 

Bu mesele Y•ni bir iş değildir, es
ki bir iftİr. Burada bankayi z »ara so
kan Pdamlar d~ğiştirilmiş tir. O zaman· 
danberi bankanın vaziyetini rslRh için 
mütPmadiyen t ?dbirler almmı~t•I" .. 

Bilh•ssa küçük mevduatı olanlann 
paralarını vermek ve gene onları mu -
tazarrır ehnemek içfo mesai 1111 fedil • 
mittir. 

Esasen belcdiyeee bankaya ) atırr • 
lan para o zamanki ccmiyetı umumi -
yei belediye kararile verihniıtir. 

Milliyet gazetesinin belediye hakkın
daki neşriyatı bukikate müstenit de • 
ğ'1d'r. Meclisi umumiden baoık.mın he
•ahatına bakmalr için •<çilen heyet ~
porunu ancak j_ki üç gun ev:tel b\!ledıye 
ı-iyag~t..iııe verdigini, tet?cik cd'lmed""n ve 
meclicin ruznan.esine ainned~n aleli ... 
cele müzakere eçddığı:ru ve bu suretle 
cevap vermek için imkan kalmac!ığnu 
lstanbuldaki arkıodaslard:'ln ö~ı·en•lim • 

Bu işte kab.Jıatli olanları.-ı cezaya 
c.;&arr:lması hep:·niz iıı,in n.emnuniyeti 
mucıp olacağı gayet t:..biidir. Adalet 
ı>ek vakında tecelli edcrekti• 
. Muhittin Bey bu lıeyanatı~d11 "Mil
hyet.~. gaz~teşİnln neıriyatının h1':ki.ka -
tıe muıtenıt olmadığını söylüyor. Eınaf 
ban~asınrn b~ vaziyetini ortaya çıkaran 
tahkıkat lroımsyonundan bir :ı.at d~n bi
ze tunu söyledi: 

- Milliyet gazetesi bu meselede en 
iyi ta~.kikat yıı.ptı, en doğru ve iyi bir 
ıekilrte yazdı. Milliyet gazetesini mu • 
vaffakıyctinden dolayı tebrik ederim.,. 

Muhittin Bey, tahkikat komİ•yonu • 
nun raponı.nun, Şehir meclisinin ka .. 
panmaırndan ilci gün evvel makama ve
rildiğini, bunun iç.in tetkike ve ruzna
meye konulmasına vakit olmadığını söy
lüyor. 

Gene tahkikat kumisyonundan ayni 
zat diyor ki: 

- Raporumuzu ikmal ederek, Şebir 
mecliıinin ıon içtimaı gününden bir ev
velki pazartesi günü makama verdik." 

Bankanın hukuki ua:ziyeQi tetkik 
ediliyor 

ANKARA, 19 (Milliyet) -
Yarın mer'iyete girecek olan Tür· 
kiye • İtalya ticaret itilafnameıi
n e iki liste bağlı olduğunu dün bil
dirınittim. 

ltalya mente'i ve morolu mal
lardan Türkiyeye kontenjana tabi 
olmaksızın aerbestçe girebilecek 
emtiayi gösteren (A) listesini bil
diriyorum. Bu listede tarife nu • 
maraları ve etyanın cinsi ~yle 
gösterilmi9tir: 
Tarife No.11 Eıyarun cinsi 

23A. Y almz takim edilmit teker
siz ıüt 

23.B. Yalnız takim ed ilmiı teker
siz aUt. 

29.B. Yalnız toz halinde tekPr· 

89 
126 
130 
lOlA. 

101.A. 

281.C. 
299.A.B. 
824.A. 
327.A.B. 

365 
367.A.B.C. 
368.A.B.C. 
369.A.B.C. 
370.A.B.C. 
371.A. 

37.t 

380.B. 
387 

392 
408 

•iz süt 

Yalnız fosfa'Jı un, ıütlü •e 
saireli müstahzar unlar, ıe
kerıiz. 
Yalnız parça ve yaprak ha

linde 
Yalnı:z pomata

0

ık kapakl an. 
Yalnız krozo duğmeler 

Yalnız selefon lüğıdı ve 
mamulatı 

Yalnız müfredat üzere ıo. 
tılahilecek ağaç makarada, 
ufak gilede, tüpte pamuk 
ipliği 
Yalnız file imalinde müs
tamel pamuk ipliği ve sicim . 
Yalnız yazı makinesi için 
,erit İm&line mahliuı ,erit· 
)er 

425 Yalnız mavna ve vagon ör-
tüleri 

441 
444 
445.A.B. 
443 

449 

477.H. 
485 
487.B. 
494.A.B. 

495 
510.A. 

515.D. 

Yalnız eldiven, kuik bağı 
ve buz keseleri 
Yalnız tenis toplan, fotbol 
lastikleri ve tıpalar 

Yalnız kapıiil ve ha.anlar 

Yalnız biberonlar damla şi
feleri vesair kapaklı veya 
kapaksız tiıeler. 

Yalnız camdan mamul 
olanlar 
Y nlmz kauçuklu veya kau
çuksuz damla şişeleri, şırı n
galar , küvetler 

524.A.B. 
528.A. 
538.A.B.H.V. 
553.A. 
569.H. Yalnız sanayi mahsulalm· 

da ve tababette müıtamel 
renkli veya renksiz kutu
lar ve alelumum kaplar, 
şite kapsülleri, t nnofor, 
irigatör, küvetler, tükürük 
kapları, bevillik, ölçüler, 
iıpatÖIJC"I'. 

593 
614.C. 

617.B. 

619 

Yalnız gözlük, dürbin ve 
istereskoplar. 
Yalnız tıbba, fenni ve ha· 
vadis filmleri. 

648.B. 
653.A. 
667.H. 
669.A.C. 
679.D. 
702.A.B.C.D. 
703.H. 
704. A. 1. 2.3. B. 2. 
706.A.B.1.2.C.D. 
709.A.B. Y alna matbaacılık Ye ite

710.D. 

720.C. 
720.D. 
725.H. 
726.C. 
729.D. 
754.Z. 
7C4.I. 

baa'atte müstamel •emikler 
Yalnız bitarL..-at dö potao

yom. 
Yalnız oksit dözenk. 
Y alruz 'tulfat dö zenk. 
Yalnız ıulfat dö küivir. 
Yalnız oksit dö plöm. 
Yalnı:z oksit dö merkür 
Yal ruz asit borik 
Yalnız aıit kloritri.k ve 
sülfirik. 

Tınaztepe ve Kocatepe 
Sinopta 

SiNOP IS (A.A.) - Havaların 
müsaadesi ve \n9aat mevsımının 
hülulü hasebile \•ilayetimiz yolla
rında intaat ve tamirat faaliyetlen 
batlamıttır. 

Tınaztepe ve Kocat~pe torpito
ları bu sabah limanımıza gelmit -
tir. ~ 

Müddeiumumilik Eınaf Bankası sui
istimali hakkındaki '8Yialann tetki • 
kine devam etmelctedir. Gelen ihbar 
mclctuplannın adedi bete baliğ olmut· 
tur. 

Henüz vil&yett.en ve belediyeden is
tenj)en malümata cevap gelmemit • 
tir. 

Hariçten gelen asarı ai';lra
1 

de uğraşacağını bildirmiş ve lizım gelen vesikaları vrrmişlir. 
K•yfivet kamuni hükilmlere uygun ırörülmi!ş o1mıkla ilin olu.,ur. 

1 

Marmara Ussübahri ve Kocaeli Müstahkem 
Mevki kumandanlığı satınalma komisyonundan 

7 500 Kilo Kuzu Eti 
25 NiSAN 934 SAAT 10 DAALENIMUNAKASA iLE 

Marmara Ussübahri ve Kocaeli Müstahkem Mevki Ku 
mandanlığı deniz efradının ihtiyacı olan yukarıda mıktan ya
zılı kuzu eti hizasında yazılı tarih ve saatte aleni münakasaya 
vaz P.dileceğinden taliplerin musaddak şartnamelerini lzmit

te kumandanlık Satmalma Komisyo n u ile Istanbul'da Deniz 
Satınalma Komisyonundan te d arik ederek yevm ve saati mez 
kurda tahmin edilen fiyatın yüzde 7,5 nisbetindeki muvak
kat teminat akçelerile birlikte lzmitte kumandanlık Satınal
ı-na Komisyonuna müracaatları il.an olunur. (1497) 

1963 

Edirne Vilayeti Daimi Encümeninden 
Edirne Vilayeti lpsala kazaıır merkezinde inşa edilecek 

(9767) lira 67 kuruş bedeli keşifli ilk mektebin kapalı z a rf 

u sulile icra kılınan münakasası net ice sinde verilen pey mü a 

sip görülmediğinden a len i müzayede ye vaz edilmiştir. Ta

lipler in ihde günü olan 22-4 -93.t pazar günü saat 15 de 

o/o yedi buçuk depozito akçelerile Vilayet Daimi Encümenine 
gelmeleri il~n olunur. (1807) 2222 

YEN/ NEŞRiYAT 

Kooperatif 
F.i.lcir aJcmjnU.zde günden •üne mÜ· 

biın bir yer ayonıağa muvaffak olan 
aylık Kooperatif mecmu&Sırun 23 üncü 
aaym da çıkmıştır. Bu sayıda Ahmet 
Hamdi Beyin lnkılapcılık ve Türk İn· 
kıliıbı hakkındaki ma:. ılesi ile Univer
sit.edeki koafenınıılar, buğday davası, 
kooperatif iktisadiyatı, ve diğer kry ... 
metli makalelerden mada dünya ve mem.. 
leket .İkt.iMdiyahna ve koop~ratif' hare-
lıı:etlerine ait bir çok havad'iıler ve ma
lümat vardır. Okuyucularımıza bu mü
him mecmuayı tavsiye ederiz. 

İstanbul Liman lşleri 
İnhisarı Türk Anonim Şirketi 
İdare Meclisi Reisliğinden : 
Şirketimizin senelik eleli.de heyeti uM 

mumiyesi apğıdaki ruzname mucibince 

müzakenılta bulunulmak üzre 7 May11 
1934 pazartesi günü saat 15 de .Şirketin 
Liman Haıundaki merkezinde içtimaa 
daYet olunur. Ruzname 31 Maırt 934 ve 
18 Nisan 934 de davet olunan heyeti u

mumiye ruznameıinin nynı olup bu iç

timada hiNedar ınıkdan ne oluna olsun 
karar ittihazı zaruridir : 

l\1üzakeratruznamesi: 
1 - idare Meclisi ve Murakıp rapor-

lannın okunması ve tasdiki, , 
2 _ 1933 sene.i bili.nçosunun ve kar 

ve zarar hesabının tasdiki ile 1 dare 
Mccliıinin ibruı, 

3 - 1934 senesi bilinçoaunun tanzim 
ve umumi heyetten taıdi~İ tarihine ka· 
d•r devam etmdı üzre ıırket murakıp
lorinin intihabı ve tahıiNıt m.kdarlan• 
nın tayini, 

4 _ idare Meclisi zalığına ilaveten 
intihap olunan zal'1n azalığırun laıdiki, 

5 - Geçen fevkalade heyeti umumiye 
içtimaında kararlaştmldığı veçhile ni
zamnamenin 12 nci maddesi mucibince 
kur'a ile tefrik edilecek üç azalığa tec. 
diden intihap yapılması. 

6 - Hissedarlar tarafından vaki ola
cak tekliflerin tetkiki. 

( 15901) 

Iotanbul asliye mahkemesi üçüncü 
bukuk dairesinden : Setrak efendinin 
Maçka.O:. Dergiı.h sokağında 33 No. lu 
hanede mülı:im iken elyeı."111 ikametgiıhr 
meçhul bulunan Madam Kayana aley
hine açtığı 933-33 No. ya mukayyet bo
ıanma davasmm tahkikatı icra kılınmış 

ve iddia tahitleri dinlenmiş ve evrakı 
dava müçtemi mahkemeye tevdi olun
muıtur. Davanın hüküm dereceıine gri 
meıine binaen usulün 406 mcı maddeıi .. 
ne tevfikan ve ilinen tebligat ifaırna ka 
rar verilerek mahkeme 12_5.934 cumar 
teıi sut 13 taJik luJınrnrıtır. Gıyabında 
yapılan muamelere bet eünJe itira;,r er
mediği taktirde gıyaben intaç ed.ilecegı 

ilan olunur. 

)şlanbul dördüncü icra memurluğun
dan : 

Yeminli ehli vukuf tarafından tama
mına otuz; alb bin yedi yüz yirmi ~ li 
ra kıymet takdir ~il n Cihan• 
girde Cihangir mahallesinin y -
ni Çeşme yokutu sokAğm la 
eoki 21,19 yeni 25 numerolu (Glorya) 
illpartımanının tam.amr açık arttırmaya 

konulınuı olup 2-5-934 tarih.inde ıart .. 
namesi divanlıaneye talik edilerek 
21.5.934 tarihine nıüsadlf pazartesi eu .. 
nü saat 14 ten 16 ya kadar htanbul 
4 üncii icra dairesinde 1atıla<ı1ktrr. 

Arttınnaya iştirak için yüzde Y di 
buçuk teminat akçesi alınır , miitera· 
kim vergi, Belediye, vakıf ic.ue•İ b~rç. 
)uya a.ittir. Arttırma bedeli muhammin 
kıymetinin yüzde yetmit beıini buldu .. 
ğu takdirde ihaleıi yapılır aksi halde rn 
son arttınuun taahhüdü baki kaim k 
üzre arttırma onbet gün daha temdit e
dilerek 5-6-934 tarihine müoadif sruı "ii 
nü aynı uatte muhammin kıymetinin yür. 
de yetmiı betini tutmazsa (2288) nu
maralı kanuna tevfikan satıf geri bırokı 
lır. 2004 numaralı icra kanununun 126 
ncı maddesine tevfikan İpotek sahibi a• 

lacaklılar ile diğer alakadar! rın ve irt i
fak hakkı sahiplerinin dahi gayri men• 
kul üzerindeki haklarını ve huıuıile faiz 
ve masrafa dair olan iddi lannı evrakı 
müsbitelerile yinni gün içinde İcra dAi 
resine bildirmeleri Jaznndır. Aksi halde 

Dr. l H S A N S A M ~ .,..1 haklan tapu siciUerile sabit olmadıkça 
1 satıt bedelinin .payl~~masın~an h~riç 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU kalırlar itbu mudde. kanunıye ahkAmı. 
na göre hareket etmek ve daha fazla 
malumat almak isteyenlerin 933-132 d°' 
ya numaraıile memuriyetimize müracaat 

Okıürük ve nefes darlığı boğmaca ve 
kızamık öksürükleri jçin pek teoirli 
ilaçtır. Her ..eza.nede ve ecza depo- etmeleri ilim olunur. ( 15894) 

larında bulunur . .,..11572 •- --------------

DOKTOR 

Rusçuklu Hakkı 
Galatas.usıy<İ• Kanzülı: eczabaneai 
karıısında Sahne sokağında 3 numa

ralı apartmıanda 1 numara. 
1824 .... 

htıınbul allmcı icra memurluğundan: 

Bankanın vaziyeti hukukiyesi bakkm 
daki ktkikat ta henüz neticel•nme • 
mittir. Bu tetkikat neticesinde banluı • 
n~n ~evlet mÜesıesesi mi, yoksa huıuıi 
bir ıırket ve müeıseseai mi olduğu taay 
)'Ün edecektir. 

Bu hukuki vazlyete göre de cünnün 
mahiyeti. yani devlet müesıeıesi ol • 
duğuna göre suçun zimmet ve ihtilas, 
huıuıi müessese olduğuna g~:e. de do .. 
landırıcıhk veya emniyeti ıu~ısl•~.1 o- . 
lup olmacLğı teobit ~'Clilecektır. Muddeı 

ANKARA 19 (A.A.) - Muh- 1 

telif suretleri; müzelerimize hariç- • 
ten gelen asarı atikanıo gümrük
lerden serbestçe geçirilmes i icra 
vekilleri heyetince kabul edilmiş • 
tir. 

uınumilikt kl vaziyetin yarın lavaz 
zuh etmeıi ınuhten.eldir. 

- Göz Hekimi -
Dr. Süleyman Şükrü 

Bir borçtan <lolayi tahtı hacze alınımı 
olan 20 teneke pamuk yağı ve bir fıçı 
zeytin yağı ve diğer yailar 22-4-934 ta 
ribine müsadif pazar &'iinu saat 9 d n 
10 kadar Balık pazarında Tasçılar ad
drsi Yağcı ookak 4 numerod paraya 
çcvrilecckl1r. Taliplerin naczkür cün ve 
saatle ve m:ıhallind hazır bu]unmı.l..ırı 

ilin olunur. 

Zavi tahadetname - Cezayerli Ha 
&An fİ tlfa me-ktebinden aldığım fa ha • 
d trc.me.mi z.&yi eyi diın. Yen isini ala 
cağmıd n hükmü yoktur. Ihsan 

Sual takrirleri 
ANKARA, 19 (Telefonla) - Eı · 

naf Bankası iti iç:in bazı mebuıl"'r ıua 
al takriri vermej!e hazrrlanıyorlaı. 

Birinci sınıf nıiitchassıs 
ıRahıali) Ankara cadde•i No. 60 

2138-
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ıQfiyeti umumiye, iştihasızlık 
ve kuvvetsizlik halatında bü
yük afide ve tesiri görülen Fosfatlı Sark Malt Hulas 

. ' 
Kulian1nız.,... .... 
Her eczane~ 

.... 
de satılır.'"" s 

VAPURCULUK 
TURK ANONiM ŞiRKETi 

lST ANBUL ACENT ALICI 
Liman Han, Tele/on: 22925 

Trabzon yolu 
Dumlupınar v·~~~n~ıı 

p AZAR günü ~ata nhtımından 
saat 20 de kalkacak. Gidiıte: Zon
guldak, lnebolu Ayancık, Samsun, 
Ünye, Ordu, Gireson, Tirebolu, Gö
rele, Trabzon ve Rize. Dönii§te bun
lara iliveten: Of, Sünnen~ ve Pulat. 
haneye uğrayacaktır. 

Deniz yolları 
iŞLETMESi 

A-tel•i ı K.ıınköy K.ipril ..... 
Düşünen, ağlı yan çocuk 

Tel. 4%362 - Sirkeci Miiı.ir.ıa.-do 
Haa T.J. 22740 

Ayvalık sürat yolu Gülen, 

• 
yerıne 

koşan çocuk! 
ANTALYA vapuru 21 Nisan 
CUMARTESİ 18 de Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır, (1859) 

Mersin yolu 
KONYA vapuru 22 Nisan 
PAZAR ıo da Sirkeci rıhb
mmdan kalkacak. Giditte Ça
nakkale, İzmir, Küllük, Bodrum, 
Rodos, Marmaris, Dalyan, ·Fet
hiye, Kalkan, K-., Finike, An
talya, Alanya, Mersin'e. Dönüt
te bunla;•a ilaveten T atucu, A
namur, Kutadası, Gelibolu'ya 
uğrayacaktır. (1860) 

Sevinmek, gUlmek, ağlanmak çocuğun 

hakkıdır. Çocukları bir köşeye bUzUIUp 
oturmaya, masa ba~mda deşunmeye de
ğil, gülmeye ve oynamaya teşvik ediniz. 

Kumbara, çocuğa yalnız is· 
tikbal yapan değil, f~kat se-. 
vindiren en güzel vtilsıtadır. 

-İstanbul 7 inci icra memurluğundan: 
Bir borçtan dolayi mahcuz ve paraya 
çevrilmesine karar verilen kanepe, kol
tuk, ve gardirop ve ev eıyalan ve sai
re ve 25-4-934 tarihine müsadif çartaın. 
ha günü saat 10 dan 12 ya kadar feh· 
zade başında Muhtar paşa sokağında 

29 numerolu hanenin önünde açık artır
ma sure tile satılacağından taliplerin mez 
kıir mahallinde hazır bulunacak memu
runa müracaatları iJi n olunur .. 

Siz de Çocuğunuza 
İŞ BANKASINDAN 
bir kumbara alınız. 

..................................................... 
Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyyahlara 

Banka Komerçiyale İtalyana 
Sermayesi: 700,000,000 (ihtiyat akçesi : 580,000,000 Liret) 

Travellerır (Seyyahin çekleri) satar 
Liret, Frank, İngiliz liruı veya Doları Frank olarak sahlan 
bu çekler sayesinde nereye gitseniz paranızı kemali emniyetle ta• 
şır ve her zaman isterseniz dünyanın he~ tarafında, ,ehirde otel
lerde vapurlarda, trenlerde . b';1 çeklerı en küçük tediyat için 
na~it m~k!'mm~~ kolayılıkla ıstı°?al edebilirsiniz. Travellers çek
lerı hakiki sahıbı~den b~fka kımsenin kullanamayacağı bir 

şekılde tertıp ve ihtas edilmittir. (5999) 1833 

~ TÜRKiYE TURING KLÜBÜNÜN ..re 

BUDAPEŞTE 
SEYAHATi - 10 GUN (30 NiSAN. 9 MAYIS) 

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

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

...... saray 't'e Karaköy Köprübaşı) 14712 ~ 1846 

•• 
Istanbul Universite 

Mübayaat Komisyonundan: 
Universite merkez ve Fakülteler kadın ve erkek 

müstahdemini için yerli malı kumaşdan olmak ve kumaş is
çiliği müteahhide ait olmak üzere 200 takım elbise ve ~a~
to pazarlıkla münakasaya konulmuştur. Taliplerin ihale gü 
nü olan 22-4-1934 pazar günü saat 16 da Mubayaat Komis 
yon'!°d~. hazır. ~ulunmaları v~ kumaş numunesile şartna· 
nıeyı gormek ıçın de her gün Komisyon Kitabetine müra-
caatları ilan olunur. (1705) 2145 

Sabırsızlıkla açılmasını beklediğiniz 
Zümrüt Yalova Kaplıcaları 

1 Mayıs 1934 te açılıyor 
Fiatlar çok mutedildir. Mayıs avı zarfmd;. 

Kür için g elenlerin otel ve banyo ücretlerinden ayrıca 
% 40 tenzilat yapılır. Geznıek ve eğlenmek için bir 
gece kalmak üzere geleceklere mahsus yol, lokanta, 
otel ve banyo ücretlerini havi tenzilatlı k arneler ya
,~!n11 ştır. 11u karneler 1 Mayıs 934 tarihinden itibaren 
'(öprü Adalar Vapur b ilet g-İ-<e .c.-in..:ıe s, ıııc.cak.ı •. 

ADAPAZARI 
TÜRK TiCARET BANKASI 

Merkezi Adapazarı 
lstanbul şubesi: Dördüncü Vakıfhan zemin kat Tel. 22f>42 
Komisyon ve ticaret kısmı : Tel.: 23623 
Galata şubesi Tel.: 43201 
Usküdar Şubesi ifel.: 60590 
itimadı Milli Tel.: 41937 

SERMAYE Si : 1 , 2 O O, O O O 
ihtiyat akçası : 1 3 O , O O O 

ŞU BEL ERi 
Banilırma, Bartin, Bilecik, Biga, Bolu, BozüyüR, Bursa, Düzce, Es. 
kİlehir, Hendek, lzmit, Karamuraal, Kütahya, Madurrw, M. Kemal 
Pa,a, Galata, Gemlik, Gerede, Geyve, Safranbolu, Telıirdağ, 

Vsküdar, Yenİfehir. 
Müsait şartlarla mevduat, havale kabul eder. Tahsile senet a
lır. ikraz muamelesi yapar. Mevduat faizleri müdiriyetle 

görüşülerek tesbit edilir. 
Komisyon ve ticaret kısmı her nevi emtiai ticariye 

satışma delalet eder. 
(lTIMADI MiLLi) Kendi sigortasıdır. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
(EKSELSIYOR), (MlNIMAKS), (HIZIR) marka ve 

muhtelif numaralı (331) adet yangın söndürme eczası sa
tın almacakhr. Taliplerin listeleri gördükten sonra pazarlığj-ı 
İ§tİrak edebilmek üzere (% 7,5) teminatlariyle beraber 
(24-4-934) sah günü saat (14) de Galatada Alım, satım ko 
misyonuna müracaatları. (1782) , 

Bezi ve kordonu talibi tarafından verilmek üzere 
(400) adet bez torba diktirileı:ektir. Taliplerin nümune ve 
şartnameyi gördükten sonra fiat vermek için (yüzde 7,5) 
teminatlariyle beraber (30-4-934) pazartesi günü saat (14) 
de Galatada Alrm, satını komisyonuna müracaatları. (1733) 

Istanbul Emniyet Müdürlüğünden: 
Zabita memurları için yaptırılacak 221 taknn Sivil El 

bise 12 Nisan 934 tf.l'ihinden itibaren 20 gün müddetle ve ka 
palı zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. 
Teklif olunacak fiat haddi layık görüldüğü tak-
dirde ihalesi 3 Mayıs 934 tarihine müsadif perşembe günü 
saat 15 te icra kılınacaktır. Taliplerin şeraiti anlamak ve 
nümuneleri görmek üzere Müdüriyet idare komisyonuna mü 
.racaatları ve teklif mektubu ile teminat akçesini ihale günü 
:ılan 3 Mayıs 934 tarihine müsadif Perşembe günü saat 15 e .... (1825) 

Nep-iyalı idare eden: Mü/UT AZ FAiK 
Ga::.clccilik ue Matbaacılık T. A. $. 

- kadar Vilayet Muhasebecilik dairesinde müteşekkil alım sa
tım komisyonuna vermeleri ilan olunur. (1692) 
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Avrupa satış merkezi 
Her ne•İ tafsilat, z:yarct ve sergiye iştirak için fahri mümesıili 

bulunan Galata'da Kutu Hanında 5 ı:umaralı: 

1 N T R A K 
Beynelmilel Nakliyat Bürosu - Telefon: 24173 

D. A X E L R A D - (14895) 
1850 

' DEVLET DEMlRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 

Istanbuldan Ankaraya gidiş dönüt 
için gayet ucuz bir tenezzüh 

• seyahati 
! 3 Mayıs Perşembe günü akşamı Haydarpaşa'dan hare· 
j ketle Cuma günü sabahleyin Ankara'ya muvasalat ve aynı 

günün akşamı Ankara'dan ha reketle Cumartesi sabahı Hay• 
darpaşa'ya avdet edilmek üzere bir halle treni tertip edilmiş• 
tir. Yolcuların katarda istirahatlerini temin için geniş ve nu· 
maralı yerler ayrılacaktır. \ 

Gidiş dönüş nakliye ücretleri %50 tenzillidir. Yarım üc • 
rete tabi çocuklara da ayrıca %50 tenzilat yapılır. 

Katarda ucuz ve hususi bir tabldot yapılacaktır. Azimet 
ve avdette iki defa akşam yemeği ve iki sabah kahvaltısı, her 
türlü resim ve servis masrafiyle beraber 160 kuruştur. 10 ya· 
şına kadar olan çocuklardan bu masrafın yansı alınır. 

Bu katara; Haydarpaşa, Hereke, lzmit, Adapazarı, Arifi· 
ye, Sapanca, Geyve, Osmaneli, Bilecik, Karaköy, Bozöyiik, 
Eskişehir, Sarıköy, Polatlı, istasyonlarından yalnız Ankara'• 
ya gidiş dönüş için yolcu alınacaktır. Y olcularm, bilet alırken 
ve seyahat esnasında Üzerlerinde fotoğraflı hüviyet cüzdanı 
veya hüviyet var~MI bulundurmaları veyahut küçük bir ve: 
sika fotoğrafını bılet alacakları istasyonlara tevdi etmelerı 
lazımdır. Bu katar için 20 Nisan 1934 tarihinden itibaren Is• 
tanbul'da Haydarpaşa istasyonu ile yataklı Vagon Şirketinİll 
Beyoğlu ve Galata Acentalarından ve Halle treninin yolcu a· 
Iacağı istasyonlardan bilet veriJmeğe başlanacaktır. 

Yolcuların trende yer bulmaları için biletlerini evveldeıı 
tedarik etmeleri menfaatleri İcabıdır. 

3 Mayıs 1934 Perşembe günü zevalden sonra bilet satışı· 
na nihayet verilir. Katarda yemek yiyecek yolculardan ye· 
mek ve kahvaltı parası da bilet parasile beraber alinarak bi· 
Jetlerine ayrıca yazılır. 

Bu tren; 
Haydarpaşa' dan 3 Mayıs Perşembe gÜnÜ saat 18.20 de ha· 

reket 
9.23 dernu· 

vaaalat 
19,50 de Ha• 

rekel 
saat 9,50 de Mu· 

vasalat 

Ank'araya 4 Mayıs Cuma günü saat 

' 
Ankara' dan 4 Mayıs Cuma günü saat 

Haydarpaşa'ya 5 Mayı~ Cu~arteıi günü 

edecektir. 
Yolcular, Ankara'da Turing kulüp ve Devlet Demiryolla· 

rı memurları tarafından karşılanarak kendilerine Ankara'da 
rehberlik edilecektir. 

işbu tenezzüh katarına ait bilet hamilleri, Ankara banli ' 
yö trenlerinde meccanen seyahat edeceklerdir. 

Fazla tafsilat ve diğer İstasyonlara ait hareket ve muvasa 
lat saatleri, alakadar istasyon ve acentalardaki ilanlarda yaZt· 
hdır. (1742) 2163 

idaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan kurş\lJl 
külçe, Kurşun üstübeci, Dosya dolabı, kömür kovası ve saire 
gibi (12) kalem muhtelif eŞyarun 25-4-934 Çarşamba gü· 
nü saat 11 de pazarlığı yapılacaktır. lsteyenlrin mezkur saat 
te mağazaya müracaatla tahriren teklifte bulunmaları ve nıa• 
ğaza dahilinde asılı listede (X) işaretli malzeme için numu: 
ne getirilmesi ve nümunesiz tekliflerin kabul edilmeyeceği 
ilan olunur. (1840) 

u 
tanıtır 

Diş macunu 
Dişleri iyi temizler, ağızda güzel koku bırakır. ideal bir 
Dl!Cundur. s:rkeci Mühürrlar za.le H. 18 1152071 1989 

lıtanbul Ziraat Bankasındanı 
21, 24, 26, 30 Nisan ve 3, 5 Mayıs 934 tarihlerinde 

ihaleleri ilan kılınan gayri menkullerden 960, 961, 962, 491, 
791, 993, 1000, 1003, 1006, 1008, 1012, 1014, 1016, 10231 

1027, 1031, 1036, 1038, 935 sıra numaralarından maadasl' 
nın evvelki ilanlarda gösterilen yukardaki tarihlerde satışl~ 
rına devam olunacağı ilan olunur: (1862) 

• 
Büyü~ Tayyare Piyangosu 

17 incı tertip 1 incı keşide 11 Mayıs 1934 tedir. 

Büyük ikramiye 20 .000 liradır 
Ayrıca: 8.000, 4.000, 3.000 liralık 

ikramiye ve 20.000 liralık bir 
mükafat vardır. 


