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"'S'ocuk haftası cuma 
nüne tesadüf ettiği için 
gün Gülhane parkında ve 
bir çok yerlerde müsamere 
ve balolar var. 

-gu-
bu 

Sahip ve Başmuharriri : Siirt Me 'uıu MAHMUT 

Yunanistanda hükumet me 
hafili ile muhalefet liderleri 
arasında bazı meseleler hak 
kında itilaf haııl olduğu 
bildiriliyor. 

FIY A Ti 5 KURUŞTUR 

Ormanlarımız --ANKARA: 26 Nisan 
Bir ağaç yetİftinnenin zorluğu

nu Ankarada yakından görürken 
memleketin turasına buruma ıer· 
pilmit emsalsiz ormanlar harap o
lup gidiyor. Sekiz buçuk milyon 
hektar tahmin edilen ormanlarımı
zın bugünkü uııUI ve tartlar. dahi
linde itletilmeıine devam edılecek 
olursa, yakın zamanda kökleri ~ze
rinde bir varmıf, bir yo~~ dıye 
batlıyarak bu servetin h_azı~ ~
lım anlatacağız. Bu vazıyeti g.o~e? 
hükiimet milli servetlerden hırını 
tetkil eden ormanlar _için faydalı 
tedbirler almak gayeaıle orman ka· 
nunu projesi üzerinde ehennniyet
le durmuttur. Ali iktisat meclisin
de ve Meclis encümenlerinde tet
kik edilen bu proje, remenni olu· 
nur ki yakında son ~klini alarak 
Meclis umumi heyetinin tasvibine 
arzolunsun. 

Ormanlarımız fenni istismar ile 
memlekete timdikinin birkaç_ ~is
li menfaat temin etmek )<abılıye· 
tini haiz bulunmakla beraber, zira
at ve su itleri için de birinci der~ 
cede ehemmiyettedir. Orman mu
tehasaısı Profesör Berenhardin or
manlarımız hakkındaki raporunda 
ezcümle denmektedir ki: "Türkiye 
nehirlerinin membalannda yapıl • 
maaı lazrmgelen paha1ı tesi.at de· 
ğil, münhasıran' ormanda balen 
mevcut olan bakiyenin iyi uıuha-. 
fazaaıdır. Muntazam su siyaseti
nin kıymeti takdir edildiği bir za· 
inanda bu bakiyelerin bir an için· 
de mahv ve helik olmamaları icap 
eder. Nehirlerin orta ve afllğl kı
sımlarında yapılan su tesisatı ile 
ınembalarmdaki ormanlann iyi 
muhafazası keyfiyeti daima ve her 
memlekette elele yürümelidir.,, 

Hakikati böylece kabul edince 
0~lan menfaat baltası altında 
hır orman harabesi haline gir • 
ınekten kurtarmak zamanı gelmif, 
geçmittir bile. Orman, odun yelİf· 
tiren bir fabrika olmaktan kurla -
nlmcJıdır. Kısa bir zamanda aza. 
mi menfaat elde etmek hırsile ha
reket eden müteahhitlerin omıan
lan tahrip ettikleri tahakkuk et • 
!"ittir, Binaenaleyh müteahhitlere 
•hale suretile orman itletilmesi u
•ulüne yeni mevzuatla nihayet ve· 
ridten mevcut mukavelelerin sdu 
bir mÜrakabe albna alınması te -
illin olunmahchr. Yüzbinlerce lira 
•arfederek topraklarrmızın altında 
~trol aradığrmız fU sırada, topra
ını üstünde yetil kanat gerip bize 
ıiilen muhte,em bir serveti koru
tnakta kıskanç ve hodbin olacağız. 

Bu konnna bahsinde, mernleke
ti.n mahrukat ihtiyacı itini de tan
ıı:ım etmek zarureti lıa, gösteriyor. 
Mümkün olan yerlerde madenkö
mürü ve linyitlenmizden ucuz bir 
5urette köylünün ve kaaabahnm iı
tif ade etmesini temin etmek tart
tır. Bu hareket, odun kadar hay -
yan gübr~sinin mahrukat maka -
ınında sarf ve istihlakine mani ola
caktır. Bir taraftan ihraç olunan, 
diğer taraftan ocaklarda yakılan 
gübreden mahrum kalan memleket 
top~aklarınm maruz kaldığı zarar 
n~ ıle telafi edilecektir? Gübresi
nın muh~fa~a, ihzar ve kullanıt 
tarzını hılmıyen çiftçiye, diğer 
memleketlerde sermaye ve itibarı
nı kaybeden bir tacir nazarile ba
kılmaktadır. 

.Bu münasebetle yakın zamanda 
Mıllet Meclı'sı' .. 1 · d . . encumen erın en 
bırınde cereyan etmit bir müzake
re?e teması faydalı gördüm. T rak
ya da kurulmut bir fabrikada me
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Mes'uller meydana çıkacak . İnkıltip Enstitüsünde 

D h ·r k ·r E . f b k 1 . işgal kumandanları evvel a ı ıye ve ı ı sna an asıreza etı G ·d ·· h ı d·ıe . . . azı en şup e enme ı 
hakkında meclıste ızahat verdı 

Fakat Gazi Ankara ya ayak bastıktan so 
Şehir meclisi içiimaa davet ediliyor. Mesele orada radır ki milli kalkınışı hayretle gördüle 
münakaşa ve halledilecek,mes'uller meydana çıkacak mı ı:,~·~bfır;:;:puı::y: 
Dahiliye vekilinin izahatından: " Tef· ı Mazhar Müfit B. diyor ki: " Görülü- dün öğleden ıonra aa 

at 17,5 ta, inkılap kıir 
tiıin neticesini pek yakında Meclisi yor ki Banka u~uruma giderken la~ım süsündeki dertlerine 

aliye arzedeceğimi Kuvvetle ümit edi- gelen makam kımse (\ makam vazıfe- devam etti. Recep Be· 

yorum. Haklarında icap eden kanuni it sini ihmal etmiştir. Meseleyi netice- ~~ığ'!n;no~::~= 
muamele yapılacaktır. " if sinP. kadar takip edeceğiz. ,, yoruz: 

ANKARA, 27 (A.A.) - Büyük ı ği safhalar hakkında. "Mütarekenin as • 
Millet Meclisi bugün Reisi Vekili rakamlara müstenit keri tatbikatı bitmifti. 
Hasan Beyin riyasetinde toplan • malumat verdikten Memleketin demiryol-

b 1 · ları, mühim sevkülce-ınıttır. Bazı me us arın mezunıyet sonra bankanın vazi • 
)eri hakkındaki riyaset divanı tes- yetini tetkik için tet • yit noktaları, Kilikya, 
keresi ile Büyük Millet Meclisi aza kil edilmit olan heyet Antalya havalisi, Sam 
)arının Yunan devlet timendiferle- tarafından verilmit 0 • sun, Zonguldak kuv • 
rinde meccanen seyahat edebile - lan rapordan bazı par vetli düşman kıt'aları 
cekleri hakkındaki Ba,vekalet tez çalar okumuttur. tarafından istila edil • 
keresi ve bunları takiben Trakya Rapor mitti. Türkiye kolları 
mnumi m~fettitl~ğine _tayin olunan Vekil Beyin okudu- bağlı bir aralan vazi • 

Recepp B. lwnleran• verirken nan lbrahım T ~· Beyın mebusluk- ğu bu raporda -turası- yetinde idi. Bu vazi -
tan istifl':n~esı 0~!'1?1'Uflur. m büyük esefle beya- yette Türkiyenin can alıcı nokta • gali arzusuna mukavemetten sonra 

Dahilıye Veldiltnın cevabı na mecburuz ki Esnaf sına dokunuldu, lzmiri birinci Yu- Gazi Mustafa Kemal lstanbula d · 
Esnaf Bankasmd.~i suiistimal Bankasınm kurulutu nan fırkası itgal etti. Mütarekenin miiftü. Büyük Şef, Anafartalar k 

hakkında Mazhar Mu~ıt Be>:· De· gününden sermaye bi- .i:,:lk;,,;a~yı~z;;,:arf;;;,;,ı:,:n~d:;:a:,.:ls:;k~e~n~d~e;:,ro::n~u~n::,.;i~t,,;·~==~(D~e~v;;;•~mı::,,.;5;,,,;;in;;;e~i .;;1&;h;;;if;;,;ed~e);....--
nizli - tarafından Ten!~n ~ır .. sual tinceye kadar geçen 5-
takririne Dahiliye Vekilı Şükrü Ka 6 senelik zamanda ban 
ya Bey cevap vermittir. ka muamelelerinde zer 

Dahiliye Vekili suale mevzu ~ re kadar mazbutiyet, • 
'L!ı eden "-naf Bankasının teeaau- "dd" .. "l d .•. 
an ı:.a • d' cı ıyet goru me ıgı D uı• V ..,,. Ş"luü K B ··nden son zamana J.. -dar geçır ı- 'b· . a,.. rye e .... t u aya ey su gı ı aermayenın ve 

Mıuhar Mülit Bey 

nıevduabn hiç olmazsa biraz olaun 1 de it gördüğü ve ba.nka müdürü • 
siyanet ve himayesine matuf ufak nün taYanı hayret bır surette kon
bir ihtimam eserine tesadüf olun • trolsuz bırakılması neticesi kasten 
mamıtbr. Müdiriyetle he!eti ~dare denecek der.ecede i~~l'.. te~yyüp 
azaA mürakıp ve müfettıtlerın de Ye sermaye ıtrafı gıbı mueuıf yol
bu hususta vazifelerini ifa etmemit auzluklar hat göutermit bulundu -
ol"ukları görülmüftür. - denilmek- ğu itaret olunmakta ve bankanın, 
te idi. sermayesinin mahvını intaç eden 

Alacaklı ve borrlıılar i,lerden bazıları zikredilmektedir. 

Gene raporda bankanın alacak
lıları ne kadar kuvvetli ise banka
ya borçlu olanların borçlarını öde 
mek hususunda o kadar kayıtsız 
ve zayıf oldukları ve bunlardan ha 
zılarının borçları olan on binlerce 
liradan on lirasını veremiyecek hal 
de bulundukları ve bankanm bida
yetinden beri mevzuunun haricin -

Şükrü J(:aya Bey bu izahatı müte
akrp bu raporun belediye meclisi
nin içtimaına nihayet vereceği gün 
okunmuf olduğunu ve bundan do
layı münakataya imkan bulunma • 
dığıru kaydederek demittir ki: 

"Ne kadar yazıktır ki böyle bir 
mühim rapor vaktinde verilmemit 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Uzak Sarl<ta Troçki'ye 
Müsaade edildi .. 

Japonya muahedelere 
tecavüz niyetinde değil 

Japon hariciye nazırı Çinle doğrudan\ 
doğruya müzakereye girmek istiyor 
TOKIO, 26 (A. A.) - Rengo 

Ajansının bildirdiğine göre, Japon 
Hariciye Nazırı M. Hirota'nm İn
giltere büyük elçisi ile vaki müla
katı çok dostane olmuftur. Mezkllr 
ajans diyor ki: 

"J • s· c s • aponya nın ır on aymon • 
un istizahını mucip olan gayri res· 
mi beyannamesini izah ettikten 
sonra, M. Hirota, hukfunetinin do
kuz devlet muahedesine veya sair' 
muahedelere kat'iyyen tecavüz ni
yetinde olmadığını ve Çin' de açık 
kapı ve müsavatı hukuk ıiyaaetini 
her devletten ziyade miiMit bir 

(Devamı 7 inci sahifede) 

j 

Amerika Hariciye mızın M. Hul 
ve 'Amerikadaki Japon •eliri Ami

ral Saito 

Sabık komiseri bi:ıden 
ba~ka kimse kabul etmiyor 

Dün aldığımız, fakat resmen te
eyyüt etmiyen bir habere göre, hü
kiimetimiz T roç -
kinin tekrar mem 
leketimize gelip 
Büyükadada otur 
muma müsaade 
etmittir. Bu habe 
re göre T roçki bu 
günlerde Marsil -
yadan latanbula 
hareket edecek . 
tir Bildiğimiz veç 
hile, Fransa hü - . 
kümeli ıabık Sov M. Troçki 

' yet Harbiye komi 

Bade lıarabülbasra .. 

2,5 milyon li~lık takas 
suiistimali yapılmış 

Bu işte baş rolu oynıyan bir rum ile 
bir Suriyeli ortada yok 

lstanhulda cereyan eden takas 
suiistimaline ait üç v kiletin mü
fettitleri tarafından yapılan auiis
timal etrafındaki ta.hkikat ...,ti • 
celenmit bu auiistimalin tahmin -
den daha çok vasi olduğu meydana 
çıkmı§trr. 

Bu takas suiiıtimalinin mem
lekete tam 2,5 milyon liraya uıal 
olduğu anlatılmııtır. 

Bundan bir müddet evvel takas 
iılerinin yolsuz cereyan ettiği güm 
riikte nazarı dikkati celbetmit, bu
nun üzerine lktısat , MaJiye ve 
Gümrükler vekaleti müfettiılerin
den mürdd<ep olarak tefd<kül e
den muhtelit komisyon derhal Ja. 
ranbtıla gelerek tahkikata ıriı'it -
mifti. 

Bu komisyon 3,5 i.ydır yaptığı 
tahkikat neticesinde hazırladığı 
rapor Ankar.ya gönderilmittir. 

Mükttitler heyeti, iJe b.tla • 
Y•nca, takas beyannamelerini ti · 
caret odasından ve nla:retten i.U
yerek üzerinde tetkikata betlamıf, 
bu tetkikat auiistimalin nasıl ce -
reyan ettiğini meydana çıkannıf • 
tır. 

Anlatıldığına göre lıe:renna • 
(Devamı 5 inci aahifede) 

Çocuk ba.qramı: 4 

Çocukların eğlenceli günü 
Bugün balo ve bir çok yerler de 

mi;samereler var 

ur ve amele çocukları için açı • 
1 n mektebe kalorifer konulmuf ol

.asına lüks ve israf diyen olmus. ========-=--====-~=--=-===---=-==-=--=~== 
ıvarda orman olmayınca, kömü~

le teshin usulü daha iktrsadi oldu
ğundan bu asri vasıtaya müracaat 
edilmit olması bir takdir mevzuu 
olacak yerde, tenkit mevzuu tetkil 
etmit olmasına hayret etmemek 
elden gelmez. Fakat diyecekler 

serini siyasiyat ile i tigal etmesi ve 
bilhana bir dördüncü enternasyo • 
nal te,kiline teşebbüs etmesi hase
bile, Fransız topraklarını terke da 
v.:l etmitti. T roçki bunun üzerine 
Madride geçmek iatenıit ise 
de J.panya hükumeti sabık 
komiserin JJ'."ıuıYa topraklan • 
na girme!ine müsaade etme-

(Devamı 7 inci sahifede) 

Çocuk haftasının 
'dün dördüncü günü i
di. Dün de ilk mektep 
ferin bazılarında mü • 
samereler tertip edil • 
mit ve çocuklar bugü
nü Je net' e içinde ge • 
çinnitlerdir. Her sene 
olduğu gibi bu sene de 
bir çocuk balosu veri· 
l ~cektir Taksimde d ğ 
cılık ve sporculuk kli.ı· 
oü salonlarında bu • 
<? Ün saat 14 le batlıya-

ki: 

- Evet ama, köy çocuğu yuva
sı.?a dönünce, mektepte gördüğü 
guzel ve temiz ısınma vasıtaamı a
ramıyacak mı? 

Arayacak ve bulacak. Köy oda
larınd k" .. . a. omur aobaları görmek ga-
yemızdır. Bilhassa tezeği ocaklar
da d v·1 ı egı • tar alarda yakmıya alı-

cağız. 

Mecdi SADRETTIN Halkevinde Jün Dr. llıaan Hümi Bey tııralınJan verilen Jtonfna,,.ltt , 

Bugünkü 
Nüshamızda 1 

c.ak olan bu baloda bir 
c;ok hanımlar vazife al 

f 

mıtlardır. Baloda gür 
1 büz çocuk müsabakl\-

Hakika t, lier zaman H da yapılacak, biriıı-

hakikat ... deg"' ildir! ci, ikinci ve üçüncüye 
hediyeler verilecek • 

___.,_ 1 tir. Himayeietfalin A-
Y azan: 'AKA GUNDUZ lemdar nahiyesi Emin Birinciliği kazanan Birinciliği kazanan 

Me,hur halk hikôyelerUl• cemi • 
yelleki zihniyetlerin ö:r.ünkıı alın 
mıf uzunca ve orijinal ~ir hikaye
dir. iki üç gq_n mrecektır. Mutlaka 
okuyunu:ıı. 

6 ıncı sahifede 

önü nahiyeıile miifte - meme çocııiıı Ba - . mama ~cağu 
reken bu gün öğleden haeltin Oğuz. Nesrın 
sonra Gülhane parkında müaame • oynatılacak, hokkabazlık hünerle

ri ııösterilecektir. 
re verecektir. Burada da gürbü:< ço Saat 15 te Alayk~künde de ço-
cuk müsabaka" ve bir ııeçit resmi cuklar için müsamere vardır. Ge -
yapılacaktır. Bando muzika çala • ce de 20,30 da umuma temsil veri
cak, lllOllOloğlar söylenecek, kukla lecektir. 
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TARiHi TEFRIKA:24 
• 

- ---1HARİCİ--HABERLER1 

Terakki! 
1 İJO,.V\ 

ittihat ve 
(BAHAEDDiN ŞAKlR BEYiN BIRAK.TiCi VESiKALARA GORE) 

• 
lngilizler mektupları veriyorlar 

Bağdattaki İngiliz postanesi merkezden gelen nıek
tup' arı hükumete vermekten çekinmiyordu 

"İttihat ve Terakki,, Cemiyeti- reyya Beye gönderciiği şifreli bir 
nin memleket dahilinde gizliden mektubunda demişti ki: 
gizliye çalı,an ve o!dukça faaliyet "İngiliz posta.sile artık bir fey 
gösteren 9ubelerinden birisi de göndermeyiniz. Çünkü lingilizler 
Bağdat Şubesi idi. Bağdadın mu- gelen evrakı ve mektupları her 
habiri Dr. Hikmet Süreyya Beydi. yerde Osmanlı postalarına teslim 
Esas azası on iki kifi idi. Acente- ediyorlar.,, 
lik vazifesini Seccat Haydar Bey Hikmet Süreyya Bey bu ~ektu-
yapıyordu. Bağdat fubesinin Di- bu alır almaz gene çok hiddetlen· 
yar~ekir ve M_usul ile_ de .m~nase- mitti. Paris' e yazdığı bir mektu
b.,,ı vardı. Dıyarbekır bılfııl ça • bunda diyordu ki: 
lıttığı h~lde Mus~I y;aln.ız _gönde.ri- "Buradaki lngiliz Ceneral Kon-
len ne,rıyatı tamım ıle ıktıfa edı- sol0$luğuna bu mealde talimat gel-
yordu. d""" 1 ld B 1 -

BağdatJttihat ve Terakki Şube- ıgı an afıb '·ı taubnl~dmussk. utz ~g,.u 
· . 'I h f yapan aca a s n u a ı ngı ız 

sı Parıs e temasını mu a aza et • S f" · N" 1 O'C d. ? · · k 'uk ek" d e ırı ıco u annor mu ur 
rnekkıçı8n ~od ~0~. l .

1
'! ıyoı:hu. Hayatından nevmit olan bu mariz, 

Çü~ ~- ag .'.1t ta 1 ngı ız pos l a- birkaç yüz bedbaht Genç Türk'ün 
nesı Jon • Turkler namına !'e .~ mahv ve ifnasım kendi reyi basu
evrakı ve m_ektupla:rı mahal~~ hu • dile mi hediye olarak bırakmak is
k~ete teslımd7 hıç te~ddut et tiyor, yosa Liberal geçinen lngiliz 
mıy_o~du. .Dr. Hıkmet Sur~yya Bey kabinesinin?! talimatile mi yapı • 
lngılızlerm bu hareketlen hakkın- yor burasını bilemiyoruz. 
da Paria'e yazdığı mektuplarda di- A'bd""lh "d" ku d • h".k" 
yordu lı:i: u amı ın r ugu u u • 

"Ati Haydar Mithat Beyefendi met, aon çılgınlıklarını olanca deh
kardetimizin ta•ısiyesi üzerine a· tel ve vah~tile ihtizar günlerinde 
ziz kardetJerimizden Seccat Hay- tatbikten geri durmuyor. 
dar Bey namına gönderilen mu· Fransız Akademisi azasından 
kaddes cemiyetimizin üç nüsha İ· M. Violet'nin oğlu bcrayi seyahat 
lannamesi arapçaya tercüme edile- Bağdada geldi. Kendisine Berut 
re~ yüz elli _kopyası ic_ap edenlere tar}kile gönderilen Fransız gazete
dagıtıldı. Bırçok hamıyet erbabı len musadere edildi. Haber ver • 
gazeteyi de gördüler. Gazete isti· dik fakat Fransız Konsolosu M. 
y:nl~r çoktur: !akat sizin sahte Ro~et protesto bile etmek isteme-
hurrıyet muhıbbı Avrupalılarınız d" 8 b b" · M y· 1 'd 
b . · ·· kü·ru·· ı B k "d ı. unun se e ını . ıo et en 
ızı ur yor ar. una artı cı • d - ald -

b . b ı h b sor ugumuz zaman ıgıınız ce • 
den ır çare u m&ZsaDlZ mu a e- b" . h ti d'" .. d.. v· · ·· 1 k · vap ızı ayre ere UfUr u. 10-
re etmemıhz guçl e!ece "ltt~r. . lct dedi ki: 

Sefaret ane erme ı ıca elmıt • 
ken beni, Ermeni olmadığım için, - "Ne yapayım, burada bulun. 
arka kapıdan defeden o s:addar dukça memleketinizin kanunlarına 
İngilizler burada da koca mılletle- riayet etmek mecburiyetindeyim. 

d 1 Tüıkiye dahilinde bulunan bütün rinin namusuna tev i o unan evra· 
kı ve mektuplan Bağdat hükume· ecnebi konsolosların gazeteleri .\b 
tine teslim etmeyi Üzerlerine alrnıt- dülhamit tarafından temin edili -
!ardır. Bunun böyle olduğu mu • yor. Bu gazetelerin parasını hazi • 
hakkaktır. Şimdi İngiliz postaha- nei hasaa vererek onları doğrudan 
nesi türkçe veya fransızca gelen doğruya konsoloslara gönderiyor. 
bütün evrakı hükUınete tesli'ln edi- Ben de burada bulundukça M. Rou 
yor. 

Londra'da Bonnerman kabinesi
n~, vaktile hize hayı.rhahlığı doku
nan ve Abdülhamit tarafından Ah 
met Rı:r.a Bey aleyhine açılan da
va,da Ahmet Rıza Beyi müdafaa e. 
den avukat Ye Batvekil Clemen • 
ceaµ'ya, fogiliz ve F ramız millet
lerinin uluvvücenabına müracaat 
ediniz. Bu devletlerin hepsi IJ&rk
ta kendilerine mahsus birer istib
dat politikaa• takip ediyorlar. Ha
ınôdin -ezalimi yeti,miyOrmUf gi
bi Rir -de bu ıapkalı ve hürriyetpe. 
re geçinen Avrupalı Haınitçiler
den de bu muameleyi görünce in
s~n kendisini adeta enkizisyon' dev 
rınde zannediyor. Avrupalılarda 
bu denaeti gördükçe Hamidin ci
nayetleri nazarımda eski dehtetle
rini kaybediyor.,, 

et'nin gazetelerini okumakla kana
at ederim.,, 

Bu vakalardan aonra dahilde ça
lıf&Jl ittihat ve Terakki azasının 
ecnebilere ve ecnebi postahanele
rine de emniyetleri kalınamıtb. 

-Bitmedi-

Hindistan da 
Mecusiler Gandinin oto
mobilinin camlannı kırdılar 

DEOGAR, 26 (A.A.) - Gandinin 
mücadeleıine ıiddetle muhalif olan or • 
todoks mecusileritt müdahaleleri üze • 
rine bir kıtYga çıkmış ve Gandinin bin
melde olduğu otomobilin camlan krnl
mıfln-. 

Gan.liye hiç bir şey olmamq fakat 
muhafızlarından ~Ü ağır surette yara• 
lan11uştır. 

BOMBA Y, 26 (A.A.) - iplik ima
litbaneleri ıırevi şimdi 40 imalatha -
neye sirayet etmi! 'Ve g"'vcilerin mi'k _ 
tan 15 bini bulm"ltur. 

• T oplantılan ve alayları bir ka-ç -
kaga ve meydana inhisar ettiren zabıta 
karan hilafmda şiındiye kadar hiç bir 
hareket olmaınıttır. 

Fransa -Lehistan 
• ••••••• • 

M. Bartunun Varşovadaki temasları 
Almanyada memnuniyetle karşılandı 

Almanya Lehistanla ademi tecavüz misakı aktederken 
Fransanın menafiine mugayir hareket etmemiştir 
VARŞOVA, 26 (A. A.) - Kurjer 

Poranni gazete.si M. Bartu ile P raga 
hareketinden evvel yaptığı bir mül:.katı 
neşretmektedir. 

M. Bartu Lehistana yaptığı ziyaret.in 
neticelerinden fevkalade memnun ol • 
duğunu söylemq ve elemiştir ki: 

"Bu ziyaret iki memleket arasmda· 
ki ittifakı teyit etmiştir. Ayni zaman.. 
da Fransa • Ldıistan iktııadi ve ma· 

·li münasebetlerinde de iyilik y...,.-na11 bek 
lenebilir. 

Lehiııtanın milletler cemiyeti mecli
ıin<le daimi bir azalrk elde ehnea.i me· 
ıeleıine gelince, Lebistarun böyle bir 
azalığa tamamile hakkı vardır . ., 

M. Bartu dörtler misııl<r..a m • arız 
bulunduğunu ve pol Bonkurun haric.i • 
ye nazırlığı esnasında ayan hariciye 
enc~iıneninde bu rniaakı tenkit etıniş ol
duğunu hatırlattıktan sonra sözlef'ini 
ıu suretle bitirmiıtir: 

"Lelıistan Almauya ademi tecaYiiz 
miealum ..ı.tederken F ran112 • Lehiı • 
tan ittifakına mD&"ayir biç bir teahhüt 
altına ·ırimı-ıiftıİr.,, 

M. Bek'in beyanatı 
KRAKOVI, 26 (A.A.) - H11Yas a

jansının sureti mahıusada aönderdiii 
muhabirine beyanatta bulunan M. Bek, 
bu beyanat.ımn bir nezaket esası olma.. 
dı(ını söyledilden 90nra demiıti: ki: 

Silahsızlanma 

M. Suviç memnu
nen dönüyor 

Lehliler Fran•ız • Lehiıtan ittifMkı
nm beynelmilel hayatın devamlı bir un
suru ve ya.şayan bir realite ohı:rak le· 
lıl!.ki etm· ·•<tedirlcr. 

BERLIN, 26 (A.A.) - Bek • Bar
tu müli.katlanndan sonra ncırotunan re~
mi tebliği mevzuu bahseden. oalahiv~t • 
tar Alman mahafilinde Fr:ınıız • Lehis
tan ittifakının esası değişmediği ve bu 
ittifakın Avrupa siyasetinin inki?afın<la 
kurucu bir unsur olduğuna dair mez -
kur tel>liğde yapılım mütabede mem • 
nuniyetle kar,ılarunışbr. 

Alman mahafiline göre bu müşahe
de pek tabiidir. Çünkü bu iki devlet a
rasındaki dostluğun bir diğeri aleyhi • 
ne müteveccih olmaması lizımdn". 

Lehistan - Almanya muk.veleoinde 
gizli hiç bir madde olmadığ-ına dair Le
m.tan tarafından verilen teminatın 
Frımsada memnuniyetle karıılamm' ol • 
ması Fransanın bundan ıonra Lehia -
tan • Alm.ırnya anooııtda!.i .,,lh eaerinin 
hakiki mahiyeti haldonda kat'i bir fikir 
edinmİf olacağı ümidini uyandırmak -
tadır. 

M. Bartu Prag'a giUi 
KRAKOVI, 26 (A.A.) - Fran • 

ırz hariciye nazırı M. Bartu, Ledüs • 
tan bırriciye nazm M. Bek ve Fransa· 
mn V art<>Ya ıefiri M. 1.uof ile ak.fam 
yemeğoinj yedikten sonra saat 21,30 da 
Praga hareiı;et ebniıtir. 

Yunanistanda 

Muhalefet hüku
metle anlaşıyor 

Fakat Londrada bir şey ya- Venizelos misak hakkında-
pılamadığı da bildiriliyor ki izahatı kabul etti 

ATINA, 26 (A.A.) - Ayan ve me-
LONDRA, 26 (A.A.) - M. Su • busan meclisleri mesailerine tekrar bat· 

viç bu aktant matbuata beyanatta bu • lamı,lardır. Meclis lroridorlarmda hükiı-
lunarak lngiliz naz.ırlarile biHıaesa si • met ile muhalefet ar9nnda intihabat sis-
lalı&ızlanma meselesi hakkında yapbğı temi, .-eisicümhurun tein-ar intih.ın n 
noktai nazar teatlıinden pek ziyade mem ayanın salahiyetleri haldonda hemen he
nun olduğunu aöylemiı ve clemiıtir ki: men bir anlafma yapılmıf olduiu, son-

radan halledilmek üzere yalruz ordu ter-
"Bu görüflJleier ewnlllrnda , bitltusa fü meoeleıi açıkta kaldığı söylenmek -

·bütün alikadar devletler arasında bir i- tedir. 
tili.fa vuıül lüzumuna dair olan fagi • Bu suretle en mühim myui meııe-
liz • ltalyan n<ılrtai nazarlann<laki uy • leler baklanda esaslı hükümler , bü • 
a-unluiu bir kere daha mü,.ı.ede ıre tes- kümetle ınlihalefet hırafmdm tam bir 

anlaflll& daiıeslııde alınacak Ye tatbik e-
bit mümkün olmuıtur. Londradan a1 • dilecektir. 
nlııi<en, lna:iliz • lıalyan ~ doıt- ATINA, 26 (Milliyet) - Dünkü 
luğunun Avrupa siyasellİ bünyesinin des meclisi mebusan içtiınaına Möl}'ö Ve • 
leklerinclen biri ve suUıun baıhca mes- nizeloı ve Metaksas gelmemiılerdir. Di-
nedi olduğu kanaatini birlikte götürü- ğer taraftan haber venldiiinc söre M. 
Yorum. Londradal.i görüşmelerim esna· Metaksas bugün hallu tenvir etm.ık mak 
unda Tuna meoelesine de temas eclil • sadile memleket dahilinde bir oeyehate 
miıtir. çıdcacak evvela Selaniğe gidecektir. 

T h 1 ATINA, 26 (Milliyet) - Mösyö una avzasrna taa liik eden mese • 
lelerin halline matuf müzakerelerde bu- V enizelos dün Mösyö Papanaatasyuya 
l~nmak imkanı çıoı. cesaret verici bir va- ;kinci biT mektup daha göndererek hü
zıyettedir. Ne Avusturya ile Macariı • kiımetin misaka mütıeallilc tefsiri beya• 

nabna dair verdiği izahatı kabul ettiğini 
t~ı~ ~aziyeti, ne de A vus.turyaya yeni söylemiftir. 
bır ııttkl"aZ yapılması meıeleıi münaka .. 
fa edilmemiştir. 

M. Suviç, silahsızlanmanın ana hat
ları hakkrnda .halen yegine lllll"eti hal
lin Mussolini plan ıolduğu kanaatin 
dedir. 

Uzlapna yapılamadı 
.. PARIS, 26 (A.A.) - Tan gazete
smın Londra muhabiri silah meseleıin
d s ·ı 1 .. e uvıç e ngıliz nazırlarının uyu,a • 
":l"ılddannı ve iki tarafın kendi tezle • 
rınde kaldıklarmı bildiriyor. 

.L~ND~, 26 (A.A.) - ltalyan 
.harıcıye musteıan M. Suviç bu sal:ıalı 
ıaat 10,30 da tayyare ile Brüluele ha
reket etmiıtir. 

Fransa gümrükler umum 
müdürü geliyor 

PARIS, 26 (A. A.) - Türk. 
Fransız Muhtelit Mahkemesinde a-
2a bulunan Fransız Gümrükler U
mum Müdürü yarın lstanbul'a ha
reket edecektir. Ankara'yı da ziya
reti muhtemeldir. 

l.spanyada vaziyet 
MADRIT, 26 (A. A.) - Bütün 

ispanya' da "ahvali fevkalade,. ilin 
edilmi,tir. 

D~i 
Maarif vekili bugün geliyor 

ANKARA, 26 (Telefonla) - Maarif Vekili H ikmet Bey bu ak 
şamki trenle latanbul'a hareket etmiştir. 

Belediyeler bankası müdürlüğü 
ANKARA, 26 (Telefonla) - Belediyeler Bankası Umum M 

dürlüğüne Adana Valisi Mümtaz: Beyin tayini muhtemeldir. 

Noksan kibrit kutuları 
'ANKARA, 26 (Telefonla) - lnh;sarlar Vekôleti kibrit kutula 

da çöplerin noksan olduğu hakkındaki vaki nefriyat ve şikayetler ·· 
zerine Kibrit Şirkeli ne.zdindeki hükumet komiser:ne tahkikat icr 
etmesi için emir vermiştir. 

Muhacir iskanı için meclise 
bir kanun teklif edildi 

ANKARA, 26 (Telefonla) - Kars Meb'uııu Ömer Kamil Be 
Kars Vilayeti ile Beyazıt, Erzurum vilayetlerinin bazı kısımlarınd 
mülteci ve muhacir iskanı hakkınJa Meclise bir kanun teklif etmi' 

tir. Teklif sudur: 
"Kars ' vifayetüe Beyazıt Vilayetinin Iğdır, Tuzluca Erz.u 

Vilayetinin Olti, Çoruh Vilayetinin Artvin, SavfQk, Boçka kazal 
ve Kemalpaşa nahiyesi halkından iken hakkı hiyarlarını Sovyet Ra 
ya ve federasyonuna girmiş devletlerden yana kullanıp gitmif ol 
Rusya tebacuından kalma ve devlet malı arazi ve evler Rusya ve fed 
ra.yonuna dahil devletler topraklarından veya diğer mahallerduı m 
hacir ve mülteci olarak gelmif ve yerli ahaliden olup b'lfka yerlerd 
yerle,tirilmiş olanlara vehiç veya kiili derece wprağı olmıyan yerlil 
re ve bu yerler halkından olup istilalar dolayı.aile yangın görmiif · 
selere parasu; temlik ve üzeıierine tapa kaydı yapalarak ialrôn edilir 
Tapu harcı, pul ve diğer resimler alınmaz.,, 

M. Yevtiç yakında Sof gaga gidig 
BELGRAD, 26 (A. A.) - Dün kralın riyasetinde toplanan ka 

ne, Hariciye NazıTı M. Y evliç'in Ankara seyahati hakkımla verd· 
izahatı derin bir alôka ile dinlemif ve tasvip etmiftir. M. Yevtiç, Bdl 
gar hü/nimetinin daveti üzerine yakında Sofya'ya da gideceğini 
bildirm:,tir. 

Misinada müthiş bir yangın 
ATINA, 26 (Milliyet) - Dahiliye Nezaretine gelen müstacel teli 

rallara göre Kalmata Vilayetinin Misina felrninde dün gece müt/Jf 
bir yangın çıktığını bildirmekte dirler. Yangından bütün fehir htl" 
rap olmak tehlikesine marw: kalmıflır. Ve maddi zararlar çoktllf 
Ziraat Bankasının ambarlan içinde mevcut milyonlarca mal yarını 
tır. 

50 kaçakçı daha gaka/andı 
ANKARA, 26 ( A. A.) - Aldığımız malUnıata ııöre ba ayın .,

ha/tası içinde cenap hududunda bir; çarprpnalı 13 kaçakçı u 
olmuftur. Bu vakalarda elli kaçakçı ile, 960 kilo gümrük, 420 kil 
inhisar kaçağı, 11 kaçakçı hayvanı iki tüfek ele geçirilmiftir. 

Fevzi Pş. Hz. nin teşekkürleri 
'ANKARA, 26 (A. A.) - Büyük erlranılıarbiye reisi Miifiir FeıJP 
Paşa Hazretleri, 23 nisan 934 Hakimiyeti milliye ve Çocuk bayr 
münasebetile resmi ve hususi almıf olduğu telgraflara ayn 4.)'l'I ctı 
vermek mümkün olmadığından bil mukabele samimi tebrik ve tefelr 
kürlerinin iblağına Anadolu Ajansını tav•it bayurmu,lardır. 

Beş Amerikalı kadın tayyare ile 
Ankaraya geldiler 

'ANKARA, 26 (A. A.) -Amerikalı Misis Mor, sahip bulundaı-
bir tayyare ile bugün şehrimi:ı:e gelmiftir. J 

Misis Mor'a bef Amerikalı kadın ile bir lngiliz bir ltalyan kruye' 
ve üç Holandalı pilot refakat etmektedir. 

Zengin Amerikalı kadın ve ar kadafiarı bu seyahate Rolerdam_'·1 
dan btıflıyarak lskenderiye, Germenşah, Tebri:ı: ve Halepte tevak,_ 
ettikten sonra buraya gelm:şlerdir· . 

Buradan lstanbul'a gidecekler ve Atına ve Napoliye kadar devııf' 
edecek olan bu hava seyahatinden sonra Napolide vapura binece/ıl 
dir. 

ANKARA, 26 (Milliyet) - Şehrinti:ı:e tayyare ile gelen Aır> 
kalı kadın ve arkadaşları yarın lstanbula hareket edeceklerdir. 

• 
Iktısat vekili garın geliyor 

'ANKARA, 26 (Milliyet) - lld..at Vekili Celôl Bey yarınki,; 
renle lstanbula hareket edecektir. 

Acentelik vazifesini yapan Sec
cat Haydar Bey Bağdat'ta lngiliz 
Konsoloshanesinin tercümanı ol -
duğu için en emin vasıta o, ve en 
doğru haber veren gene o idi. Fa
kat Seccat Haydar Bey bir müddet 
sonra Bağdat'tan ayrılarak esbak 
Efgan Emir'i Yakup Han'ın katibi 
hususisi olmUflu. Kendisi Türk ol
madığı halde türkçeyi az zamanda 
iyi öğrenmiıti. Bağdat'tan ayrrlır
ken Dr. Hikmet Süreyya Beye tüı k
çe olarak demiıti ki: 

CEc EBi MATBUATINDA OKUDUKLARIMIZ )1 Divanı muhasebat 
ANKARA, 26 (Milliyet) -

nı muhasebatın tetkilat ve yıızif~ 
dair layiha enciimenlerden seçer--- "Doktor, şimdilik Allahaıs

nıarladık. Genç Türkleri ve Genç 
Türkiye'yi hiç unutmıyacağım. 
Kimbilir yakın vakitte inşallah has 
ta valideniz canlanır. O zaman ben 
de bana pek ağır gelen lngiliz me
deniyetinden, lngiliz boyunduru • 
ğundan, yakamı kurtarır da hür ve 
alicenap Türkiye'nin ağuıu tefka. 
tine atılırım.,, 

Dr. Hikmet Süreyya Bey posta 
işinin hallolunma11 için Paris' e 
mektuplar yağdırıyor, fakat Türki
ye' de istibdadın devam etmesinde 
ala~adar ve menfaattar olan ln .
gilizlere söz dinletmek kabil ola • 
mıyordu. Bağdat ile lstanbul fU· 
heleri keza lngiliz poıtahaneleri 
vasıtasile muhabere ederken bir 
zamanlar bu imkan da ortadan 
kalkmı.tı. Çünkü lstanbul ittihat 
ve Terakki Subesi Dr. Hikmet Sü-

r "" Yarınki tefrikamızın 
başlığı 

Ası aşiretler orduyu yeniyor! 

"Pobeda" dan 

Sofyada çıkan 23 Nisan 934 tarihli 
Pobeda gazetesi : '>Harici •İYO•etimi~ 
deki hercü merç" •erlevhasile YQzdığı 
bir makalede diyor ki: 

Geçen yaz.dan beri Bulgamtan, 
Yugtnlauyaya yaklaşmak ue Franaa 
ile dost olmak için yeni bir harici 
•iyaııet takip etmeğe baJalmıştır. Kra 
lın yaptığı mülakatlar, Titüleskonun 
Sofyayı ziyareti ve Millet Meclisin • 
de !'erilen izahat bunu isbat etmek • 
tedır. Balkan misakından sonra

1 
Ro • 

ma.clan verilen izaret üzehine iptida 
Zora gazetesi ve daha sonra bazı Li
beral, Makedonya ue Çiftçi mahafili 
nauırlannı Yunani8fana doğru çeuir
diler. Malumdur ki Yunanistan, Yal -
nız Bulgar • Yugoılaı> mukarenetini 
•anmak hedefini güttüğü için bu mi
aalıtan memnun olntamıştır. Çünkü mi 
sakın mevcudiyetine rağmen iki hü • 
kıimet aranndaki bu yaklapna ai.va • 
•eti deuam etmektedir. Ve Atina şim 
di 20 milyon cenup Slauı aran.nda ya 
pılacalr mukarenet ue tefriki meaai 
ile yani bu korkunç kabusla mür.ade· 
le ehnek için yeni vasıtalar aramakta 
dır. Bir müddetten beri Yunan dip • 
lomatlan, biz:im matbuatımıza fe•İr 
IJe oiyaoi hayatımıza nüfuz etmek 
İçin gayret aarletmektedirler. Çiftçi 
Fırkasının üç ayrı grupu mümeuille-
rinin Atinaya yaptıklan •evahaıle, 

lrak'ın Osmanlı idaresinden maMtl Yunan gazetecilerinin Sofyaya 
çıkışım gösteren ilk alamet- 11 gelmeleri bununla kabili i:ı:ahtır. Bu-
ler. - Aşİrcltforin baskını! rada kolis arkası bir oyun olup olma-

•---··------------ dıiiını anlam.ık güçtür. Muhakkak o · 

lan nokta ;pıras:ıdır ki; Bulgaristan 
Kral Boris tarafından geçen yaı baf: 
!anan aiyaııetten henüz u:ı:aklaf11ta • 
makla beraber, Belgrat, Roma ue Ber 
!in araaında bocalamaktadır. Hami. 
ye nazrrı Goapodin Muşanofun Hit • 
ler Almanya...ndan büyük bir heye • 
canla balı.ettiğini, Bulgar Çiftçi fır • 
kan mümeosillerinin yeni Yunan do•t
luğu ile tezahüratta bulunduklarını 
IJe Görgi Yurdanof'un Zaharief'le be 
raber Pladne grupu namına Çaldari • 
sin önünde eğ.ilmeğe gittiğini gören 
her Bulgar ue her çiftçinin: Bir hari
ci siyasete malik miyiz Nereye git • 
tiğimizi biliyor muyuz? Ve böyle ha
reket edince kimse bize itimat ede .. 
bilir mi? suallerini sormak hakkıdır. 

"F' . al T · ınansıy aynus" tan: 

~ç F inan si yol T aymis,, gazeteıi 
(bupnkü Çin) baılıjı altında yazdı
ğı bir yazıda diyor ki: 

- Çin bugün için sakindir, ~ünkü 
memleket bitap dü1müştür. Fakat bu 
ra:iyet muuakkattir. Ufukta yeni leh 
likeler bafgÖ&termiftir. Bununla be • 
raber, dahili ue harici kan,ılrlıklar 
içeruinde bile İflerini takip ctmeıini 
bilen Çinliler için milli bir kalkınma 
ı>e teıanüde tefebbüs için i§m<!i daha 
müsait bir vaziyet vardır. 

Ga~ete , harici, dahili, iktııadi ve 
mali Çin vaziyetini kısa bir tetkik ile 
gözden geçirdikten sonra diycr ki: 

- Çin milli kalkınma projeleı·inin 
muı>aflakıyeti her ,eyden euuel kuu
ı>etli bir idarenin uücudüne ~d ..... -

Çang-Kay-Ç'ek ile Uang..Sing-Uey 
in tukip ettikleri hath hareket Çinde 
henüz lıuuuetli bir idarenin teesaü•Ü
ne müsait görünmüyor. Birçolt Çinli
ler i/ıtıaadi kalkınmallın milli refah 
ue' milli kalkınma için baflıca fQrf ol
duğunu söylemektedirler. 

Taymis'tan: 

Taymis gazetesi Çin • Japon ııa:ı:i
yeti hakkında şunları yazmaktadır: 

- Son günlerde Tokyoda olan ha
diseler, Japonyanın Çin hyaaetini talı 
bih etmenin onu ttUrJip etmek kadar 
mevsimsiz olacağını göatermektedir. 
Japon yarı resmi beyanatının bütün 
dünyada endişeler uyandırtnı'f olman 
tabiidir. Bu memleketin Çindeki hü -
kıimet istikrarsızlığından hakikaten 
müteeı.ir olduğundan .ıtphe etmiyo • 
ruz. Bununla beraber, Çinin bupnkü 
ua:ı:iyeti aon günlerdeki karqıklıklara 
nazaran açıkça bir salah gönermek
tedir. Ve Çin ordularının Çinlilıuden 
gayruı için korkulacak bir kuuuet ol
duğuna inanılamaz. Birlepk Ameri • 
kanın So11yet Ru•)'QYI veya Çini Ja • 
ponyaya hücuma teşuilr ettiği iddia•• 
da kabul edilir bir likir değildir. Biz 
de Çinde aulhün ııJe a•ayİfin teminine 
yardım etmek iotiyoruz. Fakat Çinde 
silah ticaretinin tahdidi ancak deulet 
{erin müftereken hareketi ile kabil o· 
labilir. Böyle bir tahdit, Çin memur
lar.rnın kendi memle~ktlerinde asayi
şi temin için O<lrlettı!<~ri gayretleri 
ı>e me§rU merıfaatlennı naazn dikka
te almayan beyanat ile y<1pıfamaz:. Çin 

ile Japonya arasındaki aiyau ue iktı
aadi münaseebtlerin ehemmiyeti ue 
Japonyanm coğrafi oaz.iyeti itibarile 
bu m.ünaaebetlerddn çık4n neticeler 
herkea tarafınd<1n kabul edilnıelrte • 
dir. Bu muhtelif unsurlar, Çin hakkın 
da yapılacak beynelmilel bir kon/e • 
ransta Japonyaya Çinde birinci dere• 
cede bir yer uerdirilebilir. Fakat bü
tün bunlar bir nüfuz monopolu iddia
sı için bir sebep fefkil edemez. Son 
Japon beyanatı böyle bir iddia ileri 
sürer gibi gözüktüğü içindir ki, bu ka 
dar umumi bir enclİfeye sebep olmuf 
tur. Şimdi, Japon hükümeti bu endi
feleri izale etmek ister gibi görünmek 
tedir. 

Petit Parisien'den: \ 

Petit Pariai.m gazeteai, Yugoolauya 
Hariciye nazın M. Yeutiç'in Ankara
ya yaptığı ziyaretten bah•ederek di • 
yor ki: 

''Yugoslauya • Bulgaristan münaae 
batını «tmİnti e.aalar üzerine teaiı et· 
meğe çalrfalım. Yevtiç'in fayanı teb • 
rik mesaisino alaka ile talıip etmekte 
olan Franaa, Ankarada yapıaln yeni 
dostluk tezahüründen ue bu te:ı:ahür
le başlıyan samimi thefriki meaaiden 
dolayı derin bir seuoinç duymaktadır. 
Bu mukarenet ma.ai..si Fransanın •ulh 
siyasetine tamamiyle uygundur. Ve 
Fransa bu mesaiyi bcıflrq türlü telak
ki edemez. Binaenaleyh Fransa, M. 
Bene& IJe Titulukodan ıonra M. Yeu • 
tiçi.n de re8mi ziyaretini sevinçle kar
ıılayacaktır.,. 

nameye almmııtır. , t 
İki yeminli mürakipl~ 

ANKARA, 26 (Milliyet) - , -:'j 
duatı koruma kanununun 19 un•,, 
desi mucibinu hükumet iki ~ 
bankalar ınürakı"bi tayin etmek . ::.. ti 
dir. Bu mürakipler yeminlerini ';:'.;,, 
killeri heyeti huzurıında yap..,_.-
dır. / 

Nafia memurları kart~ 
ANKARA, 26 (Milliyet) --;; ~-" 

memurlanndan her hangi biri,..• ,,-, 
murluktan çekilmiş olanlarm ~fJJı! 
müddetle yapnuyacakları işler ~ 
daki layiha nafia encümen.inde ..JI 
şüldü. ·~ 

Bu hükümlel'in kanunun il ı' 
evvel çekilmiş olanlar hakk/ 
edilmemesi kararl~tı. 

Avrupalı 
0

korsarıl•' ~ 
DAiREN, 26 (A. A;_) .(e ~ 

Avrupalı korsanlık cürrnu d 11 ! 
kum olmuşlardu. Bunlar' .• .e !'.; 
Alman idama, bir lsviçre!• , ~ 
Alman müebbet hapse, dı~ ~ 
Alman da 10 seneye rnahk~_ı :ıl 
mişlerdir. Mahkfunlar ~er S~ 
kararı temyiz etmişlerdırk •ıJI 'f 
geçen haziranda Tang :ıı ıOJ 
Çin vapuruna hücum eder rı\I~ 
şiyi öldürmüş olmakla '!'::ıJil;,,w' 
lar ve 1 temmuzda tcvkı 
!erdir. 
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• lfELE®\J 
Bu gece çamlarda kalsak .. 

Ne olur? 
ŞEHiR HABER 

• 
ERi fFıK~ 

Aç ve yoksul yavrular 
- Çocuk Bayramı münasebetile -EKONOMi 

Yerli mallar 
Sergisi ----

Çilekler yetişti ve ilk mahsul geldi MAARiFTE 

Talebe resim 
Sergileri 

Eh yeti1tiren Allaha çok şükür. 
f•te Temmuz sıcakları da b01ladı. 
Karpuz kabuğu denize l7ster düş -
sün, ister düfmesin, pek yakında 
bizim gençler denize düferler. Ha
vaların böyle ısınması bazı esnafa 
iyi, bazısına fena tesir yapar. Me
sela Esnaf Bankaıı yaranı bundan 
m..:mnundur. Çünkü 11cak havada 
İnsan ne fazla yazmayı, ne fazla 
söylemeyi, ne de fazla dinlemeyi 
ister .. Bir gev,ekJ"k gelir ve gev -
şeklik le daima bu gibi esnafın ho
funa gider. Lakin gelgelelim, kö • 
mürcülere, odunculara ve sine/na -
cılara sorunuz. Biçarelerin ağızla
rını bıçak açmıyor. 

Bu seneki sergi için 
hazırlıklara başlandı 
İstanbul Sanayi Birliği artık 

bir zaruret haline gelmiş olan yer
li mallar sergisinin bu sene açıla- 1 
cak olanı için hazırlıklara ba§la • 
mıştır. 

Galatasaray talebesinin 
sergisi açıldı 

Galata!tnay lisesi talebesinin 
bu sene vücude getirdikleri resim
lenlen mürekkep bir ıergi yapıl -
mıt ve dün mektep müdürlüğü ta
rafından açılmı~tır. Sergide yağlı 
ve sulu boya, kara kalem, ve çini 
mürekkebile yapılmıt güzel portre 
ler, tablolar ve karikatürler tef • 
hir edilmektedir. Bu meyanda Or
han ve Hilmi Beylerin karikatürle
ri, Talat Beyin Gazi tablosu, Fik -
ret Beyin kuru kalem resimleri bil
haeaa zikre fayandır. Gençleri gös
terdikleri muvaffakıyetten dolayı 
tebrik ederiz. 

Ben, çocuklara çok acırım. H<Jle 
nahif vüeutlarile çarşı pazarda ,üs
se/erinin iki misli büyüklüğündeki 
küfelerinin altında iki büklüm yük 
t~ıyan yavru'arın faziletli aayi ö
nünde duyduğum h'.s, takdirden 
çok üstün bir hürmet ve tebc:lclir. 
Sonra yalınayak, gazete!er:mizi 
şehrin dört bir tarafına dağıtan, 
tramvaydan tramvaya · atlıyaralz 
hayatlarını bin tehlikeye koyan ve 
bu arada ayaklarını ve hatta h yat
larını kaybeden zavallı yavruların 
da, bir güz mevsiminde sokakları
mıza dökülmü'! solgun ve sararmı~ 
ağaç yapraklarından ne fark.'arı 
vardır. Nedir bu sıcak! Sıcaklık dere • 

ce.i otuzu bulmuş. Artık kimse so
ba yakmayı aklına bile geSrmez. 
Böyle havalarda da sinemalara ka 
panıp kalmak akıllı karı değildir. 
O halde ne yapmalı?. Vallahi sözii 
mü dinleyene rastgelsem: 

Sanayi Birliği, her sene sergi
nin kurulduğu Galatasaray lisesi 
binasının bu sene de sergiye tahsi
si için İktısat vekaletine müra -
caat etmiştir. 

Diğer taraftan bu sene daimi 
bir sergi binası inşası için sergi 
komitesi bazı tefebbüslere giriı • 
miştir. 

- Bu gece çamlarda kalsak ... Bu bina için en münasip yer o
larak Şithane karakolundaki bah
çenin bulunduğu mahal seçilmit -
tir. Birlik burada yalnız çıplak 
duvarlardan ibaret bir sergi bina
sı yapmağı tasavvur etmektedir. 
Bu bina etrafında yapılan tetkik
ler ve binanın ıs bin liraya çıka
cağını göstermittir. Birlik bu me
sele ile me§gul olmaktadır. 

Ne olur? .. 
Derdim. Ve o da bana süpheaiz: 
- Ne olacak ayaz olu;. Cevabı

nı verirdi ... 
Havaların böyle vakitsiz ısın · 

maıı şehirde bir takım değif''klik -
ler yaptı. Daha dün uzun ipek ço
rapların Üzerine beyaz k11a çorap 
giyip spor ayakkabısı ile gezen 
ı:enç hanımlardan dün birini ço • 
rapsız gördüm. Biraz acele değil 
mi?. Hem ben size 1ıı·r sey söyliye 
yim mi? .. ipek çorap d.;rurken bal 
dırı çıplak gezmede ben mana gör 
mem. Bu ne serinlik, ne de temizlik 
Ve;<"yor. Bana sorarsanız aleyhin -
deyim. Herkes istediği gibi gez • 
mekte serbesttir amma daha ha -
nımelle.ı· açmadan hanım ayakla · 
rırıı açmak biraz turfanda çiçeklik 
oluyor. 

Ticaret odaları kongresi 
Üç senede bir Ankarada top

lanan Türkiye ticaret odaları kon
gresi bu sene ıs mayısta toplana
caktır. 

Boğazlar 
Komisyonunun 
Umumi raporu 

Olur a .• 

k -.~ahu! ne dersin 1U Eınal Ban 
aBı ışıne? .. 

Karadenizde bahren en 
kuvvetli devlet Rusyadır 

Boğazlar komisyonu 1933 sene.· 
- Ne diyeyim, olura .. 
-

0
Amma İsraf etmişler ha .•• 

- lura .. 
- Ya kefilsiz verilen paralar?. 
-Olura. 

k"- Borçluların bir çoğu da in -
ar e'- Yormuş?. 
- Olura .• 
:--; 400 bin lira para üçmllf git. 

mış . .. 
- Olura .. 
- Çöpçülerin de ?2 bin lirosı 

ffllf •• 

- Olura .. 
- Kuzum sen aptal mısın?. 
- Olura ... 
- Benimle alay mı ediyorsun?. 
- Olura .•• 

l"~·iz. bu (Olura .. ) süsilesini İste
'- Blnız kadar geni,Ietebilirsiniz. 

FELEK 

1 Kl•llr lleHrler · 1 
"" Dün saat 18 de halkeYinde 

İhsan Hilmi Bey tarafından bir 
konferans verilmittir. 

"' Cerrahpaıa hastahanesi asa
biye haa talıkları mütehassısı Ah • 
met Şükrü Bey Paris fıastıdıanc • 
!erinde icra ettiği tetkikatını biti • 
rerek avdet etmiştir. 

"' 43 üncü ilk mektep batmu -
allimliği 23 nisan bayramında ta
lebeye refakat eden Samatya Hi • 
Lal bandosuna teşekkür etmekte • 
dir. 

1 BORSA 
(it Bankıuından alınan cetveldir) 

26 Nisan 934 
AKŞAM FiYATLAR/ 

1 

iSTiKRAZLAR t TAHViLAT 
l•tıltrazı da.bili 99 . 
1933 l•tik 93 T. ukerıye 9,78 
JC"u.,on•u&razı ,50 Elektrik -.-
U ·ı·· le Tramvay -.-

nı ur 30,70 Tün1ıl -.-
" il 30,15 Rıhtım 17,75 
.. 11 J 30 15 Müm•••il 57 25 Ş;ıı.rlır. O.Yolları 2'eo • 

Gtımrükler . 8 Kup';nau;c il 47,95 
Baidat 9,78 

" 111 
ESHAM 

47,JO 

Xuponaua it ~- •Jrıy• 
1, Banlıı:ası Nama 8.80 i Şir H • 

H ·ı· •Jı 
ıs 

3,90 
10,75 
19,25 

,. ,. amı ıne 8.80 Telafo 

Kuponau& •ı:nento 12,15 
~ :,p;;~~:•İ• 98 i ~~rloan 
T • L" C" h" lttıhat d"J' IS.SO ur.ıye um u- • 
rıyte Bankan 62.SO Sark dey, 1,25 
Tr"m•ay -42,50 B&lya t,55 
Anadolu Hiı•• 27,70 • Şark m. •eza 4 

ÇEK FiYATLAR/ 
Pariı 12,06 Prai 
Londra 643 Berlin 
N~york 79,905 Madrit 
Mıla.ııo 9 35 66 Belırrat Ar ' • 

•na 83,69 Zloti 
Cene•re 2 8r"lr. 1 .45,75 Penro 
A u •e 3 40 58 Bülı.ret 
S 7•terdatQ '1 t7 67 Viyana 0 7

• 65,6J6o Moıko•a 
N U K U T (Satı§) 

Kuru~ 

'~ F Fr•ıııaız -Dola,. 16'.l 20 1. fa.içre 
l laterlirı 117 1 Pe~eta 

20 Liret 642 1 Mark 
20 F, Be'çil 214 1 Zcloti 
~o Oraluni • ı ıs 20 Lr7 

1 Şile A •• 24 20 Diaar 
20 L•v• 22 l Çernowiç 

2J 11 kur. Celı. 
106 

Altrn 
1 Floriq 1 Mccidiy• 

83 BanL.not 

19.09 
2,02,61 
5,82,45 

35.07 
4.20 
2.69 

79.33 
4.22 

11,00,50 

Kurut 

808 
16 
49 

20,50 
19 
53 

-.-
9.25 
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sine ait ,.,nelik raporunu neşretmıt 
tir. Bu raporda ya 
zıldığına göre Ka
radeniz bahriyesi 
en kuvvetli olan 
memleket Ruıya • 
dır. Rmyanın Ka
radenizde tam bir 

ı halde ifayi hizme
te müheyya, bir 
zırhlıaı, üç kruva -
zörü, dört torpido
su, yedi tahtelbahi 

Boğazlar komis ri, bir torpil tahar 
yonu reisi Ami- ri gemisi, 2 kara • 
ral Vasıl PC1f4 kol gemisi, 23 ka -

rakol romörbotu 4 
yardımcı gemi, bir tane de mek • 
tep gemisi vardır. Bundan maada 
Ruıyanrn Karadenizde hali tamir
de bulunan bir torpidosu, bir tah -
telbahri, bir torpil gemisi vardır. 
Tecrübe tayyareleri de dahil ol -
mak üzere bahri hava kuvve!leri • 
nin mecmuu 32 dir. Ayrıca ır ··et
tebatı ve levazımı noksa~ olmak 
üzere bir kruvazörü bir zırhlısı 6 
torpidosu, 4 tahtelbahiri vardır.' 

Rapord~ 1933 senesinde boğaz. 
lardan gelıp geçen harp .1 . 
d k d d"I . gemı erı e ay e, ı mıttir. Bir sene zar -
fında Bogazlardan bir lsveç mek
t~p gemisi, iki İtalyan tahtelbahri, , 
bır Yunan mektep gemisi, bir Ro • 
men mektep gemisi, bir Yunan kru 
vazörü, bir Yugoslav torpido muh. 
ribi, geçmi,lerdir. Bunlardan ba -
zıalrı Çanakkaleden gelmitler. Is • 
tanbulda birer müddet kaldıktan 
sonra avdet etmitlerdir. 

Bir sene zarfında Boğazlardan 
gelip geçen Rua kuvvetleri tunlar 
dır: Bir kruvazör, iki torpido üç 
tahtelbahir, ayrıca 2 kruvazör.' Bir 
sene zarfında boğazlardan 7331 ti 
caret gemisi geçmittir. Bunlardan 
5810 u tranaittir Mecmu tonajları 
17,44S.437 dir. Halbuki 1932 se • 
nesinde bu mikdar 17.514.641 ton 
idi. 

En b8'ta 4.160.918 ton ve 1547 
gemi ile İtalya gelmektedir. ikin
cisi olarak 2.944.SOS ton ve 1602 
gemi ile Yunaniaetan, üçüncü ola
rak 2.616.7SS ton ve 1144 gemi ile 
lngiltere, dördüncü olarak 2 mil • 
yon 232 bin 632 ton ve 6S5 gemi ile 
Norveç gelmektedir. Bundan son _ 
ra. B~ğ:Ulardan geçen ticaret ge _ 
~ılerının ehemmiyetine göre sıra
sıle ~u devletler vardır: Rusya, Ro 1 
manya, Almanya, Hollanda F rao 
sa, lspa:ıya, Belçika, lsveç, Ameri 
ka, Danımarka, Yugoslavya, Mısır 
Bulgaristan, Macaristan Dantzig: 
Bortonhal, Polonya, F enlandiya 
Japonya, Panama, Estonya, Peru' 
Çekoslovakya, Litvanya, Iran. B~ 
listede Türk ticareti bahriyesinin 
gemileri dahil değildir. 

. Serlerde yetiştirilen çilekler den başka zürra tarafından yetişti -
rile~ çileklerin turfandaları da piyasaya gelmeğe başlamıştır. Kara -
denız Ereylisinden de dün ilk defa olarak Hacı Paşazade Kadri E
fendi iri turfanda çilek getirmiş üç liraya satılrruşur. 

Havalar son gü~~erde sıcak gittiği için bu hafta içinde çileğin 
bollanması beklenebılir. Ancak çilek zürraınm bazı dilekleri vardır ki 
onu da aşağıdaki "biz böyle düşünüyoruz, acaba siz ne dersiniz?,. sü: 
tunumuzda okuyunuz. 

BELEDiYEDE 

Belediye 
Cezaları ----Belediyenin teklifleri 

ViLAYETTE 

Yerinde 
Bir takdir --

Mıntaka 
Kongresi 
Dağıldı 

-o-

Kabul edilen raporlar ve 
Trakyalıların iki temen

nisi Vekalete bildirilecek 

Ç ocıık Bayramı. . • Ne güzel 
şey! .. Fakat ben, bu bayramın ha
k:ki aç ve yoksul çocuklara ait ol
masını istiyorum. 

Bugün için Hiliiliahmerin ve Hi
may'-l:eıfa!in bu kabil çoculJara 
kar,, gö.termif olJuğu yardım ve 
alakayı fÜkranla karfılamamak 
kabil değild:r; fakat bu yardımın 
hadudu, bizim istediğimize naza
ran henüz çok dar ve mahduttur, 
Biz, bu yartlım hududunun çok ge. 
nİ'! ve pimüllü olmasını istiyoruz. 
Ve bunun tahakkuku neye müte • 
vakkılsa, ne gibi fedakarlığı istil
zam ediyorsa, buna hepimiz can- • 
d~n ve gönülden muvafakat göste• 
rıyoruz. 

Üzerinde muta
bakat hasıl oldu mu? 

Dahiliye vekaleti vali 
muavinini ve İstanbul ikbsadi mıntakaıı Tica 

ret odaları kongresinin son celsesi 

Hele bizler gibi evlatlarına da
yanacağı bir servet yığını bıraka
mıyarak ölecek olan •ırl alnının 
terüe ve aayinin semeruile geçinen 
insanlar, bir gün gözlerini kapa • 
dıklan takdirde geride bırakacalı
ları küçük ve miidal-.ız yavrula
rını, bugün •okalrlarımızda ,,alına
yak ve avare yavruların hazin aln
betleri beklediği tl;qiinii/iirH, bu 
iki hayır müeuaaine yardımın, 
sadece insani bir hath hareket de
ğil üstelik ,alui bir vazife oldutu
nu 'anlar ııe bu iki hayır müesıeae
aine yardımla bir gün bizzat kendi 
çocuğuna yardım etmif olacağını 

Belediye muhasebe müdür mu
avini Nail Bey Ankaradan tehri - ı 
mize gelnrittir. İstihbaratımıza gö
re belediyece acilen alınacak ted -
birler meyanında bulunan belediye 
cezaları ve is ttmlik kanunu işleri 
hakkında mütabakat hasıl olmuş
tur. 

idare heyetini takdir elii 
Dahiliye vekaleti, İstanbul vi

layeti idare heyetine riyaset eden 
vali muavini Ali Rıza Beyle heyet 
azası Ali Ferruh, Sabri ve Enver 
Beyleri takdir etmittir. 

Takdire sebep şudur: 
idare heyetinin tarihi teşek • 

külünden bı:.güne kadar muame • 
!atındaki intizamın temini tetek
külü gayesinin tahakkuku huau • 
sunda gösterilen verimli mesai • 
dir. 

Hal iç şirketi vaziyeti 
Belediye, Haliç şirketi muka -

velenameainirr feshini istemiftİ. Bu 
itin tetkikini Dahiliye vekaleti de 
bitirmiıtir. 

Halen lktısat vekaleti tetkik 
etmektedir. Bu tetkik te bittik -
ten sonra kat'i karara bağlana • 
taktır. 

Hamit Bey 
Belediye mua,.ini Himit Be • 

yin batka bir vazifeye tayin olu • 
nacağı f&yidir. Bu ıa}'iafar meya • 
nmda belediye bankalar müdür • 
lüğüne tayini de söylenmekte • 
dir. 

Taksim ve Bebek bahçeleri 
Taksim ve Bebek bahçeleri ta

lip bulamamaktadır. Buna da se -
bep olarak bir senelik verginin bir
den tahakkuk ettirilmesidir. Hal
buki bu bahçeler yazlık olarak tu
tulmaktadır. 

Her yerde buz bulunacak 
Havalann birdenbire ısınması 

dolayısile her tarafta miktarı ka
fi buzun satııa arzedilmesi bele • 
diyece icap edenlere bildirilmiş • 
tir. 

Dahiliye vekaletinin bu takdiri 
çok yerinaediı-. Filhakika idare he
yeti gayet muntazam bir tekilde 
çalışmakta ve işler geri kalmamak
tadır. 

Vilayet te , ayni tekildeki ç.a
lıımaaından dolayı idare heyeti 
baıkatibi Cemal Beyi takdit-name 
ile taltif etmiıtir. 

-o-

Sıcaklar 

Şiddetini arttırdı 
lki gündenberi tiddetini arttı

ran sıcaklar dün azami dereceyi 
bulmuttur. Dün hararet derecesi 
bir aralık ( 30) a kadar yiilcsel • 
mi, halk akşama doğru kırlara 
açık yerlere akın etmitti.r. 

Kandilli hava rasat merkezi
ne göre hava poyrazlacl'ığmdan 
bugün o kadar sıcak olmıyacağı 
tahmin edilmektedir. 

Anadoludan gelen haberlerde 
de memleketin her tarafından ıı -
cakların hüküm sürdüğü bildirili
yor. 

~------............... ____________ )~ 
Biz högle düşünüyoruz, 

Siz acaba ne dersiniz? 
. ~aradeniz Ereğlisi ve civarı 1 
•kfım ~e toprak itibarile çilek 
~ı~aatine çok müaittir. Bunun 
ıçın halk burada beş alh sene • 
den b~ çilek ziraati ile mcv -
g!'ldür. Bu mıntakanın _çilekleri 
cıdden Arnavutköyünücı çilekle 
rile rekabet edecek derecede gü 
zel ve nellistir. Sonra Karadeniz 
Ereğlisinin bir baska meziyeti 
Jalıa vardır. O da.turfanda ye. 
tiptirmuidir. Netekim henüz çi
lek zamanına çok vakit olduğu 
halde burada on Ôef günden be 
ri mahsul idrak edilmektedir. 

Fakat Karadeniz Ereğliaimle
ki çilek zürraının bir derdi var
dır: O da münakalesizliktir. Ma 

bu vaziyetten müpekidir. Ken -
dilerine motörle ihracat yapılıp 
yapılmayacağı meselesini •or -
duk.Bize motörle •evkiyatın mü, 
kül olduğunu söylediler. "Çün -
kü, Jediler, motöriin sarsıntııı 
~tlekleri bozuyor ve sulandırı -
yor.,, 

Şimdi temennileri, Denizyol
la. ı idare•inin, mevcut vapurla
ra hiç olmazsa haftada bir va -
pur da/ta ilave etmesidir. 

dün Ticaret mü -
dürlüğünde Fur • 
tun zade Murat 
Beyin reisliği al -
tında toplandı . 
Bu son celsede ko 
opepratifçilik ve 
ikraz müessese -
!eri raporlarını 
tetkik eden encü
menlerin raporla
rı tetkik edildi. 

Kooperatifçilik ra 
porunu tetkik e -
den encümen ra

Furtun za,/e 
Murat Bey 

porun muhteviyabna İftirak etmek 
le beraber kooperatifçiliğin da
ha mütehassıs ellerde inkipfınm 

· teminini ileri aür 

J(araO-n 
Suat Bey 

melde idi. ikraz 
müeueseleri ra • 
porunu tetkik e • 
den lı:cımiayon da 
tefecilikle tehir • 
de yapılan müca 
deleyi müsmer ne 
ticeli bulmakta, 
fakat köylerde te 
feciliğin devam 
ede gelmekte ol
duğuna itaret e • 
derek mücadele • 
nin köylere tetmi 

!ini istemekte idi. Bu iki raporun 
da lktnat yekiletine bildirilmesi • 
ne karar yerildikten sonra Trakya 
Ticaret odaları müralıh...larının 
verdikleri iki takrir okundu. Bu iki 
takririn birisinde lstanbul, Edirne 
asfalt yolunun Tekirdağından geç 
mesinin ikbsadi bir zaruret oldu • 
ğu kaydedilmektedir. ikinci takrir 
Ziraat Bankasının bir de Lülebur
gazda buğday mübayaa merkezi te 
sis etmesi temennisini ihtiva edi • 
yordu. Bu iki takrir de kabul edi • 
!erek müstacelen İktısat vekile • 
tinden temenniyatta bulunulmaaı • 
na karar Yerildi. Bundan sonra Ça 
nakkale murahha11 Halil Beyin bir 
!ual takriri okundu. Bunda geçen 
seneki kongreden alınan neticeler 
hakkında izahat isteniyordu. Kon
gre umumi katibi Bahri Doğan B. 
geçen seneki kongrenin kararların 
dan olan yumurtacılık ve Y&f mey
ve istihsal Ye ihraçı etrafında lktı
sat veki.leti tarafından alınan ted
birler hakkında izahat verdi. An. 
karadaki odalar kongeresine i~i • 
rak için mıntaka namnıa fll' mu • 
rahhaslar seçildi: lstanbuldan Hu! 
ki Bey, Trakyadan Sıtkı Bey, Ko
caelinden Hüseyin Bedrettin, Ka • 
radenizden Suat Kara Osman bey
ler. Bu intihap neticesinde kongre 
ye nihayet verildi. 

Heroin kaçakçılığı 
meselesi 

ve olduğunu talııd.ir ederler. 
1 

Bugün bu cemiyetlerin yer yer 
mekteplerdeki aç ve yoksul yavru
lara yemek vermek ..,retr1e ebnİf 
olduğu yardım öniimle gözlerin 
fÜlrranla )lafaıınıamcuı ve kalple • 
rin minnet hiılerile çarpmcmıası 
kabil midir?... Ben, bu yıavnJar 
içincle günclüzleri -kteplere gi ;. , 
"- - t11Jı,.n/_, lıülecililt ,,.,,. 1 

ra/ı 4o =ntlıiı Öf/ 6e, lnzr.,la - · 
•tlHll ve lıarvlepine ,,..,.,,m ""-~ 
yavru bilirim. Hayt1tt, acı 61r •rtlır~ 

Bin gün pencerenizin önürıJe J,,,. 
rarak önünüu aerücm manzarayı 
gözden geçiriniz. Size hiç bir sır 
if,a etmiyen ~u siirii aürii Jıetırm ça• 
tılar altımla, fU sürü •Ürü tenelıe, 
kulübeler ve izbeler içimle her giin 

. ne htllyat haile/erinin geçtitirri, ne 
lı.Jar aç çocalıların binlerce molt. 
>Vmiyet içincle bir lokma ekmeA, . 
6ir lokma ekmek! diye aızlanclık· 1 
/arını biliyor musunuz? •.• 

Ôy/e bir T ürlıiye, öyle ideal bir 
Türkiye istiyorum iti, -lraltlonrıJa 
hiç bir boynu bülıük )laVnı, J10/ına. 
yak ve yırtık elbiseli hiç bir çocuk 
görmiyeyİm. Ve ondan sonra hu
zur ve istirahatle ~leyim. 

Hiikümetin son defa olarak Ço
cuk Ha/tasının imlidadınca mek • 
tup ve telgrallaı:ıa il.akını mecbu
ri lnlJıiı Hüôlialtmer ve Hima~i
Etlal pulları miiltelleliyeti, tarhe
düen mükellefiyetlerin, denilebilir 
ki, en doğru•u, en yerinJesi ve en 
necibaneııidir. Ve fakat gayri kafi
dir. Bu yardım için daha verimli 
kaynaklar bulmak lazımdır. 

Salahattin E~ 

Alman kolonisinin 
1 mayıs bayramı 

1 Mayı• bayramı münasebetile 
Alınanyanın Ankara sefiri M. Ro
semberır tarafından Ankarada ıe • 
farethanede bir resmi kabul tertip 
edilecektir. Ayni gün tehrimiz Al 
man konsoloshanesinde de bir rcs 
mi kabul yapılarak Alman tebaa•ı 
nın tebrikatı kabul edilecektir. 

O gün T eutonia Alman klübün 
de de Hitlerist gençler tarafından 
da bazı merasim yapılacaktır. Bu 
toplantıda Ceneral konsolos M. 
Marckvald bir nutuk söyliyecektir. 

liimdur /.J: çilek nazik bir mey -
vadır. Bunu, afağı yukarı günü 
gününe toplamak ve ihraç et -
mek lazımdır. Çilek zürraı -
nın söylediğine nazaran geçen 
sene buraya haftada birkaç va • 
pur uğruyor, bu suretle çilekler 
bozulmadan ihraç edilebiliyor -
du. Ş:mdi ise ancak iki vapur 
iflemektedir. lfte çilek zürraı 

Çilek ziirrc.-ının bu ricaları 
ço/t yer1incl~ ve çok haklıd:r. De
nizyollarını devletin idaresi al -
tına almanın, devletçiliği, evve
lemirJe yol siyaseti üzerinde 
temerküz ettirmenin en belli baş 
lı aebepleılinden biri dememle -
ketteki sanayi, ziraat ve ticaret 
hareketlerini, yalnız kar etmek 
kayguıile hareket etlen hu•usi 
müesıeselerin ellerinden kurla ' 
rıp himaye altına almaktır. Bu • 
nun için Denizyolları idaresin;n 
çilek mevsimi geçmeden vata -
nın bu feyizli bucağiyle derhal 
alakadar olacağına fiiplıemiz 
yoktur. 

Biz böyle düşünüyoruz, 

Heroin kaçakçılığı yapan yeni 
bir tebekenin izi üzerinde bulu • 
nulduğunu ve bazı kimselerin bu 
meyanda emniyet müdürlüğüne 
celbedilerek sorguya çekildiklerini 
kay .. etmi4tik. Bu yazıda Kaaım -
P•talı Bahriyeli Zeki Beyin de 
İsmi geç.mitti. Mumaileyh dün mat
baamıza gelerek kendisinin böyle 
bir meseleden dolayı takip edil -
mediği.ııi, evinde de taharriyat ya
pılmadığını aöylemittir •. 

--o- i 
Türk - Fransız mahkemes 

Türk • Fransız mahkemesi 30 
nisanda açılacaktır. Mahkeme reisi 
pazar günü tehrimize gelecektir. 

Siz acaba ne dersiniz? 
Davalar meyanında Periye ban

kası davası varsa da belediye ile i
tilaf hasıl olduğundan dava sukut 
edecektir. Diğer bazı mühim dava
lar da vardır. . 



A 

r- Haftalık Siyasi 1-:mal \.. ____ _ 
Fransa'nın notası: 

Hafta arası ıili.hıızlanma meıeleıi ye
ni bir ıafhaya girdi. Malümdur ki geçen 
teşrinievvelden beri ıiliıhıızlanma mese
lesi lngiltere, Franoa, Almanya ve ltal
ya araımda hususi müzakerelere zemin 
oluyordu. Almanya konferan&tan çekil
diği için bu devletle temas temin edile
miyordu. Bu sebeple ıiliıhsızlanma me. 
selesi dört devlet arasında görüşülecek, 
b~zı esaslarında itilaf hasıl olacak ve 
sonra konferans tekrar toplanacaktı. 

Altı aydır bu devletler muhaberede • 
dirler. Nilıeyet bir itilafa varılacak gibi 
görülüyorken, Fransa huıuıi müzakere
leri bir tarafa bırakarak konferansın iç
tirnaa davetini istemiştir. Yani teşrini
evvelde mesele nerede bırakılmışıa, altı 
aylık müzakere ve muhabereden sonra 
tekrar oraya ricat ediliyor. 

Silahsızlanma konferansının bürosu 
10 nisanda toplanmış ve heyeti umumi. 
yenin içtimaı için bir gün tayin etmek 
üzere 30 niıanda tekrar toplanmıya ka
rar vermişti. Birkaç defa bu içtima gÜ· 
nü tehir edildi. Çünkü büyük devletler 
arasındaki müzakerelerin bir netice ver
mesi bekleniyordu. Şimği artık böyle bir 
netice beklenemez. Fakat artık bütün ıi
lahıızlanma işinden hiç bir netice çıkmı
yacağa benziyor. 

* • • 
Silahlı Almanya 

Franıa'yı bu karara sevkeden sebep 
Almanya'nın silahlanmasıdır. Filhakika 
Almanya siliıhlanıyor. Geçen hafta da 
işaret ettiğimiz gibi bu ıene ordusuna, 
donanmasına ve hava kuvvetlerine bizim 
paramızla 500 milyon lira kadar bir pa
ra ıarfedecektir. Son haber!ere göre 
Almllnya bilhaaıa hava ıiliıhlarına ehem. 
miyet vermektedir. Hava Nazın Göring 
bütün Almanya'yı 16 hava mıntakaıına 
ayırmıştır. Şarkta ve garpte yedi mar· 
kez bulunacaktır. Şark merkezleri Kö
nigsberg ve Breslau' da bulunacak. Garp· 
teki merkezler de şunlardır: Münster, 
Frankfurt, Kolonya, Darmstad ve Stutt
gart. 
Almanya'nın ıilahlanması lngiltere'

de de endişe uyandırmış ve 1 ncrilter• 
1.üklımeti tarafından Alman hükiimeti 
ıı-ezdinde teşebbüsatta bulunulmuı-tu. 
/imanlar ba,tan savma birtakım cevap-
1.ırla silahlanmalarını tevil ettiler. Gerçi 
hukuk noktasından Al;uanya'nın silah • 
lanmıya hakkı yoktur. ~~cak devletler 
arasında müsavat prensıpı noktasından 
hakları vardlY. Eski galip devletler Al
manya'nın müsavat hakkını o kadar çok 
defalar teslim etmişlerdir ki §İmdi itiraz 
etmeğe yüzleri yoktur. 

Almanya'nın silahlanmasına mani ol· 
mak için Milletler Cemiyetini tahrik et· 
mek lazımdır. Fakat bu cemiyet infisah 
halindedir, Japonya'nın Mançurya'yı İl· 
tilasına mani olamadığı günden beri hiç 
bir ehemmiyetli beynelmilel meseleyi 
tetkik bile etmemiştir. Bu şartlar alım.. 
da A1manya'nın silahlanmasına mani ol· 
mak mümkün g:örünmüyor. Meğer ki 
devletler Almanya'ya kartı bir harbi gö
ze alsınlar. Bunda da ittifak edemiye • 
ceklerinden Almanya silihlanmakta de
vam edecek demektir. 

* ç • 

Fransız siycuetinin yeni veçhesi: 

Fransa'mn ıili.hlanma nıeaelesinde 
Lu yolu takip etmeğe batla.maaile Fra~
sız hariciyesi de eaki yoluna avdet edı
yor. MalUmdur ki Fransa harpten beri 
A,,..upa'daki hegemonyasını ikinc.i dere
cede birtakım devletlerle yaptığı ittifak
lara ~ayamııtı. Geçen sene Dörtler misa
kıru ııı~zalad'!<~n ıonra büyük devlet
leri; bır teırıkı mesai siyaseti takip et
mege çalrıtı. Altı ay evvel de silahsız. 
lanma meselesinde gene bu büyük dev • 
!etlerle anla§mıya ve ıonra da verilecek 
kararlan küçük devletlere empoze etme
ğe teıebbüı etti. Her iki teıebbüs 
te bir netice vermem.ittir. Fransa hü .. 
yük devletlerle beraber ayni yolda yü • 
rüyemiyeceğini anlayınca tekrar eski 
müttefiklerile arasındaki münasebetleri 
takviye ebnek yolunu lubn.uıtur. Filha
kika bu münasebetler takviyeye muhtaç
tı. Çünkü arada, müttefiklerin her. biri 
ayn bir yol tutmuftu. 

Şimdi Barthou evveliı V arıova ile Pa
ris arasındaki münasebetleri takviye et
mek için Lehistan'a giu;. Ayni zaman· 
da Lehistan'la Çekoslovakya arasındaki 
ihtiliiflan halletmek için Prag'a gidecek. 

Titulesco ile Paris'te uzun uzadıya gö .. 
rüştü. Velhasıl Fransız harici siya•eti 
tekrar eski küçük devletler kombinezo
nuna dönqıüt bulunuyor. Fakat bakalım 
her biri bir kombinezonla itini uydurmı· 
ya çalışan bu devletler eıki yollarda yÜ· 
rümek iıtiyecekler mi? 

* * * 
Suviç'in seyahati: 

Barthou Varıova yolunda iken ltalya 
Hariciye Müsteşarı Suviç te lngiltere 
yolunu tuttu. Hariciye Müsteşarırun se
yahati evvelce de mukarrerdi. Eğer 
Fransa tarafından konferans usulüne av· 
det yolundaki nota verilmeseydi, Su • 
viç'in lngiltere'yi ziyareti yalnız Roma 
protokollan hakkında malümıot vermek 
ve iktısadi aranjmanlarına lngiltere'nin 
de alakaımı celbetmeğe münhasrr kala
caktı. Filhakika bu protokollerin iktı
sadi cihetleri ingiltere tarafından takvi· 
yeye muhtaçtır. ltalya, kafi gelmiyor. 

Ancak timdi silhsızlanma mesele•İnde
ki yeni vaziyet üzerine ltalya Hariciye 
Müıteıan ile lngiliz hükümeti arasında 
fikir teati edileceği anlatılıyor. lngilte
re ile ltalya Dörtler araaındaki müzake
rede binniıbe bitaraf bir vaziyet almış • 
!ardı ve hakem rolünü yapmakta idiler. 
Bu itibarla ltalya müıteşanrun Lon
dra'yı ziyareti ehemmiyetlidir. 

* * * 
Uzak Şark Monroe kaidui: 

Avrupa devletleri arasındaki ihtilaflar 
derinlettikçe, Amerikanın da iktısadi 
buhranı arttıkça Japonya Uzak Şark'taki 
vaziyetini takviye etmek yolunda adım 
adım ilerlemektedir. Hafta arası Japon 
Hariciye Nezareti Çin'deki Japon nüfu-

zunu takviye yo!unda bir adnn daha aL 
rnı1t1r. Çin'e silah satılmasına, Çin aa _ 
kerlerinin yabancı memleket zabitleri ta .. 
rafından talim ve terbiye edilmesine ve 
Çin'e bol para ikrazına kartı lakayt ka
lamıyacağını bildirmittir. 

Japonya yavaş yavaş Çin'i kendi nü
fuz 1J11ntaka11 içine almak istiyor. Şim
diden Uzak Şarkt'aki Monroe kaidesin
den bahsedilmeğe baılandı. Nüfuz mın· 
takalarının teşkili için takip edilen yol 
tudur: Bir defa bahsedilir, iki defa bah
sedilir. Uçüncü defa artık herkes tara· 
fından bir hak halinde tanınmıya ve tas· 
tik edilmiye başlar ve bu "hak,, tedricen 
kuvvetlenerek bir müddet sonra kimse 
tarafından münakaşa edilemez. Nüfuz 
mıntakalan öyle teessüs etmi,tir. 

Japonya'nm da yaptığı budur. Çin' de
ki hususi atakası tedricen kabul edilme
ğe başladı. Gerçi bu defa Japonya tara.. 
fından ileri sürülen iddia her taraftan 
itirazlara hedef oluyor. Fakat Japonya'. 
nın tecavüzlerine mani olmak için harp 
yapmak lazımdır. Buna da kimse cesa
ret edemiyor. Japonya'nın faikiyeti ,u 
noktadadır ki kendisi harp yapmıya ha
zırdır ve harp yapmaktan da kaçınmıyor. 
Diğer devletler kendi aralarında anlaı· 
mamıılardır. Anlaşamazlar ve anlaşsalar 
bile harp yapmaktan kaçınırlar. Böyle 
bir vaziyette daima harbi göze alan taraf 
kazanır. 

* * * 
Yugoslavya'da Buhran: 

Yugoslavya' da !lafta arası bir kabine 
buhranı oldu ve Uzunoviç kabinesi istifa 
ederek yeni bqtan tetkil edildi. Kabine
nin iatifasma sebep, mecliste Münakali.t 
Nazırı M. Radivoyeviç aleyhine yapılan 
hücumlardır. Nazır, mecli&te alenen, ba
zı Fransız ıirketlerile ıüpheli muamele
lere giriımekle itham edilmiıtir. Bu hü
cumlar Üzet"ine bütün kabine istifa et· 
mit ve M. Uzunoviç hücuma maruz ka· 
lan Münakalat Nazm da dahil olduğu 
halde bazı nazırları dı,anda bırakarak 
yeni kabinesini teıkil etmiıtir. Yeni 
Uzunoviç kabinesinin dahili ve harici si. 
yasette batl<a bir yol takip edeceği an
laıılmıyor. Esasen kabinenin Hariciye 
ve Maliye Nazırları gibi erkim asliyesi 
değitmemiştir. 

* • * 
Romanya' da suikast: 

Romanya'da bir ıuikaıtin heıaple.n 
tufiye edilmeden yeni bir suikast daha 
meydana çıkarıldı. Bu defaki suikastin 
daha geni, olduğu ve kralı da katletmek 
gayesini İstihdaf ettiği anlatılıyor. Ma
amafih suikastçilerin becerikıizlikleri 
yüzünden tertibat meydana çıkmıt ve 
alakadarlar tevkif edilmiştir. Tevkif edi-

Milliyet'in edebi tefrikası: 60 

KANLI SIR 
Sırrı Nevresin, ustaca bilek sal

layarak ustaca zar atı,ı, pulları u&
taca diziti, ve ustaca toplayı,ı, ha
kikaten görülmeğe değerdi. 

Şerif Bakinin alnında dizi dizi 
terler toplanıyor, takaklarından 
çenesine doğru nzıp damlıyordu. 

Sırrı Nevres, zarına ve oyununa 
güvenen avukat Şerif Bakiyi, ~e • 
na terletiyordu. Halim Sirete dık • 
kat ettim; oyunu bütün ruhile sey
rediyordu. Ustaca alınmıt bir ka • 
pı onu yerinden sıçratıyor, yerin • 
de ve zamanında vurulmamıt ve 
kapatılmamı1 bir açık, onu fena 
halde sinirlendiriyordu. Fakat ne 
ağzını açıyor, ne de dudakları ara
sından takdir, hayret, esef gibi bir 
sada çıkarıyordu. 

Şerif Bakinin göğsü sıkışmıf, ~a 
kaklarındaki damarların atıfı bel
li oluyordu. Bize dönerek, sordu: 

- Müsaade eder misiniz?. Ha
va çok sıcak ta ... 

Ve cevabımızı beklemeden ceke 
tini çıkarmıştı. Halim Siret, nazik 

Yazan: Ma.~mut YESARi 

bir evsahibi tavrile Sırrı Nevres'e 
baktı: 

- Sırrı Bey, eğer terliyorsanız, 
ıiz de ceketinizi çıkarınız. Ferah
laraınız ! 

. Sı_rrı Nevres, bafını gerıye it
mıth: 

-Tetekkür ederim Beyefendi .• 
ihtiyaç görürsem, derhal .•• 

Bu, Şerif Bakiye nazikane bir 
tattı. Şerif Baki, bu taşı hissetme
mit göründü; bıyık uçlarını kemir
mesinden, için için homurdandığı 
belli idi. 

Sırrı Nevres, Şerif Bakinin iki 
açık pulundan birini vurnıuftu. Şe 
rif Baki, oturduğu iskemleden sıç
radı: 

- Bu, gelir zar değildir ••. 
Sırrı Nevres, bıyık altından gii • 

lüyordu: 
- Bazan gelir ..• 
- Alay mı ediyorsunuz? 
- Estağfurullah .•• Ciddi söylü-

yorum. 
- T aliinize çok güveniyorsu -

Bugünkü program 
1 S TAN BUL: 
12,30: Türkçe pli.k neıriyab. 18,15: Pli.le. 

netriyab. 19,15: Anadolu ajan••• mulıtelif net'" 
riyat. 19,30: Türk musiki n•triyatı (Eliı.a H. 
lnci H. Ulkü H. Seviın H.J 21,20: Anadolu 
ajansı. 21,30: Necip Yakup Bey orkestrası. ta .. 
rafından muhtelif eaerler. 

V A R Ş O V A0 1415 m. 
18,30 Konferanı. 19,10: Hafif muaiki, 19,50: 

Muhtelif bahisler, 21,15: Senfonik büyük 
konser. Müteakiben piyano konseri. 23,30: 
Dans musikisi. 24: Müaahabe. 24,0S: Dana mu 
aikianin devamı. 

B U O A P E Ş T E, 550 m. 
18,30: Kyara Berta tarafmdan piyano kon.

seri. 19,1~: Stenografi derai. 19,40: Telefun
ken ıramofon pl.i.kları. 20,10: Ecnebi haberle
ri. 20,30: Büyük operada veri.lecek opera 
temsilini nakil. 24: Konferans. Müteakiben 
Sisan musikisi. 

B 0 K R E Ş , 364 m. 
13: Boraa, - Pli.k. - Haberler. - Pl.i.k. 

18: Radyo orkeatraaı. 19: Haberle1'. 19,15: 
Radyo orkeatraaı, 20: Uni"Yeraite. 20,20: Pli.k. 
20,45: Konferana. 21: Senfonik konaer. 22: 
Hütalea. 22,15: Senfonik konserin devamı. 22, 
45: Haberler (fransn:ca Ye almanca.) 

MILANO. TORINO, CENOVA, TRIYES· 
TE FLORANSA, 

18,10: Oda muaikisi. 18,55: Haberler. 20,40: 
Pli.k. 20,55: Haberler. 21,05: Pli.k. 21,.30: Pt1ü
aahabe. 21,45: Ren.xo Bia.nchi idaresinde sen .. 
fonik konser. 24: Son haberler. 

V 1 Y A N A. 507 m. 
18.30: Konaer" (Ada Hecht; Erich MeJler.J 

19: Muhtelif bahisler. 20,15: Neteli hafif mu 
siki (Max Schönherr; Bittner Kurteti; Radyo 
orkestrası). 21.SS: Senfonik konser (Orkar 
Kalastanın idaresinde.) 23: Son haberler. 23, 
15 plik. konseri. 

H A M B U R G. 332 m. 
20,15: Piyano konseri. 21: ilkbahar aerviai. 

21,15: Milli nqriyat. 22,15: Pli.le. 23: ikinciba
bar serviai. 23,20: Musikili Df'triyat. 24,30: 
Dana musikiai. 

B E L G R A T. 437 m. 
18: Radyo orkestr•sı tarafından konaer. 

18,30: Orkestra refalc.atile popüler t•rlnlar. 
19.SS: Müsahabe. 20: Pli.k. 20,20: Rekli.m~ 

lar. 20,30: Müsahabeler, 21: Zarrepten nakil 
23: Ca.zete haberleri. Müteakiben dana pl3.k
lan. 23,50: K•h•ehane musikisi. 

ROMA. NAPOLI. BARI 
18: Taıannili. ve enstrümental konter, 19,10 

Müıahabe; arada pli.k konseri. 21,45: Andrea 
Marcbeıini'nin idaresinde orkestra" konseri 
ve solo par~lar. 24: Haberler. 

KONISVUSTERHAUSEN. ıs11 m. 
19,15: "Peynir tatlısı,, isimli monolos. 19, 

4S:???? 20: Orkestra konseri. 21: K.ıaa haber
ler. 21,15: Milli neıriyat amele hayatına dair 
muaikili. ne-tri7at.) 22,15: Amele ıarkıları. 23: 
Haberler. 23,30: Bokaa dair. 24: Ta.ıunmıt beı
teki.rların eserlerinden mürekkep konter. 

Dr. Nuri Fehmi ... --• 

Göz Hekimi 
Cığaloğlu Süreyya Bey apart. 

saat 2-6ya kadar. Telefon 23212 ı 

1826-

Sultanahmet Beıir.ci Sulh Hukuk Mah 
kemesinden: 

Akıl hastalığına müpteliı olduğu he • 
kim raporu ile anlaşılan Dizdariye ma
hallesi Katip Sinan mesçidi sokağı 22 
N. lu evde mukim Aziz Efendi kızı Lut• 
fiye haruma Kanunu Medeninin 355 inci 
maddesi mucibince aynı hanede mukim 
kardeti htanbul Paket l>ostahanesi Mü
dürii Cafer Tayyar Beyin vasi tayin e
dilmiş olduğu mezkıir kanunun 371 inci 
maddesi mucibince ilan olunur. 934/ 331 

ZA YI. - Adapazar Emniyet Banka
sından aldığan 18 Nisan 929 tarihli bir 
adet hisse makpuzunu zayi ettim. Ye
nisini alacağımdan eskisinin hükmü yok
tur. Adapazar Ozanlar mahallesinde Hü. ı· 
ıeyin oğlu Tabir. ( 16085) 

lenler arasında kralın Romanya'ya avde- J 

tinde kendisine tayyare ile refakat eden ı 
Prencup'un da dahil bulunması gariptir. 
Diğer taraftan tetebbüsün siyasi maksat
larla yapılmadığına delilet etmesi itiba
rile de dikkate ıayandır. Dahiliye Na
z'." da öyl-; iddi'." etmittir. Anlaıılıvor 
kı kralın hızmebnde bulunan bazı kim
selerin bu hizmeti yaptıktan sonra kral 
tarafından ihmal edilmeleri suikastin 
tertip edilmesine sebep teşkil etmiıtir. 
Belki de bu doğru bir izahtır. Fakat kra
lı ve hükümet erkanını katletmek gaye
sini istihdaf eden bir ıuikaıt te ıiyaıi ol
mazsa, dünyada biç bir suikaıte ıiyasi 
denemez. 

Ahmet ŞUKRU 

nuz, Beyefendi. 
Sırrı Nevres, adeta istihfaf eden 

bir gururla gülümsüyordu. 
Avukat Şerif Baki'ye acıyor. 

dum. Sırrı Nevres, talihine değil, 
bileğinin ve bilhassa zar tutan par
maklarının meharetine göveniyor
du. 

Ben, Halim Siret'ten fazla dik
kat ediyordum. Tavlacılar arasın
da; zar tutulur mu, tutulamaz mı? 
münakatuı bir türlü halledileme • 
mittir. 

Zarın nuıl ve ne suretle tutul
duğunu, tutulabileceğini ne bili • 
riın, ne de aklım keser. Yalnız, is
tenilen zarın, istenilen zamanda, 
art arda gelmeşi, imanı düfündü
rüyor. 

Hüsnüniyet, doğan fÜpheleri
0 

öl 
düremiyor ••• Zaten fÜphe, kolay 
doğuyor, çok güç ölüyor. 

Bir feye aklrm ermiyor. Halim 
Siret gibi eski bir kumarbaz, nasıl 
oluyor da •üphelenmiyor? Avukat 
Şerif Baki'nin, profesyonel kumar· 
baz olmadığına eminim. Halim Si
ret, hissediyor da, aldırış mı etmi
yor? 

Neden Sırrı Nevres'i himaye edi
yor? Aralannda bir meslek sırrı, 
bir meslek tesanüdü, inzıbatı, bir 
meslekdaflık gayreti mi var? 

Serif Baki, hiddetlendtkÇil, fa· 

Kari mektupları 

Balıklı hastanesi menedilen 
bir doktoru çalıştırıyor mu 

Bir Rum kariimiz bize 
mektupta diyor ki: 

gönderdiği 

"Son günlerde rumca gazeteler, Ba
lıklı hastahanesi heyeti idaresile etihba 
heyeti arasında bazı mesailden dolayı şid 
detli gerginlik husule geldiğini yaz • 
maktadırlar. Bir kariiniz sıfatile ıize bu 
huıuata tu salrrları yazmayı faydalı bul
dum. 

Balıklı hasta viladiyesi şimdiye kadar 
gayri mütehassıs bir tabip tarafından ida 
re edilmekte idi. Geçenlerde bu tabip 
hakkında fenni hatası dolayuile resmen 
tahkikat yapılmış ve 6.3.934 tarihli Sıh
hiye ve Muaveneti içtimaiye Vekaleti
nin emrile vazifesine nihayet verilmit -
tir. 

Bununla beraber bu doktor vazifesine 
devam etmekte ve maaşını almaktadır. 
Heyeti idare azaıından birçokları buna 
itirazla etibba ihtısas kanunu mucibince 
bir mütehassıs tayinini talep etmit ve 
hatti. geçenki celsede birinci sınıf bir 
mütehassıs tayinini kararlaştrrm.ıflır.Bun 
dan muğber olan etibba heyeti, heyeti 
idarenin bu kararını reddetıniı ve 11rar 
edildiği takdirde toptan istifa edecekle-
rini bildirmişlerdir. Bu vaziyet karşısın· 
da heyeti idare azasından doğru ve ka· 
nuni diitünenler bu tarzı hareketi proteı
tıo ederek celseyi terketmişlerdir. 

Görülüyor ki, gerek hususi hastaha
neler kanunu ve gerekse etibba ve şua
batı kanunu mucibince birinci ıına.f mü .. 
tehassıs tayin edilmesi lizmı gelen bir 
meseleye etibba heyeti itiraz ederek mev
cut kavanine ademi riayet olunmuştur 
ki, bu doğru değildir. 

Viladiye servisi bakidir. Fakat geçen· 
!erde Erifili Dimitriyado isminde ve do
ğum üzerinde bulunan bir kadın hasta
haneye müracaat ettiği halde kabul e
dilmemiıtir ki, bu da doğru değildir.,, 

Kariimizin bu mektubu üzerine resmi 
makamattan tahkikatta bulunduk. Resmi 
makamata da bu kabil ıikayetler yapıl· 
mıştır. Sıhhiye Müdürü Ali Rıza Bey-
den aldığımız ma1ümata göre: "ikinci 
sınıf mütehasııılık veıikaaı hamil bulu
nanlar hastahanelerde müstakil vazife a• 
lamazlar. Asis~an olarak çlı,abilirler. Bu 
gibi vesikları olanlar kabinelerinde çalı
ıabilirler. Şikayet edilen doktorun ifayi 
vazife etmeıine Sıhhiye Vekaleti müsaa
de etmemi§ ve hastahaneye tebligat yapıl 
mıştır. Bunun üzerine hastahane birinci 
sınıf bir mütehaıııı göıterıniıtir. Buna 
muvafakat edilmiştir.,, 

Ancak mesele kariimizin yazdığı şekil
de İse bu husus la ayrıca tetkik, tahkik 

> Bugiln ~ 

MELEK Sinemasında ! iPEK Sinemasında 
Hakikaten görülecek anzel

Iikte bir film olan 

ZA BiT 
NAMZETLERi 

ANDRE LUGUET ve EDWIGE 

FEUILLERS 

33 No. Iu CASUS 
heyecan vı teessnr filmi•d• 

Bu ıörlilmemiş muaı:ı:am filmleri muflaka gidip 16rünüz. 

ilaveten: Kemalettin Sami Pafa•ın cenaze merasim int;bııb 

Bugün her iki sinemada saat 11 de teıız'.Jatlı matine 

ELHAMRA SİNEMASINDA: 2 film birden 
NOEL 

PRENSES 

GECESİ Mümeasili HENRY GARAT 

NADYA oynayanlar: FREDERİC MARCH • 

CLAUDET COLBERT (16132) 

Yalova kaplıcaları 
Dahilinde kiralık mahaller 

AKAY işletmesi Müdürlüğünden: • 
3 kardeşler gazinosu, köylü hamamı, tuhafiye dü~ 

müzayede ile kiraya verilecektir. Talipler şeraiti anl~ 
için her gün Levazun Şefliğine ve müzayedeye iştirak ır; 
3/ 5 / 934 Perşembe gÜDÜ saat 14 de idare Encümenine grıa 
meleri. (1973) 

Gayrimübadiller CemiyetindeoJ 
Türk Gayrimübadiller Cemiyetinin ~ut"t altı ~ylık _koı;ıg~eıi nisabı ek•-: 

olmadığından Mayısın 9 uncu Çarşamba gunune tehir edilmıştır. Mukayyet 
nm yevmi mezkürda saat 2 de Istanbul Halkevine ~eşrifleri mercıt~ur. ,-

Ruzname: ı - lidare heyetinin altı aylık mesaı raporu. ( l~ 

Satılık köşk 
Altunizadede, Küçükçamlıca cad 

desinde 16 numaralı köşk müsta. 
celen satılıktır. Kötkün iki dönüm 
bahçesi, on oduı. ve_ .sair 
mÜftemilah vardı_r. Bına kargır ve 
yenidir. Bakmak ısteyenler içinde
kilere müracaat edebilirler. 

2390 

Fransız tiyatrosu 
27 nisan cuma, gündüz 15 te ff 

§am 20 de 

Leble!bici Horhor Ağa 
opera komik 3 perde /). 

Filmde tenor parçalarını okuy~ ~ 
B. Hurşit B. rolünde. Tamam ortı"'" 

~ 

ARANIYOR 

ve teftit olunacaktır. 1 
v APURCULUKI 

Askeri fabrikalar ilanları 1 
Türkiyede aıkeri tayyarecili~ . .'!t 

çuluğu için elzem yeni bir~. 
1 . . T""rki d -• fi ma zemeıının u ya a satıfıJU 

bında imalini temin için sermaY'~ 
münasehatı çok olan ciddi bir ~; 
aranıyor. Tekliflerin A~ 
Fransızca olarak 316 rumuzu il• ~ 
adrese gönderilmesi. Propagand• r 

TORK ANONiM ŞiRKETi 
lST ANBUL ACENTALICI 

Liman Han, Telefon: 22925 

Mersin yolu 
iN ÖNÜ 2~·~~~" 

PAZAR günü saat 10 da Sirkeci 
rıhtnnından kalkacak. Gidiıte: Ça
nakkale, İzmir, Küllük, Bodrum, Ro
doı, Mannaris, Dalyan, Fethiye, 
Kalkan, Kaş, Finike, Antalya, Alan· 
ya, Mersin. Dönüşte: ayni iıkeleler
le beraber Taşucu, Anamur, Kuşada
sı ve Geliboluya uğrayacaktır. 

Trabzon yolu 
SADIKZADE 2~·~~~" 
p AZAR günü saat 20 de Galata 
rıhtımından kalkacak. Giditte: Zon· 
guldak, İnebolu, Ayancık, Samsun, 
Ünye, Ordu, Kireson, Tirebolu, Gö. 
rele, Trabzon, ve Rize. Dönüşte hun
lara ilaveten, Of, Sürmene ve Pu ... 
lathaneye uğrayacaktır. ... -------·ı-mil 

.. -•ürolog· Operat5r ... -~ı 

Dr. Reşit Sami 
İdrar yolları hastalıkları 

Mütehassısı 

Revotlu: Parmıkkapı - lsıikl!I caddesi 
No. 61 •(15849) 2229 

tırıyor ve tatırdıkça oyununu bo
zuyor. Sırrı Nevres, Baki ile oyun 
oynamıyor, adeta alay ediyor. Bu, 
bir kedinin, öldürmeden evvel fa
reyi pençeleri arasına alarak oyna
yıtına benziyor. 

Şerif Baki, üç parti yenilmitti. 
Alnının terlerini kuruluyor: 

- Şayanı hayret bir fey .•• Şim
diye kadar bu, hiç batıma gelme -
mi9ti. • • Sırrı Beyin tansı dehtel· 
li .•• 

Halim Siret, dayanamamtflı, el
lerini dizlerine vurarak ayağa kalk 
tı: 

- Yalnız ,ana mı? Oyunculuğu
nu da itiraf et ••• 

Şerif Baki, hiddetle homurdanı
yordu: 

- Bey, iyi oyuncu, usta tavlacı •. 
Amenna. • • Doğrusunu söylemeli •• 
Fakat bugünkü 'analarına da diye
cek yok. •• 

Halim Siret, galibin, kuvvetlinin 
tarafını tutmuttu: 

- A, Şerif Baki Beyciğim, bir 
parti fallı. . . iki parti tans. • • Ü· 
çüncü parti de mi tam? Sonuncu 
partide tek oyun alamadın! 

Bu alaylı alaylı nisbet verit Şe
rif Baki'yi çıldırhmttı; kollannı a
çıyor, oynatıyor, vakit vakit yumru 
ğunu tavlaya vuruyordu: 

- E!bette ııans. • Sana deiZil de 

Bakırköy Barut Fabrikala

rı muhafız efradının iaşeleri i
çin Haziran 934 iptidasından 
Teşrinisani 934 nihayetine ka 

dar alh ay zarfında alınacak 
aşağıda cins ve mıktarr yazılı 
Et, Elanek ve yeşil sebze ay
rı ayrı açık münakasaya ko

nulmuştur. Taliplerin şartna· 
meleri görmek üzere pazartesi 
ve perşembe giinleri ve müna

kasaya girmek için 10 Mayıs 
934 perşembe günü saat 14 de 
Fabrikada Satmalma Komis

yonuna müracaatları. (486). 
(1863) 

Kilo 
1300 

9000 
300 
200 

60 
60 

210 
300 

200 
360 
150 
60 
60 

Cinsi 
Sığır Eti 

Elan ek 

Patates 

Kuru sovan 

Taze Bakla 

Ispanak 
Sakız Kabağı 
Taze ayşe kadm fa

sulyesi 
KırmlZI Domates ' 

Patlıcan 
Taze Bamya 

Pırasa 
Lahana 

2280 

ne sanki? .• Deminki penç ve yek a
tılır zar mı idi? .. O, dübetin arka
sından gelen dübara. • Tek kapı
ya hep yek, arkasından da düse ••• 

Halim Siret, onun hiddetine de 
kıskıs gülüyordu: 

- Tabii azizim, zar oyunu bu, 
zor oyunu değil. • • Zarda hepsi 
var. . . Senin elini tutan yok ki •• 
Sen de at. •• 

Şerif Baki, Halim Siret'e hiddet
le yan yan baktı, sonra Sırn Nev
res'e döndü: 

- Bir paıti daha var mısınız? 
Sırrı Nevres, danıtır gibi etrafı· 

na bakındı: 
- Bilmem, biraz fazla sürdü ..• 

Hanımefendinin, beylerin b!Lfları· 
nı ağrıtmıyalım ! 

Bu, öyle nazikane bir meydan 
okuyuftu ki Şerif Baki'nin hiddet
ten moraran yüzü sararıvermitti; 
dudaklannı ısırdı, cevap vermedi. 
N~ide, dargın dargın boynunu 

bükmüttü: 
- Bilakis beyefendi, biz, sizi 

merakla, heyecanla seyrediyoruz. 
Bu iltifat, doğrudan doğruya 

Sırrı Nevres'e idi. Serif Baki'nin 
sararan yüzü, penç~ pençe kızar • 
mıtfı. 

Hayatta, her ne şekilde, hangi 
fırsat ve vesilelerle, her nede ve 
nerede olu..,a ollWI. kuvvetli ol • . 

( ex • joufomasse) Belgrad, B. ~ 
Jougoılavie. ( 1 

~~~~~~~~--~ 
·Üsküdar icra 
Memurluğund91 

Bir borçtan dolayı mahçuz ve ~ 
çevrilmesi mukarer bir adet kasll 1, 
çift altın küpe ve tek tqh ~ ~ 
bilezik ve gÜmÜf tabaka n •~ ,,İ, 
tarihine müsadif çarıanba günii .-:J 
den itibaren lstanbul sandal be"""ı 
da açık arttınna ile satılacağın~ 
olanlarm yevmi mezkürda ~ 
zır bulunacak memura müra.,._I ,iİİ 
teri. ~ 
~~~~~~~~--11 

~~·ııı-cJ ~Ns-l _ :Y , 
Aınn umdesi " MiLLiYE~ 

ABONE 0CRETL~1 
Türld7e içio Jıo 

L. K. I 
3 a7lıjı .•• • • • ' t , 4 - ti 
6 " ••••••••• 750 l,J, 

12 " ••••••• ' • 14 - ~ 

Gelen e•rak ıeri ~erilm.n:.-~ 
ıeçen nüshalar 10 kurutlur.- ~ 
matb-ya ait itler için müdirit..C:,., 
caat edilir. Ca:zetemiz ili.nJarnı ..,,

1 tini lr.abul etmez. 
~ 

• 

=-
mak, bir zevk, bir üıtünliil"). 

Şerif Bakiyi herkes ter~.,/ 
Doktor Nüzhet Süleyınaıt !~.l 
rinde bile Sırrı Nevreı'e ;.ı 
hayret, takdir vardı. S I~ 
Baki' den tarafa çıkacak 0 

lünç olacaktım. ·ııi ~ 
Şerif Baki, mağlubiye!~j. ' 

metmek mecburiyetinde "' 
rı eline alarak aordu: 

- Nesine, beyefendi 1 lıİf ,/ 
Sırn Nevres, lütufkar 

gülümsüyordu: .• 1 
- Siz, ne emrederteJll f" 
Şerif Baki, hepimize -

baktı: ' 
- Nesine oynıyalnıı 1 ti-' 1 
Halim Siret, tekrar re ~ 

mu,tu: ~ 
- Sırrı Bey, para ile l' ~ 

mıyor. . • Şimdi, bir kır" ., 
kazandık. Bu ziyafete, # 
da ilave edelim mi? .• o. 

Doktor Nüzhet Süle1.,..-

etti: I . ~· 
- Hayır, hayır .. • ~~~ 
Halim Siret, ısrar e~ııt· •' 
- Uç dört tite k• 

ne dersin, Hüsrev? • ~~) ~ 
- Benim, bir fikrıdl defi'"_, 

mumun reyine i,tirak e eie 
Şerif Baki, sinirlelldl -' 

mı~tı: - • gitt""J 



Haftanın fllmlerl 

iPEK - 33 numaralı casus 
MELEK - Zabit namzetleri 
SARAY - Hortlıyan mumya 
SOMER - Ankara Türkiyenin 

kalbidir 
TORK - Ankara Türkiyenin 

kalbidir 
iPEK 

33 numaralı casus 
(Fransızca) 

Oynıyanlar: Andre Luguet, Ed
uıige F euilleres. 

Bu film muktedir artistler tara· 
fından çevrilmİJ esrarengiz bir he
yecan filmidir. Bir casusluk mace
rasına taalluku itibarile mevzuunu 
yazarak filmin seyirci nazarındaki 
meraklılık kıymetini kırmamak i· 
çin yalnız alaka cetbı:de! bir es~r 
olduğunu söylemekle iktıfa edenz. 
MELEK 

• 

Zabit namzetleri 
(Almanca) 

Oynıyanlar: Albert Bassermann_ 
ve Alman askeri mektep talebelerı. 

Bu dram garip bir aile dramıdı!. 
öveyi anasından şüphe edı:n hır 
genç askerin b~ından geçmıt he; 
yecanlı bir vakadır. Film Avı:up~." 
da çok nazan dikkati celbetmıt gu· 
zel bir eserdir. 

Mevzuu sudur: 
Prüsya o~dusuna zabit yetittiren 

Berlin civarındaki askeri mektepte 
tahsilde bulunan Rudolf zabitlik · 
t en ziyade musikişinas olmak he· 
vesindedir. Fakat babası jeneral 
ecdadı gibi onun da asker olma • 
sın da musırdır. 

Rudolf'un övey annesi Rudolf'u 
takdir eder ve kendi arzusuna gö· 
re hareket etmesi için kocasını ik
naa çalısına da jeneral fikrinden 
dönmez: Rudolf asker olacak. 

Bir balo gecesi Rudolf övey an· 
n esi ile mülazim Maltzahn arasın· 
da geçen bir muhavereyi işitir ve 
şüphelenir. Acaba Maltzahn övey 
annesinin aşıkı mıdır? .. 

Rudolf bu mesele hakkında mü
lazım Maltzahn'dan izah-'lt ister. 
Münakaşa büyür ve biribirlerine 
çok ağır sözler söylediklerini ora
da bulunanlar da işitir. 

Ertesi günün sabahı mülazim 

Casus li.tiilının ltalbl • 
filminde 

Maltzabn odasında bir kurtunla 
vurulmut ve ölmüJ bulunur. Bü • 
tün şüpheler Rudolf'un üzennde
dir; geceyarısı mülıizimin odasına 
girerken onu görmütler. 

Rudolf gerek istintak.ta ve ge • 
rekse hakimlerin önünde kat'i bir 
sükilt muhafaza eder. 

Yakanın çözülüt şeklini izah e
dersek filmin merak kıymeti kal • 
mıyacağmdan bu ciheti süküt ile 
geçittiriyoruz. 
SARAY 

Hortlayan mumya 
(Fransızca) 

Oynıyan: Meşhur (Frankenş • 
tayn) fılminin kahramanı (Karlol) 

Son zamanlarda dehtet ve kor
ku filmleri az çok rağbet görmiye 
başlamıttır. Avrupa ve Amerika. 
da bu gibi filmler vakıa kadınları 
korkutmakta ise de büyük halk 1 

kütlesini alakadar etmektedir. Şeb 
rimizde iki sene evvel geçen (Fran 
kenştay) filmi, bu sene (Türk) si
nemasında gördüğümüz (Mumya
lar müzesi) gibi filmler bu nevi · 
dendi'r. Bu hafta (Saray) sinema
sının gösterdiği (Hortlıyan mum
ya) filmi de bu çeşit bir dehşet fil- 1 

midir. j 
Bu filmden b~ka bir haftadan 

(Fedora} filminde maruf aktris 
Marie Bell 

beri güzel bir repertuvarla SARY 
sinemasının programına iştirak e
den methur A rjantinli Edwardo 
Bianco orkestrası yeni bir prog • 
ramla konser ve numaralarına de
vam etmektedir. 
SUMER (Eski Artistik) 

Ankara Türkiyenin 
Kalbidir 

(Türkce) 
Sovyet film mütehassısları tara· 

fından Ankara ve lstanbul'da ta • 
mamen türkçe sözlü olarak çevri· 
len bu film dün aktamdan itibaren 
her iki sinemada da gösterilmiye 
batlanmıttır. 

Asil milletimizin ve gençliğimi
zin cotkun tezahüratını güzel bir 
mevzu içinde tespit eden ve Cüm
!ıuriyet'in Onuncu Yıldönümü mü
nasebetile yapılan tenlikleri ve ge
çit reımıini ihtiva eden bu filme, 
Gazi Hazretlerile, İsmet Pata Haz
,·etlerinin irat buyurdukları nutuk
'.arın da ilavesi ayrı bir kıymet ver
mittir. 

Bu filmin documantair bir kıy
meti olması ayrı bir meziyettir. 
Yukarıda söylediğimiz hususiyetle
ri itibarile bu filmi her Türkün 
görmesi çok faydalı olur. 

İşgal kumandanları evvela Gaziden şüphelenmediler 
(Başı 1 inci sahifede) 

ramanı hüviyetini t~ıyordu. Fa • 
kat onun büyük hüviyetini sezen • 
ler vardı. lzmir ifgal i emri vaki O• 

!unca Mustafa Kemal, o zamanın 
siyasi cereyanlarının merkezi olan 
lstanbulda idi. lstanbuldaki devlet 
ricalile, birinci sınıfındaki politi · 
kacılarla, sarayla ve muhtelif un • 
surlarla yaptığı temaslar neticesin
de memleketon kurtulu,u hakkın • 
da beslediği fikri sabiti bertaraf et 
mek isteyenlerin vaziyetini çok iyi 
öğrenmİftİ. Devletin o zamanki pa 
yitahtı olan lstanbul, büyük i'leri 
ba,armağa müsait bir vaziyet gös
termiyordu. 

Gazi Samsuna çıkarken 

Gazi 19 Mayısta Samsuna çıktı. 
O zaman, kendisine bu gidi,in va
hametini yakın arkadaşları ihtar 
ettiler. O bu vaziyetten kurtulmak 
için Anadoluya geçmek kararında 
musirdi. "Bindiğim gemi batırıla • 
bilir, ben mahvolabilirim, fakat ka 
rarımdan dönmem,, diyordu. 

M~ttaaf Kemal gibi tanınmıt bir 
şahsıyet, o .. z~man. n_asıl olurdu da, 
lstanbul hükumetının müsamaha • 
11 ile Anadoluda bir vazife alabi • 
lirdi. Gazi Mustafa Kemalin şah • 
ıunda kendi emellerine bir muhale
fet görüyorlardı. itilaf kuvvetleri· 
nin lstanbuldaki idari ruha bakim 
olan ricali Mustafa Kemalin bu va 
ziyetine ve harbi umumide, Al • 
.ıan cereyanına muhalefetine ba. 
a rak milli bir harekete alemdar 0 

labileceğine ihtimal vermediler. 
Gazi Mustafa Kemalin o zıunanki 

hüviyetile onu yakalamak, o kad~ ko • 
lay mevkii tatbika konacak bır şey 
değildi. 

lstanbulda vaziyet 
Gazi, ruhunda açık bir fikri sabit

le s.aınsuna çıktığı zaman lstnnbulda 
vazıyet f(iyle idi: 

Ecnebiler, memleketin bütün hayat 
membalarını işgal etmişlerdi. Türk or 
~usunun asil zabitleri küstahane ha 

aretle re maruz bulu;uyo11·l3.rtlr. Türk 
~':~ .. ba,ka unsurlardan Rumlar en 
h ~y~ık •İyasi vaziyetleri, dini ve ilihi 
~vf ıyetlerine rağmen patrikhanenin 

nu uzu al_tında idiler. 

1 ~~nlar. memleketin asıl unsııru a • 
j' Y ıne her vesile ile tecavüzlerde bu 
u?.uyo~lardı, Bunlar, Karadenizde 
mustakıl bır Punt h""k• . t .. . . .. o.s u umeh esısı ga-
hesını. ı_ı u.düyorlardı. Ayrıca hmir ve 
avalısının Yunanlılara maledilmesi 

için pl'Opagandalarda bulunuyorlardı. Samsundan itibaren yaptrldan seyahat 
Enneru unsurunun İç idaresi ba,ında intibalarını anlabnağa baıladı: 
da patrikhaneleri vardı. Aıağı yukarı Gazi, ilk hamle olarak Puı>tosçula· 
onlannkine benzer faaliyette b'llun • rin vaziyetlerini kım:ı tedbirleri almak 
muşlardı. Bunlar da Vilayatı ıarkiye· düıüncelerini tatbik etti. TWI< halla • 
de bir ucu Sivasa kadar dayanan müs run yerinde müdafaası fikrini telkin et· 
takil bir Ermenistan teşkili için çalı • ti. Alman tedbirler, halka rahat nefes 
ftyorlardı. aldırdL 

l ki bakıf Gazi Mustafa Kemal, memleketin 
Türklerin siyasi faaliyetlerini hii • bütün resıni ve hususi te§kilabna ve 

!asa için iki bakıtla vaziyete dokun· ordunun baımda bulunan kumımdanlar· 
mak yerinde olur: la münasebete girdi ve bu dirilit hareke-

1 - Müabet fikirli Türk unsuralrı tinin heyecanını telkin edici fikirler 
• (Recep ';ley b~rada Trakya, ve y;. Yerdi. 
layatı. "'.'rkiye müdafai hukuk cemi • Yapılan muhabeTelerıin ruhu, millet· 
yetleruun naaıl tesis edildı"kl · · h çe teıkilatlanmak olduğunu gösteriyor • · h. erını, an d 
gı layeyeB ızmet e11:iklerini in h etti) u. Bu baskına uğranuı olan milletin 

ecep ey bunlan İ>:ah ettikten kurtulması için saray ve lstanbuldan 
.a.onra: bir. f~Y bekleıniyeceği, ve kurtuluı ham-

- Galip.lerden, kendine tefakat ve lesırun yalnız Anadoluda yapılacak mil-
merh~me! ıstemek yol ile ınaka1tda er~ Ji bir ... birlik sayesinde kabili tahakkuk 
mek ımkanı yoktur. Sözlerini ili.ve et olacagnıı her tarafa telkin ediyordu. 
ti ve dersine şöyle devam etti: . Bu arada Trakya ile de muhabere ı 

2 - Türk unauruna menfi olarak lruedıyordu. ~urada bulunan Türlderin 
çalıııan cemiyetler de §Unlardır: mandam ıle temasa gİrİ§ti. 

Yalnız ismini duyonakla milli bir is d (Rk"""P Bey, burada, Trakyadaki kol· 
tikrah hissettiğimiz lngiliz muhiple • )" u . wnandanma 0 zaman yazılmıı o-
ri cemiyeti. Bu cemiyet adını taııdı · aB '-~yi okudu,) 
ğı zevatın himayesi altında bir Ufak .. udtun bu muhaberelerin memlekette 
millet vücude getirmek, bu cinayeti v~c':'. a getireceği kaylla!rna neticesinde 
yapmakta lngilizlere hizmet etmekle buyuk_ zorluldar husule geleceğini Jstan-
şahsi menfaatlerini temin etmek gaye • bul hukilmeti ve itilaf kuvvetleri~in ha. 
sini güden hir teşekküldü. Bu cemiye • şında bulunanlar anlıyorlardı, 
tin ba§ında paditah vardı. Bir çok ri- Memleket. bir ve beraber hareket için 
cal de azasıdır. susamı§ vazıyette olduğundan fıç gün i-

Hürriyet ve itilaf fırkası, bütün a • çinde bütün Anadolu halkı ayaklandı. Js. 
nasırı milli ıeref hüviyeti yanında te • tanbul'daki hiyanet hükumeli, ve inal 
reddi etmiı bir taknn hiyanet unsurla- kuvvetleri Gazi Mustafa Kemal'in Anado 
rının heyeti mecmuasından ibaretti. luya gidiıinden umdukları hareketin tam 

Bunlar lngiliz muhipleri cemiyelıile aksi~e olarak milli bir kalşınmaya bat 
beraber çalrşıyorlardı. oldugunu hayretle gördüler.,, 

Ayrrea bir taknn hiyanet kınnh Hatip, dersinin bu lnımında büyük bir 
!arı kızıl hançerler, nigelıban cemiyeti nefret ve İstikrah duyduğunu kaydede. 
ve saire gibi sefil teşekküller de yer al· rek o zaman Dahiliye Nazırı olan Ali Ke
mışlardı. mal'in çektiği hir telgraftan bahsetti.Ve 

Bu tetekküJ.leııin haricinde kalmıt o- dersine devam ederek dedi ki: 
lan unsurlar da, umumi bir düşkün • Sivas kongresine doğru 
lük manzarası görünüyordu. l•tiklil SeY - Gazi'nin o zaman, düıündüğü §U İ• 
g:İıinin maddi kir ve menfaatlerinin ü... di: Sıvas'ta bir kongre toplamak. Bu 
t~n.de ferefli bir insan gibi yaıamak ztw• k~~e, bc;raber _çalıtacağı arkadaılarla 
kinı duymak bugünkü neslin en büyük bulun vazıyetlen etraflı bir ıekilde gö· 
manevi haıleti olmalıdır.,, rüşmek Ye milletle beraber kurtulut ted. 

Manda isteyenler birleri almak. 
Recep Bey Amerikan mandası hat.. Gazi Muıtafa Kemal, her livadan üç 

kında 0 zamanki cereyanları da izah e- uzuvdan mürekkep bir heyetin kurutluı 
derek d-;rsine şöyle devam etti: tedbirlerini görüşmek üzere eylı'.ilde Sı· 

- Bır manda idaresi tesisi için bir vasa gönderilmesini temin ediyor. Milli 
kaç §art vardır. Mandacı devlet vasi ve şef, zaten vazifesinin biri olan Erzuruma 
vekil olacakh. Dahili idarede her müs- giderek Erzurum kongresi için de imkan 
takil devletin serbest olduğu noktai hah§ tedbirler alıyor. Burada da şark vi· 
nazardan başka bütün milletlere karşı !ayetleri Müdafaai Hukuk Cemiyeti ile 
nıeo'ul olacak vaziyette bulunacaktı. Trabzon ve havaliai Ademi merkeziyet 

Mandanın ta:tıbiki mevzuu bahaolan Cemiyetinin gayelerini temin edici bir 
memlekette yaşayan millet, bu mandayi vaziyetle kongre çalışmıya ba§hyor. 
ister vaziye tte olacaktı. Recep Bey, Erzurum kongresinin var-

Dirilis hareketi başlıyor dığı neticeler ve kongrede verilen. kara_r· 
Recep B~y, manda hakkmdaki İza • lar etrafında tafsili! vererek deroıne nı· 

halından sonra, Gazi hazretlerinin hayet verdi ve alkışlar arasında kürsüyü 

Talak şehri 
f 'Amerikıı.da Reno isminde bir kü

çük şehir var ki, fU son senelerde 
büyük bir töbret kazandı. Neden 
mi diyeceksiniz. Mahalli kanunla· 
ra basit bir madde ilavesile .. Bura 
da talakı son derece kolaylaştırdı. 
gı için. Reno, boııanrnak istiyen 
çiftlerin kabesi olmuştur. Şehir bu 
yüzden büyümüf, yeni yeni mükel· 

,lef oteller yapılmış, bir seyyah teh· 
ri halini almıştır. 

Dünyanın biribirlerinden bıkan 
milyonlarca ve milyonlarca çiftle
r'i Reno'yu bir kurtulUf diyarı ad
dederler. 

Bu kasabada mahalli kanunlara 
göre boşanmak şöyledir: Karı ko
ca belediyeye giderler, nikahlan· 
mıı.nın aksine olarak iki hayatı ze
hirliyen h · ssi bir yanlıtlığı tamir 
için botanma talebinde bulunur· 
lar. Tohaftır ki, bir defa botandık· 
tan ve her iki taraf hareketlerinde 
istiklale kaVUfluktan sonra, biri· 
J~,:rlerine kartı muhabbetleri art· 
maktadır. ikisi de dudaklarıni!a 
tatlı bir tebessüm, artık parmakla
rında &Jkı temsil edemiyen yüzük
leri kaldırıp suya atıyorlar. Biri· 
birlerinin ellerini sıkıyorlar, her 
biri hayatlarının yeni istikametin· 

(Üniformalı gençler) filminden 
bir sahne 

. . (Ankara Türkiyenin kalbidir) /ilminden bir !izci 

de yürümeğe ba.tlıyorlar. r Lilian Tashmın öldO 
Hatta derler ki ' Reno'da akan / Lilian Tashman'ı sinemada 1 

Rio nehri bir altın madenidir. Dal- te tanımıttık. Kendisi de o tari 
gıçlar bu nehir sayesinde gün!eri- Edmunda Lowe ile tanıtmıf ve 
ni gün, aylarını ay ediyorlarmıJ. . kaç ay sonra evlenmişlerdi. Birç 

Reno'nun asıl mü9terileri en zı· filmlerinde muvaffak olmu9tu. 
yade sinema yıldızları imit· Holly-
wood' da evlenip te boşanmamı' Otuz beş yaşında olduğu hal 
yıldız pek azdır. bir ameliyatı müteakıp vefat e 

Şarlo'nun sayısız izdivaçları ha- tir. 
tırlardadır. Charlie Chaplin yalnız Yaşları 
yeni yıldızlar kaşifi değildi r, bila
hare karısı olacak kadınlar keşfet
mekte de mehareti vardır. 

Adolphe Menjou bet sene Kalh· 
ryn Corver ile ya,adıktan sonra, ni 
hayet sevdalarının zayıflamıya yüz 
tuttuğunu hissedince, beraberce 
uzun bir seyahate çıktılar. Balayı 
seyahatlerinde gittikleri yerleri bir 
Jaha gezdiler. Fakat mazinin ale· 
vini canlandırmak kabil olmad ı ğı
nı anlayınca, Paris'te bir kahveye 
girerek birlikte son kadehlerini to
kusturdular. · 

Johny Weissmuller dünya yüz· 
me şampiyonu ve Tarzan filminin 
kahramanı, karısı Bobbe Arnst'e 
yol verdiği zaman kadıncağız ağla
mıJtı. 

Douglas Fairbanks ile Mary 
Pickford'un aynlı,\arı da h azin b ', r 
hikayedir. Bunların ikis~i ayrı ay
rı yerlerde görmek mütküldü. Hat· 
ta bütün Kaliforniyaya model ola
cak bir izdivaç hayatı y"'ıyorlar
dı. Fakat onlar da ayrıldılar. Keza 

Bir Amerikan almanağı bazı 
merikan yıldızlarının yatlarını 
şa etmek gibi çok gayri nazik 
iş yapmıttır. Almanağı okuyun 
"Ebediyyen genç,, zannettikleri 
zin sırtlarında bir haylı seneleri 
yükü olduğunu anlıyoruz. A;lm 
ğa nazaran: Georges Arlıos 
Marie Dresaler 65, Will RogeraBS 
L . I B ...,.,,0 re 56, Wallace 
ıone ar.,- . 

48 Douglas Faırbanks 51, A 
~:)"ph: Menjou 44, Clive Bro 
43, Ronald Çolman 43, Hoot Gi 
son 42, Edmund Lowe 42, Ru 
Chatterton 41, Haro\d L\oyd 4 
Mary P ickford 41 . 

oğlu da J oan Crawford'u terket 
Maurice Chevalier de Amerik 

ya gidip geldikten sonra ayni ha 
lalığa tutuldu ve karısını bıraktı. 

Bizde az para kazanmak geçi 
sizliğe sebep oluyor. Acaba onla 
da geçimsizlik çok para kaza 
maktan mı ileri geliyor? 

Bade harabülbasra Rusyaya giden 
POLiSTE 

Feci bir tekme (Başr 1 inci sahifede) 
melerde miktarlar yükseltilerek ve 
kıymetler fazla gösterilerek suiis • 
timal yapılmıttır. Suiistimaiin en 
büyük kısmı kereste iti üzerinde
dir. 

Suistimalde takas heyeti güm
rük, eksperler bir taraftan da tİ· 
caret oda11 kademeler geçirilmit 
ve beyannamelerde gösterilen kıy
met ve miktarlardan çok dıo:bıı. az 
kıymet ve miktarlarda mallar yük
sek kıymet ve miktarda gösteri • 
lerek ihraç edilmiştir. 

Komisyon asıl takası idare e
den ve resmi sıfatı haiz alan ze
vattan tahkikat yapmaktansa, bir 
çok tüccarların ifadesine ve piya· 
sa cetvellerine ve vesaika istinat 
ederek tetkikatıni ikmal etmit • 
tir. 

Bu tetkikatta müabet neticeye 
vanldığmdan artık alakadarlann 
ifadesine müracaata lüzum kalma· 
mıştır. 

Bu itle kendisine tüccar süsü 
veren bir komisyoncunun mi.Lhim 
ro! eynadığı görülmü§, ve ifadesi 
alınmıştır. 

İşi asıl çeviren bir Suriyeli ile 
bir Rurı'.ıun mo<ııiJeket haricine kaç
tıkları anlsiılmıştır. 

Suiistimalin cereyanında bat • 
lıca vesika olarak ta orman tez • 
kerelerinin kullanıldığı anlaşıl • 

mıttır. 

Türkiye - Norveç ticaret 
itihifi 

ANKARA, 26 (A. A.) - Tür
kiye • Norveç ticaret itilafı .~le ta.m 
tediye muvazene esası?a m':'.sten~.t 
ve clearing mukavelesı bugun. Tur 
kiye namına Hariciye Ve~a!etı U
mumi katibi büyük elçı Numan 
Rifat Beyle Norveç S~fir! ~· Ben
zon arasında imza edılmı.tır · 

terk etti. . 
Recep Bey, cumarte.ıi günü, derııne 

devam edecektir. 

Askeri hey' etimiz --Hey'et reisi Emin Paşanın 
Odesadaki beyanatı 

MOSKOVA, 26 (A.A.} - Ta .. 
Ajansı bildiriyor: Moskovaya gel· 
mekte olan Emin Patanın riyase • 
tindeki Türk askeri heyeti dün Ode 
saya muvasalat etmif, Hariciye ko 
miserliği ile mahallhgarnizon mü
messilleri tarafından kartılanmıf • 
tır. 

Emin Pata Tas Ajansı muharri
rine be.yanatında demittir ki: 

"Türk ordusunun mümessili sı • 
fatiyle dost memlekete geldiğim • 
den dolayı memnunum. Türkiye i
le Sovyet Rusya arasındaki dost • 
luk mücadeleler esnasında doğmuf 
tur' ve çok sağlamdır, zira her fey 
den evvel sulhün tarsinini istihdaf 
etmektedir.,, 

Moskova'da 
MOSKOVA, 26 (A. A.) - Bat· 

larında Emin Pata olduğu halde 
bugün Moskova'ya gelen Türk as
keri heyeti, istasyonda ordu ve do
nanma komiserliği mümessili M. 
Smagin, Hariciye Komiserliği mü
messilleri ve Türkiye Sefareti er
kanı tarafından istikbal edilmiştir. 
Emin Paşa istasyonda türkçe pir nu 
tuk söylemit ve bu nutuk radyo ile 
ne,rolunmuttur. 

Moskovadaki tayyarecilerimiz 
MOSKOVA, 26 (A.A.) - Bu· 

rada bulunmakta olan Türk tayya· 
recileri, kızılordu hava kuvvetleri 
kumandanı Alksnis tarafından şe· 
reflerine tertip olunan resmi ka • 
bul de hazır bulunmutlardır. Alay 
kumandanı Celal Beyle yüzbatı 
Enver ve Ihsan Beyler yanlarında 
Türkiyenin atatemiliteri olduğu 
halde Osoavitim merkezi komite 
reisini ziyaret etmitler ve askeri 
hava akademisiyle hava müzesini 
gezmitlerdir. Türk askeri tayyare· 
cileri gece büyük Operada verilen 
müsamerede hazır bulunm"'lardır. 

- -
Oyun oynarken arkadaşı .. 
nın barsağını kopardı 
Büyükada itfaiye grupuna men 

sup grup çavu§u Etem Efendi ile 
arkadaşı Ziya efendi top oynar • 
!arken Ziya efendi kazaen tekme 
ile Etem efendinin kasığına vur
muı ve baraaldarının kopmasına 
sebebiyet vermiıtfr. 

Bunun üzerine belediye dokto
runa malümat verilmit ve görü ~ 
len lüzum üzerine yaralı Cerr.h
paşa hastahanesine kaldırılarak 
kendisine ameliyat yapılmıştır. Y ai 

rası ağırdır. 

Tramvaydan atlarken 
Tarlabaşında oturan 66 yatm· 

da Dimitri efendi yürüyen tram • 
vaydan atlamak isterken dütmüt 
ve batından hafifçe yaralanmı§ • 1 

u 
tır. 

Üç kilo esrar 
Gemlikten limanımıza gelen 

Numan kaptanın idaresindeki ta~ 
yüklü yelkenlinin içinde üç kilo e• 
rar bulunmuştur. Yelkenlinin di • 
ğer e§yası nezaret ;: · .ında boşal • 
tılmaktadır. • 

Tezgahta ateş 
Üsküdarda Selami Ali efendi 

mahallesinde bir tezgahtan alet 
çıkmıtsa da söndürülmüttür. 

6 , 0 mura\ 
.. Kno\\,. 



HİKAYE 
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Genç muallim çoktan 

Şermi:n!.e Suadm Canan Ha -
ıumm lazlvı olduklanna kimse i
nanmazdı. Çünkü, anneleri henüz 
pek gençti. 

Suadı t;se imtilnınlanna hazır
lanmaaı için, bil' kaç zamandanberi 
.,,,Jerine devam eden nazik, se -
-rimli ve çalııkan muallim bir müd
det sonra Şermfole Suadın sami -
mi bir arkadaıı olmuıtu. Onsuz 
ne bi.r eğlence tertip edilir ne de 
gezmeğe gidilirdi. Hatta arala -
nndaki samimiyet ona, ismile hi -
tap edecek kadar ilerlemitti. 

Canan hanım da, ka·bk.·halar -
la geçen kır gezintilerinde, eğien -
cıelerde onlarla beraber eğlenirken, 
kendini daha genç buluyor, kendi -
•ini Şenninle Suadın anneleri ol • 
maktan ziyade e.blalan zannedi -
yordu. Bazen kızı ŞeTmin "•mne
c:iğim 

1 
ne kadar güzelsin!,, de • 

eliği zaman Canan Hanım genç 
tnuaUim Namık 1Beye döner: "Siız 
söyleyiniz, sahi güzel miyim?,, di
ye sorar, onun gözlerini kapaya • 
rak "pek çok güzelsiniz,, diye tu
Ch1ı:i genç ve dul kadmm De§CSini 
w kat daha arttınrdı. Namık Bey
in nqeıi tabii her §eyt canlandır -
m.ıfb. Fazla olarak genç kadında 
da bayabn zevkini tatmak arzu -
- uyıuıdmnııtı. Çocuklar da 
l>üyümütlerdi; Şermin yirmi yaıın· 
'tla, Suat ta on -klıinde idi. 

Canan Hanım, Namık Beye o 
'kadar alıımıttı ki onun olmadığı 
günleri tahammül edilmez un sı
kmtılarile geçirirdi. Fakat, çocuk
larının evde olmadığı zamanlar -
daki Namık Beyin ziyaretlerinden 
ayn bir zevk alırdı. O zaman, he~ 
iJcisi de karıı karııya oturu~lar bır 
çok ıeylerden bahaederlerdı. 

Bir sün kadın Namık Beyden, 
aılam itiraf eden ve kalbindeki 
heyecanı anlatmak için bir ran -
devu istiyen mektubu alınca fatır
dı. Gözlerinin önünde mazi hatı -
raları canlandı. Sevmitti, sevilmiş
ti. Şimdi de birdenbire o heyeca
nı duyuyordu. 

Namık , onun kalbine hiç sez
dirmeden gİrmit ve yerleşmiş -
ti. 

Artık o günden itibaren her i
kisi de biraz yalnız kalabilmek için 
bahaneler arıyorlardı. 

Suaılin Jralbine g.!rmi,ti 

Nihayet bir gün, Namık Bey 
heyecandan titriyen bir sesle: 

- Eğer, çocuklara yalnız anne
leri için yafadığımı söylersem mem 
nun olur musun? Diye sordu. Ka
dın: 

- Hem de pek çok. Dedi . 
- O halde neden on1ara, bun-

dan bahsetmiyoruz, y.okııa itiraz e
derler diyem~ korkuyoraun? 

- Bilmem. Fakat, bir annenin 
çocuklarından evienme müsaadesi 
istemesini pek gülünç buluyorum. 

- Fakat , çok gençsin!. 
~ ~ ~ 

ı Bir gün , büyük kızı Suat An 
nesinin ellerinden tutarak kana -
peye oturttu. 

- Anneciğim, sana bir şey söy
lemek İıstİyorum. dedi. 

Acaba kızı annesinin sırrını sez
miş mi idi. Onu ayıplayacak mıy
dı? 

Kadın bu dütünc:e ile katları
nı çatarak: 

- Söyie, bakayım. Dedi. 
- Oh anneciğim öyle kaşları-

nı çatmasana, çok c:iddi bir ;ey • 
den bahsetmek istiyorum. 

Demek ki Suat her şeyi biliyor
du. Genç kadın bir ande her şeyi 
inkara karar verdi. Kızı annesinin 
elini tutarak bir dakika tereddut
ten sonra seviyorum .. Diye inle • 
di. 

- Kimi? 
- Namık Beyi? 

~ ~ ~ 

O gece, geç vakit onu, kims"
nin görenıiyeceği bir saatte Na -
mığa yazdığı son aşk mektubuna 
elleri titriyerek şu satırları ilave 
etti: 

" ... İşte böyle, Namıkçığım; 
Gene sen ailemizin en samtmi dos
tu olarak kalmaktan başka çare 
yok. Çünkü ben, ancak size kain 
valde olabilirim. 

FİRDEVS 

YENi NEŞRIY AT 

Nota 
Nota musiki mecmuasının 25 

inci aayıaı süzel ınündericatla in -
tişar etmi.ıtir. Tavsiye ederiz. 

( -Hattanın hiltBJ1esi ) 
Hakikat. her zaman hakikat •.. değildir 

'Ayıptır söylemesi, sözüm bur · 
Clan dqan; e,.eği filozofa benze -
tirler. Bir eşek bir filozoftur,. ~.er
ler. Mantıkın, bu şekilde dedıgıne 
bakılırsa bir filozofun da bir eşek 
olması lazım gelir. 

Neden böyle demi,ler? Eteğin 
'dünya ve hayat denilen teyle ala -
kası olmadığı için mi? E
ğer böyle ise, filozofun da 

d .. ve hayatla alakası unya h b' . . 
yok demektir. Binaenaley _ızı~ ı-
çin eşeğin koyduğu, koyacagı ~lus
turlar, doktrin'ler, hükümler fılo -
zofunkinin aynidir. 

Asırlar ve asırlar bize e,ekle fi
lozof arasında sıkı bir münasebe -
\İn sı:ı.rsılmaz bir tarzda mevcut ol
duğunu göstermekle beraber ben -
ce bir hakikat değildir. Çün~~ h.a
kikat her zaman hakikat degıldır. 

Hakikat denilen madalyanın bir 
yüzünü alalım. Meıelii. etek •.. Ha • 
kikat olarak biliyoruz, görüyoruz, 
tutuyoruz, oktuyoruz, biniyoruz ve 
dövüyoruz ki eteğin; n~llı dört~ . 
yağı, bir çift uzun kulagı · ve eger 
komtu bostana girdiği i~in bo~tan 
cı tarafından tenzil edılmedue -
bir püsküllü, uzun kuyruğu vardır. 

Yazan: AKA GVNDtJZ 

Ve etek, anırır. Bu bir hakikat de
ğil midir? 

Bu dört ayaklı ve kuyruklu ha -
kikate kartı madalyanın öbür yü • 
zünü, filozofu düşünelim. 

Nihayet iki ayaklı ve kuyruksuz 
bir şeydir değil mi? Ve filozof, 
hem yazar, hem nutuk söyler. Bu 
da bir hakikattir? 

Ayrı ayrı olan bu birer hakikat 
asırlardan beri - tekzip edilmeksi • 
zin - tek hakikat haline gelmiştir. 

Bir taraftan iki ayrı hakikat. Bir 
taraftan iki birleşik hakikat. 

Ve bir taraftan da biribirine uy
mayan ve fakat ikisi de hakikat o
lan bir hakikat. 

Dört ayaklı etek, bir filozoftur 
amma iki ayaklı bir insan değildir. 
iki ayaklı insan, filozof olabilir am 
ma dört ayaklı bir eşek değildir. 

Balan, itin içinden çıkabilen 
vana lô.tfen beni de irşat etsin. 
Her ne olursa olsun ben fU iddia
dayım ki hakikat, her zaman ha • 
kikat ... değildir. 

Eğer size (Amin) hikayesini ya 
z;µsam ve siz de okumak nezake -
tinde bulunursanız göreceksiniz 
ki hakikat . bazı defa hiç bir za
man ve bazı defa da - her zaman 
hakikat değildir. 
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1 MÜTEFERRiK HABERLER 1 
MAHKEMELERDE 

12 komünist 
Müddeiumumilik dava

sını açb 
Komünist propagandası yap • 

maktan suçlu olarak yakalanan ve 
tevkif edilen doktor Şefik Hüsnü 
nün kardeşi Leman hanımla, Se -
]ani ve doktor Hikmetle kard'eti 
Şerafettin ve gayri mevkuf 12 ar
kadatlan hakkındaki hazırlık tah
kikatı ikmal edilmiş, müd<leiumu
milik 12 si hakkında da dava aça
rak dosyayi istintak mahkemesine 
tevdi eylemittir. 

Suçlu zabıt katipleri 
Biri para mukabilinde dosya 

sabnak ıuçundan, diğeri rütvet al
mak suçundan haklarında tevkif 
kararı verilen zabıt katipleri Ce -
mil ve Emin efendiler hakkındaki 
bazırltk tahkikatı ikmal edHmi9, 
suçlular mevkufen istintak hakim
liğine sevkolunmutlardır. 

Muhip Bey bulunamıyor 
Orhon mecmuası muhaJTirle -

rinden Nihal Beyin Hakimiyeti 
Milliye muabrrirlerinden Muhip 
Bey aleyhine aç.tığı davaya dün de
vam edilmittir. 

Muhip Beyin adresi malum ol
madığından Hakimiyet gazetesi de 
Muhip Beyin gazete ile alakası ke
ıildiğini ve nerede bulunduğu bi -
linmediği cevabını verdiğinden Mu 
hip Beye ilanen tebligat yapılma
sına karar verilmif, mubakemebat
ka güne bırakılmıtbr. 

Döviz kaçakçıları tevkif 
edildiler 

Romanya vapurile 5 bin lira • 
!ık döviz kaçırmak istiyen Ahmet, 
Bodara ve Rado ismiruleki üç ki
ti iie arkadatları dün z.bıta me
murlan tarafından müddeiumumi -
liğe tevdi edilmiıler ve ıulb ba -
kimi kararile tevkif olunmuşlar • 
dır. 

Gazete sahibi mahkOm oldu 
Zaharya Efendi isminde biriıai 

Rumc.a gazetelerden biri aleyhine 
gönderdiği bir tavzih mektubunu 
n.etretmediğinden dolayı dava aç
mııtı. 

Bu dava dün neticelenm~, ga
zetenin aabibi 25 lira para censma 
mahkum olmu§, ne§rİyat müdü -
rü Perikli efendi beraet etmiş -
tir. 

Yenipostane binasını nakle
dilen mahkemeler 

Istanbul Müddeiumumiliğinden: 
Yangından sonra mülıa Maarif neza

reti binaaında ifayı vazife etmekte bulu
nan fıtanbul Asliye Birinci ve Albncı 
hukuk mahkemeleri Y enipostahane bina
sındaki dairelerine nakledilmit ve 28/ 4 / 
934 Cumartesi gününden itibaren mez -
kür binada faaliyetine devam edeceğinin 
gazetenizle ili.nı mütemennadır Efendim. 

İngiliz sefirine ziyafet 
Şehrimizdeki lnı:iliz Ticaret o

dası tarafından dün T okatliyan o
telinde İngiliz sefiri Sir Percy Lo
raine'in .-.refine bir öğle ziyafeti 
verilmiştir. Ziyafette sefir lngiliz 
tüccarlarile tanışmıttır. 

Hayatın ,· ~mbedüz bir katakul
li olduğunu bildiğim ve Staviski i
le lnsull'ün anket bilmem nelerini 
kartımda gördüğüm halde haki -
katten bahsettiğime belki şıı.şanlar 
bulunur. 

Bu bir hakikattir. 
Haddim olmıyarak filozofça ko 

nuştuğumu sananlar çıkabilir. 
Bu da bir hakikattir. 
Benim filozof olmadığım da bir 

hakikattir. 
Hakikatin hakikat olduğu da bir 

hakikattir. 
Fakat aslında hiç birisi hakikat 

değildir, ve hepsi bir hakikattir. 
Dedim ya, itin içinden çıkabilen 

lere aşkolsun ! 
• • • 

Mehmet Ağa hırçındı, somurt -
kandı, suratından düşen bin par
ça olurdu ama çok doğru, çok te
miz yürekli, çok akıllı bir adamdı. 
Yalan nedir bilmez. Gördüğünü 
dosdoğru söyler. Kimsenin hakkı
na göz dikmezdi. Yalnız üç tane 
tatlı suçu vardı: Bostanına, mide -
sine ve karısına düşkündü. Bosta
nını kendi beller, kendi eker, ken 
di yolar. Yemeklerini kendi tarif 
eder, karısına pişirtir, karısına ko
tartır. Ve karısının gidişatına, ge
li,atına sıkıca göz kulak olur. 

Tarlada çalıtıyordu. Karısı ye -
meğini geççe getirdi. 

- Neredeydin ülen? 
- Camide vaaz dinlemeğe git -

mi.tim de, hoca öyle güzel şeyler 
söyledi ki, geçe kaldık ta .• 

- Hoca neler söyledi? 

GUMRUKLERDE 

ltalya ile ticaret mu
kavelesi tatbikatı 

İtalya ile aramızdaki ticaret mu 
kavelenamesinin tatbikine ait ta
limatname gümrüklere gelmiş -
tir. 

Mukavelename tatbik edilmek
tedir . Mukavelenin meriyet mev -
kiine ginnesinden evvel muamele 
gören mallann vaziyeti hakınnda 
bir karar verilmediğinden bu yüz
den tereddüt husule gelmiştir. 

Gümrük başmüdürlüğü Anka
radan mali'imat istemiştir. 

Hariçten gelen çelenkler 
Gümrük başmüdürlüğü hariç -

ten gelen çelenklerin gümrük res
mine tabi olması lazım geldiği ka
naatindedir. 

Bu meyanda Kemalettin Sami 
Patanın cenazesi münaaebetile Al 
manyadan gelen çelenklerin de bu
lunduğu söylenmektedir. 

Fransız konsoloshanesinin 
otomobili 

Ş~hrimizdelri F ranıız konao • 
l~hanmne gelen bw otomobil iç.in 
konsolos dün gümrük ba,müdür -
lüğüne gelerek otomobilin güm • 
rükten muaf olmasını iıtemi!tir. 

Gümrük başmüdürlüğü buna im 
kan görmediğini konso!oaa bil -
dirmiştir. 

Müsamereler 

Kuleli lisesinin mDsameresi 
30 nisan pazartesi günü Kuleli 

askeri lisesi son sınıfını bitiren ta
lebe tarafından bir ayrılık çayı ve
rilecektir. 

Bu münasebetle mektepte pazar 
lesi günü saat 15 te bir müsaıne • 
re tertip edilmi§tir. 

Şehiryatı mektebi müsameresi 
. Dumlupınar §dıiryatı mekte • 

binde bugün saat 15 te talebeler 
tarafından bir müsamere verile -
cektir. 

Feyziyı lisesi musameresi 
F eyziye lileıi ıon sınıf talebesi 

bugün saat 15 te bir müsamere ve
recektir. 

GUzel sanatlar akademisi 
müsameresi 

Güzel sanatlar akademisinde 
dün §arkılı ve sazlı bir konser ve
rilmiştir. 

Musiki eserleri Mösyö Kor· 
vatsky tarafından kompoze edil • 
mittir. 

Maltepe askeri lisesinde 
Maltepe aakeri lisesi son sene

sini ikmal edenleri şerefıne 29 ni
s;ın pazar günü bir müsamere ter
tip edilmittir. Ayni gün saat 14,30 
da tevzii mükafat merasimi de ya
pılacaktır. 

Galatasaray izcileri 
müsameresi 

Galatasaray izcileri tarafından 
dün mektepte bir müsamere veril
mittir. Müsamereye kurt yavru -
lan tarafından okunan istiklal mar 
tı ile batlanmı§, ıonra Faruk Na
fiz Beyin Numaralar isimli tabloıu 

- Dedi ki .. Şey dedi ... Tanrı bü 
tün dünyayı kadın şerrinden mu -
hafaza buyursun dedi. 

Mehmet Ağa bıyık albndan gü • 
lerek: 

- Eh, ıiz bu laflara kartı ne de 
diniz? 

- Candan yürekten amin dedik. 
Mehmet Ağa. bastı kahkahayı. 
- Sahi mi amin dediniz? 
- Sahi ya, hoca doğru söyledi. 
- Demek avrat şerri .. 
- Deme, deme, büyüktür. 
- Hadi orden sen de! Avradın 

ne şerri olur er oğlu er kitiye kar
'ı? 

Karı koca bir münak&.faya tu -
tuştular. Nihayet Mehmet Ağa da 
yanamadı karısının ensesine bir to 
kat atarak tarladan kovdu. 

Sonra kendi kendine gülmeğe 
başladı. 

- Hoca kendi aleyhlerinde at • 
mı,, tutumuş, onlar da amin demit 
ler! Kadın aklı, ne olacak? Hem 
eksik eteğin, ka,ık dütmarunın ne 
ferri olabilir ki? 

'f. 'f. ~ 

Ertesi sabah Mehmet Ağa gene 
bostana gitti. Karısına börek ıs -
nıarlamıştı. Kadın böreği pişirdi, 
tepsiye koydu. Evden çıktı. Tarla
ya gideceği yerde pazara saptı. 
Balıkçıdan bir okka, taze gelmiş 
balık aldı. 

- Ayol bunlar çok pahalı. 
- Ne yapalım yenge, ta .. lstan-

buldan geliyor. Masrafı düşün. Bu
rada dere bile yok ki tutup ucuza 
satalım. 

En mühim maç 
Bugün Beşiktaş son maçını Fener bahçe 

stadında y~p~cak 
Lik maçları başladı 

ğı zaman bir müsaba
ka açılsaydı da: "Bu 
sene lik maçlarının en 
mühim maçı hangisi o-

. Jacaktır. ,, denilaeydi 
belki de hiç. kimse çı
kıp "hu en mühim maç' 
BetiklAf - lıtanbulı -
por maçı olacaktır,, c:e 
vahım vermezdi. Çün
kü, lik maçlarının so- ' 
nu geldiği zaman F e "lıi 
nerbahçe ile Be9ikta -
tın ayni puvanları mu 
bafaza edeceklerini ve 
ikisinden birinin tam· 
piyonluğunun Betik -
laf - lstanbulspor ve ~ 
Fenerbabçe - Galata - ~"f.T :»osrL11t1 11·1· .,, • ' -
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tahmin etmek biraz 
güç bir itti. Esasen ek lstanbul fatnpİyonluğ ı ne tarafa meyleılecek 
seriya ve her yerde lik (Franaız k.arikatüriat ''Reci" den adapte) 
maçları böyledir. Takımlar f&Dlpi- için Ahmet Beyin tecziye edilcc~ • 
yonluğu yalnız kendi galibiyetleri- ğini öğrendim. Meğer benim P1 ' 

le elde etmezler. Diğer takımların zamname bilmediğimden bah&e • 
galibiyet ve mağliibiyetleri de bu den Ahmet Bey kendi nizamlarıııl 
ifte mühim bir rol oynar. bilmiyormut. Asasen ben bu sili' 

itte bugün F enerbahçe atadın - hın kullananlar aleyhine olduğuııd 
da yapılacak olan Betikt~t - ~atan- dünkü yazımda söylemiftİm. 
bulspor maçı, böyle mühım b~~ r~ j S. G 
lü olan maçlardandır. Bugunku 
maç. hakikatte Betiktaf - lıtanbul- Türkiye Tıp encümeni 
spor arasındadır. Fakat diğer cep - toplantısı 
beden bunu F enerbahçe - Befiklaf 
çarpıf!Dası telakki edebiliriz. Yani 
lıtanbulsporun Betiklaf kartısın -
da alacağı netice, ~piyonanm 
öteki namzedi olan F enerbahçenin 
ya aleyhine veya lehine olacaktır. 
MalUnıdur ki Fenerbabçe ile Be -
tiktafın puvanlan aynidir. Bu mü
savatın değitmesi veya aynile kal
maıı bugünkü maç.la, Fenerbabçe
Galataaaray maçının neticelerine 
bağlıdır. 

Bu itibarla, bugün, havaların ıı 
caklığı da diifünülürae, F enerbah
çe stadının meraklı sporcularla do 
lı.cağı anlatılıyor. 

s. Galip 

H: Dünkü sayımızda hakem Ah 
md Beye c:evabrmda "cehlimin i -
cinde puyan,, cümleıi "c:ehenne -
min içinde,, feklinde dizilmif. Her 
ne kadar mina pek değitmiyoraa 
da bunun doğru •eklini tercih et -
melerini okuyucularımdan rica e • 
derim. 

Hakem komitesinin bir kararı 
varmıt: Hakemler gazetelere beya 
nat ve yazı vermezlermif. Bunun 

temsil edilmi!tir. 
Talebe tarafından keman ve pi

yano ile çalman müntehap parça,. 
lıır dinlendikten sonra Mahmut 
Yesari Beyin Has Bahçe piyesi 
temsil edilmiş, izciı tabloları, zey -
bek dansı yapılmış ve izcaz ile 
dans edilmiştir. 

Paraları saydı, balıkları pefte -
maline doldurdu ve iki ucunu be
line soktu. Oradan bostan yolunu 
tuttu. Kocasının art<uı dönüktü. 
Çömelmif, bo<tan fidelerini çapa
lıyordu. 
Kadın yava• yavaş yürüdü. He . 

nüz çapalanmayan tarafta bir sı
raya, onar, onbeşer adım ara ile ba
lıkları yere bıraktı. 

Geldi. Kocasının yemeğini ye -
dirdi. Hatırını hot etti. Dönerken 
birden bire durdu: 

- Ağa! dedi. Bostana kaplum
bağa mı girmi, ne? Yapraklar kı
pırdıyor. 

Mehmet Ağa o tarafa yürüdü. 
Ne görsün, gözleri parpar yanan 
taptaze bir balık! Aldı, evirdi çe -
virdi, sahiden balık !Çakı ile kar -
nını detti, barsakları çıktı! 

- Karı ! Al şunu! 
Karısı ı;es çıkarmadan aldı. Meh 

met Ağa bir balık daha gördü. 
Onu da aldı. Herde bir tanesi da -
ha yatıyordu. Derken bütün ba -
lıkları toplayıp kadına verdi. 

- Bunları güzelce kızart. Ya • 
nma piyaz da yap. Aktama gelin
ce yeriz. 

- Olur Ağa. 
Kadın balıklardan ikisini kızart 

tı. Başına geçti, bir ala yedi. öte -
ki balıkları da götürdü mahallt • 
nin çöplüğüne atti. 

Mehmet Ağa keyifli keyifli ge -
!iyorken hep nar gibi kızarmış ba
lıkları dütünüyordu. Kendi elik 
kurduğu tarap ta küpün içinde .. 

Türkiye Tıp encümeni merkt' 
zini Etıbba odası aalonuna na\.:· 
letmi§, içtimalarını ora<~a yapıJI•' 
ğa başlamı~tır. , 

Konferans salonuna proj<.ksl" 
yon cihazı ve kürsüler alınmıştıt• 

1934 senesi idare heyct;n•! ~i ~ 
yasete Prof. Ziya Nun Paşa. ı1' 
ci riyasete Prof. Kadri Raşit P• ~ 
fa, umumi kitabete Prof. F ahreti 
Kerim ve veznedarlığa Prof. '!ili i 
yazi lımet, celse katipliğine Pr0 ' 

Hasan Vasıf, kitaplar mı.lıafızlı ~ 
ğına Salahattin Mehmet Beyler 
çilmişlerdir. ,

11 Mebusluğa seçilmesi dolııyıs• 
bütün celselerde hazır bulunalll1 

• 

yacağı sebebile Prof. Ziya N~~ 
Paşa reislikten İstifa etmİf, ye~ 
ne Prof. Tevfik Salim Pata s 
mittir. . . , 

Diğer hekimler de dinleyıcı 
!arak içtimaa iştirak etmektedif 
ler. 

---o--
lrakta sel tahribah 
Beruttan bildirildiğine ~~ 

geçen hafta Irakta müthiş bı~ , 
tına olmuş, Iran hududundakı 1" 
!ardan gelen seller kasabal•'.':.ı, 
köyleri basarak tahribat yal"""· 
tır. .. d 

Binlerce ağaç sökülmüştuf· 
sekiz kişi boğulmuştur. 

Deyme keyfine! Karuı da bu;; 
yemekleri güzel mi pişirir, giİ 
tirir. , 

Sofraya oturdu. Çorba geld~ 
murta geldi, bulgur geleli. ,1 

- Bulgurdan önce balığı 
- Ne balığı Ağa? , 
- Tarlada verdiğim balılıl 

firmedin mi? 
- Ne tarlası, ne balığı? .J 
- Canım, hani bostanda 

on taze balık bulmuttum. .,,J 
- Benim öyle 'eyden )1Ş 

yok! 
- Senin yanında .. Ke11di ~· 

yerden alıp sana vermediıll ~ 

- Hayır. Bana bir şeY ~' 
din. Ben tarlada ne bahlı g 
ne bir fey. 

' - Adamı kızdırma k~t~~ 
- Ben balık malık gor &İ'JU 
Mehmet Ağanın bütüıt ıti· 

ba~ına üttü. Bir tokat at1'edİ -~ 
rt!ı bu tefer eyvallah etTPe~~~ 
ten söylenmeğe başladı.. 1'~ 
Ağa büsbütün öfkelend1• ~ı 
bir !yi ıslatmak için ayağa 8ı-f ~ ca karısı kapıdan fırladı. 8 ofıı" 
laya mahalle kahvesine 1' ,J 

nu komtu sordular: ıtır 
- Ne var yenge? Neye • J 

st•n? ·•~ . . ııı ,.. 'j 
- Aman ağalar. 81~1 diit' ·r 

Ağa beni dayaktan ~I Jı•Jiıı' 
Eve kadar geliniz de bır rııı"f' 
rünüz. Bir balıktır tuttll 

- Ne balrg" ı? Jj 
8.,,,.eıı - ' 
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~--- Memlekette 

meydana çıkacak Doktor Şaht Uzak Şarkta e;r kıza Mes'uller 
(Ba'ı 1 inci sahifede) 

tir ve meclisi umumide münakaşa 
edilmemittir. 

Bendeniz her türlıi hakikatın 
meydana çıkmasına hizmet etmiş 
olmak için gerek rapor sahipleri -
n :n dediklerini daha vazıh ve da
ha geniş bir surette söyliyebilme • 
lerini ve gerek karşıda itham o • 
lunanların müdafaalarını yapma • 
larıııı temin için kendilerine bu lır 
satı ;zhar edeceğim. Meclisi umu • 
miyi davet edeceğim ve meseleyi 
orada münaka;a ettireceğim. 

(Bravo sesleri) 
Şirketler 

Vekil Bey anonim 'irketlerin va 
--: iyetine temas ederek bunların biz 
deki vaziyetlerinin idari müraka· 
heleri kabul etmeyip doğrudan doğ 
ruya Adliyenin ~üdahale_sini istil-

m eden bir reJım oldugunu kay 
~:tmi' ve bu mesele üzerin?eki 

kta. nazarını izah ederek bızde 
no ı k b 1 . . 
h. t· ı. m idari müra a e erın te 1 
ır .,....ı .. 1 . t ' 
ine lüzum olduğun~ •?Y emış ır. 

Adliye vazıyetı 
Adliye vaziyetine gelin~e , bu sa!-

• d h"r bJ'r müracaat vakı olmadıgı 
•l"- a iT Jı. d dl' • 
cihetle aon zamda.~ . af akr ta ıyeln ın 
h k te eelme ıgını a a mesc e .. aree fh .. .. 

· ünakqa sa asr uzerıne gırme-
nın m Tğ" b .. k 1 ai müddeiumtmıı ..Jı ın u muna •t• ,•-

bir ihbar addc~c:.·ıil!t me.seleye vaz ı
rı 1 bulun~•ı..111 lraydeden Şükrü Ka 
;: Bey idari cepheden de yapılan la· 
k'bat etrafmda da malıimat Yerın:; .v.e 
O:emur edilen bir mülkiye müfetti!ı ı· 
1 lktıaat Vekaletinden tayin edılen 
'k' mütehauıun bu i•le uğra.,nakta 
ı ı 1-..J• • men bulunduklarını ve be eaıyenın ınd • 
faatlerini vaktinde ve zaman a 
gözeterek icap eden m...ul makll.Jl!f•· 
ra haber vennediğinden dolayı !laka 
darların tabkik ve ioticvabına luı:um 
göıterif<li;;ini bildirmittir. 

Tahkikatın hedefi 
Vekil Bey sözlerine devam ederek 

deniatir ki: ~ 
.. Mülkiye müfeUİ•lennin yap:-caıı 

tahkikatın heclcfi ellerine belediye • 
nin ve idarei huıuıiyenin menfaati .. 

nin muhafazuı tevdi olunan lı:iaısef.,. 
~i hu itte gö.terdikleri fu.liyetlerini.n, 
ıhma) veyahut ..UKlarelerinin malıi • 
Y~tini tayin etmektir. 
. Bu taayyün edince bu tefti•İn ne • 

lıceaini pelr yakında mecliıi ôüye ar· 
"-edeceiirni lıuuuetle ümit ediyorum. 
Hakla,..ncıJ İ<:ap eden kanuni nuıam~· 
le Y<lpılacalrtır. 

Bankanın hu vaziyeti ve banka hak· 
kınd~ Öirenilen neticenin hariçteki 
m nfi akislerini timdiden Ön • 
!emek ve o menfi akislerden i.tifade 
edeceldere tmındKlen bildirmek icap 
eder ki Türlüye idaresi bütüa 
bu bulu·- ve sıkıntılarına ve 
tazyikleri~ nıimen serelı: huaıu'. ?'ües
sesatı mahyeıinde ıre gerek kendi ıdare
ıinde dünyada misli olmıyacak bir clürüa
ti ve faz.ilet göıtenniıtir. 

Biz bu dürüıti n fuileti tarihin bize 
telkin ettiii yiibek seciyelerimİ2e me.ı. 
YUnuz, Türk inkılibmdan sonra Türki· 
Ye Büyülr. Millet Mecliıinin huı:urun<!8 
mes'uliyet alanbnn hiç bir suç ve bıç 
bir suçlu yoldur ki ıttılaına va11l olsun da 
0 nu kanunen takip etmesin. Ve onu pe:n• 
<;ei adalete teslim etmesin. 

Biz yalnız suiiıtimali takip etmekle 
mükollef değiliz. Biz aynı ı:aman~a lı"
rek cehil yüzünden olsun, gerek ~ 
Yİİziinden ohun sui idareyi d!; takip ıl~ 
mükellefiz Devletleri ve mueıseaelen 
Yıkan suii;timalden ziyade suiidaredir. 
Suiistimali her gün poliı t~ip ed~r, a~· 
\iyeye verebilir. Fakat suı ıdareyı takip 
etmek daha büyük bir dikkat ve liyakate 
ınütevakkıftır. Vazifemiz onu takip et .. 
mektir. 

Kemalut inkılôbının hamlesi 
Gerek Kemalist inkılabının çizdiği bü· 

yük hamlenin verdiği vazife l'erek ~üy~k 
Miılet M.ecliainin terefi ve hays1y~1 
ve şıarı ve onunla beraber .,ahıi hayııyet 
ve iz-:zetinef.imiz bu sib1Jere meydan "".e 
"mk3.n yermemeyi Amirdir. Bqcriyet CJ

hanında Y"P yeni bir fazilet ilem.i Y~
lan Kemalist Türk inkıla~ının h~le~ı 
ve onun büyiik vizımın bıze verdıırı eli· 
rektif budur. Biz bu direktifte devam 
ettikçe bu ıribi ıuüıtimal ve ıuiidareleri 
yapanlann her Yakıt cezaımr ve.receğiz. 

Mazhar Müfit Beyin 
sözleri 

ANKARA. 26 (Telefonla) - Dahili· 
ye Vekilinin İzalıabndan aonra künüye 
,elen Denizli Meb'uıu Mazhar Müfit 
Bey dedi ki: 

1 Uçurkaum 'd ı· Al bA "le (B.ıqı ı inci sahifede) mnli •iyasctimizc fozulı müdahalesi bir TRABZON, (Milliyet) - Bah-
Görülüyor ki ban uçuruma gı er· manya ecne l parası ' meydan okuma mahiyetindedir ve 9 lar ı·iye ömer efendi Trabzon ,oför-

ken lazmıgelen makam, kimse, o makam b ""d d" tarzda kar~dadığını ifade eylemi&- muahedesile kabili telif deg"ildir.,, l d ki d k vazifesini ihmal etmittir. Bu ihmalin orç O eyeme2: ıyor f eri ve tanı ı arı arasın a ço SC• 

neticeıi 'u oluyor: Zavallı mavunacılar, ır. k , Çin tayyare almış vilirdi. Şavrole makinesinin las-
zavallı hamallar ve yahut ta zavallı tanzi- BERLIN, 26 (A.A.) - Rayitbank Ameri a'nın ve ltalya nın TOKIO, 26 (A. A.) - Reuter Ajansı tiklerine hava verirken (İspit) Ü· 
fat aınelesinin para~rı tebahhur edip gi. mı.idürü doktor Şahı Revü gazetesinde vaziyetleri . muhRbirinden: ) 1 
diyor. · _ . . ncırettiği bir makalede diyor ki: V AŞINGTON, 26 (A. A.) _ ly. i Çin hükümetinin §İmdiye kRdar ita). zerindeki (sekman tam yer etme-

b "Almanya bu.~ün borçlanrun tedi • ld d J 'd 13 t ı fd • e N n mi• olduğundan bir kurqun hıziyle Temas edeceğim noktalard<,.. ırısı - malumat alan mahafi e zanne ı • ya an ayyare ıa ın a ıgına v o · • • 
de 'udur.. ycsini ecnebi para•ile yapmaya muk • k J şang tayyarecilik mcktebind iki ltalyan' yerinden fırlıyarak Ömer efendi-

! teclir de;;,ildır' . Bu v·~iyete ancak iki diğine ı:öre, Amerika Hü umeti a ıı· ı k · t'hdıun ed.ld'kl · c f Bu paralar nasıl olmu,sa o muı .. yen· ~ ~ ld • 1 ın mua ım o ara ıs 1 • 1 ı-ın nin alnına çarpmı• ve ka a tasını 1 çare vardır. Bunlardan biri dünya tica- ponya ve Çin'e tevdi etmi s, O ugu d · ı h b ı R g A"aı ı na mic, içilmi~, halkın mevduatı ka_ybo mu_ş. a ı r o an a er er, en o J l ı na • 1 t 
• • retini .. ıab etmek suretile Alman ihra· 3 b t 1934 t "hl' notad Çı"n · ı· J · • ehaf'I' d 'dd' parça amıt ır. Efendl'ler bunda ,-'- •ayanı dıkkat bır ~\I a arı ı a a • zaran apon sayası m ı ın en cı ı Ö d h h k 

•"" • catını aı it kt d' • · d f · 1 hu ' lb · · mer efen i asla aneye na ·-cihet göruyorum·, o da bu ha. lin memle- · ırma ır, ıgerı c aız er • ya eti hakkındaki noktai nazarını surette nazarı dikkati cc lmıttır. 
k suıunda alacaklıların tavizlerde bulun- ed'ld"" .. Al 1 d !inden az sonra ö!müttür. ketin mali ve iktısadi siyaıebne, ban a· m"larr ve amortismanların tehiridir. bildirmi, olduğu için yeniden açık Rivayet ı ıı:ıne gore, f ;:'~~ ar a 

cılığın ruhu mesabe.inde olan halkın em· kapı meselesini ileri sürmiyecektir. ayni mıntakada bir ta>yare a ruası aç. Kuyucuk - Karacasu ŞOS8Sİ 
niyet ve itimadile oynanıyor. B } B k d , d h I l k mak niyetindedirler. 

Malumdur ki ismet Pa'8 hükümctinin u gar aşve ili Peşte e Japonya ya kar,. er a yapı aca Japonya Çin'le doğrudan doğruya NAZiLLi, (Milliyet) - Saray-
en büyük ıiarı memlekette ticaret, sana- BUDAPEŞTE, 26 (A. A.) _ bir mukabele Milliyetııerver!erin Müzakereye girmek istiyor . koy yolu üzerinden ayrılan kuyu-
yi ve ve serveti mi!l;yenin ve bankacılı- B 1 B k"l itirazını mucip olacaktır. Çünkü TOKIO 26 (A. A.) _Japonya Harı· cuk • karacasu ""Sesinin 4 buçı:k 1 u gar a•ve ı i M. MnAanof bu • .,. ğın inki.,.ı'ına çalıtmaktır. Bunu tükran a h -, bunların kanaatine göre Amerika'. cı"ye Naıırının, Tokio'daki Çin sefiri Je· kilometrelik kısmının blokaj ve .. .. saba buraya gelmiAtir. Mumai· 
goruyonı7. T nın Çin'deki menfaatleri bugün i- neral "-ng • So - Lin'e_, Japon hükiım.e-- k t ) h 1 d" Bu inkitafı husule getirmek içın geceli ileyh burada iki gün kalacak ve ~ 

1 
hakk d ç ırma a' an azır anmıf, o,eme, 

Çin tehlikede değildir ve her hangi tinin muallaktaki mesaı m a ın kum dökme ve silindraJ' ameliyesi gündüzlü sarfolunan mesaiye rağmen Macaristan'ın siyasi zimamdarlarr hu-·ku"meb' ı'le dog"rudan dog"ruya mÜza· d 
.. ı b k' · k b' · b 1 bir hareket Amerikadan ziyade ec- •·t hh"d ·ı ·,tı"r Yol bı'tmı· ~ or eş 

1

'

1 

a ınenın u ça ışmas ,na ile mülakatlarda bulunacaklardır. kerata girmek istediğini ıöylemesile,bu· mu ea 1 e verı mı · T 

mukabil inki~ı husule getirmesine rağ. nebi menfaatlerine yarayacaktır. gün, Çin • Japon münasebatmın inkiıa- ve bir haftadır gidif gelife açıl· 
men bu ıiya•ete bu çafopmaya karıı bin -o-- Amerika hükumeti Tokyo'dan an- fında yeni bir safha açılmıftır. . mı,tır. Bu yol üzerinde bundan 
türlü dol8'Jlarla ve tezviratla bu çalışma Küba reisi hükumeti cak aiyasetini tasrih etmesini isti- Hariciye Nazın, bazı ibarelerin belki bafka be, köprü ve menfez beton yı akim bırakmıya çalıtıyorlar. d k b Jd yecektir. Anla,ılabildiğine göre ln biraz fiddetli olduğunu teılim eylemek· armeye çevrilıni• ve on ah""p köp· Bunlar kimlerdir? bilmiyorum. Resmi Orta an ay O U rek b' le beraber Çin hakkında kendi namına •-tabk

.ka · · d 'hmal ah' giltere Amerikaya mü,te, ır .. d 1 su tte tamı'r ettı'rı'I ı tın nebcesın e ı ve ter ı HAV ANA, 26 (A. A.) - Hüku· vaki olan beyanatı teyit etmittir. Bunun ru e esas ı re • 
gösterenler kimler ise burada söylemele- K I hareket teklifinde bulunmut değil- la beraber Çin'in bu siyaset dahilinde Ja- mittir . . . v-1-'I D. d . met, Nevyok'taki Küba onso o- d' o· 1 k ah f'ld .. 1 ·ı rını .... ı uey en ıstiyorum. ır. ıp omati m a ı e soy enı ponya ile ıeıriki mesai edeceği hususun. Samsunda Yunus Emre gecesı· , il ıuna Makado hakkında teslim mü- ak 1 

Mu u er • diğine göre bu nevi müz ere er, da, nazır ümitvardır. Zira, her iki "·em-u ·· ~ ı • J ı ı· zakerelerine girmeden evvel Ame- 1 u--" ş '- • ıh·· · ti.k d SAMSUN (Uı'll'yet) Pa7ar çuncu meıc e: mes u oması azımge şayet olacaksa y atington' da deği leke! zaı< ar .. ı a ıu un ıs rann an , m ı - · 
len buı zevat af kanununundan istifa· rika hükfımetinden tevkif edilme- K aynı' surette meı'uldürler. gu'·nü ak•.,nı halkevi salonlarında ed 1 • B d ı ı Londra'da cereyan edecektir. e- ..--
de ecel< •rmıf... u a am ar meme- sini istemeıini bildirmittir. Nazil', Japonya'nın, ecnebi devletlerin Yunua Emre gecesi tertip edilmi,_ 
ketin ticaretile, memleketin bankacılığı Küba hükumet reiıi M. Makado za ltalya'nın da noktai nazarını bil Çin'deki menafiile beraber, Çin'in huku- tir. Halk fırkası reiıi Antalya nıe-
ile ve aerveli milliyesile, ıusu ile busu d k bo dirmesi bekleniyor. M. Muuolini'- ku hükümranisine riayet edeceiini oöy- d 
·ı ı d B ı alı._. orta an ay lmu,tur. Ve nerede hl'-'- · 1 buıu Nazif Şerif, Maarif mü ürü • e oynamıı ar ır. u mese ere ....... u. nin Japon te i..eııne kartı o an lemqtir. 
nundan istifade edenler kimlerse bu a· olduğu belli değildir. battı hareketi ma!Uındur ve Japon- Cema~ lise müdürü Adil, lise ede· 
damlan lhr daha ıuahatı idarede istib • Hükumet memurları katilden , 1 I eml-'--1 · d lb h" T ı· B • biyat muallimi Salim Rıza ve ilk· daın etmiyeceğiz, diye ilin etmelidir. maznun olarak Amerika hükfıme. yanın ta yan müst b~kierınmle- ra ım a ı eyın meldep muallimlerinden Galip B. 

Rali.h Bey (Antalya) - Ya paralar ki rekabeti yüzünden u 1 me e Edirnedeki tetkikleri 
no olacak? ti tarafından verilmit bir tevkif mü ket araamdaki münuebat gergin- !erin büyük f"ir hak.kmda irat el· 

Mazhar Müfit Bey (devamla) _ Şu- zekkereıi ile kendisini tevkif için dir. EDİRNE, 26 (A. A.) - Umumi tikleri hitabeler ve okudukları fİ· 
nu da teessüfle arzediyorum anonim tir· Makado'nun evine gitmi,lerdir.Fa. Çin korkuyor müfettit lbrahim Tali Bey dün jan irleri büyük bir alaka ile dinle-
ketlerdelri mütakıplar tirketlerce herse- kat memurlara M. Makado'nun LONDRA 26 (A A) ç· •· darma, erkek muallim ve sanatlar miıtir. Bundan sonra musiki fUbe-ne tanzim edilen rapor ve blinçolan bila dün sabah aaat 11 de gizli hir va- ' ' • - ın ın 
le•'-''- imza ederler. Çtka.ıı hadiselerden Londra Sefiri M. Kuotaiti, Havaı mektebini ziyaret ederek mektep ıinden Menfure hanım Eczacı Ek· 

au& zife ile m-hul bir yere gittig"i, ne A" b bul '"d'" ı · d kt 1 • · H d' be · ta b la 'ttı'ra"ki de anlatılıyor ki hükümetin bu tirketler -.,. Janıına fU eyanatta unmu,. mu ur erın en, me ep erın vazı- rem anı ı yın n ur ı 
hakkında yeni kararlar ittihaz etmesi, ye zaman geleceği belli olmadığı ıöy- tur: yet ve ihtiyaçları hakkında izahat le Yumııun ilahilerini okwnu,tur. 
ni tedbirler almuı icap ediyor. lenmittir. "Japon beyanatı Japonya'nın U- almıtlar, derılerde de hazır bulun· Ekrem Hamdi beyin beıtelediği 

16000 lira zak Şarl<'ta tehakkümü yolunda ye mu,lardır. Yunuıun tiirleri Ekrem Hamdi ve 
Efendiler, bir de benim en ziyade Troçkı•'ye ni bir adımdır. Kuvvet iatimalini Müfettit Bey, bilhaaaa sanatlar Talat beyler tarafından terennüm dikkatimi celbeden nokta mevkii 1 · h nazarı ltı bin lira · ..,._ ve harbe müracati terviç eden Ja- mektebi atölyelerinde uzun müd- edildikten aonra Top antıya nı a-yül<sek bir zatın"" a . . ?'"' · M.. d d•td• tkik b b 

t'lll< ettiii, fakat bu zeırabD llllll"?-11 ~- usaa e e 1 1 pon siyaıeti bu milletin haleti tu• det le atta u)unmutlaT Ve U• yet Verilmİftİr • 
latılamaılığıdll'. Bank.un u~ullenne n- hiyesinden ileri gelmektedir. Filha rada talebenin ameli derslerini ya- Akııehirde bel~diye muhen-
ayet eclilmi~relı nüfuz tesirile veya ~r (Batı 1 inci sahifede) kika Japonya bütün harplerinden kından takip ebnitlerdir. T dİSİftB jhflflÇ var 
hangi bir ıuretle tesir yapa~ gayn mittir. • Troçkinin adamları ve muzaffer çıktı ve Japon milleti a .. 
me,ru surette istikra yapan bir adan_un taraftarları bundan sonra sabık ko la topraklarının İstilaya .. m....-a • Rus musikişinasları AKŞEHiR, (Milliyet) - Bura· 
· · __ .., __ amaz E"g- bu zatm haysı • • · J 1 Çek J aky J -..·-~ !arda yeni bir ı'm•r umı .......,." • ~· • mıaerın ta ya, oı ov a, s • smdan muztarip olmadı. Binaena- 1· da ıon zaman • a 
·ti· -uu bahis ise bu .zat _za_ ,.,.. gay- • A 'ka k b ı-- · · b yarın ge ıyor f ı· t' ı..-·ladı Beledıye de • h Y-;- ·-·· h--... ·eııile haysıyetını il.en • vıçre ve merı ya a u u ıçın u leyh harp ona faydalı ve asil gö • aa ıye ı ~ • T • 

rı metru ~ · ·-'-' b' hükumetler nezdinde te-bbüıte k d" J Ankarada ve ,ehrimizde Hilali· rin muhtaç olduğu park, stadyum dui Jmmııtır. Bu jsnun ._.anmnı ır r- zükme te ır. aponyanm ittisaı 9 k 
k _,:ı...ı.. mev!Dde bulunan tmnuılu bulunmutlarsa da müsbet bir neti- lar muahedesini ihlıil etmek sureti- ahmer menfaatine birkaç oMer ıre çocuk bahçesi yapmak iıtemit-

ço _,__ ::.....~ le lit ~- 1

-' Jd ffak 1 verecek olan Ruı muıikitinaaları • d h n· · "-·al d'l · b' zevat MJdcnda ,;.....e r tev e .... r, •• ce e e etmeğe muva o amamıt le devam ediyor. Mançuri'nin isti- ae e e 11% ucm e ı mıt ır 'ey h_,..___ ""=t I d B b 1 T k" · T" k ş nın yarın tehrimize gelmeleri bek· ktu B l d" • b buruı hiç le .............. Y ur. ar ır. u ae ep e roç ının ur • Ji11 bunun bariz bir misalidir. Uza ark' b' yo r. e e ıyenın iyi ir mü-
Binaenaleyh timdi. cleğilae b_ile -~ • kiyeden ba,ka relebileceği hiç bir ta hiç bir kunet bu iıtilaya kartı koya· lenmektedir. Muıikitinaalara ır hendiae ihtiyacı var. 

lôkat neticesinde -relUI bey bu,...., ooy- yer kalmamıttır. maz. Çin'in elinde bu istiliya kart• du· de tarkıcı refakat etmektedir. O d'" I b" I )' 
!emelidir. racalı: ne bir ordm ..., de kifi derecede me ç ort sene evve ın erce ıra 

Netice nabi vardır. Şayet 9 !ar muahedesini D H f Ce al aarfile iDfUına başlanılan çocuk Şimdi efendiler, -ıice ıudur: Ban- Beyin bugün şehrimize gelmeıi imza eden deırletler, Çin'in tamamile iı· r. a lZ m balıçeıi burün harap bir haldedir. 
.... muıımelatt:nda bir yolsuzluk vaki. Am beklenmektedir. tilaya uirunaaına - ki bu takdirde rarp s· ta "h l 
ma ihmal mi? Teralıi mi nedir? Öğrendiğimize röre, Emaf ticareti mahvolar _mani olmak iıtiyor· Dahiliye mütehassısı IYIS R 1 raca 

Bu hükümetin tıoıblciluitı ile sabit °" bankaımın aon heyeti umumiye • !arsa, hiç ırakit seçinneden harekete seç- Cumadan bqka ırünlerd.. saat SİVAS, (Mililyet) - Sivaata lacaktır. Ve hiç fiipheıizclir ki keneli sine dair 'VÜc:uda getirdiği bilin • melidirler. Çia'in Ameriluıclan akdetti- (2,30 dan 6 ya) kadar l•lanbol mart ayı ırarfmda 5363 ı,_, koyun, 
kendi-sine vaki olmuı bir tef deii]dir. l ği iıtikrazm ciheti aarfına setince, hu • Divanyolu No. 118. Kabina tele- 21, b&f aıfır, 2350 kilo yapağı, T•ahhar .bile elle alıma ateı iner. Bi- ÇO da ktısat velciletine gönderil· kuku büku··mr·-=sine sahip bir dCTlet 11- h 25 

1 · · ~ fon : 22398. Kı•lık ikametgi 1 7 adet sığır derisi, 433 kilo P•• naenale:rf> bunan mes'ulleri ~ mı§tır. fatile Çin kendisine yapılan iıtiln-azlan T tı,.......~ • ., -J·ı-:.,: 
~~&~~~~~ ~~umtli~n~tı~~.~~:ed:i~ğ~i:s~~:·~..n::ed:er~-~~==n~y:~:~b:iz:i;m~~T~e~l:e~~;n~4;2;5~1;9~.---~-~1~8~2•7•••••••--------~~!u h~=~= ;;;';!!':ti~ kikat ta ilerlemit bir safhada bu-
mücadeleye sinnittir ve çalıfmalrtadn-. lunmaktadır. Müddeiumumi mua-

Bu mesele timdi~ kadar hükı1meti- vini Rasih Bey dün, banka mü • 
mizin halletmit olduğu meseleler ara • dürü Hamdi Rasih Beye bir da • 
•mda biç mesabesindedir. vetiye göndererek, cumartesi gü • 

Çok rica ederim tahkikat neticesin- nü bazı noktalar üzerinde kendi • 
de meı'ul olanlar kimlerdir, es,_.., - shıin malu"matına müracaat edi -giz adam ı.imdir? V .,Uil Bey bizi ten • 
vir etsinler. HükUınet nasıl bu meııele- leceğini bildirmiıtir. . 
yi ciddiyetle takip edecekse ben bu kü,.. Esnaf bankaaı müdürü Hamdı 
süden oöyluyorum ki, hiikümetimizle Rasih Bey cumartesi günü müd • 
beraber ben, yalnız ben değil, bütün d 
aıiuıdqlar behemehal bu meseleyi ne • eiumumiliğe, bankanın eıki he • 
üoeaine kadar tahkik 1re takip ede sapları hakkında izahat verecek • 
ceii.ı:. (Bravo sesleri , alkıılar) • tir. 

Kabul edilen layiha Belediye, müddeiumumiliğin iı 
k tediği malfımatı henüz göndenne-

VC mu aveleler mittir. 
A_N_KARA, 26 - ~liste DaLiJiye Müddeiumumi1ik ayrıca, Esnaf 

.;:ek_!lınıı;ı_.li':~~~ndan aonı-a ıu"'yi •• - bank. aamın , afacaklılan aleyhin • ,..,,. teııu ..._..mdaki kanunun hinn • d ki d 1 
ci maddesinin a. fık ..... ..,.., tefsirine .ı.,. ~-- . ava arı yenileyip yenileme • 
ir mubata lıabul olundu. dıg~nı de tetkik etmektedir, Son 

llrtı•di buhran 1rersiai luınwıuna mü adlıye Yangını üzerine çıkan ka • 
zeyyel kanun layihuile miivaıoene ver-- nun ınucibince, eğer davalar 24 
sisi kanununun omıncu maddesinde dtemınuza kadar yeniJenmezıe, Oll• 

yazılı müddetin bir sene cWıa uzatıl • an sonra hükmü kalmamaktadır. 
masına dair olan liyi>alar kMıul edile • E f b 
rek dahili istihlak vergisi hakkmdaki . •na ankasmın borçlular a-
kınıunun birinci maddesinin ıleğiıtiril • le.!~~nde ~!'ğı davaların adedi bet 
meıine dair olan layihanın müuıkere- yuzu tecavuz etmektedir. Fakat 
sine bqlandı. diğer taraftan Esnaf bankaunda 

Rüftii Bey (Bursa) tarııiıodan gfi- bir çok kimselerin de alaca~ı var· 
kozdan altı kuMlf resim aı-11 hak • d 
landa verilen telolii takriri kabul ,.. ır.O 
lunanııl< bunun iJiı.....,1i için layiha en _ rtadan yok olan (500,402) 
cümene iade edildi. liranın (215) bin lira kadarı befe-

Düıünen, ağlıyan çocuk 
• yerıne 

Gülen, koşan çocuk ! 
""Arkadatlar! Eınaf Banka11 hadisesi 

hakkında gıı.:zetelerin verdiği tafsilat ve 
izahat ve bilhaasa Şehir Meclisinin kara· 
rile heyeti tahkikiyenin tanzim ettiği ra· 
pora nazaran ve gazetelerin rivayetlerine 
göre vultua gelen fena idare ve suiiati· 
mal YÜZÜnden doland:ncılık ve sahtek..'>r· 

k ta karıp.r.ılı bugün Esnaf Bankası if. 
aı dereceıine gelmittir. 

Bundan oonra ikamet mukınelena- diyenindir. Mütebaki kısım, bazı 
meıi aktedilmiyen devletlerle Y8P11a • firketlerin ve mevduat ıahibi et • 
cak muvakkat mukavelenameler bakloo. basındır. 

Sevinmek, gülmek, eğlenmek çocuğun 
hakkıdır. Çocukları bir köf&Je bozulup 
oturmayı, rnasa başında deşunmeye de
ğil, gülmeye ve oynamaya teşvik ediniz .. 

E vvcli Dahiliye Vekil inin ifadesinden 
anladık ki banlur.un ilk iki aenea'inde mu· 

ele dürüst cİlmİf. Maatteeaaüf iki ıe
ne .son~·a bankada banka uaUl Ye teamü
lüne mugayir hareketler ba,lıyor. Bu, 
dört bet seneden beri devam edip gel
ınekledir. Şu halde bu dün vukubulmut 
bir muamele defildir. 

'[d"? Nçin lrrıat verı ı .. 
Buırüne kadar bu suÜJIİmalın d"".am~

na niçin fırsat verildi? Burada denilebı· 
lir ki ittıla hasıl etmedik. • 
. Mürakabe vaziyetinde bulunan ~le

dıyeniz bu ıuiidareye pek güzel ıtbla 
hasıl etmiıtir. Ne ıllretle? . 

Efendiler, zannederim ki belediyenın 
lll&aflı bir murahhas azası Esnaf Banka• 
11.nda hulunmakladır, O halde beleoiye
nın. murahhas bir azası ve h:ıtta beledi
Y_cnın burun az çok yüksekçe mevkile • 
rınde bulunan bazı zevat Banka Meclisi 
idaresinde bulunduğu halde dört beı ıe.. 
~eden beri bır çoık müdür, r."'.jrakıp, idare 
ey lı az:ıları tifahi, tahriri bank~nın uçu 
J~ı ~0ii ru (;İlmekte olduğunu söyledik· 
crı ıa.Jo b ın ıtlila has,J etmedim dene-
ın z. 

claki kanuna miUıeyyel layibıa tadil "' Bu şirketlerden ve e•haatan 
dilmek üzere enciımene verilmiş ve dev b 1 ' ' 
Jetler araımda çdaocak ihtiW!amı mÜs· azı arı <la banka aleyhine dava aç-
lihane hal ve tesviyeıİne ait tahkim; u- mıtlardır. Dava açanlar arasında 
~uml aenedine iltihakınu:r, Türkiye Holand.ı bankası da vardır. Ho • 
cümhuriyeti ile Macariıtan krallığı a- landa bankası, Eınaf bankasının 
ra11nda aktedilen iadei mücrimin mu - b · k 
kavelen ve Türkiye • Noneç uzlaı • ır uım hine senetlerine sahip 
ma ve adli tesviY<I muahedeııİnİn laa· bulunmakta, ve b u senetlerden 
<I~ ait kanun · layihalan birinci dolayı fİmdiye kadar birikmit 
muzakerelerincle t.abul eclilıniıtir. olması lazım gelen temettüleri is-

Meclia, cumartesi ııiinii 1ıopJ-.caı.. temektedir. tır. ...... Bugün Eanaf bankasında para
sı kaybolmuı olan en büyük his • 
sedar belediyedir. Bu en büyük a
lacaklı Esnaf bankaaı aleyhine ı
kamei dava etmi9 değildir. 

Kumbarar çocuğa yalnız is
tikbal yapan değil, fakat se
vindiren en güzel vasıtadır. İstanbuldaki 

Tahkikat 
Kenan Bey vilayette Ç " 

Müddeiumumi Kenan Bey, Siz de ocugunuza Komisyon mesaisine dün vali muavini Ali Rıza Beyi 

devam ediyor ziyaret etmittir. iŞ BANKASINDAN 
Eski müdür Ankarayo ,itti 

Esnaf mnkaunın vaziyetini tet- IZMIR, 26 (Milliyet) - Eınal 1 
kik eden komisyon dün de meaai- lıanka11nm eıki miidiirü 1-8- ölçiiler bir kumbara a ınız. 
sine devam etmittir. 1ktııat~vze~lci~-~-~~m~üf~e~t~bf~-~i~F~aik~-~Be~y~lk~ıua;;ı~1!1~Li~letini~-;-~-;··~l. .. .:::::. .. :::::::::~:::::.:;;.~~~~~~ ...... l!!!ll!!l .. lllllll!l!l!!!!!!llll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!_~~ a_cele daveti iizerine AııluınıP c*bnil-leti Müfctti,lerinden Cemal Zi 
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""'BUDAPEŞTE BEYNELMiLEL SERGiSi 
4. 14 Mayıs 

Avrupa sabş merkezi . 
Her ne'fİ tafsillt, ziyaret 'fe sergiye iftirak için fahri mGmeaıili 

bulunan Galata'da Kutu Hanında 5 aumarah: 

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

D. A X EL R AD -(14895) 
18 o 

Bir 
Tecrübe KO u 

tanıtır 
Diı macunu 

Dişleri iyi temizler, ağızda gOzel koku bırakır. ldıal bir 
macundur. Sirkeci Mllhllrdar zade H. 18 r1s2071 1989 

Ankara'da Temyiz Mahkemesi 
Binası Kalörifer ve 

Sıhhi Tesisat Münakasaııı 
Maliye Vekaletinden: 

Ankara ' da Yenişehir ' de yapılmakta olan T emyİz 
Mahkemesi binasının Kalörifer ve sıhhi tesisatı kapalı zarfla 
münakasaya konulmuştur. !halesi Mayısın 23 ÜIH:Ü çarşam
ba günü yapılacaktır. Umumi fenni şartname, mukavelena -

me,proje vesair evrak Ankara' da Maliye vekaleti Fen heyetin-
den ve Istanhul'da Milli Emlak Müdürlüğünden 30 lira mu
kabilinde almır. Münakasaya girmek isteyen mütehassıs 
firmalar en az elli hin liralık bir binaya ait Kalörifer tesisa 
tını bizzat yapmış ve teahhüd ünü ifa ederek kabulü muvak
katini yaptırmış olduklarına dair vesikaları ve tekliflerinin 
yüzde yedi buçuğu nisbetinde kanuni teminatlariyle teklif 
mektuplarını ihale günü saat on beşe kadar Maliye Vekaleti 
Milli Emlak Müdürlüğündeki Koınisyona makpuz mukabi
bilinde tevdi etmeleri lİlzımdır. Fazla izahat Ankara' da Ma-
Jiye Fen Hey'etinden alınır. (1936) ZSEZ 

f DEVLET DEMlRYOLLARI lDARESl lLA.NLARI 1 
idaremiz için pazarlıkla s atın alınacak olan Bakır izole 

tel; Duy, emniyet malzemesi teferruatı, tevkif musluğu, Zey
tin yağı ve saire gibi (23) kal em muhtelif eşyanın 2/ 5/ 934 
çarşanha günü saat 11 de pazar lığı yapılacaktır. isteyenle -
rin mezkUr saatte Mağazaya müracaatla tahriren teklifte bu
lunmaları ve Mağaza dahilinde asılı listede (X) işaretli mal
zeme için nümune getirilmesi ve nümunesiz tekliflerin kabul 
edilmeyeceği ilan olunur. (2028) 

\ lSTANBUL BELEDlYESl lLANLARI 

Kadıköy ve civarına ~it olup hu lcere tadil edilen binek 
ve yük arabaları ile hamal ücret tarifelerini göstetir cetvel 
Belediye Merkezi ile Kadıköy Kaymakamlık ve Belediye Şu
besi Müdüriyeti binalarına asılmış olduğu ilan olunur. 2012 

Umumi Neıriyat ve Yazı lf leri Müdürü ETEMJZZE.T 

MLL 

Deniz volları 
iŞLETMESi 

A-t.ı.i ı JC..üöy Kip IL.1 
Tel U3e2 - Sirkeci Milllil'..,_dt 

Haa Tel. 22740 

Ayvalık sürat yolu 
ANTALYA vapuru 28 Ni

san CUMARTESİ ıs de Sir . 
keci rıhbmından kalkacaktır. 

(2026) 

Gemilerde gemi katiplerin
den alınacak biletler zamma ta
bidir. Her yolcunun biletini a· 
centeden alarak vapura girme· 
si menfaati iktizasındandır. ı 

(1948) 2358 

... Profesör Dr. Rasit Tahsin -

1 Cumartesi, Pazartesi, Çarfamba 2-6 
Kadıkövdeki haMsindc Tel. 60457 

lotan bul üçüncü icra memurluğe•daıı: 
Satılmasına karar verilen çok miktar· 

da kıymetti demir karyola ve kom~~ 
29/ 4/ 934 tarihine raıılayan pazar gunu 
ıaat 9 • 10 da Cağaloğlunda Mollafenari 
sokak 21 N. lı hane önünde birinci açık 
arttırma suretile satılacağından talip <>
lanlann mezkıir gün ve saatte mahal • 
linde hazır bulunacak memuruna müra-
caatlan · ilaıı olunur. 33/ 4123 

[}"üncü kolordu ilanları ' 

M. M. V. Sa. AI. Kom. dan: 
Hava kıt'atı için Diyarhe

kir'de Ali Pmarde yapılacak 
olan bir efrat paviyonu inta.sı 
kapalı zarfla münakasaya kon 
muştur. ihalesi 15-5-934 salı 
günü saat 10,30 dadır. Talip
lerin §lll'tnamelerini görmek i
çin her gün öğleden sonra ve 
münakasaya iştirak için de o 
gün ve vaktinden evvel teklif 
ve teminat mektuplatile An 
kara'da M. M. V. Sa. Al. Ko
misyonuna müracaatları. 
(3502) ( 1780) 2176 

Gayrimübadiller Takdiri 
Kıymet Komisyonundanı 

Gayrimübadillere istihkaklannın daha yüzde yİnni beti nispetin
de bono tevzi edilmesi Hük.ümetçe kararlaftınlmıt ve bonalann basıl
ması bitince yani bef altı gün sonra tevziata baflanmak mukarrer bu
hmmuftur. Bu hususta ataifıdaki noktaların nazarı dik.kate alınması 
lazımdır.: 

1 - Yeni ga.yrimübadil bOnolan eskilerinden farklı değildir. An
cak bun1Mda Maliye Vekilinin imzası matbu ve komisyon reisinin im
zası el iledir ve üçüncü imza yoktur. 

2 - Bonolar eskiden olduğu gibi Ziraat Bankası marifetiyle satb
.nlan Yunanlı emlakinin sabn alınmasında nakit gibi kabul edilir. 

3 - Bonoların kaqdığı olan emlakin kıymeti çıkanlan bonoları 
bafab&f itfa edecek ve artacak kadardu. Artacak miktar için alb ay 
aonra yeniden bono tevziatı yapılması da mukarrerdir. 

Binaenaleyh Gayrimübadillerin bonolannı ucuz fiatlarla elden çı
kamıamalan ve bir maksat tahtında netrohman yalan yanlıt sözlere 
kapılmamalan taniye olunur. 

4 - Tevziata ne vakıt b.,lanacafı ve her gün hangi numerolu b
rarlar aalıabma tevziat yapılacağı bir gün evvel ilin edileceğinden 
yalnız bono ala.caklann komnyona müracaat ederek ııruı gelmif ol
mıyanlarm beyhude müracaat etmemeleri ilin olunur. 

1 EMLAK VE EYTAM BANKASI iLANLARI 1 
Belediye karşısındn satılık arsa: 

Esas No. Mevkii ve Nev'i 

629 İstanbul Belediyesi karşısında 236 Ada 
22 Parsel numaralı 280 metre arsa. 

il'eminat 
Lira 
2520 

Yukarda yazılı arsa 8 Taksitle ve kapalı zarfla satılaca. 
ğmdan taliplerin ihaleye mÜ:!adif 16/ 5/934 Çartanha günü 
saat On birde Şubemize müracaatları. (2029) 

Belediye karşısında satılık arsalar: 
Esas No. Mevkii ve Nev'i 

624 İstanbul Belediyesi karşısında 236 ada 
17 parsel numaralı 206 metre arsa. 

625 lstanhul Belediyesi karşısında 236 ada 
18 parsel numaralı 231 metre arsa. 

626 Istanhul Belediyesi karşısında 236 ada 
19 parsel numaralı 229 metre arsa. 

627 İstanbul Belediyesi karşısında 236 ada 
20 parsel numaralı 297 metre arsa. 

628 İstanbul Belediyesi karşısında 236 ada 
21 parsel numaralı 345 metre arsa. 

630 İstanbul Belediyesi karıısında 236 ada 
23 parsel numaralı 308 metre arsa • 

631 İstanbul Belediyesi karşısında 236 ada 
24 parsel numaralı 302 metre arsa. 

632 Istanhul Belediyesi karşısında 236 ada 
3 parsel numaralı 150 metre arsa. 

633 Istanbul Belediyesi karşısında 236 ada 
2 parsel numaralı 132 metre arsa. 

il"eminat 
Lira 

750 

1016 

824 

1307 

1725 

1232 

1329 

600 

400 

291 Beşiktaşta Kılıcali mahalesinde Tek Servi 1000 
sokağında cedit 18 numaralı 8214 metre murabbaı 

bahçe 
Yukarda yazılı emlak 8 taksitle ve açık artırma ile satda

cağından taliplerin ihaleye müsadif 10/ 5/ 934 Perşembe gü
nü saat on birde Şubemize müracaatları. ,(2030) 

7,1
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Bu fiata 
gömleğinize 
yaptıracağınız 
marka da dahildir. 

•• 1 
1 

HALiS 
iPEKTEN 
ISMARLA 
GÖMLEK 

,. . 

Mağazalannda Ziyaret Ediniz. 

Ecnebi memleketlere &'iden tüccar ve seyyahlara 

Banka Komerçiyale ltalyana . 
Sermayesi: 700,000,000 (ihtiyat ak~ : 580,000,000 ~ı), 

Traveller• (Seyyalrin çelıleri) •atar 
Liret, Frank İngiliz lirası veya Doları Frank olarak aahl#JI 
bu çekler sa;esinde nereye gitaeniz paranızı kemali emniyetle lj: 
tır ve her zaman isterseniz dünyanın her tarafında, tehirde ~t~ 
)erde vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük tediyat ıçıll 
nakit makamında kolayılıkla istimal edebilirsiniz. Travellers ç~· 
!eri hakiki sahibinden ba,ka kimsenin kullanamayacağı bıt 

~kilde tertip ve ihtaı edilmittir. (5999) 1 

' Ankara'da Temyiz Mahkeme" 
Binası Elektrik ve 

Asansör Tealıab MünakasasU 

Maliye Vekaletinden: 
Ankara'da Yenişehir ' de yapılmakta olan Temyiz 

kemesi binasmuı Elektrik ve Asansör te.iaa.h kapalı 
münakasaya konulmuıtur. ihale Mayısın 24 üncü Per 
günü yapdacaktır. Umumi, Fenni §lll'tname, mukave 
nıe suretleri proje ve sair evrak Ankara'da Maliye Ve .• 
Fen hey' etinden ve İstanbul ' da Milli Emlak Müdürliı 
den 30 lira mukabilinde a~r • • ~ün~ıa~ gi~k i•~ 
mütehauıs firmalar en az yırım bın liralık bir hınaya 
lektrik tesisatını bizzat yapmış ve teahhüdünü ifa 
kabülü kat'isini yaptırmış olduklarına dair vesikalar,.,ı 
tekliflerinin yüzde yedi buçuğu niıbetinde teminatlari.yle y 
lif mektuplarını ihale günü saat on altıya kadar MaliY' 
kileti Milli Emlak Müdürlüğündeki Komisyona rıı il 
mukabilinde tevdi etmeleri lazımdır. Fazla izahat Aııb!~ı 
Maliye Fen Hey'etinden alınır. (1935) · V 

Gedikpaşada Jandarma 
1 

Satınalma Komisyonund•" 
~ 'Jandarma ihtiyacı İçin (30000 : 37000) metre Y 11. 
kumaş kapalı zarf usuli ile 7·5-1934 pazartesi günü •11~ t 
beşte satın alı:ıacaktır: ls~eklil.erin ~art~_ame, nümun~ ~ 
safını görmek üzere ıstediklen vakit munakasaya gır ;,,,; 
çin de ihale gün ve saatinde Komisyonumuza mürac•• '9 

(1693) -:::::1 
1 EVKAF MODlRlYETl iLANLARI ~ 

,P 
Gureba hastanesi için lüzumu olan alatı tıbbiye pııı';ıı,

suretile Nisanın otuzuncu Pazartesi günü saat on be§tt,ııl 
lesi icra edilecektir. Talip olanların şeraiti anlamak ve .. 1 ~ JI 
görmek üzere her gün Levazım idaresine ve ihale ~5~ 
idare Encümenine müracaatları. ~ 

Türkiye Cumhnrlyet 
Merkez Bankasınd•~ 

Hissedarlarımıza 933 senei hesabiyesi için behel ejİ 
itibarile verilmesi hissedarlar umumi heyetince kabU 

1
• 

483 kuruşluk safi temettüün tevziine haşlarunıştır· ,tı~ 
Hissedarların Merkez Bankası Şubesi bulunan ~il"':'.· 

lerde doğrudan doğruya Şubelerimize ve hunlar harı ~ 
mahallerde de Ziraat Bankası Şube veya sandıkairJJJ•r. '? 
110 birinci gününden itibaren müracaatları ilin olunu 


