
Yunan mebuslarının dev· 
let demiryollarında mecca· 
nen seyahat etmeleri hak
kında meclise bir kanun tek
lif edildi. Sahip ve Başmuharriri : Sürt Meb'uıu MAHMUT 

FIYA Ti 5 KURUŞTUR 

İngiliz iktısadının 
Yeni veçhesi 

lnciltere m..ı.t ı- infiradı içinde 
idi. Buhranını bile daya buhranın -
.ıan aymycırclu. lnciliz bulıram bqka, 
dünyanınki bafl<adır diyordu_ ~il -
tere, buhranda dahi muhte- mfıra
dın söz kam.attıran irtifamda (!) kal 
111-'< iatiyordu. . · d 

Goçeade lnciltered bır sen ra . 
·ıd· o .. konferant -yo konfer-ı ven ı. .... . r . 

lara lncilterenin en eı.-ıyet 1 11 -

malan iştirak ettiler. Loyd G~rgea in 
lliz harici,.,.; hakkında, edıp Sbaw, 

farihçi Well• kültür lı.ak!'"'da .konfe
ranslar verdiler. Dııha böyl_e bır h."'Y· 
li hatipten sonra nihayet Zıraat. nazı
n Elliot da bir konferans 'VenlL Ve 
bunda tec:erriit an'aneainden ilk ay • 
rılan İngiliz olarak, lngiltere bubra -
nmın cihan buhranının bir p&J'ÇUI ol 
duğunu söyl.mek feda.karlı ğını ibra~ 
eti. . . . 
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ı= ~ un~nıstandakı gurul- : ilerliyor 
= tulerı çıkaran protokol ;; ş h. 1. . . - = e ır mec ısının 
=na/kan misakına bağlı olan ve giz-- 'perşembeye top-
- li tutulan protokolda neler var?= lanması bekleniyor 

~ Venizelos'un gürültü çıkarttığı 3 Ün-: Tahlisiye idaresinin 42 bin 
2 cu'• madde şudur . "Balkan harici bir dev~e.t ~m-- lirası nasıl alınmış? 
2 • za eden devletlerden bırıaıne E Esnaf bankasındaki t&hkikata 

taarruz eder ve bir Balkan devleti de Balkan harici := memur edilen iktısat vekaleti tir· = devlete yardım ederse misakın ahkamı meridir •• " ;;;;; ketler müdürü 
- Timeı gazetesi, 25 Nisan t • ril ediiyor. LondroJa 3 Temmuz== Cemal Ziya B. 
;; rihli nüıhaaında Balkan misakı- 1933 tarihinde imza edilen mi - - dün sabah er -
;; na bağlı olarak imzalanan pro. •akın ikinci maddesindeki hare-= kenden Esnaf 
E tokol hakkında 'u malümatı yaz ket/er "tecavüz" teliıklJ! edilmek= bar.kasına gide -
E maktadır: tedir. = rek oradİı tetki-= "9 Şubatta Atinada aktedilen ikinci madde mi.akın hiç bir;;;; katla meıgul ol -= Balkan miaakına bağlı olarak ,u devl~te karfı olmadığı lakat Bal= muıtur. Bu su • 

Dramada tütün amelesı üc
retlerin tezy· dini istedıkle
rinden bir hadise çıkmış po
lis müdahale etmiş ve on iki 
kişi yaralanmıştır. 

T I • { Müdür: 24318, Yau itleri müdürü ı 24319. 
e • idare •• Ma.tDu. : 24310. 

• 
I nkıliıp Erıstitüsünde 

Erzurum kongresinden 
Sivas kongresine kadar 
Düşmanlar yetişmiyormuş gibi menfi 
ruhlularla da uğraşmak lazım gelmişti 

Halk fırkası umumi 
katibi Recep Bey, in -
kılap derslerine dün 

(

de Üniversite konfe • 
rans salonunda devam 
etti. Recep Beyin der
sinden aldığımız not • 
ları yazıyoruz: 

• 

MuhteJ"l11 infirat msnleketı ıçın, 
bu bir had;...dir. Şöhret kazanan genç 
Ziraat nazırının İngiliz buhranını bu 
aurette teliıkkiai, yavat yavaf ha~ır• 
lanan daha önceki bir cere~a'!ın. ıfa
de.idir. lngilterede yeni bı~ 1!'*1Yaç 
beliriyor. Bu, (Yeıü devlet) ~ıyacı -
dır. Eaki lngiliz devletinin yenne ye· 
ni temellere dayanan bir yeni devlet 
iıtenilmekteclir, Nedir bu yeni t~e!· 
ler? Nazır, yeni fikir. new toust "°!':1" 

l':. t~pladığı bu yeni temellerden, kor· 
korune bir iktuadın zıddı olan hesap
lannı'f ve çerçevelenm.it bir iktısat 
a.nlamaktadır. 

E protokol imzalanmıttır. Bu pro - kan hudutlarını"! 1!"!kan de~!e.~- retle Uctısat ve • 
E2 tokolun Balkan misakını izah ye /erden herhangısının tecaııuzu := kaleti mümessi - 1 
§ tehir ettiği 'Ve misakın bir par _ ne karpı tekellül edildiği hakkın _ linin itlirakiJe 

"Erzurum kongresi, 
2 hafta süren müzake
relere sahne oluy:>r 'Ve 
timdiki Türkiyenin 3 
le biri kadar olan bir 
mmtaka Ermenistan 
ve Puntoı hükümetle • 
rinin tetddı:ülü ihtima 
line kar,r bir kütle ha-

. Böyel bir ilrtaatta f....diyetçilik ıı:e 
rıye çekilmit, c-.iyetç.;Jilı: .....ı.,.; on 
U;_fa geçmit bulunur ve devlet te ona 
&ore tanzim edilir. Muhafazakar fı; 
~aya. menaup olmaı.ına rağmen, fngı
lız . Zıraat ni.J;ınna ıı:öre J..,.iliz dev • 
letı, korPOratil bir devlet olmalıdır. 
_ lngilizlerin ferdiyetçi tarihini alt 
~ edecek ınahiyette olan bu yeni i .. 
t~amet lngilterede ııünden gÜne mev 
b 

1 

1~az~nmakJ:adır. lngiliz iktrsadınrn 
e ""1iği olan lnıriliz sanayii bu cere 

~~nk~ İçine sokulmuttur. Denilmekte· 
ır ı, lngiliz sanayiine, geriye bakan 

Dı~dut bir malsa.bibi ekalliyeti hük
re -z. lngiliz sanayiine bir ekal
•Yet dıkte ed...,_,eJi o sanayi ek -. ' H~Y~e ıröre olmalıdır. Bu fikirl<'r, 
ttlenn nıethur (iımme menfaati, frrt 

ıncnfaatinden öncedir) sözünü hatır .. 
latmaktadır. 

. Liber~I ikt.satçr TanP<1 grızet~i ı;i 
h~ .razeteler bile, lnı:iliz aanayii in • 
ırrl.ız müdaf aai mi lliyeıoi aibi tanzim 
edılınelid ir ; lngiliz sanayii ıı:eri bir 
1eltııikJe kalmamalı Miidafaai ınilli 
Yede oldugu gibi .,,; ileri teknikle cİ· 
~az.lannıalıd ır diyorlar. Tekmil fngi • 
ız iktıaadına b~a ""'pheden bak -
j~ .z~anı gelıni4 gibi görü~~yor. 
ı."lı•lız ıthalat ve ihraca.tı deıuhyor, 
d~Plı bir harp gibi idare edi~li • 

•r. },iliz &aJJayii tek cephe göete!" -
;;"lıdır. Nasr! lngiliz siyaseti hance 
1.:'lı tek cephe gÖ&teriyor ve.~an 

"."et alıyor.... lnıriliz aanayu de kuv 
'."~ıni tek ceph,eden alabilir. İngiliz 
1 lıaat miiharrirlerine a-öre bu cephe 
loplannıakla temin olunur. Toplan -
!"•k · lntegration, bugünkü lngiliz 
~tıaaı aleminde en fa.zla kullanılan 
ır mefhum olınuttur. lşe önce kömür 

den baılanmak ioteniyor. Fak at en 
!?Uçü de galiba budur. AJıırhk dere • 
bevlikler bilh ..... bu saha.dadır. Top· 
la~ağa kar~ı :ı:engin ve kuvvetli bir 
mal aah.ibi ekalliyet kartı ceJmektP -
dir. Sonra pamuk aanayiini toplamak 
dütünülüyor. C '~ ve del'!'İr aa~yi -
lerı hunları ~ eJecektır dernyor. 
lJıki'" •_.,,w.. miırJ.em bir batlangıç 
tıT mevzuu baheolan, dediğimiz gibi 
.. ;rlrk biiyük tuarruflan kmuldat • 
mak kolay değildir. Zaten bunu in • 
gilizler de itiraf ediyorlar. Diyorlar 
ki, bizde bu feylerin hepsi olacaktır. 
fakat yavaş yavaş, hiaedilmeden ola 
caktrr. Günün birinde bakılacaktır 
ki, tekmil lngiliz ilct-.dı teşkilatlan· 
anıttır. Yani bildiğimiz (geç olsun 
güç olmasın) sözü İngiliz ilrlı&&dını 
.idare edenlerin tiandır. 

T empı gibi ildıaatta Lı"beral gazc • 
leler de dahil olduğu halde bugün 1 ngi
liz fikir merkezleri Lai11ez-faire iddiası· 
nııı es~leımiş ( obıolete) olduğunu ka
bul. edıyorlar. Lakin bu eıki teyin 
yenne ne konacaktır. Meçhul o
lan budur. Lai11ez.faire eaaaı kaldı
nlınc:a, bu eaaıtan doğmuı bulunan 

iliz müeoseeeleri de kalkacaktır. 
un içindir ki eal<i lngiliz müeaaeae
• ÇatırdMDakt.adır. Fakat dikkate 

y' cihet tudur ki, yeni müeıseaele • 
kuruhnaaı iıi devlete bırakılmak 
nmiyor, bim.t ikbaat erbabının, 

neli miieaaeaelerini y-; un>delerc 
ore tahvil veya t•İı etmeleri Hası 

ul ediliyor. 
lngilizler ağır değiten bir millet -

· . lngilizler yapmakta ?ldukları ve 
J'•paca.ldarı değ4ikl~kle~ mo;cl!'I 0 .1 -
. k Üzere yapmak utedı~~rı":' .'~Y: 

lüyorlar, Diyorlar ki, lngılız. ı!>tılalı 
o ıurette olacaktır ki, dünya ıçın mo
del olıun. lngiliz Ziraat nazın, yazı
nın batında bahııolunan konferansın· 
da •YDen tunu söylüyor: 

. "Cihanda biı ihtilal var. Bu cihan, 
!zim cihanımızdrr. Jngilterenin va • 

•~fesi, ihtilale ittirak etmek ve ihli -
1 lı h r mcınelketten daha İyi yap • 

aktır.,. 

Ci~a"i' icbarla kabul ettirilmi~ o · 
n bır buçuk aaırlık J..ai...,z • faire 
d~~i gene lnıı:ilizler tarafından e .• 
. ' hahg hıni aötürülürken, bır 

rıh P_erd.,.ı 11 iiır ağır iniyor. Fakat 
~n.enın kahramanları cihana kabul 

ettırılecc'k yeni bir umdenin ihzarile 
enuldürler! 

Dr. Ni.%4mettin ALI 

a çatı olduğu imza eden devletler Jadır. = 1 tekemmül eden 
E_ tarafından taahhüt edilmittir. Vçüncü madde fUdur: Balkan_ Cemal Ziya B. t hkik heyctı 

banka mühase • § Bir'inci maddesile tecavüz ta • (Devamı 7 inci sahifede) = becisi Enver beyi çağırarak Ban-

\nıllllllUlllllllllllllUllJllllJUIWlllUllllUllllllllllllllllHllfllllllllllllJllJlllllllllfflllllllllllll, ~;:1bt!4:;1::ü .~~~t'!:'ri~ 1:: 
1 ı ye.ları istemi,lerdir. Heyet bunlar 

üzerinde tetkilı.ata ba,lamıt ve mu
hasebeciden de izahat alarak geç 

(Devamı 4 Uncü sahifede) 

Haydar Bey gitti 
Yugoslavyadan emlak 

bedeli taksiti olarak 
bu sene ne alınacak? 

J<,ilyo$ tahlisiye grupu. batan bir gemiJen adam kurtarma tecrübesi y
pıyor. 

Belgrat sefirimiz Haydar Bey 
dün aktam Belgrada müteveccihen 
harek t etmittir. Yugoslavya ile 
aramızda me>cut olan emlak me • 
ıeleıi h lledilmi,tir. Yapılan iti • 
liıfnameye .göre iki taraftaki em • 
ı · ~ o.lli meml kette kalacak, 
bu rt baş.ka Yugo!laYya hiıku -
meli bize t 7 milyon dinar yani bi. 
zim paramızla 500 bin lira vere -
cektir. Bu para üç taksitte ödene • 
cektir. Bu ıenelik taksit 7 milyon 
dinardır. 

İktısat vekili dün geldi 
Celal Bey Kilyostaki ta;hlisiye 

teşkilatını tetkik etti 

----~- o-~-----

Rusyaya giden 
T ayyarecilerimiz --

linde mukavemet kara R B J · • 1 L...: --''yor . V b k ecep ey er•ını a"°"'' aıı rını verıyor. e u a-
rar, bütün dünyaya ilin ediliyor. , 
Gazi Mustafa Kemal Erzurum kon 
greıine riyaset ediyor, Erzuruma 

ıridit esnasında memleketi ayak • 
landırıf noktai nazarı, kat'i kanaal 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Uçan bir fabrika 1 
Ruslar muazzam bir tayyare yaptılar 

Bu tayyarenin içinde rotatif tabı makineleri, klişe
hane, sinema gösterecek cihazlar, telsiz telefon var! 

MOSKOY A, 28. A.A.- Tas Ajmısı bildiriyor : 
Makaim Gorki İ•minJe/r.i en lr.uı>vet/j propaganda tayyaresinin 

in ıuı geçen ay sonunda bitmİftİr. Bir kaç güne kaılar tecrübe ızru,ları 
yapılacaktır. Bu tecrübelerde tayy are, marul pilotlardan Gromov tara
lınJQn aevk ve idır.i: edilecektir. 

Dünyanın en kuvvetli tayyar eai olem M aksiın Gor ki tayyaresi, 
miilıenJÜt A. N. Tu;Jolov taralından infa edilmqtir. Bu tayyare, tek 

(Devamı 7 inci sahifede) 

• , 
.- 1 

• 
Vekil Bey bugün de deniz yollarını ve bazı fabrika

ları gezecek, salı günü gidecek 
ammer Bey bulunduğu halde fdı· 
rimize gelmittir. 

M. Voroşilof tayyarecile
rimizle bir saatten fazla J 

konuştu 
r Er<}i.n imal ed«11 lahuratu1N1a/mJ- 6ir llÖtÜı>Üf •• 

.,.~·l Beyaz düşmanın bir ocağı Celil Bey istasyond~ tah~iliye u r 
munı müdürü Necmettın, Tıcaret 
müdürü Muhsin, Sanayi müdürü 
Refik, Türkofis İstanbul tubesi 
müdürü Cemal Beyler, İş bankası 
edcinı banka direktorları ve ıair 
zevat tarafından karşılanmı§tır • 

Vekil Bey, dün öğleye kadar 
b~nkada ~efgul olmut ve bir çok 
zıyare~len kabul etmiştir. Saat 15 
te Yelul bey refakatlerinde Siirt 

ı mebusu Mahmut ve tahlisiye u -
, mum ~üdürü Necmettin Beyler bu 

lu_ı:ıdugu halde otomobille Rum • 
elı tarafındaki tahlisiye istasyon
larını tetkik etmek üzere Kilyosa 

lktuat Vekili Celal Bey Haydar
pa,a istasyonunda 

İlctısat vekili Celil Bey dün 
sabah Ankaradan refakatinde İş 
Bankası umum müdür 'Vekili Mu- 1 

yeni adile Kunıköyüne gitmişler .' 
dir. 

(Devamı 4 tincü sahifede) 

• -
I31...1gfirI -• 

• sahifemizde • 
ıncı 

• 

Ru.1a,.. aiden taınareciferimd:dn Celal BeJ' 1 
Ru•1• ta77arectlik reiıi M. Allı..ıoiıle M:raMr 

MOSKOV A, 28.A.A. - Tüık 
tayyarecileri dün Kremlin sarayını 
ge.zmitler ve aonra cenera~ .t;Judi· 
yeni tarafından kabul edrlmıtler· 
dir. T c 

- üra MOSKOV A, 28.A.A • 
tayyarecileri kızıl ordu eYini ve 
muzesini gezmitlerdir M. Voro
tilof, Celal Beyle Envtr ve lhıan 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Bugü11 
2 inci ıahifecla 

Ecne6i matbuatında ~önlüklerimiz ( 
3 üncü salufede . 

Hül<alatlı 

Yazı müsabakası 

Çöpcülere yardım ! ı. 
F e 1 e 

4 üncü sahifede 

EdebiyQtta buhran 
Yqar Nabi 

6 mcı sahifede 

Resimli Hikaye 
SEM 

• 

daha söndürüldü! 
Beyoğlunda büyük 
bir fabrika sahiple
ri de içinde çalışır-

ken yakalandı 
Eroinciler ihtisas mah
kemesine verildiler - Şe
bekenin azası birer birer 

tJe geçiyor . 
lıtanbul muhafaza tetJrilatı, 

çok mühim bir eroin Jebekesi mey
dana ~karmış ve tamamile asri 

~rmando Nikola 

bir halde olan fabrikasını da bul· 
muştur. 

Muhafaza teşkilatı, bu iti bir 
senedenberi takip ettiı-mekte idi. 

(Devamr 4 üncü sahifede) 
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TARiHi TEFRIKA:26 N ı 5<il..f\ 

ittihat ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAKlR BEYiN BIRAK.TiCi VESiKALARA CORE) 

Hikmet Süreyya B. tevkif ediliyor 
" Fedakarı vatan ,, imza-sile gönderilen bir mektup -

Ahmet Riza Beye hücumlar - Şahıs mı, vatan mı? 
Yalnız bir cemiyet, bir gazete ve 
muntazam ş.ubeler tetkil ve tesis 
edilmesi lazımdır. Böyle mütefer
rik bir surette uğratmak ve daha 
ortada hiç bir teY yok iken müna
kaşalara kapı~mak istibdat merke
zini ve doğrudan doğruya Abdül
hamidi memnun etmekten batka 
bir ,eye yarayamaz. Müteaddit ga
zeteler çıkarmaktan, ayrı ayrı ce
miyetler tetkilinden bir fayda ha
sıl olması mümkün değildir. "Şu
rayı O mmet,, ile "Terakki,. gazete
ieı i arasında cereyan eden müna
kaşalar doğrusu hepimizi mütees
sir ediyor.,, 

Bir taraftan ittihat ve Terakki 
cemiyetinin merkezi bu ıurettle !· 
kaz edilirken diğer taraftan tefn. 
kaya sebep olduktan zannedilen 
Ali Haydar Mithat Bey gibi z~vata 
da doğrudan doğruya mektup1at• ya 
zılarak herkes birletmeğe ve elbir
liği ile çahtmağa davet ediliyordu. 
Bu gibi tqebbüılerden oldukça iyi 
neticeler hasıl oluyordu. Hic; ol
mazsa epeyce bir zaman için genç 
Türkler arasında J>ir teaaniıt husu
Lı temin edilmif oluyordu. Birlet
tiği ve aradaki zıddiyetlerin kalk
tığı hakkında Paristen Türkiyeye 
gönderilen haberler tabii büyük bir 
memnuniyetle kartılaruyordu. Me
sela bir iki gündenberi kendisin
den bahsettiğimiz doktor Hikmet 
Süreyya Bey Bağdatta tevkıf edile 
rek Iskenderona gönderilmi,ti. Q. 
radan muhakeme edilmek üzer~ ls
tanbula nakledilecekti. Tevkifin
den evvel genç Türklerin birlefh~
lerini ve fakat Ali Haydar Bey gı
bi ezvatın buna dahil olmadıkları
nı haber almıştı. Tarassut altında 
olduğu ve lstanbuldaki muhakeme 
nin hakkında vereceği tehlikeli 
kararı herşeyden ziyade dütünme
si lazımgeldiği halde bir fıraat bu
laroik lskenderondan Ali Haydar 
Mitha~ Beye bir mektup yazmıftı. 
"Fedakarı vatan doktor Hikmet 
Süreyya., imzasile gönderdiği bu 
mektubunda diyordu ki: 

•· Miri muhteremim efendim, 
Bağdatta bundan üç ay evvel 

ordu tarafından vukubulan ihanet 
üzerine tevkif edildim. Evimde ya
pılan araftırmalar esnasında sizin 
Seccat Beye yazmış olduğunuz bir 
mektup bulundu. Keyfiyet lstanbu-
1 b "ld" ildi. Bet gün sonra latan-a ı ır . .. 4 

buldan gelen bir emır uzenrıne 
şimdi payıtahtı istibdada doğru 
gidiyoruz! 

1 de çıkan bir iki fıkranın hissiyatı 
Osmaniyeyi rencide ettiği iddia olu 
nurdu. Ertesi günü Ahmet Riza be
yin bir vazife ile herhangi bir i~e 
gitmesi mevzuubahis olsa, onun 
genç Türkleri temsil edemiyeceği 
ileri sürülürdü. 

Öyle zamanlar gelirdi ki bir ce
miyet için en ziyade korkulan şey, 
cemiyet itlerine şahsiyet ve tahıi 
arzuların ve fikrlerin karltması, 
ba,lamıt gibi görünüyordu. Bu hal
lerin, ne kadar muzır ve fena ol
duğu ve umumi menafi üzerine 
tesis olunan her nevi içtimalarm 
temelini yiyip yıkılmasına sebep 
olan bir kuvvet tetkil ettiği görü
lemiyordu. Umumun menafiine 
lealluk eden meselelerde ş.ahsi ci· 
hetlerin meydana çıkanlmasl, te
ı akkinin alenen aleyhinde bulun
mak demekti. 

O zamanlarda Londrada bulu
nan Türk gençlerinden bir zat Pa
riıte Doktor Nazım Beye yazdığı 
bir mektubunda diyordu ki: 

" Şahsi cihetleri meydana çıkar 
maktan umumi bir fayda harıl o
lamaz. Bu, ahlakı ifıat eden bir ta
biattir. Zaman ile insan öyle mu
zık bir daire içinde dolatmağa 
batlarken ancak civarındakilerin 

kafını, gözünü, b~ı giydiğini, etva 
rmdaki tenevvüü tenkit edebilecek 
kadar durbinlik gösterir. Bizde a
kili.ne bir temkin ile "nene lazım 
kendi itine bak,, derler. Böyle bir 
tabir itıiz gevezeler hakkında. mu
sip iken ekseriyetle, yanlış olarak, 
vazifesini yapan adam hakkında 
kullanılır.,, 

Ahmet Riza Beyi hiç sevmi
veıılerden birisi de Rahmi Beydi. 
Rahmi Bey tahsil için Avrupaya 
kaçmıftı. Bir müddet Paritte kal· 
mı~. ondan sonra Cenevreye git
mitti. Oradan aık aık doktor Nazım 
Beyle mektuplatıyordu. Ahmet Ri
za Beyin cemiyete reis olması ve 
cemiyeti (La Haye)de temsil et
mesi hakkında Mrnırdaki İttihat 
ve Terakki şubesinden gelen bir 
tekliften bahseden doktor Nazım 
Rahmi Bey tarafından verilen ce
vapta deniliyordu ki: 

"Mektubunda bir cümle beui 
kızdırdı. Birader, sana yüz kere, 
bin kere tekrar ettim ki Riza ı·eis 
olacak adam değil! Mevcutların 
hepsinden iyidir, kimse onunla re· 
kabet edemez. Bunları tasdik ede
rim, fakat Riza da bu cemiyete ri· 
yaset edemez. Binaenaleyh (cemi
yet umuru Rizanın uhdesine bıra
kılmalıdır) sözü fazla, daha doğ
rusu hakikate pek uzak bir sözdür. 
Mektubunu biraz tenkit etmek is
tiyorum. 

Evvela ,unu söyliyeyim ki bir 
insan iyi bellediği bir adama haki
ki kıynıetinden ziyade bir kıy
met verir ve onun lehine ne söyle
nirse memnuniyetle dinler ve ıenin 
gibi onun şöhretine de hizmet eder. 
Fakat senin derecene varmıt ne de 
mek olduğunu anlayamadım. Mek
tubunun üçüncü sayfasını birisi 
okusada bunları Nazım yazmıt de
se, kabil değil beni inandıramazdı. 

-BitmeJ.i-
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HARiCi HABERLER 
M. Muşanofun seyahati 

Bulgaristanın misaka girmemesi için 
elinden geleni sarf ettiği görülüyor 
Temps gazetesinin Roma muhabiri M. Muşano· 

fun seyahatlerinin manasını izah ediyor 
PEŞTE, 28. A.A. - Bulgar Ba,ve- 1 nu tebarüz ettinnekte tereddüt etme• 

kili M: Muıanof dün gece operanın ga- mittir. Bulgaristaru miaaka girmekten 
la müsameresinde hazır bulunduktaa men için 1 talyan diplomasiainin her şe-
sonra baıvekil M. Cömböş ile yemek yi yaptığı görülüyor. Bu ıerait altında 
yemiı ve gece yarm Sofyaya hareket et- ltalya-Bulgar münasebatının talııviye e-
miıtir. istasyonda baıvekild müsteııan dildiği melhuzdur. 
ile hariciye nazm M. Kanya, ticaret na· Mamafih bu vakıa Balkanlarda vaziye-
zırı M. F abinyi ve diğer bir çok zevat ti hiç bir suretle zebirlememiıtir. Bir 
tarafından selimlanmııtır. taraftan Fransanın ltalya ve küçük iti

BELCRA T, 28. A.A. - Havas A
jansı muhabirinden : Selihiyettar bir 
membadan bildirildiğine ıröre, Yugoslav 
ya hariciye nazm M. Y evtiç Sofyada 
M. Muıanoff'u ziyaret edip Bökret 'te 
küçük itilaf konferanuna ittir&k ett'.k
ten sonra, haziran bidayetinde Paris'e 
gidecektir. 

PARlS, 28 .A.A. - Tan gazet sinin 
Roma muhabiri diyor ki : 

Muıanofla M. Mussolini arasındaki 
çok samimi miilikatta muhtelif mael ... 
ler arasında Balkan miaalnadan müte
vellit vaziyetin dikkatli bir t~tkika mev
zu teıkil ettiği kuvvetle mulıtemeldir. 
Maliimdur ki Bulgaristanın misaka itti. 
raki reddetmesi Romada büyük mem• 
nuniyetle ka,..danmıt ve bu ltalyan te
siri olarak kabul olunmuıtu. Bundıın 
batka 1 tal ya hükumeti mabuatın hararet
le tenkitlerile miaaktan hosnutsuzluğu-

lafla bir taraftan ltalyanın Fransa ve 
küçük itilifla iyi münasebab diğer ta
raftan Bulgariatanın bütün kom,ularile · 
bir sulh ve dostluk siyaseti takibindeki 
arzusu bilikis bütün yaran adada 'bir 
huzura ve zihinleri teskine yardım eL 
mitlerdir. M. Muıanof bu buaı .. ta be
yanatında halen Balkan milletleri anı
smda tezahür eden wnumi büsnüniyetc 
iııaret ederek Bulıraristanın komtıılarıla 
münasebatından babsetmit burada uzun 
bir itimataızlık devresind.,.. solll"a Yu
ğoslavya ile Bulıraristarun derin bir mu
karenet ve itilaf arzusu ile müteharrik 
olduldannı, Romanya ve Yunani•tanb 
deva meden mali müzakerelerin yakm 
da iyi neticeye varaeaklan ümidinde bu= 
lunduğunu söylemiıtir. Bulpr nazırı nı
hayet" Balkan misakının Bulgaristan ta
rafından imza edilebilecek yeni ve niu)
aabah bir ıeklinde haberdar olmadığını 
ili.ve etmiıtir. 

Avrupa sulhu 
Rusya ile Almanya arasında bir proto

kolun imzası yüzünden çıkan hadise 
MOSKOVA, 28. A.A. - Tas Ajan. " Baltik protokolu hakkındaki teldi-

sı, Sovyet Rusyanın yeni bir sulh te- fin Alman hükumeti t~mdan retedil-
şebbüsü hakkında, Almanyanın Mos- diğine dair vaki olan teblıgabnı derin 
kova sefiri M. Nadolni ile hariciye ko- bi< teeuür uyandırd1ğı.nı ve tunları ili-
miserl M. Litvinof'un beyanatını neş.. Ye f'tmİttir: 
retmektedir. Tas Ajansı bu tebliğinde Sarki Avrupada sulhun ihlali yeni bir 
diyor ki : diınya harbinin baılanırıcı olabilir ve 

' '28 Martta M. Litvinof, Sovyet hü- her halde olacaktır da. Sulhun idamesi 
kiimeti namına Alman bükiimetine bir endişesiyle hareket eden SoY}'et Rusya 
protokol imza.mı teklif etmiıtir. Bun- sulh eserine Avrupanın bu kısmında. bii. 
dan maksat cihan sulhunu ve hassatan yük bir ehemmiyet atfetmek me<:burıye-
şar!tr Avrupa ıuJhunu tarıin etmek ve tindedır. . .. 
ayni zamanda Almanya ile Sovyet Rus- M. Lltvinof bundan sonra ıunları ila-
ya arasındaki münasebatı eyileştirmek- ve etmektedir : .. . 
tir. Bu protokolda Sovyet Rusya ve Al- Sovyet - Almanya munaaebatındaki 
m.~nya harici siyasetlerinde Baltık dev- gerginliğinin sebepleri ki.fi derecede Al-
letlerinin mulki temamiyetlerinin ve İı· man hükUmetinin malllmudur. Ben mez-
tiklillerinin idamesi mecburiyetini mut. kü•· teklifi i,bu gerginliğin izalesine bir 
laka nazarı itibare almayı ve bu uıik- (are olmak üzre yaptım. Bu teklif yalnız 
lali 11erek doğrudan doğruya _gerek do- Sovyet Rusya için değil bütün dünya İ· 
fayuiyle izrar edebilecek her türlü oa• ' çin her hangi bir nut~. veya _beyan~t
reketten içtinap eylemeyi tealıhüt ede- tan fazla .. kanaat v~ncı mahı~_et!ed•r: 
cO!klerdir. M"21Wr protokol bu mesele i- Maatteeuuf bu teklıf Alman hukumeti 
le alikadar olan diğer devletlere de a• tarafından redolunmu,tur, hem de ka-
çık bulundurulacaktır. naat verici bir sebep ileri sürülmeksizin!' 

Halbuki Almanyanm Moskova sefiri Sovyet biikılmeti iki memleket ara-
M. Nadolni 14 nisanda M. Litvinof'a 11ndaki münasebetin iyileımesi ve mü-
verdiği cevapta Alman hükumetinin bu tekabil itimadın tarsini neti~el~ini. v~ 
teklifi reddettiğini bildirmiıtir. rebilecek mahiyette Alman biiku~etınm 

M. Litvinof Sovyet hükumeti namı- yapacağı her türlü müsbet teklıfi ha.. 
na 21 niaand.' M. Nadolni'ye bir tebli- yırbabhkla tetkike daima amadedir. de-
ı:atta bulunarak: mektedir. 

Dramada Haydutlar \ 
Amerikada hapisaneden Kadın ve erkek ameleler 

nasıl kaçıyorlar? bir hadise çıkardılar 
CHESTER, 28.A.A. _ Klinois _ A- ATINA, 28 (Milliyet) - D~a-

meril<anın daima serazatlığa susamış o- madan verilen telgraf haberlerıne 
lan haydutları. pek o kadar herkesin ya· göre Mihalidisin tütün ambarla-
1"'1111Yacağı muhtelif çarelerle başYura- rında çalıtmakta olan erkek ve 
rak kaçmak yolunu buluyorlar. Meseli, kadınlar ücretlerin tezyidini iate • 
maruf bankerlerden Lueri geçen tefri· mi•ler ve fabrikalardan dı•arı çık-
nievvel ayında kaçmnıı olan çetenin • • 
reisi Nor-.el, arkadaılarından biri ile bu- mamı§lardır • 
lunduğu hapisanenin !ağını boyunca sü- Jandarma neferleri kendilerini 
rüne sürüne kendisini Misisipi nehrine çıkmaia davet etmi§ler fakat bil-
atmııtır. Norvel üzerinde henüz hapi· ahara kapıları kımıağa mecbur ol-
sane elbisesi olduğu halde nehrin öbir ya 
kasında göri',;-:nüıtür. Bu iki adam, ne- mutlardır. 
birde bir sandal bulmuılar ve gaybubet- Bu karışıklık esnasında 12 er-
leri hapiıanec.ı anlııtılmadan eVTel öbir kek ve kadın i§Çİ yaralanmıttır. 

Bütçe encümeni elektrik istihla 
vergisi layihasını kabul ~tti 

ANKARA, 28 (Tele/onla) - Bütçe encümeni varidat kanu 
bütçeler üzerinde tetkikatını ikmaletmek üzere yarından !itibaren 
den evvelleri de toplanmağa karar vermiftİr. Encümen bu akşa 
vakte kadar çalışmıf ve elektrikten alınacak istihlak vergisi la 
nı müzakere ve kabul etmiftİr. Sanayide kullanılan kuvve". muhar 
den kilo b~ına almacak bir kuru1un tramvaylara da tqmil olun 
hükUnıetin encümence verdiği izahattan anla,ılmı, ve layihada bu 
ta tasrih edilmiftir. Memleketmiı;de tramvay 1933 de on bir m 
kilovat elektrik sarletmİflerdir. 

Şehir meclisinin içtimaı için 
ANKARA, 28 (Telefonla) - lstanbul belediye mecliılinin le 

iade içtimaa daveti hakkımla Dahiliye vekaleti bu halta içinde I 
bula tebligat yapacalrtır. 

Yunan mebusları trenlerimizd 
meccanen seyahat edecekler 

ANKARA, 28 (Telefonla) - Burdur mebusu Mıutala Şeref 
parla mebusu MükerremBeyler Yunan mebuslannın Devlet demi 
lannda meccanen seyahat edel;lilmeleri hakkında Meclise bir kan 
lilinde bulunmUflur. 

Gayri mübadillere 1 mayısta 9 m 
yon liralık bono tevzi edilehe 
ANKARA, 28 (Tele/onla) - Maliye vekiileti 1 Mayutan iti 

Gayrimiibadillere yiiule yirırJi bef nisbetinıle bono tevziatına bQfl 
sı iı;in lstanbul valiliğine emir vernJiftir. Tevzi eJi/ecelt bonolar 
yon liradır. Naltdi tev:r;iata gelince; Vekiilet henüz bir l.arar ve 
beraber Mayu ortalannda yüule Yartm veya bir nisbetinJe t 
yapılabileceği tahmi nolunmalrtadır. 

Almanlarla ticaret itilafı bir 
mayısta merigete giriyor 

ANKARA, 28 (Telefonla) - Almanlarla yapılan yeni tocar 
lalı 1 Ma)Uta altı ay iı;in mevkii meriyete girecektir. Bu itilaf m 
ce me~•cut serb~t lithal lis:elerine zamimeten bir kınm efya daha: 
but ofarak ithalıne müsaade edilebilecek bir kısım mallann tahdi 
len kontenjanlar dahilinde ithali için bir cetvel kabul edilecekti 
Mayıs 1930 tarihli Ticaret muahedesine bağlı B listui yeni bir lis 
tebdil edilecek ve Fransızlara verilmif olan tenzilatlı tarife sisi 
«Y iı;in Almanlara karfı da konsol!ite edilecektir. 

Macaristanla geni itilaf name 
ANKARA, 28 (Tele/onla) - Macaristanla 30 Nisanda mü 

bitecek ticaret itilafnameainin yerine kaim olmak üzere yeni /jir 
name imzalanmıfhr. ltilalname 6 ay iı;in muteber olacaktır. itilaf 
ye göre btnl Macar efyası memleketimize serbest girecek ve bir 
eşya da talı.su ecı1 ilml,, olan kontenjan hükümleri dahilinde ithal 
nacaktır. 

• 
I ngiliz kupasını kim kazandı 

LONDRA, 28 (Hususi) - Ven Bley •'tadında krtzlın ve 123 b • 
1iJik bir seyirci kütlesinin huzurunda Manı;ester Sili ile ile Port E 
arasımla lngiliz kupası maçı yapıldı. Mançester Siti bire karşı İ 
maçı kazandı ve /ngiltere kupasını aldı. 

M. Kondilis 

·Ankarada dört 
Gün kalacak 

AT1NA, 28 (Milliyet) - Ha
ber aldığıma göre perşembe gü • 
nü Ankaraya müteveccihen bu • 
radan hareket edecek olan Har • 
biye nazırı Mösyö Kondilise u • 
mum erkim harbiye reisinden maa 
da erkim harbiyenin ikinci ve Ü· 
çüncü kalemlerinden yüksek za • 
bitler ve hariciye nezareti siyasi 
kalem müdürü Mösyö Rostisi re
fakat edecclotir. 

Mösyö Kondilis Ankarada dört 
gün kalacaktır. 

Tayyareci kadın 
HALEP 28 (A.A.) - Tay· 

yarec:i kadın' Mary Hill• dün bu
raya gelmiş ve bir saat kaldıktan 
sonra Atinaya uçmu§tur. 

1 
I 

Hükumetle liderler a 
sındaki müzakere! 
ATİNA, 28 (Milliyet) 

kilmet rüesası ile muhalef 
derleri arasındaki müzakerat 
hiç bir tebeddül kaydolunııı 
tır. Hariciye nazırı Mösyö 
simos b.ıtvekil Mösyö Çalcl 
konuttuktan sonra, telefon!• 
yö Papanastasyuya, h .. " 
anlafmak için zabitanın te .. 
selesini, §art kO§tuğunu so 
mi,tir. 

Mırtava»ıt rolünü ifa ed 
Papanastasyu, mıllıalefetin 
hiç bir ricatte bulunamır• 
ve ihdas olunacak vaziıyetteO 
yı hiç bir mesuliyet kabul 
diğini beyan etmittir. 

'f e\.kifimden bir hafta evvel al
itığım ittihadr umumi hakkındaki 
beşaret aver haber beni ne derece 
sevindirdi ise, zatı asil&nelerinin 
liuna kar'ı göstermi' olduğu istin
kaf ta o kadar hüzün ve esefi 
badi oldu. Nefsani ihtirasları ber
taraf ederek müttehiden çalıtılacak 
bir zaman içinde yaşadığımızı na· 
sıl unutuyorsunuz? lngiliz politi
tikasının halihazırdaki ,ekil ve 
matiyeti tevekküllerimizi Ürper
tecek raddededir. Şehidia:ı:am pe
cle. i valap.nımzın ruhu pür fütuhu 
'lamı lrudsiıine,ittihada dahil olma 
nızı ı , t.anperverlik ve hamiyet his
leı :i~ r.yaklarınıza kapanarak İs· 
t:rham eylerim. Zira bu elzemdir 
ve olmalıdır. Bu suretlte hakkı ne
cibanelerinde hasıl olan umumi 
igbirar da atetlere münkalip ola. 
caktır . ., 

Demek ki ittihat ve Terakkiye 
mensup olan Türkler içinde, cemi
yeti her an ve her vaziyette asıl 
işin başında bulunanlardan fazla 
düşünen fedakarlar vardı. Pariste 
ve Cenevrede genç Türkler biri
birlerile cenkleşirlerken, yakayı e
leveren ve meçhUI bir ikibete doğ
rn giden bir doktor Hikmet Sürey
ya, Yıldızda tırnakları?ın sökül
mesi ve daha bin türlü ışkenceler 
yapılması suretile cemiyetin e~r~
rını ifşaya kendisinin mecbur edıl
mek isteneceğini ve ondan sonra 
ya bir torbaya konularak Marma· 
rada denize atılacağını ve yahut 
kimbilir h"ngi menfa köşelerinde 
çürüyeceğini düşünmiyor da, genç 
Türkler arasında umumi bir ittihat 
hasıl olduğunu haber aldığına çok 
seviniyor ve bundan istinkaf eden 
Ali Haydar Mithat Beyin de o it
•ihada gi!"Dlesini "ayaklarına kapa 
narak i~ıi ı iıam,. eyliyordu. 

sahile geçmeye muvaffak olmu,lardır. Elebatıları tevkif edilmittir. 

(, ___ E_B_i_M_A_T_B_U_A __ T_I_N_D_A __ K_U_....;;._D-=.u-=.-=.K=L=A==•=I~M~~ı~z-=) 

Mösyö V cnizeloa gazel 
muhalefetle hükilmet ar 
cereyan etmekte olan nıü:P 
lerin hitam bulmut olduğıııt11 

lemiıtir. 
Harbiye nazırı Mösyö 1' 

lis te zabitanın teıfiini arzıl 
zabitlere ho§ görünnıek ist 
den bn meselenin diğer ıııİııı 
dan ayrılmasına imkan o 
ğıru beyan etmiıtir. 

Ahmet Rıza B. aleyhine hucum! 
Paris ile Cenevre arasında ha '11 

olan zıddiyetler en ziyade Ahmet 
Riza Beyin ,.ahaı etrafında döner
di. Bir gün Cenevre heyeti Riza B. 
aleyhine bir mazbata tanzim eder 
ve bundaıı "Me veret" gazetesin-

" Nevyork Herald "dan: 

Ne11york Herald gazetesi baıma -
kalesini Filipin adaları istiklalinin bir 
ceplıeaine tahsi• etmiştir. Bu gazete 
diyor ki: 
Adanın aiyasi rüe&a.s.t deruhte et ... 

ıneleri lc:i.zım gelen ağır meıuliyetler 
dolayışile 11e son zamanlarda Japon • 
yanın farka nizamın muhafazasına ait 
olup halkı endişeye düşürmüı olan 
be)'anatı sebebile telaş içindedirler. 
Bu gazete Filipindeki 11aziyelten mü
tevellit mesuliyeti kongreye affede -
rek diyor ki: 

Fi/ipin adaları halkının felaketleri 
fundan ileri geliyor: 

Siyasi rüeıa, hürriyet ile i&tiklalin 
iltizam eylemediği mesuliyetleri taıı • 
rih etmeksizin halkı istiklal fikrine 
doğru se11ketmişlerdir. 

" Journal " dan : 

Journal gazetesi bir makale.rinde 
Almanyanın harp bütçe•ini mevzuu 
bahsederek diyor ki: 

Yaln z Reischıwehr'in bütçeai 4 
milyar frangı geçmektedir. lıte Al • 
manyanın muahedelerin tesbit ~tiği 
100.000 askerden çok lazlaS'nı besle 
diğini bu isbat eder. Belki bu para • 

nın mühim bir kısmının , e.tmer onlu 
ya (yani Nazine teşkilata) sar/edil -
diğini iddia edenler olabilir. Fakat al 
danmayınız, bunların kendilerine mah 
sus bütçeleri vardır. Ve bir buçuk mil 
yara baliğ olan bu bütçe gayet müte -
va~i bir fekilde ''yardım'' namile tev
•im edilmiıtir. Demek kara orduını bu 
sene 6 milyar lrangını bel' edecektir. 

Bahri ku1111ctlerin masrallarma ge 
lince, burada me11cut gemiler için 120 
milyon ile yeni gemiler inıası için 600 
milyon konulmuııur. Bundan başka 
bir mühimmat faslı daha 11ardır. Bu • 
rada torpil imalatı için 26 milyon va· 
zedilmiştir. işte bütün bu malumat 
dod /ngilizleri alakadar edecek şey
lerdir ! 

Fakat bütün rekorlar halJa bütçe. 
sile kmlmıştır. Bu bütçe dün hiç bir 
ıeydi. Bugün 1,220 milyondur. Hitler 
Almanya.tını idare edenleroin, Alman 
ya ticari zaruretler ve apor dolayui • 
le tayyareciliği tak11iye ediyor ve y,.r 
lerine rağmen bu vaziyetin yakında 
Paris için olduğu kadar Londra ile Ro 
ma için de doğrudan doqruya bir teh 
like tefkil ettiğiine başka bir delil a • 
ranır mı? 

Fransa, imclat ifa-retini ı>«rirlren bir 

defa daha sulh davasına büyük bir lir. Fransanın bugÜnkü müıkülcitı ta-
lıizmet ifa etmiıtir. mamile ortadan kaldırması lazımdır. 
" Evening Standard" dan : Çünkü zayıf bir hükumet, sulh, için, 

en tesirli havai tehditlerden daha bü-

E11ening Standard gazeteai General 
Fuller'in imzası altında bir makale 
neşretmiıtir. Bu makalenin baılıca 
parçalarını a1aiı dercediyoru%: 

Benim gördüğüme nazaran tehlike 
Rhin'in f'lrkında değil, belki garbın· 
dadır. Fransa kuv11etli bir surette si -
lahlanm.!§tır. Fakat eğer ben bir Fran 
sız olsam Fransı% ordusunun bir tek 
silôhının imhasına karfı ıitldetle mu .. 
hale/et ederim. BugÜnkü Fran.,z mü 
euesat siyasiyesinin sun'i uaziyeti ma 
lum olduğundan Almanya Fransaya 
karı• bir laikiyet se&ebinii haizdir. 
Bu •ebep en şağlam iatihluıklann ve 
en ku1111etli ordulann temin ettiği la
idclerdcn daha çok mühimdir. Alman 
yanın faikiyetini bugünkü hükumet 
ıekline medyundur. 

Almanya ıribi, elkôn umumiye.nİn 
tamamen hükumet lıontrolu altında bu 
funan bir memlekette si11il ahaliye ya 
pılacak bir taarruz, Franoa gibi sulh 
zamanında olduğu gibi, harp zama • 
nınd ada hükümeti devinbilecek bir 
cfkôrı umumiyeye malik olan demok 
ratik memlekette yapılacak taarruz
dan daha az ehemmiyeti haiJ: olabi • 

yük bir tehlikedir. 

Niyus Kronikl'den 

Uzak şark ııa:ı:iyetini müıalea eden 
''Niyus Kronikr' gaz.ete.si, Japonya
nın vaziyeti en eyi fekilde telair edil
se, bile kabul edildiği takdirde bunun 
tam bir kepnekef teşkil edeceğini 
yazmakta ile ıunları ilôııe etmektedir. 
.- Japonyts1"4'n itirazlan sadece Çin

deki ailah satııına inhisar ederse, bu 
itirazlar hak .. z olur. Silah ticareti le
na birıey olsa bile zail b~ memleke!i 
kendini müdafaaya manı olacak bır 
hareketten daha eyidir. Fakat Japon
yanın itiraz/an ile örtülmek istenen 
hakikat bundan daha ağırdır. 

Filhakika, propağandalara, Japon
yanın Mançuri ııe Monğolistan akınla
rına rağmen Nankin hükumeti Çinin 
büyük bir kumında metanetini muha
faza etmektedir. /nşani hisler berta
raf, eyi bir müıterimiz; olman için Çi
nin sulh sükün ııe refah icinde olma· 
sına ihtiyacımız 11ardır. Halbuki bu 
refahı biz nekaJar iatiyorsak, Japon
ya okadar bundan lıorkuy<>•· 

Hükilmet mulhalefetteıı 
şıfü eden haberlere na:ı•rJll 
zümre arasında bir itilaf lı• 
muttur. Fakat hükumet, Ol 
fetin daha fazla fedakirlılı · 
ması için ufak tefek bazı 
lit göstermektedir. 

İRTIHJ\ı 
Yol Ye Yapı Limited io~1 

müdürlerinden, Kendir. ve ti ~ 
nayii Türk Anonim Şırke 1~ • ve SiTas-Erzuruın ve l'tf~. i" 
la hatları İnJ'Ult müteah~ .. 1 

şaat teflerinden Cörd~ ~,ı;.r 
dis Şevket Bey mübtela .~ 
hatsızlıktan tifayap ola~ıl' ~ 
sabah saat 9 da irtih•~ . .ıa;,. 
lemittir. Cenazesi buıru0 ı.a• 
ta Maçkada Amerikan (<al 
ittiaalindeki hanesinden "o~ 
öğle namazı Bayazıt c-"':d.ıı! 1 
dıktan sonra Edirnek:'Iİ"· (1 
makberesine defoedile<: 



• 

,,. 
-
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lflCL~k'N 
Çöpçülere yardım! 

Gerçek söylüyorum. Esnaf Bai'l
kmında parası kaybolan çöpçülr
re bir irat buldum. Komisyo" 1 ... -
lan beklemeden haber vereyim: 

ElenJim, Büyük Millet Meclisi 
Esnaf Bankası isini tac:rye etti. Be 
lediye reisi ile l~tanbul Şehir M ec
lisi karfı karıfıya gelecek ve bu İf
te suçlu var mı yok mu? Varsa kim 
/erdir? Bunlar meydana çıkacak .. 
Şehir Mecföfnin fimdiki içtima ye 
ri, malum ya, pek dardır. Meclis 
GZMından bQfka bef on dinleyici 
ya alır, ya alamaz. Onun için tav
siye etltrrim: Bu içtimaları Darül • 
lünun kanlerans salonunda yap -
malı ve bir günde bitrr.l'yecek olan 
celselere duhuliye ile dinleyici al -
malı. Ve birkaç bin liraya baliğ 
olacağı füphesiz olan bu duhuliye 
/eri Esnaf Bankasında paraları de 
ve olan çöppçülere dağıtmalı. Fe • 
na lik'ir mi?. 
Bayrak çekmek ve indirmek 
Bayrak bir milli çehredir. Bt!Y • 

rak çekmekle bir merasime milli 
hiderle tftİrak edildiği gösterilir. 
Bu rıadenin hususi bir kıymeti var 
dır. Bizde - eıelle s<iylemeliyiı: • 
bu bayrak çekme ve indirme işi 
biraz lciübaliliğe uğrayor. OkuY'!. : 
culanmdan biri bana gönderdwı 
bir mektupta bu UiübaıV/ikten. fİ • 
kCıyet etmektedir. Bundan yedı U• 

kiz ay evvel yazdığım bir yazımda 
da söylediğim gibi bizde bayram 
ertesi günleri daima düğün gece • 
•İni~ erte.J'. günü manzarasını ve 
'!erıa!nlığını gösterir. Tak yapılm11 
ıse.bır halta on gün bırakılır, bez· 
lerı yırtılır, boyaları yağmurdan a
~ar,.~eri~an olur. Bayrak çekilmİf 
ıse ıtın~sızlığa uğrar, çarpılır ve 
Y'! ıırıga dolanır kalır. Günlerce 
kimse bunu düzeltmek veya kal • 
dırmayı dü,ünmez. 

.. E canım. Sevinç ve çoflunlck 
gostermekse bunun günü, saat'. ve 
rol.u hatta kanunu var. Bu sevinç -

0erı?. bayrakla, takla ifadesi ancak 
gııne mahsustur. Ondan evt•el 

'Jçeya ıonra olursa laübalilik olur. 
1Ymetj azalır. 

. K~riim bana, "böyle gününü f'C 

Çırmıf bayrakları polis indirtmeli!,, 
~krini Veriyor. Bilmem bir adanıı 

endi kapısına bayrak asmaktan 
meneden bir kanun var mı? Zan -
b~tmem. Olsaydı, bu bayrak isi 

•zde bugünkü mübalatıız sekli al 
rnazdı. • 

FELEK 

Münir Bey geldi 
M .. ": eni Vaşington büyükelçirr:iz 
~nır Bey dün Ankaradan ~hrı • 

~.ıze gelrni,tir. Münir Bey birk;:ç 
~n sonra Amerikaya hareket ede 
c.,..tir. 

p --<>-

eşteye gidecek meb'uslar 
k ~nuncu yıldönümünde memle • 
etıınize gelen Macar mebusları • 

nı!1 ziyaretini iade için, Büyüle 
Mıllet Mediıi birinci reiı vekili 
Hasan Beyin riyasetindeki mebuı
larımızdan mürekkep heyet yarın 
Pe,teye müteveccihen hareket ede 
cektir. Pe,teye ayrıca Şükrü Ali 
Beyin riyaıetinde 150 kitilik bir 
ziyaretçi kafilesi ayni günde hare 
ket edecektir. Pe~teye gidecek me 
buslarımız dün Ankaradan 'ehri
mize gemi,lerdir 

1 BORSA 1 __ _;;.,,,;.,;__ 

<it Bankasından alman cetveldir) 
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ŞEHiR 

EKONOMi 

Hayat ucuzlayor 
-o-

Bu ucuzlukta mevsimin 
tesiri vardır 

Ticaret odası Mart ayına mah
. ıuı lstanbulun geçinme endekıini 
nefretıni,tir. Endekse nazaran 
martta hayat, latanbulda bir ay ev 
velkine nazaran daha ucuzlamı,tır. 
En ziyade ucuzluk yiyecek ve içe
cek maddeleri üzerinde görülmek 
tedir. Bu ayda mevsimin bahara 
girmesi dolayısile mahrukat fiyat
larında da bir hayli ucuzluk gö -
rülmüttür. Dört ayda bir Türk al. 
tının aylık vasati fiyatı 925 kuru' 
idi. 

Bulgar - lspanyol ticareti 
Aldığımız malfunata naazran Is 

panya hükumetile Bulgar hükilme 
ti arıUında bir ticaret anlatması 

vuku bulmuttur. Bu anlaşmanın 
memleketimiz ticaretini izrar edeı 
mahiyette olduğu söylenmektedir. 

ıtriyat amillerinin toplantısı 
Dün Sanayi Birliğinde ıtriyat 

amilleri bir içtima yapmıtlar ve 
muamele verigisinin kendilerini a
lakadar eden kısımlarına dair gö • 
rü9mütlerdir. 

Tahlisiye bütçeıi 
Tahliıiye bütçeıi için Ankara • 

da bulunan Tahlisiye müdürii Nec 
mettin, muhasebe müdürü Nazmi 
Beyler şehrimize avdet etmitlerdir. 
Yeni tahlisiye bütçesi meclis büt • 
çe encümeninden geçmittir. Yeni 
bütçe geçen ıenekine nazaran da
ha fazladır. Karadeniz boğazında 
bir radyatör , Hopada bir fener ve 
Sinop ile Hayırsızadada birer sis 
düdüğü konacaktır. 

-o--

Kazanc· vergisi ve esnaf 
Esnaf cemiyetleri reisi ve u • 

mumi katipleri dün sabah cemi • 
yetler mürakibi Kadri Beyin riya
seti altında bir içtıına yapmışlar• 
dır. 

Bu i&timada yeni. kazanç ka • 
nununun esnaf üzerindeki tesirle
ri görütülmüıtür. Neticede iki bin 
liraya kadar sermayesi olan esna
fın beyannameye tabi olması için 
teıebbüsatta bulunulmasına karar 
verilmqtir. 

Bu hususta İstanbul maliye 
mürakipliği nezdinde teşebbü~atta 
bulunmak üzere beş kitilik bir he
yet ayrılmıştır. 

Haftanın 
Altıncı günü 
Dün hasta çocuklara 0 _ 

yuncaklar tevzi edildi 

; 
Hanımlar heyeti Etlal hastane•inde 

Dün çocuk haftasının altıncı gü
nü idi. Gülhane Parkında düne 
nisbeten gene kalabalık bir çocuk 
kütlesi cıvılda,ıyordu. Yer yer her 
tarafa muhtelif mektepler müsa • 
mereler verdiler. Gene dün Kadın 
Birliği reisi Latife Bekir Hanım 1 

ve diğer azalar birlikte saat 3,5 ta . 
Şi,li Etfal hastahanesine giderek 
çocuklara birçok oyuncaklar hedi
ye etmişler, karde,lerinin oyunla -
rma ittirak edemediklerinden mah 
z':'n ol~n yavruları sevindirmişler -
dır. Dun saat 18 de Halkevinde 
Bedriye Necmi Hanım tarafından 
bir konferans verilmi,tir. Konfe _ 
rans alaka ile dinlenmi9tir. 

Şiir okuma müsabakası 
Bugün saat 17 de ilk mektep 

çocukları arasında tiir okuma mü
sabakası yapılacaktır. Bu müsaba
ka Halkevi dil, tarih, edebiyat ko
mitesi reisi Köprülü zade Fuat Be 
yın hakemliği altında yapılacak • 
lır. 

Büyücek bir köy kavgasn 
oldu, tahkikat yapılıyor 

Köylü ·· mu, Osman Bey mi haklı? 
Müddeiumumilik yeni bir köy kavgası tahkikatı ile meşguldür. 

Kavga Ayayorgi köylüleri ile Resneli Osman Beyin korucuları ara
sında ?lmuştur. Osman Beyin korucularından üç kişi ile üç jandar
ma Alı onbaşının emri altında Ayayorgi köyüne giderek köylüleri Os
man Beyin tasarruf iddia ettiği, fakat mahkemenin köylüler aleyhine 
karar verdiği araziden çıkarmak istemişlerdir. 

Köylüler mahkemenin kendi lehlerine karar verdiğini, araziyi tah
liye edemiyeceklerini, tahliye için mahkeme kararı olması icap ettiği
ni söylemişlerdir. Bunun üzerine köylülerle korucular arasında kavga 
başlamış, burada köylülerden kucağında iki çocuğu olan bir kadm da 
dövülmüş, çocuklardan biri kadının kucağından yere düşürülmüş ve 
kolu kırılmıştır. Bir taraftan bu kavga devam ederken diğer taraftan 
da Bakrrköyünden imdat istenilmiş, bir kamyonla 15 jandarma imdat 
olarak vaiC'a mahalline gönderilmiştir. . 

Ja~darmalar gelinceye kadar dipçik kavgası devam etmiş, niha
yet 15 ıandanna gelmiş, bunlar da diğer jandarmalar ve korucula
rın yardımı !le ~yi tah.liye etmek jstemiyen 150 köylüyü tx>playıp 
kaza merkezıne dogru getınneğe başlanuşlardrr. 

Fakat bir iki saat yol yürütüp Halkalıya kadar getirdikten sonra 
salıvennişlerdir. Vak'a müddeiumumiliğe ihbar edilmiş, perşembe gü
nü tahkikata müddeiumumi muavinlerinden Ferhat Bey vaziyet etmiş
tir. 

Dün Ayayorgi köylülerinden yedi ki i celbedilerCk şahit olarak 
dinlerunişlerdir. Bugün de bir kaç kişinin şahitliğine müracaat edile • 
cektir. 

Resneli Osman Beyin korucuları ile köylüler arasında her sene 
mer'a mevsimi bu vak'alar tekerrür etmektedir . Müdddwnumilik bu 
sefer i§i kat'i ~kilde halletmek üzere tahkikau tamik etmektedir. 

İş bankası Galata şubesi 
1ktısat Vekili Celal Bey yarın 

küşat resmini yapacak 
Türkiye it Bankasının 43 üncü 

tubeıi olan Galata ,ubeıi yann 
saat 11 de açılacaktır. Bankanın 
kütat resminde hafta lktrsat veki
li Celal Bey olduğu halde birçok 
zevat ve hanımlar bulunacaktır .. 
lt Bankasının yeni tubesi Galata • 
da Bankalar cdadeıindedir. Şu • 
benin bütün tertibat ikmal edilmif 
ve memur kadrosu da tamamlan • 
mıttır. Bu münasebetle Bankanın 
hususi kasa dairesi ile harici man-

zaraaını ve it kıaımlarını görteren 
birer fotoğrafiyi dercediyoruz. 

Bir Macar gazeteci 
şehrimizde 

Macar kadın gazetecilerinden 
Györffy dün tehrimize eelmittir. 
Macar gazeteci tehrimizde tetki • 
katta bulunacak ve konferans ve • 
recektir. 

Biz bögle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

Gün /leçmiyor ki gazele/erde bir 
eroin kaçakçıltğı haberi okumaya
&:m. Hele •on =manlarda l•tanbu
lun hemen her tarafında yeni bir 
imalathane, yeni bir fabrika ke§ -
ledilmeıi maalesef kesretle görü • 
len uak'alarda;.dır. 

itin garibi, bütün bu hôılisel~r 
derhal Avrupa matbuatında yer bu 
luyor IJe bu /lOZe'lelerin T ürkiyeye 
dair uerdikleri hauadislerin en mü 
him kısmını teıkil ediyor. 

Daha geçen günü büyük bir Fran 
•u: mecmuaslncla Afyon ticareti ve 
alyon kaçakçılıiı laakkında u.zun 
ve resimli bir makale vardı. Ve bit 
tabi muhabir bunu istediği gibi ıi -
firmif, istediqi gibi cilôlandırmııtı. 

Görülüyor ki eroin ticaretinin iki 
cilt.etli bir zehiri vardır: 

Biri: KJ.llananları sersemletıyor, 
mahvediyor. 

Diğeri: Bu haı1adisleri JinleJ·en, 
okuyan bir takım Aurupalıların 

memleketimiz hakkında fikirlerini 
uyufturuyor. 

Onun için T ürkiyeye maddi ve 

mônevi ıahalarda büyülı zarar • 
/ar teulit iden bu mcı'um ticarete 
kar~ı ciddi bir cidal açmak la:wn
dır. Böyle uyufturİıcu maddelerin 
ticareti, sode memnu bir ticaret 
değil, ayni :.amanda bütün bir mil
lete, ııe bütün beıerİyete karı• .)'G''" 

pılmış, ıebekcleıtirilmiı, planlaıtı
rılmış bir ihanettir. Bunan içindir 
ki bütün cihanı tehdit eden, kadın 
ticareti, uyuıturucu maddeler tica
reti gibi müıterek tehlikeler kar • 
ıısında bütün deı;letle" hep bera • 
ber tedabir almak :ıaru.·etini his
setmifler ı;e Ceneurede bu iıle meı
gul olmak ÜUre l:ir kornisynn vü • 
cude 8etirmiılerdir. 

Burada uzun boylu, kokainin, e
roinin, afyonun mazarratları.nı an .. 
/atacak değiliz:. Böyle uyuıturucu 
nıaddeler 300 milyondan laıla nü 
lusa nıalik olan koca bir Çini bir 
laponyakarşısında ne hale getirdi
iini hepin1iz biliyoru%, Hepimiz ka 
nunla e:lele verip bu menhu& tica .. 
retin dibini kazımak için canla baı 
la cidale giriımeliyiz.. 

1 
Biz böyle düşünüyoruz, 

Siz acab:ı ne dersiniz? /! 

~--------------- ~ 

• 
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MAHKEMELERDE 

Ceza mahkemeleri 
de nakledilecek 

-o--

Hukuk mahkemeleri yeni 
dairelerinde vazifeye 

başladılar 
Birinci ve altıncı hukuk mah -

kemeleri muhtelit hakem mahke -
ıneainden yeni postahane binaaına 
nakledilmitlerdir. Birinci hukuk 
mahkemeıine müddeiumumiliğin 
itgal ettiği katta 3 oda, albncı hu
kuk mahkemeai.ne de füt katta 3 
oda tahsis edilmittir. 

Bilhassa altıncı hukuk mahke • 
meıi çok güzel olmu,, mahkemeye 
mül':!ınmel bir kürsü konulmut • 
tur. Dün her iki mahkemede yeni 
dairelerinde muhakemelerine ba' • 
lamıtlardır. 

Ceza mahkemeleri de peyderpey 
postahane bina.ama nakledileuk -
lerdir. Bilha11a buna tiddetle ihti
yaç vardır. Çünkü müddeiumumi
likle '\Oe istintak dairelerile ceza 
mahkemelerinin çok sıkı irtibatı 
'tardır. Halk '\Oe avukatlar bu yüz
den çok fazla güçlüklere maruz kal 
maktadırlar. Bunun için ceza mah 
lcemelerinin yeni postabaneye 
nakli çok isabetli bir hareket ola
caktır. 

Neşriyat davaları 
Hakimiyeti Milliye gazeteıinden 

bir intihar haberini iktibas ettiği 
için müddeumumilik tarafından 
Cümhuriyet gazetesi aleyhine açı
lan hilafı kanun netriyat davası, 
F enerbahçe klübü ikinci reisi Hay 
ri Celil Beyin açtığı hakaret da • 
vası ile tevhit edilmitti. Dün bu 
davalara üçüncü ceza mahkeme • 
sinde devam edilmittir. 

iddia makamı her iki davanın 
da suç t.,.kil eder mahiyette olma 
dığını söyliyerek Abidin Daver 
Beyin beraetini iıtemi,tir. Mu ha • 
keme Daver Beyin müdafaaıını 
yapmaaı için batka güne bırakıl • 
mıttır. - ·-
Japon ateşemiliteri gitti 

Japon r>efareti ata~emiliteri M. 
Kanda dün memldcetine mütevec
cihen tebrimizden hareket etmit -
tir. Yeni ata~militer yakmda ge • 
lecektir. -------ı= llltllll ...... ,.... \ 

." J:li~~yeietfal Alemdar şu • 
beaı ıeıslıgı cuma günü parkta ter
tip edilmif olan büyük müaarue -
rede cemiyet namına halkın teber
rülerini kabul eden sanat mektebi 
talebesine bu hizmetlerinden do • 
layı teşekkür etmektedh. 

,. Pratik farmakologlar Birliği 
tarafından verilmekte olan derı • 
Jerin ikincisi 2 mayH carşamba 
akşamı saat 22 de h'alkevinde kim
yager Mustafa Nevzat Bey tara
fından verilecekti;·. 

,. Himayeietfal Cemiyeti an -
neler birliğinin senelik kongresi 
pazartesi günü saat 14 te beledi
ye civarındaki Himaydetfal Ce
miyeti vilayet merkezındc yapı • 
lacaktır. 

T aJebe lokantası 
Dün mahfe] ve lokantanın 

küşat resmi yapıldı 

Hukuk fakültesi tal~ cemi
yeti arkadatlanna Beyaz:ıtta bir 
lokanta ile mahfe! tesis etmiş, ve 
buraaı dün açılmııtır. 

Bütün üniversite ve yüksek 
tahsil gençliği burada öğle yemek
lerin: ucuz vetemiz olarak yiye
cekler, ve bot va'kitlerini hep bir 
arada geçireceklerdir . 

Dün ilk öğle yemeği bir çok ta
talebeler hocalarile birlikte yeni 
lokantada yemitlerdir. 

Talebe birliği koo,.eratifi tara
fından da yakında. bütün yüksek 
tahsil talebesinin isi ifadesi için ay
rı bir lokanta açacaktır. 

Giyim kuşan hakkında 
Bir taraftan buhrGn var, pa 

yok! diyoruz; diğer yanda adı 
bo,ına gömlekçi dükkanları açıl 
yor. Hem ma,allah hepıi de kü 
tarzda. Dükkan değil, adeta bü' 
bül kalesi. Hepsi de mahun döf 
meli, kristal camekanlı. Bunları 
adım bafına açılıfı ve çoğalıfı, 
ifİn revaçta olduğunu gösteriyor. 

Bugünkü kıymetile bir insanı 
r~-ı.~-ından iskar,.;nine kadar 
yim kUfam parasının ke111mi kıy 
... .., e.itı uvnanda Aksaray ve Ed 
nekapı tarallarında bağlı baç 
miikemmel bir ev alınırdı. Bunu 
la beraber fllnU da itiraf etmelid 
ki tliyim ve kufCI'" ip, bir kaç sen 
evveline ncıı:aran haylı ucuzlamı 
sa da hakikatle İfİn lüks cihetin 
ıidilmesi, cepten çıkan paranı 
miktarını daha itala azaltınam11 
tır. 

Bir 1Htlritler ipek erkek 11ömleğİ 
yapıp ~alan, BeyoğlrınJa Sammil· 
fbmiz:'le letirongiloa itli; la/tat 
,.Jlah simJi ipek gömlek aatmı 
11ömlelıçi mağazaeı, fehrimizt/e pa 
mahla gö~terilecek kadar azalmı,. 
tır. Son senele~de buna avni renk 
ve kumaftan markalı erkek iç ça• 
m~ırları da ilave edilmek sureli( 
erkek ii:ksüne dört hafı mamur bi 
fekil verilmiftİr. Hele İpek vey 
llOf çorap giymiyen lustracı çıra
ğını, nertleyıe biribirimize par • 
makla ııösterip ayıplıyacağız. Ye
ni devrin dilenci6i bile evlerden 
kendiaine verilen yemeğin pirzola 
olduğunu gördüğü zaman ifmizaz· 
lı dudak büküyor da n:çin tavuk 
budu vermiyorsunuz diye insanın 
yüzüne adeta dik dik ve hiddetli 
hiddetli bakıyor. 

Kadınlı erkekli halkımıza bu is· 
raf bu lük• meralıı, adeta denile-, 
bilir /rj Umumi harpten sonra gel-
mi,tir. Mütarekenin vapur vapur 
rehrimiz nhhmlarına transit esya 
tarzında döküp yıktığı beyaz Ru• 
/arın bunda çok tesirleri olmusfırr. 
Ekıeriyetini Ruı ariıtokrasi ~en • 
suplan tefini eden bu dif.li erkek . 
li lırafile, -en bütün dünyaJa 
pek çılgınca olan israf ve selahet
lerile tanınmı1 insanla•dı. O dere
cede ki, kılıç altından canlarırıt 
bin müşkülatla kurtararak ana••a
tandan uzak bir gurbette akıbeti 
tamamen meçhül bir hayata atı! -
nıolarına rağmen a•la lütur gctir
menıi,ler, zevklerintlen, eğ/ent'e
lerinden ve ne,elerinclen bir zerre 
feda etrnem~erdi; hatta feda et
memif!erdi değil, latanbulu_n ~'! 
höcra köteler:'!e kadar, şehrırr.ız.ı 
hiç tanımamalarına rağmen ,ehr.· 
mizin her tarafında siirü surü (ğ -
lence yerleri açmı,lar ve buralaıdıı. 
hatır ve hayale gelmedik çe,it çe· 
,it zevk vesileleri bulup ortaya 
tlöltmü,lerdi. Bu tohumun inkifa• 
lınJa açlıkla ve mahrumiyetle ge. 
çen harp seneler<nin de mühim te
sirleri olma, ve herkese felekten 
kô:m almak hevesi gelmiftİr. 

I,te o giin bugündür ki lloı ço • 
rap, İpek gömlek, manikürlü tırna/, 
berber çıraklarına /radar erkekle
rin; ipek rop, İpek çorap, ondiile 
saç, manikürlü tırnakla boyalı cfo
Jak; - velev ki taklidi ol3un • -
luır, a•tragan manto, tütün depo
larında çalı~an lıı:dara kadar ka
dınların harcıôlem ve umumi ziy
neıleri sırasına girdi. 

Salahattin ENiS 

Mis Moore gidiyor 
Şehrimizde bulunan Amerikalı 

kadın tayyareci Miss Moore bu ıa 
hah saat sekizde tayyareıile Yuna 
niıtana hareket edecektir. 

-o-

Kadastro postaları 
genişletilecek 

Aldığımız malumata göre tapu 
idareıinde haziranda yapılmıuı 
mukarrer olan tefkilat bu sene ~ a 
pılmıyacak, kadastro kumır.da pos 
taların kadroları genitletilccektir. 
Ayni zamanda Tophaneden Yeni • 
çartı caddesini takiben Beyoğlu • 
na çıkan sahada tapu ıiciline esas 
olacak •ekilde yapılan tahrir üze· 
rinden haziranda tecrübe mahiye • 
tinde bir tapu sicili tatbikatı yapıla 
caktır. _.,._ 
ViLAYETTE 

Tebliğ edilen kanunlar 
Umumi hıfzruıhfla kanununda 

değiftİrilen maddeler hakkındaki 
kanun ile mektep pansiyonları n>
zamnamesi dün vilayete bildiril
miştir. 

Maaş salıya 
Mayıs aylığı salı günü verile

cektir. 



Hiç bir devirde edebiyat dünya
da bugün olduğu kadar rağbet\en 
dütmemi' ve edebi esere kartı hal· 
kın alakası hiç bir devirde bu de
rece azalmamıştır. Bu alakauzlık 
ve bu rağbetten düşme yalnız mem 
leketimizin hudutları içine münha
sır bir hadise değil, bütün dünya
ya tamil umumi ve büyük bir geri
leyiftir. Hayatın her sahuını ka
aıp kavuran buhran, onun husulün
de yegane suçu olmıyan unsura, 
edebiyata kartı her sahadan fazla 
•iddetli ve insafsız davrandı. Ve 
bunun da izahı basittir: tahıi men
faatlerinin maddi endişesile fert • 
ler o kadar dolu ve taşkındırlar ve 
sırtlarında tasıdıkları istikbal kor
kusu yükünd~n o kadar yorgundur· 
lar ki, yüklerini biraz hafifletmek 
için edebiyatı en az lüzumlu bir 
safra gibi tutup atmaktan çekinmi
yorlar. Filhakika edebiyat halkm 
nazarında maddi fedakarlıklardan 
başka, zevk alınması için bir gay
ret sar fetme, bir çalıtma icap etti
ren yorucu bir eğlencedir. 

Jktısadi buhran kadar büyük, 
belki sahası ve tümulü ondan fazla 
ve ondan ehemmiyetli olan bir ma· 
neviyat buhranından, bir ahlak 
buhranından bahsediliyor. Ferdin 
şahsi menfaat enditesini her türlü 
cemiyet, millet ve adalet mefhum
larının üstüne çıkaran, halkın eğ
lence ittihasını en az yorucu fakat 
en kısa zamanda en fazla ve en bu
ruk zevkler tattırıcı vasıtalara doğ
ru çeken bu maneviyat buhranının 
da edebiyatın bu kadar büyük bir 
ihmal ve lakaydiye uğramasında 
elbette ki dahli vardır. 

Fakat bütün bunların üstünde, 
bu manevi gerileyitte en mühim ro
lü oynıyan bir sebep daha vardır 
ki diğerlerinin hepsinden daha a
mansız ve daha müstebittir: O da 
bugün dünyanın, tıpkı 1914 te, Bü
yük harp arifesinde o.ld~~ gibi,_ 
koı kunç bir sinir gergınlıgı .de~esı 
geçirmesidir. Bir harp felak~tıle. 
neticelenmemit buna benzer sıyası 
buhranlara tarihin hemen her saf· 
hasında tesadüf etmek mümkün • 
dür. Fakat böyle vatan megaloma· 
nisi demagojisinin milli hisleri bir 
ispirto gibi sarhoş ettiği zamanlar
da en küçük br kibrit alevinin ci
hanşümul ittiallere sebebiyet ver
diği de her zaman görülmüştür. 
İşte bunun içindir ki beş~riy_et,. Y:'· 
kın bir fırtınanın habercılerı gıbı 
üzerine birikmi• kara bulutlardan 
kararmış gözlerini kitapların mik
roskobik satırları üzerinde dolaştı
ra.bilecek vaziyette değildir. Bu bu
lutlar zararsız ve belasız gelip ge
çebileceği gibi bir yıldırım ve dolu 
sağanağı halinde toprağa inebilir 
de. İşte başucuna asılmıt ve bir 
pamuk ipliğine ~ağl~ bu ~ı~ı~ın al
tında insanlık tımdı tanhının en 
bedbaht devirlerinden birini yafa• 
maktadır. Bu itibarla onun can ve 
mal kaygusu arasında asil ve ulvi 
dediğimiz hisler ve fikirlerle meş
gul olamayıfını mazur görmeliyiz. 

Beynelmilel kıymette bazı fikir 
ve sanat adamları dünyanın bu ha
line politikacıların hiç bir bilgi ve 
kültür mahsulü olmıyan fena ida
relerinin ve beteriyeti yanlış yolla

•a s~vkedişlerinin sebebiyet verdiği 
ve insanlığı bu çıkmaz yoldan ve 
bu maneviyat buhranından ancak 
fikir ve edebiyatın, yüksek kültü • 
rün kurtarabileceği davasını büyük 
bir ısrarla müdafaa etmektedirler. 

Fakat daima olduğu gibi, fikir 
ve sanat adamlarının bu son fer • 
yatları da politika makinesinin ku-

Bugünkü program 
1 S TAN BUL: 

18,15: Plik netriyab. 19,15: Ajaaı .-e mub .. 
telif n•trİyat. 19,30: Türk musiki aeıriyatı. 
(Keman Ruten B. tan bor Mesut B. K.nun 
Vecih.e H. Mu:r.affer B. Vedia Rıza H. )21,20: 
Ajanı .-e borıa haberleri. 21,30: Bedriye Ra· 
ıim banırnın İttirakile danı muaikiıi. 

V A R Ş O V A, ı415 m. 
18,15: Polanya muıikiıi. 19: Muhtelif ba.hiı

ler. 19,40: Piyano caz muıikiıi. 20: Muht~lif 
ıözler. 20,55: Lemberırten neteli netriyat. 
21,45: Haberler. 21,57: Mil&nodaLci akali ope
r ... ıından naklen Maııenet'nin eserlerinden 
"WERTHER" operaıı. 

B 0 K R E Ş, 364 m. 
ll,.30: Dini neıriyat. 11,45: Dini muıilıri. 12: 
Radyo orkeıtraıt. 13: Pli.k. 13,15: Radyo or• 
keıtraır. 17: Köylü netriyatı. 18: J. Marko 
orkeıtraıı (hafif musiki.) 19: HahM1er. 19,15: 
Orke•tranın devamr. 20: Radyoda Oni•ersite . 
20,20: Plak. 20.45: Haftanın aözleri. 21: '"Cen
netten bir köıe" isimli Borıovan'ın eserlerin· 
den 3 perdelik operet temsili. - Son b.aberler 

B U O A P E Ş T E, 550 m. 
18: Mr. Braranyi tarafından piyano konseri. 

18,30: Spor haberleri. 20,25: Neıeli müaah.abe. 
21: Muaild mektebinden naklen konaer. (Er
kel, Bach, Liazt, Monzart, Strauıs.) 23: Ha .. 
berler. 24,45: Dana musikisi. 

H A M B U R G, 332 m. 
18,15: Muaikili neıeli balk temsili. 19: Stet· 

tin tiytroaundan nakil. 20: Dans muıikisi. 21: 
"Caxip al•., iamindeki Paul Knepler-in eaerle
rinden ve E. K.ünneckenia bestelerinden mÜ· 
reklr.ep bir ıu-lulı ıkeç. (Praıramın iist ta
rafuu BerHnden nakil.) 

M O S K O V A, 17ı4 m. 
7,30: Sabah konseri. (Plik ile.) 8,15: Ma

tinel konaer. 9,15: Çocuk neıriyab, 10, OjJle 
musikisi. 19,30: Koro •e orkeatra konseri. 
21,30: Müıahabe. 21: Edebi neıriyat. 22: Al
manca neıriyat. 23,05: "Çar zamanında Rus· 
J•n ünvanlı konferanı. 

P R A G, 470 m. 
20: Haberler. 20,05: Pl&lc, 20,15: Konfe

ranı. 20,30: Yeni senfonik muıiki. (Radyo 
orkeılrası.) 21: Viyana aeali filmlerinden na.
kil. 22: Saat ararı. 22,30: Yuıoala• ıec:eai. 
Bels .. attan nakle• konser. 23: Son haherler. 
23,20: Çekoslo•ak ıarkıları. 

B R E S L A U, 316 m. 
19,40: KUçük taıann:ili konser. 20,25: Ak

tüalite. 20,40: ''Bayraiı kaybeden aıker,, isim
li skeç. 21: Dana muıikiıi. 23: Son haberler. 
23:35: Dana musikisi. 

V 1 Y A N A, 507 m. 
19.35: Müaahabe, 20,05: Sut ayarr veaaire. 

20,20: Keman konseri ( Eduard •on Zathurreu: 
ky, pıyanoda Otto SchulhofJ 21: Seıli filnller
den parçalar, dana ve operet pa.rı;.alanndaa 
mürekkep bir radyo popürisi. 22,15: Akıam 
musilr.iai (Bando nıuzika, orkeatra. 

KONIGSVUSTERHAUSEN 1671 m-:;--
18.25: Herbert Fröh.lic:lı takımı hafif musiki. 

18,50: Müıababe. 19.20: Hafif muailünja d• 
Tamı. 19,50: "Amael, Droaıel, F.ink und Star,, 
i.ıimli. bir ilkbahar ıkeçi. 20.SO: Spor, 21: Çift 
P_iyano •• taaaruıili neteli a.eıriyat. 23: Mubte 
ltf hahs.er1er. 23,45: Denizcilik haberleri. 24: 
Hana Bund danı muaikiıi. 

Yeni Türk sahnesi 
"Y . y·· '- h enı ura aa neai,, adiyle bir o -

peret heyeti teıekkül ebnit ve ilk teın 
&ilini dün Fransız tiyatrosunda ver . 
mittir. Birinci temsil "Leblebici Hor
hor., du. Heyette jon prömiyer rolü
nü Adem Bey almıştı. Leblebici Hor· 
hor filminde F el'C!i Beyin yerine tarkı 
söyliyen ve ~inin güzelliğile, husuai 
konaerlerile tanınan Ad-.. Bey bu ro 
lünde aa.hneye ilk çıkm.a.aına rağm.eı1 
büyiik bir muvaffakıyet gösterdi. 
ve çok alkıılandı. Heyetin ileride ve • 
receği tenuillerle daha çok m~vaffa. 
kıyet kazanacağına ıimdiden hükmet 
mek yerinde olur. 

ZA Yl - 26S3 numaralı aoför ıUcil 
ehtiyetnanıeıni, asker tez.ke.rem.i , nü
fua tezkeremi, mektep şahadetname
mi ve sıhhi muayene cüzdanımı zayi 
ettim. Y eniaini alacağımdan hükmü 
yoktur. Ahmet oğlu Mahmut 

!akları tahri' edici gürültüsü ara •. 
sında eriyip gidiyor ve madde devı 
bir silindir gibi edebiyatı çiğniye
rek, menzili meçhul, yoluna devam 
etmekten geri kalmıyor. 

Bugünkü siyaset ve edebiyat va
ziyetlerinin mukayesesi bize, ede
biyatın ancak sulh ve ıükı'.in zaman 
larında inkipf ettiği hakikatini bir 
kere daha anlatmış oluyor. 

Edebiyat ancak sakin ve güneıt
li havalarda büyüyüp çiçek açan 
ve arzı kasıp kavuran fırtınalı gün 
lerde solarak tekrar filizlenmek 
için yeni bir bahar, yeni bir sükun 
devresi bekliyen nadide ve narin 
bir nebattır. 

· Yaşar NABi 

Milliyet'in edebi tefrikası: 62 

KANLI Si 
Elimle susmasını ışaret ettim: \ 
- Hayır .. maksadımı anla • 

tamadım. Kimsenin karışıp karış
ınıyacağı, bir ıeY de_?1~ğe ~akkı <>
olup olmıyacağını duş~~~uyorum. 
Ben yaşta bir insan, gulunç olmaz 

mı? 
Sırrı Nevres, cigarasının du • 

manlarına bakıyordu: 
_ Zengin olan bir adamın, gÜ· 

Iünç olduğunu görmedim. ı:su a
aırda fakirlik gülünçtür .. S1z, bo
şuna 'üzülüyorsunuz, Hüsrev Bey! 

Güldüm: 
_ Üzülmüyorum. Azizim, be· 

· kan budala mütecessislerin kör 
Dl Si ' d"k d J kör bakışları, iblisçe de ı o u arı· 

dır. I 
Sırrı Nevres, nefrete omuz • 

!arını silkti: 
_ Ehemmiyet verdiğiniz şeye 

ıaşarım. ? 
_Neden? Bu, sizi sıkmaz mı. 
Sırrı Nevres, biran, tr~nde ~1-

- tmu ibiydı, ayaga 

Ya.zan: Ma.'ımut YESARi 

- Param olduktan sonra etrafa 
ehemmiyet verir miyim? Dedikodu 
lara kulak asar mıyım? 

Bu kısa heyecanından utandı, 
hafifçe kızardı, yerine oturdu: 

- Programınız ne, Hüsrev 
Bey? 

En nazik noktaya geldiğimi an
lıyordum, dudak büktüm: 

- Daha bir programım yok.. 
Esasen programla hareket etmeği 
sevmem. Zuhurata tabi olacağım! 

Sırrı Nevres, beni tepeden tır
nağa kadar süzdü: 

- Siz, pek programsız hare • 
ket eder bir insana benzemiyorsu
nuz amma, açık konuştuğunuzu 
söylediğiniz için bunu da kabul 
ediyorum. Yalnız şunu sorabilir 
miyim? Nasıl, ne gibi zuhurata ta
bi olacaksınız? Yahut olmak niye
tindesiniz? 

Kollarımı açtım, boynumu çar
pıttım, kurnaz kurnaz da gülü • 
yordum: 

kendini österir. 

Memurlar bu fahl-ikanm ı:ı: en u • 
zerinde bulunuyorlardı. Ki, geçen 
hafta gazetemiz kısmen bunu yaz
ını§ fakat tahkikatı ifkil etme • 
mek için fazla tafsilat vermekten 
içtinap etmişlik. 

Teşkilat, büyük bir muvaffa • 
kıyetle izler üzerinden yürüye • 
rek nihayet dün Beyoğlu Salaza
ğacında 38 numaralı evde kuru • 
lan asri eroin fabrikasını meydana 
çıkarmış ve burayi işleten Arman· 
do ile oğlu Nikoyu da iş başında 
yakalamıştır. 

Armanda kimdir ? 
Memurlar Armando ile Niko

dan haklı olarak şüpheleniyor • 
!ardı; çünkü Armando meşhur 
bir kaçakçıdır. Kendisi İtalyan te
beasıdır ve eskiden İtalyan ihti • 
yat zabiti imiş. Oğlu Nikoyu da 
kaçakçılık iflerinde kullanmakta· 
dır. Annando şehrimizde serbest 
mühendislik te yaparmıf. 

Annando, geçenlerde ihtisas 
mahkemesince mahkı'.im olan bey
nelmilel (İhtiyar Tilki) na.mile ına· 
ruf olan V a.silaki Gramardinin or
tağıdır. 

Fabrika nıuıl çalıpyordu? 
Asri techizatı muhtevi olan 

Sakızağacındaki fabrika, çok ruun
tazam fekilde çalışmakta idi. Bu • 
rada yapılan eroin, bir takım eller 
vasıta.sile satılıyordu. Ve ha
ri.ce de çıkaNldığı oluyor· 
du. Harice, bilhassa Yunanista· 
na, kaçak satış Y ervant isminde 
birisi vasıtasle yapılıyordu. 

Bunların da Yurvan İsminde 
bir arkadaşları daha vardı. Bu da 
hariçle satııı temin ediyordu. 
Bunlar şimdi Yunanistandadır. 

Fabrika basılıyor 
Muhafaza tetkilatı bütün bun

ları etraflıca tesbit etmİ§tİr. Fakat 
Armanda i!e oğlunun hundan ha· 
berleri yoktu. Çalışıp duruyorlar
dı. 

Nihayet dün saat 16,30 rad • 
delerinde muhafaza te§kilatı me
murları Beyoğlunda Tarlaba§ın • 
da Sakızağacı sokağında Arman
donun oturduğu 38 numaralı evi 
uıuli dairesinde, basmıtlardır. 

Memurlar, derhal yaptıkları 
araştırmalarda evde ve eroin fab
rikası vücuda getirilmi§ olduğunu 
görmüşlerdir. 

Fabrika evin ikinci katındadır. 
Gayet mahirane yapılmııtır. Bir o
da tuğlalarla ikiye ayrılmıştır. 
Ufak bir pencereden fabrikaya g;.. 
rilmekteci'ir. 

Fabrikada Armando ile oğlu 
Nikola da çalışıyorlardı. Bunlar 
cürmü meşhut halinde yakalan • 
mışlardır. Eroinler, alit ve ede
vat ve buna ait maddeler de mü
ıadere edilmiştir. 

Bu fabrika şimdiye kadar mey
dana çıkarılmış olan fabrikaların 
en büyüğüdür. Suçlular, kaçak • 
çılığı bu vaziyet kar§ısında inkar 
edememişlerdir. Kendileri ihtisas 
mahkemesine verilmektedir. 

Muhafaza teşkilatı amirliği ve 
memurları bu işte de büyük bir 

· muvaffakıyet gö.termişler ve bir 
zehir yuvasını daha söndürmüı • 
!erdir. 

Fabrikada bulunanlar 
15 güven, hasaas terazi, 200 

parçayi mütecaviz ilaç, ocak, ya
pılmıı eroin 4 kilo, yapılmamış e
roin 5 kilo, bozulmuı eroin 10 ki
lo, dereceler, balonlar , kağıtlar ve 
sairedir. 

Nezaret altında bulunanlar 
Armanda ile oğlu Nikoladan 

başka daha dört kişi nezaret al • 
tına alınmıştır. 

Her halde aşir okunacak, mevlut 
dinl:yecek değilim. 

Sırrı Nevres, keyifli bir kahka
ha attı: 

- Orası malum ... 
- O halde zuhuratın şekil 

ve nevini anladınız, demek? 
- Niye pek anlayamadım. 
- Ne itibarla? 
- Muayyen yerleriniz ve ya • 

hut itiyatlarınız olacaktır? 
Dudak bükerek gülümsedim: 
- Hayır, azizim. Benim, ne 

muayyen yerim, ne de iti.yatlarım 
vardır. Tam manasile zuhurata ta
bidir. 

Sırrı Nevres, hala şüJ)he eden 
bir gözle bakıyordu: 

- Bu, ken<İini veri§, çok gü • 
zel bir şey, Hüsrev Bey! Fakat siz 
den hiç ümit edilmez. İnsanın ina
nacağı gelmiyor. 

- Neden Sırrı Bey? Ben, oka
dar mazbut, muntazam, kamil bir 
adam mıyım? 

- Çok muntazam görünüyor
sunuz! 

- Ben burjuva değilimdir, Sır· 
rı Bey. 

Sırrı Nevres, benden böyle bir 
cevap beklemiyormuş gibi taac • 
cüple yüzünü buruşturmuştu: 

- Affedersiniz, o maksatla söy
lemedim, 

rinleıtirınlttir. 
Heyet dün alakadar bazı ze • 

vatın da malumatına müracaat et
mit ve diğer bazı zevata da mek
tupla müracaat ederek malumat 
vermelerini istemİltir. 

Cemal Ziya Bey dün tetktka· 
tı hakkında demi§t:i.r ki: 

- Henüz tahkikata yeni baş • 
ladığımızdan söyliyecek hiç bir 
şey yoktur. Esasen beyanatta bu
lunmağa salahiyettar değilim. Maa 
mafih heyet tahkikatını ilerleterek 
neticeler alınmağa baılandrkça 
bunlar Anadolu Ajansı vasıtasile 
efkin umumiyeye arzedilecektir. 

Tahkikatın ne kadar devam e
deceği timdiden kestirilemez • ., 

Müddeiumumibiğin laaliyeti 
Öğr~ndiğimize göre Esnaf 

bankasının vaziyetini tahkik eden 
heyet asgari müddet içinde tahki
katını ikınal edecektir. 

Esnaf bankasmm fİmdiki mü
dürü Hamdi Rasih Bey dün sabah 
müddeiumumtliğe davet olunarak 
banka hakkında malumatına mü • 
racaat edilmittir. Hamdi Rasih 
Beye müddeiumumi muavinlerin • 
den Halis bey tarafından banka • 
run vaziyetine d'air bir çok aual • 
ler sorulntuttur. Sorulan sualler 
meyanında bankanın sermayesi • 
nin ne kadar olduğu, belediyenin 
ne miktar hissesi bulunduğu, bu 
ıennayenin nasıl işletildiği, takip 
edilen borçlular kimler ve bunlar
da ne kadar para bulunduğu, ka • 
bili takip olınıyan ne kadar ala • 
cağı bulunduğu, 'rankanın kimle • 
re ve ne kadar borcu olduğu, pa • 
raların neye istinaden ve ne gibi 
teminat mukabilinde verildiği su
alleri vardır. 

Müdür Hamdi Rasih bey bu 
suallerden bir kısmına cevap ver • 
mit, bir kısmının mucibi tetkik ol
duğunu söylemittir. 

Kimler ne yaptılar ? 
Hamdi Rasih Bey bir kaç gün 

sonra tekrar müddeiumumiliğe ge
lerek izahat verecektir. 

Müddeiumumilik, belediyeden 
istediği suallerin cevabını da dün 
alqam geç vakit alml}tır. Müddei
umumilik, bankanın timdiki mü• 
dürü Hamdi Ra11ih beyden ban • 
kada evvelce kimlerin müdürlük, 
mürakiplik, idare mecli11i azalığı 
yaptrklarını sormut ve bunların bir 
listesini istemittir. Bu liste ban • 
ka tarafından tanzim edilerek müd
deiumumiliğe verilecektir. 

Her fey haciz altında .. 
Dün öğrendiğimize göre, Es • 

naf bankasının mühim bir kısım 
emval ve emlaki, senetleri haciz 
altındadır. Haciz koyduran mües
sese tahlisiye idaresidir. Tahlisiye 
idaresi Esnaf bankasından 42 bin 
lira alacak talep etmektedir. Ha
ciz konan senetler mıoyanmda es
ki İstanbul valisi Haydar Beyin de 
(6) bin liralık bir senedi vardır. 

T ahliaiye idaresinin 42 bin Ji. 
rası Esnaf bankasına fU suretle 
intikal etmittir: Esnaf bankası • 
nın meclisi idare reisi olan Hakim 
Rıza Bey, bir gün tahlisiye idare • 
sine gelerek tahlisiye idaresinin 
paralarını Esnaf bankasına yatı • 
rılmasını tavsiye etmit ve banka • 
nın mali vaziyetinin çok İyi oldu • 
ğunu, sermayesinin (500) bin li
raya çıkarıldığını söylemiştir. 

Tahlisiye de bunun üzerine ban
kaya peyderpey para vermiştir. 
Bundan iki sene evvel, ticaret ve 
sanayi bankasının iflas ettiğine 
dair gazetemizde yazılan bir ya • 
zının sonunda Esnaf bankasının 

Onun, bu özür dileyişini mü • 
samalıakir bir tavırla karşılamış· 
tım : 

- Burjuva değilim, demek • 
ten maksadım, kuru bir adam ol
madığımı anlatmaktı. Zevahir, 
insanları, çok defa olduklarının 
büsbütün aksine gösterir. 

- Bunda hakkınız var. 
Sırrı Nevresin son tereddü • 

dünü de kapamak için daha sami
mi görünmek, daha açık konut
mak mecburiyetini hissettim: 

- Size, niyetimi anlatayım, 
Sırrı Bey! İnsan, ne kadar zuhu • 
rata tabi olsa, gene bir niyet, bir 
maksatla hareket eder. Niyetim 
şu; evvela barları şöyle bir dolaş· 
mak! 

Sırrı Nevres, hemen sözümü 
kesti: 

- Şimdi barların mevsimi de
ğil... 

Niyetimin mevsimsiz olduğu • 
nu ben de biliyordum, fakat her en 
gele ı·ağmen sebat ediyordum. Ge
rilemek, Sırrı Nevresin zaten uya· 
nık olan şüphelerini daha perçin • 
!emek demekti. Bu, benim aleyhim
de idi: 

- Barlar, yazın kapanıyor mu? 
Sırrı Nevres, cahilliğime saffe. 

time görüyordu: 
_ Bar, dediğiniz kaç buçuk 

atiıaıye a11i!e91~u:y"'"!"'"""';-.'l'~~~..-~~'""":'":W~~~~~...., ..... ~ 
rünce , hemen Esnaf bankasına Buradaki tabii.iye Mta~yon. ~ 
müracaat ederek parasını istemiş- da, karaya oturan bir ııem1deki '!"' 
tir. Fakat banka, parayi iade et • cuları kurtarma tecrübesi yapıl• 
mek imkanı olmadığını bildirmif- mıfhr. 
tir. Bu tecrübelerden bir kııını krr 

Belediye teminat veriyor radarı bir kaç yüz metre kadar 
Tahlisiye idaresi bunun üzeri- çıkta batan bir gemideki kazall" 

delen. halat atmak suretı"le •-·r ' ne mahkemeye müracaat etmiş • "'" 
tir. Fakat bu sırada belediye tah- tarmak şekl-inde ohnuttur. 
lisiye idaresine müracaat ederde, Diğer bir tecrübe de 12 
iflas talep edilmemesini ııöyle- tarafmdan idare edilen tahin" 
miş, sermayenin tezyit edileceğini sandalile yapılmı§tır. Tahlisiyel 
ilave ederek, bankanın vaziyetinin dalı muhtelif manevraları sebu 
düzeleceğini temin etmittir. le yapmıftır. Tecriibelerde t.h 

Tahlisiye idaresi belediyenin • lisiye efradı beklenen sürat ve 
bu mülahazasile ikna edilememit bareti göstermitlerdir. Celil 
ve fdare bu sefer İktısat vekile- buradan, tahlisiye umum uı·· .111! 
tine müracaat etmi§-tir. rü Necmettin Beyle, Rumeli t; 

lisiye müdürü Osman Beye ve. 
İktısat vekaleti, tahlisiye ida- ğer zabitan ve efrada memnun! 

resine parasını Esnaf bankasın • yellerini ifade ederek ayrıhıllf ' 
dan çekınesi için derhal emir ver-
miştir. Banka, tahlisiye idaresile tır. Vekil Bey bugün Denizyollr 
yaptığı temas neticesinde ayda iki 
bin lira vermeğe razı olmuşsa da n idaresinde tetkikat yapacaı;:;:,; 
bilihara bu parayı da ödeyeme • dır. Ayni zamanda bugün S .. 
miştir, • Bankın fabrikalarında da ziyarel' 

Bunun üzerinedir ki tabii.siye i- ler yapmaları muhtemeldir. 
daresi mahkemeye ve icraya müra- Celil Bey yarın saat 11 de .. 1! 
caat etmit ve Esnaf bankası bak- Bankaıının Galata şubeainin k~ 
kında haciz kararı almıştır, şat resminde bulunacaklar ve '1ı1 

Şimdi, Esnaf bankası her ıey- günü saat 10 trenile Herekeye 
den evvel tahlisiye idaresinin 42 re'ket edeceklerdir• Vekil Bey }-1~ 
bin lirasını ödemek mecburiyetin- reke fabrikasını ve lzmitteki ki 
dedir. Banka, yapacağı tahsilatla fabrika11 mahallini tetkik edece!'' 

!erdir. 
evveli tahlisiye İdaresine olan bor· k 
cunu ödeyecek, ondan sonra di • Hereke ve lzmitte 24 saat ~ 
ğer borçlarını ödeyebilecektir. dar kalacak olan İktısat vekili 

perıembe aabahı Ankarada bıJ ' 
Muhittin Bey ne zaman gelecek? lunacaklardır. 

Vali ve belediye reisi Muhit
tin Beyin tehrimize avdeti bek • 
lenmektedir. İstanbul umumi mec
li•inde Muhittin Beyin vereceği 
iza:hat~ dair olan evra'kı:n ihzarına 
dair belediyeye henüz bir tebligat 
yapılmamıştır· 

Maamafih Muhittin Beyin per· 
fembe günü ~riıııize dönmesi 
si heklenmektedır. Şehir umumi 
meclisinin de pertembe günü fev
kalade içtima yapması çok muh
temeldir: 

Muhsin Beyin mcktubn 
Bazı gazetelerde ticaret mü • 

dürü Muhsin Beyin Emaf banka
sı meselesi hakkında gazetelerin 
yazdığı yazılara dair bir beyanatı 
çıktı, ve bunu takip eden neıriyat 
yapıldı. Dün bu hususta Muhsin 
Beyden şu mektubu aldık: 

"Vakit gazetesinin 25-IV .934 tarih 
1i nüshasında Esnaf Banka&ı hakkın
da ıahsıma atfen neırolunan beyana
tın esası olmadığından mezk\ır gaze· 
tenin ertesi günkü nüahaaile keyfiye· 
ti taahih ettinnit idim. 

27-IV-934 tarihinde çıkan Haber 
gazeteııi iae bu beyanatı aa.hih adde
derek ve tekzip edildiğinden haber
dar olmayarak bir takım yersiz mü • 
talaatta ve neıriyatta bulunmufbır. 
Esnaf Bankuı lıaklonda gazetelere 
hiç bir söz ıöylemediğinı gi.bi hiç bir 
zaman gazetelerde yazdann ta.ani e9 
aeri olduğu kanaatinde dahi bulun . 
madığımdan keyfiyetin .... ,, 

Teşekkür 
Merhum Kemalettin Saıni r 

§anın a~e ve kardeşlerinde~ al,.., 
ğımız hır mektupta kendılerıv 
taziyet beyan edenlere ayrı a~ 
cevap vermek mümkün olmad•S t 
d bh .. 'il' an u usua ıçm gazetemız 
sit etmekte oldukları bildirilıU~ 
tedir. /. 

Türkiye lş Bankası Iatanbııl 
Şubesinden : ,! 

Bankamız Galata Şubesinin f' 
ma merasimi 30 Nisan 1934 si 
zartesi günü öğleden evvel 
11 de icra edilecektir. 

18iUiy~t 
Aınn umdesi "MiLLiYET" tit 
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seçen aüıbalar 10 kuruıtur.- ~ .. i 
matbaaya ait itler için müdiriyete ,.,,li 
caat edilir. Gasetemiz ilin1arın ıne• " 
tini kabul etmeı:. 
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Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınıı0 Telefon : Beyoğlu 4.4888 18.3 

tane ki? .. Yanm saatin içinde hep
sini dolaşabiliriz. Fakat hepsinde 
esneyen garsonlardan, esneyen ka
dınlardan başka bir şeye tesadüf e
demiyeceğiz. Buna emin olun .. 

- Bizi görünce hepsi uyanır
lar. 

Sırrı Nevres, hoşnutsuz hoş • 
nutsuz başını geriye itti: 

- Bu uyanıklık, bizim zevki
mizi uyandırmaz, beyefendi. 

Onun bu cevabı , kalbimi geniş
letmişti. Sırn Nevres, istediğim 
yola kendiliğinden yürümüttü. 

- Bu uyanıklık, bizim zevkimi
zi uyandırmaz! 

Diyordu. Demek benimle be • 
raber gezmeğe, beraber dolatma
ğa karar vermİ.§tİ. Bu kararını, ken 
disi o kadar tabii buluyordu ki 
hissettirmek şeklinde değil, açık • 
ça ve katiyetle söylüyordu. Onu, 
biraz daha açmak lazımdı: 

- Peki, Sırrı Bey, nereler, bi
zim zevkimizi uyandırabilir. 

- Sırrı Nevres , kolunu salla
dı: 

- Çooook.. neresi yok ki! .. 
İnsanın parası olsun yalnız! 

Ben, keyifli keyifli gülüyor • 
dum: 

- Ondan yana sıkıntımız 
yok.. 

Sırrı Nevres te gülüyordu: 

- O halde mesele yok! 
Eğildim ve gizli bir sesle 

dum: 
- Peki, ne yapalım? 

b. ı• 
Sırrı Nevres, esrarlı ır 

cevap verdi: I 
- Dütünelim. Zuhurat••, 

tabi olmak ta bir parça z•' 
dır. · .. 

- Fakat dütünınek ~ 
muayyen hedefler bulunınalı• ., 
mı. 

1 
- Bunda <la haklısııııı· 
Durdu, ve çok bildiğif!iıı 

da grurunu duyarak ve dıl 
rak söyledi: I 

- Barlar acemiler, to>'. 
b 1 .'. d" s -iıı• ya ancı ar ıçın ır. e ... 

delim. 
- Seminiye mi? e 
- Dünyanın en takrakı 

lı, en şirin kadını .. 
H • b" j1 - ususı ır ev ın ·. 

- Hayır .. Hu$usiyetlı 
mahveder. ti 

Bir cigara da ben yakıU~ 
- Ben, bu sergüzettl 

geçtim. 
- Neden? 10 

Ç .. k"" be · korkııtıı - un u nı ııı 

nuz .. Bu yaştan sonra tu1f
1 

ııı 
Sırn Nevres, ınan• 

güldü: 'l/PeJ 
-B• 
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Gü~~D y©ı~o 
.-.-ı. ilsa. ba.ka•-.~•z 

Bir haftalık dahili ve harici vakayii takip ediniz 
en şayanı dikkat bulduğunuz hadise baklanda 

bir yazı yazıp bize gönderiniz. 

En güzel yazılmış makalenin sahibine: 

5 lira 

Memlekette güzidelerin rolu 
ikinci gelen makalenin sahibine: 

2,5 lira. 
Hakkı telif verilecektir. 

Maarif inkılabı memleketin hudutlarını, seviyesini 
ve kudretini tarsin eden bir zincirdir. Her 

vatandaş bu çelik zincire bir halka ilave etmelidir 
Üniversite gençliğinin bir köy ı ce~i, vatan evl~tl~rına ~ilgiyi ta • 1 

kolu tetkil ettiğini ve gençlerin mım etmek, bılgl zevkmi atıla • 
bot zamanlarında tatil günle • mak, memlekete yapılacak en bü-

vurulan bir tek fiake, bütün dün
yada derin aki.ler tevlit etmekten 
hali kalmıyor. 

Bu musabakaya yalnız lüeler, yükırek mektep talebeleri iflİrak 
edebilirler. Yazıların gazete yazısıyla azami ?5 ve aıgari 30 
satır olmaıı, kağıdın bir tarafına yaztlmıf bulunması lazımdır. 

Bu yazılar cuma günü aktamına kadar elimize geçecek 
tarzda postaya verilmelidir. 

rinde köylere d ğılarak köy ço • yük iyiliklerden ve bunun zevki en 
cuklarını, köy h:lkını okutmağa büyü~ ~eyecanlarda~. bi~idir. 
teıebl büa edeceklerini memnuni • dBılgbh~er rye k:r'~~ır. ~ilgi 
Yet e okuduk • Genç! in bu fikir· sa e 11 ı c etten eg , aynı za-
l~rini alkışla kartrlarerve kendile- manda umu.mi bir no,!ctabi.

1
nazaukrdan 

rıne can ve gönülden muvaffakı· ömrü beşen uzatmaga ı e m • 
Yet dileriz, tedird ir. Çünkü bilgi gacırtılı kağ-

H nilarm yerine timendiferi koymut, 
ın· atı~lardadır ki hundan tah • tayyareyi kullanmıştır. Bunun için 
veklln hır ay kad~r evvel , Bat • de evvela okuyup yazmaktan, o • 
nı nı.eml~~etteki okuma ve yaz. kuyup yazma zevkini bütün mem
te a ~Levıyesını halkın gözü önünde lekete atılamaktan başlamalıyız.. 
1 !tm etmiş, hükümetin bunun • b' ' "k · kıl ' b 
•a ınücad 1 · · bildik! . . Memlekette uyu ın a ımı • 
anlatınrı e e~n t~1fi 1 e::~~~ı. za kadar daima pasıif bir rol oy • 
herkesin ~e "'~"n ka ge mef ~ıı:1'1ı nayan kadını bugün actif rol oy • I 

umm11ıge al'!ı s eroer ff k k ld k B 
olması l" ld· " · · k b' ı· namaya muva a ı ı • u mem-

azım ge ıgmı açı il' I· 1 k üfu' • • b ' k j sanla söyl · f e et n su ıçın ır azançtır. 
emıı ı. Çünkü ekseriya keyfiyetlerin ke-

0 zaman gazetelerde anketler miyetten büyük bir rol oynadığı 
dçıldı. Heı'ke~ ~mmiliği kökün • muhakkaktır. Bugün Musanın ev-

e? kazımak ıçın ne yapılmasına !atlarına bakınız. Bütün dünyada 
d~~r beyanı mütalea etti. Ve bir atağı yukan on yedi milyon nü -
:ınuddet sonra yavat yavat halk a- fus tetkil ediyorlar. İki milyar a
raa~~a bu itin ehemmiyeti hara • damın karşısında bu on yedi mil-
retını kay'beder gibi göründü. yonun ne ehemmiyeti olııhilir?. Fa-

Fakat son tetei>büsten anlıya- kat bunların kendilerine mahsus 
ruz ki Batvekilimizin gösterdiği bir kuvveti vardır. Her yerde her 
Yolu b " t" h·ı '- e memlekette büyük rolleri oyna • 

, u un vuzu ı e anı.ayan g • k d 1 .. .. · ne·· . . .". . hu ma ta ır ar. Çunku 17 mılyoınm 
un.rversit~ gençlıgıdır. Ve aşağı yukarı 15 milyonu belki bir 

g~çlık hakıkaten Türle vatanına, kaç lisandan okuma yazma bilir. 
~urk inkılabına, ve Türk fazile • Ve çok mühim bir kısmı frenkle-
tıne layik bir gençliktir. Vatan için rin Elite dedikleri sınıfa dahildir. 
nıeınleket için çalışmayi tiar edin- Onun için Almanyada kendilerine 

ıniı feragat uhibi hiaai selim aa • ~ 
hibi bir gençliktir. 

Bütün memlekette okuma se • 
viyeai nedir? .. 1924 senesi iata • 
tistiklerine bakarsak kara cehale· 
tin büyüklüğü kartıaında gözle • 
rimiz kararır. Bereket versin o ta
rihten sonra yapılan yeni harflet 
inkılabı, o tarihten sonra açılan 
millet mektepleri bu yüz.de 90 ce
hale ti aıağı yukarı yarı yarıya İn· 
dirmeğe muvaffak oldu. 

Fakat bu da kafi deıildir. Yiır
minci asır medeniyetinde okuma 
ya~ayi bilmemek sade ayıp değil 
aynı zamanda büyük cürümdür. 
Bilginin memleketin umumi kuv· 
vetleri üzerinde büyUk bir tesiri 
vardır. Bilginin nüfus üzerinde, 
çalışma kabiliyeti üzerinde oyna • 
dığı ı'Oller muazzamdır. 

Sağlam bünyeli, sağlam düşün- ı 

' "'~:\. 
~ ~ 
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Senfonik konser 
Cümhuriyet Halk Fırkası Şiı· 

li nahiyesi gençler birliği tarafın
dan tertip edilen 150 kiıilik koro 
ve orkestra heyetinin konseri 29 
nisan pazar günü saat 8 50 de 
Fransız tiyatrosunda veril~k -
tir. 

Konserde Beethoven'nin sen • 
fanileri çalınacaktır. --

Konferans 
Yn.rın saat 17,30 ela fıtanbul Halkevi 

konferans salonunda T. ski Birlik reiai 
Tevfik Bey tarafından " Anad 1 d k. l' "' ' . ,. o u a ı 
genç ıgmuz mevzuu etrafında bir ko· 

Bunu okuma yazmanın dün -
yadaki kuvvetini ptermek için 
bir misal olsun diye yazdık. 

Binaenaleyh memleketteki gü -
zidelerin miktarını fazlalutırmak 
için evveli bunun alfa~inden 
Yani okuma ve yazmanın tami -
minden batlamalıyız. 

Şimdi memlekette okuma-
{ i ve yazmayi ne,retmeğe fUUr· 
a te§ebbüs eden üniversite genç • 

:iği vaktile ne idi? Onlar da ev • 
ıela alfabeden okuma ve yazma • 
/İ öğrenmekten başlamamı1lar 
.. uydı? 

Maarif inkılabı çelik bir çarh
'. ır. Bu çarhın ditleri birer güzide 
oirer münevverdir. Bu çaı'hı çevi
ren ve önlerindekileri kendi ham· 
!elerine, kendi devirlerine katan 
o münevverlerin içind~ kaynayan 
ateş ve imandır. 

Memleketi kuvvetlendirmek 
vatandaşlann seviyesini daha yük
sehmek için bilginin demir zinci
rini her tarafa yaymalıyız. 

Ve her Türk bu zincire elinden 
geldiği kadar h.alka ilive etmek
le mUkelleftir. Üniversitenin ıu • 
urlu gençliğini bunu anladığı ve 
tatbtk ettiği içindir ki bütün he • 
yecanıınızla alkışlıyoruz. 

• • 

Müsabakada kazananlar 

Ankara mülakatı 23 nisan 
Son eiinlerin en fazla dikkate değer Büyüklüğümüz ölçüıiız olduğu için 

badiaesi muhakkak ki dost Yugoılavya büyük giinlerimiz de aaymzdır. 23 Ni • 
Hariciye Nazırının Ankara'da batta Bü- aan, onlardan biri . .. Kara yazonızm Üs
yük Şefimiz ·olmak üzere Türk devlet tüne doğan bir akgün.. 23 Nisan, yok· 
ve ıiyuet adamlarile yaptığı müzaker.,. luk uçurumu batında, Türk iradesinin 
)erdir. varlıkla ayaklanmaıı, kökreyiıidir. Bu 

Küçük itilaf ve Balkan miıaln ıribi uğurlu dönemeçten oonra, Türk ihtilalci
ıulhu11 tarsin ve takviyesinde mühim bi· leri Buyük Bafbuğun izinden yÜrüdüler 
rer ami.l o]mağa çok müsait anlaın.lann bir çok çetin ve 7.orlu Nvatfardan "'Üz' 
kuvvetli bir unıuru olan M. Yevtiç'in akı ile çrkblar. Çü~.kü hız ve &'Üç aldık· 
inkılap merkezimizdeyaptığı konutma • 1..-ı kaynak, milletin özü, can daman, ira
larda iki memleket araaında gittikçe ıık· deıi idi. 
lattıiı tezahür eden münaaebetlerin he- Bugün hCT gönül ~inç içinde yÜZÜ• 
yeti umumiyeıi, bilbuaa Balkanlarda hu- yor. S-üyük günleri yaralan, onların 
dutlan keWet altına koyan, sulhçü teıir- hem yaaını hem ıevincini tadan ağabey· 
leri pek_ bariz olan misakın aon aafhau, lerimiz, bucünlerin hem yaıım hem se. 
ile Balkanları yakından alakadar eden vincini k.üçükken ve delikanlı iken Y•tı· 
muhtelif meseleler üzerinde görütülmüt· Y~ b~g~ınun ırençleri, bu günlerin yalnn: 
tür. ıevınc~ nı ta~~ .. ve Y•t•Y•n bucünün kü· 

Harici siyasetindeki ülküıünü "Yurtta çüklen - buyuk Y•nnın gençleri ve bü
ıulh, cihanda sulh .. ,, vecizesile ifa.ele e- yükleri - hep bir arada bayram yapıvor. 
den cllmhurİyet hükılmetinin on aeneden 23 Nisan ve çocuk.· 23 Niaan'ı yara• 
beri ıulhün teaiai ore kuvvetlenmeıi için tanlar, bugünü çocuk bayramı yapmakla, millet hakiıniyetinin çocukla olan yakın 
gösterdiii candan ve yüluek aamimiyet iliıiiini yerinde bir ıeziıle kavrayıp or
bugün bütün dünya taı;afından. adeta. ıröz taya dökm~ oluyorlar. Bu, yüce bir 
le l'Öriilüp elle tutulabılecek bır hakikat memleket itini omuzlamak demektir. 
halini almııtır. . • B ( k ) 1 k b Doot Yugoılavya bükümeti de Umumı u, çocu yarın ı an ama ve unun 
h•-ten btti gCTek tarlü, gerek orta Av· gerçek yapmak için adım atmak demek-

- r \h ·· tir. Bu atılan adımın bugün iıte görü • 
rupa'cla tam ve müıtakar bir su ve mu. ..ıemet bava1t yaratmağa çalıtmıı bu nürdeki yemiılCTi ' ' her bucakta tallı aes· 
feyizli yolda bizimle aynı iıtikameti ta· \er, cıvıltılar, kanat çırpışlar.• aevinen, 
kip etmiştir. bayram yapan, gürbüz ve 51iılü çocuk· 

lar . . Bunlan görünce ıöğsümüz kaban
Birkaç ay evvel Büyük Şefimizin Yu- yor, arkada bıraktığnnız 14 yılın Öteıin· 

goılavya Kralı Hazretlerile yaptığı mü- de gizlenen karanlık çağlan anıyoruz. 
lakatta, cenubu tarki Avrupa ıulbuna iı- Fakat geçmiıteki büyük günleri, e9ıiz 
tinatgih olacak kıymetli teırikimeaainin zaferleri unutıruyan ve gelecek günleri 
aarırlmaz temelleri at ı lnuştı. hep o özlü atılıtla varlamağı dilek edin. 

iki büyük devlet hariciye nazırlannrn mit olRn bugünün genci, realiti'nin gÖ· 
züne dim dik bakmaktan, onu olduiu ai .. 

beynelm.i1cl politika "fonnalitf!" lerine bi görmc-kten çekinmez. 
aaplanınıyarak baıhca vasfı mütekabiJ u. lıte gerçeğin gönülleri ırzlatan yÜıtÜ: 
mimiyet ve hüsnüniyet olan nutukla· mektepsiz çocuk, İşçi çocuk, auç:lu ço .. 
nndan, nqredilen reımi tebliğden anla- cuk, baıtalıklı çocuk, budala çocuk, di-

d "k lenci çocuk, piç çocuk. . . Bunlar da 
tddrfına göre sulh davaıın a aynı yu • Türk çocukl..-ı, bunlar da bu toprağın 
ıek hiılerle meşbu, aynı azimle merbut çocukları. . . Şehirlerin, kaıabaların ba
bulunan Türkiye ile Yugoılavya araaın• knnırz çocuktan; tezek örtülü kerpiç kö
da Ankara' da rnevzuubahıedilen biitÜn yün, Bozkır ananın gözden ırak çocuk
meoeleler bilha11a "Balkan Ballcıutlıla- lan .. Tablo pek korkunç ve göz karar· 

Şereflı" bı"r nndır,, bedeli üzerinde tam bir noktaina· tıcıdır. Gevıek ve ıründelik bir acı._ 
zar mutabakati baaıl olmuıtur. duyguıu bu düiümü çözmek için elver· 

M ff k 
Balkan anlaımaarnın tam ve mükem • mez. Bu bir düzeltme. unanna iti ola· 

U Va a ı yet mel bir tekil alması için Bulgariıtanın maz. 14 yıl önceki 23 Niıan, aert ve yıp-

R 
· · d da ı'ıtiraki !izımdı. Ancak misakı imza. • ratıcı bir hava içinde yaratddı. Baıbui 

esmını ercettiaimız· Haıan b T" k · .. d buld "· lıyan dört devletin bütün gayretlerıne unun aımru ur ozun e u. Bu 
Mazlum Bey Cenevre üniverai • rağmen Bulgar doıtlarunız iıtirak etme- büyülü güç, içimizde saklıdır. Onu kuL 

tesi Hukuk fa • mekte anl&fllmar bir 11rar göstenniıler- lanmak, iıelemk kalır. Kıqtmıada duran 
kültesi mezu • d' büyük it bir (bilgi • ülkü) işidir. Bunu 
niyet imtihanla • ırM. Yevtiç'in Sofya'dan geçerken Bul· her yurt bucaiına temelli olarak yaymak 
rını yerli, ec ... gar sazetelerine vaki beyanahndan anh- aerektir. Nice yükıek dütünceler vardır ki, yayılma meydanları dar bırakıldığı 
nebi diğer tale • yoruz ki Ankanı'da bu komıu devletin için kııır, kabuklu ve verimıiz kalmışlar-
beler arasında de miaaka dahil ohn.mnı kolaylaıtırabi· dır. Külıür ve iılkü yayını, ancak dava· 

leeek bir fonnül bulunması da konuıul- l•ıan bir propaganda He olur. Dünün 
birinciliği ka .. muıtur. Ankara müzakereleri cerey n kalıplatm•f, yerinde .. yan, yalnız öğütçü 
zanmak sureti .. ederken diğ'er taraflftn Bulgari•tan Bat- beylik propagandası, buaiinün havaıında 
le ikmal etmİ§ vekili M. Mutanoi'un ırarbi Avrupa'ya bannarnaz. Propagandadan beklenen, 
ve diplomasını yaptığı seyahat, Fransız ~.iyaıet ~damla· kalabalığı çeken, saran, duıündüren ve 

!C sıtıhat 
Müvazene 

ve 
Ahenk 

T 
abiatte ve bütün kai • 
natta olduğu gibi, in • 
sanda ela her şeyi /azla 
veya noksan bir muva· 
zene üzer:ne istinat e

der. Muhtelif azala~ araaında meu
cut muvazenenin bozulması bir ta
kım karıııklıkları, buhranları do
ğurur. Bu, akd hakkında da böy
ledir. "Muvazenesiz bir adam,, de
diğimiz zaman neden bahsettiğimi. 
zi herkes anlar. 
Eğer bu muvazenesizlik bütün 

bir cemiyete veya bu cemiyetin bir 
kısmına sirayet ederse gene karı
fıklıklar ve buhranlar bekliyebili
riz. 

Bunun gibi insanın vücutça ve 
ahlakça sıhhatte bulunması her 
şeyden evvel b:r muvazene meae
leıidir. Ve kadın güzelliğinin ba~
lıca fart/arından biri de muvazene 
ve ahenktir. 
Eğer genç kızlarımız, güzellikle

rini bütün hayat müclcletince değil
se bile uzun za.man muhafaza et
mek istiyorlarsa, kendilerini, bu 
muvazene ve ahengi temin edecek 
olan birtakım hayati kaideler altı
na aokmak mecburiyetincleclirler. 
.Jütün ilratladan, fazla yemekten 
fazla zevkten, /azla zihin ve becl;n 
yorgunluklarından tevakki etmek 
zaruretincl eclirler. 

I' epimiz biliriz ki "her şeyin if-
rat · d. b 1 muur ır,, u eıaı1ı kanuna te-
tabuk etmek için bu hususta irade 
sahibi olmak lazımdır. HılzısB<h· 
hanın ela esaslı prensipi budur. 
lean • laquu Rouueau ela Emile' 
inci e buna işaret etmif ve "hılzıs
aıhha, bir ilimden daha ziyade bir 
Fazilettir., demiftir. 

Çok :z:-ıan yok k. b"t" J .. ..1 ... ı, u un aunya-
ua oldu_gu gibi biule de kadınlar 
zeraletı hareketırizlikte buluyorlar, 
hele genç kızlar, atıl bir •urctle bir 
erkeğin günün birinde kendilerini 
alıp götürmesini beklemekten ba~
ka bir fey yapmıyorlardı. Yegane 
mefgaleler~ her öğünde bef altı 
kap yemek yemek ve uyumaktı. Bu 
kötü rejim kızların vücudunu bo • 
z~yor, J_imağlarını uyuftUruyorclu. 
Bır vakıt geldi ki akmlamel ba,la
dı. Vücudun zeraletini, incel:ğini 
"!uhalaza etmek için harekete, ih
tıyacı olduğu hiuedildi. Fakat her 
ne~e,..e orada durulmadı; ifrat ci
hehne sapıldı. Zerafet •••kalığa ka. 
clar ileri götürüldü. 

Bir defa daha tek·'ar edelim ki 
bu ifrat, kurunu ulaclan beri güzel
liğin esası olan ahenk ve muvaze
neye mugayirdi. Yunanı kadimden 
Romalılardan kalan heykellerin 
güzellikleri iskelet g:bi sıakalıktan 
ve duba gibi ,i,manlıktan çok u -
zak olmalarında değil midir? 

Zaten mantıkı son zamanlara 
kadar devam eden fikir abidesinin 
estUlı temeller:nden birini teş .'ıil 
eden Ariırtote bile lelsefesincle "/. 
ticlal" i tavsiye etmiyor muydu?. 
Nihayet neden sonra anlafıldı ki, 
akli ve tabii bir surette tatbik ecl İ· 
len vücut idmanları, her türlü il
ratlarclan, alkolden, uyuftururu 
maclclelerclen, sigaradan tevakki, 
inıanın vücudunu, ahlakını ve lik· 
rini korur ve busurele güzelliği te• 
min eder. 

Bunun için genç kızlarımız, fİf· 
manlığa olduğu kadar ıuıkalığa 
kar,ı da mücadeleye giri,melicfi,.. 
/er .• Türkiye genç, dinç, gürbüz, 
dimağı ve vücudu sağlam gençlere 
muhtaçtır. Sanatoryomluk insanla
ra değil ... 

Genç kızlar yüzlerinin rengını 
sıhhatten, cluclaklannın kı:ııllıi(ını 
vücutlarında kaynayan gençlik a· 
teşinclen almalıdırlar . •. 

MAYIS 

Cuma sabahı 
1 

rile yaptığı temaslar ve dor~lcr mı":kının boyuna aıılayıp ~ıliyen bir bava yarat-
--<>- a mıştır. Maz - mühim bir uzvu olan M. Tıtuluko nun k B b' ld B ld 

T 
)um Bey Edır, • B Ik ma tır. u, aarp ır yo ur. u yo a ı'mtı'hanı) na .-'·m•k gerektir. Bu yolun •• b k ·· ı • • bu aralık Pariı'te bulunmaıı a an an- 1 d b'I ba ,.... • U Cr U OS cemıyctı M J B ı· 1 · L-J'-' · · b. ya nız uyan, 1 en ve ıaran baılar u"lku- cu·· yolcuları bundan çel<inmiyecekle-

az um ey ne ısesini, MüJ- laımaa _,. telifi edi meaıne "" ... ıyı ır · .. b'I' • , yuruye ı ır. ri ..;bi, böyle bir imı.ihdanı kendi kkendi.le-

vuıma yapılacaktır. 

T
" k . T ıçtımaı kı'ye ekteb' si veıile t-kil edebilir. . . . . Bi · b ı (b .. ı •· 

K .-
ur .. •Y. e u ı •.'ng ·•e Otomobı·ı m ı • -, d 1 b l ki A zım ayram arımızın ız ve suç ft. rı'ne ve daha çok tıtız avranara verır· 

1 
v • b · Hiç fÜphe etmedert enı e 1 ır r~ - ı ·ı ·b· b. k d' .. ı· obu ıle M·11· f d latanbul Tüberküloı cemı·y•ti· a•I '- yası şu esmi de birı'ncı'likle bitir- lk ı ı d ma gun en gı 1 ır en ıne ırore ıii var ler. Herkıil'ün karııaonda boyun bükece-ı ıyet tara ın an • , "" kara müzakereleri Ba an 1 ar araaın a d B b • ( .. ·ı· ) ( ı 

te t
• d'' ı· çtimalannın ı'kincisinı' 1 Mayıı salı gu··. mİ•tİ. " b ) · JT. a, ugun muıpet 1 ım ve güze ı:· ı· bu aava•ı bu gibi baılar kazanac k, 

• 
r ıp e ı.en Otomobı·ı Moto- • teıriki meııai ve anl .. ma munaae et en· ti ) b - ba 1 O ' , ki ı .. t 6 30 d C • 1 · ı da E b S ., b . d ıana ar uyrugu, 'arımıza nuncu onl•nn ~u"kıek ahlaklı olgun ruhu (Boz:. 

1~
,,,. sı et B · ·kl 1 nu ıaa , a aga og un ti ba on muvaffakıyetı• kenda tab • nin tarıinine, bilveıile sulbü da a :uya e ı L- · ı ı · d · n ' " • ••• et yarı' annın ya- d ı d akd d k yı uayraırunın ıe..ınç i '"' eri ıçin e ll'ır· kır) 1 yediveren çayırına çevirecektir. 
"'J pılacağı gündür. o ası ıa onun a e ece ve meıleğe ıına olduğu kadar, memleketimiz kuvvetlendinneğe matuf o\muıtur. di. Artık ıevinçlerimizi, bafanl•n iıle-Jıı ,Y ı ait muhtelif tebliğler yapılacaktır. namına da İyi tesirler bırakmıı • /, Galataıaray Li.uinclen rin verim ölçüıüne göre artırabiliriz. Her Un.iversite Edebiyat Fakültesinden 
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HİKAYE 
Hocanın burnu gibi 

Bu hikayeyi bir arkadaş bana 
nlattı: 

"Hocanın biri cerre çıkmıf. Han-
i köye gitse gene kendisi gibi cer-
e çıkmıf "manii rızk,, bir hoca ile 
rşıl,..ıyormuş. Bakmı' olmıya -

ak, şark vilayetlerinden birinde 
ağ yamacına abanmıt bir köye u
a.şmış. Oh, bu köyde ba,tta hoca 
ok. . İçi ferahlamıf. 

Köylüleri başına toplamış, baş -
amıf viız ve nasihate ... 

- Şimdi ramazanı mahı gufran 
çindeyiz. 

rlir ,ey anlamıyan köylüler biri
irlerine bakıfIDıtlar. Hoca farkt
a varınca aormuı: 
- Siz ramazan nedir, bilmez mi 

iniz? 
içlerinden en akıllısı cevap ver
ış: 

- Biliriz, Ramazan insan adı
ır. 

- Y oook, ramazan mahı sıyam
ır. Ben size akaidi diniyeyi öğr e
ceğim. Galiba siz namaz nedir o

da bilmiyorsunuz. 
Hoca Efendi köylülerin hakika

en namaz dahi nedir bilmedikle
rini anlayınca, evveli abdesti, son
ra namazı tarif etınif ve demit iti: 

- Şimdi ben imam olacağım. 
En önde bulunacağım. Ben ne ya
parsam, ıiz de onu yapacaksınız. 

Köylüler tarif mucibince abdest 
aimıt!ar, köy odasında imamın ar
kasına ıaflamnışlar. lmam ne ya
parsa, cemaat te aynını tatbik edi
yormuf. Bittabi secdeye vanlmı,. 
Fakat köy odası harapça bir yer 
olduğu için imamın burnu nasılsa 
taban tahtalarının yarıkları arası
na girmit ve bütün cemaat aynı 
şekilde bütün cüsselerile secdeye 
varınca iki tahta sıkışmış. Hoca 
bir tür:ü burnunu çıkaramamış. 

Evvela şöyle söylemiş: 
- Yahu, burnum sıkıttı. 
Secde halindeki cemaatte keza: 
- Yahu, burnum sıkıftı. 

- Ayağa kalkın, belki tahtalar \ 
açılır. 

Cemaat daim& aec.de halinde: 
- Ayağa kalkın, belki tahtalar ı 

açıTır. 

- Burnum kopacak be insanlar. 
- Burnum kopacak be insanlar. 
- Siz ne laf anlamaz teylerainiz 

yahu! 
- Siz ne laf anlamaz teYlersiniz 

yahu! 
_ Hay Allah belanızı versin! 
- Hay Allah belanızı versin ! 
Hoca fC>yle bir zorlanmıf, kendi-

ni kurtarınıt ama, burnunu da tah
ta yarığında bırakmrf. Yüzü gözü 
kan içinde hala secdede yatan ce
maatin sırtlarından geçerek, bir 
daha gelmemek üzere köyden kaç
mıt, gitmif. 

Hikayenin arka tarafı var: 
Eski devirde hükfunet ordu için 

Jngiltereye on bin kat elbise ısmar
lamış. Fabrikadan Harbiye Neza
retine bir telgraf: 

- Siparişniz yola çıkarıldı. 
Harbiye Nezareti de derhal on 

bin kat elbisenin parasını gönder
mit. Bir müddet sonra sandık san
dık elbiseler gelmit, vapurdan çı
karılmıf, levazım ambanna nakle
dilmi,. Sandıklar açıldığı zaman 

bir de ne görsünler, hepsi çocuk el
bisesi .. 

Derhal fabrikaya bir telgraf: 
- Siz bize çocuk elbisesi gönder 

mitsiniz. • 
Cevap - Evet, biz size çocuk el 

bisesi gönderınitiz. 
Tekrar bir telgraf: 
-İyi ama, biz &izden asker el

bi&eai istemittik. 
- Evet, siz bizden asker elbise

si istemittiniz. 
- Ama siz bize çocuk elbisesi 

gönderdiniz. 
- Maalesef biz size çocuk elbi

sesi gönderınitiz. 
Bu minval üze~ bir haylı telr

raflar teati edilmit, edilmit ama, 
ne olmutaa milletin parasına ol -
mUf. 

SEM 

La Turquie 
"Milliyet" in fransızc:a nüshası 

olan «La Turquie» gazetesinin a
bonmanlarına gösterdiği sühulet: 

La Turquie Türkiye ve Ecnebi mem. 
leketlerindeki abonelerine bir hizmet ve 
holaylık olmak üzere faideli bir tefd>
b5ate bulunarak gerek Türkiye ve ge
rcloe Ecnebi memleketlerdeki tüccar, 
kcmisyoncu, ithalit •e ihracat tüccari, 
fabrikatöT, aan'at.kiır ve tıelmiayenteri 
birbirine tamtmak ve icabmcla abone· 
krine büyük ticarethanelerin, t&nınmlf 
finnalann, Doktor, Ankat, otel, plilj, 
lokanta umumi bahçe veıair büyük ve 
marul mahalleri bildirmek üzere bir 
sütün açıyor. Bu sütunda Istanbul, vi
layetler ce e<:nebi memleketlerddci •bo
nrJerinin iaimleri adrealeri "l'e mesleki 
ilf:nlan meccanen n99redi)ecelctir. Bu 
adres ilinlannda müracaat ınaksat
larmın izahı lizmıdır. Bu sllfttle abone• 
ler ticaret ve itlerini ayni zamanda ha
ri<:te de tanıtmak fırsatım bulabilecek
ludir. Bu ınakıalla gönderilen ili.nlann 
Üort bet H.lırı l~caYiiz etmemesi Jizım.. 
~.r. Her üç •ylık abonenin illnı üç cle
fa altı aylıklık abonenin dokuz defa 
12 aylık abonenin yİrmİ defa tekrarla.. 
nacaktır. Gönderilen ilanlarda abone 
nımıaraaının bildirilmeıi her 'tekerrür 
için de (2) kurut pul gönderilmeıi la. 
:mnclır. 

La Turquİe abone liyatlan 
Türki1• i~in E~nehi memleket için 

Lira Kr. Lira Kr. 
Müddet Ay - - Müddet Ay - -

3 3 350 3 550 
6 

12 

6 5 50 
12 12 -

6 10 50 
12 20 -

Haftanın ıiltlyesi ) 
akikat, her zaman hakikat •.. değildir 

3 Yazan: AKA GUNDUZ 

- Aman beyim! Kuru tarlada ı 
halık olur mu hiç? 

- Ya senin balıklar? 
- Onlar bir oyundu beyim. Ya-

ni senin anlıyacağın ben bahsi ka
zandım. Bostanı da kazandım. 

- Ne bahsi? ne bostanı? 
Bu sefer Mazhar Osman Bey f&

talamışlı. 
- Beyim! biz karı koca çok ida

reli insanlarız. Karı kocayız ama 
keselerimiz ayrıdır. O bostan yeri 
çok bereketli yerdir. Karıma baba-
11ndan kalmı,tır. Evlendik evlene
li, tam yirmi yıldır, karı! derim, 
tunu bana sat. Satmaz. Deli misin 
sen? der durur. Bir gün dedim ki 
deli olursam satar mısın? Akıllı a
claın ~ 9'w m1l? dedi. Ben de sa
fı iden değil ya, yalandan deli olur
sam. . dedim. Bunu yapabilirsen 
sana bostanı bedava veririm dedi. 
Ben de bir balık masalı uydurdum. 
işte iki yıldır deli oldum. Dün ka
rım geldi. Bahsi kazandığımı söy
ledi. 

- O halde sen gene delisin: 
- Neden beyim? 
- Yaptığın akıllı harcı mı? 
- Ha! onun da sebebi var. Va-

ız hoca (Tanrı kadın terrinden he
pimizi korusun) demiş. Karım da 

öteki kadınlarla beraber amin de
mif. Ben de aksini iddia ettim. Er· 
keğin de kadının şerrinden üstün 
bir şerri olduğunu söyledim. Ve pa
ra ile satmadığım bedava alarak 
iddiamı ispat ettim. 

- Bu kadar İnatçılık ta bir çefit 
deliliktir. 

- Evet, sizin gibi. 
- Benim gibi mi? " 
- Darılma beyim. Siz burada 

yıllarcadır çalı,ıyorsunuz. Bir saat 
nefes aldığınız yok. ömrünüzü de
liler arasında törpülemek inatçılı
ğına kapılmıtsınız. Üstüne üstlük 
te dünyada herkesi deli sanmak gi
bi batka çetit bir inatçılığınız var. 

- Ey .. M>nra? 
- Sonrası üçüncü bir deliliğiniz 

daha var. 
- Vay! neymit o bakalım? 
- Kartınıza gelen her delinin 

deliliğini ya sinir bozukluğunda 
ya beyin bozukluğunda, ya atada~ 
babadan miras kalmı' hastalıkta 
ya cahilce hovardalıkla falan arı '. 
yoraunuz. Ne olur? Deliliği bir de
fa da ette, kafada, sinirde, kanda 
aramayınız. 

- Ya nerede arıyalım? 
- Y'4ayıtta arayınız ne olur? 

Hakikatin hakikat oluşu da delilik 
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IVAPURCULU 
POLiSTE 

Hüviyetsiz adam 
Bundan bir kaç gün evvel Os -

maniye telsizi civarında hasta bir 
adam bulunduiu ve tedavi ıçın 
hastahaneye yatırıldığı, fakat hü
viyetinin bir türlü anlatılamadığı 
ya:ullllJ!tı. 

Zabıta 'hastanın hüviyetini a -
ratuımakla metguldür. Şimdiye 
kadar bu adamm kim olduğu an -
fatılam•mıttır. 

Şırıngadan mı öldU? 
Bundan on gün evTel eslO dü

yunu umumiye altındaki dispan -
serde Ayte Hanrm isminde bir ka
dının koluna §ınnga yapılmıt ve 
kaclm Fransız hastaiıanesinde ya
pılan ameliyat sonunda ölmü§tÜ. 

AYte Hanımın mezardan çı -
karılan cesedine morgla yapılan 

otopsinin neticer.i henüz malum 
değildir. Fakat dispamerde hizmet 
eden hemtirelerin ifadelerini almı§
tır. 

Yangın bıfl&ngıcı 
Bostanbatı Tamtam sokağında 

Şakir Bey apartımanının alt ka -
tındaki mutfakta Y orgi elendi ta
rafından kaynatılmakta olan boya 
fazla kaynadığı cihetle parlamış 
ve yangın çıkmıt ise de söndürül
müttür. 

Kahvede cerh 
Galatada DÖ!C'mecİ sokağında 

kahvede oturan Niyazi ay»i kah
vede oturan demirci İbralnm ile 
kavga etmif, İbrahim kama ile Ni
yaziyi kolwrdan hafifçe yarala -
mı§tır. lhrahim yakalanrru§trr. 

Sarhoş 
Karagümrükte oturan Rifat 

sarhoş olarak M>icakta nara attı -
ğından yakalanmıştır. 

Zabıtaya müracaat }'Ok 
Devlet demiryolları Haydarpa

şa matbaasında çabtan Sezai efen
dinin 20 gündenberi ortadan kal
bolduğu yazılmıttı. Zabıtaya böy
le bir müracaat vaki olmamış -
tır. 

Peşte seyahati hakkında 
konferans "l11I 

Türkiye Turing Otomobil klü
bü tarafından Pe,teye tertip edilen 
seyahat münaıt!Letile bir konfe • 
rans vermek üzere Macaristandan 
Madam Ella Dömegeri şeluimize 
gelmi,tir. 

Madam Bugün saat dört bu
çukta Galatasaray konferans salo
nu~da "Budapeşte aziz T~k mi
safırlerini bekliyor,, mevzulu bir 
konferans verecektir. Konferans 
serbesttir. 

irtihal 
lıtanbul m&tbuat memUPluğundan 

mütekait eelci Adana polis müdürü Gi 
ritli lbrahim Bey dün alqanı kalp oek 
tesinden vef .. t etmiqir. Cena.zeei bu • 
gün saa.t on be,ıe KaA!ıltöyünde Mı -
aırlıoğlu Bahçe&i karJıu.nclaki evin -
den kaldınlacaktır. 

getirir mi getirmez mi? bir de bu 
taraflarını yoklayın. 

. Me~met Ağa bunları söylerken 
ıçten ıçe katılasıya gülüyordu. Ka
fasının içinden konu,uyoruu: Hay 
canına be! Hakikatin hakikat ol
duğunu söylediğim için iki yıl tı -
marhanede yattım. On dakikadır, 
aklıma gelen yalanları ıavuruyo -
rum, bana akıllı diye, hiç olmazsa 
akılllanmıt diye bakıyorlar. Benim 
balıl<lar bir hakikatti. Deli olmadı
ğını da bir hakikatti. Fakat deli ol
durdular. Şimdi yalan düzen söyle
diğim bir hakikattir. Fakat bu ya
lanın düzenin sahi olduğuna ina -
nıyorlar. Bu sefer de akıllıya çıkı
yorum. Doktora akıllısın diyorum. 
Halbuki hakikatte delidir. Bu ha
kikati bırakıp sahiden akıllı oldu
ğuna inanıyor. Sonra çeviriyorum 
delisin diyorum. Ama hakikatte' 
akıllıdır. Bu sefer de o hakikati 
vızgeçip deli olduğuna kartı fÜp
heleniyor. Arkamda sekiz kuvvetli 
gardiyan duruyor. SessiZ' sadasız 
bizi dinliyorlar. Hiç tüphe etmiyo
rum ki onlar da fÜpheli: Ac:aba 
doktor mu deli, ben mi? Genç dok
torlar pencerenin kenarından bize 
bakıyorlar. Muhakkak ki föyle dü
tünüyorlar: Bu sekiz gardiyana • 
kıllı olsalardı buraya kapılanmaz
lar ve bu iki delinin konııtmalarını 
dinlemiye tahammül etmezlerdi. 
Bizim memlekete yirmi yıl önce a
dı deliye çıkmıt ınethur bir ~ali 
gelmitti. Deli olmadığı bir haki • 
katti. Yaptığı itlere bakınca deli 
olduğu da bir hakikatti. ölünciye 

At koşuları 
Boğaza yalı 
Yapılamıyor 

Arsa sahipler ıehir mec
lisine müracaat edecek 

Yeni yapı kanunu İDf&&lı ehem 
miyetli surette tahdit etmittir. Bu 
tahdit neticesi, tehirde intaat he
men hemen dunnuftur. Kanunu 
izah eden talimatnamenin, yanlıt 
bir tefsiri yüzünden meseli. her 
hangi bir sahilde yalı teklinde bi
na yaptırmağa imkan kalmamıf -
tır. 

İzmir koşularının beşincis: 
cuma günü yapılacak 
lZMIR, 28.A.A. - ilkbahar at 

kotularının b1l9incisi ve sonuncusu 
bugün Buca' da koşu sahasında ka
labalık bir halk huzurunda icra e
dildi. Kotularda vali Kazım Pata 
da bulunmutlardır. Kotulıirm neti
celeri !unlardır : 

Vaziyet tudur: lntaatı, on betse 
ne zarfında vücude getirilecek o -
lan şehir pli.oma uydurmak mec -
buriyeti vardır. 

Henüz elde bir tehir pli.nı bu -
lunmadığı halde, kanunun bu mad 
desi hemen tatbik sahasına rirmit 
tir. Bu maddeye göre, deniz kena
rında arsan olanlar bunun sahil -
den itibaren on metresini hizmeti 
ammeye terkedeceklerdir. Ve yap 
trracakları binayı, sahilden ancak 
kırk .oetre geride yapabilecekler
dir. 

Kanunun bu madden, Boğaziçi 
sahillerinde arsası olanları çok 
müşkül bir vaziyete dütürınütlür. 
Çiinkü, Boğaz köylerinin bir çoğun 
da sahilden kırk metre geriıi, dağ 
tepesidir. Buralar.da ev yaptırmak 
kimsenin itine gelmediği için ar • 
salar olduğu gibi . duraDlll;k_tadır. 
Yapı kanunu vücude gelırıhrl..en, 
lstanbulun bazı semtlerinin hu -
susi vaziyetleri belediyece hiç ~a 
zarı dikkate alınmadığı a;>cak tım 
di anlatılmaktadır. 

Diğer taraftan sahı}tİP:ı kırk met 
re seride intasıan müsaa :ie edilen 
evler, ancak bet metre yi.ık ~ eklik· 
te olacaktır. 

Bunun iki buçuk metresin\, çok 
rutubetli olan zemin katına tahsis 
edın~e, geri kalan iki buçuk met -
relik irtifam bir evden aral'an lıa
hava ve manzara teraitini temin e
demiyef'eği muhakkaktır. Bu vazi
yet kar~ısında yalı değil köşk tar
zında bina yaptırmak imkanı kal
mamıttır. Esasen mevcut binaların 
harap olup ankaz haline geldikleri 
ve v, ı lerine yenilen de yapılma -
yacağı için Boğaziçi , b:rkaç sene 
sonra ıamamile boşalacak demek
tir. 

Jl<Jhe raldığımıza göre arsa sa 
hi'pkı i, keyfiyeti Şehir Meclisine 
arze<lerek kanunu tefsır eden tali
matnamede Boğaziçinin hususi va 
ziyelini nazarı dikkate alınmama
snıdan tikayet edecek ve m&ğdu
riyetlerine meydan verilmemesi İ· 
çin tedbirler alınmasını isteyecek
lerdir. 

YENi NEŞRIY AT 
·. 

Boz Kurt 
Nezihe Muhittin Hanımın bu i

ıim altında yazdığı büyük hikaye 
forma halinde netredilmeğe hat -
lanmıttır. Her on bet günde bir net 
redilecek bu hikaye on, on iki for
ma tutacaktır. Güzel, meraklı ve 
heyecanlı bir romandır. 

kadar hep dört ayak üstüne. düttü 
ve gül gibi yatadı. Akıllı olsaydı 
akıllıc:a itler görüp daima dört a -
yak \i$tüne dütmezdi. Gel! itin için 
den çıkabilirsen çık! Anl1Lfılan ha
kikat, her zaman hakikat. • • değil
dir. 

Ba.t doktor dütüncesinden ~yan
dı. Etrafına bakındı, gülüm&ıye -
rek: 

- Desene Mehmet Ağa, dedi. 
Sen akıllanmıtsın? 

- Daha belli değil beyim. 
- Demek ki hali. ... 
- Hayır beyim. Bana timdi ra-

por vereceksiniz. Vereceğiniz ra
pora göre deli olup olmadığıma, 
daha doğrusu akıllanıp akıllanma
dığıma karar vereceğim. 

- Sen filozof gibi konutuyor -
sun Mehmet Ağa! 

- Kabul etmem beyim! 
- fena mı söyle<':.,,? 
- Evet .. 
- Neden? 
- Hani, yok mu ya? Sözüm ya-

bana ~eğe de filozof derler de .•• 
- Öyleyse ilk te~isimi koy • 

'dum: Sen akıllanmıtsın. _ 
- Verin raporumu? 
Baş doktor Mehmet Ağanın akıl

landığına ve taburcu edildiğine da
ir raporunu verdi. Mehmet Ağara· 
poru koynuna koydu. 

- Beyim! dedi. Bir 'ey söyler • 
sem gücenmez misin? 

_ Ne münasebet? Söyle baka • 
lnn? 

- Şu koyn~a ~oyduğum rap~
runuz bir hakıkattır. Fakat ben hır 

Birinci kotu Tay deneme koru
su, 3 yaşındaki yerli haliakan n
giliz erkek ve diti taylara mahsus 
olup mesafe 1 .800 metre, mükafa
tı da 225 lira idi. Rüstem Beyin 
Conk'u birinci, M. Vaganof'un U
raıı:on'u ikinci relmitlerdir. 

ikinci kotu 9 eylül kotusu, 4 ve 
daha yukarı yattaki haliabn A
rap at ve kııraklara maluuatu. 
Mükafatı 225 lira, mesafesi de 
1.600 metre olan bu yarıtın birin
ciliğini Salih P&fllllın Serdar'ı, i
kinciliğini Ahmet Beyin Tayyar'ı 
almı9lardır. Üçüncü kofu, llkbahar 
kotu5u 4 ve daha yukarı yattaki 
yerli yarımkan lngiliz at ve kıs
raklara mahsu~ olup mesafesi 
1.600 metre ve mükafatı da 225 
lira idi. Fikret Beyin Yıldırım'ı 
birinci, Rüttem Beyin Nonson'ı i
kinci gelmişlerdir. 

Dördüncü kotu, İzmir büyük ko
,usu 4 ve daha yukarı yB.flaki ha
liskan lngiliz at ve kısraklarına 
mahsustu. Mükafatı 800 lira ve 
mesafesi de 2.400 metre olan bu 
yar19ta birinci Fikret Beyin Pi
per'i ikinci Akif Beyin Beki.r'ı ııel
mişlerdir. 

Beşinci kotu Sipahi ocağı kotu
su 4 ve daha yukarı ya~taki yerli 
yarımkan Arap ve haliskan Arap 
atlarına mahsustu. Mükafatı 400 
lira ve mesafesi de 1.800 metre o
lan bu yarışta birinci Ziya Beyin 
Sefamet'i ikinci Prens Halim Be
yin Poruj'u gelmiştir. 

Altıncı ve son kotu, Eğe kotusu, 
3 yaşındaki yerli yarımkan lngiliz 
erkek ve diti taylara mahsus olup 
mesafesi 1.000 metre ve mükafatı 
da 225 lira idi. Birinci Emir Salih 
Beyin Klas'ı, ikinci Ahmet Beyin 
Ceylan'ı gelmitlerdir. 

lıtanbul asliye he!'nci hukuk mab
k'D!eıinden : Behiye ve Hasibe ve Ha
fize H. lar ile lbrahim Naim B. taralın
d;;. ::ı Kaaap Yani veledi latavri aleyhine 
ilnme eyledikleri davanın iıanen tebli
gnt icrasına rağmen mahkemede iıpatı 

vl:cut etmediğinden nıqi hakkında mua
mele! gı:yabiye icraıma ve emri muha

kemenin 4-6-934 tarihine müsadif pazar. 
teai günü saat 14 de tayin kıhnmıt ol

duğundan işbu muameleli giyap kara
rnıın terihi ilwndan itibaren bir ay zar
fında itiraz etmek hakkına malik bulun
duğundan müddeti mezküre zarfında ve 
trrifatı kanuniye dairesinde mahkemeye 
gelmediii ve itiraz etmediği takdirde 
H. U. M. K. nun 402, 405 ci maddeleri 
ınucibince bilcümle vakiaları kabul et
m:ı adolunacağı gibi mahkemeye kabul 
eclilmeye<:eği tebliğ makamına kaim ol
malı: üzere ilan olunur. (16162) 

akıllı değilim. 
- Gene mi sapıthn? 
- Hayır. Demin ne dedim? Ve-

receğiniz rapor üzerine akıllı o!~P 
olmadığıma kararı ben verecegım. 

-Ver bakalım! 
-Verdim be:\im! Beni burada 

kapıcı, odacı, gaı\liyan filan yapı
nız. Aylık maylık istemem. Ölün -
ciye kadar burada kalayım. Kara
rım budur. 

- Sapıtıyorsun Mehmet Ağa! 
- Hayır Beyim. lfte fimdi akıl-

landım. 
- Akıllandın mı? 
- Evet. Ben bu raporla memle-

ketime gideceğim. Ala. Evime tar
lama kavupcağım. Bu da ili! 
Fakat ondan sonra deli olacağım. 
Gülmeyiniz beyim, anlatayım. Her 
kes bana: 
-Tımarhanede iki yıl kalan de

li Mehmet Ağa akıllanmıf. 
- Deli Mehmet Ağa akıllanmı~. 
- Mehmet Ağa! Anlat bize o-

rasını çok dövdüler mi? 
- Mehmet Ağa! dut suyu çok 

soğuk mu idi? 
- Mehmet Ağa akıllanmıt ama, 

·doktorlar rapor vermitler, yanında 
hiç balık li.kırdısı edilmiyecekmiş. 

- Eski deli Mehmet Ağa. 
• - Akıllanan Mehmet Ağa. 

- Mehmet Ağaya inan olmaz, 
ne de olsa tımarhaneye ııirmiı cık
mı,. 

- Deli Mehmet Ağa. • ....... 
L Deli, deli, deli,_derken,_İfl! asıl 

TURIC ANONiM ŞiRKETi 
lST AN BUL ACENT ALI 

Liman Han, Telefon: 22925 

Trabzon yolu 
SADIKZADE vıpucu 

29 Nls•O 

p AZAR günü saat 20 de Gal•" 
nhtımınclan kalkacak. Gidiıte: Zol" 
guldak, lnebolu, Ayancık, Saınsıdlı 

Ünye, Ordu, Kireson, Tirebolu, GO
rele, Trabzon, n Rize. Döniifle lı' 
lara ila .. eten, Of, Sürmene ve l'ıl" 
latluuıeJ_'e ufrayacakbr. 

KEMALETTiN SAMI Pt-
MERHUMJ\ 

Han&i ulan, tenin kadar Jarab 1 
Nur f1ÇA11 kanların: tafıddar alı! 
En büyik kahnımanlann lıiriıiıı, 
OlmiJ'flD hatıranla ~ diriıin 1 

Türk tür kral1: Filorinah N8' 

Profaaör Dr. Rasit Tahsin 
Cumar•csi, Pazartc•i, Çarpmba 2 6 
Kadıkövdclti hancsiııdc Tel. 6045İ 

--- Uroloı - Operatllr .--.ı 

Dr. Reşit Sanıi 
İdrar yolları hastalıkları 

Mütehassısı 

Bevollu: Parmakkaoı . 1 ıikMI cadd<·' 

No. 61 •{15849) 2229 

J:I üncü kolordu ilinlar!) 

M. M. V. Sa. Al. Kom. d~ 
Khring mukavelesi akt to'j 

miş makinelerden celbedilJ11" 
şartile Ordu ihtiyacı için P1 
hkla alınacak evvelce ilan ~ 
len 120:200 adet hamut l".s 
çıkmadığından tekrar pa$~ 
ğft korunuştur. ihalesi 3-5·l 
Perşembe günü saat l 1 de.'' 
Taliplerin pazarlık için taY:~ 
dilen gÜn ve saat Ankar~ 
M. M. V. Sa. Al. Kom. n,.-,~ 
müracaatları. (3509) (2~ 

J Aıkeri fabrikalar ilanla~ 

Zeytinburnu fabrikaııı > 
clıdu dahilinde yetişen ol~ 
$3hlacakhr. Talip olanlar~ 
raitini görmek üzere Pazaı: 
si, Perşembe günleri ve ıııj1 
zayedeye girmek için de \! 

Mayıs 934 Perşembe #'~ 
saat l 4 de Bakırköy Barıı~ 
rikalarmda satınalma K""'j1 
yonuna müracaatları. (2~ 

Salzburg Kuklalar 
Tiyaboım J 

Görülmemiş tayam hayret ~ 
Opera ve Ungannyeler T ~ 

ve 2000 canlı kuklalar tarafı1'~J 
yarın saat 21 de Fransız Ti:r"~ 
ıunda Mozart'ın bir operası i~ 
Jetler, skeçler, varyeteler. JC.0".J 
lar: 100-150. Balkon 75 k1ıflll", 

--- - --- /; 
timdiden sonra i•imden güc~ . 1 
olup sahiden delireceğim. lyı~~ 
burada kalırım. Boğaz tokl~9, 
çalıtınm. Herkes te beni deh -,! 
Ne ben üzülürüm, ne de oıılııf 
den çekinirler. ~ 

Mazhar Osman Bey gene ~ 
dü,ündü ve bu sefer gülıııif~. , 

de<'I• - Evet, Mehmet Ağa, 
tün bunlar birer hakikattir· . 

Mehmet Ağa da gülüm•e~I 
- Öyle ama beyim. JJ ılİf 

her zaman hakikat. . • değil 
- Mehmet Ağa! 
- EEfendim beyim? ,ı.I. 
- Seni yanıma muavin ti'~ 
- Estafirullah beyim! '~ 

bul etmem! istemem! .BsJl1' 
dacılık yeter! 

- Niçin? ~ 
- Niçin mi? Akıllı old0

1er y 
pat etmek için iki yıldır ıı.e i ~' 
tiğimi bilirsiniz. T eklifiıı~ı ıııi 1 
edeym de yeniden gömle I 

• ? 
yım. "ıot 

Bu lafın üzerine baŞ do t J. 
genç doktorlar da, Meh~eeıey 
da, gardiyanlar da, heJ1lŞI~ ef 

k. h . b. d n b•• ım var sa epsı ır e / 
kaha savurdular. ıt• 

Mehmet Ağa hepsine ~=;ı-ı' 
nettarlığını söyliyerek 0 dt1 f~ ~ 
kal'ken herkesin kafasııı Jlll'~ 
le vardı: Hakikat, her. ıt1 
kikat. . • değildir. 

-B J T T 1-tJN 
j\ka G 



inkılap enstitüsünde 
( Başı 1 inci sahifede) 

haline geliyor ve Gazinin vazife 1 
başında tevkif ve tecridi lngiliz -
lerce emrediliyor. Fakat bu emir, 
mahalli hükUnıetler tarafından ye 
rine getirilmiyor. Gazi Mustafa 
Kemal, ıinei millette bir fert sıfa
tile tuttu!;'U yolunda çalı,masına 
devam ediyor. 

tebliğ edildi. Yunanlıların da iıtediği 
bu idi. 

Fakat, bizim için memleketin bir ka 
rış toprağını bile feda etmemiz müm 
kün olıun.11:ı:dı. Garpteki bu vaziyet 
mütarekeden itibaren dokuz ayın geç 
tiği bir vakittir. 

1920 aeneıioin N iaanında An.kara
da Büyük Millet Meclisi açıldı. Mil
li devlet kuruldu. 

Menli ruhlular 
Milli teşkilat 

Erzurum kongresinde Şarki A
•.adolu müdafaai hukuk cemiyeti 
ıe,kili.t nizamnamesi de. kabul e -
diliyor. Kongre, milli vazifesini bi 
tirince, Mustafa Kemalin maiye -
tinde ayaklanıp silahlanma hakkın 
na verdiiti kararı, tasdik ediyor. 

T e,kilat nizanınameıi, halk~n 
teşkilatlanması esa!ını kabul edı
yor. 

Milli hayat ve menafie muzir ~e: 
hangi bir vaziyet vukuunda bu ~ıllı 
teşkilat. derhal icap eden tqebbuale
ıi almakla vazifedar kılınıyor. 

Samsundan itibaren şahai bağlılık 
ve saygıva dayanan Gazi Muıta.fa Ke 
malin telkin ettiği milli tetkil&t ruhu 
kabul ve teyit ediliyor. O sün, Tür -
kiye nfuklarında güneı a-ihi dopua.n 
lan Türk Aleminin ve Türk ta.rihinuı 
der;nliklcr;nde yaşayacak olan Mus -
ta.fa Kemal. kendi muhitinin cere -
yanları içinde dofan fikirleri ica.bma 
gOre münakaşa ve müzakere ediyo_!" ve 
ya bunu v:;.4:i:, et:İft taruretlerine ıore 
taıh;k kıı . •rın• veriyordu. . t 

Kon:rrede bir ay aonra bir ta.I~• 
'il" t -'-ılatı ne!\l"edivor. Bu talimat. mı ı ~.P 

t 11m mi..na.Pi1e müfrezeler ve muda.f!'a 
~ruplım haline ııetirmoktedir. Talı -
nıatın ehrsnmiy""tli noktal~~ .~n -
ludır: Milli kuvvetler. her turlu t!' -
c,.vüzden maaundur. Milli irade ha -
kimdir. Herhan"'İ bir tecavüz vukuun 
da ordu derhal hareket edecektir. Or 
du İçinde bulunan milli tefkilit, he -
Yeti teınsiliyc. va.aıtaaile ordu ile te .~ 
:r:naata ve it"tibatta bulunacak ve ıntı 
dar"'" va'.lifeaini avrıca yapacaktır. 

Her Vf"rde teakil&t k.unnk huıusun 
dalı:i ....-beati bir nizam altına alm
'llı~trr. s~vyar ınüfrezf"ler teş.kil olun: 

0 
.. tur. B~1 iki n,..vi müfrezelerin mu 

dafaa vaziyetleri ayn ayn olarak 
te, b;! edi'mi, bulunuyordu. Bu müfr~ 
2."'~f"ri ordu isnan' dıllında bulunan e1ı 
&ılah tul;ln geneler le$kil ediyordu. 
d Bu m;ifrezel<>rde tahlif usulü ih -
k:'' ve z"btu rnpt temin ediliyor. Şa~ 
· 

1 l\nadolı1dalti bu lctkilitın heyetı 
tnecnnıa.-ı hütün vatana tatbik edile -
::C1< bir hal alıyor. 

311 un r. \trhırın adını tarih (kuvV"a.yi 
rn i' live) "'l"rak k'>vmuttur. Kuvvayi 
tn iJiiy(", Tilrk iatiklil ve ihtil81 tari -
h inin ~rC"fli hRtıralarla dolu bir saf
h a~'"'' te~kil edrr .. 

Kuvv3yj millivenin bir devlete 
tne .,•up r ;"1. nunl :'." rla vazife ve ıneauli 
Yetleri te bit cdilmi' ve te~kilat olma 
dıı(ı icin bu iımin mahiyeti kudsİyt"ıİ 
h:tric .inde fen lıkla.r yapmış bazı un -
t.uı-l ır da mevcuttur. Netekim, bili -
~ "'.'";ıı çık111rrl ı:ırı n l ıı;; nntıl\, i1e bu teşkilit 
ıçınde tel«: tük fenalık yapmış olanla .. 
tın V.zl::z:İveti c~zaiye)eri let.bit olun. -
mı~~ tuı-. Bu meyanda memleketi bır 
Ya'1'fta sahası vapmak ve devletin ba
'ınıa t e«mek istevenleri o zamanki kuv 
'~Y İ n~illiy~ teş,kilİ\tı tedip elme!'t.e 
suphes17 1<i oeC". k:ı\lmamı•lır. Bu gıbı
le-r la:-: 1 ~e kendil•rine mevut olan s.e 
refli Yer yerine l<e'"ndi elJcrile kendi .. 

!
1
erini ne( ret v~ is.tikraha sürükledi -
er. 

Ordu, muntazam teş,kili.ta mazhar 
f}lduğu .-ün bu te,kilit ta zaptu rapt 
alıma alındı. Ve Türk ordusu, düş -
~'\ ,, kR.r,.ı• ı ncla mukaddes müdafaa va 
7.ı fesini yalnız olat"ak yapmağa başla· 
dı . 

Kongre sıralarında 
Erzurum kongreai •traında dü.t-:nan 

Recep Bey, bundan .sonra Si•aı kon 
greıine geçti ve kongrenin tetelclriilü
ne tekaddüm eden vakayi ile kong-re 
oi:ıı meN.İ ve kararlarından bahaetti 
ve i>ÖZ'Ünedevam ederek dedi ki : 

- Kongre toplanma.dan malı:udA 
mini olmak üzere blöf ve tehditler. bl 
ribirini takibe batla.dı. Fakat bunlara 
aldıran olmadı. Siv .. konırı-i başla -
dığı zaman Malatyada Bedirh&niler -
den olan birkaç mütereddi a.damm çı 
kardıiı bir hi.diae vardır. Elaziz va -
liai Ali Galip bunlara iltiha.keUi. Bun 
lar Sin.at ba.aac:akla.r, kongreyi dai: ı
tacaklar, mürettipleri tedip edecek -
!erdi. Bu hainler derhal tedip edildi. 
Bundan batka Siva.a k-ırea.inden aon 
ra lıtaabul bükUnıeti namına Amaı -
yaya selen Salih P&JAya Siva.ata. bu -
lunan Ali ve mCJAyihten bir ta.knn kim 
IM!ler, teJı,.·afla müracaat ederek Pa.di 
~a sadakat Ya.dinde bulundular. Bu 
gibiler, latanbula da ayni mahiyette 
müracaatlar yaptılr. Demek ki bütün 
teJkil&tlara, çalıtmalara., kararlara_ 
raimen bura.da bir takım meni\ ruh 
lu inaanlar da vardı. Milli topla.nıta 
mukabele hareketi olan bu hi .. diaeler 
latanbuldan idare ediliyordu. 

Admı nefretle andığım Sait Mol -
lanın rahip Fru'ya yazdığı ve ele geç. 
mit olan bir me1ctupta bu vaziyeti sa 
rahatle ıöatemıelttedir. s;., ... koncre 
ainde Anadolu ve Rumelindeki bütün 
\•atan mıntakaaını tiınil olacak bütün 
kurtulUf ve müdafaa meıeleleri mev
zuu bah>0lmu.tur. Siva.a kongresinin 
bu karanndan aoora, 7 İnci madde ~ 
ıile iual edilmit bulunan lır.mir Ye ci 
varınm da. tekrar iotirdadma çat141 _ 

la.cağı ve bu Yatan parç.aaın.m düpa .. 
na bıralulamıyacağı bütün eme.na ilan 
edilmiı olmakt~dır: Sivas ~on!freainin 
r:ok ehemmiyetlı bır mahıyel1 de mü-
İareke sıralarında. bizim olan bütiin 
\"atan pa.rçala.rınm tecezzi kabul et -
mez olduğunun karar albna almınıt 
olmuıdrr. 

Netekim bu keyfi}'el bil&hara mi 
sakı milli ihalinde tesıbit ~i~~ir. 
Misakı milli, Siva.a kongresının bann ... 
ci maddesinden çılıınuftrr. Bu kongre 
d mühim bir ınuele daha. yer alm~ 
t:. Bu da manda i•idir. Bu .m.eııel!• 
, 0 - uk k~nlılıkla münakasa edıldı. Mu· 

g • • •• b " takım na.kata ve mUzakereaı ıcın ır 
zaruretler vardı. Mandadan babae -
denler iatilıı:li.J namına nemiz vardı 
ki ma~dadan korkuyoruz? Manda ia 
tiklili 1elbetmez fikrinde bulunuyor -
lardı. Bazıları da: Biz lı:endi kendi -
mize ne yapabiliriz, diyorlardı. Biz 
yalnız ya,ayamayıb. Hariçten miiza -
herete ihtiyacanız vardır, fikrinde 
bulunanla rda. vardı. 

Bir zat: Zaten harici müzaheret 
eu.aı kabul edilmiftir. Bu müzahere -
tin admı koyalım, m..aele ortadan kalk 
sın iddiasında bulunuyordu. Bu söz -
leri aöyleyenler, çok değil pek azdı. 

Fakat eaefle aöyelm..k lazımdır 
ki, bu insanlar, o zaman Gazinin ya
kın arkadaşlan olmak mevlı:iinde idi
ler. Fakat istiklalin manda ile hiç bir 
alakaaı olmadığını ve Türkün ancak 
şeref ve i~tikli.lle yafayabileceğini ba 
ğıranlar, kon&Tede ekaeriyelte idiler. 
Tabii öbürlerinin iddialan zabıtlara 
geçmekten baıka hiç bir kı)'meti ibti 
va etmedi. 

R~cep Bey burada, Gazi Hazretle
rjnin nutuklanndan Sivu kongresine 
ait of n k ... mı okuyarak. de:raine ni • 
havet v'rdl. 

.. 7mird~n y•1k11.rr doğru il eriyordu. M._ '-'" 
,,.,_, 15 i~de bmir ifı:al olunmuttu. 1 unanistandakı" 
iu iş,-al va.ki olduğu z~~an. Türk.iy ... 
,in e ... ı. mud·f·· kabılıyetınden m&h Gu·· ru·· ltu·· ıer 
rum olduztunu düflmanlar kabul et -
mişlerdi. Bu itibBrla iıgali hakiki bir 
gezinti, bir aokerii ~r?m~nat. telakki (Batı linci a.ahifede) 
ediyorlardı . Bunun ıçın ışgah yalnız haricii bir deulet imza eden dev-
bir Yunan fırkuı yapmıttı. l l J b" • 

lzmir mıntakaaında diifmanın ile - et er en ınne taarruz eder ve 
rileyi,i. enci,. yer yer müdafaalara bir Balkan deuleti de Balkan lıa 
marı.z kaldı.Yunan orduau,Rumlıırın me· rici devlete yarılım ederae, mi -
zıılımc m•ruz kaldıkını bahane ederek iz_ sakın ahkamı mer'idir. 
mı" mıntakuında ilerlemekte devam edi· Dördüncü madde _ imza e _ 
yor, diğer la.raftan Ayvalık havaliain 
~e de ayni gülünç sebepelrle iıgal et den deuletler, altı ay zarfında a-
mek iatiyorlardL ralarında Balkan misakının he -

.lzmir !"hrine çıkı, esna11nda Ami- dellerine uygun protokoller im -
ralın lzmır hükümetine ve itilaf hü - za edeceklerdir. 
kümctlerinin lotanbul hükümetine 
yaptığı tebli ' !erde Mondroo mütare· Bef;nci ue altıncı maddelerde 
kesinin yedinci m:ddesine dayanıyor deniliyor ki İm:uı eden devletle-
du. Bu yanlı, ve hakaız bir iddia idi. rin euuelce muahedeler ve muka 

latila, muhtelif i•tikametlerde de - velelerle giri~mİf oldukları taah 
v!'m .elli .. (Recep Bev, bu hareka!t ha hütler baki kalmaktadır. Bu ta -
rıta U<erınde izah etti) hu aırada ltal-
yanlar, kendilerine mevdu teli.lr.ki el· ahhütlerin esasen misaka muga-
tikleri bir mıntakavı Yunanlıların it yir olmadığı kaydediliyor. 
ıı:al etmek arzuaunda bulunduklarını Ye&'nci madde - Eğer imza 
hi .. ederek Antalyaya asker çıkardı - eden devletlerden biri her hangı" 
lar. Vf! Yunanlıları pı-oteato ettilf"r. 
yv•lıkta dütman kuvvetlerine na- bir deulete karfı tecavüz ua:z:iye-

z,u~n çok :.:ayıf olan bir müfrezemiz, tine geçerse, o devlete karsı mi-
ilk baskını yaptı, dütman ııaşırdı, bo- sak hükümsüz kalacaktır. , 
tuldu daıfıldı. Buna mukabil Mene · Sekizinci madde - Balkan -
mend~ halktan intikam aldılar. Öde- lardaki hudutların "imdiki hal -
miıı., halkta nrnukavemet gördüler. d T 

Bunlann heyeti mecmuasına Samsun- e muhafazası şarttır. Misak iki 
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Türkiye - İtalya 
Ticaret itilafı 

ANKARA, 28 (A.A.) - Tür
kiye - İtalya arasında aktedilen ti
caret mukavelesile ticari mübade
lelerin tediyatına müteallik itilaf
ııame 20 nisan 934 tarihinden iti
baren meriyet mevkiine girmit bu
lunmaktadır. Bunlar hakkında al
dığımız malumata göre: 

Ticaret mukaveleıi balen mer'i 
olan ticaret muahedelerimizin u -
mumi ahkam ve esasları dahHin -
de tanzim edilmiıtir. 

Ticari te<İiyelerin tesviyesine ait 
itilaf gene mevcut klering muka
velelerimizin ahkamı dairesinde tan 
zim edilmiş olup ltalyadan Tür
kiyeye yapılacak İtalyan men,eli 
ithalatın bedelleri Türkiye cüm • 
huriyet merkez bankaaına, Tür -
kiyeden İtalyaya yaprlacak Türk 
menıeli ithalat bedelleri de ban -
ka Ditali namına hareket eden ens
titü nuyonale terkami komıtren 
daireıine tesviye edilecektir. 

fıbu mukavelelere ıröre Tür -
kiyeden ltalyaya yapılacak bilu -
mum ithalat ıerbett olup yalnız 
10 kalem kadar tali ihracat et -
yalarımız ftalyadan kontenjana ta
bi tutulacaktır. 

İtalyadan Türkiyeye ithal edi
lecek İtalyan mentcli eıyanın ne
vi ve miktarları da itilifnameye 
merbut listelerde gösterilmiıtir. 

Bundan maada her iki mem • 
leket mübadelelerini tevai için ta
kas şeklinde muamele yapılması da 
derpif edilmittir. 

T akaa muamele.i her iki mem• 
leket merkez bankalarının muva -
fakat ve müaaadeai istihsal edil • 
djkten sonra icra edilecektir. 

lhracatımıe için taku mad 
deleri, yumurta, arpa, palamut, tif 
tik, hah, gülyağı, adi kerelle ve 
maden kömürüdür. 

Bunlardan maada bu muka -
velenin mer'i bulunduğu müddete 
münhasır olmak ve muayyen kıy
metler hududu dahilinde kalmak 
şartile, kuru sebze, tütün, pamuk, 
ve kürkten maada deriler, yulaf 
maddeleri de takas üzerine kabul e 
dilmiıtir. . . 

Gerek ticaret muahedesının ve 
gerek klering mukaveleıi için ka -
bul edilen müddet dokuz aydır. 

İtalya Meclisinde 
Kralın nutku 

ROMA, 28 (A.A.) -Yenime
buaan mecliıinin ilk devrei tertii
yesi bugün hükümdarla zevceıi -
nin, hanedanı saltanat azuınm 
bütün, nazırların sefirler heyetinin 
ve devlet ve faıist fırkası ricali
nin buzurile açılmıttır. 

Kral bu münasebetle bir nutuk 
irat etmif ve ezcümle demiftir ki: 

Hükumetimin harici ıiyaseti 1-
talyan milletinin, ruhi, ooğrafi ve 
tarihi teraitinin istilzam ettiği is
tikametlerle kabili iıahtır. 

ltalyan siyasetinin esuatı bütün 
dünya memleketlerine az veya çok 
bir mikyaıta ,&mil olan maddi ve 
manevi ltalyan menafiini koru • 
mak ve bütün milletlerle ve bilhas 
sa kom,ularımızla ve garp mede
niyetinin inki,af ve istikbalinin 
bağlı olduğu milletlerle maddi, 
müsbet ve sulhcuyane bir tarzda 
tefriki meıai etmektir. ltalya Av· 
rupayı veya bütün dünyayi alaka
dar eden çok acil mesailin bazıla
rın~ halli için çalıtmıttır. Ve çalı9 
maga devam edecektir. 

Küba reisi hükumeti 
meydanda yok 

NEVY'<?RK, 28 (A.A.) _ M. 
Makado, gızlenmiı olduğu yerden 
dostları vasıtasile hükumete mü -
racaat ederek, iadeıi hakkında 
kat'i bir karar verilene kadar mu
vakkaten serbest bırakılacağı ken
disine temin edikliği takdirde teı
lim olmağa hazır olduğunu bildir
mittir. __., ______ _ 

Zat maaşları ve 
Müvazene vergisi 

Bütçe encümeninin mazba- 1 

tası Mecliste görüşüldü 1 

ANKARA, 28.A.A. - B. M.M. 
bugün reis vekili Refet Beyin riya-

1 
setinde toplanarak evkaf umum \ ' 
müdürlüğünün 1933 aenesi bütçe- ' 
sinde 14 bin ve milli müdafaa ve
kaleti kara kırmı ile emniyet i•le- Uçan bir fabrika ri müdürlüğünün 1933 ıeneıi büt
çelerinin muhtelif fasılları arasın-
da münakale yapılması hakkında-
ki kanun liyihalarını müzakere ve 
kabul etmİftİr. 

Bundan sonra, l 932 senesi mu
vazenei umumiye kanununun 40 
ıncı maddeıi metnindeki - zat 
itleri - fıkrı:,!ının tefsiri hakkın
daki takrire ait bütçe encümeni 
mazbatan okunmuttur. 

Encümen marbataaında mez
kur 40 ıncı maddede zat ınaatları 
sahiplerinden muyazene Yergiıi -
nin alınabilmeıi için verginin ke
silmeıioden sonra kalacak istihka
kın yirmi liradan atağı düfmemeai 
takyit edilmit ve bu hüküm bila
hara muvazene yergiıi kanunun 
bir sene daha temdidi baklı:ındalci 
kanunun ikinci maddeıine aynen 
konulmut olduğu Ye bu hükmün 
resmi ve gayri resmi memur ve 
müatahdemleer ,ümülü derpif e
dilmemit bulunduğu kaydedilerek 
tehire lüzum görülmediği bildiril
mekte idi. 

Söz alan Refik Şevket Bey (Ma
niıa) mazbatanın aarih bulunma
dığını ve zat ma&flarlle kalldedilen 
maq sahiplerinin kimler olduğu
nun anlatılamadığmı ileri surerek 
bu noktanın tefsiri için mazbata -
nıc encümene iadeıi hakkında bir 
takrir vennittir. 

En.ciimen namına cevap veren 
llı.an Ye Mükerrem beyler, maz
batanın sarih bulunduğunu zat 
maa9ları tabirinin ve bunun fİİ
mulünün maliyece malum olduğu
nu ve bu itibarile tefsirine mahal 
olmadığını ıöylemiflerdir. 
Şükrü Bey (Çanakkale) - Şim

diye kadar bir kıaım maliye me
murları tarafından kanunun yan
lı• tatbiki neticeıi o'arak yersiz 
alınmıt olan vergilerin geri veril
nıesi için bir tefsire lüzum olduğu
nu ileri sürmüttur. 

Mükerrek Bey (lıpafta) - Böy
le bir tefsir yapıldığı takdirde a
lımnıf paraların istirdadına imkı\n 
kalamryacağı mütaleasmda bulun
muttur. 

Bütçe encümeni reiıi Muıtafa 
Şerd Bey, meaelenin bir kanun 
tatbikinde bir kı11m memurlann al
mı+ oldukları yanlıt ka.rarlard3.n 
ileri gelmit bulunduğunu kayde
derek demittir ki : 

(Ba1ı 1 inci sahifede) 
satıhlı madeni bir tayyaredir. Bar İz vasıflan funlardır. 8 motor, y 
lımı ü4 metre olan ıerbut harelr.etli kanatlar, tayyaren:n 35 met:ol 
aaıl kıımı, İkİfer metre kutrunda iki tekerlek, 220 kilometre v 
240 kilometre azami •Ürat. 

Tayyare, katiyen yere inmekıizin bin kilo metre katedebili 
Benzi.1 depoları, hiç bir yere uğramakıızın 2000 kilometre katetm 
ne kiili benzin istiap edeb:lir. 

Tayyarenin iç:nde fUnlar vardır : Rota..Ail bir tipogralı ma 
naıı. Bu makina ıaatte çille aaylalı 8000 riuıle batar. Fotoğraflar 
kl.şeler İçin bir laboratuvar ve ıai re. Bir ainema ciha:z:iyle elde edil 
bütün uuaik, tayyarenin içinde gösterilebilir. Yani bir gön :uulı 
l.lim hem çeuriilir, hem göaterilir. T ayyaı•ede termor elektrik mer/r.e 
otomatik bir telefon santralı, telsiz merkezleri, sinema cihadarı va 
dır. 

Tipograli makinalan telsiz aletleri elektriklqt:rilecelr.tir. Tay 
yare için kullanılmıf olan elektrik ıelleri'!in tulu takriben 12 kilomel 
dir. Mürettebatı 23 ki,iJir. Tayyare ve cıhazları, lemamen Sovyet m 
muliitındandır. Tayyarenin İnfıaında Souyet Ruayada tayyarelerin İ 
fasında ,imdiye kadar malüm olmıyan uıuNer lıullanılmıftır. 

Makaim Gorki tayyareai, maruf Ruı muharririnin edebi laaliYJ 
tinin yıl dönümü münasebetiyle So vyet birliği amelesi tarafından to 
lanan ianelerle yapılmıftır. 

Almanya ve 
Baltık devletleri 
Almanya bunların tama
miyetini tehdit etmiyor 

BERLIN, 28.A.A. - Almanyanın 
Baltık deYletlerinin emniyetini taahhüt 
etmekten imtina etmit olmaa. nın aebep· 
leri Almanyanın notumda açıkça anla
tılmaktadrT. Alman notasına 943, Litvİ· 
nofun bu bapta Almanyaya müraca.at el· 
mesine hiç bir sebep yoktu. Almanyarun 
Baltik devletlerinin akibetini temin yo.. 
)unda yapacaiı bir hareket müabet hiç 
bir aiya1eli eaaa olama:ı:. Almanya Bal· 
tile deY!etlerinin temamiyetini tehdit 
etmiyor. Eıaıen Rusyada ayni vaziyete .. 
dir. 

Alman matbuatının bu baptaki 
tefıirlerine &öre : Sovyet Ruayanın tek
lifi kendi nufuzunu Baltik ve Fin\andia 
devletleri Üzerinde daha ziyade takviye 
etmek ve bir nevi himaye kurmak gaye
aini iatibdaf eylemektedir. Geçen kanu· 
nuevvelde Sovyet Ru ,-a Lehiatana da 
mumaıiJ hir teklifte bulunmutlu. Ve 
Baltik hül:ümetleri bunu büyük bir ih .. 
tiraı: .ile kartılamıtlardı. Kaıounuıani'de 
Lehiatan - Almanya miaakı akdcdildiii 
zeman Sovyet Ruaya bunun Baltik dev
letleri aleyhine müteveccih olduğunu bil
dirmitti. Ve bunun Üzerinedir ki: Bal
tik devletler-ile ademi tecavüz miıakını 
on ıene müddetle uzatmıflt. Almanya -
Lehiatan ara•ındalı:i muahedeler iki 
memleket arasında İtimat.kir ve müımir 
münaıebahn teeııüıü için kafidir, yeter
ki, Sovyet Ruıya bunu iıteıin. 

Çin ile Japonya 
Arasındaki dava 
Sir Jon Simon avam k 
marasında izahat verece 

LONDRA, 23.A.A. - Sir Joluı 
mon, pazartesi pnü A .. am luunaraım 
hüküme4.in uzak tark hakkında y-c 

--·· • tarafuı iı beya.natta lnriliz ... ın .. 
Tokyoda yapılmıt.olan tqebbiia '!-klu 
da kamal"aya malumat .. •e.rec.ek ııe d 
- ı..,ildiiin• röre lngılteremn Toky 

•OY • bb'" t b 1 • d da yenj bır teıe uı e u unaeagın 
bahıetıneıi metküktür. 

1 nriltere bükümeti T ol.yo hiikıim 
nezdinde yapmlf olduiu letebbüate k 
di hattı ha.reketin turih etmit mua 
deler mücibince bir çok bald..'.a mal 
olduğunu hatırlatmıt ve devletlerin Ç 
deki vaziyetleri tayin eden miaak ve i 
l&flann yekcihet olarak fea!ıine mua 
bulunduiunu bildinnittir. 

BRUKSEL, 28.A.A.. - Çin ae ti 
münasebetlerde bulunan Belçika 
fili Japon beyanatından tiddetle m 
teenir olmutlardır. Bunlar Çin ıefııı 
tine bir çolıc dosJtluk mektuplan sön 
ıniılttdir. 

.. Çin aefiri, M. Şan6Uaiyırn Havaı 
J•n•ına ıu beyanatta bulunmuıtur ı 

Dokuz devlet müahede-.ini inna ed 
devletlerden biri olan Belçi.l.a ıtl 
darları nezdinde Japonyanın hattı h 
keline karşı protestoda bulunmalı: iç" 
Nankinden talimat bekliyorum. 

Amerikada 
Vergi alınabilmek İçin bir ka

nun lıizımdır. Yirmi liradan atağı 
bir istihkak sahibinden para alın
mıfsa hakaız almmıf demektir. 
Hakaı:ı: alınan para da daima iade 
olunur. 

--Yugoslavya mebusları seya Roosvelte ticaret mukav 

Maliye Vekili Fuat Bey, fazla 
almmıt bir verginin iadesi için •u
rayı devlete müracaata lüzum ol· 
me-dığını maliye bütçesinde bu gi
bi hakların kartılanması için hu
ıusi bir tertip bulunduğunu söyle
yerek : 

- Yanlıtlıkla alman bir vergi
den dolayi aahibi müracaat eder 
hakkını iddia ve iıbat eder ve pa
rası kendisine iade olunur, demit
t'.r. 

F cnebi otomobil arabalarının ta
bi olacakları mali mükellefiyete 
dair beynelmilel mukavelenin tas
diki hakkındaki kanı~ kabul e
dilmit ve divanı muhasebatın tef
kilit ve vezaifi hakkındaki layiha
nın pazarteıi içtimaında müzake
resi taavip olunmuttur. 

Dahiliye memurları kanununun 
ikinci maddesine mıizeyyel kanun 
teklifi üzerinde görütülmüt yapı
lan bir tadile göre yazılmak Üzre 
encümene gönderilmiştir. 

hatlarını tehir ettiler leleri için verilen salahiy 
ANKARA, 28 (Telefonla) - . _YAŞ~NGTON, 28. A.A. - Ayan 

Yugoslavya parlamentoıunda it - ~aı malı~e encümeni reiaicümbura cen 
lerin rökluğu hasebile bugünler - Amerıka ve ~vrupa devletleriyle 

y- . .. , b k caret muahede•• akletme\ı: huauaund 
de memleketımıze gelmelerı e • fevkalade ael.ihiyet vermek maaeleaini 
!enen Yugoslav mebusları bu se • ~et~iki~e giritilm~ı~r .Mö!yö Hul pr 
ya'hatlerini tehir etmitlerdir. J•Y• mudafaa e1!"•tbr. ProJ• ~leyhın.!' 

ayan azaaırun hır çoiunda ıorillmeg 

yeminli mürakipler batlanmıt olan temayüller encümeni 
hükumetin talebi üzerine biran evvel t 

ANKARA, 28 (Telefonla) - kike sevketmiıtir. 
Mevduatı koruma kanunu muci • --------0--------ı 

bince bu kanun hükümlerinin tat- Fransa - Çekoslovakya 
bikine nezaret vazifeaile mükellef münasebatı 
olmak üzere Maliye ve lktıaat ve· PRAG, 28 (A.A.)- M. Bar 
kiletleıince müftereken tayin edi- tu ile M. Benea araaındaki müla 
lecek iki yeminli bankalar mürakip katr müteakip neıredilen reım 
!eri için hükumet 1935 bütçesi- tebliğde iki hariciye nazırının hal 
ne lazım gelen tahsisatın konma- hazırın bütün mesaili hakkınd 
ıını mecliıten istiyecektir. aralarında tam bN- itilafın mevc 

diyetini göroükleri zikredilmekte 
Bu mürakiplerin haiz olacak • ve hükumetlerinin evvelce aldık • 

!arı vaaıflar ve tartlar ile çahtma ları bütün kararlar ü:ı:erinde ve bi 
tarzları Maliye ve lktısat veki. • hassa Omroma itilifı hakkında 
Jetlerince müştereken tesbit edil - yeniden mutabık kaldıkları ilav 
mektedir. edilmektedir. 

Madrit ve Portekiz elçiliği Almanyanın borçları 
BERLIN, 28 (A.A.) - Al -Rusyaya giden 

Tayyarecilerimiz 
(&şı 1 inci sahifede) 

İstanbul tehri ile civarındaki a
ğaçların korunması ve kefalet ka
nununun bazı maddelerinin değ i •
tirilmesi hakkındaki kanunlar da 
adliye encüm~ninin talebi üzerine 
mczkür encümene verilmittir. 

ANKARA, 28 (TelefonJa) - man bankaaile Almanyadan ala. 
Madrit elçimiz Tevfik Kim il Be- caklılar .rasmdaki, konferans dü 
yin ilivei memuriyet olarak Por - saat 15 te açılmıı ve riyasete bey• 
tekiz hükumeti nezdinde hüküme· nelmilel tediyat bankası müdürü 

k"ll · M. Freser ittifakla intihap edil • timizi temsil etmeıi icra ve ı erı 
miftİr. 

dan, Amasya üzerinden ilerleyen yar sene zarfında lerhedileme::;, E -
dım umumi bir hal aldı. Ve yara!~ ğer bu müddetin sonunda hilii/ı-
araaln kendisinden beklenen tereflı na bir itilıila uarılamaua bu se 
h_ar_eketi ve haınlel•rı" yapmak vaziye dah d d k · 'D 0ku , ne a evam e ece tır. o -

Beyleri Türk alafe militeri de ha· 
zır olduğu halde kabul etmif ve 
kE"ndileriyle yarım saatten fazla 
giirütmüttür. 

Misafirler kızıl ordu erkanı har
biye ıkinci reiıi M. Mejeninof ta
rafından cla kabul edilmişlerdir. 

Tayyareci/erimiz ,ere/ine 

Meclis pa.zarleıi günü toplana
caktır. 

Balkan misakı ve 
küçük itilaf 

heyetince karar~ı_m_ı_ıt_ır.__ Tebliğde Alman bankaaı müdüı 
!erinden biri ıeçilmittir. Konfe • 
rans bugün mesaisine devam ede
cektir. 

Karadenizde istiridye 
tarlaları 

tını alma.~ yoluna girdi. Düpnanlar, zuncu madde taadika ait telerrü 
bu umuma iidafaa vaziy .. tinde va - b 
tanı parça parça etmek fikirlerinden attan i arettir. 
va ,~eçmek mecburiyetinde kalıyorlar Times gazetesi, bu protokolur 
d ı lngiliz ve F ranaız hükumetleri-
, uno.nlılar kuvuetlerini artırıyorlar ne tebliğ edildiğini, fakat "giz-

Mnnzara, Sevr muahedeaile Yu li" olduğu cihetle buna ıttıla ha-
nanhJ:ır İcin ayrılmı parçanın Yunan 
lılar ,,tara rınılan zaptec!ilmit olduğu _ aıl etmekten tatırarak alakadar-
nu l?O•t r voı·ılu. Yananhlar, bu batta lara, Milletler Cemiyeti umumi 
durdul~r Kuvvctlerini bes fırka.va ib katipliğine tesç~I ettirilmesi hak 
)~ ğ etl;l.,ı·. Bu e•nRdA itiln( develtlPri kında tavsiyede bulunulduğunu 
ır hey"'t l!ondcrd:ı r. Va:r.iveti tetkik 
it 1 B" h bildirmektedir. rr ı r at lavin ederek buravı iki ;iam•• 
llrafın d Çtn"1Ile•i iki t.rafa da l 1 

MOSKOVA, 28.A.A. - Sovyet 
bayramına iştirak etmek iızre Mos
kovaya gelen Türk tayyarecileri 
'erefine dün gece Türkiye sefare
tinde bir resmi kabul yapılmıthr. 
Harbiye komiseri Vorotilof ile hü
kümet aazaı, kızılordu erkanı, ha
riciye komiserliği aza ve memur
ları askeri ve sivil tayyare tetki
lıitı mümessilleri ve muhtelif müea 
seselere mensup bir çok zevat ha
zır bu'unmutlardır. 

PARG 28 (A.A.) - M. Bar
tu F ransı; sefarethaneainde kabul 
ettiği matbuat mümeuillerine de
miıtir ki: 

Avrupanın bu kısmında biri • 
birlerine muarız kümelerin teşek -
külüne aleyhtar bulunmaktayız. 

Balkan miıakı küçük itilaf pren
siplerini hiç bir surette ihlal et
mez. Cemiyeti Akvam lüzumlu 
bir müessesedir. , 

BATUM ,28 (A.A.) - Karı· 
deniz ıahillerinde keşfiyata memur 
edilmiı olan huıusi heyet, mühim 
miktarda iıtiridye bulmuıtur. 

7000000 yedi milyon miktarın
da istiridye bulunmut olan Poti ha 
valisi i.stiridya tarlaları vücuda ge
tirmek için en muvafık bir yer te
lakki edilmektedir. 

Bu makaatla Potide huıuai bir 
istiridye fabriknı vücuda getiril
mi!tir. 

Amerikada harp 
al ey hrarlığı 

BOENOS - Ayres, 28 (A.A.) 
Amerika, Bolivya, Küba, Ekuator, 
Salvador, Guatemala, Venezuela, 
Panama, Nikaragua, Honduras, 
Kostarika, Hayiti, mümeasilleri 
harp aleyhtarı bir misak imza et
miılerdir. 

Bu misakın yapılmasına Ar -
jantin hariciye nazırı imil olmuş-
tur. 
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Radyolin 
Diş macunile dişlerini· 
zin üstünü ve içini itte 

böyle temizleyiniz. 

he sabah ve ak~am 
günde iki defa yıka
nan dişler çelik gibi 

kuvvetli olur. 
r 

• 
L 

Diş macunu 

, Elektrik Mühendi i aranıyor ~ 
Urfa Elektrik Türk 

Anonim Şirketinden: 
Şirketimiz müvellit fabrikası için mlltehaası• bir elektrik 

mOheadiıiae ihtiyaç Yardır. Talip olanlanıı Urfa'da şirket 

mldllrlüjüıae mllracaatlan lilıumu ilin olunur. (16160) 

,__. KiRALIK ~-

ı 

1 
1/2 L 

Bu fiata 
gömleğinize 
yaptıracağınız 
marka da dahildir. 

•• 
1 

o 

AY 
HALiS 
iPEKTEN 
ISMARLAMA 
GÖ~LEK 

,. 
Mağazalarında Ziyaret Ediniz. 2368 

Yerli malı 

.>is aved 
Dllnyanııı en ıağlam 

TENiS 
ve yazlık 

agakkapları 

Muhtert 
muşterile-
rimizin na· 
zarı dikka 
tine: 

Ba.zı dakkAnlard:ı 

G uLAVED 
yerine bqka adi marka ~er 

) orlar. Aldanmamaları içi 

5LAVED 
markaıma dikkat ttmeı:r 
rica olunur. 2276 

•• ' 1 . , . , , , . . ,~.:;-~ 

1 lnhiaarler U. 
Cinsi Bulundukları mahal 

Kağrt ve icarton 
la.iı>mtıları • 

Tahmini 
miktarı 

220,000 Kilo Cibali fabı:-ikasmda bir ~ 
zarfında teraküm edip P"". 
parti teslim edilecektir . Şştt' 
namesi Levazım Şubesinde' 

Sigar~ kağıdı pÜs-- 4,000 •2 

külleri. - . 

Hurda ambalaj ki· 
ğı~l.arı. - -

1,500 " 

dir. 
Cibali fabrikasmc!a Kutu i1: 
Iathanesinde bir sene zarfJIJV 
t~rak~ edip parti parti t~ 
lim edilecektir. ŞartnaJ11P" 
J.evazon Şubesindedir. 
Cibali fabrikasında Kutu~ 
Iathaner.inde teraküm edip I"' 
ti parti teslim edilece~ 
Şartnamesi Levazım Şube~ 
dedir. 1 KALAMlŞTA - Fener caddesinde 

bahçeli, denize nazır, mobilyalı mü'. 
BEYOCLUNDA - Mis sokağında, 
köıebaııncla, Marten apartmıaıımda, 
elveriıli fiyatlarla konforlu daireler. --------------·· Sigara kağıdı 2500-300 

balyalarından çı-
,, Cibali Levazım anbarmd• 1 

lup derhal teslim edilecektİt' kemmel bir köık. 
KURTULUŞTA - Tramvay cadde
sinde, denize nıı:zır konforlu apartı- BEYOCLUNDA - Tepebaşı cad

desinde çok ucuz fiyatlarla dükkan-
man. lar "e apartnnan. 
ŞiŞLiDE - Arpa suyu ı~ağı~da, 
bahçe içinde mükemmel mobilyeli ve BEYOCLUNDA - istiklal cadde-
konforu havi büyük bir kötk. sinde, T Üne! ve Galatasaray arasm-

Ayni mahalde uygun fiyatlarla da, ikamete ve ticarete elveriıli gÜ-

havadar apartımanlar. zel apartnnanlar. 

JERANS TORK LIMITET ŞiRKETiNE 
Müracaat, Unyon Han, Galata, Tel. 43358. 

UYlfUn ıartlarla 

EMLA.K iDARESi, ALIM SATIM MUAMELATI 

Sabırsızlıkla açılmasını beklediğiniz 

Zümrüt Yalova Kaplıcaları 
1 Mayıs 1934 te açılıyor 

Fiatlar çok mutedildir. Mayıs ayı zarfında 
Kür için gelenlerin otel ve banyo ücretlerinden ayrıca 
o/o 40 tenzilat yapılır. Gezmek ve eğlenmek için bir 
gece kalmak üzere geleceklere mahsus yol, lokanta, 
otel ve banyo Ücretlerini havi tenzilatlı karneler ya
pılmı§hr. Bu karneler 1 Mayıs 934 tarihinden itibaren 
Köprü Adalar Vapur bilet gİ~elcrinJe satılacaktır. 

Tayyare Piyanko Müdürlii2ün'"~en 
Şartnamesi veçhile 5.00 0.000 toplu iğne mubayaa edi

fcceğinden taliplerin 2-5-934 çarşamba günü saat 15 de Ko 
misyona müracaatları. (2039) .... ------••!- DİŞÇİ. ECZACI -Deniz y o 11ar1 • Orta Anadoluda mühlm bir mües • 

sesenin Ditçilik diploması da olan ve 
J Ş L E T M E S J ber iki iti iyi yapacak bir eczacrya 

A-tel..ı ı K.anlröy JCiprllıılaı ihtiyacı vardır. Tercümei hal ve ücret 
T.a. 413'2 - Sirkeci MüirünHe talebini havi mektuplannı göndermc-

H ... Tel. 22740 "'ı--@ lidirler. 

lzmir sür' at yolu Or: :..a;olu~ ~iib~m lbi~ mües 
GÜLNİHAL vapuru 1 Mayıs sese cerrahi servisinde çalı§acak dip-
SALI 11 de Galata rıhtımın- lomalr bir ebe hanım aranıyor. Yazı 
dan kalkacak doğru lzmir' e gi- makinası ile yazabilen, el yazm giizel 
decek ve dönecektir. (2060) olan, laboratuvar işlerine de istidadı 

Bartın yolu 
BURSA vapuru 30 Nisan PA
ZARTESİ 19 da Sirkeci rıh
tnnından kallı:aca.kbr. (2061) 

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

(1948) 2358 

ARANIYOR 
Türkiyede aıkeri tayyareciliği ve top

çuluğu için elzem yeni bir mühimmat 
malzemeıinin Türkiyada sabşanı ve İc3 .. 
bında inıal:ni tem.İn için sermayedar ve 
münasebatı çok olan ciddi bir ticaret
hane aranıyor. Tekliflerin Almanca veya 
Fransızca olarak 316 rumuzu ile zirde
ki adrese gönderilmesi. Propaganda 
A - G. (ex-Jugomosse) Belgrad, B. P. 
!t()9, Jougoslavıe.. 

olan hannnlar tercih edilecektir. Ter
cümei hal ve ücret talebini havi mek
tuplarınr göndermelidirler. Müracaat: 
Poıb. kutusu 84, lstanbul. 

t15980] . 
2318 

__ or. IHSAN SAMI --
Tifo ve Paratifo Aşısı 

Tifo ve Paralifo hastalıklnrına tutulma 
mak için t<siri ço k kat'! muafi yeti pci; 
emin bir a ş ıd ır. her eczane ve !~eza ek 

polarında bulunur. ( ı 51 v9, ı 924 <• 

Bulana mükafat 
Nisanın 26 ncı Perşembe gÜnÜ a 

ıamı saat 5-6 raddelerinde Galatasara~ • _ 
dan Tünele giderken sağ tarafdaki ki.'

dınmda bir iğne kaybolmu,tur. Bula:ı 

zat Galata' da Türkiye Milli Hanrnd l 
beıinci katta Nemli Zade Milbat Beyı' 
yazıhanesine getirdiği takdirde fevka .. 

iade memnun edileçeklir. (16172) 

Ankara' da · Temyiz Mahkemesi 
Binası Elektrik ve 

Asansör Teıisatı Münakasası: 

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

kemesi binasının Elektrik ve Asansör tesisatı kapalı zarfla 
münakasaya konulmuştur. ihale Mayıam 24 üncü Perşembe 
günü yapılacaktır. Umumi, Fenni şartname, mukavelena
me suretleri proje ve sair evrak Ankara'da Maliye Vekaleti 
Fen hey'etinden ve İstanbul' da Milli Emlak Müdürlüğün
den 30 lira mukabilinde alınır. Münakasaya girmek isteyen 
mütehassıs firmalar en az yirmi bin liralık bir binaya ait e
lektrik tesisatını bizzat yapmış ve teahhüdünü ifa ederek 
kabülü kat'isini yaptırmış olduklarına dair vesikalarını ve 
tekliflerinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminatlariyle tek 
lif mektuplarını ihale günü saat on altıya kadar Maliye Ve
kaleti Milli Emlak Müdürlüğündeki Komisyona• makpuz 
mukabilinde tevdi etmeleri lazımdır. Fazla izahat Ankara' da 
Maliye Fen Hey'etinden alınır. (1935) 2351 

Gümrük Muhafaza Umum Kuman
danlığı İstanbul Satınalma 

Komisyonundan: 
1 -· Gümrük Muhafa;·a kıt'atı i...in (3000) metre yaz

lık haki k-..ımaş 2-5-934 Çarşamba günü saat 14 te pazarlık 
la ~.ahn alınac-aktır . 

2 . ·- İstekliler pazarlık şartlarını her rrün komisyondan 
alabilirler. Ve örneğini de görebilirler. . 

3 - - Pazarlığa girecekle,':' nıalın komisyonca tasarlanmış 
tutarının yüzde yedi buçuğ~ olan (113) liralık vezne makbu
zu veya teminat mektuplariyle gelmeleri. (2040) 

~'--,_;t~ST~A~N-B_U_L;;....8_E_L_E_D_l~Y~E~S~l-l~L~A~N~L~A~R~I---' 
Galata'da Karaköy caddesinde 6-8 numaralı dükkftn 

paza,.lıkla kiraya verilecektir. Talip olanlar şeraiti anlanttok 
üzere Levaı.ım l\1üdürliiğüne, pazarlığa girmek için de 121,5 
liralık 1 eıninat akçesi makbu.ıile 30-4-934 pazartesi !>Ünii 
saat on beşe ~{adar Daimi enrümene müraraat etmelidirle.-. 

(2057) 

Hariciye V e·kaletinden: 
Hariciye Vekaletine 4000 - 4500 kuruş asli maaş ile 

bir İngilizce, bir Almanca, bir Italyanca ve bir Rumca mü
tercimi alınacaktır. işbu lisanlara hakkile vakıf olan taliple
rin Vekalet Zat İşleri Dairesi Şefliğine müracaat eylemeleri 
ilan olunur. (2007) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

· ~ Ankarada yapılacak Jandarma ve polis mektebinin mü 
· nakasası 30 Nisan 934 de yapılmayıp 10 Mayıs 934 Perşem
be günü saat on beşte yapılacaktır. Taliplerin Ankarada Da
hiliye vekaletinde teşekkül edecek İnşaat Komisyonuna mü 
racaatları. (2038) 

Umumi Nesriyat ııe Yazı isleri Müdürü ETEM iZZET 
G,~zetecilik ııe Matbaacılık T. A. Ş •. 

kan çul parça 
larr. 
Bakırdan ber
gaıİıat kabı 

Müstamel baskül 

Kolculara ait 
müstamel eşya. 
Bobin halinde 
1 14 milimetre· 
lik beyaz paket 
ambalaj kağıdı. 

374 adet) 
240 kilo) 

1 adet 

1 sandık 

119 adet) 
2440 kilo) 

Hurda çinko par- 1100 kilo 
çaları. 

istimale gayri 
salih muhtelif 
eb'atta teneke 

488 adet 

kutu· 
Kalın rende talaşil~, 
maragoztornasmdan 
çıkan talaş. 

Kabataş Levazım anbar~ 
olup derhal teslim edilt'et 
tir. 
Cibali Levazım anbarınds 
lup derhal. teslim edilecektir 
Cibali Levazım anbarındt 
lup derhal te Em e • !-'"' 
Cibali Levazım anb:uınd~ 
lup derhal teslim edilec~kti• 

Ortaköy Fer 'iye deoo vr. ·J 
lathanesinde olup ·derhnl 
lim edilecek. 
CibalJ. Levazım anbarınd' 
lup derhal teslim edilece 

CibaJi F. Maragozhane~: 
bir sene z-:ırfında tera1.-ü11;1 ti 
dip her hafta miktarı Icafı 
lim edilecektir. 

Yukanda cins ve miktarları yazılı müstamel . 
10-5-934 tarihine müsadif Perşembe giinü saat on el" 
bilmüzayede satılacağından taliplerin mezkur eşyaları 
l~rmda yazılı mahallerde görüldükten sonra müzayede İ 
yın olunan günde% 15 teminatlarile birlikte Cibalide ı, 
zım Şubesinde müteşekkil satış Komisyonuna müracaııtl 

(19 

1 - Gazi Antep inhisar Fabrikasının Kazan t 
muktazi yedi kalem malzeme. 

2 - Yirmi Beş metre borusile beraber bir adel 
lumba 5-5-~34 c.umart.e~i saat (14) de. ~ 

3 - Lıstesı mucıbınce muhtelif mualecat · 7.S-
Pazarteai saat (14) de. ' _J 

~ • !~liplerin şartname ve cetveli gördükten sonra~ 
lıga ıştırak etmek Üzere her birinin hizasında giin ve ••'1 

dt; yüzde 7,5 teminatlariyle beraber Galatada Alım, satııı' 
mısyonuna müracaatları. (19 42) ..../, 

Ankara'da Temyiz MahkeJll 
Binası Kalörifer ve 

Sıhhi Tesisat Münakasa••' 

Maliye V ekaletinde11: 
Ankara ' da Yenişehir ' de yapılmakta olan 'f~ 

Mahkemesi binasının Kalörifer ve sıhhi tesisatı kap~lı ~ 
münakasaya konulmuştur. 1 halesi Mayısın 23 üncıl ç~ 
ha günü yapılacaktır. Umumi fenni şartname, muka~e~ 
me,proje vesair evrak Ankara' da Maliye vekaleti Fen l'~J 
den ve lstanbul'da Milli Emlak Müdürlüğünden 30 .. ;el'J 

I kabilinde alınır. Münakasaya girmek isteyen J!1ıJ, ır. 
1 firmalar en az elli bin liralık bir binaya ait Kalör!,fe~ 

tını bizzat yapmış ve teahhüdünü ifa ederek kabulıl rfl"J 
katini yaptırmış olduklarına dair vesikaları ve t~~; 
yüzde yedi buçuğu nisbetinde kanuni teminatfarıY V 
mektuplarını ihale günü saat on beşe kadar Maliye 
Milli Emlak Müdürlüğündeki Komisyona makpılı ' 
bilinde tevdi etmeleri laznndır . Fazla izahat Ank)at" 
liye Fen Hey'etinden alınır. (1936 • 


