
Balkan konferansım cusı m 
saisini bitirmiş ve M. Papan 
tasyo Hasan Beye faaliyeti 
den dolayı teşekkür etmiştir 

Uk tahsil sevyiyesini anlamak 
için önümüzdeki hafta bütün 
Türk köylerinde imtihan ya
pılacak. 

Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meh'usu MAHMU"I'. 

FiYATI 5 KURUŞTUR 

Roosevelt 
Ve Ayan 

Ayan meclisi ile Cümhurreisleri 
arasmda mücadele Amerikada po
litika hayatının hususiyetlerinden 
biridir. Cümhurreiııi hem devlet 
reisi, hem de Baıvekil olmak do· 
layısile geniş salahiyet sahibi bır 
adamdır. Fakat Amerika teşkila
tına göre, ayanın da geni~ sal~
hiyetleri vardır. Harici sıyasetın 
tedvirine bile karışır. Mümessiller 
meclisi denilen meb'uslar meclisi 
de bilhassa paraya hakimdir. Vel
hasıl Amerika sistemi, cümhurrei· 
si, mümessiller meclisi ve ayan 
meclisi arasında bir kuvvetler 
tevzinine dayanıyor. İdare maki
nesinin muntazam yürümesi için 
bunların ahenk içinde çalışması la
zımdır. 

Ahenk içinde çalışmazlarsa 
ne olur? Parlmanter memleket
lerde ya icra kuvveti istifa ede
rek başka bir hükômet iş başına 
geçer. Yahut ta meclis feshedilir 
ve yeni bir meclis intihap edilir. 
Her halde hükumetle meclisin be· 
raber geçinmeleri lazımdır, Ame· 
rikada vaziyet öyle değildir. Cüm· 
hurreisi, ayan ve meb'usan mec
lisleri muayyen bir müddet için 
intihap edilir ve aralarındaki mü
nasebet ne olursa olsun, bu müd
det için devam edip gider. Bunun 
içindir ki İcra fle teşri kuvvetleri 
arasında bir anlaşamamazlık O• 

lunca, Amerikanın devlet meka
nizması çıkmaza girer. 

Roosevelt bir sene evvel iş ba
~ı~a geçtiği zaman, politikacılar 
ıtıbardan düşmüştü. Cümhurreisi 
bu vaziyetten istifade ederek ve A
merikayı kasıp kavuran buhranı 
ileri sürerek icra mevkii için çok 
geniş salahiyetler aldı. Denilebilir 
ki Amerika· cümhurreisi bir sene
denberi Amtrikayı diktatör vazi
yetinde idare etmektedir. Salibi. 
yetlerinin muhafazası hususunda 
daima titiz davranan ayan için 
bu kuvvetleri Roosevelt'e vermek 
ağır gelmekle beraber Amerikayı 
iktrsadi buhrana sürüklemek mes' • 
uliyeti büyük mikyasta politikacı· 
lara tahmil edildiğinden bir sene
denberi meclis buna katlanmak
ta ve Roosevelt'in serbest faa
liyetini uzaktan seyretmektedir. 

Ancak son zamanlarda Roo
sevelt' e karşı isyan emareleri gö
rünmeğe başlamıştır. Ayan mecli
si, Roosevelt tarafından Veto hak
kının istimal edilmiş olmasına 
rağmen harp malullerinin tazmi
natı hakkındaki bir kanun layiha
sını iki sülüs ekseriyet ile kabul 
etmiştir. Harp .malullerinin tazm·İı
nat meselesi sabık cümhurreisi 
Hoover'in hezimetine yardım et
mit bir meseledir. Hatırlardadır 
ki büyük harbe ittirak eden bu as
kerler, Waıington, üzerine bir yü
rüyiit hareketi yapmışlar ve bu
nu takip eden nümayitlerde Üzer
lerine silah atılmııtı. Bu, eff<irı 
umumiyede çok fena bir tesir hu
sule getirdi ve nihayet Hoover'in 
mağlubiyeti amillerinden birini 
teşkil etmiştir. 

Ayan meclisi bir sene pusuda 
yatt,ı_ktan sonra nihayet Roose
v~lt ı bu hassas noktadan urmağı 
goze almıştır. Meb'usan ve ayan 
geçen sene kesilen tahsisatın tek
r!'r. verilmesi hakkında bir kanun 
layıhası kabul etmişti. Roosevelt 
~~md b~~e. İçin ağır bir yük teş-

1 e ecegını düşündüğünden Ve-
~~. ~~~~ı kullanarak bu layihayı 
h u~!UZ bırakmak isteyince cüm
urreuu~e rağmen layihayı tek

rar tasdik ederek me ,. t k r ıye e oy-
muıtur. Bu, Roosevelt' k • 

1. . • e arşı a-
yan mec ısının ilk ilen· . d 
G . b" k ı k'lyanr ır. erç\ ır "Ç gün ·- .. h . . . Am "k ~•ra cum ur-
reıaıne erı a 'harici t' t" . . l .1 . . . ıcare ının 
genıt etı mesı ıçın ecnebi devletler
le mukavele yaparak gÜftlrük t . 
rifelerini o/o 50 nisbetinde indir4, 
çıkarmak için salahiyet vermiştir. 
Bu, cümhurreisinin esasen pek ge. 
niş olan salahiyetlerini d'aha ziya
de denişletmektedir. Fakat Roose
velt çok tthlikeli bir salahiyet. al
!°aktadır. Gümrük resimlerinin 
ındirilip çıkarılması bir takım men· 
faatleri ~lal edecek ve belki de 
Roose,elt'in yıpranmasına sebep 
olac.aktır. ~alahiyetler ne kadar 
genıs olurc'l, on!arın istimali de 
0

1 
derece naz''.; bil:' mesele halini a

ır. 

lı: C'...,,,çi henüz Roosevelt Ameri
~d~ Vla;i~etc, ~hakimdir. Fakat 

rlıselel"tL ı.lr-ıgı cereyan karşı· 

-~-
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' 'Tayyare ile bir kaç 
saatlık mesafe?!,, 

M. Musolini son nutkunda bu sözleri 
ile hangi memleketi kastetmişti? 

Roma Elçimiz; M. Musolini ile görüştü. 
Hükumet bugün Mecliste izahat verecek 

ANKARA, 4 (Telefonla) -
Son faşist kongresinde İtalyan baş
vekilinin irat ettiği nutuk malum· 
dur. . 

M. Mussolini bu nutkunun bir 
yerinde İtalyanın timalde ve Fran
sa tarafında yapacak bir işi ol
madığı, ancak Asya ve Afrikada 
tefriki mesaide bulunması icap et· 
tiği yolunda bazı sözler söylemiş
ti. İtalyan başvekilinin As ya ile 
hangi memltketi ve "teşriki mesai 
il . •- " e neyı .ı<Utettiğ~ malum olma -
malda beraber, nutukta söylenen 
"p7k yakın, tayyare ile bir kaç sa 

hatlık .mesafede,, tabirinin bilhassa 
angı memleketi istihdaf edebil • 

mesi üzerinde durmuştu. Gazete· 
)erde çıkan yazılarda da bu söz -
!erle ne kastedildiği sorulmuştu, 

Roma büyük elçimiz Vasıl Bey 

Be::1.:ınah ile hangi memleketi ve 
neyi kastettiği merıak edilen 

M. Mussolini 

İtalyan başvekilinin bu beyana
tı malum olul" olmaz, bükUmeti • 
miz Roma elçimiz Vasıf Beye ta
limat vererek, bu hususta Mösyö 
Mussoliniden istifsarda bulunma • 
sını istemisti. 

Bunun - üzerine Vasıf Bey İ
talyan başvekilinden mülakat isti
yerek kendisile görüşmüş ve mü
lakat hakkında Hariciye Vekale
tine malfunat vermiştir. 

Meclisin perşembe toplantısın
da hükfunet bu hususta izahat 
verecektir. 

' ''r . 1. emps,, ın bir makalesi 

M. Muşanof hata ediyor! 
Bulgaristanın Balkan misakına girme
mesi için prensip itibarile mani yoktur 
Sofya hükumeti Bulgar hissiyatını okşamak için 
Balkan nıisakına girmeyebilir fakat girmesi Milletler 

cemiyetinin 19 uncu maddesine muhalif değildir 

Bulgar Başvekili M. Muşanol 

Bulgar başvekili Mösyö Muşa
nof geçen günü Sobraniada Bul
gari.stanın harici siyasetine dair 
beyanatta bulunmuştu. 

T emps gazetesi bir bapnakale 
ile bu beyanatı tahlil etmektedir. 
Bu başmakalede Bulgaristanın 

devam edebileceği birı meseledir. 
da. Am~.ikanın ~oliti_ka hayatında 

ınıa _cum!ıurreıslerıle ayan ara
sında~ı mücadelenin ilk safhala
rında ıcra kuvveti galip g 1 · 
f k t 

• , e mış, 
a a netıc~<ie ayan muzaffer ol
muştur. Wılson'un akibeti de bu
na bir misald;r, Acaba Roosevelt 
ile ayan meclisi arasında başlayan 
mücadele de. Amerika siyasi ha
yatında an'ane halini alan netice
yi mi verecektir. 

Balkan misakrna iştirak etmemesi 
hakkında ezcümle deniliyor ki: 

Bulgaristan Balkan misakı
na, Balkanlardaki arazi Statükosu 
hakkında mevcut muahedelerin 
tekrar tetkik edilmesini arzu etti
ğinden dolayı girmedi. O millet
ler cemiyetinin tahdit ettiği saha• 
d:' hareket c,tmek itiyi tahtı em• 
nıyete almak istiyordu. Bugün
kü hudutların devamına razı ola
rak muhtenıel bir muahede tetki
katımn temin edeceği fevaidi ev
velceden terketmek arzusunda de-
ğildi. 

Mösyö Muşanofun sobranya
da yaptığı beyanattan istihraç e· 
dilebilen şey budur. Filhakika e
ğer bu tarzı hareket milli hissiyat 
noktai nazarından izah edilebilir
se de Bulgaristamn Balkan mi
sakına girmemesile, kendisinin der 
hal hasıl olabilecek garantileri, 
tamamile gayri muayyen bir is
tikbale feda ettiği de doğru olsa 
gerektir. M. Muşanof gayet bü
yük bir samimiyetle kendi mem
leketinin sulh , bütün milletlerle 
ve bilhassa komşu milletlerle an
laşma ve dostluk istediğini ve 
milletler meclisine de bağlı oldu
ğunu söylemiştir. 

Kendi tabiri veçhile ancak mil
letler meclisi "mevcut haksızlıkla
rı imkan olduğu takdirde tashih 
etmeğe ve beynelmilel müvaze
neyi tesise kadirdir,, bunlar, hiç 
şüphe yok ki geniş bir teşriki me
saiyi vücuda getirmek için mü
sait sözlerdir. Bulgar başvekili 
bundan başka Balkan misakrnın 
bugünkü şekli ve neticesi ile sul-
hun • · ~ 

'

1

1
Hariciye vekilimiz har 
yasetimizi tekrar izah 

Yeni sene 
Bütçesinin tetkiki 
Encümende ikişer kişilik 

heyetler ayrıldı 
'ANKARA, 4 (Telelonla) -

Bütçe encümeni 934 bütçe layi
hasının tetkikatına başlamak i
çin ikişer kişilik heyetler ayır -
mı~hr. Bu heyetler muhtelif ve
kalet bütçeleri üzerinde bugün 
tetkikata ba.slamıslardır. 

Layihanı,; bütÇe encümenin -
'de müzakeresine Nisan on beşi
ne doğru başlanacakhr. Bütçe 
encümeninde açık bulunan iki a
zalık intihabı meclisin yarınki 
içtimaında yapılacakhr. Azalık
lara Ali Muzaffer Bey (Konya) 
Resai Bey (Tokat) ın intihap -
ları ihtimali çok kuvvetlidir. 

Mustafa Arif Bey 
-·-

Konya elektrik şirketi 
komseri oldu 

ANKARA, 4. A.A.- Bundan 
bir hafta evvel lstanbul Tramvay, 
Tünel ve Rıhtım 
tirketleri nafia 
komiseri Nazım 
Beyin tebdili ya
pıldığı gibi bu 
defa da lstanbul 
Elektrik şirketi 
ve diğer müesse
aat nafia komise
ri Mustafa Arif 
Beyin lstanbul
daki vazifesine 
nihayet ver~lerek 
Konya Elektrik şirketi komiserli
ğine tayin edildiği tebliğ olun
muştur. 

Bu vazifeyi şimdilik vekaleten 
İstanbul başmühendis vekili Cev• 
det Bey ifa edecektir. 

''Hiç kimseye bir şey verm 
Kimseden de bir şey isteme 

Tevfik Rüştü Beyin Bey 
Hariciye Vekili Tev

fik Rüştü Beyin Bal • 
kan misakının mahi -
yet ve 'ünıuhi ıle Ke -
maJist Tin kiyo';ı;r ha
rıci siyaseti hakkr.tdoi 
Voelı.ischer Bcobah -
ter gazetesinin Anka
ra muhabirıne be/6 • 
natta bulunduğunu ha 
her vermittık. Bryana 
tın bazı kısımlarını 
netreJiyoruz: 

- Yeni Balkan mis2-
kı, büyük Aıırupa deıılet 
!erine karı• T ürkiyenin 
harici siyaseti üzerinde 
ne gibi tesirler icra ede
cektir?. 

- Bu sual ancak ilk 
nazarda haklı zanno • 
lunabilir. Fakat misak 
münhasıran mevzii e • 
hemmiyeti haizdir, ve Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Be 

gayesi de malum hudut garantile -
ri gibi mütekabil teminat vermek 
suretiyle balkanlarda müsbet bir e
sassa müstenit olarak daimi suret
te sulh ve sülfınun teminidir. Bun
dan maada, mukaveleye i,tirak 
eden devletlerin eski teahhüdatı 
timdiye kadar cari tekil ve şümu • 
lü ile tamamen bakidir. 

- Misak mukaveleşine dahil m"m 
leketler mÜ§terek bir birlikle milletler 
cemiyeti içinde me..,lô bir blok tef • 
kil etmiş bir vaziyette bir rol oynaya 
caklar m<dır?. 

- Evet ve hayır. Balkanlara mü 

teallik olan mühim iktısa 
yasi meselelerde yalnız . 
esasına tebaan değil, aynı 
da Balkan konferansı ile t 
len muhtelif itilaflar esas 
hi tabi olarak akitler arası 
lak ve tam olmazsa da her 
raflıca ve vasi bir vahdet 
tabakat husule getirilecek 

Bu dahili bağlılık har' 
toplu ve kuvvetli oluş mes 
itilaf bünyesinin kuruluş 
dan tamamen başka bir 
re maliktir. 

(Devamı 6 mcı sahife 

I lr
.. k t Esat Bey (2) VapUT kaptanı, (3) Tercüman (4) Vapur acentıuı Çelebidü Elendi J 

(1) M. nm ıın, aıııı a 1 
• t 'd" orlar • /nsulfün eıyası vapurdan tevkifhaneye getiriliyor ...• 

tevkılhanede ıH;ııare e gı ıy • 

lnsull'ü kaçırmak hik 

Şimdiye kaslar resmini '!'"!ırmay~ oa 
par kaptanı nihayet Mdl<yet ol>ıekti

linin kar01ıında 

Vali Bey 
Ankaraya gitti 

Vali Muhittin Bey Ankaradan 
aldığı talimat üzerine dün akşam 
Ankaraya gitmiştir. Vali Bey bu 
seyahatinde tramvay meselesi hak
kındaki müzakerelere . ;ştirak . ve 
zabıtai belediye kanunile bele?ıye 
. . 1 an bazı yem va-
ıçın tasavvur o un . 
ridat hakkında hükumet merkezı-
ne maruzatta bulunacaktır. _ __...,_ 

Havanada patlıyan 
bombalar 

HAV ANA, 4. A.A. -. Dün, dö~ 

yesi de nereden çıktı 
Bankerin 

Mevkufla 

Beklediği Para Gel 

gazetecilerin konuşmas 
müsaade edilmiyor? • • 

nıçın 
Banker lnsull, dün de tevkifha

nedeki odasında, mevkuf vaziye -
tini muhafaza etmiştir. 

Müddeiumumi Kenan Bey, dün 
sabah saat onda tevkifhaneyi zi • 
yaret etmittir. Kenan Bey, mevkuf 
!arın vaziyeti hakkında malumat 
almıt ve bir aralık müflis banke -
r ;n odasına da giderek kendisini 
::;örmilştür. 

Kenan Bey, lnsull'e: 
- Nasılsınız? B:r 'eye ihtiya • 

cıwz var mı? diye sor.nuştur. 
Jnsull te,ekkür ederek bir t~ye 

i~1tiyacı olmadığı cevabını vermış -
tir. 

Müddeiumumi Kenan Bey, in • 
mll'iin yanından ayrılırken, bir ar 
zuau olursa, bunu tevkifhane mü
dürüne bildirme!ini söylemiştir. 

lnsull, yemeklerini Sultanahmet 
te Hasan Çavuş isminde birinin 
lokantasından getirtmektedir. 

Bol bol cigara içiyor 

Yediği şeyler pek azdır. Müflis 
banker, tevkifhanedeki odasında 
denizin kısmen öründü - .. 

bol bol sigara içmek ve kit 
malda vakit geçirmektedir. 
dünden beri içbği yaprak si 
nn mikdarını arttırmı,tır. Ö 
diğimize göre, müflis bank 
Londradaki vekilinden al· 
beklediği bir telgraf almı'tır 

" 
(Devamı 6 mcı sahifed~) 
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TARiHi TEFRiKA: 2 
• 
ittihat ve Terakki! 

HARiCf-HABERLER\ 
Balkan Kon/ er ansı Meclisinde .. 

( 3AHAEDD1N ŞAKlR BEYiN BIRAKTIGI VESlKALARA GORE) 

Cemiyet umumi merkezi gizli idam · 
cezaları da veriyor! 

İttihatçı olabilmenin şartları 
(ittihat ve Terakkı) Cemiyetine ~ 

girebilmek için bu dahili nizamna
meye pek ağır tartlar konulmuttu. 
Abdülhamit'in istipdat devrine la
yık olan bu şa.ıtlarda deniliyordu 
ki : 

. ' ve yemın ..• 

-·~ ,;· 

·~ 

"Cemiyete dahil olmak için te- , '..s ,,,,, _,. , ~ 
b 1 ak "--1 . • '·"~ r .r- '"'.J•.J> ( beai Osmaniyeden u unm , &KJ ı.-~.·~ · · -G , , J,....,;, ,,,, 1 

b 1 1 
. . . . d , .,. __ . e.--. ,.. .. ...;,, • • :,.' .r,~,.,.-1 

ve a iğ o muş, ceratmı sıyasıye en -- • r ~. ~ "' c • · ·----··- / • ._., :.......~ -uf.<,,. J 

Ve muhafazai vekar ve haysiyet u- -~, .,..,, • ~ ,., • · • • . 
.-,,~- ... (,,... .. 

ğurunda ihtiyar ed ilen cürümler- ~ t.· 4. ....... ,,,u , .. ~==~ --,v~~-
den maada cinayet derecesinde bir ' ~,,,,. . --' • 

-~ 

Yakında ''Balkan Posta 
Birliği,, vücude gelecek 

•••••••• 
Balkan konferansları daimi teşekkülüne "Bal
kan milletlerinin parlamento ve içtimai birliği,, 

ismi verilmiştir. Daimi merkez İstanbuldur 
ATINA, 4. A.A. - Balkan kon

feransı meclisi senelik umumi iç
timalan için " Balkan konferansı" 1 
ünvanmı muhafaza etmekle bera
ber konferansları daimi te,ekkü-

lüne " Balkan milletlerinin parlamen 
to ve içtimai birliği" isminin ve-

fiil ile veyahut sirka t ve dolandırı- ~,., • ı'~ ._..,~ , ·~·""· ·~ ı... .. . 1 ah .,,, - , .. !,..r" ·J~ .,J,,,, ~.,J-
cılık ve emniyeti suııstıma ve s · ~. ~- , . ...,. -· 
lekarlık gibi ahlakan mezmum bir ·~.; • ..._ .'~ • •. .,.,. ·~ =--
c.ünha ile mahkum, casusluk, hafi- ~,,._,~ ....._:::: 
yelik ve hükumeti hazıraya taraf
tarlık arzusile aleti zulüm ve itiıaf 
olmamıt bulunmak ve dolandırıcı
lık ve i rtita ile ve mugayiri ar ve ha 
ya ahval ve harekat ile methur ol
mamak, kuvvei müfekkiresini kay
bedecek derecede ayyaflık ve ku
marbazlık gibi bir ayıp ve kusur 
sahibi bulunmamak '3rttır.,. 

Çok mtihim b:r ve.ıika: i ttihat ve 
Terakki Cemiyeti tqkilôtı dahili • 
ye n izamnamesinin ilk mü1veddesi 

ı 
rilmesine karar verilm ·,tir. Bu bir
li ğin daimi merkezi İstanbuldur. 

Bu karar, dğer kararlarla birlik
te gelecek lstanbul konferansının 
bir ruznamesini tesbit etmişti . 

Ruznamede mevcut bir me•ele a. 

"Efradı c.emiyetten muhit içti
maisi müsait olanlar terbiyei siya
siyeden mahrum olan namuslu ev
ladı vatanın dördünü ve betini bir 
araya cem ve onlan cemiyet fikri 
ile ünsiyet ve terbiyeye ve bunlar 
meyanında istidat ve liyakatlerine 
itimat ettiği zevatı Cemiyete tav
siyeye vazifeten mecburdur.,, · 

" Her ferdin vücudü Cemiyetçe 
mukaddes ve kıymettar addedildi
ğinden onu derhal usulü dairesin
de Heyeti idareye ihbar eylemekle 
mükelleftir.,, 

"Efradı cemiyetten eceli mevudi 
le vefat edenlerin ibkayı na.mı için 
kendilerinin erbabı hamiyetten ol
duğu ihvana ilan edilecektir.,, 

"Cemiyetin Tetkilatı Hariciye 
Merkezi şimdilik Paris tehridir ve 
vası tai netir efkarı türkçe "Şura
yı Ommet,, ve fransızca "Meşveret,, 
gazeteleridir.,, 

Bu Tetkilatı Dahiliye nizamna
mesinin bir faslı ittihat ve Terakki 
Cemiyetinin usulü muhakemesi ve 
mücazatr ile mefgul oluyordu. Ge
rek Cemiyetten bulunsun ve gerek 
hariçten olıun, bir ,ahsm vücudu 
vatanı veya Cemiyeti veyahut efra
dı cemiyeti tehlikeye dütürecek 
veya icraatı cerniyeti akım bıraka
cak veyahut maksadı cemiyete ce
zai külli zarar ihdas eyliyecek bir 
hal ve hareketi vukuunda ve alelu
mum memurin devlet tarafından 
i tkence zulüm ve ııadirlerin İrtika
bı hali.:de vakı olacak ihbar ve tek
lif üzerine emri muhakeme heyeti 
merkeziyelerce icra olunacaktı. 
Heyeti Merkeziyeler derin tahkikat 
ve adilane tetkikat icrasile Cemi
yetin menafiini kendi adalet vicda
niyesile mezcederek maznunu aley· 
hin mücrimiyet ve mahkümiyetine 
veya beraetine ve ademi mes'uliye
tine ittifak veya ekseriyeti ara ile 
karar verecekti.,, 

'Eğer iddia olunan fiil kabahat 
veya cünha derecesinde bir cürüm 

"T emps,, in 
(Başı 1 inci sahifede) 

da kanidir; fakat diğer taraftan, 
milletler cemiyeti tarafından gÖS· 
terildiği tekilde aulhçu bir suret
te sulh muahedelerinin yeniden 
tetkikine karşı bir mania olduğu
nu da ıöylüyor ve diyor ki: 

Bu misaka girmek Milletler Ce
miyeti misakının 19 uncu madde-1 
sİfıde resmen beyan edilen şekle 
müstenit ümitlerinıizi istiyerek red 
detmek demektir . Çünkü bu mad
de , muaheclelerin ebedi olmadı -
ğmı ve hatta sulhun icabı olarak 
ve hizmetlerin yeni sebeplere ve 
milletlerin aşikar dileklerine in
t ibak etmesi lazım gelciiğini amir
dir. 

Bunun için Mösyö Muıanof 
Balkan misakının, Milletler Cemi
yeti fikri ve misakile kabili telif 
olmadığı neticesine varıyor. 

Bu huıuata hata ediyor. Çün
kü eğer Milletler Cemiyetinin fik
ri dahilinde aktedilmit mıntaka
vi mahiyeti haiz bir misak varsa 
bu misak ancak Atinada, Yuna
nistan, Türkiye, Romanya ve Yu
goslavya tarafından imza edilen 
miaaktır. 

19 uncu madde sadece der ki: 
"Meclis her zaman cemiyetin aza
sını, gayri kabili tatbik bale ge
len muahedeleri ve cihan sulhunu 
tehdit edebilecek beynelmilel va
ziyetleri tetkik için davet edebi
lir.,, 

Bu metin, tayin eciilen va:U
yetlerde Milletler Cemiyetinin, a-

ise Heyeti Merkeziye hükmü ver
mekle beraber hemen mevkii icra
ya koyacaktı. Eğer fiil cinayet de
recesinden olursa, Heyeti Merke
ziyece hüküm sadır olur olmaz tan
zim edilecek ilam Merkezi Umu
miye ita ve irsal ohmarak heyeti 
mezkürece tetkikat icrasından son
ra tasdik veyahut naksedilecekti. 
Tasdik olunduğu takdirde onun ten 
fizi keyfiyeti Heyeti Mcrkeziyeye 
havale edilecekti. Nakzı halinde ye
niden muhakeme icrası için Heye
ti Merkeziyeye iade olunacaktı. Şu 
kadar ki hükmü vakıin tehir icrası 
Cen.iyetin menafiini ihlal edece-k 
mahiyeti haiz olacağına Heyeti Mer 
keziyece kanaati kamile hasıl ol
duğu takdirde bütün maddi ve ma
nevi mes'uliyetler kendilerine ait 
olmak üzere hükmü mezlı:ürü Mer
kezi umumminin tasdikine iktıran 
etmeksizin İcra edilebilecekti.,, 

" Heyeti hakime muhakemeyi ve 
hükınü maznunun gıyabında icra 
ve ita edecekti. Ancak fevkalade 
lüzum olduğu ve imkan müsait bu
lunduğu takdirde bizzat celp ve ;s
ticvap dahi olunabilecekti.,, 

"Merkezi Umumiye veya Heyeti 
Merkeziyeye mensup azaların mu
hakemesi bulundukları heyetler ta
rafından icra olunacaktı. Bunlar 
hakkında verilen hükümler derhal 
icra edilecekti.,, 

"Kabahat ve cünha derecesinde 
Heyeti Merkeziyeden sadır olan 
hükümlerle cinayet dereceıinde aa.
dl1' olup Merkezi Umumi heyetin
ce tasdik edilen hükümlerin sürat. 
le ve her ne suretle olursa olsun ve 
hatta mahkum uzak yerlere firar 
etmit bulunsun, behemehal infa
zına Heyeti Merkeziyeler mecbur 
olacaklardı.,, 

Cemiyet ve efradı aleyhine irti
kap edilecek cürümler kabahat, 
cünha ve cinayet olmak üzere üç 
dereceye ayrılmıttı. Kabahatin ce
zası tevbih ve tekdir, cünhanın c;e. 

zası gafletin 9iddetine göre yarım 
liradan elli liraya kadar cezayı 
nakdi ve cinayetin cezası ise idam
dı. 

-Bitmedi-

bir makalesi 
zasr olan devletleri, gayri kabili 
tatbik hale gelen ve yahut sulhun 
idameıini tehdit eden muahedele
ri yeni.den tetkik etmek için da
vet edebileceğini amirdir. Fakat 
turau atikirdır ki ancak, muahe· 
deleri İmza l':den devletler mütte
fi.kan karat· verirlerse, bunların 
sulh ve mü~ıılemet dahilinde yeni
den tetkiki cihetine gmilebilir. 

Milletlerin mıntakavi bir mi
sakla, daima mevkii mer'iyette bu
lunan muahedelerin tesbit ettiği 
şekilde ve mütekabil bir surette 
hudutlarını tahtı emniyete alma
ları 19 µncıı madde ile kati yen zıt 
değildir. Bu muahedeler hakkında 
kimse bir şey de söyliyemez. Çün
kü araziye maddeleri tatbik olun
muştur. 

Sofya hükumeti milli Bul11:t r 
hi111iyatını oktamak için Balkan 
misakına girmiyebilir. Bu kabili 
izabtır. Fakat kendisinin sulhun 
tahkimi için müşterek bir eserde 
Ankara, Atina, Bükreş ve Belgrat 
kabinelerile teşriki mesai etmesine 
prensip itibaı·ile biç bir mani yok
lu. Bu o kadar doğrudur ki M. 
Muşanof bik, Bulgaristanm , di
ğer dört Balkan devletine karşı o
lan siyaseti iyi komşuluk, anlatma 
ve itilaf siyasetidir demiı ve mü
tekabil emniyet fikirleri dahilin
de bir Bulgar - Yugoslav anlas • 
İnasını ikmal için Sofya ile Belgrat 
arasında yakında müzakerata baş
lanacağını söylemiıtir, 

Bu doğrudan doğruya iki mem-

raunda kadınlarla reşit olmıyan· 
lal"~ h'mayeai meselesi vardır. 

Bulgar, Yugoslavya ve Romanya 
murahhasları, M. Papanastasiyu'
nun bir sualine kartı memleketleri
nin Türkiye ile Yunanistan arasın• 
da mevcut posta birliğine iltihaka 
amade olduklarını bildirmişle~ 
d ·r. 

Bu suretle m~zkur birlik, "Bal
kan Posta birliği" haline gelecek
tir. 

M. Papanastasiyu, konferansın 
reisliğini, Türkiye heyeti murahha
sası reisi Hasan Beye devrederek 
Balkan konferanslarına karşı da'.
ma pek büyük alaka göstermit o
lan Türkiye Cümhuriyeti hakkın
da bütün heyeti murahhasaların 
besledikleri itimadı kayit ve işaret 
etmiştir. 

Heyeti murahhasalar dün ak
şam Atinadan hareket etmişlerd ·r. 

Balkan haftası 
ATINA, 4 (Milliyet) - Bal

kan konferansı meclisinin mesaisi 
dün hitam bulmuştur. Dünkü son 
içtimada İatanbulda toplanması ta 
yin edilen gelecek konferansa ka
dar "Balkan haftaları,, tertip e
dilmesi kararlaştırılmıştır. 

Yunanistanda bir hukuki haf
ta Türkiyede bir ticari ve sınai, 
Yugoslavyada bir türist, Roman
yada tıbbi, ve Bulgari.tanda peda
goji haftası tertip edilecektir. 

Mösyö Papanastasyu bir sene-
denberi Türkiye ile Yunanistan 
arasında cari olan Balkanlar posta 
ve telgraf birliğine Yugoslavya, 
Romanya ve Bulgaristan devlet-
lerinin de İftir~ eylemeleri buıu
sunda alakadar murahhaslanmızın 
nazarı dikkatini celbetmiştir. 

Bilihara Mösyö Papanaslaıyu 
konferans ve diğ_er azalarla veda
laıırken gelece&: Balkan konfe
ransının lstanhulda aktolunacağı • 

İngiltere 
150 milyon İngiliz liralık 

bir istikraz yapıyor 
LONDRA, 4. A.A.- Hazine ne· 

zareti, 1959 dan 1969 a kadar ö
denmek üzere yüzde üç faizli ve 
150 milyon lngiliz liralık bin istik· 
raz yapacağını habervermektedir. 
ihraç feyab yüzde 98 dir. 

Bu istikrazdan elde ed lecek pa
ra ile 15 nisanda vadesi gelen 105 
milyon lngiliz liralık yüzde dört 
faizli hazine bonoları ödenecek ve 
geri kalan 45 milyon dalgalı borç
ların bir kısmını konıülide etmek 
için kullanılacaktır. 

Kayıt muamelatına 5 nisanda 
ba~lanacaktır. 

Taşan nehirler 
Amerikada fazla yağan 
yağmurların zararları 
SEN POL, 4. A.A. - Amerika

da Miüoseta'da fazla mıktanda ya 
ğan yağmurlar neticesinde nehir
le-r ta,mıf ve bu yüzden dört kişi 
ölnıüf, dört kiti yaralanmıttır. 

Maddi zararlar fevkaladedir. 
Birçok ehali suların tatması üzeri
ne kaçmaya mecbur olmutlardır. 
Vi~consin'de Şipvada yüz kadar is-
çi sularla çevrili kalmıtlardır. . 

leket arasındalc:i menafie ve mev
cut muahedeler dahilinde sulhu 
takviyeye hia.met eden mantıki ve 
hüsnü niyete müstenit bir siyaset
tir. Fakat şurası cayi sualdir ki 
Bulgaristanın bu samimi siyaseti, 
Balkan misakının haricinde olacak 
yerde dahilinde olsaydı daha ko
lay ve daha müsmij. olmıyacak. mıy 
dı? 

/, 
' 

H(U(ln Bey 

nı söylemiştir. Mösyö Papanas • 
tasyu sözlerine devam ederek bü
tün heyeti murahbaaalarm Balkan 
grupuna olan itimadını kaydetmiş 
ve Türkiye cümhurrei.ini.n ikinci 
Balkan konferansındaki nutkunu 
sitayİfle zikreylemiştir. 

Papanastasyu sözlerine nihayet 
verirken Türk murahhası Hasan 
Beyin Balkan ittihadı hakkındaki 
fikrine işaret etmiş ve kendisini 
Balkan ittihı.dı lehindeki yorul • 
mak bilme-.: gayretinden dolayı 
tebrik eylemiştir. Bu sözler üzeri
ne Hasan Bey kürsüye çıkarak 
Papanastasyuya teşekkür etmiş ve 
sözlerini bit irirken beşinci Balkan 
konferansının muvaffak olabilmesi 
ve Balkanlıların Balkan ittihadı i
dealine yoıdukları için Türki
yenin elinden geleni yapacağını 
söylemiştir. 

Murahhaslar akıam üstü mem
leketlerine müteveccihen hareket 
etmişlerdir. 

M. Venizeloaun resmi kabulü 
ATINA, 4 (Milliyet) - Mös

yö Venizelos Balkan konferansı 
azalan şerefine hanesinde bir res
mi kabul tertip etmiştir. Bu kabul 
de muhalif fırkalar reisleri Mös
yö Kafandaris, Mösyö Papanastas· 
yu ve M. Mi.Ionasla bir çok libe
ral ayan ve meb'uslar 1-azır bulun
muşlardır. 

Bunlardan başka davetliler a
rasında hariciye nazın Mösyö Mak 
simos, meşhur Rus doktoru Voro
nof ve Atinanın yüksek tabakala
rından 200 ;:at ta hazır bulun 
muşlardır. 0 

Fransada 
Tasarruf için hazırlan.aıı 

emirnamelerin imzası 
PARIS, 4. A. A. - Nazırlar 

meclisinin bugün öğleden sonraki 
içtimai, bütçe tasarruflarına ait e
mirnamelerin M. Lebı'Un tarafın
dan imzalanmaama tahsis edile
cektir. 

Dumerg'in seyahati 

TLUZ, 4. A.A. - M. Dumerg, 
paskalya yortulanru geçirmit oldu
ğu Tunföy'deki malikanesinden 
dün aktam Paris' e gitmek üzere 
buraya gelmi,tir. 

Kend 'si istasyonda yolcular ve 
halk tarafından alkı,lanmıştır. 

M. Benes 
- o--

Fransa ile anlaşınca dün· 
ya ile anlaşmağa hazır 
P ARiS, 4. A.A. - ltalya, A

vusturya ve Macaristan mukavele-
! · h kk d "P ' S . " P • en a ın a ans- oır ın rag-
a gönderdiği hususi muhabirine be
yanatta bulunan M. Benes demiş-

. tir ki : 
" - İtalya, Almanya, Macar'•· 

tan, Avusturya ve bütün dünya ile 
tetriki mesaiye hazırım. Şu tartla 
ki Fransa ile bu hususta anlatm•t 
olmamız lazımdrr. 

Avrupa iktısadi 
konferansı 

VIY ANA, 4. A.A. - Avrupa 
devletleri arasında iktisadi konfe
rans 16,5 den 18,5 tarihine kadar 
kadar Avusturya parlamentosun
da toplanacaktır. 

• 
Türkiye - ita/ya arasında ticaret 

mukavelesi dün imza edildi 
ANKARA, 4. A.A. -Türkiye ve ltalya arasında ceryan etmek· 

te olan ticari ve iktisadi müzakereler iki taraf arasında tam bir itilıil
la neticelenmiş ve bugün saat altıda hariciye vekaletinde ltalya na
mına büyük elçi M. Vincenzo Lojacono ile Türkiye namına hariciye 
vekcileti umumi katibi ve büyük elçi Numan, iktisat vekaleti t:caret 
umum müdürü Naki beyler arasında bir ticaret, bir de Klering muka
velenameleri imza edilmiştir. Bu mukaveleler llfartın yirmis:nden iti
baren muteber olacaktır. 

Fransız Reisicümhuru ve tasarruf 
PARIS, 4. (Milliyet) - Tasarruf hareketine Reisicümhur maa

şından yüzde 20 sini ve nazırlar da ma~larından yüzde 15 şini terk et 
mek •aretile iştirak etmişlerdir. 

Maarif Vekili Cevap Verecek 
ANKARA, 4 (Telefonla) - Denizli mebusu Mazhar Mülit Be • 

yin inkılap enstitüsünde verilen derslerden halkın mifadesinin temi • 
ni düşünüldüğü hakkındaki sual takririne Maarif vekili yarın ce -

vap verecektir. 

Nebatları Kontrol Müesseseleri 
ANKARA, 4 (Telefonla) - Ziraat encümeni nebatları kontrol 

ve temizleme müesseleri yapılması hakkındak layhayı mü:z:akere etmİf 
tir. Encümen Ziraat bankasının zürraa yardım ve para ikra:z; etmesi 
ve bankacılığın icap ettirdiği vezail ile mükellef olduğunu nazarı dik
kate alarak lôyihadaki müesseselerin Ziraat Bankası tarafından yaptı
rılması kaydını kaldırmı,tır. 

Türkiye - Çin dostluk muahedesi 
ANKARA, 4. A.A. - Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Bey ile Çi

nin Bern sef:ri M. Hoo arasında bir dostluk muahedesi imza edilmu 
tir. 

Tan'ın Dolfuse 
Dair makalesi --M. Dolfusun azimli iradesi 
milli sosyalizmi yıpratmış 

P ARiS, 4. A.A. - Günlük yazı
sında Le Temps : Avusturya ve 
milli sosyalizmi tetkik etmekte, 
M. Dolfus'un azimli iradesinin mil
li sosyalist hücumunu nihayet yıp
ratmağa ve kırmağa muvaffak ol
duğunu söylemektedir. 

Milli sosyalizmin, bpkı M. Dol
fus gibi amansız dütman olarak gö 
rünen ba9vekil muavini M. Fay'ın 
son nutkunu mütalaa eden gazete 
tu neticeye varıyor : 

" M. fay alman istikbalinin 
Berlin de değil, fakat Viyana da ka 
rarlaştırılmak ihtimalini tahmin ey
lediği zaman "Dentuchtum"ın he
yeti umumiyesi için Avuıturyanın 
ehemmiyetine itaret etmek istediği 
ni kaydetmek lazımdır. Herhalde 
timdi, Avusturyanın yafayabilece
ğine ve isfklalinin müdafaa edile
ceğine dair tam kanaat vardır. 

İngilterede işsizler 
LONDRA, 4. A.A. - 19-3 tari

hinde lngilterede bulunan itsizle
rin sayısı 2.201.577 idi. Bu rakkam 
19-2 tar'. hinden 116.332 ve geçen 
sene ayni tarihten 574.607 eksik
tir. 

Mısırda kaçakçı bir aile 
KAHiRE, 4. A.A. - Uyuşturu

cu madde kaçakçılığıyle maznun 
ayni aileden erkek kadın 31 k'şi 
aleyhinde cereyan etmekte olan 
muhakeme bugün bitmi,tir. Bunlar 
dan onu beratetmit ve içlerinde bir 
polis zabiti de bulunan diğerleri 
18 aydan bet seneye kadar hapse 
ve 300 den 1000 Mısır lirasına ka
dar nakdi cezaya mahkum olmuş
lardır. 

Rus dahili harp tarihi 
MOSKOV A, 4.A.A. - Dahili 

l1arp tarihinin yazılmaaı için büyük 
hazırlıklara başlanılmı,trr. 

15 c:Jt teşkil edecek olan bu ta
rihin yazılmasını Zorki, Molotof, 
VaraşiJof, Kirof, Bubuş, Gamar
nit ve tSalin idare edeceklerdir. 

--o--
M. Suviç'in seyahati 

ROMA, 4. A.A. - Havas ajansı 
muhabirinden : 
Ayın 21 inde M. Suviç, Londra

ya giderek M. Mac Donald, Lord 
Eden ve Sir Jolin Simon'un Roma 
ziyaretl~rini iade edecektir. Şim· 
dilik Paris'te kalacağına dair bir 
karar yoktur. Bu seyahatten istifa
de edilerek ananevi " Siyasi ufuk
lar tetkiki,, de yapılacaktır. 

Silahları bırakma meselesi hak
kında ltalya noktai nazal'Inı değit· 
tirmemittir. · 

Makineli tüfekli haydutlar 
HAV ANA, 4. A.A. - Makineli 

tüfeklerle mücehhez bet haydut, 
"Royal Bank of Kanada" tubesine 
hücum ederet 10.000 dolar almta
lardır. 

Yugoslavya 
Kral ve kraliçesi 
Yakında Hariciye nazı
rıyla Parisc gidiyorlar -

BELGRA T , 4 (Milliyet) - Y 
goslavya kral ve kraliçesi , hari
ciye nazın M. Y evtiçle beraber 
pek yalunda Parise hareket ede
cekler ve orada M. Lebrun, M. 
Doumergue ve M. Bartu ile mühi 
siyasi mÜzi\kerelerde bulunacak • 
!ardır. 

Ayni zamanda M. Titüleskonun 
da Pariste bulunacağı anlatılmak
tadır. 

Casus bir keşiş 
ATİNA, 4 (Milliyet) - Seli

nikten bu sabah verilen bir telgra· 
fa göre orada etvar ve harekatı fÜP 
heli daimi bir Sır ke'i'i yakalan
mıttır. 

Üzerinde yapılan tetkikat ne· 
ticesinde Sırp keşi,inin casusluk 
yaptığına dair emareler bulunmut· 
tur. Muhakemesi yapılacaktır. 

M. Ralli serbest bırakıldı 
ATINA, 4 (Milliyet) - Mös

yö Venizeloaa suikast teıebbü • 
5ünden maznun olmasından dolayı 
masuniyeti tetriiyesinin refine 
meclisçe karar verilen sabık dahi
liye ve hava nazırı Mösyö Yani 
Ram istintak hakimliğine ifadesi
ni venniıtir. 

istinaf müddeiumumisi Mösyö 
Riganaki keyfiyeti tetkik ettikten 
sonra kendi~ini serbest brrakmış- . 
tır. 

Zago seyahate çıkıyor 
TİRAN, 4 (Milliyet) - Mayıt· 

ta Ahmet Zogo laviçreye oradan 
da Fransaya hareket edecektir. 

Arnavutluk kralının bu seyaha• 
tine F ransada büyiik bir siyasi e
hemmiyet atfedilmektedir. 

Amerikanın bütçe açığı 
VAŞiNGTON, 4. A.A. - Mali 

senenin ilk dokuz ayında bütçe a· 
çığı 2.542.300,000 dolan bulmuf" 

Masraf, 4.848.004.000 dolardır. 
tur. 

Ma1-t ayında varidat . vergisi 
tahmin edilen 250.000.000 dolat 
yerine 232.007.123 dolar olmu,tur• 

Bir motosiklet kazası 
KOLONYA, 4. A.A. - Etzvei· 

ler civarında yolda bir motoı·klelı 
bir ıo.dam çiğnemi,tir. Adam der: 
hal ölmüttür. Motosiklet devrilmtf 
tir. Bütün hızı ile gelen ikinci bir 
motos;klet, birinci motosikletin ii· 
zerinden geçerek o da devrilınit' 
tir. Her iki motosikleti idare edeli' 
ler ağır yaralıdır. 

Kopenhag'ta gre .. 
KOPENHAG, 4. A.A. - Deni:ıı• 

ciler birliği 11 nisandan itibareO 
bir grev emri verdiğini bildirm~· 
tedir, 



ifELEl3\I 
Bıktık bu lnsull'den 

illallah yahu! Amerikadan kaç 
mıf, buraya gelmif. Yakalanmıf, 
Amerikaya gidecek. Bütün sütun -
larla, ıahilelerle yazdığımız yazı -
ların hülô.sası bu. Artık buna bir 
büyük (Reportage - Gazetecilik) 
çeşnisi vermeye mahal var mı ya? 
Sonra biribirimizle görüşürken: 

- Elendim, gazeteler okunmu -
yor! diye fikô.yet ederiz, siz olun 
Ja kariin yerinde dört buçuk sahi -
le lnsull yazuını okuyun! 

Ben hiç bir zaman iyi bir gaze -
teci olduğumu iddia etmiyorum. 
Lô.kin muhakkak ki; orta halli bir 
kariim. Kendimi kari kütlesinin nü 
mune tipi olarak alıyorum ve ga -
zeteleri gözden geçircl_i~im ~'.,'~ 
kariin neyi isteyip neyı ıatemedıgı
ni hemen görüyorum. 

Biz bu lnsull işini lüzumundan 
fazla şişirdik. Her cephede lüzu -
mundan fazla ehemmiyet verdik. 
Hattô. adamın fQh1tna karşı (ser -
seri) lalan gibi sözler söyliyerek 
hiddetlenmekte bile ileri gittik. 

Hileli mülliı dünyada nesli ke
silmif bir nadir kuş değildir. Ya -
bancı bir mücrimin iadesi de mem
leketimizde birinci defa olmuş bir 
hadise değildir. O halde bunu ele 
alıp ta gördüğü rüyadan, yediği ye 
mekten, bozdurduğu paraya ka -
dar - giiya işitilmemif bir haber ve 
rir gibi • yazmakta ne fayda var • 
dır? Yaşı yetmiş ikiyi bulmuş bir 
adam yetmiş iki senedir yemek ye
mektedir. Bu yaşa gelinceye kadar 
Yaşadığı 26 bin küsur günden yal 
nız birinin akşam yemeğinde ayşe 
kadın laaulye,j ycmi,üe bu, karii 
alô.kadar eder bir hadise olamaz. 
Aydın otelinde de Niyork lokanta 
larının yük.ek yemekleri bulunma 
yacağını herkes bilir. Eğer bilmem 
kaç •ene evvel kendini aç bıraka
rak ölen lrlandada Kork sehrinin 
belediye reisinin o zama~ yemek 
yediğini haber ııerıeydik, belki 
dünyayı alakadar ederdi. Amma 
iki senedir yemekte olan M. lnsu -
lfün yemek yediğini yazmak ga • 
rip olur. 

Bir de, bizde başka bir huy da
ha var. Eskiden böyle değildik. 
Bir adamın • her ne vesile ve sebep 
le olursa olsun • kanun yakasına 
yapıştı mı, bir kuım matbuatımız 
da an'anemize uymayan yersiz bir 
zebunkeşlik ba,lıyor. Cürüm fena 
feydir. Mücrimi kanun terbiye e • 
der. Kanun amme vicdanının hü • 
lô.sasıdır. lnsull'de de is biraz bu
na benezdi. Türkiye ı:e Amerika 
hükiimetleri arasında bir mücrim 
iade edilmektedir. Artık bize bu a
damı tezyif etmek düşmez. Zaten 
biz düşenleri hor göremeyiz. Çün
kü Türk yiğitliğinin an'anesi bu • 
nu emreder. Ölüye hakaret, mah • 
Pusa hakaret, mahkiima hakaret 
dünyanın en kolay yapılan şeyidir. 

FELEK 

Tarihi kitabeler 
Harap oldukları için yıkılmak -

ta olan bazı b<nalardan düten ge
rek yazı, gerek nakı' itibarile kıy
meti olan kitabelerin kaybolma -
ması için bunları müzede muhafa 
za edilmeleri takarrür etmiftir. 
Bunlar Topkapı sarayında Ortaka 
pı ile BabÜssaade kapuı arasında
ki baltacılar revaklarında muha • 
faa:r. edHmektedir. Kitabeler içe • 
ri&inde çok güzel olanları vardır. 

l.~_B_o,_R_s_A _ _.ı 
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ŞEHiR HABERLERi Bir mukayese 

EKONOMi 

Paralar için 
Sabit kıymet 
Beynelmilel ticaret odası 

müracaatta bulunacak 
Beynelmilel ticaret oda11 heye- ı 

ti ';'mumiyeöi ~ari~te yaptığı &~n 
1 içtımada ınuh1m hır karar vermı§

tir. 

Oda, dünya para işlerinde eau 
teşkil eden bazı memleketler pa
raları sabit birer kıymet alma
makta devam ederse buhranın zi
yadeleşeceğ i neticesine vaaıl ol • 
muştur. 

Beynelmilel ticaret odası para
larına sabit birer kıyın.et vermele
ri için bu hükümetlere müracaat 
edecektir. 

Bandırmadan ihracat 
Bandırmadan İngiliz bandıta· 

lı Alceryan vapurile Londraya 
27,940 lira kıymetinde 508,000 
kilo borasit ;hraç edilmiştir. 

Liman tarifeleri raporu 
Ticaret odası idare heyeti bu

gün toplanarak lktısat vekaletine 
gönderilecek müşterek liman tari
feleri için hazırlanan raporu tet
kik edecektir. 

Tutun kongresine gönderi
lecek rapor 

Ticaret odası tütüncüler encü
meni Ankara tütün kongresine gön 
derilecek raporda bazı noksanlar 
gördüğünden raporu hazırlayan 
komi-ayona İbrahim Pata mah • 
tumlarından Hüseyin Beyin de i§
tirakile bazı noktaların ilih•esine 
lüzum görmüştür. 

Encümen cumartesi günü son 
defa toplanacak ve noksanları ik
mal edilecek raporu tetkik edecek
tir. 

Yunanistanda tııtUn satışı 
Yunanistan son zamanlarda 

muhtelif memleketlerle ticaret an
laşmalan yapmaktadır. Bu anlaş
malar bilhaua Yunan tütünlerinin 
satılmasını ittihdaf etmektedir. 

Yunanistan Fransadan sonra 
şimdiden İngiltere ve Almanya i
le müzakerededir. 

Esnaf cemiyetlerinde aylık 
içtima 

Esnaf cemiyetleri reis ve umu
mi katipleri cumartesi günü ce -
miyetler mürakiplerinin de iş tir a
kile aylık içtimalannı yapacaklar • 
dır. 

Peşte sergisi 

İstanbulun dertleri 

''Tramvaylara asılmak yasaktır,, 

1 

_J 

" Tramvaylara asılmak tehlikeli ve yasaktır! " Yukarıki rea· 
me balonca İnsan bu Yll{lağm nasıl tatbik edildiğini aynen 
görüyor. Resmin bu belagati karşısında fazla söze hacet 
var mı? 

BELEDiYEDE 

15 milyon borç 
_.,_ 

Perrier bankası ile 
müzakere baılayor 

Belediyenin vaktile Perrier 
bankasından yaptığı borçların ötle
me tekli için, borçlar hamiller> i
le belediye arasında yakında mü
zakerata geçilecektir. 

Bu borç 15 milyon Türk 
lirasıdır. Bu borcun şimdiye ka
dar bir çok ta faizi birikmiştir. 

Aldığımız maliimata göre, dev
letin Osmanlı borçları anlatma
sında yaptığı avantajlı kombi
nezon , belediyenin borçlarmd 
da ittihaz ec:ilecektir. Hamillerle 
Ankarada müzakereler cereyan e
ciecektir. 

MAARiFTE 
• 

İlk tahsil seviyesi 
- o-

Önümüzdeki hafta köy
lerde imtihan yapılacak 

llk tedrisat meselesini tetkik et 
mek üzere Büyük.Millet Meclisin • 
de tetekkül eden komisyonun gös
terdiği lüzum üzerine, memlekette 
ki umumi ilk tahsil seviyeıini anla 
mak üzere, önümüzdeki hafta bü 
tün Türkiye köylerinde umumi bir 
imtihan yapılacaktır. imtihanlara 
3, 5, 8, sene evvel köy ilk mektep
lerinden mezun olan vatandatlar 
dahil olacaklardır. imtihanlar mek 
tep muallimleri ve müfettitler hu
zuriye yapılacaktır. imtihan neti -
cesi tetkik olunarak, muhtelif sene 
!erde mezun olan ilk mekteplerin 
verdiği randıman mükayese edile -
cektir. 

Aldığımız habere göre Adli
ye vekili Saraçoğlu Şükrü Bey de 
bu müzakerelere nezaret edecek - J .. .--...... ~~--....--------- J 
tir. 

Umumi meclis bugUn 
toplanıyor 

İstanbul umumi meclisi bugün 
toplanacaktır. Bugünkü toplantıda 
kavanin encümeninden gelen ba
zı mazbatalar tetkik olunacaktır. 

Bebek bahçesi 
Belediye Bebek bahçesinde Lü

na Park halinde bazı tesisat yap- 1 
mak niyetindedir. 

Bunun için bir grupla anlaşa-

cak ve bahçeyi bu grupa kirala
yacaktır. 

Dr. Noymark'ın konferansı 
Pr. Noymark bugün saat 16,5 

ta belediye binasında uınumi mec
lis salonunda bir konferans vere
cek, belediye bütçelerinden bahse
decektir. 

Konferansa Şehir Meclisi aza
larile, matbuat erkim, üniveraite 
profesörleri, yüksek ticaret melde
bi muallimleri davet ed~lmitler -
dii'. 4 mayıstan 14 mayısa kl\dar ~e· 

vam edecek Budapeşte beynE. 1İ
lel panayırına hükümetimiz ><..s
men .davet edilmiştir. Maamafih bu 
sergıye resmen iştirakimiz pek ı 
muhtemel değildir. 

, 
Biz böyle düşünüyoruz, 

TUrk.~fi~te yeni vazife alanlar J 

. T urkiye dış ticareti milli ofu
lerınde yeni vazifeye tayin edilen 
ve ~adro harici bırakılanlara dün 
teblıgat yapılmııtır. Bu tebligata 
nazaran ofıs raportörlerinden İb
rahim Halil ve Zeki Beyler , me
murlardan Bedriye Hanım, Lutfi, 
Ali Rıza, Necmi Beyler 15 nuan
dan itibaren kadro harid kalmak
tadırlar. 

Faruk, Ziya Emin, Nejat Bey
ler Türkofiste yeni vazifelere ta
yin edilnri§lerdir. 

İzmir iktısat müdürü V uıf B. 
de Türkofise tayin edilmiştir. AJ. 
dığımız maliimata göre İstanbul 
ticaret müdurü Muhsin Bey yeni 
teşkilatta şehrimizde, diğer bir va
zifeye tayin edilecektir. 

Afyon piyasası 
Uyuşturucu maddeler İnhisarı i

daresine Uzak Şark memleketle
r;nden 400 sandık afyon siparif 
edilmittir. 

"Babıali ,, 
Salkımsöğütteki tarihi kapının 

taıni.ri için Maliye vekaleti 800 lira 
~~· ;"lt göndermiştir. Emlaki mil
ıye ıdaresi kapının taın• · · ·· 
ah . 1rını mu-

te hıde verecektir. 

. Kalabalık vapur 
Tıcaret müdürlüg"üne ş· k t' 

H . . .. ır e ı 

ayr1yenın Usküd:ıra işliyen 
18 
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bah postalarının Kuzguncuğa da 
uğrama~ından çok kalabalık oldu
ğu ve yerbnlunamadığından şika
yet edilmiştir; Tit;aret müdürlüğü 
b.u .noktaya. ~·~kctın n.ızan dikka-

Siz acaba ne dersiniz? 
Franaanın maruz: bulunduğu ma

li müıkülat son ,,_,,_,larda artık 
fİla bulma" bir hale gelmiftir. Büt 
çedelıi dört buı;ak milyart.lı açığı 
kapamak için bulunan yamaların 
hiç biriai fimdiye lttular lÔitmge • 
len faydayı temin edetnl!miftir. Fil
lıaltika bunun için bazı çareler ııar
dır: 

- llfeaelô ııerırileri laz;lalaffır • 
mak? 

- Dahilden ve hariçten bir is -
tikraz yapmak? 

- Tasarruf etmek? 
Birinci t•kkr nazan itibara alır -

sak; bunun irnkônn,. olduğunu gö
rürü ... Çünkü bir Fransız;ın bugÜn 
hükumete Verdiği vergi mikdan 
harpten evvelkine nazaran iki mis .. 
lülir. Bunu daha laz;/a bir hadde 
çıkarmak herha/Je halkın son ma· 
li rezaletleri BÖrmeftn.den s-onra 
imkan dahilinde olmasa gerektir. 

Diğer cihetten devlet, dahildeki 
kredisini §imdiye kadar birçok de· 
lalar icap ettiğinden laz;la kullan• 
mrf ve bitirmiıtir. Binaenaleyh a • 
mumi tedbir olarak kala kala ha
riçten yapılacak istikrazla, tQ.ltlr
ruf aklır ... 

Filhakika Fransa hükumeti bu 
harici istikraz çarelerini aramıı ve 
Amcterdamla müzakerata girişmiş 
tir. Fakat bunun üzerine drrhal et
rafta tenkit H•leri yükselmeğe baş 
lamıftır. 

Bir devlet hariçten i•tikraz ya • 
parsa ne çıkar? .. 

Bir devlet hariçten istikraz: ya • 
parsa mükelleflere yeni bir külfet 
tahmil eder. Bu külfet istikra" edi
len meblciğın lai,.idir. Ve bu faiz; ha 
rice gilmeğe mahkUmdur. Binaena 

1 
leyh bir vatanı/Of bu ~alıJirıl• ~: 
de hidem11tı cimmenın ve dalıilı 
borçların m.a&ralını vermek için de 
ğil ayni zamanda llarici alacaklı • 
/ara para ödemek için de çalııma• 
ğa mecbur olacaktır. Ve bu para· 
/ar memleltet dahilinde kullanıla • 
cak yerde ecnebilerin ticaretini bea 
/iyecektir. 

Bundan maada bir deolet hariç • 
ten istikraz ettiği .zaman milli hiir 
riyetinden bir kumını tla. fetla et : 
meği gö;ı;e almr.ı dcnektır. Me~la 
geçen aene Fran:sa, Londradan •• • 
tikra" alıdetmifti. Bu une buna ce· 
saret edemedi; çünkü z;aten arala
nnda kömür ve pamaJı tnl!selele • 
rinden dolayı bir ihtilcil vardı. O
nun için ln11ilterenin bu meselekr 
etrafında kendisini taz;yik altında 
bulunJıırma31ndan korktu. 

Artık yapılacak bir İf kalıyo~u: 
Tasarruf etmek. Fakat zaten but· 
çede azami ılere~ede tasar.ruf Y'!-" 
pılml§tı. Buna ragmen vergıle~ ka • 
nunusani ve fUb«t aylarındakı tuh· 
minlerden % 11 noksan idi. işte bu 
vaziyet karşısında M. Doumerwcıe 
hükıimeri on binleroe memuru t• -
kaüde seııketmeii düıündü.. . 

Bunun ''bütçe müva.zenesını" le
min edeceğine fÜphe edilemez. Fa
kat herhalde *'içtimai müvo;.zen.e': 
bu suretle altüst olacaktır. Şımdıkı 
halde Ft'anumın yeni bit' badire ari 
fesinde olduğunu tahmin etmek 
h halde müfkül deiildir. . 

er . b - .ıı zar-lngi.lterenin bır utçe aene l 
'/ "slerling I .z a tıa 

lınıla otuz mı yon ı tt. Jiğini gören 
ridat tahakkuk e ır k ti -

0 u ugunu 60 000 okur yaz;ar "" 
anİar Fransı;r. vatandaf'"!!' .. m~"! -
nuniyetsi;diği herhalde sukut ıçın· 
de geçmiyecektir. 

Biz böyle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 
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MAHKEMELERDE 

Nümayiş hadisesi 
Davası 

Dün de bazı şahitlerin 
ifadeleri alındı 

Üniversite talebesinden ba:r.ı
ıının Ra:r.grat hadiaeai münasebe
tile bir nümayİJ yaptıkları malUın
dur. 

Bu arada bir kaç genç zabıta
ya hakaret ve tecavüz etmekten 
suçlu olarak mahkemeye verilmiş
lerdi. Tevkif, Şükrü Kaya, Adnan 
Cemil Beylerle arkadaşlarından ınü 
rekkep olan bu grupun muhake
mesoine dün üçüncü ceza mahke
mesinde devam edilmiştir. 

Dünkü muhakemede emniyet 
müdürlüğü muavini Hüsnü Beyle 
6 polis şahit olarak dinlenilmit • 
lerÖıir. Memuriyet• Anadoluya 
nakledilen emniyet üç.üncü şube 
müdürü Mehmet Alıi Beyin de i
fadesinin istinabe suretile alınma
sına karar verilmiştir. 

Nüfusu sorulacak 
Evvelki sene Hacı Ömer i&min

de bir adamı öldürmekten suçlu 
Battalın muhakemesi.ne ağır ceza 
mahkemesinde dün de devam edil
mittir. 

Mahkemede Battal yaşının kü
çük:üğünü iddia etmif, fakat bu
nu nüfus tezkeresi ile isbat ede
memiş, bunun için mahallinden 
kaydının getirilmesine karar veril
miştir. Muhakeme batka güne 
bırakılmıttır. 

Kadın yüzünden katil 
Bir kadını paylaşamamak yü

zünden Abanozda F eı-:t isminde 
bir genci öldüren Nl'.Zlm Pehliva
nın muhakemesine de dün ağır 
cezada devam edilmiştir. Şahitle· 
rin dinlenme sine devam edilecek· 
ti~ . 
Takibatı lüzum gllrUlmedı 

Polis hüviyet varakalannı t ak
lit ettikleri iddiasi.le emniyet mü
dürlüğü tarafından kayıtları t ;ı-icin 
edilerek müddeimnumiliğe tevdi o
lunan polis Kadri, Cemil, Maz
har ve Sadettiııı efendilerle müret
tip Mazhar efendi hakkındaki 
müddeiumumilik tahkikatı ikmal 
edilmiştir. 

yapılan tetkik neticesi'?de .. 
matbu hüviyet varakaları reamı mu 
hürle mühürlt:nip tasdik edilme
dikçe re&mi ''arırka mahiyetini ik
tisap etrrriyeceğinden ve hiç bir i
te yaramıyacağmdan cürüm te~kil 
etın'..yeceğine ve suçlular hakkında 
takibata mahal olmadığına karar 
verilmiıtir. 

Pr. Malche mem
leketine döndü --
"Üniversitemiz yakında 
muvaffak semerelerini 

verecektir,, diyor 
Maarif Vekaleti mÜfllviri Pro

fesör M. Malche'in mukavele müd-
deti mart ronunda 
bibnişti. Profesör 
M. Malche yeni 
Oniveraite tetki • 
litı kanun projeai 
ni hazırlıyarak Ma 
arif vekaletine tak 
dim etmit ve dün
alqam saat 18 de 
Kaınpidogliyo va
purile Marsilya ta 
ııikile memleketi o 

Sinemalarda en ho,landığım 
fimlerden bir:si, dünya havadis!e 
reni gösteren kurdelalardır. Filha 
kika bunların çoğu propaganda 
mevzuu olmakla beraber bu arada 
beynelmilel töhreti haiz bir çok 
insanların perdede müteharrik re
simlerini görmek, bir çok hadise
lerin cereyan ettikleri yerleri tanı
mak, bazı vakayie ait teabiti kabil 
olan ma.n.za.raları seyretmek, göz
lerin olduğu kadar fikirlerin de ta 
bii bir ihtiyacı tatmin ediliyor. 

Dün bir havadis filmini seyre
derken ltalyaya ait şahit olduğum 
bir parça, aylardanberi kafamı o
yan bir mevzuun bana bu sütunlar 
da beyan ve ifadesi fırsatını ver
di: 

Gördüğüm bu film, İtalyanın 
fU dak;kada ismini liiyikiyle hatır 
layamadığnn bir tehrinde her. a~· 
ne tekrarlanan bir ananeye aıttı. 
Bu ananeye göre o şehirde senede 
bir gün limon ve portakal muhare
besi oluyor. Halk, okka oltka por
takal limon satın alıyor, sokaklar· 
da k~rfılıklı saflar te,kil ederek 
ve yahut evlerin pencere veya bal
konlarında mevzi alarak b· rbirle
rini tiddetli bir yaylım ateşi şeklin 
de limon ve portakal bombardu
manına tutuyorlar. 

Belki bu anane, haddi aztında 
ve ilk bakıtla bize aca' p görünür; 
fakat balyanın Akdeniz iklimine 
malik bir memleket olduğunu ''e 
batlıca mahsulat ve servetinden ~i 
risini ı:mon ve portakalın teşk1l 
eylemekte bulunduğu düşünürsek 
bu acaiplik derhal ortadan kalkar 
ve bu ananenin çok yerinde ve m" 
kul olduğu anl~ılır. 

Zannederim evvelki ~ene mcm 
1 k . . d fazla çilde ıst h·al C· e etımız e ak . . b• 
d;lmifti. Fiaıleri kırtl~kamh ıçı\nd ı 

: ki ve ferase t a zıma c-
zım ze 'I • · h lk f' nilen riimre, çı e gı a a ucuz ı· 

atle yedirmemek için onları sepet 
sepet denize dökmüştü. V e bunun 
la aklı aıra müsbet ve doğru bir iş 
yaptığı vehim ve zu'mında bulun
muştu. 

ltalyada fazla portakal istihsn
line kartı onun istihlaki için alı
nan fU tedbirle iki ağızlı bir sülük 
gibi b ' r ağzını müstahsilin iliğine, 
diğerinin müstehlik ve halkın da
marlarına yapıftırarak kanını e
men bizdeki kabzımalın hareket 
ve zihniyeti arasındaki fark ne ha 
z:n Ye acıdır. 

Benim bu sütunlarda mevzuu
bahsetmek istediğim nokta, porta 
kal i.tihsa\atımızın fa:z;lalığını;ı .r': • 
men onun için muhtelıf dahılı lS· 

tihlak vea'leleri bulunduğu halde 
bunu ihmal etmemizdir. 

Türkiyede senevi milyonlarca ı 
kilo tahin helvası, binlerce kilo 
pisküvi istihlak ettiğimiz halde on 
!ara Hintten, Çinden, Somatradan, 
Cavadan ve daha bilmem hangi 
memleketlerden gelen ve pek pa
halı olan bergamut, vanilya, çikula 
la gibi feyler lcarıf!ırryoruz da on 
!ardan rayiha itibariyle bin kere 
güzel olan ve midevi olması nok
tai nazarından daha çok faydalı 
ve o nisbette ucuz bulunan porta· 
kal kabuğunu ve üzümler:mizi ka
rıtbrmanın hatınmıza gelmemesi 
hayrete fayandır. Komşumuz Yu
nanlıları fazla üzüm istihsaline b ·r 
istihlak mahalli bulmak için onu 
ekmeğe karıştırmak gibi gayri ta
bii tedbirleri kar,ıaında bizim hel 
valarımıza portakal kabuğunu, pis 
küvilerimize üzüm kanttırmak gİ· 
bi tabii tedbirleri ihmal etmemi. 
z;n olsa olsa gafletle ifadesi kabil 
dir. 

lan lsviçreye hare ------- •·- - ----
M. Malche ket etmittir. Dün Alınacak ~ki vapur 

Saliihattin EN IS 

profesörü vapur • Vapurculuk Şiı ketin yeni alaca· 
da Tıp fakültesi reisi Tetfik Sa · ğı vapurlar için, idare meclisi reisi 
lim P• Fen fakültesi reisi Ali Rufen, Balıkçılık mektebi müdüru 
Yar Bey 've daha bazı profesörler ve tirketin fen mütaviri Şevket 
tefyi etmitlerdir. . Beylerden mületekkil bir heyet fn-

Profesör M. Malche memleketı • giltereye gitmi,tir. 
mizden ayrılırken tunları söylemiş J=============== 
tiı·: -

_ Memleketinizde kaldıgım 
müddet zarfında benim için gös • 
terilen misafirperverlik cidden. be 

. " t kkir bırakmıtlrr. Guzel nı mu ete . .. l . h. 
Türkiyede geçirdiğım gun erın a 
tıralarını hiç bir zaman unutmıya
cağım. Türkiye parlak bir istikba 
le doğru koşuyor. Memleketin ilim 
istikbalinden çok ümitvarım. Çok 
yakın bir gelecekte yeni Türk Oni 
versitesi muvaffak semerelerini ve 
recektir. 

Üniversitenin tetkilatı ve kad
rosu tamamlanmıtlır. lstanbulda 
çok kuvvetli bir ilim merkezi le : 
esaüa etmittir. Celbedilen ec~e~ı 
prof e&örlerin hep itimada layık 
kıymetli varlıklardır.,, 

'Halkevi balosu 
Halkevi içtimai muavenet komi • 

teainin baloau bu gece Perapalaı .aa 
lon1annda verilecektir. Mevaimın 
ıon (akat, en mutena baloıu bu o
lacaktır. 

Baloda zengin bir piyan::o ter
tip pedilmi,tir. P}y_ankoda nadi.r Cf 
yalar olduğu gibı uç seyahat bıktı 
de vardlr. Bunlar şunlardır: 

1 - Tayyare ile Atinaya gidip 
gelme. 2 kitilik bir bilet. 

2 - Yalova.da Üç gün ik mel ı -
çin iki ki~ilik bir bilet. 

3 -- Brendiziden Romaya trer:ı· 
le gidip ıelme için bir kişilik bır 
bılet. 
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~di bahisler J 1' B!1. akşam 
kabiliyeti· T u R K Satma 

ALTIN ARIYAN KIZLAR 
42 ncl sokaktaıa 
daha muhteş~m 
ıon derece caz·p 
mevzulu emsa.lsz 
rö1li sahnelerini 
ib ti va eden bir 
san'et bar:kası 

Oynıyanlar: 
JOAN ~LONDEL 
RUBY KEELER 
DİCK POWELL 

Geçenlerde gene bu sütunlarda ''satın 
alma kabiliyeti,, hakkında düşünceleri

mizi büliualandırmı~tık. (*) Bugün de 
ıatma kabiliyetinin tumulünde duraklı
yalını. Buna ihraç politikosı da diyeb:li
yoruz. ki zaman hük:.imetlerin en baş meş· 
galesidir. Pek tabii; çünkü bir milletin 
yaıama imkinı üç esasın tahakkuku ile 
kabildir: ihracat (satma kabiliyeti), is· 
tikraz veyahut mevcudunu tüketmek. 
Tıpkı ferl gibi: Kazanç, ya borçlanma 
veyahut - mevcut ise - hazırdan ye
me ... Zaten mi~let ayni gaye ve muhit et .. 
rafındaki insanların topluluğu d~ğil mi? 

Osmanlı sa!tanatı Türk milletinin iktııa· 
di hayatını son iki çareye baı vurarak te
mine yeltenimİ§ idi. Fakat kazançsız ya
fama usulü tahripkir bir sarfiyattır; mil· 
li serve~i kemirir. Bir lngiliz iktııatçııı 

"sermaye bir milletin amudu hkarisidir,, 
diyor, Onu tahrip umumi felci tevlit e
debilir. Hatta bu nazariyeye göre faali
yeti yalnız nafakaya hasretmek te gaye 
değildir. itte Cümhuriyet rejimimiz va· 
tanın seli.metini bu miras yedi1ikten u
zaklaşmakta buldu. Memleketi imar için 
bile ağır şartlarla istikraz yoluna sapa
rak ecda~ gibi ahfadı yeni taahhüt boyun
duruklanna teslim etmiyor. Kendi mem
balarnruzdan istifade ederek zengİnleş· 
mek iktısadi ülkümüzdür. Esasen mal•ru 
satmak, kinnı millet refahına serpelemek 
dünya i.ktısat ve siyaset aleminin biricik 
hedefi oldu. Artık siyasiyuna si:indir fap
ka kadar da tüccari eşantiyon defteri 
lazım. En çok tütün, makine satan en bü
yük diplomattır. Gümrük dıvarlarıru yı
kdm.az ağır taşlarla örmek kuvvet mari

feti ise, aşmak ta politika perendebazlı
ğuhr. Milletlerin dostluğu kantarm ke
feıinden geçiyor. 

iç ve dıt ticaretinin müvazenesi ve 
.genişliği için her memleket zamana ve 
muhitine mahsus tedbirlerle bir çalı§kan-
1 k gösteriyor, çırpınıyor, didiniyor. A
j:ınsların, muhbirlerin topladığr en itina• 
lı haberler hep bu sahanın mahsulüdür: 
Bugün bir istihsal ve istihlak artışı ya
rJn bir grev veya sukut feli.keli. lıtt~ son 
aydaki garbın gazete havadislerini bir ka
rııtıralım: 

Amer!kada: Rooıevelt planını yürüt· 
mege çalış.ıyor; 1932 de kömür istihsali· 
tı ( 306) milyon ton iken 1933 de (328) 
milyonu bulmu§tur. -932 ıeneainden oto
mobil imalatı 1,431,500 iken, 1933 ıene
ıinden bu miktar iki milyonu geçmittir. 
Bütün Amerikadaki elektrik sarfiyatı % 
4 artmııtır. 

lngilt-erede: Sheffiel mintakaunda çe
lik imalatı geçen ıeneye nazaran 1000 
tonu geçmittir. Bu randman harpten ev
velkinden fazladır. 

Japonyadat Hüklımet do1arla beraber 

•en'i gene düşürdü; bıı suretle yenin 1931 
d•ki altına niabeten sukutu %60 tı buldu. 
Bugün Japon bankası altınm gramın• 
2.öü tan alıyor. Daha fazla sukutu iptida· 
i maddeler için tehlikeli buluyorlar. Ma
•mAfih: Daha fazla dü§ürüp düıürmemek 
te hükümetin kat'i bir karan yoktur. Bu 
vaziyet0en lngiliz menıucatçılan, dün
ya ıanayü korkuda. 

Almanya da: Kendi sanayi mamulatı
nı dünyaya yayabilmek' ıçın yeni, yeni 
!ktısadi sistemler icat ediyor. Dün hari
ce yapılan kredili aatıtları % 60 garanti 
ederken, bugün % 30 da prim veriyor· 
muf. 

Ruıyada: Atina Elketrik Şirketinin 200 
bin tonluk kömür münakasaıından Rus
lar '' 1 316,, lngiliz tilinine kömür teklif 
ebnişler. Bu "ve minelgaraibe! .. ,. dinda
ranc bir tevekkül ile '' F eıuphanallah,, de.. 
mekten İnsan kendini alamaz. 

Fransada: Iktısadi vaziyeti görmek i
çin Herriot'un "Liyon,, ~hrindeki nut<
kundan bazı cümleleri alalım. Bu nutuk 

sinemasında 
tam saat 21 de 

KUl..A.K 
....... l!'ii 

Müflisi.. Ve milyoneri. 
Amerikalı müflis m:lyoner gü

nün meselesi oldu. Bir aralık: 
- Gemiden çıktı, çıkıyor, çıka 

cak, çıkmıyacak... Gitti, gidiyor, 

gidecek, gitm:yecek ... Tesli~ ~dil 
di, ediliyor, edilecek, edılmıye
cek .• dedikoduları ... 

Nihayet Insull karaya çıktı. Ga 
zeteciler:miz, bütün dikkatlerini 
teksif ederek, müflisi adım adım 
takibe b~ladılar. 

Yediği sabah kahvaltnından, 
içtiği 'ampanyanın, çektiği pipo
nun, ekmeğine sürdüğü havyarın 
cinsine, oteldeki odasının numara 

sına, yattığı karyolanın, örtündü
ğü yorganın, rengine kadar neler 
yazmadılar, neler ..• 

Mümkün olsa, günde kaç kere 
nefes aldığını sayacaklardı. 

Dün, bir aralık arkad8'lar, yi. 
ne bu Amerikalı milyonerin para
sile çenelerini yoruyorlardı: 

- 80 milyon dolar ... Müthit pa 
ra!.. .. 

- Nemelazım.. rahatça yiye
medikten sonra ..• 

- Altın dolu kua içine düşüp 
le açlıktan ölen farenin hikaye • 

• 1 
Si •••• 

- Acınacak hal... 80 milyon 
doları, bırakıp hapishanelerde sü
rünmek ••• 

Derken bizim Naci lafa karıt
tı: 

- Ben, bu lnsull'le aramızda 
çok mühim benzeyif noktaları gö
rüyorum •.• Gazeteler bizimle niçin 
me,ğul olmıyorlar acaba? 

Sonra gülerek ilave etti: 

- O Müflisse, biz de müflisiz .• 
Yahu! Milyoner değilıek kabahat 
bizde mi? 

M. SALA.HADDiN 

Liyon ipek sanayünden uzaklaımakta u
mumi ıiyaıcte temas etmektedir: •· ... ln-

giltere timdiye kadar bizden alıcı iken 
artık satıcı olmuıtur... Eski müıterile-
rimizden elim.iı::de 

Hi.disata uymak 
lsviçre kalmıftır .. u 

değil, idare etmek la 
zmıdır.... ı, aleminde pkayet etmek 
faydasızdır, filiya~ ıahasın.a geçmelidir .. " 

lşbe dGnyanın satma hareketleri hak
kında 'u kısa habercikler bir fikir vere

bililir. Türkiye Cüınhuriyetinin bu badi
rede tebellür eden değerli düıünceleri, 
aldığı tedbirler meydanda. Biz de ihra· 
catımızı arttırrnağa çalıııyo•uz. Keyfiye
ten değil ise bile keınimyeten artmıştır 

da. ihracat, yegane refah ve halas yolu· 
muz olduğundan iktısadiyabmızın bucep
heıini daima ama daima kuvvetlendir-

' mek mecburiyetindeyiz. Bunun için de 
dünya piyaaaıında rakip olan diyarların 

yaşama ve iktısat ıartlarile mücehhez ol
mayız. Tiilünün istihsal masrafını Bal

kanlı komıu1aronı:zla ölçerken, kromumu .. 
zun da maliyetini Rodezya Yeni Ka
ledonya'dan alabilir. Maliyet ife satıt a
rasında kar kaldıkça piyasamızın muhtaç 
olduğu hareket çoğalır. Eski bir ata sö
züdür: 

"Nerede hareket, orada bereket!..,. 

Sadreddin ENVER 

Milliyet'jn edebi tefrikası: 38 

KANLI SIR 
Önümüz balv.r ... Yaz .. bu çiçekle ı 

nen baharı, Kırkkilisede, hastalık 
ılerdi, hastalık dırıltısı dinliyerek, 
kendime cehennem edemem. 

Gittikçe ahlaksız mı oluyorum? 
ileride beni de hastalık, ihtiyarlık 
tehdit etmiyor mu? Ben de artık 
bebek değilim. Hastalıkları ve ih
tiyarlığı dütünmek mecburiyetin
deyim. 

Güzel, iyi, mantiki dü,ünmek 
ba~ka, onu hareket, hamle haline 
ge:tirip yapmak batka ..• 

Hemen her gün; bu hafta içinde 
Kırk kiliseye dönerim! Diyorum. 
Lakin bu kararıma, kendim de inan 
nııyorum .•• 

. . . . .. . . . 
"Dayınız ağır hastadır, sizi bek

liyoruz.!,. 
Telgrafı çeken yengem .. Dayım, 

}"a son demlerini ya,ıyor, yahut ta 
öldü. Artık tereddüt eder.-:em. 

- Haziran -
Kötke, yen:ı-emi de getirdim. Bu 

Yazan: Ma,'ımut YESAR/ 

sesiz, uysal kadın, annemin bot 
bıraktığı yeri doldurabiliyor. 

Onun kö,ke gelmesi, benim için 
daha iyi oldu. Çünkü Mesture de, 
bizim kötke gelebiliyor. Yengem, 
Netideye öyle şefkatle bakıyor ki, 
Mesture de vaziyetten memnun .. 

Halim Siret. Fakat Halim Siret .. 
Ondan nefret te değil de, nefretin 
üstünde, nefret kelimesinin, hatta 
his~İn ifade edemiyeceği bir kinle 
iğreniyorum. 

Yengemi, kötke getirmekliğimi 
sırf, maddi enditeler hamlediyor. 
gözlt·rinde, artık saklamağa bile 
liızum görmediği bir haset aleti 
Vl\r: 

-Çok talihli adamsın, Hüsrev. Ge 
ne mirasa kondun? Yengenin va
risi de sensin ... 

Bazan elini, omuzuma koyuyor, 
soğuk soğuk gülüyor: 

- Daha böyle uzak yakın zengin 
<01. rabaların var mı? Peki ama, sen 
bu paraları ne zaman yiyeceksin.? 

Sitemini anlamamıt gibi bakı-

Fransızca sözlü 
Yerlerinizi evvelden temin ediniz. Tel. 40690 

W ARREN W İLLIAM 
GİNGER ROGERS 
ve 300 güzel k•z 

!--=----~--------~--------------1 

Penbe sicim 
Süreyya karısından ayrılalı on gün 

olmuştu. Tesirini unutmak için kendisi .. 

ni içkiye, eğlenceye verdi. Gündüzleri 
Beyoğlu caddesinde bir atağı bir yul<a 
rı dol.atıyor, pastahanelerde gazete o. 
kumakla, gazinolarda bilardo, iskambil, 
domino oynamakla vakit geçiriyordu. 
Sevdiğimiz bir kimseden aynldığıınız 

zaman. ruh karanlık bir kuyuda hapse
dilmiş demektir. Çırpınrr, hııykmr, ba
ğırır. Eğer mahir bir yüzücü, azimkar 
bir kimse iseniz b derinlikten kendinizi 
kurtannanın yolunu bulursunuz. Sürey
ya, pek kuvvetli bir §ahıiyet olduğun

dan yese kapılmadı. Uğra§tı, çabaladı. 

O karaI>!ık yeis kuyusunun taşlarına tu 
tuna tutun:. bin zahmetle yukarıya çıktı. 
Yeşil ça.yırlan görünce ferahlık hiaaetti: 
Sinemalara, tiyatrolara gidiyor, geceleri 
de barların daiıni bir müıteriai. oluyor· 
du. Galatasaraydaki barda bir Macar ka 
rııı bulmup.u. 

ilk zamanlar onunla dansetti, dost ol 
du. Bu tanl§ma gitgide büyüdü. Daha 
sonra yalnız localarda başbaıa kaldı

lar. 
Süreyya bo§adığı karısını yavat y;,

va, unutmağa batlanu§tı. Şimdi Kovat 
rinin mavi gözleri elemlerinin acısına 

merhem gibi tesir yapıyordu. Onunla e
peyce dost olmu§tu. Her gece belki se
kiz, dokuz §i§e §ampanya içiyorlar. F e
cir, barın pencelerinden dontik mavi 
renklerle görününt:e bir otomobile ath· 
yarak Takıime, Şitliye doğru yol alıyor 
lar kadının Yazıcı sokağındaki evine • gelerek sabah kahvaltısını yaptıktan son 
ra ayrılıyorlardı. Süreyya için artık Ma 
car kadını bir yıldız olmuştu. Kaç defa 
ona barda masa batında yalvarmıtb: 

- Sevgilim.. Artık seninle birleıe
lir:ı .. Bana acı.. Seni seviyorum.. Evlene 
liıu.. 

Kadın tatlı bir tive ile itiraz ediyor: 
- Böyle çabuk oğmaz efendim.. Siz, 

amma çok iyi adam.. Fakat oğmaz .. 
Böyle çabuk ağmaz •• diyordu. 1 

Süreyya teklifinin reddedilitine canı 
ııkılıyor: 

- Oyle ise ben de intihar lderim, 
Madam, diyordu. 

- Amma efendim ıoğra paralan 
lcim kazarui, f81Upanyalan kim içer efen 
dim .• 

Süreyya kadını kandıramadığını g;;.. 
rünce bir gece, çok sarhot olduğu bir 
gece yalandan ağlamağa, bayılmağa baı 
ladı: 

- Madem ki, benimle evlenmek iste
miyorsun, hiç olmazsa ni§&nlanalnn. Di
yerek serçe parmağındaki yeıil taşlı yü 
züğü çıkarıp Kovatrin parmağına taktı. 
Kadın, onun bu vaziyetini görünce gij .. 
ya acıyormu§ gibi vaziyetler almağa bat 
lamııtı. 

Şimdi erkek, yalandan ağladıkça o, 
boynunda itlemeli İpek etarpı çıkanp 

Süreyyarun gözlerini siliyor sonra eıar 
• pı çamaıır sıkar gibi sıkıyor, bazan da 

şampanya bardağını alıp onun gözlerine 
tu(»yor ve kaldırıp içiyordu. 

Ah bu bar kadınlan, hariçten gelip 
içimize mikrop gibi sokularak sefahat 
ve zevk ile kanımızı zehirliyen mahlük
lar .... 

Nitekim Süreyya da bu mikropla ze 
hirlendi, aklı baıından gitti. Parası bit 

yorum: 
- Para nasıl yenir? 
Halim Siret, kollarını açıyor, 

gözlerini kapayarak hayallere da
lıyor: 

- Nasıl yenmez ki! .. 
- Mesela, evvela kumarda .. 
- Bana tarizi bırak .. Senin gibi 

bekar ve z• ngir. bir adao:ıı, böyle 
mi yatar? 

- Ben, hayatımdan memnunum. 
Onun yüzü, kim bilir hangi ha-

in dütüncelerin zehrile, kırıtıyor: 
- Her,ey telakkiye bağlı •. , 
- Şüphesiz .• 
- Evlen bari! 
Gülüyorum: 
- Belki o da olur. 

Öyle hissediyorum ki Halim Si
reti, para ile satın alabileceğim. 
Bu hiı, bu zan, bu ihtimal, insan
ların aleyhine olduğu için, beni pa
ı adan da tiksindiriyor. 

Bunu, Halim Sirete söylesem, i
ninır mı acaba? 

Paradan tiksinmek, budalaca ve 
eblehçe bir 'ey!... Halim Siret, bu
na gülmez, kızmaz, yapmacık oldu
ğuı:ıa hükmeder, 

-Ağustoı
Meıture, Hasta ..• İçin için eriyor, 

sönüyor .... 
Doktor Nüzhet Süleyman, Mes-

mi,ti. Apartnnanı satmağa karar verdi. 
Evde kız kardeşi, eni~tesi, biraderi, an
neıi, hatta küçük yeğenine varıncaya 

kadar herkes onu tahtie ediyordu. Hal
buki o, sevgilisinden vazgeçemiyordu. 
Anneai Zübeyde Harum mütemadiyen 
naai.hat ediyordu: 

- Süreyya, bir bar kadıruna nasıl 

oluyor da ~utuluyorsun. Oyle olduktan 
sonra Seniharun ne kabahati vardı. Ki
bar asil, hanım, kadındı. Sen.in itleri· 

' nin büyümesine kendisi saik oldu. Ma-
demki aıksız, kadmıız ya§&yarruyoraun, 

ben •gideyim karınla aranızı bulayım İs
ter misin? 

Diğer taraftan küçük yeğeni Hamit, 
eniıtesi Abdullah Bey, k•z kardeşi Fit

nat ve biraderi Naci böyle bir kadını 

sevdiğinden dolayı onunla alay ediyor
lardı. 

Süreyya: 
- Canun size ne oluyor, seviyorsam 

ben seviyorum. Ah Kovatrit, ah Kovat 
rit. .• 

Küçük Hamit dayısını görünce ma
nalı manalı gözlerini kırpıyordu: 

- Dayı biliyorsun ya ..• Kovaet trit, 
Kova, et. ta-it! 

Artık böyle küçük çoı:uklann mas
karası olunca izzeti nehi hırpalandı. Ka 
rısı ile tekrar banpp evlenmenin daha 
muvafık olduğunu dü§ündü. Ve bir mek 
tup yazarak eski karısına gonderdi. Se
niha hanım botandığı kocasının tesirle 
rini kendisini avutmak için çılğınlıkla-' . 
ra saptığını ititmiıti. Apartımanı sala· 
cağını duyunca büıbütün canı sıkılınıt· 
tı. 

Süreyyayı severdi. Onunla birle§me 
ği, tekrar evlenmeği canına minnet bi· 
lirdi; fakat kendisini biraz ağır sattık
tan sonra ve apartnnan satılmadan ba
rışmaiı muvafık buldu. 

* * * Süreyya bir sabah postadan mektup 
aldı, 'Zarfın arkasında kanıınm adreıi 

yazılıydı. Hemen açtı; lakin zarftan mek 
tup yerine iki metre boyunda pembe bir 
ıicim çdmıııtr. Bunun bir manaıı var• 
dı. 

Hani (Alllıraan Frenk sicimiyle asıl) 
demezler miydi. Kansı kendisiyle ba. 
rıımıyacağını anlatıyor ve frenk kadıniy 
le yaıayıp mahvu peritan ol demek iıti 
yordu. Amma bu pembe sicimin iki ar
tın boyunda olmasını (ikimizin de gön 
lü birbirimizde) diye tehir ederek kan· 
ıının yanına kottu. 

Belediyeye müracaat ederek tekrar 
evlendiler. Mazilerini unutup birbirleri
ne sadık, eakiıinden daha iyi kan koca 
olarak müreffeh ve meı'ut yaıamağa 

batladılar. 

' O. N. 

Mevludu Şerif 
Trabzon e,rafından ve Samsun 

tüccarı muteberesinden yelkenci 
Zade Şükrü Bey merhumun ruhuna 
ittibaf olunmak üzre yarınki cu
ma günü Beyazıt camii 9erifinde 
cuma namazını müteakip mevlu
du nebevi kıraat edileceğinden ih
vanı din davet ol\tnur. (15378) 

tureyi her gün yoklıyor ..• 
Sorduğumuz zaman: 
- Umumi zafiyet var. Vücut, 

beslenmek ister ... 
Diyor. 
Fakat Mesture, o kadar boğazsız, 

istahsız ki .• Hemen hemen hiç bir 
tey yemiyor denebilir! Bu daimi 
perhizle, onun, vücudunu toplaya
bilmesine imkan yok ••• Doktor, ha
zan dalgın dalgın, kendi kendine 
gibi söyleniyor: 

- Doğurmamalıydı... Doğur
mak, onu sarstı •• Vaktinde düfün
memiz İcap ederdi. 

Fakat, gözleri Netideye gidiyor, 
ses burkuluveriyor: 

- insan, bu saadetten de kendi
ni nasıl mahrum eder? 

Mesturenin hastalığı, acaba sa
dece, doktorun dediği gibi "umu
mi zafiyet,,mi? Daha ciddi tehlike
ler de var mı? 

Halim Siret, tekrar ıanatoryom 
nakaratına batladı. Doktor Nüzhet 
Süleyman, bu bahis üzerinde müna
kaşaya bile tenezzül etmiyor; işit
miyormuf gibi kayıtsız kayıtsız et
rafına bakmıyor. 

Hastalığından fikayet etmiyen 
yalnız Mesture.. Memnun, lakin 
mahzun gülümsiyor: 

- Bir şeyim yok.. Hepsi, sizin 
ve hepiniz .... 

-~ S U M E R Sinemasında (Eski Artistik) 
..iüzdhr gilztli NANCY BROWN ve BETTY STOCKFELD'in temsilı 

DAGLARIN KIZI 
Musikili, şarkılı, sözlü ve danslı E:lmi ilJ çı'gınc:ı oğleniyorlar. 

t aveten: SULAR ÇAGLARKEN Jose Padilla'nın temsili 

FOX JURNAL'de: Küçük beyaz karyolaların balosu (15397) 

Bugünkü program 
ISTANBUL: 

18 15 Plak neıriyatı. 19,15 Ajans ha
berIC:.i muhtelif neıriyat. 19,30 Türk 
Musiki neşriyatı. (Kemal Niyazi B. Hay
riye H. Müzeyyen H. Mahir B.) 21 Se
lim Sırn Bey tarafından konferans. 
21,30 Radyo orkestrası tarafından dans 
musikisi. 

V A R Ş O V A, 1415 m. 

7 Nisan 
Cumartesi akşamı saat 21 de 

SARAY (Eski Glorya)da 
,.DDnyayı do1aşan şarkı,, filmi 

nin mümessili maıbur tenor 

JOSEPH SCHMIDT 
YEGANE HONSERİNI 

verecektir. Piyanoda M6sy~ 
Michael T AUBE refaket ede 
cıktir. Fiyaflar: 300-200 ve 10 

kuruştur. Biletler evelden 
alınabilir. (15400] 17,25: Solist kon••rİ. (Tasann.ili.) 18,.20'. ,!'1ü- i•••• 

sahabe. 21,05: Senfonik konser. 21,55: Mılano-

daki "Skala,, operasından naklen Gounot'nun ----------------! 
(Romeoet Juliette) opera temıili, 

B 0 K R E Ş, 364 m. 
Pukalya münaaebetile netriyat yolıı:tur. 
B U D A P E Ş T E, 550 m. 

18: Ziral müaahabe. 18,30: Gyeneı takımı 
tarafından Macar halk t•rkılan. 20,.30: Miita• 
habe. 21: Askeri takım tarafından konser. 
22,15: Harici haberler, 22,30: Salon musikisi. 
24: Polydor ve Brunawick ıramofon pli.klarL 

V 1 YANA, m. 
18: Çay musikisi. (PlikJ. 18,55: Müıahabe. 

19,15: Avuatarya derileri haldunda konferans. 
19,35 Fenni netriyat. 20: Rad10 orkes!rası, 
(Senfonik musiki.) 21,20: Haftanın bab.er ıcma. 
Ji. 21

9
50: Gounot'nun eserlerinden ''ROMEO 

ve JULIA,. opera temsili. 
B R E S L A U, 364 m. 

21,10: Taıannili konser. 22,05: Dana musi
kisi. 24: "Zırhlı :zeyce., isimli halk operası. 

iRTİHAL 
Askeri mütekaitlerinden izzet Can 

bulat Bey kısa bir hastalıktan sonra 
dün akfalll vefat etmiıtir. Cenazesi 
bugÜn saat on birde Çemberlit~ta 
Peyki.ne caddesindeki evinden kaldı
rılacaktır. Kederdide ailesine taziyet
ler ederiz. 

YENi NEŞRiYAT 

Çıldıran adam 
; 

Yinni bet yıl süren vakitsiz btr bu 
nama hastalığından sonra uyanan bir 
adamın hayretlerini anlatan bu ro • 
man bugünkü Akbaba mecmnaamda 
çıkmağa başladı. H.,.. satırında sizi 
kahkahadan. çıldırtacak olan bu roma 
ru mutlaka. okuyunuz. 

AKBABA: Ern•abiz karikatiirleri, 
pek zarif hikayeleri ve tiirlerile mem 
leketimizin yegine güzel mecmuası, 
yegi.ne salon ve nükte gazetesidir. 

Afrika vahşileri arasında 
Afrika vahıileri arasına düıen ve u

zun ıeneler vahtilerle beraber hayat sü
ren Nurullah Bey ismindeki bir deniz 
zabitinin meraklı ve he:,e':"n dolu ıer
güzeıt ve macerasını tasvır eden bu e
ser Maarif kütüphanesi tarafmda,. for
ma forma netredilmeğe baıJaınııtır. 

7 inci forma çıkmııtır. Bedı v' ecdet 
Bey tarafından Türkiyede ilk defa ya. 
zılan ve tefrikası eınaıında büyük bir a
laka ve raP.bel; kazanan bu eıeri tavsiye 
ederiz. " 

tfolivut 
Holivut sinema mecmuaıırun dör· 

düncü senesinin ( 15) inci saym inti§ar 
etmiıtir .. 

Kuçuk hikayeler: Korku 
Kıymetli muharrirlerimizden 

Sadr Etem Bey son yazdığı kü
çtik hikayelerin en güzellerini 
"Korku" isminde bir eser altında 
toplaınıttır. Bu kctabı karilerimi -
zin heyecanla ve zevkle okuyacak 
!arına eminiz. Hararetle tavsiye e
deriz. 

Fakat dün, kocasının, bitip tü
kenmez sanatoryom nutuklarına ni 
ha yet isyan etti: 

- Rica ederim, beni rahat bı
rakınız ... Hasta değilim, bir şeyim 
yok ... Benim meşgul olmayınız. Ö· 
lecek bile olsam, burada ölece
ğim •• 

Yüzü, dalga dalga penbel~miş, 
dudakları titreyordu. Onu, biç 
bu kadar hiddetli, sinirli görme
mittim. Doktor da, Halim Siret te 
fatırmışlardı. Kimse, ağzını açıp 
tek söz söylemeğe cesaret edemi
yordu. 

Gece, evde, yengeme anlattım. 
ihtiyar kadın, dudaklarını büktü: 

- Hastalık siniri, evladım! 
Evvela, anlamamıttım: 
- Nasıl hastalık siniri, yenge? 
- Bu hastalık, böyledir, oğlum! 
- Hangi hastalık, yenge? 
- ince hastalık.. Verem .. 
Bu kadın, neler söyliyor? Benim, 

kulaklarım mı yanlıf işidiyor yok
sa? Mesture, verem, olsun, buna, 
inanabilir miyim? 

- Veremi de nereden çıkardın, 
yenge? 

ihtiyar kadın, çok gün görmüş, 
yorgun bir tavırla batını salladı: 

- Besbelii, apaşikar, evladım. 
- Verem olan öksürür! 
- Mesture Hanım da ara sıra 

ı .. -.Buglln saat 18,30 da 

SARAY (Eski Glorya) d 
KONSERVATUAR KONSE 

HEYElİ 
(Yaylı sazlar orkestrası) 

e·rinci konıeri 
Şef Dorkıtr CEMAL REŞI 
Bey. Solist: FERDİ Bey vo 
ŞT ATZER. şimdidea biletle 
aatılmaktadır. Fiyatlar: 50-100 

150 kuruş. (15399) 

Meıhur !oenor 
MIGUEL FLETA'run 

konseri 18 Nisana tehir olundu. 
Methur artiıt tarafından Skala de 

lano ve Royal de Rome tiyatro) 
fazla olarak verilecek konserlerin h 
bile cuma günü F ranıız Tiyatroı 
verilmesi mukarrer konserin 18 Ni 
tehir edildiğini mu.hterem ahaliye t 
ıir olunur, 

Satılan biletlerin bu tarihe 
dirler. 

lıtanbul üçüncü icra 
dan: 

Mahcuz olup paraya çevrilmesine 
rar verilen ŞCYl'ole markalı ve bir bu 
lionluk kamyonetin birinci açık art 
suretile satııı 5 Nisan 934 ı>«tembe 
nü saat on da Betiktaıta köy içinde 
ta bahçede Zekeriyya Beyin garajı ÖD· 

de yapılacağından isteyenlerin hazır 
lunacak ~ura müracaatları ilin ol 
nur. (15408) 

ZA YI - 24 üncü ilk mel<tep JMı 
namemi zayi ettim, yenisini çıkarla 
ğnndan hükmü yoktur. A. Sadi. 

Asnn urndesi "MiLLiYET" tir• 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Türlci1e İçin Hari~ içdt 

L. K. L. JC, 
3 aylıiı ••• • • ı ı • • 4 - 8 -
6 " ••• 9 •••• • • 7 50 14 -

12 ,, ••••••••• 14 - 28 -- Gelen e•rak ıeri .,..rilmez:...-
ıeçen nüshalar 10 .kuruıtur.- C..zete 
matb-ya ait itler için müdiriyete mür• 
c.aat edilir. Cuetemiz ili.nla.rıtt meı'ulirr 
tini kabul etmez. 

öksürüyor. 
- Doktor, söyledi. O, 

sürüğü ... 
- lnfallah öyledir. 
Fakat ihtiyar kadının bu te 

külünde, kanaatinden taşmadı 
gösteren bir iman, bir ihtimal 
Demek, o, daha başka feyler de 
liyor: 

- Peki, yenge, Mesture H 
mm verem olduğuna ne ile 
mediyorıun? 

- Ahlakı da değitti, evla 
- Ahlakı mı değitti? 
- Evet .. En ehemmiyetsiz 

lere sinirleniyor; her şeyden 
yor, darılıyor, hiddetleniyor ... 
kiden böyle değildi .. Verem 
talığı, insanın ahlakını değitti • 
lum. Çok hırçın, geçimsiz ol 
Benim, üvey teyzemin kızı v 
ondan bilirim, tıpkı böyle idi. 

Cevap vermiyorum, dinleyo 
Yengem, devam ediyor: 
- inşallah, önüne geçilir de 

talık ilerlemez.. Yoksa, ıonll 
ha fena olur. Ben asıl, 
için korkuyorum .. Ya, NeşideY! 
laşırsa ! Veremlerde, hastal 
nı bulaştırmak merakı da 
Üvey teyzemin kızı da, evveli 
le nöbetlerle sarsılıyordu. 
sıtma, dediler; tunu dediler,. 

- Bitmetlı 
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PERŞEMBE'5 NiSAN~ 1934 

Yarınki sokak koşusu Avusturya 8 milli takı'!!ı şehrimizde beklenirken 1 

Ne hazırlık, ne de hazırlanma: Bu uykudan onların geldiği gün mü oyanacağıı? Koşu sabahleyin saat 11 de Beyoğlunda 
r,~yramda Bükreşte id im. Ora- - - - Ateş- Güneş klübiinden başlayacaktır 

da, bu ayın bilmem kaçında Ro-
manya - Fransa milli takımları a
rasında bir ragbi maçı yapılacak. 

Bu vesile ile bir defa daha gör
düm: Bu maç aylarca evvel karar 
laştırı~mış, teşkilat ve .antrenör he 
men faaliyete geçmif, seçme müıa 
bakaları yapılmıf, milli takıma gi-
reb'lecek oyuncular ayrılmıf ve 
bunlar harıl harıl çalıttırılmaya 
b~lanmıf... .. 

Dünyanın her tarafında bu boy 
ledir: Beynelmilel spor temasları 
aylarca ve hatta bir sene evvel ka 
rarl~tırılır, her maç veya müsaba 
ka tarihi yakla,tıkça idarecisi, 
sporcu~u, antrenörü, masörü, mat
buatı seferber olur, durmadan ça
lıtırlar. 

Dünyanın her tarafında bu te
kil programlar altında sık sık bey
nelmilel temaslar yapılıyor ve bu 
temas'arı yapan milletlerin sporu 
gün geçtikçe ilerliyor. Dünya ku
pası diyorlar, oyniyorlar; Avrupa 
kupası diyorlar, oyniyorlar; •u di 
yorlar, oyniyorlar; bu diyorlar, oy 
niyorlar .... 

B'r de bize bir göz atalım: Fut 
bol federasyonumuz tam iki sene
dir bir "e:habı kehif" uykusuna 
daldı. Ortada ne milli takım kal
dı, ne milli takım kadrosu, ne mil
li takım namzetleri, ne fU, ne de 
bu ... 

Çok fükür ki, geçenlerde Avus 
turya federasyonu biraz salladı da 
federasyonumuzun derin ve tatlı 
uyku~u arasından hafif kıpırdan
dığını gördük: 

F ·Ih ak ika Avusturya rederas
yonu, federasyonumuza müracaat 
ederek her biri defalarca beynel
milel olmuf futbolculardan mürek 
k'.:p B milli takımını Türkiyeye 
gondermek istediğini bildirdi ve 
b'zden 8 veya 10 Haziran tarihle
rini aldı. 

Bu havadisi duyunca çok se
vindik ve kendi kendimize: "Eh! 
Dedik, artık federasyonumuz ha
rekete gelir ve Avuıturyadan müs 
bet veya menfi bir cevap gele dur 
sun, her ihtimali gö zönünde tuta 
rak futbolcularımızı bu mühim 
maça hazırlamağa koyulur." 

. ~yle !~.: sporcu otomobil değil 
kı, ıstedıgın zaman garajdan çı
~~r, benzinini doldur, i'tediğin 
su~atle yürüt!.. Uzun müddet ga
ra1da atıl kalmıt b'r makinenin bi 
le bir temizliğe, bir hazırlığa ihti-
Yacı vardır. 

. {'.ekoslovakya - Fransa maçında meşfıur Çek kaleci Planiçka bir gol kurtarıyor •• 
Bılmem niçin dünya sporcuları G •• •ı • • • h ı v 

~~;i ~::~~?h~z~~k'.':~;~e.t:ı::; ureşçı erımızın azır ıgı 
neman ve saire hususlarında öyle 
cansız bir uykudayız ki arasıra 
rahatsız edip te kendi kendimizi 
uyandıracak bir horultu çıkarma
ğa bile kudretimiz kalmamış ... 

Netice ne olursa olsun, bu hazırlık 
futbol federasyonumuza bir derstir 

Tenkidimiz acı gelmesin: Av
rupa gazeteler'ni okudukça, fır
sat düşüp ıeyahat ettikçe batka 
memleketlerde bizdekinin aksine 
müthit bir faaliyet görüyoruz da 
yüreğimiz sızlıyor, canımız sıkılı
yor ve kendi kendim:ze soruya-
ruz: 

Güre~ilerimizin Mayıs ayında 
ltalyada yapılacak olan Avuttur
ya tampiyonluğuna i,tirak edecek 
!eri, hatta geçen hafta ilk seç'11e 
müsabakalarının yapıldığı ve her 
sikletten ıki güreşçinin ayrıldığı 
okuyucularımızın malfunudur. 

Bu hazırlık şekli ve neticesi ic
ter müsbet, ister menfi olsun, bi
zim ilk işaret edeceğim'z nok:a, 

Niçin bizde de sık sık ecnebi te 
maslan yapılmasın, neden milli 
takımımız, bir zamanlar olduğu gi ~ 
gi lsveç muhteliti kadar kuvvetli z yetine düşüyoruz. 
takımlar karfısında galibiyet şe- Şu son on bef günün futbol ha-

..::ae;erinc bakınız: hviçre m:lli refleri kazanmasın, neden sene i-
çinde yapacağımız temaslar, hiç ol 

... kımı me,hur Avusturya takımı 
_.ırşısmda iyi b;r netice alıyor; 

';ek milli takımı Fransa milli takı 
.• ıını son dakikada güçlükle yene
'.Jil.yor; Romanya amatör m' lli ta
::ımı orta Avrupa kupasını kazanı 
yor ve Çc.'.;: ama.tar milli takımiy. e 
berabere kalıyor; Macaristan ve 
Bulgar, Lalya 've Yunan mili ta
kımları dünya kupası için karşıla
şıyorlar. Bunlar belli bat'ı maçlar 
dır. B rnilli takımlarının, tehir 
muhtelitler:nin yaptığı temasları 
sükutla geçiyoruz. 

güret federasyonumuzun beynel
milel temaslar arifesinde futbol 
federasyonumuzdan daha hassas 
ve daha faal davrandığıdır. 

Yukarda hazırlık tekli ve neti 
cesi ister müsbet, hter menfi olsun 
dedik. Bunu bir maksatla söyle
dik. Hazırlık işlerinde gördüğü
müz bazı feyler neticenin müsbet 
veya menfi olacağı hususunda bizi 
tereddüde dütürdü. Bu noktaları 
birer birer kaydedelim: 

Bazı güreşçilerimizin Balkan 
tampiyonasında güreştikleri sik
letlerden birer siklet a,ağıya İnme 
lerini federasyonumuz lüzumlu 
görnıüt ve bunu tatbika başlatmış. 
Yani güreıtÇilerim'z kilo kaybede
cek bir rejime sokulmuşlar. Hiç 
şüphesiz, bunda ötedenberi iktida 
rını gördüğümüz güref antrenörü
müz Her Peter'in fik · r ve tavsiye
siyle hareket edilmit zannrndayız. 
Her Peter bir güreş mütehassısı 
olduğu için bu işleri bir çok kim
selerden iyi bildiği muhakkaktır. 
Yalnız bu siklet dütme itinde, ne
ticenin lehte ve aleyhte olması ihti 
maileri vardır. 

"Akşam" refikımız tarafından 

her sene yapılmakta olan sokak ve 
bayrak kofusu bu sene de yarınki 
Cuma günü yapı1 acaktır. 

Aldığımız malfımata göre koşu 
şartlarını aşağıya yazıyoruz: 

Koşulacak mesafe Tak:im Sı
raselvilerde Ateş - Güneş klübiyle 
Akşam matbaası arasındaki yol
dur. 

Her klüp veya mektep ko,uya 
İstediği kadar takım sokabilecek
tir. Her takım ı kişer kişiden mü
rekkep olacaktır. 

Her takımın ilk koşucusu Atet -
Güneş klübünden hareket ederek 
Taksim - Galatasaray - T epebaşı -
Daire - Bankalar - Karaköypalas -
Köprü - Dördüncü Valufhan - Sir
keci kötesi - Ankara caddesi yoli 
le Cağaloğlundan inen yokuştan 
Ak'am matbaasına gelecektir. 

Birinci kotucunun getireceği 

caktır. Her ne suretle o1ursa olsu!'l 
yanlış ve kestirme yollardan gi
den koşucular kontrol hakemelrı

nin işareti üzerine derhal müsaba 
ita hakkını kaybedeceklerdir. 

Kaydedilen bütün müsabıkla
rın yarın sabah tam dokuzda A
tet - Günet klübünde isbatı vücut 
etme!eri ve yapılacak yoklamaya 
ittirak mecburiyeti vardır. Yokla
mada bulunmıyanlar, tam saat on 
birde başlıyacak olan ko,uya itt'.
rak edemiyeceklerdir. 

Kotuyu kazananlar hem takım 
vehem de fert itibariyle tasnif e
dilecektir. 

B:rinci gelen takıma kıymetli 
bir hediye ve tasnife girebilecek 
on kotucuya da madalye verile
cektir. 

On kotucunun tefriki fU suretle 
olacaktır: 

1 - Alet - Günet klübünden 

Avrupa şehirlerinde sık sık görü len •okak koşulanndan biri ••• 

bayrağı Akfalll matbaasının kapr-ı hareketle Aktam matbaasına illi 
sında alacak olan her takımın ikin gelen bet kotucu. 
ci kofucusu oradan hareketle Ye- 2 - Aktam matbaasından ha-
nipostahane arkaaından Piyang~ reketle Atet _ G'' kl"'b'' ·Ik 
müdürlüğü ve ı, Bankasının sag l unet u une ı 
cephesini takiben tramvay yoluna ge en bet kotucu. 
mülaki olacak ve ayni tarikle A- Diğer taraftan öğrendiğimize 
tef - Günet klübüne gidecektir. göre At~ - Günet klübü o gün so 

Her takımın ilk kotucusu tek, yunma oda ve dolaplarile duşları· 
ikinci kotucusu çift numara ala- nı müsabıklara tahsis edecek, ko
caktır. Gidit ve gelişte bunun aksi şunun sonunda da müsabıklara 
çıktığı takdirde derhal o kotucu klüp. tarafından çay ikram edile
ve takımı müsabaka harici adde- cektır. 
dilecekfr. 

Kotunun muntazam olması için 
koşu me!afesinin muhtelif yerle
rinde kontrol hakemleri buluna-

Refikimizin galip takrm ve ko
fUCulara ~hsia ettiği hediye ve 
madalyelerı Atef - Günef reiai c.,_ 
vat Abbas Bey galiplere verecektir. 

adel . Halbuki aradan günler, hatta 
haftalar geçti. Federasyonumuzun 
böyle bir hazırlığa b~lamağa ne 
niyeti var, ne de böyle bir niyeti 
r,österebilecek bir ses sada ... 

mazsa kısmen evvelden kararlattı 
rılmış bulunmasın, niçin federa:
yonumuz diğer memleektler·n fe
derasyonları gibi memleket içinde 
ve dıtında maçlar temin etmeğe 
uğratmasın, neden milli takımımı 
zın hiç olmazsa otuz kişilik muay 
yen bir kadrosu bulunmasm, ne
den hükfunetimizin bin bir iti için
de lütfedip sporculara verdiği pa
ralar hiç bir işe yaramıyan umumi 
kongrelere sarfedilsin de 1924 t.e 
olduğu gibi o zamanın en kuvvetli 
takımlarından Çek milli takımı a
yarında timler kartısında Türk 
futbolunu haysiyetiyle temsil ede
bilecek bir milli takım hazırlama
ğa yarayacak itler yapılmasın? ... 

Nasılsa kendiliğinden bize de 
bir fırsat çıktı. işte Avusturya B 
milli takımının gelmesi ihtimali 
var. Haniya, ne hazırlık ve ne de 
hazırfanma: Acaba bu uykudan 
Avuaturyahlar geldiği gün mü u
yanacağız .• 

Çünkü mesela 72 kiloda güre
şen bir sporcu daha ~ağı siklete 
yani 66 ya indiği zaman karşısın
da alıftığından çok daha hafif bir 
rakip bulacaktır. Bunun için bir a
vantaj sayılabilir. Fakat 72 kiloda 
bulunan o güreşçi 6 kilo gibi spor 
da mühim bir kuvvet sayılacak 
bir sikleti kaybedince evvelce ta
tıdığı kudreti ayni nisbette muha
faza edebilecek ve ayni randuma
nı verebilecek midir? Siklet düt
me itinde en mühim nokta budur. 
Zira evvelki kudretini ayni n:sbet 
te muhafaza edemez ve evvelki 
randumanını veremezse kartısın
da ötedenberi o siklete alıtmıf bir 
rakip önünde daha fazla bocala
ması ihtimali vardır. Binaenaleyh 
bu tiklet indirme işinden bir fay
da beklene bildiği g "bi eski hayra
tı yıkacak bir zarar da beklenebi
lir. Yalnız şunu da kaydedelim ki, 
Mayısa kadar güreşçilerimizin va 
z:yetini yakından tetkik edecek o
lan Her Peter'in böyle bir zarar 
ihtimali karşısında fenni tedbirle-r 
alacağına inanıyoruz. Yalnız gü
reşçilerimizin parlak muvaffaki
yetler' le daima alakadar olmuş bu 
lunan spor efkarı umumiyesi bu it 
te teknik mütalealar karşısında bu 
lunmağı arzu eder. 

SON HAFTALARIN 
6 lı HADİSELERİ 

.... 

Y azmazaak içimize dert olu
vnr. yazsak daiına tenkit eden va-

• Sadun GALiP 

• 

ltı:ılya • l'unanutan rnoıçında Yunan kalecisi bir topu ancak yumr .ı.1 d f • 
'-• a e etmege muvaffak oluyor .• 

Onun için güre federasyonu
muzdan ve kıymPtli antrenörün
den rica ediyoruz. Eğer teknik be 
yanatla, merakta bulunanları ten
vir etmek isterlerse "Milliyet" sü
tunları kendilerine daima açıktır. 

ikinci bir nokta, seçme müsaba
kalarında Ankaralı gürefçilerin çe 
kilmiş olamalarıdır. Böyle müh'm 
bir temas arifesinde bu çekilit a
caba neden icap etmittir? Yaptı
ğımız tahkikata göre bunun sebe
bi şudur : Federasyon ~i~etten düş 
mesi icap eden güreşçılerı kısmen 
tayin ettiğine göre seçilecek güreş 
çilerin muayyen olduğu ve yapılan 
seçmelerin b' r gösterişten ibaret 
bulunduğu hakkındaki taYia ve ka 
naatlerdir. Federasyonr.ımuzun bu 
hususta da icap eden izahatı vere
rek alakadarları tenvir etmesini 
bekliyoruz. 

Bu noktaları 

r -~---------------------

I ngiliz kofllculanmn galibiyetile neticelenen altı millet kır koşum - A
şağıda seksen altıncı Olrslord - Kembriç yarışı - Sağda : Pariı altı gün 

bisiklet ko,uau .• 

Avrupa tampiyonasında b'r mev
ki alıp'alamıyacağımız itini müna 
kata bile etmek istemeyiz. Çünkü 
bu şampiyonaya ittirak edenler a
rasında Macarlar, Estünyalılar, ls
veçliler, Almanlar ve bilha.ssa Ma 
carları büyük bir farkla yenen 
Finlandyalılar gibi güreşte çok i
lerlemit rakipler vardır. Bunların 
yanında eğer güretçilerimiz dere
ce alırlarsa Balkan aeviye,ini atıp 
güreşte yukarı Avnıpa seviyesine 
çıktığımıza sevineceğiz. Hatta hiç 
bir şey almasak hile bir Avrupa 
faIDpiyonaaına girmekliğimiz ile
risi için çok hayırlı bir İt olacak-
tır. 

t. G. L"-

Aydında 
Güreşler 

AYDIN, (Milliyet) - Bayra
mın dördüncü Perfembe ve beşin
ci Cuma günleri spor klübünün ter
f p ettiği pehlivan güreşleri, ko'u 
!ar ve maçlar çok hararetli ve ala 
kalı oldu. 

Pertembe günü altı çift pehli
van güreftİ, Cuma günü de miısa
bakalara 12 çift İftirak etti. 

Neticede Burdurlu Mustafa peh 
livan başa, Muğla Gökgedikli Meh 
met pehlivan ortaya ve Muğla A
hırköylü Mustafa pehl:van da aya 
iia kazanmıtlardır. · 



[ MUTEFERRİK HABERLER 
1 Recep Bey iyileşti 1 vıLAYETTE 

Bir müddettenberi rahatsız bu- Nümune fidanlığı 
POLiSTE 

Hırsız, kapanda! 
Mahmutpaşada bir hırsız Ze

kiye hanımın bir aralık dışarıya 
çıktığı sırada eve girerek mutfa
ğa ginnit ve eşyaları toplamağa 
hatladığı sırada Zekiye hanım gel
miştir. 

Kadın mutfakta hırsız olduğu
nu anlaymcıı, hemen mutfak kapı
sını dışardan kilitlenıtş ve soka
ğa çıkıp bağırmağa · başlamıştır. 
Feryada gelenler hırsızı kapanda 
yakalamışlardır. 

Zorla gUzellik olur mu? 
Y edikulede Gturan on üç yaş

larında Saadet isminde bir kızı, 
Kazlıçeşme civarından geçerken, 
önüne çıkan Hızır isminde biri 
zorla götürmek istemişse de , kı
zın feryadı üzerine yakalanmış
tır. 

Bir eşya meselesinden 
Galatad'a Salih isminde biri es

kiden dostu olan Despina isminde 
bir kadını bir eşya meselesinden 
kama ile ka~ığından yaralamıştır. 

Sobadan çıkan ateş 
istiklal caddesinde Beyoğlu a

partımanının birinci dairesindeki 
terzihanede yanan sobadan ateş 
çıkmıt ise de şöndürülmü,tür. 

Taşla cerh 
Kasımpatada Kadı Mehmet ma

hallesinde kürkçü Şahin sokaiın • 
da Gturan Nazire Hanım p<>lise mü 
racaatla koDıfusu Hatice ha
nrmm ~la çocuğunu başından ya 
raladıimı iddia etmiş, tahkikata 
ba~lanmıfbr. 

Hırsız "iıme\çi 
Büyükadada Nizam caddesinde 

oturan halı tüccarı Hicabi Beyin 
evinde hizmetçi Havva Hanım ev. 
sahibi bulunmadığı sıralarda ve 
muhtelif zamanlarda bazı kıymet· 
li esvalar çal..,ı••ll'. J.lizmPtc;,ı ft.., 
tüphe ed'en Hicabi Bey polise mü 
racaat etmi, ve Havva Hanımın 
evinde yapılan arama neticesinde 
93 parça muhtelif efya bulunmuş • 
tur. 

Kezzap 
Dimitri isminde bir genç Foti i• 

mindeki eski nişanlısı ile tekrar 
b&l'lfmak iatemit ve kız bu teklifi 
birkaç defa reddetmitfir. Nihayet 
Dimitri üzerine bir fİfe kezzap al
mı~ ve kızcağızın yüzüne dökerek 
zavallıyı perişan etmittir. 

Amerikalı tazminat 
heyetine ziyafet 

Umumi harp esnasında Birletik 
Amerika hükUmetleri tebaasının 
zabıt ve müsadere edilen malları -
nın tazmini için Amerika hükume 
ti tarafından tehrimize gönderil • 
mit olan heyet ile Türkiye hükiıme 
ti namına bu meselenin müzakere 
ıine memur edilen muhtelit müba 
dele komisyonu Türk murahhas he 
yeti reiıi Şevki Bey, dün, Ameri -
kan heyet terefine Cerde d'Orient 
te bir öğle ziyafeti verıniftir. Taz. 
minat meselesinin müzakeresi için 
tetkil edilen konferansın cumarte
si günü tekrar toplanması mubte -
meldir. 

Tarihi roman: 103 

lunan Cümhuriyet Halk Fırkası 
umumi: katibi Recep Beyin tama
mile iyileştiğini memnuniyetle öğ 
rendik. 

Recep Bey inkılap kürsüsünde 
ikinci ve üçüncü dersini bu ayın 
12 inci perşembe ve 14 üncü cu
martesi günlerinde verecek ve 
ağlebi ihtimal ayın on betinde An
karaya hareket edecektir. 

Sultanahmette bulunan 
eserler 

Sultanahmetteki Yeraltı aptest
hanelerinin in,ası esnasında zuhur 
eden ve Hipodroma ait olduğu tah 
min edilen eserlerin tetkikine de -
vam edilmekted:r. Şimdiye kadar 
yapılan tetkikat neticesinde bu e
serlerin evvelce Zoksik denilen ha 
mamların ankazı olduğu ve anka
zın kubbeden itibaren zemine doğ 
ru vaziyetini hiç kaybetmeden mu 
hafaza etmekte bulunduğu anlatıl 
mıştır. _ ~ _ .. __ •.. 

Tramvay yolundaki kısımda zu
hur eden eserlerin de Ggüataon re
vaklarına ait harici dıvarlar oldu
ğu tesbit edilmi,tir. 

Ratit Tahsin B. otomo
bil kazası geçirdi 

BURSA, (Millcyet) - Bayram 
tatilini tehrimizde geçirmek üze -
re Buraaya gelen akıl hastalık.la
n mütehaasııı Raşit Tahsin Bey 
yolda bir otomobilden düşme ka
zası geçirerek batının muhtelif 
yerlerinden hafif surette yaralan
mı§, sağ elile ayağı da bir parça 
zedelenD1İ4tir. 

Meseleyi lııaber alan Gazi hüku
met doktoru Ratit Tahsin Beyin 
derhal tedaviıine koşarak yarasını 
tanizlemit ve bağlamıttır. 

Raşit Tah&in Bey askeri hasta
nede talebesi tarafından tedavi e
dilmiş, ancak bu sabah dıtanya 
çıkabilmittir. Kendisi daha bir kaç 
gün ıehrimizde kalacaktır. 

Prens Bibescu gelmedi 
Beynelmilel tayyare federasyo

ma reiıi Prens Bibescu dün Yetil· 
köyde beklenmit ise de gelmemit • 
tir. Alman habere göre Prens Bi • 
bescu Bükretlen hareketini 10 Ni -
lllll salı gününe tehir etmittir. 

Beyoğlu Halkevinde temsil 
Cuma günü saat 21 de Halkevi

nin Beyoğlu kısmında (İıtiklal) 
ve (Zornigah) piyesleri temsil e
dilecektir. 

"' Hilaliahmer Cemiyeti lstan
bul meıKezi yann sabah 1aat 10 
da senelik kongresini yapacaktır. 

.Y. Himayeietfal Cemiyeti latan
bul merkez binasında buııün •-t 
15 te heyeti ildare toplanacak ve 
23 m.an çocuk bayramı müııase
betile yapılacak merasimi tesbit 
edecektir. 

*Dün aktam 1aat 18,30 da Fran 
ıız iaan atika emtitüıü azasından 
M. Sauuet tarafından Onyon Fran 
aezde Türk edebiyatı hakkında bir 
konferans verilmittir. 

Güneşin Oğlu 
Demitlerdi. 
Hitay delikanlının habnm so- 1 

racak ve boğayı neden mağlup e-
. demediğini Baykut'un ağzından 
dinleyecekti. 

Saraydan geri kollara atıldığını 
anlayınca bafını önüne eğdi .. Acı
dı ve sendeliyerek odasına gitti. 

Hitay, Sertelli' den gelirken, Bay
kut'la ölünceye kadar kardeş kal
mağa yemin etmitti. 

- Madem ki kardetiz .. Sırtı ye
re gelmekle unutulması lizım gd· 
mez ya .. ! 

Dedi .. Baykut'u aramağa gide-
cekti. 
Bahçeye indi .. Büyük kapıya doğ-
ru y\irüdü. 

Bir ses: 
--· Yasak ... 
Diye bağırdı. 
Nöbetçiler mızraklarını uz11;ta· 

1 ak, genç kızın kapıdan geçmesıne 
mani oldular. 

Hitay hayretle sordu: 
- Bu yasağı kim koydu? 

Yıı=n: lskenJer FAHREDDiN 

-Reis ..• 
Yal be ... ·7 - nız nım ıçın mı .... 

- Hayır .. Sarayda oturanlardan 
hiç kimse bu gece dıtarıya çıkma
yacak. 

* • * 
( Kuvvet ilahı ) Hamat 

mabedinde .. 
Boğa döğütünün ertesi günü halk 

Hamat mabedinde toplanmıttı. 

Hamatlıların dini bir adetleri 
vardı: Kralları değİftiği zaman, ye
ni kralın saadet ve selameti için, 
Hamat mabuduna, henüz bir yaşını 
ikmal etmemit çocukları kurban o
larak verirlerdi. 

Yerliler, Türklerin reisini ken
dilerine kral intihap ettikleri için, 
,ehirde ne kadar bir yaşını doldur
mamıt küçük çocuk vana, hepsini 
mabet kapısına getirmişlerdi. Bora 
bu çocuklıp-ı görünce: 

Bizim Tanrımız insan oğlunu kur 
ban olarak kabul etmez.. Haydi, 

Vilayetimiz dahilinde, bağçıhğı 
teşvik için, nümune bağlan yapıl
maktadır. 

1 - Silivri kazasınrn Simen 
köyünde köy mualliminin nezareti 
alt ında 1,000 çubukluk Amerika 
asma fidanlığı teaiıa edilmiştir. 

2 - Kartal kazasının Saman
dra köyünde bir nümune fidanlı
ğı vücuda gl"tiritmittir. 

3 - Y alovada bir asma ve bir 
meyva fidanlığı yapılmıştır. 

"' idare heyeti - idare heyeti 
dün toplanarak bazı idari işlere 
bakmıştır. 

Devredilmeyen medreseler 
Evkaf tadil edildiği iddiasile 

bazı medrese binalarını idarei hu
suıiyeye denetmek istememekte i
di. 

Halbuki vilayet bilaistisna bü
tün medreselerin devredilmesi la
zım gelôıiği fikrindedir. Bu ihti
lafı hükUm.et halledecektir. 

Gümrüklerde imtihanlar 
ANKARA, 4. A.A. - Gümrük 

komisyoncularına ait kanun muci
bince gümrük komisyoncusu, mai
yet memuru ve tüccar müstahdemi
sıfatını İntisaba talip olanların im
tihanları için gümrükler umum 
müdürlüğünce bir tamim yapılmış
tır. 

Bu imtihanlar, gümrük umum 
müdürlüğünce gönder :Iecek sual
ler üzerine bas müdürlük ve mer
kez müdürlüğÜ ile bunlara mulhak 
müdürlüklerde ayni zamanda ve 
üç aylık faaılalarla, kanunusani, 
temmuz, letrinievvel aylarının İp
tidasında tahriren yapılacaktn·. 

Adliye tayinleri 
Dünden itibaren Üsküdar müd

deiumumi:ıi Bürhanettin Bey ikin
ci ceza mahkc:mesi azalığını, ikin
ci ceza mahkemesi azası Haydar 
Naki Bey Üsküdar müddeiumumi
liğin.i, istintak hi.kimi Necip Na- . 
dir Bey de birinci ceza melıkeme
si riyasetini ifaya başlaınıştardır, 

İçki düşmanlarının 
müsameresi 

Yetil Hilil cemiyeti ile içki aleyhdarı 
gençler cenıiyel.i ~~mdan huııün saat 
17 de Tepeba§ı Darülbedayi tiyatroıun· 
ela lıir müsamere verilecektir. 

Konferanılan müteakip konser verile
cektir. 

Mikrobiyoloji cemiyetinde 
Türk mikrobiyoloji cemiyeti pazartesi 

aktamı "Etibha odası" ııalon.llda Dr. 
Omıan Şerefettin Beyin riyasetinde top
lomnıı. Dr. Saim Bey tarafından "A
mih tefhiai" hakkmda bir rapor okun
-tur. Bundan •cınra münakaıalar ce
reyan etmiıtir. 

Romen talebesinin konseri 
Roma-yadan gelen muallim ve 

talebeler 'n mürekkep bir grup ta
rafından dün akfam halkevinde 
bir koro konseri verilmittir. Kön· 
ser çok güzel olnıut ve Romanya
lı misafirlerimiz alkıtlaıımqlardır. 

bu küçücük yavruculclan evlerinize 
götürün! 

Diye bailJ'llUfh. 
Yerliler: 
- V arolaun kuvvet ililıı .• 

Diye bağnfıyorlardı. Bora'> .. •ı 
muhafızlan çocuklu kadınları ma
bet kapıaından uzaklattırmağa baş
lamıtlardı. 

&ra'mn bu hareketi yerliler üze
rinde büyük bir tesir yapmıfh. Ço
cukları kucağında geri dönen ana
lar hep bir ağızdan Günet'in oğlu
na dua ediyorlardı. 

- Onun taptığı Tanrıya tapa
cağız .. Onun gittiği yoldan gide-

ceğiz. Ey yerin, gökün T annsı ! Sen 
bize merhametli bir kurtarıcı gön
derdin .. Bizi zulüm ve itkenceden 
kurtardın! Evlatlal'}mızı kucağı
mızda bırakan bu arslan yürekli 
delikanlıyı sen yurdumuza bağışla 
ve başımızdan ayırma! 

Güneş'in oğlu mabete girdiği za
man, Türklerin Hertelli'den Suri
yeye niçin geldiklerini anlattıktan 
sonra: 

- Bugünden itibaren Türk ka
nunlarına boyun eğeceksiniz .. Türk 
!erin reisini baş olarak tanıyacak
sınız! 

Dedi ve herke&in ~ife gücile me~ 
gul olmasını emretti. Mabet rahibi 
krallık tacını bir tepsi içinde geti-

nsull'ün kaçırı acağı a nere en çıktı? 
(Ba~ı 1 inci sahifede) 

10 b:n dolar geldi 

Bu telgrafta bankadan namına 
10 bin dolarlık bir çek gönderdi -
ği bildirilmekte idi. Baııker, bu 
haberden pek memnun kalmıştır. 

Tevkifhanede, mevcut muhafa -
za tertibatı, dünden itibaren faz -
lalattırılmıtlır. Gardiyanlar, altı -
tar kitilik kollar halinde müflis 
bankerin kapısında sıra ile nöbet 
beklemektedirler. Ecnebi muha -
b!rleri, lnsull'ü görmek ve kendi -
sile konutmak için dün de müd -
deiumumiliğe müracaat ederek mü 
saade almak istemitlerse de bu mü 
aaadeyi almağa muvaffak olama -
mı~lardır. 

Tevkifhane müdürü Aziz ve am 
bar memuru Hilmi Beylerden ve 
bir de icap ettikçe tercüman sıfa -
tile Taragano efendiden başka 
kimıe, lnsull' e temas etmemekte -
dır. 

lnsull hakkında ortaya atılan 
bir takım şayialar dün de kulak • 
tan kulağa dolatmakta idi. 

Bu meyanda, Amerikadan ln
sull'ü teslim almak üzere iki me -
murun lstanbula geldikleri, Tokat 
Jiyan oteline misafir oldukları, söy 
lenm'tse de bu haber, teeyyüt et -
memittir. 

Diğer taraftan lnsull'ün Londra 
da doğduğunu ileri sürerek, lngi
liz tabiiyetine geçmek te~bbüsün
de bulunduğu •Öylenmektedir. B' r 
aktaın gazetesi, lnsull'ün tevkifha 
neden kaçtığı hakkında geç vakit 
bir rivayet çıktığını ve derhal tek
zip edildiğini yazıyordu. 

Bu tay·a, Adliye mahafilinde 
hayretle kar,ılanmıfbr. Çünkü, 
lnsull'ün firar etmesi ;mkan verile
bilecek bir hadise değildir. 

Temyiz imkanı yokur 

Dünkü gazetelerden bazıları 
M. lnsull'ün vekili Ahmet Esat Be 
yin temyiz kararının mahkemece 
reddedildiğini yazmıtlardı. Bu ha
ber asılsızdır. Ahmet Esat Bey he
nüz temyiz muamelesini lekem -
mü! ettirmemit,ir. Temyiz muame
lesinin tekemmülü için mahkeme
ye 30 lira temyiz depozitosunun 
Defterdarlığa tevdi edildiğine da
ir bir makbuz ile temyiz layihası -
m tevdi etmeğe mecburdur. Vekil 
Ahmet Eaat Bey bu muameleleri 
ikmal etmemitt'r. 

Diğer taraftan temy·z keyfiyeti 
hukukçular arasında hukuki mü -
nakllfaları mucip olmakta ve tanın 
ınıf huk~kçular temyiz imkanı ol • 
madığını söylemektedirler. Bu ze -
vata göre ortada temyiz edilecek 
bir fıkrai hükmiye yoktur. Mahke 
me bir sorgu yapmıt ve bir sorgu 
zaptı tanzim etmittir. Sörgu zaptı
mn temyiz edilmes-i de timdiye ka 
dar görülmemittir. Binaenaleyh 
bu cihetle hadisenin kabiliyeti tt:m
yiziyesi yoktur. 

Vapur ve kaptan bekliyor 

Samuel lnsull'ü limanımıza ge
tirmi şolan Yunan bandıralı Maio
tis vapuru eliin limannnızdadır. 
Vapur kaptanı Musuris vapurun 
transit olarak İstanbul limanına 
geldiği halde hükiımet tarafından 
bila sebep hareketine mümanaat 
edildiğini iddia ederek burada alı
konulduğu her gün için 500 lira 
tazminat talebin& dair vilayete hi 
taben çektiği protestonım neticesi
ni beklemektedir. 

Fakat kaptanın protestosu hiç 
bir hukuki esasa istinat etmemek -
tedir. Çüııkü Maiotis vapuru prati 

rerek &ra'ya uzatb •• 
Günet'in oğlu, ben böyle parlak 

ve renkli laf parçalarile süalennıit 
tadan giymemeğe yemin ettim. 

Dedi ve Otaser'in kaçıramayıp 
mabette bırakbğı bu kıymetli tacı 
birkaç parçaya bölerek: 

- Bu kıymetli ~ parçalannı 
evlenme çağına gelmit kimsesiz 
kızlara dağıtınız! 

Dedi. &ra'nm bu aözleri yerlile
ri G kadar hayrete dÜfÜrmüt ve o 
derece sevindirmitti ki .•. 

Zenginler bile o güne kadar böy
le Feragati nefis sahibi bir hükiim
dar görmedikleri için, o günden 
sonra mabede gelecekleri zaman
göğü•lerine kıymetli mücevherleri
ni takmamağa yemin etmitlerdi. 

Mabetten geç vakit dağıldılar. 
Günet'in oğlu, o güne kadar gez

diği ve istila ettiği yerlerde, Ha
matlılar gibi, kuvvet ve fazilet kar
tısında derhal boyun eğen ve tam 
manasile teslimiyet gösteren bir 
millet görmemitti. 

Gece karanlığında (Bay
kut)u arayan kimdi? 
Ortalık karanlık .. 
Gökte ne ay, ne yıldız var. 
Akıncılar uykuda. 
Karargah sınırlarında dolasan 

ııözcülerden b ka a akta kim~ler 

ka isteyince, lnsulle tebligat yapıl
mı,, kendisinin mücrim olduğu A
merika hükumeti tarafından ha -
ber verildiği cihetle meselenin Tür 
kiye adliyesince tetkik edileceği 
ve vapurdan çıkmayacağım söyle
mittir. Diğer taıoaftan Maiofs kap
tanı da hareket etmek istediğini bil 
dirince, hareketinde serbest oldu
ğu, yalnız mücrim olduğu haber 
verilen lnsull'ü teslim etmesi la -
zım g..2ldiği bildirilmittir. Kaptan 
da bunu reddetmi• ve bunun üze
rine bildiğimiz veçhile lnsull vapur 
dan alınarak mahkemeye sevkedil 
mi,tir. Maiotis vapuru da kaptanı
nın arzusu üzerine limanımızda 
kalmıttır. 

Türkiye ile Yunanistan arasın -

Ja mesele yok. 

Maiotis vapurunun limanda tev
kifinden dolayı Yunan hükumeti
nin, lstanbul ceneral konsolosu M. 
Kapsalis ve Aııkara sefiri M. Sa -
kellaropulos vasıtasile hükumet 
nezdinde teethhüste bulunduğunu 
yazmıştık. Hariciye vekaletinden 
sefire ve lstanbul vilayetinden kon 
soloaluğa bu hususta verilen cevap 
kafi görüldüğünden meseleye ar
tık kapanmış naazrile bakılmak -
tadır. Dün ceneral kQnsül M. Kap
aalis bu hususta vaki olan bir su -
alimize cevaben: 
"- Evet, bu mesele hakkında 

vali beyle görütmüttüm, mesele ar 
tık halledilmiştir.,, demittir. 

Amerika sefareti talimat bekli • 

yor. 

lnsull'ün Amerika hükfunetine 
ne suretle teslim edileceği hakkın 
da Amerika sefaretinin, V aşing -
tondan beklediai talimat elan gel
memiştir. lnsull'ün Amer;ka hüku
metine teslimi için, Amerika adli
ye nezaretini temsil eden bir me -
murun refakatinde birkaç zabıta 
memurile lstanbula gelmesi bek -
lenmekte ise de bu memurların ne 
zaman geleceği malum değildir. 

Madam Kuyumcuoğlu 

lnsull'ün metresi olduğu haber 
verilen Madam Kuyumcll()ğ)u'nun 
evvelki gün Romanya Seyrisefain 
idaresinin Romania vapurile Kös
tenceden şehrimize geldiğini, fa • 
kat pasaportu olmadığı için çık -
masına müsaade edilmediğini yaz 
mıttık. Madam Kuyumcuoğlu bu -
nunla ikinci defadır ki limanımıza 
geliyor .. Fakat her iki defasında 
dostu müflis bankeri görmeğe mu 
vaffak olamıyor .. Madam Kuyum
cuoğlu haber verildiğine göre ol
dukça güzel bir kadındır. Ve Ati
nada kendisile beraber hot zaman 
lar geçirdiği lnsull' e kartı son aada 
kat vazifesini ifa etmek istemiş ise 
de talii yaver olamamıttır .. 

Müflis bankerin Türkiyede ya. 
kalanarak Amerikaya iade edil -
mek üzere bulunması A vrupada 
bilhassa Amerika ve lngilterede bü 
yük bir alaka uyandırmıtbr, İngiliz 
ve Amerika gazeteleri her gün sü
tunlarını bu meseleye hasretmek • 
tedir. Gazeteler, İstanbul muhabir 
leri tarafından çekilen telgraflarla 
doludur. Bunların içinde muhayye 
le mahıulü olan birçok haberler 
olduğu da fÜpbeıizdir. Pariıte çı -
kan bir Amerikan gazetesi fU ha -
beri veriyor: 

"Madam ln.Wl, Madam Kuyum 
aioğlunun zevci ile Atin•d• mü • 
nueebtte oldUS- lııaber alınca, 

,.,ır. 

Vakit, gece yansı .• 
Sarayın mep.leleri IÖIUllÜf. 
Hamat tehri o gece garip bir 

aeuizlik içinde huzur Ye emniyet
le uyuyordu. 

Baykut götlerini yeni k•pamıtb. 
Delikanlı, evveli hafı ucunda ha

fif bir bıtotı duydu. 
Büyük bir yılanm aüzülüfiine 

benziyen körkunç bir hlfll'b •• 
Hamat'ın yılanları methurdu . 
Baykut soğuk bir ürperme ile 

UJ&Ddı .• Gözlerini açtı.. Karanlık
tan bafka bir feY göremedi. 

Hıtırtı kayboldu .. 
Baykut yorgun vücudunu din

lendirmek için uzun ve fasılasız bir 
uykuya muhtaçtı. 

Tekrar gözlerini kapadı~ 
Şimdi de bir aea .. 
ince bir kadın sesi .. ! 
- Bu da kim. .. ? Uykuya dalma

dan rüya görmek .. Ne tuhaf fey! 
Bu sözler delikanlının dudak

ları arasından hafif bir fıııltı ha
linde ~idiliyordu. 

Alnında dolaşan ılık bir nefe& .• 
Ve fısılıtı devam etti: 

- &ğayı yenemedim.. Ne ya
zık. Fakat, günün birinde ben de 
bir boğayı yenmittim. Elbet ben de 
bir gün, bir boğa daha yeneceğim .. 
Ve ben de · · -

Tevfik Rüştü 
Beyin beyanatı 

(Başı 1 inci sahifede) 
- Şu halde yeni miuık, ııiyasİ kı 

meti itibariyle adeta bir Balkan (i 
terbalcanique) ademi tecavüz mi 
kına benziyor, değil mi 

- Balkan misakı bundan d 
'ümullüdür. Misak, her 'eyden 
vel Balkanlarda "antireviziy 
nizm" in bir ifadesidir .. Bu mis 
benim fikrimce Balkan milletler 
nin istiklil hareketlerinde çok 
bii bir inkitaf halidir. Siz buna 
az hayret ediyorsunuz. Fakat h 
kikat tudur ki; bugün emperyali 
min artık devri geçmittir. 

- Fakat Bulgamtanm tahri 
tesbit Ve tevsik edilmiı bir revizy 
hakkı yok mudur? •I 

- Tabiidir ki Bulgari!tanın 
çok metalibat ve ihtiyacatı vard 
ve iyice biliyoruz ki Bulgaristan 
kıntı ve ıztırap içindedir. Biz k 
dimizi dünyada hiç bir milletin 
ruz kalmadığı bir çok ıstırap! 
çektiğimizden, bu vaziyeti daha İ 
takdir ediyoruz; ve bunun için 
cut mukavelelerin ahkamı dahil 
de Bulgari!ltana her vakit yardı 
etmeğe ve dostluk göstermeğe a 
deyiz. 

Kemalist Türkiye kendi siy 
setine, bütün milletlere kartı dn 
luk esası üzerine başlamış ve h 
kalen muvaffakıyetle bu siy 
ileri götürmüttür. Size şunu tem 
ederm ki, benden br karış Türk t 
rağı istiyen herkeıe karşı bütün 
madımı kaybederim, zira, biz 
kimseye bir teY vermeyiz, buna 
kabil de kimseden bir tey istem 
yiz. 

- Şu halde sulhün tesis ve idam 
si yolunda Kemalist T ürkiyenin si 
aeli ile yeni Almanyanın siyaseti ar 
ınnda esaslı bir mutabakat mevcut o 
duğu tensip edilebilir değil mi? 

- Sulhün muhafaza ve ida 
sinde Türkiye ve Almanyanın ıi 
seti daima birleşecektir. Biz h 
milletin hayati ihtiyaçlarmr takd 
etmekteyiz. Bu milletler hayatı 
mumiyeye ait tarz ve sistemler 
den kendileri için hangi eşkli lii 
zumlu görüp kabul ve tesbit e 
olurlarsa olıunlar, biz kendileri 
dostluk ve aamimyet esası dahil" 
de münasebetlerimize devam edi 
ruz. Filhakika biz bugün hem b 
şevik Rusya ile, hem parlamenta 
rizmin hüküm sürdüğü memleket 
!erle, milli sosyalist Almanya i 
ve fatist ltalya ile en samimi do 
lanz. Ve bu ahvale naazran b 
gün, Türkiyemizde Kemalizmin i 
henkli kanunları caridir. 

guya bu kadının ezvcinin yaka 
masma sebep olduğunu iddia e 
rek MaJam Kuyumcuoğlunu dil 
loya davet etmittir. Yunanistan 
düello memnudur. Bilhassa iki 
dın arasında bir düello teklifi 
tarafta kahkahalarla kartılanmı 
tır.,, 

Şüpheli bir haber 

ATINA. 4-- Burada siyasi 
hafilde temin edildiğine göre 
nan hükiımeti içindeki bir yolc: 
nun • lnsull'ün - alınmasından 
layı Maiotis vapuru için Ankar 
hiç bir tetebbü•te bulunmıy 
br. Yalmz kendisinin de Yunan 
larmda bulunan Türk vapurları 
çin de ayni hukuka malik olm 
isteyecektir. 

ğmı. •• 
Uyku ile uyanıklık arasında 

Yam eden bu mınldanıtın 
malUm.du. Delikanlı o gün bo 
yenemediğine müteeasirdi •• 
bozulmuttu. Vücudu bir et ve 
mik yığını halinde.. Kumun ·· 
de kıpırdamadan yatıyordu. 

Alnında dol&f&D ılık nefe•, 
lerini ve yanaklarını okfar gibi, 
züncle geziyordu. 

Baykut gözlerini a.çaımY'" 
kadar dalgın ve yorgundu. 

Yüzünde gezen ha nefes bi 
bire aertlqti •• Ağırlatb .. 

Şimdi Baykut,un alnında 
tak bir el dolqıyordu. 

Delinkanlı birden silkindi·· 
nında dölatan bu yumutak .eli 
kaladı. 

Bir kadın eli! 
Ve başını kaldırarak ürk~ 

sesle sordu : 
- Sen kimsin? 
ince bir ses kulağına üfler 

cevap verdi: 
- Beni tanımadın mı, Ba 

Seni seve;ı Hamatlı bir kız,.. 
Baykut hayretinden çıldı 

tı. Genç bir kız, gözcülerin ·· 
den geçerek buraya kadar 
gelmi~ti? 

- Sen misinJ Semira? ! 



-

·--lzmit haberleri ---
İzmit Halk bankasının 

sermayesi arth 

Ödemişliler Aydında 
••aım 

'0 • 
IZMIT, (Milliyet) - Şehrimiz

,aıc, Jeki halk bankaaı senelik toplan. 
ri ' bıını bu, hafta yapmı,tır. lzmit 
la ' Ticaret aleminin kıymetli bir yar- 1 
bit dımcıaı olan bankanın sermayesi 
ıa ' de 200 bin lira olmuftur Bu müna· 
iz ' • ebetle banka tarafından bir de zİ· 

Halkevleri gençleri arasında samimi 
temaslar ve ziyaretler yapılıyor 

yafet verilmittir. 
ren lzmitte 'eker pancarı ekimi btıf-
ron l:ıdı: .. 

Eıki,ehir Şeker f abrikaıı ıçın 
~ehrimizde bu yıl ilk defa olarak 

bir' ' ı · 1->ancar ekilmeye ba!lamıttır. zınıt 
ıri ç iftçilerinin bu, ekımden pek çok 
si i tifade edecekleri muhakkak gö

rulmektedir. 
Karamürsel Belediye intihabı 

geri kaldı: 

- --~---~ 

Münhal bulunan Karamürsel be
lediye reisliği İntihabı yapılarak 
sabık belediye reislerinden Sala
hattin Beyin ekseriyeti kazanma
ması hesabile vilayetçe tasdik edil
miyerek tekrar intihap yapılması 
için iade edilmi,tir. 

934 Biitı;eıi: ödemi~ ve Aydın 
AYDIN, (Milliyet) - ödemit 

Halkevi gençlerinin Bayram için
de Aydına b'r seyahat yapacakta. 
rını evvelce bildirmi4tim. 

•por takımları .. 
Vilayet umum meclisince kabul 

edilen Kocaeli vilayetinin 934 büt· 
irı çesi 660, 788 lira olduğunu evvelce 

tol bildirmi,tim. Bu paradan 13101 Iİ· 
itı rası Ziraat. 7113 lirası Baytar, 
İ( 40601 lirası Sıhhat, 61678 lirası 

ıtı1 huıusi idare, 331312 lirası Maarif, 
123132 lira11 Nafia ve diğer kısım
larda müteferrik masraflara ayrıl. 

.- mıttır. 

"' Halkevinde: 
,,. Şehrimiz Halkevi tube heyetleri· 
l· n in müddetleri hitam bulmuf oldu-
ğundan talimatname mucibince 
her fube umum heyetleri komita in

e tihabına batlanacaktır. 
1' Adapazarı ha&tahanesi: 
et Adapazarı belediyesinin gelirsiz. 
it liği Üzerine Adapazan hastahanesi 
ır idarei hususiyeye devrolunmu,tur. 
, Bu, hastahane her sene hususi ida-

. , reden 50,000 bin lira yardım gör· 
il mesine rağmen belediye idarede 
Jı güçlük çekmi,tir. 
;~ Vali Beyin konferansı: 

Vali Etref Bey tarafından evvel. 
f ki gün Necatibey Mektebi salonun. 
f da köy ihtiyar heyetlerine nüfus 

siyauetimiz ve nüfus muamelatr 
' hakkında bir konferans verilmiftir. 
ı ihtiyar heyetleri bu, konUlmadan 
~ çok faydalar görmüflerdir. 

Domuz mücadelesi arttı: 
Şehrimiz Ziraat müdürlüğü miı-

zir hayvanlarla olan -ücadeleaine 
hararetle devam etmektedir. Şubat 
ayı içinde 500 domuzun öldiirüldü· 
ğü haber verilmi,tir. 

e Atlapaazrı Türk Ticaret banka-
•ının sermayesi çoğaldı: 
Adapazarı Türk ticaret bankası. 

nın fevkalade toplantısı geçen haf
ta bankanın Adapazarındaki mer
kezinde toplanm19tır. Haber alındı
ğına göre bankanın sermayesi 2,50 
milyon lira olm~tur. Şehrimiz tica· 
ret aleminde büyük bir yardımcısı 
olan Adapazarı bankauna muvaf· 
fakıyetler dileriz. 

Tütün kongrui: 
Ankarada toplanan tütün kongre
aine •ehrimiz zürramdan Gölçüklü 
Rauf, Akmqeli Ali Galip Beyler 
mürahhaı olarak seçilmitlerdir. 

Sivasta bir ciııyet 
SIV AS, (Mililyet) - Srvasta 

bayramın ikinci salı günü nalbant
la~ batı civarında kısmı siyasi ko
~ıse~ muavinlerinden Hilmi Bey 
bır cınayet itlcdi. Milliyete veriyo-
nım.. · 

Salı günü akfam üzeri develi 
ehmet İsmindeki kaçakçı ihtisas 
hkemelerinin te,ekkülündPn 

Bayramın ikinci günü 60 kiti· 
lik kafile Ödemiş Halkevi re 'si Se 
lim Beyin reisliği altında lzmir 
posta treniyle geldiler. istasyonda 
kendileini Fırka vilayet ve Halke 
v j reis ve idare heyetleri azaları 
ve mensupları kar4ıladılar. Halke 
vi muzika· ı da istasyonda (Güzel 
Aydın) marşını çalarak misafirle. 
ri seliimladı. 

Misafirler. istasyondan doğru
ca HaJkevine geldiler. Burada fır. 
ka namına idare heyetinden Raif 
Feyzi ve Halkevi namına reis ve
kili Dr. Nafiz Beyler m 'safirleri 
selamladılar ve bu gibi ziyaretle. 
rin kıymet ve ehemmiyetinden bah 
settiler. 

Selim Bey, Vali ve Belediye re 
isi Beyleri de ziyaret ettiler. 

Akfam, ödemit musiki yurdu 
.saz heyeti bir konser vermiş. Kon 
sere l 500 ze yakın halk iftirak et
ti. Yersizlikten dönenler de çok 
oldu. Heyet çok zengin olan pro
gramlarını aynen tatb'k ettiler ve 
çok alkıtlandılar. 

Çartamba günü spor kolları 
maç yaparak saat 16 da Sökeye ha
reket ettiler ve istasyonda ayni 
sevgi ve sıcaklıkla uğurlandılar. 

Selim Bey Aydınlı arkadatları 
nı Ödemite davet etti. Halkevi re
is vekilimiz de Serm Beye t~ek. 
kür etti ve ilk fırsatta Aydın Haf. 
kevlilerinin Ödemifte Ödemişli 
kardetler:ni selamlıyacağını sÖy· 
ledi. 

M~ nasıl oldu? 
Bugün de saat 14 te apor ıaha. 

smda Ödeınit Halkevi takımiyle 
Aydın Spor klübü kartıla.ttılar. 

Sahada Aydın Halkevi bando
su o~un bqından aonuna kadar 
muhtelıf havalar çaldı. Oyuna mü 

lazım Bedri Beyin hakemliği altrn 
da bD.flandı. Para atrldı, ödemitli
ler kazandılar. Daha oyunun bat· 
langıcında Ödemi ttakımmın üs
tünlüğü tebarüz ediyordu. Ödemit 
takımı Ödeıni,in iki takımının en 
iyi oyuncularında nyapılınıf. Ger
çi Aydın spor takımına askeri ta
kımdan üç oyuncu alındıysa da ilk 
defa bu takımda oynadıklarından 
oyuncular birbirlerile anlD.famıyor 
lardı. 

Oyuna batlandıktan 20 dakika 
sonra misafirlerimiz ilk sayıyı yap 
tılar, fakat bu gol değil, ofsayttı. 
Bunu ikinci gol takip etti. Üçüncü 
dakikada hakemin 12 adımdan 
Aydın takımı aleyhine verdiği pen 
altı cezası da gol oldu. Devrenin 
aonlanna doğru · ödeınişliler bir 
sayı daha yaparak b:rinci devre sı 
fıra kartı dört sayı ile ödemif ta. 
kımının lehine bitti. 

ikinci devrede biri gene pena). 
tıdan olmak üzere Ödem:tliler iki 
gol daha yaparak oyunu sıfıra kar 
fi altı sayı ile ödemi• takımı ka
zandı. 

ikinci hafatymın sonlarına doğ 
ru Ödemit aleyhine verilen bir 
penaltı da oıayt oldu. Bunu Aydın 
muhacimler:nin güzel bir akını ta 
kip etti. Bu da ofsaytla neticelen
di. 

Bu maçta Aydın takımında en 
iyi oyniyanların b&4ında kaleci Sa 
lih vardı. Eğer Salibin bir çok kur 
tantları olmasaydı ödemi,Iiler ya 
rım düzineyi bir düzine yaparlar· 
dı. 

Sporda yenmek ve yenilmek i
k;nci derecede geldiğine göre dün 
ku temasta beni ve benim gibi spor 
severleri çok sevindiren noktalar: 
Sahayı binlerce halkın doldurmaaı 
ve Aydında hakiki bir spor faali· 
yet ve harekefnin bD.Jlangıcında 
bu yenilmenin gençlerimize çok 
çalıtmak lıizım geldiği lüzumunu 
takdir ettirmesidir. 

nra hud~du geçerek kaçakçılık 
p~adıgından •Ol\,Bünlerde köy 
&ıgar8;'ı aatınağa b,..lamıttır. 
Devecı Mehmet son günlerd f . 

1 . k" d"" .. e az a ıç ıye uımut gece gu'"nd·· .. 
• * ' uz mu-temadıyen sarho9 gezinıneg" e b 

Ôdemif Halkevi musiki takımı .. 
· · ld " as-lamıf cınayetın o ugu gün de fazia 

ıarhot olduğu halde ve elinde bir 
bıçak dolatırken Hilmi Beye teaa. 
düf etmittir. Hilmi Bey aarh°'u 
teskin etmek istemitse de, aarho! 
Hilmi Beye hücum etmiftİr. 

Bu vaziyet karşısında Hilmi Bey 
f~ırmış ve tabancasını çıkararak 
havaya ate, etmittir .. Bunu gön;n 

ehmet daha ziyade Hilmi Beyın 
Üzerine bıçakla saldırırken Hilmi 
Bey büyük bir heyecan arasında ta
bancaaını Mehmede tevcih etm'ş 
ve Mehınet yere yuvarlanmıştır. 
Me!ıınet anında hayata gözlerıni ka 
Panııttır .. Hilmi Bey polise teslim 
olınu, Ye tevkif edilmittir. T ahki· 

at devanı elmr.ktedir. 

Aydın muallimleri Denizlide 
AYDIN, (Milliyet) - Aydm 

muallimlerinden 20 kitilik bir grup 
bayr-amın birinci günü Denizliye 
gittiler Ye o günkü trenle geri gel
di~er. Muallimlerimiz Denizlide gör 
dukleri alaka ve misafirperverlik
ten çok memnun ve mütehassis kal. 
mıtlardır. 

Çanakkalade ecnebi seyyahlar 
_ _çANAKKALE,, 4. A.A. _ Bu. 

gu~ Yunan .bandıralı Patris vapu· 
ıu ıle Amerıkalı, Fransız ve Yun n 
seyyahl_arı gc:lmit, kasabayi ziy:. 
ret etm tlerdır. Seyyahlar arasın
d Amerika reisicüınhurunun teyze
si ve teyze zadeıi vardır. Seyyah. 
lar yo!larına devam etıni,lerdir. 

Ankara Gazi mektebi tale· 
besi Çankırıdı 

ÇANKIRI, (Milliyet) - Gazi 

Muallim Mektebi talebelerinden 
20 kitilik bir grup bayram tatili mü 
nasebetile bir turneye çıkmıştır. ilk 
olarak •ehrimize uğramıtlar ve iki 
gün kahnıtlardır. 
Çankında kaldıkları müddet zar. 

fında tehrin her tarafını kaya tu. 
zu "memleha,, sını gezmitler ve 
bu tuz madeni hakkında tetkikat 
yapmı,lardır. 

Grup Çankırıdan Kırıkkaleye 
uğrayacak ve Ankaranın civar ka. 
zalarına giderek döneceklerdir. 

1 

Aydında sürek avı Tekirdağ sporcu .. 
• •O•. Jarı Çorluda 

Aydın avcıları Mazon dağı sırtlarında Yılmazspor Trakyada spor 

bir sürek avı tertip ettiler gezintilerine çıkacak 
AYDIN, (Milliyet) _ Bayra- ı Adnan Beyin 5iftliğinde ve~i- TEKIRDAC, (Milliyet) - Te-

mın üçüncü Çar,amba günü saat len akşam yemegınden sonra koy kirrbğ H~lkf'vin~tp:;;:ı::u(~ıt 
10 da önlerinde davul ve zurnalar- meydanına toplandılar. Ve gece -naz Spor kulübü) 
olduğu halde Türk ve Fırkamız yarılarına kadar davul ve ~.ur~a- ıamı altında çalı-
bayraklarile süslenen bir otomobil lar çalındı. Avcıla~m!z ve koylule ;an ıporcu gençler 
ve üç kam7onıa Halkevimiz hima rim'z zeybek ve mıllı oyun~ar 0~· bu bayramı çok 
yesinde bulunan Avcılar cemiyeti nadılar ve eğlenceler tertıp ettı- ı istifadeli geçirmiş· 
ne mensup 75 avcı cemiyet re"si ler. . 'erdir. 
Nadir Beyin bathğı altında tehir- Geceyi köyde geçıren avcıalrı- !ki sene evvel te-
de bir tetvik turu yaptılar. Ve fır mız sabahleyin Mazon dağı~ın rf ıekkül eden ve hal-
ka meydanına gelerek fırka ve g" er bir sırtında ikinci süreğı yapa · k h' 

ı kevinin yükıe ı-Halkevimiz selamlandıktan sonra rak iki ve ba4ka bir yerde de .u.· çü __ n I 
k 5 d 1 ku t ıd mayeai altında ça-Mebusumuz Adnan Beyin Çakır· cü süre te 1 omuz, r o u- , t----"-•" a;_ .., 

beyli çiftliğine yollandılar. Halke- rere saat te gerıye on u er. k 14 · d"" d ·· ı · lıtan bu kulübü· 
ık 1 Ç "ftl"k b" d ·ı ·· · 1 Kulüp katibi Fu- müz gittikçe mü-vimiz avcılarımızı candan a ıt a· ı ı ınasın a verı en og e . 

•· ·ı k 1 d at Cevdet B. teki.mil bir vazı· dı ve tezahürat yaptı. yemegı yem ere vuru an omuz-
Avcılarımız aaat 11,30 da Ça- arın en azı ısı ır amyonun s ! ı b . k il tü" yet arzetmekte ve 

kırbeyli lcöyiinde Mebusumuz Ad. ne bağ an ı. e çı omuz U· .. 1 d V 21 "ft d k memleket ""ençliğine temiz ve isti-
nan Beyin çiftlik u esine var ı- agı a ıger aın k 1 d 1 v d d'" k yonlara asılarak fadelı' bir muhit yaratmaktadır. Ku 
lar. Burada kendilerini Fırkamız Aydına dönüldü. Doğru fırka ve lüp gençlerinin son zamanlarda 
vilayet idare heyeti reisi Etem Kad Halken bina.aına geldiler ve teza- halkevi sahnesinde vermi' oldı:k· 
ri Bey kartıladı ye hep beraebr Ç~ hürat yaptılar. lan birkaç temail bu mesut terıik
kırbevli köyiine gidildi. Köylülerı Avcılar cemiyeti reiıi ve Hal. kinin çok güzel bir ifadesidir. Her 

Aydın avcıları bir arada ... 

miz avcılarımızı içten gelen sevgi 
ve sıcaklıkla k&Jlıladılar. 

Sevimli Türk Ye fırka bayrakla 
rımızla aüılenen köy ve fırka ocağı 
na J{ötürdüler. Ocakta avcılarımı
za feKer, ayran ve aigaraalr ikram 
olundu. 

Avcılarımız bir saat kadar iatİ· 
rahat ettikten aonra 26 köylü av. 
cının İftirakiyle Mazon dağı 11rt· 
!arına çıkarak birinci sürek avınr 
yaptılar ve 5 domuz öldürdüler. 

Tekirdağ Namık 
mektebi 

Kemal 

Namık Kemal kö1esi .. 

TEKİRA~I, (Milliyet) - Na
mık Kemal mektebi fakir ~~~-
ye her gu··n aıcak yemek verdıgı gı 

. l d "42" bi bayram münıuebetıy e e 
ki~iye elbise, ayakkabı ve çorap 
dağıtmıf Ye bu ıure~e ~ifD:llY_eye 
muhtaç yavruları sevındırm•ttır. 

Tekirdağ lorsasında 
TEKIRDAG (Milliyet) -Trak· 

ya ,ehirlerine 'naz~ .T e~irdağ 
borsasında zahire fıatlen bır ku· 
ruf gibi mühim bir fark yaniJa~
lalık gösterdiğinden Trakya koylu· 

.. .. bu farkı fiat T elrirdafınuza sunu .. . amıza 
çekmekte Ye her gun ~ıyaı . 
be 1 .• ba arzedılmektedır. • a tı yuz ara r 
Mahsulattan en ziyade nıısır ge ı-

yor. rın 
Edirnede bir kurut yapan .m~sı 

kilosu tehrimiz borsasında ıkı ku· 
rut dört paraya kadar satılıyor. Ve 
bu suretle Trakya kasaba ve köyle· 
ri bu bir kuru•u kazanmak maksa• 
dile piyasamızı tercih ediyor. 

keYİ spor tubeıi mümessili Nadir 
Bey Çakırbeyliden a.yrılırken fır. 
kamız reisi Etem Kc.:!ri Beye ken 
di ve avcı arkadatlan namına bu 
sürek avının tertibni temin ettiğin 
den ve gösterilen misafirperverlik 
ten dolayo tefekkür etti. 

Avcılanrnız Halkevi apor fUbe 
sine girdikleri zaman Nadir Bey 
kendilerine tetekkiir etti ve bu gi· 
bi seyahatlerin daima yapılmasını 
diledi. 

Dr. fHSAN SAMI 

BAKTERlYOLOJl 
LABORATUVARI 

Umumi ~ tahlilatı, frenci noktai 
nazanndıın (Was~n n Kalın 
teamülleri) kan küreyvatı say.ima,.. 
Tifo ve ısıtma hastalıkları l"fhiai. 
idrar, balcam, cerahat, {c::azurat ve ıu 
tahliliiıb, Oltnı mikroskopi, hususi •· 
ıılıır istihun. Kanda Üre teker. 
Klorür. Kollesterin miktarlarının la· 

yini. Dinnyolu No. 189 Tel: 20981 
(15170) 1354 

Devredilecek ihtira beratı 
u Minaaip yivli bir parça ilavesi ile 

top namluaunu uzatmaia .-hsus te~· 
lıat " Mlılrmd•ki ihtira İçin i.tihul edil. 
mit olan 20 Mayoa 1930 tarih Ye l 026 
numaralı ihtira beratı iiHrindeki bulmk 
bu kere hetk•ıma devir veyahut icara ve 
rihneıi teklif edilmekte olduiu...ıan bu 
bapta fazla malümat edinmek iıteyen ze
vatın latanbul'cla, Bahçekapu'da Taı Ha
nında 43-48 numaralara müracaat etme
leri ilan olunur. ( 15088) 1854 

Devredilecek ihtira beratı 
., Tekerlek çenberleri imal tarz ve u

sulü" bakkmdak.i : ihtira için iıtihsal e
dilmit olan 24 Mart 1932 tarih ve 1388 
numaralı ihtira beratının ihtiva 1'ttiği 
hukuk bu kere baıkasına devir veya ica
ra ..erilmesi teklif edilmekte olduğundan 
b buıuıta fazla malumat edinmek iıte
y:n zevatın latanbul'da, Bahçekap~'da 
Taı Hanmda 43-48 numaralara mura
caat eylemeleri ilin olunur. (15089) 

1855 

Devredilecek ihtira beratı 
"Otomatik abtlı silahların kapaimı 

L---• ............. tutmafa maluus gaz ..,... • .,,_3 ..... - . 
tazyiki ile çallf"n tertibat " bakkmdaki 
ihtira için iıtihul edilmiş olan 2 Mayıs 
1932 tarih ve 1686 numaralı ihtira ı.... 
ratının ihtiva ettiği hukuk bu kere bat· 
kasına devir veya icara verilmesi teltlif 
edilmekte olduğundan bu husuıta fazla 
maliimat edinmek isteyen zevatın lıten .. 
bul'da, Bahçekapu'da Tat Han•nıla. 
43.43 numaralara müracMt eylemelen 
iliD olunur. ( 150116) 1852 

sene müteaddit seyahatler yapmak 
suretile memleket gençliğini biri· 
birine tanıtınağa çalışan Yılmaz 

spor kulübü bu bayramı da bot ge· 
çirmemi• ve Çorluya bir seyahat ter 
tip etmiştir. Bayramın ilk gecesi 
T ekirdat halkevinde Namık Kemal 
merhumun (Vatan ve Silistre) pi
yesi temsil edildikten sonra, ertesi 
günü 28 kişilik bir kafile halind~ 
ve otobüslerle Çorluya hareket edıl 

. . B h tt n daha evvel mıştır. u seya a e . "k' 
haberdar olan Çorlu gen.çlerı 1 ın· 
. d f leketlerini zıyarete ge-

cı e a mem .. .. k b" ""h L 
len kardetlerini buyu ır mu au-
b tle karfılamıtlar ve Halk Fırka. 
51~a misııfir etınişlerdir. Gençliğe 
kartı olan alaka ve teveccühü ile 
tanınmı ' olan Fırka kumandanı 
Basri P afa hazretleri Tekirdağ spor 
cularırun gelitini büyük bir alaka 
ile kartılamı,Iar ve iki kasaba spor
cuları arasında yapılacak futbol ma 
çı için bir kupa vazetmek lütfunda 
bulunınutlardır. Büyük bir samimi· 
yet havası içinde cereyan eden maç 
Tekirdağ takımının galebesile ne
ticeelnmİJtİr. Maçtan sonra Pata 
hazretleri kupay• galip takıma he
diye etrni.ler ve güzel bir oyun gö .. 

teren Tekirdağ gençlerini takdir 
etınitlerdir. 

Gece halkevi sahnesinden spor
cular tarafından verilen müaame· 
re çok parlak olmuf ve Pata Hz. de 
te,rif etmitlerdir. Fırka muzıkası· 
nın ittire.kile "Mete., piyesi temsil 
edilmit ve takdirle kartılanmıttır. 
Sporcular o geceyi Çorluda geçir. 
dikten sonra, gelirken olduğu gibi, 
otobüslerle ve nete içinde Tekirda
ğına avdet etmi,Ierdir. Yılmaz 
Spor kuh..ibü, önümüzdeki yaz Trak 
yanın bir çok yerlerine bu kabil ae

yahatler tertip etmeği kararlattır· 
mıttır. 

VAPURCULUK 
TOll ANONiM ŞiRKETi 

JSTANBUL ACENTALICI 
Limon Han, Tele/on: 22921 

Karadeniz yolu 
DUMLUPINARıı v•I~~~~ 
p AZAR günü saat 20 de G3lata 
rıhtımmdan kalkacak. Giditte: Zon
guldak, İnebolu, Ayancık, Samsu~ 
Ünye, Ordu, Kireıon, Tirebolu, Go
rele, Trabzon, Rize, Dönüıte bunlara 
ilaveten Of, Sünneae Ye Pulathaneye 
uirar . 

İmroz yolu 
Her PERSEMBE günü Gala
ta rıhtımındsın saat 18 de TAY· 
YAR vapuru kıılkar. Gidit ve 
dönütte mutat iskelelere uerar 

• Kiralık gazıno 
ve 

MESİRE MAHALLİ 
B • · ·nc1e Büyu-k Derede "Ali ogaz.ıÇ'I • 

Aiabaiı .. demekle maruf mesıre ve 
derunundaki gazino kiralıktır. 1 ste
yenleriD: Nitanlafı Mefrutiyet ma· 
halini Hacı Mansur ıokaimda 94 
00,..raya mektupla müracaatlan. 



ı paşa a an arma 
Satınalma Komisyonundan: 

Jandarma ihtiyacı için (21,000) çift yün çorap satın alı
nacak kapalı zarfla münakasası 10-4-934 salı günü saat onbeş 
te yapılacaktır. istekliler şartnamesini görmek için her gün, 
münakasaya girmek için de gösterilen günün muayyen saatma 
kadar muvakkat t~minat makbuzu ve tel<lifnamelerile birlikte 
Komisyonumuza müracaatları. (1300) · 1861 

AHIRZAMAN PEYGAMBERİ 

Hazreti Muhammed 
Hayatı ve kurduğu dinin eaaalan 7 nci 
forması çıktı. F onnası 5 kurut tur. Mer
kezi Maarif Kütüphanesidir. ( 15396) 

RE S SAM lığa ait. bntün çeşitler yalnız Yenipostanı 
A. Memduh'ta bulunur. Kataloır lıteyiniz. 

Maliye Vekaletinden: 
Ankarada Y enişehirde yaptırılacak Gümrük ve İnhi

sarlar vekaleti binası projesinin tanzimi için Türk Mimar ve 
mühendisleri arasında bir müsabaka açılmıştır. Müsabaka 
Birinciye (1700), İkinciye (1200), Üçüncüye (900), Dör
düncüye (700), Beşinciye beş yüz, lira mükafat verilecektir. 
Ecnebi Mimar ve Mühendislerden arzu edenler, müsabakaya 
dahil olınaksızm ayrıca teklif gönderebilirler. Projesi kabul e 
dilen Mimar ve mühendise, tafsilat resimleri için yüzde bir, Be 
ton anne Elektrik, Kalörifer ve sair tesisat planlarının ilavesi 
halinde yüzde 1,75 ve bunlara zamimeten inşaatın kontrolu va 
zifesinin tevdi'i takdirinde yüzde 2,75 ücret verilecektir. 

30 Nisana kadar projeler Maliye Vekaleti Fen Hey' eti
ne verilecektir. Müsabakanın izahatlı şartnamesi Ankarada 
mezkiir Fen Hey'etinden ve lstanbulda Milli Emlak Müdürlü 
ğünden alınacaktır. (1415) 1871 

lstanbul Mıntakası Sanayi 
Müdürlüğünden: 

iptidai mevat muafiyetinden istifade edecek sinai mües
seselerin 19-2-934 tarih ve 2-153 sayılı kararname mucibin
ce hemen idaremize müracaat etmeleri ve evrakın 15 Nisan 
934 te vekalette bulunması lüzumu ilan olunur. (1478) 

1914 

Akay işletmesi Müdürlüğünden: 
Adalar hattı Cuma tarifesine 6 Nisandan itibaren her 

cuma yapılmak üzere B. Adadan 18,30, Heybeliden 18,45 
Burgazdan 19,00, Kınalıdan 19,15 te kalkarak ~öprüye sa· 
at 20,00 de varmak üzere i!'arı ahire kadar bir aefer ilave o· 
lunmuştur. "1477,, 1941 

Marmara Ossübahri ve Kocaeli Müstahkem 
Mevki kumandanlığı satınalma komisyonundan 

7 500 Kilo Kuzu Eti 
25 NiSAN 934 SAAT 10 DA ALENi MUNAKASA iLE 

Marmara Ussübahri ve Kocaeli Müstahkem Mevki Ku 
mandanhğı deniz efradınm ihtiyacı olan yukarıda mıktarı ya
zılı kuzu eti hizasında yazılı tarih ve saatte aleni münakasaya 
vaz edileceğinden taliplerin musaddak şartnamelerini lzmit
le kumandanlık Satmalma Kowisyonu ile lstanbul'da Deniz 
Satmalma Komisyonundan ted:ı.rik ederek yevm ve saati mez 
kUrda tahmin edilen fiyatın yüzde 7 ,5 nisbetindeki muvak
kat teminat akçelerile birlikte lzmitte kumandanlık Satmal
ma Komiıyonuna müracaatları ilan olunur. (1497) 

ı 
2 

ı. ____ --.EV~K•A•F;;__;M;;.;.;;,O~D~İR~l~Y=E~T~l~l=L~A~N=L~A~RI;;;.... __ _.ı 
1 

Beyoğlu, Cihangir, Cami sokağında 26 No. lu Hane 
Usküdar, Tenbel Hacı Mehmet, Sarmaşık 11 No. lu 
Hane. 

3 - Bahçekapıda Dördüncü Vakıf han birinci katta 25 No. 
luoda 

4 - Ayas paşa'da Cami sokağında Baraka Oda 
5 - Küçük Mustafa paşa kara sarıklı arsasında oda 
6 -Çarşıda Kavaflar'da 7 No. dükkan , 
7 - Kızıl T oprak'ta Zühtü paşa mahallesinde Bağdat cad

desinde 34 No. lu Dükkan. 
Balada muharrer emlak 935 senesi Mayıs nihayetine 

kadar kiraya verileceğinden müzayedeye vazolunmuştur. Ta
liplerin 28 Nisan 934 Cumartesi günü saat on beşe kadar Ev
kav müdürlüğünde Vakıf akarlar kalemine müracaatları. 

(1526) 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı lstanbul 

Satınalma Komisyonundan: 
1 - 15 Dörtlü, 15 Beşli olmak üzere 30 adet man

yatolu masa telefonu 9-4-934Pazartesi günü saat on dörtte 
Pazarlıkla satın alınacaktır. 

2- istekliler şartnameyi her gün Komisyondan ala~ 
bilirler. 

3 - Pazarlığa girecekler malin tasarlanmış tutarının 
yüzde yedi buçuğu olan (79) liralık vezne makbuzu veya te
minat mektuplariyle belli saatte komisyona gelmeleri. 

(1525) 

lıtanbul Deniz Ticareti 
Müdürlüğünden: 

Motörler için alınacak 15 • 20 ton Benzin hakkında 
yapılan münakasada teklif edilen fiatlar haddi layık görül
mediğinden pazarlıkla mubayaası tekarrür etmiştir. Ta
liplerin yüzde 7,5 teminatı muvakkate akçelerile 9-4-934 
Pazartesi günü saat 11 de Müdüriyette müeşekkil mubayaa 
komisyonuna müracaatları il'in olunur. (1468) 

Umumi Neşriyat ve Yazı işleri Müdürü ETEM iZZET 

ANADOLU Deniz yollar 
iŞLETMESi 

Ac•nteleri ı Karaköy Köprillıeıı 
Tel Ul62 - Sirkeci Miih.4rclanad 

u ... Tel. 2274ô Türk irk eti Sigorta ... 
Trabzon sür'at 

4 Üncil Vakır Han fstanb.ı! yolu 
lhtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. CUMHURİYET vapuru 5 

san PERSENBE 20 de Gal 
ta Rıhtımından kalkacak. G 
ditte İnebolu, Samsun, Ord 
Gireaon, Trabzon, Rize, Hopa 
ya. Dönütte bunlara ilavete 
Pazar, Of, Pulathaneye uğraya 

Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 
Türkiye İt Bankuı tarafmdan teıkil olunmuıtur. İdara meclisi ve mildürler 
heyeti ve memurlan kimilen Ttirklerden mürekkep yegane Tlirk Sigorta Şirke-
tidir. Ttirkiyenin her tarahnds (200) il geçeıı acentalarınııı hepsi Türktür. Tilr· 
kJyenln eıı mühim mOesseıelerinln vebankalannın sigortalanııı icra etmektedir. 

caktır. "1508,, 
Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 1943 
ııiıı;ortalannı en iyi {eraitle la par. Haaar vukuunda :ı:ararları ıınr' at ve kolaylıkla adar. Mersin sür'at yol Telgrafı iMTiYAZ - Telefon: fst. 20531 11131 

KONYA vapuru 6 Nisan 
CUMA 1 t de Sirkeci Rıhtı 
mmdan kalkacak. Giditte İzmir 
Antalya, Mersin, Payas'a. D" 
niitte bunlara ilaveten Alanya 
Küllük, Çanakkale'ye uğraya 
caktır. "1509" 

-· • , l - • • ~'" <>.. ··-
; . - ' ' ·f . -

1832 

1944 

Bartın yolu 
BURSA vapuru 5 Nisan PER 
SENBE 19 da Sirkeci nhtı · 
mmdan kalkacaktır. "1510,, 

1945 

Tophanede klin telsiz telgraf 
merkezimizin, 935 aenesi bida· 
yetinde tebdili icabeden cihazı, 
pazarlık suretiyle talibine ihale 
edilecektir. 

Şartnamesini görmek ve daha 
fazla malumat almak iateyenler 
her gün aaat dokuzdan On seki· 
ze kadar idaremiz levazım Şefli· 
iJne müracaat etmelidirler. Pa
zarldc 16 Nisan 934 Pazartesi gü
nü saat On bette yapılacaktır. 
(875) 11157 

Tavukları çok ..-111 
YUMURTLATMAK İÇİN 
.Ne yedirmeli, ne zaman yedir

meli, ne kadar yedirmeli, 
nasıl yedirmeli ? 

Tavukçuluk aleminde herkesin ar
zu ettiği feY ta'VUklan çok yumurl· 
!atmaktır. Bunu temin edebilmek için 
Cafer Fahri Beyin yeni çıkan bu ese
rini mutlaka okıunalısınız. Gayet ne
fis bir surette iyi üğıt lizerine ba-

-------- ____ --------------------:o.-- ııdmq reırimli 80 eayfalı bu giizel ki-

•• 
Uçünci Kolordu 

Kumandanlığından: 
1 - ihtiyat zabiti yetişecek laıa hizmetlilerden 328 • 

329 doğumlularla ve bunlarla muamele gören diğer tevellüt
lülerde bakaya ve sair suretlerle çağırılmamış olanlar mual -
lim olsun veya olınasm ellerinde yüksek ehliyetname bulunan 
kısa hizmetlilerin kaffesi 1 Mayıs 934 te ihtiyat zabit mektebi
ne iltihak edeceklerdir. 

2 - Ehliyetnamesiz 328 - 329 doğwnlu ve bunlarla mua
mele gören diğer tevellütlülerle §İmdiye kadar sevkleri tehir 
edilen bakayalar da dahil mua Uim olsun veya olmasın 1 Ma -
yıs 934 de, Orta ehliyetnameyi haiz olanlar 1 Temmuz 934 
de, tam ehliyetnamesi olanlar da 1 Eylül 934 de sınıflarına 
mahsus hazırlık kıt'alarında ispati vücut edeceklerdir. 

3 -Yüksek ehliyetnamesi olan doktor, baytar, kimya • 
ger, eczacı, disçi sınıfına ayrılmış olanlar 1 ikinci Terşin 934 
de tatbikat mekteplerine iltihak edeceklerdir. 

4 - Deniz sınıfına ayrdan kısa hizmetliler 1 ikinci Teş • 
rin 934 de Deniz Efrat deposuna iltihak edeceklerdir. 

5 - Hava sınıfı mensuplan birinci maddeye tabidir. 
6 - Sevke tabi olan bu Efendilerin nüfuıı cüzdanları, 

mektep şahadetnameleri ile ehliyetname suretlerini yanlarına 
alınaları lazımdır. "736" "1521,, 

1939 

Türk Tayyare Cemiyeti 
Uzunköprü Şubesinden: 

Muhterem Uzunköprü kazası halla tarafından şubemize 
Kurban Bayramında teberrü edilen 321 koyun ve koç 111 a -
det keçi ve 2 adet Manda ve Dana 1 Nisan 934 tarihinden 
itibaren 10 Nisan 934 tarihir e kadar 10 gün müddetle mü • 
zayedeye konmuştur. Kat'i ihale 10 Nisan 934 Salı günü sa· 
at 16 da Şubemizde yapılacaktır. Talip olanların ve şeraiti 
öğrenmek İstiyenlerin Tayyare Cemiyeti lst:ınbul şubesine 
ve Şubemize müracaatları ilan olunur. "1517,, 

1946 

lıtanbul yedinci icra nıemurfuğundan: tabın fiyatı 2S karuıtnr. Mahalli tl!'I'• 
Bir borçtan dolayi mahcuz ve p111Nya l••zu··-·, Ak-tam-•K•it•ı•p•han•es•i.-•(•15•2S3~)I 

çevrilmesine kanır verilen muhtelif boy 1926 
ve cinate aımekinlı beyaz boyalı bez· edil 
ır&hlar ve Amerikan kin koltuk ve cam- Devr ecek ihtira beratı 
lı vitrinler kasa, ve yine büyük vitrin u Abth aililılarada kovan çıkannağa 
camlan ve aaire 9-4-934 tarihine milaaclü mahaus tırnak hakkındaki ihtira için is· 
pazarteai günü saat 9 dan ıı re kadar tihaal edilmit olan 2 Mayis 1932 tarih 
bahçe kapıda Ertuğrul mağaza.amm Ö· ve 1672 numaralı ihtira beratııun ihtiva 
nünde açık arttırma auretile aatılacağın- ettiği hukuk bu kere batkuma devir 
dan taliplerin mezkÜr gün ve mahalde veya icara verilmesi teklif edilmekte ol• 
hazır bulunacak memun müracaatlan i- dupndan bu hu•usta fazla malıimat e
lan olunur. (15383) dinmek isteyen zevatın Istanbul'da, Bah· 

çekapu' da Taı Hanında 43-48 numarala• 
ra müracaat eylemeleri ilan olunur. Devredilecek ihtira beratı 

" Otomatik abtlı aili.hların son fişenk 
ahldığı anda f'll'iürlerini çıkarmak ve ay
ni zamanda kapaklannın kilitmek iç.in 
tertibat " hakkındaki ihtira için istihsal 
edilmiı olan 2 Mayıa 1932 tarih ve 1675 
numaralı ihtira beratının ihtiva ettiği 
hukuk bu kere baı"aaına devfr veya ica· 
ra verilmeai teklif edilmtkte oldaiun· 
dan bu huıuata fazla malümat edinmelı: iı 
teyen zevatm Iatanbul'da, Bahçeı.-'da 
Taı Hanında 43-48 numaralara müracaat 
eylemeleri ilan olunur. (15087) 

(15085) ıssı 

KINOPRIN 
KAŞELERi 

Ba,, dit ve romatizma ağrıları, . 
Grip nöbıtlerinia, hanımların 
mutat 1ancılarını gidırın ve ani 
tuir EDEN YEGANE U&çbr. 
1-10 adetli aabalajlannı her 
ecıaııedea araymııı. 

M. Hikmat Tevfik (14195] 
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26 nisan ili 26 mayıı 934 te dıvıom edecek 

Filistinde 1934 TEL - A VIV 
ŞARK BEYNELMiLEL PANAYIRI 

TOrk MnıtabsUlıri ile Saıİayicileriaı 
Müstah<allıını bütün Avrupa memalikine ihroç n<aitini takdim ve 

TÜRK TACiRLERiNE Şuk ve Garp memalikindeki münısobatı ıicariyele· 

L
ıın iıı inki~afını temin eder. Tafslllı için lsıabulda Bencibaıe hanında il! • 15 

numarada G. B L U M'a müracaat. Telefon: 20494 
Yolcu ve Yük için N il. T T A <evahaı acentahtına münc"8t 1409.1 
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~-lilaliahmer Istanbul Merkezinden: 
€ Nisan 1934 cuma günü sabah saat onda Cağaloğlunda Hile 

li -Jımer binasında Merkezimiz kongrası aktedileceğinden ıu;a· 
yi muhteremenin aidat makbuzlarını hamilen teşrifleri rica o· 
lunur. (15352,) 19Ş2 


