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Yeni kazanç kanununun 
tatbikatı hakkında hazırla
nan talimatname yarın baş 
memurluklara gönderilecek. 

Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'usu MAHMUT 

FiYATI 5 KURUŞTUR 

Hazirana hazırlık --

Ve proje esaslı bir tetkike tabi 
tutulacak olursa, görülür ki; mas
raf projesinde yapılan zamlann, 
üçyüz bin lirası iktısadi itlere, yüz 
bef bin liraaı nafia itlerine, yüz el 
li bin lirası ziraat itlerine, üçyüz 
elli bin lirası Garpten getirilen bir 
çok kıymetli alimlerle teçhiz edi
len ziraat enstitüsüne, bet yilz elli 
bin lirası sıhhat iflerine, yedi yüz 
yetmit bin lirası temelden yenilet
t!rilen Üniversiteye, üçyüz bet bin 
lırası sair maarif hizmetlerine ve 
geriye kalan bir milyon küsur bin 
lirası da diğer dairelerin ihtiyaç 
görülen bazı tertiplerine yapıl
mıfh!!. 

1934 varidat projesi de 1933 va
ridat bütçesi için tahmin edilmiş 
ınikdardan 3,323,000 lira bir faz
lalıkla teklif edilmiftir. Bu, demek 
tir ki 1934 mali senesinde tahsili 
ümit edilen varidat 173,800,000 li
rayı geçmiyecektir. Bilakis henüz 
içinde bulunduğumuz mali sene so 
nunda 1933 varidat muhammena • 
tına nazaran hasıl olacak noksanın 
telafisi ve önümüzdeki sene yapıl
ması zaruri diğer mühim bazı mas 
rallan kartılamak için 1934 mali 
senesinde varidatın 175 milyon li
rayı bile geçmesi ümit ve arzu e
dilmektedir. Zira İ'8ret etmek la
zımdır ki, 1933 mali senesinin on 
ayı içinde varidat tahsilatı geçen 
senenin aynı aylarına nazaran düş 
müf, mayıs ayı sonuna kadar ya • 
Pılacak tahsilat ile beraber bu va
ridatın 163 milyon liradan fazlaya 
çıkamıyacağı anlatılmıttır. Şu hal 
de amme hizmetlerinin durmaksı
zın ve kesilmeksizin itlemesi de 
iktiza ettiğinden, devlet haziran • 
'da yeni mali seneye tahminen ye • 
'di • yedibuçuk milyon lira bir açık
la girecek demektir. 

Bir taraftan bu açığın telafisi, 
iliğer taraftan 1934 masraf bütçe
ıinde teklif edilen tezayüdü ve mu 
tasavver diğer masrafları kartıla
mak için hükWııetin bulduğu vari
ilatı arttırma çarelerinin mühim 
bir kısmı mevcut vergilerdeki bi'.ZJ 

müsavatsızlıkları gidermek ve ba
~1 muafiyetleri kaldırmak maksa· 
dına matuftur. Memleketin ticari 
ve sınai hayatı bu tedbirlerden mü 
teeuir olmıyacaktır. 

Mecdi SADRETTIN 

Meclisi~ 
Bir kanun teklifi 

ANKARA 5 
b E

' (T elelonla) - Bur 
ıa me u•u min Fikri B . 
bir kanun 1 Lı·ı· ey Meclıse 

e..,' ınde b l k 
Jahüiye me•f..;;.· . u unara 

-o ıne ınfi. d l rin .ta1· müddeıı· · ap e en e-
nın tahdit d"l . 

olduğundan mülga •adaret "a 1 mıf 
kalet ve Şurayİ devlette r~l ~vle-

.J d h·ı· h. · ,. •şana-nn aa a ı ıye ızmetindc ra{ı "b• _, • ,. şmış 
gı ı audolunmalarını ıatemektedı" r. 

Romadaki Fransız 
muharipleri 

ROMA, 5. A.A. - Romada bu. 
lun n eski fransız muharipleri te
fekkullerinin mümessillerini kabul 
eden M. Mussolini kendilerine 
la . • 

Mınımi bir nutuk söylemiştir. M. 
1 u , . . sso ını : 
ki" Bütıin milletler arasında te~ri-

ıneaai şayanı arzu olursa, ara
lar~nda manevi bağlar olan ~illet
lerın teşriki mesaisi daha zıyade 
fa Yanı arzu olur, " demiştir. 

9 uncu sene No. 2927 

Tramvay arabaları halkın ve 
şehir ihtiyacını ·temin etmiyor 

Belediye kontrol vazifesini yapmıyor --Gaz, Elektrik 
f iaf larındaki 
pahalılık! 

Haliç şirketinin mukavele
namesinin de feshi istendi 

lstanbul umumi meclisi dün öğ
leden sonra toplandı. Dünkü içti • 
ma · çok uzun ve hararetli oldu.En 

cümenlerden ge -
len bazı evrak tet 
kik ve kabul edil 1 

dikten sonra be· 
lediye reis muavi 
ni Hamit Bey, ev 
velce verilen tak
rirlere cevap ver 
di. Hamit Bey ev 
vela azadan Nec. 
mi Beyin T ram • 

tıcimil t;ey vay şirketine da-
ir olan takririne 

cevap verdi. Hamit Bey dedi ki : 
- Muhtelif hatlarda İfleyen 

t:imyayların b"rinci ve ikinci mev· "k erı arasındaki nisbeti tetkik et
~ · .~et~_cede, heyeti mecmua iti -
~1b1 e_yuzde 60 birinci ve yüzde 40 

nıs etınde de ikinci m k" b . 1 d".. 1 ev ı ara a 
ış e ıgı an a,ılmıştır. En fazla bi • 
rinci ve ikinci mevki arasınd f k 
Şifli, Maçka, Harbiye, Taksi~ h':t 
larındadır. T raınvaylardaki izdi • 
ham mesel.esile ~e m~şgul oluyo • 
ruz. Heyetı fennıycmız, bugünkün 

Avni Bey Sal iye Hanım 
aen fazla araba itletmeğe yollann 
müsait olmadığını beyan etti. Sa • 
hah ve aktaınları herkesin sokak
ta bulunduğu vakit fazla izdiham 
oluyor. Fakat Köprü üzerinde mü
fettitlerimiz tetkikat yaptılar. 47 
saniyede bir tramvay İflemekte • 
dir. Bazan Köprü üzerinde 25 • 30 
arabanın sıralandığı vaki oluyor. 
Bu da köprünün siklet çekme nok 
tasından mahzurludur. Gazi köp • 
rüsü yapılırsa, izdihamın önüne 
geçilebilecektir. 

Senihi Bey diyor ki .• 
Hamit Beyi müteakıp Senihi B. 

söz aldı. Dedi ki: 
- Epeyce bekledikten sonra ma 

kam takrire cevap verdi. Cenabı 
hakka bin tükür .. Tenezzül edilip 
cevap verilmiyecek zannetmiftim. 
Fakat cevaplar beni tatmin etme. 
di. Şehirde az tramvay İfliyor. Da
ha fazla işletmek mümkündür. Bir 
ikinci mevki araba günde 39 lira 

(Devamı 7 inci sahifede) 
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/_ 
Kadriye H. ve Güngör 

yaşındaki Güngör'ün teyzesidir. 
Taliin bu güzel tesadüfünden ~ek 
ziyade nete içinde bulunan sevım
li k\içük ve teyzesi, şi~di_yc ~~ar 
kumbaralarında onyedı lı.ra ?ırı~
mi• olduğu, isabet eden bu~ ~ıra !k. 
ramiyeyi de çekmiyerek ~ır!k~ıt 
paralarına ilave edeceklerını so~
lemi,Ierdir. Güngör için para bı· 
riktirilmekte devam edilecek v~ 
faizlerinin de ilavesile büyüdüği.ı 
zaman yavnıya dolgun bir serına
ve toplanmıf olacaktır,' 

Amcrikada yağmurlardan 
sonra büyük feyezanlar olmuş 
sular evleri ağaçları götürmüş 
bir çok kimseler boğulmuştur. 

T 1 • ( Müdür : 24318, Y axı itleri müdürü: 2-1319. e . Jdare Ye Matbaa : 24310. 

Mussolininin nutku ve Romenler 

Romanya, muahecJelerin 
tetkikine razı de~il 

Romanya hariciye nazırı 
prensiplerini de izah 

Balkan misakı 
etmiştir 

Muhafaza teıkilatı uzun takip• 
lerden ıonra nihayet bu ıebekenin 
faaliyet saha11nı ve it yapanlardan 
bazılarını t ... bit etınif ve bir cür· 
mü me~but hazırlamaic için bir 
plan tertip etmi.ıtrr. Bu cünnü m~ 
butta mümkün olduğu kadar çok. 
adam ele geçmesi için bir haylı 
tedbirli hareket etmek icap ediyor-

'Dün profesör Kari Strupp lnsull hakkında ilmi bir müna~a ~çmak 
için kürsüye çıktı, fakat konferans ve münaka,ayı tehır ettı. ı 

İnsu11 tahliye edilebilir mi 
Ağırceza hakimi 

sını tetkik 
itiraz layiha
ediyor 

Amerikadan beklenen talimat hala gelmedi 
Müflis Amerikalı banker, dün 

de gününü tevkifhanedeki odasın
da geçirmiştir. 1nsull, kurlulaca
ğından büsbütün ümidini. kesmiş de 
~ildir. Müflis banker, bır aralık 
kendisile görü,enlere: 

- Serbest bırakılacak olursam, 
lstanbulda bir apartıman yaptırıp 
kendi ismimi vereceğim. Pek sev
diğim bu memlekette bir h~tı~am 
bulunmasını iatiyonım, demı9tır. 

lnsull, gemideki efyalarını tev· 
kiffıanedeyi odasına taııtt~~tan S-On 
ra tuvaletine daha fazla ıtına et. • mef"e batlamı9tır. 

nsull, her sabah traş olmakta, 
arkasında ipekli bir pijama olduğu 
halde, odasında dolaşmaktadıL 

lnsull'ün fransızcayı pek iyi bil
diği hald'e, konutnıadığı söyleni -
yor. 

Amerikalı banker, dün bir ara
lık, c;an sıkıntısı ile saatlerce çiklet 
sakızı çiğnemiş ve kitap okumuş-

( Devamı 6 ıncı sahilrdo' 

lnsul lıôdisesini tak:p için lıcr gün 
A11rupadan muhabirler geliyor. Re• 
mimiz dün gelen bir l ngiliz gazete 
muhabirini İstasyonda kendisini bll"" 
rada karsı/ayan diğer bir lngili-

muhabi;i ile biı-lihte gösteriyor 
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• 
ittihat ve Terakki! 

(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN BIRAKTICI VESiKALARA CORE) 

Cemiyet umumi merkezi gizli idam 
cezaları da veriyor! 

ittihatçı oiabilmenin şartları ve yemini .. 
Ceraimi adiyeden olan kabahat 

ile cünhayı burada zikretmeğe lü
zum yoktur. Yalnız mühim olan 
cinayetten bahsedelim. (ittihat ve 
Terakki) Cemiyetinin ilk nizamna
mesinde, esrarı cemiyeti veya ef
rattan birinin veya bir kaçının isim 
!erini gerek suiniyetle ve gerek ve
him ve korku sebebile hükumete if
~a veya ihbar eylemek,vücudu Ce
miyeti tehlikeye veya maksadı Ce
rıiyeti akamete iJka ve duçar edecek 
,eyleri ihanet olarak yapmak, Ce-
miyetin husulü maksadı uğurun
da icrası Cemiyet nizamnamesi da
hil inde merciinden kendisine teb
lig olunan vazifelerin icrasından 
makbul bir sebep olmadan imtina 
eylemek, her ne maksat ve niyetle 
olursa olsun cemiyete dahil olma
yan bir veya bir kaç ,ahsın vücut 
ve efradı cemiyeti keff maksadile 
gizli tatbikatta bulunarak cemiye
tin amali mukaddesei vatanperve-
1 anesini akim bırakbrmağa çat~ 
mak ve memurin ve hademei deTlet 
tarafınd- efradı cemiyete eza ye 
i~kence icra edilmek ve esnayı istin 
t~k ve isticvapta ~iddetli tahkır
lerde bulunmak ve zalemeye yaran 
mak maksadile tabkıkatta hilale ve 
mübalağa.tara kalkı,mak ve hüküm 
icra edilen cezalarda muhalif 'fic
dan ifratlara varmak gibi şahsi, ma 
navi cemiyete veya efradına kanı 
irtikap olunan harekat idamı istil
zam eden cinayetlerden addolunur
du. 

Nizamnamenin istipdat devrine 
ait olan bu sıkı, ağır Ye sert mad
deleri ilanı meşrutiyete kadar de
vam etmit ve ondan sonra nizam. 
name değiı;tirilerek evvela fedailer 
fı\5\ı i<aldınlmı,, Cemiyetin mak
sadı ba,ka türlü izah edilmiş, ceza 
lar hafifl~tirilmi' ve yemin sure
ti de tebdil olunm~tu. Yeni yemin 
suretinde deniliyor ki: 

"Dinim, vicdanım, namusum Ü· 

zerine yemin ederim ki esas mak
sadı kanllllu eaasinin tatbikine ve 
milletin hukuku me1ruai hürriyeti
ni katnilen istihsale ve bili.tefrik 
cins ve mezhep bilcümle Osmanlı 
akvammm ittihat esası üzerine te
rakki ve tealisine çalııtmaktan iba
ret olan (Ounanlı ittihat ve Te
rakki) Cemiyetine bu andan itiba
ren dahil oldum. MiJJetin izdiyaclı 
şan ve şevketile memleketin temi-ı 
ni saadet ve refahını her l"Ye ve 
hatti caruına tercih eylediğime ve 
tevdi edilecek esrarı muhafaza eyli
yeceğime ve Cemiyetin kabiliyeti
me göre vereceği bütün kararları
nı icrada ve uhdeme tahmil ve tev
di edeceği vezaifi tamamen ifada 
tereddüt eylemiyeceğİme ve Cemi
yete dülaııl hU1U1unda bir giina iti
raz ve menfaati hususiye besleme
yip sırf maksat cemiyeti takip ve 
muhafaza edeceğime ve kanunu esa 
siye ölüsx:eye kadar sadık kalaca
ğıma ve pyet bunca taahhüdatı na
mU$kiraneye rağmen nakzı abde
decek olursam, cemiyetin nefrio ve 
telinine müatahak olacağıma •im
diden söz •eririm. Yallah ve bil-
lah . ., • 

Acaba yenıindeki bu " .... men
faatı huıuaiye beslemeyip sırf mak
sadı cemiyeti takip ve muhafaza., 
edeceğine dini, namusu Ye vicda
nı üzerine yemin edenler arasında 
kaç kişi sonraları o yemine sadık 
kalabilmi•ti? 

Yeni nizamnamenin mücazat 
faslında sadece deniliyordu ki: 

"Efrattan birinin mucibi müa
lıeze bir hareketi görüldüğü takdir
''"' Merkez Heyeti idaresi mevcut 
ihvan arasından bir heyet te,kil e
derek keyfiyeti sureti kat'iyede 
hal ve faslettirecektir. Mücazat. 
Cemiyetin maksadına iras edeceği 
tesire göre tenbih, takbih, müYak
kat ve daimi tart ve beynelihvan 
telin ve merlı:ezlere tamim cezala
rından ibaret olacakbr.,. 

Yukarrda bahsettiğimiz Cemiyet 
nizamnamei dahilisinden maada 
bir de Oımanb ittihat ve Terakki 
Cemiyetinin nizam.namei esasisi 
vardı. Bunun birinci maddesinden 
deniliyordu ki: 
"Şam ~eriyete layık olan hu

kuktan istifade azmi kat' isinde bu
lunan ve vatan ve milletin seli.met 
ve saadefni istiyen Osmanlı va
tanperverleri tarafından ittihat ve 
Terakki Cemiyeti nam ile daimi bir 
cemiyeti siyasiyei Osmaniye te,kil 
olunmu!tur.,. 

ittihat ve Terakki Cemiyetinin 

1 
hangi sebepler tahtında Terakki ve 
lıtihat namını almağa mecbur oldu-

ğu ve ondan sonra ilanı me,rutiyeti 
müteakip nasıl gene ittihat ve T e
rakki Cemiyeti namı altında çalı~
Lığı sırası geldiği zaman izah olu
nacaktır. Nizamnamei esasinin ikn 
ci, üçüncü, dördüncü ve b~inci 
maddelerindan Cemiyetin maksat
ları atideki surette izah ediliyordu: 

"Hre hususta sebebi muvaffakı
yet olan ahlakı hasenei milliyeyi 
takviye, ulum ve maarif ve terak
kiyatı medeniyei hazırayı, adalı 
kavmiye ve htiya-tı mevkiyemize 
tatbikan Memaliki Osmaniyede ne
'ir ve tamime çalı.mak; 
Osmanlı anasırı muhtelifesi ara

sında i•tiıak menafi esasına rniı~
tenit ve ihtisasatı vatanperverane 
ve insaniyetkaraneden mütevellit 
bir ittihadı samimi vücuda 1?etire
rek vatanın terakki ve itili.sına 
Osmanlıları el birliğile çalı,mağa 
seYk ve tesvik etmek; 

Devletia'liyei Osman'yenin istik· 
li.li siyasi ve tamamii mülkisini mu
hafaza ile idamei 'evketine gayret 
etmek; 

Hukuk ve serveti m"lliyeyi müda 
faaya, Hanedanı Osman! Makamı 
Hilafet ve Saltanatı seniyede kal
mak iizere idarei keyfiye ve müs
tebidei bazıran•."l bir idarei meşru
te ve adileye inkılabına ve 7 Zil
hicce 1293 lar.hli "kanunu esasi,, 
nin tatbikı ahkamı ile ıslahatı u
mw:ıiye icrasına sayeylemektir." 

Nizamnamei esasinin diğer. mad
delerinde cemiyetin le!kili.tmdan, 
cemiyet azasından ve vazifeleri~
den subelerin ve Heyeti Merkezı-' . yelerin vazifelerinden, ümur~ m:ı--
liyeden bahsediliyordu. Cemıyetın 
varidatı aza tarafından cemiyete 
yapılacak muavenetlen ibaretti. He 
yeti Merkeziyeler şubelerin irsala
bndan b8'ka hususi ianeler dahi 
ahz ve kabul edecekti. Cemiyetin 
varidatı nizamnamei esasinin otuz 
befinci maddesi mucibince a~ağı
daki surette sarfolunacaktı:. 

" V aı.idatı cemiyet, nctri maari
fe, icraatı cemiyete, lüzumu müb
rem halinde tubelere muavenete, 
cemiyet uğurunda fedayı hayat e
denler: o muhtacı muavenet ailele
rine ianeye, giriftar bela olanların 
bulundukları halden tahliılerine 
ve Heyeti merkeziyelerce tetebbüs 
olunacak sair ümuru nafiaya sar
fedilecektir . ., 

Nizamnamei esasinin sonunda 
Heyeti Merkeziye azalarına teklif 
olunacak yemin surıeti a~ağıdaki 
tarzda gösteriliyordu : 

"Sultan Abdülhamidi saninin i
darei keyfiye ve müstebidesi de
vam ettikçe, kanunu esasii Osma
ninin ahkimı mevkii İcraya vazo
lunmadıkça, Hükümeti Osmaniye
ye arzı dehalet ve hizmet etıniye
ceğime, daima mekasıclı cem'yele 
sadak ve lıi.dim kalacağıma, esran
cemiyeti ifp. etmiyeceğime vece
miyet namına gönderilen ianab der 
bal cemiyete teslim edeceğime din 
ye nemtısum üzer:ne yemin ede. 
riıİı.,. 

Bu yeminin birçok ihtiyaçlardan 
ve hadiselerden doğduğu atikirdı. 
Yemine "Hüki'i.meti Oımaniyeye 
dehalet ve hizmet etmiyeceğlme, da 
ima mekasıdı cem:yete sadık ve 
lı~dim kalacağıma,, tabirinin ila
vesi, maruf cemiyet erkinmdan 
bazılannm ile.ı'de sırası geldikçe 
aıılablacağı veçhile Abdüllıamidin 
vait!er:ne kapılarak cemiyeti ter
ketmelerinden ve lstanbula geri 
dönmelerinden dolayı lazım gel-
mişti. • 

- Bitmeıli -· 

Staviski tekrar 
Pariste gömüldü 
Madam Staviski merasim 
esnasında boyuna ağladı 

P ARİS, 5 (A.A.) - Bu sabah, 
Madam Staviski, küçük Roket ha
pislanesinden çıkarak, kocasının 
Perlaşez mezarlığında sabo a.lmıt 
olduğu aile kabrine gömülmesin
de hazır bulunmuştur. 

Yanında iki sivil memur bu
lunan ve heyecanını güç zapteden 
Madam Staviıtki, tabut mezara in
dirilirken, pek ziyade ağlamıştır. 

Staviskinin aile mezarında, 
1920 de vefat eden annesile, 1926 
da feci surette ölen babası yatmak
tadırlar. 

Merasim.in hitamını müteakip 
Madam Staviski hapiahaneye dön
müştür. 

M. Litvinofun bir nutku 

Devletlerin düşündükleri 
silahların arttırılmasıdır 
Bu usul harbe mani olmak şöyle 
dursun onu daima teşvik etmiştir 
MOSKOVA, 5 (A.A.) - Tas 

bildiriyor: Sovyet Rusyanm Estorı 
ya, Letonya ve Litvanya arasın
daki ademi tecavüz ve ihtilafların 
muslihane halli misaklarmı 1945 ni 
hayetine kadar temdit eden pro
tokollar dün hariciye komiserliği
de Sovyel Rusya namına M. 
Litvinof, Estonya namına sefir 
M. Tofer, Letonya namına M. 
Bi-dnanis ve Litvanya namına da 
M. Baltrusaite tarafından imza e
dilmiştir. 

M. Litvinof, protokolların im
zasından sonra bir nutuk İrat et
mi• ve ezcümle demiştir ki: 

"- Sık, sik dünyanın bet kıs
mım tahdit eden harp tehlikesin
den bahsediliyor. Fakat yaklA!&ll 
bu felakete mani olmak için kul
lanılması lazım gelen çare ve ef
l<irdan bahsedildiği hemen hiç 
dı:yulmıyor. 

Hükümetler ve devlet adamla- j 
rı bu felaketi kaçınılması kabil ol
nuyan bir şey gibi karşılıyorlar. 
Ve dütündiikleri yegıioe şey umu
mi bir surette silihlarm artlırıl -
masıdır. Bu usul mahiyette har -
be m.ani olmak şöyle dursun onu 
daima teşvik etmiJtir. Bugün im
za edilen bu mütevazı vesika, dün
yaya beynelmilel mesailerini sul
hun tahkiminde ve hiç olmazsa 
bazı niıbetler dahilinde kendilerini 
ali.kadar eden mıntakada talcvi -
yeıinde gören devletler mevcut 
olduğunu hatırlatacaktır. 

Siyasetleri ayni mmtakada sul
hun muhafazasında müessir ola
bilecek diğer devletler de vardır. 
Sovyet siyaseti bu devletlerin de 
sulhun idamesine hadim olabilmele 
rini İstihdaf eyl>yecektir. 

Nasyonalist maksadından batıl 

t.I. LitvinoF 

ırk itiyatlanndan beri olan Sov
yet hükumeti vazifesini fütuhatta 
ve tevescüde görmüyor. Milletin 
şerefini askeri terb>yede görmü
yor. Fakat münhauran kendisini 
doğuran ve onu menetmedikleri 
takdirde bütün kuvvetile kendisini 
hasretmek istediği ölülüğün tabak 
kukunda görüyor. Sovyet hükU
meti, ecnebi alakadar devletlerin 
sulbun idame ve takviyesi hakkın
daki devetlerine daima "mevcut., 
cevabını vecmittir. 

Temsil ettiğiniz devletlerin 
bugün tahakkuk eden teklifimize 
verdikleri cevapta gösterdikleri 
hüsnü niyet bu devletlerin de Sov 
yet hükumeti ile birlikte "mev -
cut., cevabını vermeğe i.made ol
duklannı temin etmektedir.,, 

Kuvvetli bir : Amerikada yüz-
Alman donanması lerce kişi boğuldu 
T emps:" işte İngilizleri 

düşündürecek 
bir mevzu ,, diyor .. 

PARİS, 5. A.A - Dayli Telg
raf gazetesinin kuvvetli bir Alman 
donanma sının tekrar tesisi içilı Ber 
!inde dütünülen ve daha timdiden 
yapılmış bile olan elanlar hakkın
daki mukavelesini tetkik eden Le 
T emps şunları yazıyor : 

" İtle İngilizleri dütündürecek 
bir mevzu .. Almanlar kara kuvvet 
!erinden sonra hava ve deniz kuv
vetlerini hitt sıra takip ederek tek
rar tesis etmeği dütünmektedirler. 

Bu üç kuvvet birbirine sıkı bir 
surette bağlıdır. Ve İngilizlerin ha
tası, Almanların hava ve deniz ha
kimiyetini temine çalıfffi&k iateme 
den sadece tekrar bir kara kuvveti 
tesis etmekle iktifa edeceklerini 
zannetmit olmalarıdır. " 

Hender>MJn Franııaya geliyor 
LONDRA, 5. A.A.- M. Artur 

Hendenıon, Milletler cemiyeti ai
lahlan bırakma fubesi müdürü M. 
Agnides ile 10 nisanda toplanacak 
ıilahları bırakma bürosu içtimai 
hakkında görütmiiftür. Her ikisi 
Londradan 6-4 de Paria'e gidecek -
ler, 7-4 de M. Bartu ile görü,ecek
leı• ve Cenevreye döneceklerdir. 

Titulakonun seyya/ıatı 
BUKREŞ, 5 .A.A. - M. Titü

lesko, ayın yedisinde Bükretten Ce 
nevreye giderek silahları bırakma 
işlerile mClgul olaraktır. 

Orada Litvinof yoldat ile bul~ 
caiı zannedilmektedir. Sonra a
yın 1 7 sinde Paris' e gidecektir. 

Siyam kralı 
Parise geldi ve Löbrüne 
tarafından kabul edildi 

PARfS, 5 (AA.) - Siyam 
kralı bu sabah takı zafere gidip 
meçhul ask~in mezarım selimla
mıt ve üzerine tunçtan bir çelenk 
lcoymuftur. 

Öğleden sonra, kral ile 'kraliçe 
Elize sarayında M. Löbrön ile re
fikası tarafından kabul edilecek
lerdir. Müteakiben Fransa reisi -
cümhuru ile Madam Löbrön on
lara iadei ziyaret edeceklerdir. 

Kral ile iı:raliçe Pariste, üç haf
ta kadar laınami.le mütenekkiren 
kalacaklardır, 

Nehirler taşmış bir çok 
evleri alıp kötürmüştür 
NEVYORK, 5.A.A. - Karların 

erimesile, tiddetli yağmurların yağ 
Dllf olması yüzünden Amecikanın 
şimal ve timali garbi havalisinde 
sular lafınıl Ye bu yüzden elli ki!i 
kadar telef olmu9tur. 

Oklahoma eyalefnde Elk sitide 
Vatita suyu birdenbire taşarak 
500 nufuslu Ehamon köyünden on 
iki evi söküp götürmüt ve yirmi 
üç kiti, "°'kun suların arasında 
gaip olmu9tur. Bunlardan biri ka
dın altısı da çocuktur. 

Sular altında kalan havalide ta
ya.reler ve motörlü sandallarla con 
kurtaran tertibatı alınm19. 

Şeyen ile Elinton beyninde yol
larla demİryolları harap olmut ve 
bazı istasiyon binalannı sular sü
rüklemittir. 

Kanada, feyezan çok vahim bir 
fekil -almıftır. Ottanda, Kastor· 
lar tarafmdan vücude getirilen sed 
!erin üze:inde teraküm eyleyen 
buz kütleleri mühim tehl.ke let
kil etiklerinden bu setlerin dina
mitle atılmaaına mecburiyet hasıl 
olmuttur. 

Birçok çiflik, sular altında kal
mıt Ye aayııu hayvanat boğulınu~
tur. 

Ontario eyaletinde 60 kiti kadar 
feyezan yüzünden evlerini, barkla
rmt terke mecbur olmutlardır. 

NEVYORK, 5.AA - Oklaho
ma'da Elk Siti vadisinde kamp 
lrurmut olan 23 beyaz ve 14 kır
mızı deı•li insanın akibeti hakkın
da ciddi endi.feler •ardır. 

V ashita irmağının tatına11 yü
zünden yedi kırmızı derili i<aybol 

muflur. 

Ru3 makina sanayii 
MOSKOV A, 5. AA. - Bu ııe

nenin ilk üç ayı içinde makine &e• 

nayii 4807 vagon ve 286 lokomotif 
bitirroi,tir. Geçen aenenin ayni dev 
resinde 3026 vagon 1999 lokom<o
tif bitirmiıti. 

·• ' • • ,~ ·~··.'·,,,.#":; i ..... .• _: 

D 
Hariciye encümeni toplandı 

'ANKARA, 5 (Telefonla) - Hariciye encümeni bugün toplandı. 
Pasaport kanunile şehbenderlik rüsumu kanununa merbut tarifenin ba 
:ı mcuJdelerinin taılili haı.kındaki layihayı tetkik etm~ ve aynen ka -

· bul etmiştir. Layiha Maliye encümenine •evkedilmi~tir. 

Askeri ders muallimleri için 
'ANKARA, 5 (Telefonla) - Maarif vekcileti askeri der• muallim 

lerinin şimıliye kadar tediye edilmiyen ücretlerinin verilmesini temin 
için bir layiha hazırlamı.tır. 

Mektep kitapları tahsisatı 
'ANKARA, 5 (T elelonla) - 932 ve 933 bütçelerile ılevletçe bas -

tınlacak mektep kitapları tahsisatının, mektep kilaplan mütedavil •er 
mayesine ilavesi için bir layiha hazırlanm~tır. 

Devlet demir gol/arı memurin 
tasarruf sandığı hakkında proje 

ANKARA, 5 (Telefonla) - Devlet demiryollan umum müılürlüğü 
nün memurin ve tasarruf sandığı kanunlarını hazırlamak üzere lıviçre 
den getirttiği Dr. M. Gautier vazifesini ikmal ederek avdet etmiftir. 

Mütehassısın hazırlcuJığı layiha projesine göre sanılığın sermayen 
umum müdürlüğün bütçesinde her ıene tahsis edeceği para ile •andığa 
dahil olacak memurların bir ılefaya mahsus olmak üzere maaşlarının 
dörtte biri, müstahdemlerin verecekleri be,te bir ve her ay verecek • 
leri beşer lircuJan meydana gelecektir. 

İngiliz ve Afgan sefirleri İzmirde 
IZMIR, 5 (Milliyet) - lngiliz sefiri bugünkü trenle Anlurradan 

fehrimize ,rPlmittıir. Sefir komoloıhane erkanı ve hukuk i~leri müılürü 
taralınılan karsılanmıslır. Yarın !!elcuka giılerek f.lez harabelerini zi-• . . 
yaret edecektu. 

IZMIR, 5 (Milliyet) - Afgan •efiri Ahmet Han da lngiliz sefi-
ri ile birlikte AnkarcuJan fehrimize gelmiştir. Sefirler pazar günü 
Ankaraya ılöneceklerdir . 

Hindistanda 
___.,_ 

Gandi kongre reislerini 
itham ediyor 

BOMBA Y, 5. A.A.- Yeni kanu
nu esasi dolayisile Gandi, kongre 

0

reislerini, kendisini memleket siya 
setinden u:ıaklattırmak ve şimdilik 
parlamento sisteminin itlemesine 
müracaat ede:ıek, islah edilmit 
mecliıılerin mevcudiyetine rağmen 
yeni kanunu esasiye muhalefet et
mekle suçlu görmektedir. 

Bununla beraber. Mahatına'ya 
kartı 'kongrede açıktan açığa bir 
muhalefet olacağı zannedilmemek
tedir. 

M. Mussoliniye bir köşk 
verildi 

ROMA, 5. A.A. - Ledi Ogle, 
San Remondaki Lieta kö'1cünü M. 
Musolini'ye vermitlir. M. Musso
lini bir mektupla lefekkü.ı etmif, 
kötkün ne için kullanılacağını son
radan tesbit etmek üzere timdilik 
kötkün ismini Ledinin terefine 
"Ledi Ogle" kötkü olarak deği~ 
tirmiftir. 

Rayiştağı yakanlardan 
birinin yazdığı kitap 

MOSKOVA, 5. A.A.-Tas bil
diriyor : Dimitrof Laypezig mah
kemesi hakkındaki kitabının tabı 
hakkını bir mukavele ile Fles is
mindeki Holanda netriyat evine 
vermittir. 

Matbaanın bir mümessili bu 
maksatla buraya gelmittir. Bir 
çok Fransız, İngiliz ve Amerikan 
matbaalan da kitabın tercümesi 
için müzakereye girmitlerdir. 

Valansiyada bombalar 
V ALENSlYA, 5.A.A. - Hali 

hazırdaki içtimai ihtilaflar müna
sehetile aleyhinde vukubul~ne.
riyat yüzünden, V alensiya eyaleti 
valiıi istifa eımittir. 

Zabita, bir trenin içerisinde on 
bir tane bomba bulmu,tur. 

Doseldorf'ta ucuzluk 
DUSSELDORF, 5. A.A. - Hal

kın alım kabiliyetini artırmak için 
belediye, gaz, elektrik, su ücretle
rini, mektep vergilerini azaltmı~ 
tır. 

Rayşbankın vaziyeti 
BERLlN, 5. A.A. - Raytbank

m 29-3 deki bilançosu tudur : 
Albn ve döYiz stoku 17 milyon 

mark eksilerek 245 milyon olarak 
tesblt edilmi,tir. Banknotlar, 381 
milyon mark artarak 3,674 milyon 
olarak tesbit edilmiftir. Senedat 
363 milyon aı1arak 3,144 milyon 
olarak teshil edilmi,tir. Senedat i
çin avans 65 milyon artarak 144 
milyon ola11ak tesbit edilmittir. 

Banknotlar ka,.ılığı yüzde 8 den 
yüzde 6, 1 e dütmüttilr. 

Borç para 
Amerika borcunu ödeme
yenlere borç vermiyecek 
VAŞiNGTON, 5.A.A. - Ayan, 

mümessiller meclisince kabul edil· 
mif olan Johnson kanun layihasını 
kabul etmi,tir. 

Bu kanun layihası hükümet ile 
hususi eşhasın, Amerikaya borç
larını ödememit memleketlere ik
razatta bulunmasını menetmekte
dir. 

Meclis hariciye encümeni reisi 
M. Mak Raynolds ihracat ve itha
lat ,irketi tarafından Moskova 
borçlarını vermeğe razı olana ka
dar Sovyet Rusyaya hiç bir para 
ikraz edilmiyeceğini bildirmiştir. 

Kanadada radyum 
LONDRA, 5. A.A. - Deyli Eks

pres'in yazdığına göre, Kanadada 
İngiltere imparatorluğunun ihti
yaçlarına yetecek kadar radiyum 
madeni vardır. Grandurs gölü el· 
rafında ke,fedilen radiyum made
ni çok zengin olup, bunun itletil· 

· mesi de Belçika Kongosındaki ma· 
den kadar masraflı olmayacak-
mlf· ---------
Bclkan Haberleri 

Garbi Trakyada yeni 
Türkçe 

• 

ATİNA, 5 (Milliyet) - Gar
bi Trakyanın Türk mebusları maa
rif nezaretine müracaat edertk 
Trakya mekteplerinde yeni Türk
çenin bir kanunla mecburi !alın
masını istemiılerdir. 

Maarif nazın meseleyi tetkik 
ederek bir karar vereceğini be -
yan etmİ§tir. 

Bnlgar komünistleri 
'A TİNA, 5 (Milliyet) - Burada 

bazı Bulgar komünistleri derdest 
edilmi!tir. 

Bu komünistler Dramada, Sa· 
krzda, T salyada ve Epirde beyan· 
nameler tab ve neşretmekteydiler· 
Bu beyannamelerde zikredilen mıO 
takalardaki ve emakini emriyo
nin ve banlcaların ayni zamanda 
bel'hava edilmesini yazmıtlardır. 
Sıkı tahkikat yapılmaktadır. 

Yogoslavya tuccarları 
BELGRAT, 5 (Milliyet) -

Yugoslavya tüccarlarının umunıi 
kongresi mayum 12 sinde Üsküp
te açılacak ~ e iki gün devam ede· 
cektir. 

Kongreye İştirak eden 2000 
murahhu, kongre kapandıktaJI 
sonra Yunanistana kadar seyahat 
yapacaklardır. 

Arnavutluk - Yunanistan 
ticareti 

SOFYA, 5 (Milliyet) - Se
lanikten bil<iiriliyor: 

Arnavutluk ile Yunanistan a
rasında yapılan ticaret muahe· 
desi mucibince her iki memleke~ 
ticaretinin inkişafını temin et • 
mek için Selinilcte muhtelit bir 
Arnavutluk - Yunanistan tica· 
ret odası tesis ve reisliğine ftt. 
Turtili intihap eclilmittir. 



Hayal; amma muhal! 
'Aklımdan bir şey geçiriyorum. 

Muhal bir hayal. Ha Çin impera -
toru olmamı istemişim, ha bunu 
tahayyül etmişim. Nedir? diyecek
siniz ... Elendim! l•tanbul beledi -
yesinde bir büyük memur olmak 
istiyorum .. Şimdi bunun ne kadar 
muhal bir hayat olduğunu anladı
nız mı? .. Elendim, duacınız seya
hate pek mehraklıyım. Belediyede 
de büyücek memurların tetkik se
yahatleri eksik değil. Hem hizmet, 
hem •eyahat ikisi bir arada mü -
kemmel bir efy oluyor. Daha ge -
çenlerd e Avrupa fehirlerinin •ula
rını tetkike giden heyetin şehre e • 
decekleri hizmeti düfündükçe doğ 
rusu gıpta ediyorun:. 

Bu kere de Şehir tiyatro•a reji
sörünün Avrupada bir tetkik seya
hatine gideceğini okuyunca artık 
ne yapıp yapıp belediyede bir i~ 
aramaya karar .,.,.dim. Muvaffak 
olacak mıyım, olmıyacak mıyım?. 
Orasını Allah bilir. Vakıa rejisör 
beyin bu selerki seyahat masrafı -
nın belediye bütçesinden tesviye e
dilip edilmediğini bilmiyorum. Am 
ma bundan evvel mumaileyhin 
Brüksel ve lnıeç seyahatlerinin be 
lediye tarafından yaptırıldığını i . 
pttiğim için bunu da emsaline kı -
yas ettim. 

Şimdi siz buna kıskançlık diye
ceksiniz. Vallahi değil! Danıı ba
fırruza! insan tenkit ettiği, fena 
gördüğü şeyi kendi basına yorar 
mı 

Ben belediye bütçesinden bu gi
bi seyahat masrafları yapılmasına 
da muarız değilim. Yalnız bunda 
anlayamadığım bir iki nokta var: 

1 - Bütün bu •eyahate giden -
ler rivayete nazaran kendi fUbesin 
de emsalsiz derecede mahir ile mü 
tehassu zatlardır. Onlann öğren -
meleri değil öğretmeleri asıldır. 
Geı-ek len mütehassıslarımız ol • 
•un, gerek sanat üstatlarımız ol -
sun .. Acaba Avnıpatla ne öğrene • 
cekler? .. demek onlann da bilme
dikleri varmış .. Hayret?! 

2 - Belediye bütçesinde 11ari • 
dat azaldı. Masrafı kapatamıyo • 
ruz. Yeni varidat membalan ara • 
nıyor. Bu sıkışık bütçeden hala tet 
kik seyahati masrafları tesviye eJi 
lecek mi? .. 

Amerikalı muhabirin bir sözü: 
'Amerikada bilmem kaç yüz g• 

zetenin teJkil ettiği bir gnıpun mii 
mesaili olan M. Jamea Kilgallen, 
lnsull'ün tevkifi münasebetile şu 
sözleri söylemi1: 

"- lnnıll kendi kuvvet ve nü 
luzuna güvenerek Amerika devle
tile mücadeleye gitişti, laluıt dev
let, bu adama galebe çaldı.,, 

Eh! Bu da bir sözdür. lnsull bi
zim aulara gelmeseydi, galebenin 
ne tarafta kalacağı pek belli olmaz 
dı. Bu vaziyet bana minareden dü
şen müezzin ile metresinin oğlu ve 
kocası arcaındaki meshur hikaye • 
yi hatırlattı. ' 

'Amerikalı meslektQf burada ga· 
lebe çalan feyİn Amerika Jevleti
.nin kuvveti yerine kanun kuvveti 
olduğunu •öyleıeydi daha cemile • 
kar davranmıf olurdu. Bah.edilen 
bu devlet kuvvetinin vaktile tay -
yareci ( Lindberg) in 20 aylık yav
runınu kaçıran haydutları yakala
makta kendini göstermesi ne ka -
dar temenni edilmisti! • 
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HABERLERi 

~ Go_·r_u_·,_ı_e_r~~_... 
İKiNCi, 
DÜNYA BUHRANI? 

EKONOMi 

Petrole ae zam 
Yaptılar 

--o-

Sebep Belediyenin istihlak 
resmini arttırması imiş 

Benzinden sonra kumpanyalar 
petrol fiyatlarına da zam yapma • 
ğı ihmal etmediler, Kumpanyalar 
hafta sonunda petrolün perakende 
sabtlarına 20 para zam yapıldığı
nı bayilere bildirmitlerdir. Ticaret 
odasının haftalık raporuna göre 
odanın kumpanyalar nezdinde yap 
hiı tahkikat üzerine bu zammın be 
lediyenin istihlak resmini arthnna 
sından ileri geldiği cevabı veril • 
mittir. 

Mayi madeni mahrukat inhisarı 
Yeni tetkil edilecek mayi ma

deni mahrukat inhisarının piyasa
daki tesirleri hakkında tetkikat ya 
pılmaktadır. 

GÜNÜN RESİMLERİ : Yukardaki res:m 23 nisan çocuk bay· 
ramı için Himayeietlal cemiyetinde yapılan hazırlıklan, ~daki J., 

Hiliiliahtar'cıların dün ant içen azalannı göstermektedir. 

Sabun fiatları 
Sabun fiyatları son hafta içinde 

bir kurut daha düşmyüftÜr. Düşük 
lüğe sebep zeytinyağı fiyatlarııun 
da dütmesidir. 

TUrkofis 
Mülga ihracat ofisi raportörle

rinden "Ye memurlarından Ankara 
ya gidecekler vazifelerini devret· 
mekle m~gul olmaktadırlar. Bu 
devir işi 15 Nisana kadar de-Yam 
edecek ve memurlar Türkofiste ye 
ni vazifelerine 16 nisanda Anka • 
rada batlıyacaklardır. ihracat ofi
sinin ilga edildiği ve bu t~kilibn 
Türkofis lstnbul tubesi ismini al • 
dığı bildirilmiştir. 

Kahve geldi 
Bayramdan sonra tehrmize bin 

üç yüz on bir çuval kahve gelınit
tir. 

Yumurta fiatları 
Yumurta fiyatları son hafta zar 

frnda gene düşmüttür. fiyatlarda 
dütüklük istidadı devamlıdır. 
Geçen hafta içinde iri mallar gene 
sandık başına bir lira düşmüştür. 

Şubatta geçinme vazireti 
Tiıcaret odası. ıubat ayının ge

çinme indeksini tesbit etmiştir. 
Endekse nazaran §Ubat ayında 

lstanbulda geçinme vaziyeti 934 
ün birinci ayı olan kinunusaniye 
nazaran biraz daha hafiflemittir. 

Maamafih, §Ubat ayı geçim va· 
ziyeti 933 geçim seviyetine naza
ran yüksektir. 

Şubatta geçim seviyesinin kii
nunuı&aniye nazaran hasıl olan dü
fii'klük mahrukat ihtiyacının azal
mail ve fiyatların düşmesidir. 

Yiyecek ve içecek maddelerin
de bir ay evvelkine nazaran de
ğitiklik Yok<ur. Şubat ayı~ bir 
Türle altınının vasatisi evrak.. .ıak
tiyeye nazaran 925 kuruttur. 

Konferanslar 

Bizde kısırlaş
tıralım mı? --Mazhar Osman Bey 

bu hareketin aleyhinde 
Profe.ır Dr. Mazhar Osman B. 

dün akf&Dl saat 18,30 da Halkevin 
de kısırlathrma mevzulu tayanı 

dikkat bir konfe
rans vermittir. 
Mazlıar Osman 
Bey konferansı • 
nm batında nesil 
leri harap eden a. 
milleri anlattık • 
tan sonra demit
tir ki: 

- Madem ki 
hayvan nesilleri • 

M. Osman B. ni ıalah için hara 
larda çalıtılıyor, 

nıçın insa~ ısla hedilmesin?. 
Zührevi hastalıklar, alkol insan a
saletini bozan im.illerdir. içki ve 
frengi kalkarsa beetriyet meıut o
lur. Veraset suretile her 'ey geçer. 
Budalaları evlendirmemek lazım • 
dır. Hasta olanları Almanyada kı
urlattırıyorlar. Delileri evlendirmi 
yarlar. Fakat insanların akıllıaı da 
evlenmetken korkar. Evlenirken 
temiz arkadat aramalıdır. Nesle 
eheıwniyet vermelidir. Kısırlathr
ma demek, harem ağası yapmak 
demek değildir. Zevki tenasüli ge 
ne bakidir. Ancak çocuk olmuyor. 
Kıaırlattırma meselesi, bizde de 
mühim akisler yaptı. Birçok insan 
ları enditeye dütürdü. Halkı kor • 
kutmamak lazımdır. Kısırla~ ma 
meselesinin bizde tatbikına ben ta 
raftar değilim. Çünkü bizim çok 
nüfusa ihtiyacımız vardır. Yalnız 
evlenirken irsi bir surette hastalık 
çekmemesine ve saireye dikkat e
dilmelidir.,, 

BELEDiYEDE 

Karşılıksız 
Sarfiyat 
578 bin liranın mahalli 

sarfı aranıyor 
1931 senesi hesabı kat'iıi mü

zakere olunurken, Şehir meclisin
de 578 bin liranın mahalli sarfı tes· 
bit edilememitti. 

Bu meseleyi hesap i§leri mü· 
dürlüğü tetkik etmit, fakat kat'i 
bir netice elde edilememiştir. 

Bu paranın karıılrl<aız sarfiyat 
olduğu zannedilmektedir. Beledi
ye , bu meseleye dair yeniden bir 
tetkik yapacak ve Şehir meclisi a
zalarına tevzi edecektir. Meclis pa
zar günkü İçtimada bu meseleyi gö
rütecektir. 

Belediye bütçesi hakkında 
konferans 

Üniversite it<tııat profetörii 
Nöimark'ın belediye bütçesi mev
zulu vereceği konferans tehir edil
mİ§tİr. Konferans gelecek hafta 
Şehir eclisi saJ.onunda verilecek
tir. 

Kl•lk lıalııal'lar l , __ _ 
~ Tedavi için Viyanaya gitmif 

olan Himayeietfal Cemiyeti vila
yet merkezi reis vekili Şakir Pa
ta sol böğüründen yapılan ame
liyat iyi netice vermİ§ ve muma -
ileyh iyile§erek §ehrimize avdet et 
mittir. 

~ Himayf'İetfal Cemiyeti latan· 
bul vilayet merkez idare heyeti 
dün saat 15 te reis vekili Şakir Pa
tanın riyasetinde toplanmıt 23 
nisan çocuk bayramında yapılacak 
merasim hakkında görütülmüt • 
tür. Aşım işleri 

,! ______________________ ___ 
Memlekette atçılık ve 

. sığırcılık ilerliyor 
Zıraat vekaleti baytar umum 

müdürü Sabri Bey tehrimizde bu . 
lunmaktadır. Sabri Bey dün ken . 
d~ görüşen bir muharririmize 
fU malumatı vermittir: 

- lstanbula gelirken Hokkalar 
çiftliğindeki aygır deposunu ve i
nekhaneaini gezdim. Eskitehirde 
yapılan reanı mücadelesi ile 
metgul oldum. Eski,ehirde atım 
mevsimi batlamıttır. Burada atçı -
!ık ve sığırcılığın çok inkitaf ettiği 
ni gördüm. Köylüler aygırlara rağ 
bet göstermekte , aşım istasyonla
rının önü nöbet bekliyen köylüler 
ve hayvanları ile bir panayir man 
zaraıı arzetmektedir. lstanbulda - ı• 
ki aşını istasyonlarına bu ayın on 
beşine doğru aygırlar gönderilecek 
tir. Konyada yeni bir hara tesiss e
dilmektedir. Burada idarei hu•usi- ' 
yeden bir çiftlik ve bir aygır depo-
su satın alınmıttır. Bir tay deposu 
da tesis edilecektir. 

Hara ve aygır depolarile İzmir 
laborautuvarını da teftit ve tetkik 
~deceğim. T ekirdağı civarındaki 
•ı:ıa_nh aygır deposunu ve inekhane 
sını de göreceğim. 

Nakit işleri müdürü 
Maliye vekaletei nakit · 1 . .. 

Biz böyle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

lstarıbulda salgın bir dert 
var .... Öyle bir dert ki yakalaya
b~ sarsıyor, ısıtmaya tutulmuf 
ır zavallı gibi titretiyor ... 
Ko::a.fehirde acaba kim bıı 

deı-dın ısparmozları içinde kıv
ranmamıp, hayatını nice nice teh 
likelere arzetmemiftir. 

Bu derdin devaaım her ne • 
denıre henüz keşfedemedik. Mik 
robuna gelince, bazıları tozlar • 
dan geliyor diyorlar. Bazıları i
se bunu t(Jfların terkibinde ara
yorlar .. 

Bunun ne olduğunu fimdi an
ladınız mı?. Söyleı-sen derhal: 
"Evet, dilimizin ucunda idi!,, 
diyeceksiniz! 

Bu dert otobüs derdidir. 
. ~e bu dert kaç senedir ,idde.

tını artırıyor, yakaladığını gün
den güne yıpratmakta ve aars • 
makta devam ediyor! 

Otobüsten sağ salim çıkan bir 
adamın çehresine bakınız: 

Yüzü nekahate miihtaç bir 
hasta gibi sapaarı, saçları sanki 
yataktan yeni çıkmıf gibi darma 
dağınıktır. Çünkü on dakikalık 
bir seyahat esnasında muhakkak 
birkaç hendeğin dalgasını ye • • 

mif, inerken, binerken bir çok 
kereler kalasını bir nı künkü ka 
dar dar ı>e alçak olan karoseri -
nin tavanına çarpmı,tır. 

Bütiin bu arazına rağmen ne· 
den bu derdin devasını aramıyo 
nız? Belediye güya bizi bundan 
kurtaracaktı. Otobüsleri keneli i
daresine alacaktı. Bunun için 
ilk cezri tedbir olarak yeni oto
büslerin İflemesini menetti. Es • 
kiler nihayet kaldırımlarda •Ü • 

rüklene sürüklene rahmeti rah -
mana kavuştular, köhne otobüs 
neslinin şehrimizde kökü kunı • 
tulacak. O zaman .•• işte o za
man yeni, genç ve dinç bir oto • 
büı seroi.ai bQflıyacak ve fehrin 
münakalatı tahtı intizama alı -
nacak! 

Velhasıl bir sürü cek! cak! 
cek! .... 

Belediye acaba bunun için da 
ha ne kadar bekliyecek?.. Fa· 
kat acaba ·halkın daha bu Darü
liicezelik otobüslerin sonunu 
beklemeğe vakti var mı? ... Ni • 
hayet parayı veren de o, ezayı 
çeken de odur. 

Belediye bu iı, için bir an ev
vel harekete geçmelidir. 

MAHKEMELERDE 

Çocuklara 
Musallat hırsız 
Dün nihayet yakayı ele 

verdi ve tevkif edildi 
Dün Beyoğlu birinci sulh ceza 

hakimi Avni Bey Manok oğlu Kir
kor isminde bir hırsız hakkında 
tevkii kararı vermit ve hırsızı müd 
deimumiliğe göndermiJtir. 

Bu hırsız 9 - 10 yatındaki ço
cuklara musallattır. Evvelki gün 
de Yavuz ve Halil isminde biri 9, 
diğeri on yaşlarında iki çocuğu 
kandırmış: 

- Babanızın bir paketi var, ge
lin de vereyim diye tenha bir soka
ğa götürmüt, sonra orada gene ço-

• cuklara: 
- Çeketlerinizi çıkarın, bana 

verin, paket içine sarıp getireyim 
demiş ve ceketleri alıp aavutmut
tur. 

Nihayet dün zabıtanın eline ge 
çen bu hırsız derhal mahkemeye 
çıkanlmıf, ha.kim Avni bey hak
kında tevkif kararı vermiş, ve su
çu asliye ml\hkemeleriınin muhake
meye salihryattar olduğuna karar 
vererek mevkufu müddeiumumili -
ğe göndermittir. 

Adliye zabıt katipleri 
Dün lsta.nbul adliye encümeni 

ağır ceza reisi Aziz beyin riyase
tinde toplanmıı, zabıt katipliği im 
tihanma 

0

i§tirak edenlerin imtihan 
evrakını tayin etmit ve memurlar 
arasında bazı tebeddülat yapmıt
tır. 

Bir intihar haberinin neşri 
Ankarada vukua gelen bir İnti

har havadisini Hilcimiyeti Milliye
den naklen yazdığı için Cüm:huri· 
yet gazetesi netriyat müdürü Abi
din Daver bey aleyhine bir dava 
açılmıfb. 

Bu davaya dün üçüncü ceza mah 
keınesinde

0 

batlanılmıttır. 
Daver Bey yazının Hakimiyeti 

Milliye gazetesinden iktibas edil
diini, matbuat 'kanununun tadil 
edilen 38 inci maddesinde de ik
tibasların cürüm sayılmıyacağı tas 
rih edildiğini söylemiştir. 

Muhakeme ayni mahkemede 
Hayri Celil beyin ikame ettiği da,. 
va ile birlikte rüyet edilmek üzere 
cumartesi gününe buakılmıttır. 

Bakkal dUkk~nını boşal· 
tacaklar mış 

Beyoğlu sulh birinci ceza mah
kemesinde 15 maznunlu bir hır • 
sızhk davası görülmüftÜr. 

Bu maznunlardan dördü büyük 
bir baklcal dükkanının müstahdem
leridir. İ~imleri Koço, 1stavri, Ha
yik ve Kırkordur. Bunlar çalı,tık
ları mağazada birletmi9ler, ikisi 
mütteriye veriyor~ut gibi torbala
ra mal doldurup hazırlamakta, iki
si de bunları müşteriye götürüyor
muş gibi dışarı çıkarıp satmakta-

lar imiş. 
Diğer 11 maznun bu malları 

hırsızlık olduğunu bilerek almak
tan suçludurlar. . . 

Bu it aylarca devam etmış, nı· 
bayet anlatılmıt, ve maznunlar cür 
mü meıhut halinde yakalanmıf-
lardı. . 

Yapılan muhakeme neticesınde 
hakim Avni bey Koço ile 1stavri
nin yediter ay, Hayikin 3,5 ay, 
hapse konulmasına, diğer maznun
ların da yarun§ar lira para Ce2&SI 
vermelerine karar vermittir. -
Ruşen Eşref Bey ---Tirana gitmek Üzere 

vapurla hareket etti 
Ti~ıan elçiliğine tayin. edilen 

Ruten ~ref Bey . vaz ·fesi ~atın~ 
gitmek ü,zere Loyıt Ekspresıle dun 
sabah tehrimizden ayrılmı.tır. 

Ruten Etref Bey vapurda Cüm
huriyet Halk fırkası umuml kati
bi Recep Bey, diğer birçok zevat 
ve dt.ıtları tarafından uğurlanmı~ 
tır. 

- istihsal çokmuşta ihracat 
azmış? alıfla satı, denk mi deği 
miş? tarhana fiyatları dü;rmüşt 
kuskus fiyatları artmıf mı? doları 
şiline ni. peti, frangın peçete ile a 
livre olmuş olmasından mıymı 
nc? gülle yapan fabrika müşter 
mi bulamamış? yoksa zehirli ga 
çıkaran laboratuvar, siparişlerin 
mi yetiştiremiyormuf? 

Her neler olmupsa olmuş ve he 
neden olmufSa olmuf, ortaya bi 
dünya buhranı çıkmıf. 

Deyenler böyle Jiyor. Ben hi 
farkında değilim. Onların yalancı 
sı veya doğnıcusuyıım·. 
Eğer geı-çekten böyle bir şe 

varsa, - ki varsa artmasını Jile 
rim - bundan korkanlar artı 
koı kmasınlar. 

Çünkü ikinci, dünya buhran 
bcqlamıştır: son gelen kötülük, bir 
öncekini unutturur. 

Dünyanın iktısadi buhranı he 
neyse - ki bu "iktiaadi" nin ne 
demek olduğunu Kari !rlarln'tan 
beri kimse anlatamamıştır, ve buh
ranın asıl ııebebi bu anlaşılmama
maktır - İfte bunun korkusu kal. 
mamıfhr. 

- ikinci buhran nedir ki? 
- Staviıkiım buhranı. Şimdi 

dünya ifini gücünü bırakmış, Sta-
11iski' nin ortaklarını bile unutmu,, 
lnnıll'un ardına düşmüş. Ameri
kalı banker ve yalandan müflis in· 
nıll nerelerde? ne yapıyor? nerey.! 
gidecek? 

Allah allah! neden telaş ediyor• 
lar? bilmem kil 
Saymadım ama dediklerine g~· 

re bütün dünyada bir buçuk b:n 
veya milyar insan varınıı··· ~y~plır 
monfer! bir buçuk milyarın ıfındc 
iki adedinin nakıs nfmiarı bır bu· 
çuk milyon daha hesaba katılmaz; 
lığı vardır. 

-Yani lnsull'ü aramamalı mı 
demek istiyorsun? 

- Onu bulanlar bulmuşlar, lır· 
tıklayıp duruyorlar. Demem o de· 
mek değil. 

- Ya ne demek istiyoraun? 
- Ben hepsini biliyorum. 

A , el ,,,,,,, - man. eme ...... . 
- Stavi.ski'nin ortaklarının 11e 

gizli dosyalarının nerede oldukla
nnı biliyorum! 

- 'Aman!???????? 
- Banker Amerikalı lnıull'ün 

de nerede yangeleceğini biliyo
nım! 

,,,,,, ''' "' '' '" - ...... , ... , ... , .. , ... . 
_Dünyada monşer, dünyada; 

hem bugünkü dünyada! ,,,,,,,, - ....... . 
- Sen karmanyolacı mı anyor· 

•un? en büyük karmanyolacı biz
:zal bugünkü dünyadır. Sen hileli' 
müflis mi anyorsun? en büyük ve 
en hileli müflis bugünkü dünyadır. 
Sekiz Staviski, yüz bin lnsull, ya
rım milyon Hano lalan kaç para 
eder? devede kulak de;filde, deve
de, devenin tek tüy kılı bile JeiJ· 
mez! 

- Dünya bu kadar leci vaziyete 
tüstü bu kadar bozuldu desene! 

·_' Büyükbababab:ım böyle 
söyleı-di. Ona da atası böyle ıöy
lermif. Atamın atasına da atası 
böyle söylemişmiş. 
r- Demek ki benim oğlumun 

oğ ..•. 
- Ne münasebet? torunun to

rununun tonınu, kim bilir kaç bin 
kusak sonra gelecek torununun to· 
ru~una senin söyleyeceğini söyle
yecek. 

- Sen çok betmin olmuf!Jn· 
- Hayır! ha,at ve bilakis. Ben 

sadece Harp sonu dünyası ile ala) 
ediyorum. 

Aka GUNDUZ 
----··-----

Kazanç vergisi 
Vekaletin hazırladığı 

talimatname geldi 
Yeni kazanç kanununun tatbi ' 

katı için Maliye vekaleti bir tali • 
matname hazırlamı• ve bu talimat 

-o-- " nameyi alakadar yerlere gönder • 
Maarif Vekili buguo mi,tir. Talimatname Maliye müra· 

bekleniyor kıpliği tarafından teksir edilmek -
Maarif vt-kili Hikmet Beyin bu- tedir. Yarın ba,memurluklara gön 

h · · 1 derilecek, bunu müteakıp yeni te-
gun.. Ankaradan •e rımıze ge me- h 1 b 

T kilde kazanç VCrgisi la Sİ atına af 
si beklenmektedir. 

Hikmet Bey yarın inkılap tari- )anacaktır. _.,. __ 

hi enstrtüsü{ıde derslerine devam.,. Hasan Bey avdet etti 
decektir. 

d .... H 1. N ış rı mu 
uru a ıt azmi Bey b"ırk .. . aç gun 

denberı. •ehrimizde bulunmakta· 
dır. Halıt Nazmi Bey burada Ma
liye vekaletine ait bazı işlerle me~ 
gul olmaktadır. Bugünlerde Anka 
raya av<lct edecektir. 

Balkan kcnseyi müzakeratına 

Bl·z b .. I d .. .. .. Hilaliahmer kongresi İştirak için Atinaya gitmiş olan 
ogıe UŞUnugoraz, Türkiye Balkan Birliği Cemiyeti 

Hilaliahmer Cemiyeti İstanbul 'k" 

s: • b J 0 0 ? merke2inin tenelik konıtresi bu sa.. reisi ve Büyük Millet Meclisi ı ın• 
lZ QCQ Q ne Ut!TSlnlZ· JL~~~~~~~=:::~:..~-~,·.;_r_ei:...si-H-as-an_B_e~-du_··n_s_a_b_ah_a_h-bah saat 10 da Çağaloğlun a 

merkez binaunda toplanııcaktır. rimiı:e dönmüstür. 
.... ~ ' -· ~ ~ ' - -· . . . 

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



,------------------_J-, I Haftalık Siyasi İcmal 

Siliih:ızlanma meselesi: 

Silahsızlanma konferansı bürosu
nun toplaıunaaına dört gün kaldı. Bü
ro 10 nioanda Cenevre'de toplanarak 
aili.hsızlanma konferansı umunıi he
yetinin içtima tarihini te&pit edecek· 
tir. Konferansın içtimaı, ali.kadar 
devletler arasında bir itilaf zemını 

bulmak mak&adile ıimdiye kadar bir 
kaç defa tehire uğramı1tır. Son tehir, 
şubat ortalarında Londra'da Hender
aon'un reisliği altında yapılan bir içti
mada yapılmıştı. Bununla beraber he
nüz Fransa ile Almanya arasındaki 
ihtilafın halline doğru adım bile atıl
mış değildir. 

Geçen ııqnbahardan beri lngiltere, 
Fransa, Almanya ve ltalya arumda 
bir takım notalar teati edildi. Tebarüz 
eden ihtilaf ıudur: Fran&a emniyet 
meseleoinde ısrar ediyor. iki nokta· 
dan emniyet istiyor: 

1 - Hudutlarm emniyeti ki bu, an
cak lngiltere'nin ve ltalya'nm Lokar
no misakı tertibi bir takım yeni taah 
hütlere giri.şm.esile mümkündür. 

2 - imzalanacak silahsızlanma 
mukavelesinin tatbiki için teminat. 

Almanya mii&avat istiyor. lngilte
re bu iki noktai nazarı telif ebneğe 

çalışır gibi görünerek, silahsızlanma 
meselesinde esas hedefi olan harp 
tayyarelerini ilga etmeğe çalışıyor. 

ltalya"run bu bahi&teki •iyaseti Fran· 
aa ile Almanya'nın araımı açarak bir 
politika oyunu oynamaktan ibarettir. 

Bu vaziyette silahsızlanma i~ bir kör 
dövüşüne benzedi. 

Diğer taraftan Almanya'run 1934 
senesi bütçeoine koyduğu milll müda
faa tahsisatı bütün Avnıpa'yı deh§et 
içinde bırakmı~tır. Almanlann ver
dikleri rakamlara göre 1934 seneain
dc Almanya milli müdafaa için 894 
milyon mark sarfedecektir. Bu para
r:ın 210 milyon markı hava kuvvetle
rine şarfediliyor. Si18.haız Almanya 
1 '\V a kuvvetleri için bizim paramızla 
ı 05 milyon lira sarf ederse, silahlı 

Almanya'nm ne m.iktar sarfedeceği 
tahınin edilir. 

• 

* * * 
Roma Protokolleri: 

Roma mükalemelerine ve ltalya 
payitabtmda imzlanan &iyıui ve iktı
sadi protokollere rağmen, Avrupanm 
her şeyi eski halinde devam ediyor. 
Protokoller vaziyeti hiç değiştirmedi. 
A vusturya'run vaziyeti hala nezaketi
nı rr.uhafaza ediyor. Bu devletin bey
n<'lmilel vaziyetinde istikrara doğru 
bir adını atıldığı iddia edilemez. Kü· 

.. çük ltili.f ta tesanüdünü nıuha.fa.za et

mektt"'di.r. 
lkhaadi protokollerin tatbiki için 

Roma'da hala müzakere cereyan edi
yor. lktuaden böyle bir aran.imana. 
varma.nm zannedildiğinden çok zor 
olduğu anla.11lmıştır. Bu mukaveleler 
imz.a edildiği gün, iktır.aden orta Av
rupa'ya Almanya'run hakim olduğu

nu söylemiştik. Son günler zarfında 
ne§redilen istatistikler bu sözlerim.i
zin doğru olduğunu göstermiştir. ltal
ya ile A vu&turya ve Macari•tan ara· 
smdaki ticaretin çok az olduğu anla
§ılmaktadır. Bazı rakamları alalım: 

1933 sene&İnde ltalya'run orta Avru
pa devletleri ve Almanya ile olan ha
rici ticareti şudur: 

Avusturya 
Macariatan 

ithalat ihracat 

2.33 
1.0Z 

2.14 
1.04 

Görülüyor ki ltalya, 11kı iktır.adi 

mü-sebetlere giriflD.ek İstediği iki 
memleket ile ancak yÜzde üç n.ispe
tinde ticaret yapıyor. Diğer taraftan 
üç Küçük itilaf devletile - Roman-

ya, Yugoslavya ve Çekoslovakya -
olan ticareti yÜzde onu buluyor. Yal
nız Almanya ile olan ticareti ise 15 % 
tir. Almanya'nm Avusturya ile olan 
ticareti 20%, Macaristan'm Almanya 
ile olan ticareti 22% n.isbetine baliğ 
oluyor. ltalya, çok az münasebette 
bulunduğu Macaristan ve Avusturya 
ile bu münasebetleri artıracak diye Al
manya ile otan ticaretini ihmal ede
mez. Macaristan da ltalya'dan ne ka
dar istifade etse, bu hali hazırda Al
manya ile olan 22% nisbetine baliğ 
olamaz. 

Görülüyor ki iktısaden orta A vru

pad.a vaziyeti şu veya bu devletin le
hine değittinnek kolay değildir. Ka
naatiınizce Roma protokllerini!t iktı

sadi cepheleri zayıftır. Siyui cephele
rine gelince; bu da gÖ•teritten ibaret 
kalıruya mabkii:mdur. 

* * * 
Roosevelt'in vaziyeti: f 

Amerika CümhWTeisinin vaziyeti 
zayıflamıya baıladı. Son hafta içinde 
Ayin Rooaevelt'in veto'auııu na.zan iti ... 
bara almıyarak hup malullenne veri
lecek tazminat layihasını kabul etti. 
Bu, Ayanın Cümhurreili. aleyhindeki 
ilk i&yanrdır. Gerçi bu mağlubiyete 
kartı Roosevelt lehine iki galibiyet 
kaydedilebilıir: 

1 - Otomobil sanayii İtçisin.in gre
vini menebneğe muvaffak olmuştur. 

Z - Ayin Meclisinden Amerika ti
caretinin ı;eni~letilmeai. için yabancı 

devletlerle mukaveleler akdebnek &a
labiyetini almıştır. Bu salahiyete gö
re, Roo.evelt her devletle ayrı ayn 
mukaveleler imzalıyarak gümrük ta
rifelerini yÜzde elli nisbetinde indirip 
çıkarabilecektir. Bu, Cürnhurreisinin 
bir seneden beri aldığı salahiyetlerin 
en ehemmiyetlileri arasındadır. Bu 
salahiyet bilhassa ecnebi memleketle
ri yakmdan alakadar ediyor. Çünkü 
CümhWTeisi, bir imzasile her hangi 
memleketin Amerika'ya olan ihraca· 
tmı azaltıp çoğaltabilecektir. 

iki muvaffakıyete karşı bir mağlu
biyet ehemmiyetsiz gibi göriinüyorsa 
ek bir aeneden berıi her i•tediğin.i ka
bul ettinneğe muvaffak olan Roose
velt'in aiyaai hayatmda bu bir dönüm 
noktası olabilir. Rooaevelt, Amerika'
da çok ehemmiyetli ı&laha.t tetebbü
süne g.irişm.İf bulunuyor. Bu letebbü .. 
lel'inin nruvaffak olması için Roosevelt' 
in yıpranmam.ası ve preatijini muhafa .. 
za ebneai li.zundrr. 

* • * 
Balkan mi.akı: 

Balkan mir.akı nihayet Yunan Ayin · 
Meclisi tarafından da wtik edildi. 
Binaenaleyh misakın Yunan devletin
ce de muamelesi bitmit demektir. 
Şimdi Yugoslavya ve Romanya kal
mııtır. Bu devletleııin teıkilatı esa•i
yeleri, misakın daha kolayca tutiki · 
ne müsaittir. 

Yunanistan'ın miaakt ta.tiki hayli 
uzun ve güç bir mesele teklini aldı. 
Ancak bu, Yunanistan'ın misaka ta-
raflar olmamasmdan ziyade bu kom• 
fU memleketteki politika hayatmm 
huıusiyetlerinden ileri gelmektedir. 
Artık misak fırka meseleoi olmaktan 
çılanıt, Yunan milletine malolmuıtur. 

Diğer taraftan hafta arası misak 
hakkında Bulgar Başvekili Mutanof 
uzun beyanatta bulundu. Mutanof, 
bu izahatını Balkan miaa.kmm imza .. 
ı-ma hiç lüzum olmadığını anlatmak 
için verdiğini söylemekle baılamııtır. 
Ancak Mutanof'un izahabnı dinledik
ten sonra misakın lüzumsuzluğuna de
ğöl, bilakis lüzumuna kail olmak icap 
ediyor. Mutanof Neuilly muahedesi
nin tadilini istiyor. Şimdiye kadar tat-
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KANLI SIR 
fediler. Günün birinde bir öksürük 
bir öksürük, kan tüküre tüküre ya
\ağa düttü idi. 

Artı:k yengemi dinlemiyorum, 
dinlemek te istemem.. 

Eğer doğru ise .. 

- Kanunuevvel -
Yengemin tahmini doğru çıktı .. 

Mesture, nihayet yatağa düttü .. 
Genç kadının yüzünde, solgun 

bir hasta güzelliği var. 
Ölüm, ha.atalık, bu kadar güzel 

olabilir mi? Ecel, kıymadan onu 
nasıl alır? Ya bu, yumuk, penbe 
beyaz yavrucak ne olacak? 

Mesture, çocuğunu, karyolasının 
yanına çağırdığr, kucağına almak 
istediği zaman, doktorun yÜzü ka
rarıyor. 

Yen gem, bunda da haklı ... 
Fakat doktor, hastaya bir 'ey 

söylemiyor, yutkunuyor. Her feYe 
kar•• alıngan olan, daha doğrusu a
lınganla,an Mesture, bu noktada 
öyle hissiz, duygusuz oluyor ki .. 

Yazan: Ma.~mut YESARi 

Doktorun ta vrrlarınr, bakıtlarını 
görıniyor, hareketlerini anlamıyor 
gibi .. 

Çocuğu, hasta anneıinden uzak
ı-.ıırmak lazım.. Lakin bu, kabil 
değil.. Hiç bir kuvvet bunu Mestu• 
reye kabul ettiremez. 

Netide, gözgöre, küçük, yatta, 
ölüm namzetleri listesine mi gire
cek? Ne yapmalı da bu çıkmazdan 
kurtulmalı! 

Halim Siret'in sanatoryom nu
tuklarını düşünüyorum, fakat Mes
ture'nin, hiddeti gözümün önüne ge 
liyor, cesaretim kırılıyor .. 
Endişelerimi Mesture'ye hisset

tirmek te fena. • Lakin fazla ten 
görünmek le tehlikeli! Uzun, sü
rekli kahkahalara sinirleniyor. Bu 
nu açık açık anlatmıyor, lakin yü. 
zünün çizgileri öyle elemle, ıstı
rapla burutuyor ki kalbinin bur
kulduğu, içinin üzüldüğü belli ... 

- N<\Jlılun? 
Diye sormak ta, onu sinirlendiri

yor. Gözlerini kapıyor, yorgun yor-

Bugünkü program 
lstanbul : 

ı2,30 Alaturka plak ne,riyab. 18, 15 
Plak neıriyatı. 19,15 Ajans. haberleri 
muhtelif neşriyat. 19,30 Türk musiki 
neşriyab. (Eliza H. inci H. Ülkü H. 
Sevim H.), 21,30 Ajanı ve borsa haber· 
teri. 21,30 Necip Y akup Bey orkestrası. 

V A R Ş O V A, 1415 m . 
17,55: Koro konseri. 18,15: Mo%art'ın eser· 

lerinden müre:. kep konser. 18,35: Mme Miller 
tarafından taıanni. 18,50: Haberler ••· 19,20: 
Plik. ZO: Muhtelif bahi•ler. 21,0S: Musiki üze· 
rine konferana. 21,15: Filharmonik konser. 23, 
40: Dans pl&k1an. - Müsah.abe. 24,05: Siıan 
musikisi 
B0KREŞ,364m. 

Paskalya müna.sebetile netriyat yoktur. 
B U D A P E Ş T E, 550 m. 

18: Esyaaült l:ıı::z:o fabrikasından nalr:il. 18.4S: 
Feyea ıaloa takımw. 19,25: Spor haberleri.. 
19,•10: Mme lrene Marik tarafından piyano 
konseri. 20,10: Mütahabe. Müteakiben Siıan 
mutikiti. 

VIYANA,507m. 
18,40: İs••ç. halk ıarlulan. 19,10: Seyyah 

ne,1'İyatı. 19~: Eeden •pOru. haberleri. 19,45: 
Haberler. vesaire. 20.15: Piyano ile parçalar. 
21,10: Yeni operet •e •••1i filmlerden parça
lar. 23,10: Akıam haberleri. 23,25: Meıhu.r plü: 
!ar. • 

B R E S L A. U, 316 m. 
17,30: Ne1eli musiki. - Mü ... h.be. 20: Cenç· 

lik konseri. 21: Kı•a haberler. 21,15: Taıanni
li bi1' alceç. 22,15: Neteli inu•iki. 23,16: Müıa
haDe. 24: Gece musikisi (opera orkeatrası.) 

1 iş ve İşçi 1 
Milliyet bu ırütunda İf 11e itçi iıti
yenlere tavauut ediyor. lı il• ifçi 
utiyenln bir m•lıtııpla ı, büro
ma.za müracaat etmelidirler. 

iş aranıyor 
BiR HANIM - Uygun bir ,eraitle 

bürolarda kitabet işlerinde çalıpnak ar
zu ediyor gazetemize 1\1. M. tahriren 
müracaat. 

.. * * 
Orta mektep mezunuyum. Tüccar 

muhaıebeai bilirim, ticarethane, yazıha
nelerde çalııınm, tüccar kefil gösteri
rim. Milliy~tıe Kadri rumuzuna mü
racaat. 

bikini istiyo:rdu. Fak.at tatbik olsun, 
tadil ol.un, her halde bu itler Balkan 
misakının ve Milletler Cemiyeti misa
kınm çerçeveoi dahilinde ayni ali.ka
darlann ittifakı iri.aile yapıbnazsa, 

bir muharebe ile neticelenebilir. Bu
nun içindir ki Balkan misakı çok lü
zuınlu mı:ir mukaveledir, 

* * * 
'Arabistan'Ja harp: 

tiarp harp derken, nihayet bir mu
harebe batlacfı. Fa.kat çok tükür Arar 
biatan'dadır. Bu mmtabdan batka 
Avrupa veya Aaya'nm her hangi bir 
nuntakasmda olsaydı, bqka memle
ketlere sirayet edebilirdi. Harp - hem 
de remni h«rp - Hicaz ve Nedt Kra
lı lbcıüsaüat ile imam Yahya arasın
dadır. ihtilaf tudur: Aair'iıa cenubun
da Talwune mmtaka1111111 aidiyeti Hi
caz ile Yemen araımda ihtilaf halin
dedir. Bir kaç sene eVTel, lbnüuüu
dun ukerleri bu mmtakayı iıgal et
mişlerdi. Sonra ahalinin ınemnun.iyet
&izliği karşumda tahliye ettiler. Bu
nun Üzerine bu mıntaka.yı imam. Y ah .. 
ya İtgal etm.İ§tir. lbnüssüut bu iıcali 
tannnadığmdan meselenin müzakere 
ile halline çalıtılacakb. Fakat lmam 
Yahya ansızın taarnıza geçtiğinden 
lbnüssüuda harp ilan ebniıtir. 

Arabistan yaronada.amda bu iki A
rap hükümdarı arasındaki harbin ne 
netice vereceği mallim değil. Gerçi Hi
caz ve Necil ile kıyas edilirse Yemen 
zayıf bir manleketıir. Fakat harp 
mmtakasınm coğrafyuı Y emen'lilere 
yardım ediyor. Sonra imanı Yahya da 
iatihfaf edilecek bir düpnan değildir. 
Bu muharebede Arabistan haricinde 
kalan devletler için teoelli noktuı, 

mücadelenin kum &ahralarıru qarak 
dışarıya çıkmaaına en küçük bir ihti
mal bile mevcut olmama&nıdadır. 

Ahmet ŞOKRO 

gun içini çekiyor: 
- iyiyim ... 
Bunu söylerken aesi bir billur 

gibi kırılıyor. 
- Bugün, iyice görüyorum! 
Demeğe de çekiniyorum. Gözle

rimin içine bakıyor: 
- Her gün, iyiliğe doğru gidi

yorum. 
Bunun mana11: 
- Her gün, ölüme doğru gidi

yorum! 
Evet, batka bir ,ey değil ... 
Bu sessiz, gizli sitemler, serze

nitler, insana, tiki.yetten, isyan
dan daha ziyade dokunuyor, daha 
acı geliyor! 

-Şubat-
Geceleri uyuyamıyorum. . • Sa

bahlara kadar, odamda, sobanın 
kenarında oturuyorum... Kafamın 
iç~ bom bot. • • Hiç bir tey dü9üne
mıyorum. 

Sinirlerim, bir hasta ezikliğile 
sızlıyor ...• 

Doktor Nüzhet Süleymana da 
soramıyorum. Ont!'ıı yüzündeki 
mağmum karaltı, beni sormaktan, 
tafsilat istemekten korkutuyor ... 

Halim Siret, görünütte mütees
sir ve karısına kartı gayet nazik, 
mütfik .... Bu nezaket ve şefkatin 
de sahte olduğu muhakkak ... Karı-

Ahmet Celimin Leyla isminde 
bir metresi vardır, beraber geçinip 
giderler. İkisinin de biribirlerini 
çılgınca sevdikleri iddia edilemez. 
Birle,ik geçen hayatları nihayet 
bir alışkanlıktan ibarettir. 

Fakat bu Ley)a da yabana atı
lacak bir kız değildir. Bir defa gü
zeldir, herkesin hoşuna gidecek 
güzellerdendir. Tatlı bakışlı, iri 
gözleri vardır. İnce ve çıkık du
dakları hoştur. Bacakları enfestir. 
Sonra da kendisine yakıştırarak 
giyinmesini gayet iyi bilir. Onun 
içindir ki Ahmet Cemil bu kadın
la sokağa çıkmaktan haz duyar. 
Leylaya Erenköyünde bir de kö1k 
tutmu§tur. 

Ahmet Cemil zengin bir tüc
cardır, otomobili vaı:tdır, cuma gün
leri Leyla ile beraber uzak gezin
tilere çrkarlar. 

'!• "' "' 

Talih bu! Günün birinde Leyla
nın kötküne bakan küçük köşke 
yeni biri taşındı. Zeki Arif Bey .• 
Bu adam ayda yüz otuz lira kadar 
para kazanan bir memurdu. Fakat 
iri yapılı, iri siyah gözlü, levent 
bir adamdı. Bir sabah Leyla pen
cereyi açarken, açık ommlarını Ze 
ki Arifin bakışları diken gibi iğ
neledi. İki gün sonra tebessümler 
teati etmcğe başladılar. Bir hafta 
sonra Caddebostanında, Pendik -
te, Y ad<acıkta kolkola cevelanlar 
oluyordu. 

Bir gün Leyla bir yolunu bulup 
Zelci,yi Ahmet Cemille tanıştırdı. 
Artık Leylanın köşkünde tavlalar, 
pokerler de başlamıştı. Komşular 
gayet İyi geçiniyorlardı. 

'i- "' 'i-

Aylar geçti. Zeki ile Leylanın 
muaşukaları bütün hararetile de
vam ediyordu. Ahmet Cemilin hiç 
bir şeyden §iıphesi yoktu. Her sa
bah İstanbula iner, işinin batına 
gider, akşam dönerdi. Günlerden 
bir gün nasıl oldu .ıa erken ki>,ke 
döndü. Bir rle ne görsün? Zeki Bey 
efendi sanki kendi evinde imi1 gi
bi Leyliinın odasında değil mi.? 

Ahmet Cemilin beyni attı. Fa
kat tasavvur ettiğiniz tarzda bo
ğazlaflD& olmadı, tabanca patla
madı. Ahmet Cemil azim serveti 
karşısında muayyen mallflı bir me
murun rakip olamıyacağını zanne
diyordu. Kendi parasının kuvvetine 
inana inana,- Leylanın da a§lana 
inanım§tı. Fakat hakikatle karşıla
§ınca ıatırıdı. Maamafih derhal ken 
disini toplayarak, solden geri indi 
ve kötkten çıktı, gitti. 

Üç dört gün görünmedi. Günün 
birinde kötke döndüğü zaman, Ley 
la ne olacak diye merak içHıdeydi. 
:Ahmet Cemil gayet eakindi. Sade
ce dedi iki: 

- Zekinin köşküne uğradım. 
Kendisini bir mesele için çağırdım, 
şimdi gelecek. 

Filhakika az sonra Zeki geldi. 
Ahmet Cemil dedi ki: 

- Leyli zaten benim karım 
değildi. Serbestti. Fakat yalnız bir 
kadrndır, ben kendisini kat'i suret
te bırakmağa karar verdim. Ancak 
sokakta kalmaması için istediğim 
şey şudur: İkiniz evleniniz. 

Zeki şaşırmıştı. Derin bir saa
det içinde f.,r ahladr, genişlik duy
du. 

lf "' "' 
Zeki ile Leyli evlendiler. Genç 

kadın artık domobile, şatafata, 
lükse, ağır tuvaletlerı- '\ edl\ etmiş
ti. Hatta yaınalı çoraplar giymeğe 

sının ölümü, ona ufuklar açacak ... 
Bu nezaket ve tefkat, ilerde kona· 
cağı serbestiye kar•• b ir taviz ... 

Mesture'nin hastalığr, timdilik 
bir dükkan sattırdı. Eğer daha u
zarsa, geride kalanlar da tehlike
ye girecek ... 

O, kurtulsun da, her pahaya o
her neye mal olursa olsun, ehem
miyeti yok. ... 

Halim Siret, dükkanın, değerin
den çok fazlaya satılmanna hayret 
ediyor: 

- Bu dükkan, dünyada iki bin 
lira etmezdi ... Ben, ancak bin iki 
yüz, bin üç yüz; haydi, haydi bin 
bet yüz tahmin ediyordum. Alan 
•a tüccar! Bu itlerden anlaınıyan 
adam da değil .•• 

Ben, onun bu hayretine omuzla
rımı kaldırıyorum: 

- Ticaret i9leri belli olmaz .. , 
ihtimal ki o dükkan, onun için la
zımdı ... Yer meselesi, mliim ya ..• 

Halim Siret, bıt ihtimale de pek 
kanmı,, inanmıt görünmüyor: 

- Yam batındaki dükkinı bin 
bet yüze peki.la alabilirdi. 

- Belki de bir rekabet, filan 
vardır. 

- Sen, ne dersen de, benim ak
lım ermiyor! 

Onun, adeta bir •iki.yeti andıran 
hayret ve taaccübüne hiddetleniyo-

Bugün 1 PEK 
haftanın bliy· k muvaffakiyeti 

LİLİAN HARVEY 
tarafından temsil edilen 

Sarışın Kukla 
zengin sahneler - Muhteşım dekorlar, nefiı bir eser 

Ayrıca: Yunanistaoın 10 uncu Cumhuriyet bayramında 
Türk Tayyarec:Jeri ve izcileri. 

Saat 11 de tenzilitlı matine - ·15469) 

Paprika'nın yıldızı 

FRANZISKA GAAL 
Bugline kadar yaptığı filmlerin an güzeli an zengini 

ve ea çapkını o'a" 

ŞEYTAN KIZ 
ônnmtızdaki Pazar ıünü ı· p EK Sinemasında 

matinelerden itibaren 

SPOR 

Bugünkü 
Lik m·açları --Beşiktaş ve Galatasarayın. 

bugünkü maçları karşısında 
F.bahçe seyirci vaziyettedir 

Bugün Taksim. Vefa, Kadıköy 
F enerbahçe stadında da Galatasa
ray - Beykoz takımları kartıla.ta -
caklardır. Lik maçları tasnifinde 
Betiktaş ve F enerbahçe ayni pu -
vanla b14ta, Galataaarar ~a .onlar
dan bir puvan farkla ıkınc:ı gel -
mektedir. Bu itiabrla bugün Fener 
bahçe seyirci bir vaziyette durur -
ken en tehlikeli iki rakibinin maç 
yapina&1 alakaya değer birer ha -
disedir. · 

Bugün sizin ve bizim gibi, para · 
sını vererek yahut davetiyesinı göa 
tererek Taksim veya Kadıköy ııa -
balarına girecek Fenerliler zahi
ren le.kayıt bir seyirci gibi, fakat 
hakikatte doğrudan doğnıya ala -
kadar olarak B~ikt-.ın ve Gala -
tasarayın bir mağlôbiyete uğrama 
sını, hiç değilse berabere kalması
nı dört gözle bekliyeceklerdir. 

Bunun için bugünkü maçl;:;'m, 
oynayacak takımların taraftarlan 
kadar ve belki de daha fazla F e -
ne..hahçe\ile( indinde bir ehemmi
yet; vardır. 

Bir an için kendimiiz herhangi 

batlamışcı. 
Alnnet Cemil, ara sıra Leylaya 

tesadüf edene sthhatıni, kocasının 
sıhhatini sor·u, geçer giderdi. O 
zaman Leyla eski adamının zen
ginliğini bertaraf, hakikaten güzel 
olduğunu da düşünmeğe başlamıt
tı. 

Nihayet öyle bir vaziyet hasıl 
oldu ki Leyli, bu sefer Ahmet Ce
mil ile kocasma ihanete başladı. 

,. "' "' 
Zeki Arif çok geçmeden vaziye

ti anladı. Maatnafih hiç sesini çı
karmadı. Çünkü aradan çok zaman 
geçmeden karısının tuvaletleri ye
nilenmiş, yepyeni İpek çoraplar, 
iskarpinler, şapkalar çoğalmıştı. 

Köyde itibarları arttıkça artmış
tı. Zeki kendi kendine şöyle düşü
nüyordu . 

- Doğrusu bu dünyada her ıey 
nisbi imiş. Saadet bile •• , 

SEM 

rum: 

- Herkesin kirından,zamrından 
sana, ne, rica ederim? A lan tiki.
yet etmiyor ki. . . Seni duyan, ce
bine para girdiğine memnun olma.. 
dığını sanır. Bin liraya satını• ol
saymıt11n sevinecekmifsin galiba? 
Bu ite müteessiraen, götür, para
nın üstünü geri ver •.. 

Halim Siret, taaccübünde, hay
retinde haklı. . . O, dükkan bin li
raya güç satılırdı. Bakımsızlıktan 
pek harap olmuftu, esaslı tamire 
muhtaçtı. Yeri de, pek iflek, pıya
sa değildi. iki bin liraya sablmaaı 
bir piyango sayılır. 

Fakat Halim Siret, dükkanı sa
tın alan tüccarın, benim adamım 
olduğunu nereden bilsin? 

-Nisan-
Mesture, biraz iyiliğe yüz tutar 

gibi oldu. . . Yoksa, bi,:im gözleri
miz, onun hastalığına alışb da, öy
le mi görüyoruz? 

Dudakları gülüyor ... Evet, yüziı 
değil, gözlerinin içi, sadece dudak
ları gülüyor ... 

Doktora soruyorum: 
- Mesure Hanım, biraz toplan

dı, değil mi doktor? 
- Ahvali umumiyesinde ha1·li 

fark var. 
- Müspet mi, menfi mi? 
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Onümüzdeki Pazar ve Pa:Zarteıi g 

!eri matine saat 17 de 
FRANSIZ TiYATROSUNDA' 

mahalli Opera heyeti tarafından 
TRAVIATA 

opıera11 temsil edilecektir. 

Asrın umdeoi "MiLLiYET" tir· 
~·~~~~~~~~-ı 

ABONE ÜCRETLERİ : 
Türlıtiy• İçin Har iç i(I• 

L. K . L 1'· 
3 aylaii. • • • • • • • • 4 - 8 -
6 " • • • • • • • • • 7 50 14 -

12 " ••••••• •• 14 - 25 -

Gelen evrak geri verilmez.- Müddeti 
•eçen nüsh•lar 10 kuruıtu1'.- Gaze te 
matbaaya ait itler için. müdiriyeto mür• 
c.aat edilir. Gaı:etemiz ilanlar•n mea'uli,.... 
tini kabul etme-ı:. 

bir Fenerbahçeli yerine koysak 
mizden fC>yle bir mülahaza ve tc 
menni geçireceğimize füphe e 
yiniz: 

"B-.ikt~ takımı, menim ha•lt 
gıcmdaki kadar iyi oynayamadı~ 
nı son zamanlardaki maçlarda giJ. 
terdi. Vakıa, Vefa-Kumkapının ~ 
•iktatı yenmesi beklenemez. F aW 
Betiktaş takımınrn mevsim b&fl~ 
dakile timdiki oyun farkından 1! 
tifade etseler de fU Vefalılar lı~ 
beraberlikle itin içinden ııynle~ 
!ar ••. Böyle bir fey olSll Beşik_, 
birkaç hafta evvel bizi üç puP 
geçerken bir puvan qağımıza el~ 
müt olur. Galatasaraya gelince 
bu sene bizden batkasına yen~ıı_'! 
di. Yalnız Beşiktaşla iki defa bl". 
bere kaldı. Biz onlardan bir p~ 
üstteyiz. Galatasarayın her ,eı1 
lik maçında Beykoza takılması 
onunla hiç olmazsa berabere I<~ 
ması ananesi icabıdır. Bu sene eli 
ha bunu göremedik. Bugün bııl 
bu an'anesinden vazgeçmezse de• 
puvan da oradan kazanmıt olıı~ 

Kendimizi sırasile bir Betiktılf 
bir Vefalı, bir Galatasaraylr, ~ 
Beykozlu yerine koysak yukarı 
ki sabrların büsbütün aksi bir ~ 
lahaza yürüteceğimiz tüphesizcl~ 

Merak etmeyiniz, hiç bir wJ 
tan değiliz. Onun için lehte ve 
aleyhte hiç bir temenni yürütuıO 
yoruz. Daha doğrusu hepinizin ti 

• • • t" k d' o t 1 
mennıaıne ıt ıra e ıyoruz. s 
rafını sahada halletmek her ~ 
mın kendi vazifesidir. 

s. c. 

- Şimdilik müspeL • 
bir fey denemez. 

- Bir korku yok ya? 
- Ne gibi korku? .• 
Bu korkuyu açıkça söyleıııe~ 

cesaret edemiyorum, doktoruıı 1' 

züne bakıyorum. Doktor, dunı1°" 
yutkunuyor, dütünüyor: c 

- Şimdilik yok! .. 
Fakat bti "timdilik" kaydı tJ 1 

zamana kadar? Demek ileride ~k 
hakkak bir tehlike var! Bun~, 
büsbütün kurtulmak, sıyrılmak ""' 
bil değil mi? 

-7-

Mesture, ilkbaharı, ne,e içİ't. 
geçirdi ve mes'ut bir yaz g~-"' 
Korkularımız gittikçe azallYf' 
met'um tehlikeyi unutuyordu!<· ııif 
kat sonbahar, dalında kırılan.. el' 
çiçek gibi onun boynunu bükut' E 
di. 1 d. 

Öksürükler, aman vermez bir ti fı 
!et, insafsız bir şiddetle, onu •~ :.n 
mıya batladı. Netide'yi kabil ol~ 
ğu kadar seyrek, hastanın odaJ1 rn 

çıkarıyorlar. . . • ~ d 
Yağmurlu, ka.avetlı bır eylııl 

tamı .•• 
-Bitmedi--



• 
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~~!~_::d:~:~~~~en ~::~~.:'!1i!~r!=:!.. \/ 
~~ yerlerden çok, hem de <,'"'k güç Janet'i sinir içinde ve bitap bir 
tür. Bunun bin bir türlü sebepleri halde bulmuş. Öyle ya, zavallı ka
var. Fakat asıl mühim "ebep ~u- dm bütün telefonlara cevap ver
dur: ~T~İ~erin ufak tefek kavgala mek, fayiayı tekzip etmek için az 
rına,. ıhtılaflarına, kıskançlıkları- kuvvet ve kafa mı 'larfetti? Bu se-
na vakıf _ola.nlarrn adedi ne kadar fer de kocasına çıkıfmlf! 
çoksa, o ızdıvaçtan da o kadar hıı 
yır kalmaz. 

Hoollyvood dünyanın "en bü
yük küçük fehri" dir. Hollyvood' 
da her düğüne bir projektör cevri 
lir ve bütün teferrüat mikro~kop 
adeıeıinden geçer. Bir defa Holly 
vood halkı kadar müthiş geveze ve 
dedikoducu insanlar yoktur. 

Janet Gaynor ile Lydele Peck 
yalnız Hollyvood'un değil, bütün 
dünyanın nazarları önünde ev!en
diler. Bu da pek tabii'dir. Çünkü 
Janet Gaynor yalnız Hollyvood'un 
değil, bütün dünyanın tanıdığı 
maruf yıldızlardandır. 

Bir akfam Janet annes'yle be
raber tiyatroya gİtmif, kocası o 
gece oynanan Shakeıpeare'in piye 
sini sevmediği için karısına refa
kat ebnemif. Olur a .. O gece tiyat 
ı·oda bulunan bütün Hollyvood'lu
br gözlerini dört açmıtlar, nefesle 
r:ni tutarak birbirlerine !ormuş
lar: 

- Lydell Peck nerede? Mesele 
anlatıldı. Zaten bu izdivacın uzun 
aürmiyeceği malilındu. 

Ertesi gün bütün Hollyvood bu 
meseleden bahsetmif. Artık Janet
in telefonu gırla ifliyormuf. Arka 
dqları soruyor, gazeteciler soru
ywr, takdirkarları soruyor, uzak
tan yakından, kendisiyle alakadar 
.')tüdyolar soruyorlar: 

- Sahi mi? Lydell'den ayrılı
YOl'Dlufıunuz, öyle mi? 

- O gece tiyatroya gelseydin, 
bütün bunların hiç biri olmazdı. 

Kadın sinirlenip hiddetlendik
çe, bu sefer kocası da kendini tu
tamarnıf. Haydi! llk kavga .. 

Bir aktam da Jack Gilbert ile 
karısı lna Claire daha bofanma
dan evvel bil' lokantada yemek 
yiyorlarmıf. S!lhne ile ekran hak
kında bir mübahase ve bir müna
kata cereyan ediyormuf. Olur a ... 
Fakat sofrada da daha bazı zevat 
hazır bulunuyormuf, bunlar müna 
katayı derhal not etmiJler. Artık 
o hafta karı koca nereye gitseler, 
kartılarına biri çıkar, lokantadaki 
"k " b b' . o avga nın se e : nı sorarmıf. 

zam:ın J ack ve lna anlamıtlar ki, 
hakikaten ikisi de birbirlerile ge
çimsiz mahluklardır ve botanmıt· 
lar. 

Meşhur tenor Jozef 
Şmit şehrimizde 

Son zamanlarda şehrimizde ses 
ve çalgı komerlerine rağbet art • 
mıftır. Bu defa da, ( Dünyayi do la
latan farkı) filmile 9ehrimizde ta
nınmıf ve takdir edilmit methur 
tenor Jozef Şmit şehrimize gelmit 
tir. Joıef Şmit Saray sineması sa
lonunda 7 Nisan cumartesi günü 
saat dokuzda bir konser verecek • 
tir. 

(Altın arayan kızlar) filminden tO 

~I 

Janet bittabi fatırıp li:almıf. Fa
l:at meselenin nereden çıktığını an 
!1yınca hayreti dubala olmuf· 

Bu sanatkar sesinin güzelliği i
le bütün dünyaca tanmmıttır. (Dağlar Krzı) filminden bir parça .• 

~ ,_E_l_hanı __ ra-_:-L-e-b-le-b-icı-. -H-o-rh_o_r_ıa • 
ı' ia · M aı:ar M <Zrf1 
' ipek- Sanpın Kukla 

HalUınm fllmlarl 

i Melelr - Bir gönülde iki sevda 
Saray - Sefiller 
Sümer - Dağların kızı 
Türk - Altın a;rayan kızlar 

ELHAMRA 

Leblebici 
Horhorağa 

(Türkçe operet) 

Macar marşı 
(Almanca) 

dl: Bu iki filmden birincisi ipek ve 
E.lharnrada gösterilmekte idi. Şe • 

W hır Tiyatrosu artistleri tarafından 
oynanmıt çalgılı bir filmdir. 

ikincisi olan Macar Martı gü • 
~ zel bir eserdir. Bu film de iki hafta 
ıJ. evvel Melek ainemasıuda gösteril

mekte idi. Bu filmi Güıtav Frölih 
ile Kamilla Horn oynamıtlardır. 
iPEK 

Sarışın kukla 
~ ( İngilizçe) 

Oynayanlar: Lilian Harvey. Ge 
ne Raymond. 

. Bu film faYanı dikkat ve güzel 
bır eserdir. Lilian Harvey bu film 
de b"' b'"tü' b us u n -.ka kompozisyon 
)'apmaktadrr. Filmde genç erkek 
roı · · ·· unu Yapan Gene Rayınond gene 
·~ taY~ı dikkat Amerika artistle: 
rındendır. Filmde b"'·"'"- b' k . u,..,. ır ı • 
aım •fgal eden kuklaların gerek o-

d~nu, gerek tertibatı cidden güzel
ır. 

Filmin mevzuu bi kukl 
b. ' r a oyun. c ıunun ır ıren.. art' t k d • -,.. ıa a ını sev 

ın ı ve onun kuldalar 
k d d mı yapma-

11, a mm a bu &fkı bild' x· h ld 
L d' . k d" k ıgı a e aen ını en ı uldaırndan kıaka 
ıınasıdır. n 
MELEK ---· 
Bir gönülde 
İki sevda · 

( İngilizçe) 
Oynayanlar: Frederik March • 

Gary Cooper • Miryam Hopkins 
Bu film meşhur rejiıörlerden 

E~est Lubitsch'in eserlerinden • 
d_ır. :5~nenin çok fayanı dikkat bir 
fılmıdır. Uç meşhur artistin oyna· 
mıt olmasından batka güzel fotoğ 
rafları da vardır. 

Mevzu timdiye kadar pek az te
:as edifınit orijinal bir mevzu • 

ur. Bir kadın iki arkadaşı ayrı ay 

- . ... - -- -

(B;r gönülde iki seuda) filminden bir sahne 
rı ve ayni atkla sevmektedir. Fil - ı TURK 
min bütün kuvveti bu atkı anlatma 1 
sında ve onun psikolojisini izah et ı 
mesindedir. Eaer güzeldir. 
SARAY j/ 

Sefiller 
(Fransızca) 

Oynayanlar Harry Baurc • Flo • 
relle • Vanel Moreno. 

Büyük filmin ilk kısmı tekrar 
gösterilmeye batlanmıttır. Geçen 
hafta da yazdığımız gibi bu film 
Fransızların çevirdiği en büyük ve 
en muvaffak bir filmdir. Harry 
Baurc harikuladedir. 

SUMER (Eaki Artiatilr) 

Dağlar kızı 
( İngilizçe) 

Oynayanlar·. N B 
B ancy ravn. etty Stockfeld. 

Bu f'.lm. çok hareketli ve heye • 
canlı hır fılmdir. Hatta b" . 
A 'k . . ır nevı 
merı an fılmı çeşniei vardır. 

. Fi~~i~ m~vzuu bir haydut çete. 
sı reısının hır valinin kızile · 

. b 1 sevı•-
meıı ve o se ep.e halcumet ku 
vetlerile çarpı~macıdır. Film ent: : 
resandır. Sarışın KuMa filminde Lilian 

Harucy 

Altın arayan kızlar 
(Fransızca) 

Oynayanlar: Joan Blondell • 
Pirby Keeler. 

Bu film zengin ve güzel bir film 
dir. Şayanı dikkat sahne tertibatı 
re muzikaaı vardır. 

Mevzuu: Genç ve fakir bir kızın 
zengin bir aileye· mensup bir bes • 
tekir ile sevitmeai ve genç beste
karı bu qkmdan vazgeçirmeye ge 
!enlerin de batkalarını severek 
kendileri de qık olınalarıdır. Film 
Afyanı taniyedir. 

Atlara isim 
Şöhret kolay fCY değildir. Hot 

tarafları olduğu gibi nahot tarafla
rı da vardır. Nitekim geçenlerde 
Paris Hipodromlanndan birinde 
bir at kafusunda kaza~a~ ha-!"a· 
nın ismi Azais idi. Aynı gun dığer 
bir kotuda Annabella İsmindeki 
hayvan birinci gelmittir. Yanf hay
vanları içinde bir tane de Pola 
Negri adını ta,ıyan kısrak varmıt 
iOma timdiye kadar hiç yarıf ka· 
zanarnamıf ... 

Sizin İsminizi böyle yarıt hay
vanına yahut bir köpeğe koysalar 
ne yaparaımz? 

[ Sinema h•lt•r••r• ( Amerikada 
-.-ı-934--t'--.n-.-.m-;'-.. -n"-is,-i _z_arf_ın_.da Sinema sanayii 

Berlinin 388 sinemasma 5,063,706 
ıeyirci gitmiftir. 

., Wurteınberg sansörü Tarzan 
filmini yasak etmi,tir. 

., (Ahlak ve akıl) ismindeki 
film menedilmi,tir. 

AmerikaJa: 
., Hollywood'da Marlene Diet

rich'in sinir hastalığına tutulduğu 
rivayet edilmektedir. 

., Maruf Amerikalı artist Paul 
Mini karisile beraber Rusya se
yahatinden avdet etmittir. 

., Kay Francis kocası Kenett Mac 
Kenna ile olan botanma davasını 
kazanmı,tır. 

"Mefhur Amerikalı tenör Law
rence Tibbett yeni bir operet çevi
recektir. 

lngiltereJe: 
• Bir sinemacı kafilesi (Arzr 

memnu) filminin harici manzaraJa. 
rını çevirmek üzere Rusyaya git-
mittir. . 

ır. Sinema artistleri menfaatıne 
gösterilen bir filmde bir milyondan 
fazla hasılat olmuftur. 

"" Maruf lngiliz edibi Oacar Wil
de'in gene pek methur bir eseri o
lan (Dorian Gray'ın resmi) ismin
deki roman filme çekilecektir. 

M acariatanda: 
" Yeni bir firma (Macar rapao

disi)ni filme çekmektedir. 
• Macar sanıörü Fiaco eıı:preH 

filmini menetmit ve (ıekizinci Han 
rinin hususi hayatı) filmini de 16 
yatından küçük çocuklara yasak et
mittir. 

"' Milton "Kont Obilgado" is
minde bir film çevirecektir. 

.,. "Kan kardetliği" ismindeki 
film Almanyada menedilmittir. 

• Almanyada Hitler filmleri ha 
aılat yapmıyor. Halk ecnebi filmle 
rine rağbet gÖDterdiğinden, artık 
siyasi filmler gösterilmiyecektir. 

• Almanyada bestekar Franz 
Liszt'in hayatını gösteren Rapao
d ie isminde bir film çevrilmekte
dir. 

"' Em:.I Janning "D'emir Küa
tav" isminde bir film çevirecek
tir. 

"' "Sefiller" filmini çeviren Ray 
mond Bemard ı'mdi de methur 
"Tataraakonlu Tartaren" İ filme 
almak niyetindedir. Alphonse Da
udet'in bu eğlenceli romanı bir 
zamanlar bizde de Türkçeye çev
rilmitti. Tartarin rolünü Raimu a
lacaktır. 

• John Barryınore "Yirm'nci 
Asır" i t'IDİnde bir film çevirmekte 
dir. Esi Carole Lonbard .. 

* Gene Alphonıe Daudet'nin 
"Safo" ıu filme alınacaktır. Ko
medi F ranaez artistlerinden Ma-

Evvelce bir kanaat vardı. Sine
ma sanayiinin bilhassa filmciliğin 
Amerikada b~ta geldiği zannedi
lirdi. Halbuki son yapılan istatis
tikler bunun aksini göstermi~tir. 
Bu İstatistiklere nazaran film sa
nayii 76 ncr gelmektedir. 1925 film 
iıtihaalitının yekunu 2 milyar 500 
?>ilyon. ~ranga varmı,tı. Ayni sene 
tp ve sıcım sanayiinin yekUnu da 
bu kadardır. Şilte ve döfelc aanayi
inin yekunu ise biraz daha yüksek
tir. Ve 2 milyar 800 milyon famk
tır. Pastacılık ve dondurmacılık İ· 
tine gelince o kıyas kabul etmiye
cek kadar yüksektir. 7 milyar 200 
milyon franktır. Yatak yorgan gibi 
feylerin haydi bir yel<un tuta=ğr
nı kabul edelim. Lakin pasta ve 
dondurmacılığın bu kadar yüksek 
yekun tutu,u garip değil mi? Bu ol
sa olsa o zaman içkinin yasak ol
maunın bir neticesidir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••v••••••••• .. ••••••••••••• 
dam Mary Marquet ilk defa ola
rak bu filmde rol alac:aktrr. 

Bu fılm Nisan ortasına doğru 
ikmal edilecektir. 

* Standhal'in "Kırmızı ve Si
yah" ismindeki kitabı filme alına 
caktır. Baf rolde Gustav Froelich .. 

., Dolly Haas Drest, Leipzig ve 
Chennitz'de bir tiyatro turnesine 
çıkmı,br . 

* Kanada ve Amerikada dört 
yüz on iki sinema tiyatrosu var
mı,. 

'1- s:nemayı bırakıp sahneye ge 
çen Corminne Griffith'in yakında 
bir film çevireceği söyleniyor. 

., "Pompiyeinin r.on gün!eri" 
ile " lrano Duberjerak" renklı ola
rak filme alınacaktır. 

"° Franceaca Bertini'nin evvelce :.. 
Franaada seHİz olarak çewilen 
Odette filmini ltalyada sesli ola
rak çevireceği söyleniyor. 

&rom ura\ 
• Kno\l• 

2.S senedenbea' 
sınırıeıt 
tesldD edld 
_... .. hernk' 

ichlik.:- tııd olun3" 
en çolı il 
bir Ulı;b• --...,_... ... ::-:----..... ~ 
..... ----10 " ·~~.!..!.. "' ..... ..,. ... 
'~··---·--
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.Kemal yolundadır İlmi 
-o-

"Gazi bu eserile şimdi
den memnun olabilir" 
Üniversite ıslahatı hakkında hü

'Wmete bir rapor veren profesör 
M. Malche'in memleketi olan İı
viçreye avdet ettiğini yazmııtık. 

Profesör hareketinden evvel 
"Hakimiyeti Milliye,, gazetesinin 
ıehrimiz muhabirine ünrversitenin 
bugünkü vaziyetinden bahseder -
ken ıunlan söylemiıtir: 

- "Bu eser bugünkü halinde 
bütün kusur ve noksanlarından kur 
tulmuı olmasa bile kaniim ki za
man ilerledikçe memlekette üni • 
veraite ıslahatının neticeleri lnki.
ıaf edecek, bizzat üniversite en 
kısa zamanda en yüksek kemal 
derecesine varacaktır. Türk ve 
ecnebi hocalar aruında en tam bir 
dostluk ve kartılıklı bir emniyet 
vardır. Bunların hepsi de büyük bir 
milletin terakkisi için çalı!tıkla
rını bilmektedirler. 

Milletleri biribirine bağlıyacak 
olan ıey medeniyet ve irfan yolun
daki terakkilerdir. Üniversite İn
kılabını evvelden k.ararlathran ve 
yapan Gazi , eserile şimdiden mem
nun olabilir. İnkılabın istikbali 
bilhassa vazifelerini ifada bütün 
varlığı, azmi ve sevgisi ile çalışan 
Türk gençliği emindir. Umarım 
ki, hayır eminim ki bu Türk genç
liği bir gün memleketin yüksek 
mevkilerini ihraz ettiği zaman Ü· 
niverıitede öğrendikleri şeylerden 
vatanlanna büyük menfaatler te
min edeceklerdir. Gazi Hazretleri
ne ve daha geçen gün lutfetti'kleri 
bir mülakat eınasmda ıslahat ne
tayici için en cesaretbahş beya
natta bulunan Başvekil lamet Pa
ta Hazretlerine ve mesaim esna
sında daima 'himaye ve alakalarını 
gördüğüm Maarif Vekili Hikmet 
Beyefendiye teşekkürlerimi arze• 
derim. 

T esi$ işindeki yorgunluklarımı 
gördüğüm alaka ve himaye saye
sinde hiç hissetmediğim vazifem
deı> ayrılırken üniversitenin ve 
burada bulunduğum esnada ken
disini yakından tanıyıp sevmiş ol
duğum necip ve büyük Türk mil-

• Jetinin terakki, saadet ve ikbali i
çin samimi ve har temennilerimi 
size söylemekle bahtiyarım. Tür
kiyeye aaadeller dilerim. Y aşasm 
Türkiye.,, 

POLiSTE 

iki hırsız 
Tophanede Kafesçi sokağında 

ıs numarada oturan Hasanın oda
ıma hırsızlık maksadile girdiği 
anlaşılan Aıif Hikmet ve Naim is
minde iki kişi yakalanmı§tır. 

Evde hırsızlar 
Yenişehirli kıpti Yaşar ve Mua 

tafa, Kaaımpaşada kaptan mahal
lesinde Hamam sokağında 3 nu
maralı Rabia hanımın evinden bir 
:•organ, bir yatak çarşafı, bi.r ha
mam takımı çalarak kaçmak ister
lerken yakalanmıtlardır. 

Gülhane müsamereleri 
Mutat Gülhane müsamereleri, 

8 Nisan Pazar günü saat dört bu • 
çukta yapılacaktır. Arzu eden he
kimler ittirak edebilirler. 

Tarihi roman: 104 

Istılahlar 
-o-

Her zümreye ait komis
yonlar teıkil edildi 
Liselerde okunan derslerin il

mi ıstılahlarını tesbit için her züm
reye dair komisyonlar teşekkül et-
miştir. • 

Bu komisyonlar İstanbul erkek 
lisesinde içtimalarına başlamışlar
dır. 

Dün de riyaziye ıstılahlarını tes
bit eden komisyon toplanmıştır. 

Üniversite talebesi kitap istiyor 
Üniversite talebesi, imtihanlar 

yaklaşmakta olduğu halde henüz 
ellerinde kitap bulunmadığından 
ıikiyet ederek, üniversite rektör
lüğüne müracaat etmişlerdir. 

Bu sene hemen bütün ders pro
gramları değiştiği için eski kitap
lardan istifade edilememektedir. 

imtihanlara (28) mayısta baş
lanacaktır. Üniversite rektörlüğü 
kitapsızlık meselesini tetkik etme-
ğe başlamıştır. · 

Okutulan dersler 
Maarif v.,ki.leti mekteplere bir 

tamim göndererek derslerin şimdi
ye kadar ne kadar okutulduğu
nu, daha okunmamış hangi bahis
ler olduğunu sormuştur. Lise mu
allimleri bu hususta birer cetvel 
hazırlayarak vekalete gönderecek
lerdir. 

Di~çi m 3ktebi talebesinin çayı 
Dişçi mektebi talebesi dün To

katlıyan otelinde muallimleri ile 
arkadaşları ~erefine bir çay ziyafe
ti vermişlerdir. 

Yeşil Hilal müsameresi 
Dün Yeşil Hilal içki aleyhtar· 

ları cemiyeti tarafından T epebaşı 
belediye tiyatrosunda bir müsame
re verilmittiı-. 

Müsamereye istiklal marşı ile 
başlanmıştır. Bundan sonra cemiı
yet azasından dOktor İbrahim Za
ti Bey içki aleyhtarlığı hakkında 
bir konferans vermiştir. Onu ta • 
kiben doktOT Fahrettin Kerim B. 
de ayni mevzu etrafında İstifadeli 
bir konferans vermiştir. 

Bundan sonra bir genç tarafın
dan içicinin mazarratlannı izah e
den bir monolog söylenmit, Tarık 
Arif Bey de bir tablo temsil et
miştir. 

Cüm~uriyet gençler mahfeli ta
rafından "Beni yalnız bırakın,, pi
yesi (Mahcupluk yarışı) ünvanlı 
bir komedi temsil edilmiştir. Genç
ler temsillerde çok muvaffak ol • 
muşlar ve alkışlanmışlardır. 

Müsamerenin nihayetinde ce
miyete yeni giren azanın ant içme 
merasimi yapılmıştır. 

Tiyatrolar 

Yeni bir operet heyeti 
Beıtekir Muhlis Sabahattin B. 

"Muhlsin çocukları büyük operet 
heyeti" namile bir operet heyeti 
vücude getirınittir. Heyet ilk tem
sil olarak Betiktaşta (Suat Park) 
tiyatrosunda "Gör ve dinle" ismi
le büyük bir operet revü temsil e
decektir. "Gör ve dinle" besteki • 
rm yeni ve fantazi bir eseridir. 

Güneşin Oğlu 
Diyerek, genç kızı kucakladı .. 

'.Alnından ve aaçlannda öptü. 
- Söyle, gece yarısından son

ra buraya ne cesaretle gelebildin? 
Hamat dilberi yavaf yavaf anlat

tı: 
- Senin karargah gerisine atıl

dığını haber alınca, arkana adam 
koydum. Bulunduğun noktayı gün
düzden öğrenmiştim. Çalıların ara
aında sinerek ve kumların üstünde 
sürünerek, nöbetçilerinize görün
meden geçtim .. Seni nefesinden ve 
boyundan tanımıştım .. Nihayet ara
ya araya buldum. 

Baykut'un kalbi bkanacak, ko
pacak gibi çarpıyordu. 

Bu dakikada bu güzel kızı rüya
sında bile göremezken, şimdi karşı
sında, yanında.. Kolları arasında 
bulunuyordu. 

- Ben artık seni unutmu~tum, 

Semira ! Çünkü ... 
· Boğaya mağlup olduğunu ima e
derek, sözlerini tamamlayamadı .. 
Yutkundıı .. Bu sözleri söylemeğe 

Yaz.an: lskender FAHREDDiN 

cesareti yoktu. 
Bir genç kıza, böyle bir arslanın 

yenilmesinden bahsetmesi çok a
cıklı olacaktı. Sustu .. 

Fakat, Semira i~:e ruhlu ve ze
ki bir kızdı. Baykut bu yüzden ne 
kadar çok müteessir olduğunu, sı
kıldığını anlamıştı. 

- Sen yenilmedin, koca arslan ! 
Evvela galip gelen sensin! 

Diyerek delikanlıyı teselliye b&J
ladı. 

Baykut'a cesaret ve ümit verdi. 
- Sen boğuşmasaydın, reisiniz, 

o azgın boğayı yenebilir miydi? O
nu sen sindirdin.. Ayaklarında ve 
boynundaki kuvveti kestin. O ku
durmuş fakat çok yorgun ve bitkin 
bir halde iken, Bora meydana atıl
dı .. Boğaya sarıldı. ölmüş karganın 
leşini serçeler bile didikler ... Be
nim gözümde galip olan sensin .. Bo 
ğayı sen yendin, Baykut! Seni teb
rike geldim.. Seni, karanlıklar için
de selamlamağa geldim! 

Baykutun içine soğuk sular serpil 

J Himayei Etfalin 
Yardımları 

On beş günde 2,059 
çocuğa yardım edildi 
ANKARA, 5. A.A. - Himayei 

Etfal cemiyeti umumi merkezi,17 
mart 934 tar'hinden 1 Nisan 934 
tarihine kadaıı 2.056 çocuğa yar
dım etmiftir. Bunlardan 201 hasta 
çocuk ve kadın umumi merkezin 
polikliniklerinde muayene ve teda
vi edilmittir. Diş muayenesinde 
240 çocuğun d"tleri muayene ve te
davi edilmittir. 977 çocuk ve anne 
umumi merkezin banyolarından is
tifade etmittir. Süt damlası kısmın 
da 228 çocuğa 827 kilo bedava süt 
tevzi edilmiştir. Yardım iç'n mü
racaat eden fakir ailelerle çocukla
ra 384.000 kifiye para yardımı ya
pılmıttır. F akııı talebeler için açı
lan aşhaneden her gün 145 çocuğa 
sıcak öğle yemeği ve ayrıca 43 fa
kir talebeye de hergün 43 aaııdoviç 
verilmiştir. Ana kuvağı müessese
sinde gece gündüz bakılan çocuk
ların yekunu 183 tür. 

--o--

Çinin Bern sefiri 
Türkiye ile Çin arasında akte

dilen dostluk muahedesini İmza i
çin Ankaraya gitmiş elan Çinin 
Bern sefiri Mösyö Hoo dün An. 
karadan şehrimize gelmiştir . 

O•-------
YENi NEŞRIYA.T 

Açlık 
Norveç edebiyatının en kuvvetli eser

lerinden Müelliffi Knut Hamsun olan 
bu eseri Peyami Sefa Bey tarafından 
Türkçeye naldedilmİ§tir. 

Eserin mevzuu: Namus telakkisi çok 
kuvvetli fakat hayab daima hayal ve 
ıür zaviyesinden gören bir gencin izti .. 
raplı hayabdır. Günlerle, haftalarla aç 
kalıyor. Fakat ıukut etmiyor .. Bir gün 
nlhayet hakikat §İİr ve hayale galebe ça
lıyor. Bu hayalperest genç bir gemiye çı· 
rak girerek hayat mücadelesine atlıyor. 

Resimli Ay matbaası taralından bası
lan bu eseri tavoiyc ederiz. 

Mlllkiye mecmuası 
Her ay muntazaman intitar ebndc 

te olan Mülkiye mecmuası 36 mcı aa· 
yıamı çıkarnutta. MenıHketimizin ye 
gine &iyaai ilimler mvmuıuı olan 
"Mülkiye" bu sayuıile üçüncü yılını 
bitinni§tir. Bu niiahaamd,a Oıııivenıite
deki ecnebi profeaörlerinin de yazıla 
n dahil olmak üzere içtimai hukuki ik 
tısacli, politik mevzulan dahilinde e
tütler vardır. Uç •eneden beri mem • 
leket münevverlerinin ciddi ali.kası • 
nı l<azanan bu mecmuayı karilerimi • 
ze bilhaaaa tavsiye ederiz. 

Resimli Şark 
40 Numanılı Nisan nushası üç renkli 

güzel bir kapak içinde intiıar ebnİJtİr. 
Çok kıymetli mündericatı vardır. Okula
mmza tavsiye ederiz. 

Gurbet yolcusu 
Tanınmış romancılarıınızdan 

Bürhan Cabit Bey "Gurbet Yol
cusu,, isminde yeni bir roman da
ha yazarak r.efretmiıtir. 

Bürhan Cahit B. bu romanında 
ıimdiki imanlann bir tahlilini yap
makta, marazi verasetin in&an ha
yatındaki rolünü tetrih etnıt:kte
dir. Roman bir aık macerası de
ğildir, gönül buhranlarile doldurul
mamıttır. F&kat okuyucu ~İr ay
naya b~ "ar gibi, bugün içinde ya
ıadığı C:ünyayı seyredebilir. 

Kırk kitilik yeni bir kadro ve ba • 
le heyeti ile tetekkül eden bu yeni 
trupa muvaffakıyetler dileriz. 

mitti. 
Genç kızın sözleri, delikanlının 

uyufmut asabını kamçılıyor, kırı
lan ümitlerini canlandırıyordu. 

- Seni şimdi eskisinden fazla 
seviyorum, Semira ! 

Diyerek genç kızın ellerine sa
nldı. 

Genç kız da·ayni sözleri tekrar
ladı: 

- Ben de öyle ... 
- Beni, sırbm yere geldikten 

sonra da seviyorsun demek .. Öyle
mi? 

- Benim gö'zümde (Kuvvet ila
hı) olarak yalnız sen varsın, Bay· 
kut! Azgın boğaya bir kaç defa öy
le kuvvetli bir sarılışın var ki .. Re
isiniz hayvanın boynuzlarını kırdı 
ama, onu bir deta bile, içi dolu bir 
su tulumu gibi, yere vuramadı. 
Canı acıyınca ve batından silahla
rı alınınca yere yuvarlanan bir 
hayvan yenilmiş sayılamaz. Boğa
yı yenen sensin, Baykut! 

- Fakat, halk (Kuvvet ilahı) o
larak onu tanıyor, değil mi? 

- Ziyanı yok. Öyle tanısınlar .• 
Günün birinde hakikat anlaşılacak. 
Bir döğüş daha yapılırsa, koç ye
ğitler o vakit meydana çıkar. 

- Bana bu sözleri söylemek icin - . 
yarını neden beklemedin? 

- Fena mı yaptım? Cesaretini 

Bir kaçakçı 
Şebekesi daha 

(Başı 1 inci sahifede) 
du. 

Evvelki akfam 

Evvelki ııkşam Petrograt pas
tahanesinde bütün tertibat alın
mıştı. Muhafaza istihbarat büro
sunun bu iş~ tayin ettiği memur
lar muhtelif masalarda yer almış· 
!ardı. Memurlar bilhassa bir gen
ci göz h:ıpsinde bulunduruyorlar· 
dı. 

Saz benizli bir delikanlı olan bu 
genç oturduğu masada şabırsızla
nıyor, sık, sık ayağa kalkarak vit
rinden dışarıya bakıyordu. Gencin 
bu hareketlerinden birisini bekle
diği anl~ılıyordu. 

Saat dokuza doğru 

Saat dokuza doğru pastahane
ye paltosunun yakası kalkık birisi 
girmişti• Ma•aya yaklaıan palto
lu adam gencin yanma gelince, et
rafına bir defa daha baktı ve ce
binden çrkardığı küçük bir paketi 
gencin eline sıkıştırdı. Tam bu sı
rada yan m;ısada oturan memurlar 
atıldılar ve bu iki adamı kolların
dan yakaladılar. 

Polis haberdar ediliyor 

Melih İsminde olan bu genç 
ve eroini veren Pesalti bu müda
haleden şaşalamışlardı. MeliJıin da 
ha cebine bile koyamadığı küçük 
paket avucunun içinden alındı. Pa
ketin içinde bulunan eroindi. 

Bu esnada bir muhafaza memu
ru polise haber vermişti. Gelen po
lis memurlarının da İ§tirakile cür
mü meşhut tesbit edilirken Pesal
ti arkadaşının daha ismini ele ver
mifti. Pesaltinin eroinleri aldı
ğım iddia ettiği Dağratanlı Musta
fa da çok geçmeden ele geçiril
di. 
Şebeke büyüktür. 

Devam etmekte olan tahkilc-;,ta 
bakılırsa bu eroin ıatıcılığı mahi
yet itibarile diğerlerinden daha ge
nittir. Tahkikat emniyet müdürlü
ğü tarafından idare edilmektedir. 

Kaçakçılığı yapan tebekenin 
çok büyük olduğu anlaşılmakta • 
dır. Petrograt pastahanesi sahiple 
rinin bu itle derecei alakalan he
nüz anlaşılamamıştır, Dün emni
yet müdürlüğü tarafından bazı kim 
selerin ifadelerine müracaat edil
miştir. 

Nezaret altına alınanlar 

işle birinci derecede alikadar 
olan Melih, Pesalti ve Dağıstanlı 
Mustafa nezaret altına alınmışlar
dır. 

Fransızca " Ankara ,, 
gazetesi 

Hakimiyeti Milliye refikimizin 
Fransızca nüshası olan (Ankara) 
nın üçüncü nüshası bugün şehrimi 
ze gelmit bulunmaktadır. 

Sekiz sahifesini dolgun münde
recatla çıkan hükfunet merkezinin 
bu biricik frımsızca gazeteai bü • 
tün müvezzilerde bulunur. (Anka 
ra) om bilhassa resimli dünya vu
kuab sahifeleri son hadisatın ma· 
kesi vaziyetindedir. 

Kültür sahifesinde edebiyatı • 
mrz hakkında tayam dikkat bir ya 
ZI bulunmaktadır. 

arttırdım. Yorgunluğunu giderdim. 
Sabaha kadar ıstırap ve ezginlik 
içinde kıvranarak yatacaktın ! Şim
di ciğerlerini şitirerek, rahat ve hu
zurla uyuyacaksın! 

Sonra yavllfÇa delikanlının ku
lağına eğildi: 

- Sade bunun için geldiğimi 
zannetme! Su uyur, düşman uyu
maz, derler.. Mailim ya. Eski bir 
sözdür. Kral Otaser, saklandığı Hi
har köyünde karıaının kıyafetini 
değittirerek, yola çıkarmıf. Kralın 
zevcesi çok zeki, akıllı ve ayni za
manda da çok güzel bir kadındır. 
Bir köylü kadını gibi, yol üstün
de reiıinize rastlayacak.. Bunu giz
lice haber aldım. 

- Rastlarsa ne olacakmış .. ? 
- Ne mi olacak?! Böyle güzel 

bir köylü kadının, yol üstünde bu
lur da bırakır mı? Elbette alıp sa
rayına getirecek. 

- Eyi ya .. Sarayda kral karısını 
cariye diye kullanır. 

- Fakat, Oşaser'in zevcesi çok 
akıllı bir kadındır dedim ya .. 

- Güneş'in oğluna bir fenalık 
mı yapabilir demek istiyorsun? 

- Şüphesiz .. 
- inanma, yavrum! Bora kadın 

tuzağına düşmez. . 
- Sarayda yiyeceği yemeklere 

zehir koyar da kimsenin haberi ol-

İnsull tahliye edilebilir mi? 
(Başı ı inci sahifede) 

tur. lnsull, tercümanı ile bir mu
havere esnasında Ameıikada linç e 
dilmek ihtimalinden endişe ettiğini 
&()ylemiştir. 

Dün, öğleden sonra lnsull'ün 
avukatları Esat Beyle, M. Manko 
kendisini tevkifhanede ziyaret et
miş ve iki saat kadar yanında kal
mışlardır. İn~ull'e, tevkifhanede fa 
kir mevkuflardan biri hizmet et
mektedir. 

Milyonerin buna yirmi beş ku
ruş gündelik vermeğe uzun bir pa
zarlıktap sonra muvafakat ettiği 
söyleniyor. 

Tevkil kararına itiraz 

Öğrendiğimize göre, İnsull hak 
kında istintak hakimliği tarafın
dan verilen tevkif kararına kartı 
Ahmet Esat Beyin hazırladığı iti
raz iıatidasının dünden itibaren ağır 
ceza mahkemesi tarafından tetki
kine baılanmııtır. 

lnsull'ün tahliye edileceği hak
kında bir rivayet çıkmışsa da, bu 
rivayet, teyit edilmemiştir. Esasen 
buna imkan da yoktur. 

İnsull' e ait doıya üzerinde ağır 
ceza- mahkemesi tarafından yapı
lan tetkikat geç vakite kadar ile. 
mal edilmiş değildi. 

Bu tetkikat neticesinde fanı 
mahal olarak İnsull'ün mevkufiyet 
halinin ref'ine karar verilmit olsa 
bile lnsull, gene zabıta nezareti 
altında bulundurulacağı için bu mu 
vakkat hürriyetten müflis milyoner 
biç bir istifade temin edemiye • 
cektir. 

Sefarethaneye teslim edilebilir 

mi? 

Diğer taraftan , bu ihtimaller 
haricinde lnı;ull Amerikadan yo. 
la çıkan memurları beklemeğe lü
zum kalmadığı ve kendinin daha 
evvel Amerika sefarethanesi emri
ne verilmesi de nıümkün bulun
duğu da ileri ıürülüy«. 

İnsuU, buradan her halde, ya 
bir Amerikan tol"pit<>su :~'hut A
meri<an bandıralı hususi bir va • 
purla iade edilecektir. 

lngiliz. tebaan olabilir mi? 

Müflis bankerin İngiliz tabiiye
tine geçmek hususundaki teşeb • 
büslerden kendi lehine bir netice 
çıkmıyacağı muhakkaktır. 

Çünkü hakkında tatbik edilen 
ceza kanunumuzun 9 uncu madde
sinde "ecnebi,, kaydı vardır. 

Bu ecnebinin Amerikan, İngiliz 
veya her hangi bir devlet tabii • 
yetini haiz clmaaı, vaziyeti üzerin
de tesİt' yapamaz. 

M. lnsull'ün Türk tabiiyetine 
geçmesine de imkan olmadığı için, 
her hangi bir tabiiyet iddiası ile 
kendini kurtaramıyacaktır. 

İnsull' e dün Londradan bir tel
siz telgraf gelmiştir. 

Adresi tudur: İstanbul tevkif. 
hanesinde M. lnsull. 

Müflis bankere gelen bu tel • 
graf, lngiliz tabiiyetine ' geçmek 
hakkındaki teıebbüslerile alakadar 
görülmektedir. 

• Türk gazeteleri ve lnıull 
1 

İnsull, dün, gazetelerin kendi 
hakkında neler yazdıklarını merak 
ederek bunlardan bazılarını getirt 
mİJ ve Taragano Efend~ye tercii
me ettirmiştir. 

Amerikan gazetelerinin hücu
muna maruz kalan İnsull, Tiiı'i< 
gazetelerinin bitarafane vaziyetle • 

maz, Bir sabah herkes gözlerini aç
tığı zaman, Güneş'in oğlunu yata
ğında ölmüş bulurlar ... 

Baykut karanlıkta kendi kendi
ne ayni sözleri tekrar etti: 

- Bir sabah herkes gözlerini aç
bğı zaman, Günet'in oğlunu yata
ğında ölmüt bulurlar ha .. ! 

Semira gittikten sonra, Baykut 
b&Jını yere koydu .. Dütünüyordu: 

itte., Sevgi dediğin buna derler .. 
lıklann koynunda yatan sevgilisini 
Her tehlikeyi göze alarak, gece ya
rısı karargaha kadar geldi .• Karan
buldu. Oşaser'ın zevcesi hakkında 
verdiği malumat ta yabana atılır 
bir haber değil. Acaba Bora'nın 
bu işlerden haberi var mı? Hamat 
kralının karısı gerçek çok akıllı 
bir kadındır. Bize zincir vurduk
ları zaman, arkadaşlarımın kelle
leri birer birer yere düşerken, bu 
güzel kadın bana dile dik bakıyor 
ve içinden acır gibi görünüyordu. 
Ölüm sırası bana geldiği. zaman 
cellada elile: "Dur!,, diye işaret 
etm'fti. Beni ölümden kurtaran o 
kadındır. Fakat, ben ona karşı hiç 
bir iylik yapamam. Ona yapaca
ğım mukabele, yurdum ve yurttaş
larım için büyük fenalıklar doğu
rur. Bora Suriyeye kral oldu. Ben 
onun kölesi olarak kalacağım •• 

rini muhafaza edişlerini m 
niyetle kar;ılamıt ve ter ·· 

- Türkiye gazeteleri 
bazlık yapmıyorlar, demiştir. 

Henüz. talimat gelmedi 

Samuel lnsull'ün Amerika 
i~k hükUınetlerine ne zaman 
suretle iade edileceğine dair, 
rika sefaretinin V &JİngtondaJ! 
!ediği talimat elin gelmemi•till 
faret bu hususta Amerika HJ 
ye nezaretile muhabere etın~ 
dir. Anla,ıldığına göre bu t-. 
tın gelmesi daha birkaç gün 
kecektir. lnsull, Şikago adli 
rafından hileli iflas ve dol 
lıkla ittiham edilmektedihr. 
go lllinois hükumeti dahilin 
Amerika haric'ye nezaretinin 
!is bankerin sureti iadesi h 
da sefarete lazımgelen tali 
rebilmesi için bu mesele h 
Amerika Adliye neazreti ve 1 
hükumeti ile muhaberede b 
ması icap etmektedir. Bu, b' 
vakit ziyaını mucip olm 
fnsull'ü fstanbulda tesellüm 
ce kolan memurlar da fllinoi• 
meti tarafından tayin edil 

lnsull'ün lstanbuldan Anı 
ya bir harp gemisi ile gönde 
ği ihtimalinden bahsedilmi-4 
bu haber de doğru değildir.'.'1 
rika:ı bankerin ne suretle AııJ. 
ya ~önderileceği ancak teı~ 
memur edilen kimseler gel 
sonra anlaşılacakbr. Bununla l 
her lnsull'ün kara yolundan ı 
de doğrudan doğruya lstanbJ 
Niyork arasında sefer yapel!Jıl 
yük Amerika tileplerinden J 
gönderilmesi çok muhtedll! 
Karayolu, trenin muhtelif mtA 
ketler toprağından geçmesi 1 
yrslle oldukça mütkül görülıd 
dir ve o kadar emniyetli add~ 
memektedir. 

Amerikan tilepleri, yolda " 
telif flimanlara utrayarak 20 
ııünde Niyorka vasıl olmak" 
Bu takdirde lnsull uzun bir sef 
tin arifesinde bulunuyor denıJ 
Bu meseleyi takip etmek üzeri.' 
rimize gelmi• olan Amerikalı 
teciler, timdiden lnsull ile a""iJ 
purla seyahat edebilmek içi• 
zırlanmaktadırlar. 

Bir konleranı geriye luJı/I 
Hukuk fakültesi, hukuku " 

miyei düvel profesörü Kari Sd 
dün Üniversitede lnıull'ün bJ 
vaziyeti hakkmda ilmt bir nıüİ 
fa yapacakb. Talebeden bqkl 
lere birçok ta meraklılar -~ 
Fakat profesör bu ilmt ha.ebl' 
tetkik etti. Kari Strupp dedi ~ 

- lnaull, bugün muhkime ~ 
diyesi haline gelmit buluna" 
Halbuki mahkemenin kararıııl 
raz edilmittir. Devam kadiyeif 
kime olsaydı, burada ilmi bit 
na.kafa yapacaktık.Bugün bıı f 
leden bahsedemeyifime müt~ 
rim. lleride vaziyet tavazzuh 1 
ce tetkik ederiz.,, 

Yunan hükiimetinJen bir I 
ATINA, 5 - M. lnsull'ün 

M. Pop Bllfvekil M. ııaldaritİ 
ret ederek M. lnsull'ün Yun 
punmdan alındığını ve bina 
leyh Yunan hükumetinin L 
meclisine müracaatla bu 
hakkında hüküm istemesini ' 
miftir. M. Çaldaris Ankarad 
nan sefaretinden mütemmilll 
IUınat beklediğinden bu h 
hiç bir cevap vermemittir. 

Boranın önC n ! çıkan 
Baykut ertesi sabah gün 

raber uyandı .. Kimseye aes 
den, yavaşça tehre indi ve 
nın evine gitti. 

Baykut, sevgilisinin gece 
ği haberi o gün Boraya 
üzere saraya gideceğini ve 
sadakatten bB.fka bir teY d"" 
diğini, ona bir köle gibi 
lacağmı söyledi. 

Semira: 

- Yurdumuzu baştan 
eden Türklere kölelik 
dedi, reise Otaser'in karıaı 
da malumat vermek vasi 
Ben de sana dün gece b 
gelmiştim. Fakat aeni hiç 
man kahramanlıktan kölel' 
miş bir vaziyette görmek isl 
Baykut! 

Onlar evde konusurlarkell< 
erkenden kalkarak," yanına 
tar akıncı almış ve Hibar 
gitmişti. 

Semira'nın dedikleri çık 
Genç l..ız tam yerinden -ve 

duymuştu. 

Yol üstünde duran genç 
zel bir köylü kadını Bora' 
diğini görünce, bird

0

enbire 
ayaklarma atıldı. 
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Mussolini'nin nutku 
Ve Romenler 

MiLLiYET CUMA 6 NiSAN 1934 

şehir vekilleri Hariciye Vekili Mecliste izahat verdi 
Söylüyor (Ba•ı ı ı'ncı· sahı'fedc) j Cidd" k L' d-~ı ,_ j hükumetimizin arzcttiğim esaslardaki 

• 
1 ve açı 1>1r ~· U0< yapma· teyyakkuzıına ve Büyük Meclisin yük· 

7 

Memlekette 

(Ba5 ı 1 inci sahifede)' (Başi ı inci sahifede) Siyasi faaliyetle alakalanmak ğa karar vermediğim zamanahned mu- sek müzaheretine güvenerek bu kürsü-
1 I d f k l • . ı h 1 B k " Dahili siyaset münasebetiyle ve ahede temdit ederim ne mu e e ya- k 'f d d · k" · meae e etra m a ev a a;ıe ası at yapıyor. u para ço mu- bilh 1 T" k' ol d ti • s·n den açı ça ı a e e erım ı, umumı va· d k M M hı.mdı'r. Masraf olmasın diye ara. assa tal ya intihababrun arifesin- paran. ur ıyeye a.n os uguınkati'yeın zı'yet bir ~ü.llük ve gülüstanlık olmamak-hassas avranma ta ve . ussa- de İrat edilen bu nutkun harici siya. cere, l..oyya] ve net'tir. Buna ..ı. - o • lh . . 'kb·n1··· 

/iniye bilvasıta cevap vermekte- baları depolarda bekletil".o~lar, i.,_ sete temas eden sözlerinde Afrikanın emin olunuz.,, la ber""';'r umumu'· su ıç1 ınh ntı ~ ıgı 

Ayvacıkta yeni 
Spor takımı 

-o-

İlk maçını yaptı zevkli 
bir. oyun oynandı di er. Telgraflar şunlardır: )etmiyorlar. Halk sıkıntı ıçınde se yanında A&yadan da bahoedHmitti. Bu münasebetle r:lemal şunu da kaylbetmıydoruz; ınaakenka ey. ~adan aş •t 

· k" b li 'm ._. Tür- larımıza amaı teyy uz ıçın c taka BOKREŞ, 4. A.A. _ Dün Mec· yalıat ediyor. Birincı mev ı ara a Çok iyi biliyorsunuz ki gerek coğrafi memnuniyetle azretme Y1 

11
."'caret iti sükunetle ve mÜ'sterihane işleriyle meş· ~ ı· h h kk d .. fazladır. Nisbet yu"zde altmış de - va.ziyeti, gerek mukadderatı itibarile kiye ile ltalya arasında hir 'k. d' . k'··' ıste arici siyaset a ın a mu- bir Avrupa devleti olan memleketimi lafı dün Ankarada imza. edilmiıtir. gul olmalannı ve ı tisa ı ın ı.-ımızın 

fi him bir müzakere cereyan etmi~tir. ğil, daha çok fazladır. Bu mevki zin Asya.da vatannnızm ayrılmaz par Siliihsı;z;laruna hiç bir suretle durdurulmasrnı tavsiye ~ Sabık başvekil M. Man · u hudutla. farkından dolayı İstanbul halkı çuı olan an.zisi, laymet:'i dostlllJ'J ve l\11. Musaolini nutkunda senelerden ederim. 
rın tadili tahrikatı ve merkezi Av- senede 258,775 lira fazla para ve- büy~k menfaatleri vardır. ~u itibar_ beri büyük bir samimiyet ve hahişle Mahmut Erol Beyin nutku 
.l:.ıpanm ikfsadi kuruluşu hakkın- riyor. Bu para bizim degil, başka- I~ bılhaua ön ve orta Avrupaya taal- ittirak etmiı olduğumuz ııiliblan azalt Hariciye Vekili Tev1 fikMahRüıtü BEeyi 

- Al b luk eden her siyaaı· faalı'yetle al" '-a- ma meselesi üzerinde de fU suretle mü miitealcip kürsüye ge en mut >at d · ah tta b 1 mu•tur !arının cebine geçiyor. ınan u ""' b ı t 
a ız a u un Y • d lamnak mutadmuzd .... Nutukta bu ci talea beyan ediyor. Bey şu beyanatta u unmuş ur 

AYVACIK, (Milliyet) - Ayva
cık gençliğinin spora kar91 olan 
derin alakası ve yüksek ruhu bu 
kere yapılan maçta anlaşılm19tır. 
iki seneden beri çalıfan Ayvacık 
Gençler Birliği futbolcuları dün ill 
maçını yapmı~tır. M. Maniu sulh konferansının nakliye para•ı Acem faizini e geç hetlere temas editn-eydi de hatibin _ Silahlı devletler ail&hsızlanmı • " Muhterem beyfendiler, sualim üze-

Romanyaya hakkı olan hudutlar· ti. Sişliden Sirkeciye 22,5 kuruşa büyük bir Akdeniz devletinin fikirleri yacaklar ve silihlanmamıs olanlar da rine Vekil Beyfendinin verdiği malumat 
dan b8'ka bir hudut vermi' oldu· gid~bilirsiniz. Çünkü ilci tramvay ni temıı.il etmesi ve bizim memleketimi az çok tedafüi •ilfıhlara malik olacak · endişelerimizi tatmin ed~ce~ mahiyet~e
ğunu büyük bir acı ile te&bit ve mü ve !!ir de Tünele binmek mecbuıi- zin gövdesinin Akdeniz ve sahildar iki !ardır. ltalya, muhtırası, meseleyi olduğu dir. Bundan dolayi kendılerıne teıekkur 

Bir tanısına ve bir maç yapmak 
üzere Gen;,,ıer Birliği Ezine !Spor 
ve Avcılar kulübünü Ayvacığa da· 
veti üzerine Ezine sporcuları Ayva h d d k . yetindesiniz. 28 ki,ilik tramvayla. büyük yarmı adada hulUJ11na&1 nok - ıribi RÖstermif peçeyi yırtmıştır. E · ederim. şa e e e erek dem. •lir 

1 
: tasmdan balya hükümet reisinin ha • ğer silahlı devletler silahlannı bırak • Muhterem beyfendiler, ben kendi na· Sulh konferan•ı Romanyayı ken ra 100 kişi doluyor. · • V: hed • • b H · · V-'~'J' · · 0 

ncı pol.itikaya taallUk eden beyana - mıyorıaraa. enaav mua e91nın e- mı hesabıma arıcıye etU ımızı ve 
disi için aziz olan bir nufus kitle. Senihi Bey daha bazı rakamlar tı ile alakdanacaktır. Ayni zaman • ~inci kısmını tatbik etmiyorlar demek- Cümhuriyet hükumetimizi yaptığı vaku· 
sinden mahrum etm ·,tir. Diğer ta- okuyarak uzun boylu ve hararetli da bu nutukta beynelmilel silahlan tir ve mantıkan 1932 de Almanya i· rane teşebbüslerden ve aldığı izahı ka· 

cığa gelmişlerdir. . 
Saat ikide bütün memurın ve 

halk ve soprcular misafirlerini yar 
yoldan karttlam19lardır. Gençler 
Birliği binasında aziz misafirlere 
limonata ikram edildikten sonra 
maça hazırlanmıya başlanmı.tır. 
Saat üçte Ayvacık ve Ezine ikinci 
takımları sahaya çıktılar. Saha ço 
kalabalık Ayvacık halkının bu ilk 
maça gösterdiği rağbet şayani hay 
retti. Hakem Nihat Bey iki kulüp 
kaptanlarını biribirine takdim et· 
tikten sonra oyuna ha.landı . 

raftan Romanyanm bugünkü h.,. bir şekilde izahat verdi. azal.tmak konferansı ve sililıla.nnıa hu çin tanmmıı olan bu hukuk muadele- bil neticelerden dolayi tebr:k eJerim. 
dutları kabul etmek hususundaki Arabalar ihtiyaca killi değil •usunda hepimizin aliikaamı, dikkatini tiıUn filen tatbikına muhalefet ede • (iştirak ederiz sesleri ) . Temenni ede-

. d"I h · B uyandıracak sözler geçiyordu. Hula· mezler. B~ka tık yoktur. rim ki bundan sonra dahi her hangi bir 
feragatine rağmen, miıte 1 

ta rt- undan sonra Adali Avni Bey s:ı ehetnmiyetlerini kaydettiğim bü _ Alman milleti gibi bir milleti ebe harici meseleden hükumet böyle milletin 
kit yüzünden bize lazım olan huzu söz alarak tramvay arabalannm tü" bu sebeplerle ltalya b,..vekilinin diyen silahsrz tutbilmeyıi iddia etmek Türk milletinin vekariyle haysiyet ve 
ru hic bir zaman tanımadık. ihtiyca kafi olmadığını söyledi. ele nutkunu dikkatle okuduk. Diğer ala- tam bir hayal ve hatta ~kayiin dela· §erefiyle mütensip bir tarzda hareket et· 

id M .. Mussolinin Macaristan ba~ve diki: kadar devletlerin ve matbuat"Dm bu leli ile de sabit olmuı bir hayaldir. Me sin. Böyle hareket ettikçe millet vekille-
.. kili M. Gömbüşün muahedelerir. _ İstanbul halkı, ikrah ederek, nutka ait olan mülahazalan"' takip ğer ki, Almanyanm tekrar ailhlanma- rinin ve büyük Türk milletinin her va-
" eltık. sına kuvvetle mani olunmak hedefi bes kit ve daima itimadını ·haiz olacağında ; tadili hakkındaki beyanatı teyit e· tiksinere%, nefret ederek adeta bir lensin. Fakat bu oyun bir harp tehli- şüphe etmemelidir, hariç bilmelidir ki 
1 der mahiyette olan son nutku mü· hayvan ~eraiti hayatiyesi altında V..nedih saraymm görüş ve dü~nüıü keai ya milyonlarca insanm hayPh Türk milleti harici ve dahili meseleler· 
J nasebetiyle bunu tesbit ve müsahe tramvaylarda seyahat ediyor. Ara En evvel kendisi ile bir dostluk ve ve Avnıpanm mukadderab oyunu de de hükumetin yani baııifdadır. Ve onun· 
• • deye mecburum. Bazı devletle~i hu ba azdır. Hamit Beyden soruyo - bitaraflık muahedesi ile bağlı olduğumuz mektir. Sonuna kadar israr <f'fk~izin la beraberdir. 
.,. d'I f'kr" d k F I b . I t'I . v• ve iyi münaııebette bulunduğumuz Ro- büyük ve küçük Avrupa rev et erı a- fnkıl-'p klJrSUSU ~a ı ı ın en vazgeçirme ıru- rum. az a ara a ış e ı emıyecegı ma hükıimetinin tenvirini aradık. Şim· raoında anlayış havasınm tekrar t<'•İ cı 

kans1z olduğunu anlıyoruz. Fa- kanaatine hangi müfetti,lerin tet • di size en P"!in Roma büyük elçimiz ta- si için ltalyan muhbrası e&aslan üze · ANKARA, 5 (A.A.) _Büyük Mil 
kal resmi ve mes'ul makamlar bu kikatı üez.rine varmışlardır?. Köp. rafından hariciyemiu bildirilen Vene- rine i.tinat eden bir mukavele imza· ılet Medioi bugun" reis vekili Refet Be 

k 1 h · le Alman müdafaa İ -r mevzua temas edince iş değişiyor. rüyü si a ı necat olarak kullanmft dik şaraymm görüş ve düıüniifünü sı suretıy • yaya yin riyuetinde toplannııtşır. Cebenin 
IJ .Macaristanm büyu"k iktisadi ve yımz. Fazla aiklet yapıyor, diye gösteren beyanabn lıülaıaaııu arzedece· çin iatedigk"i 1~krar ~~ilahlg-~hakk:-::kl açılmum nnüt-ea.kıp Mal.iye 'Vekili Ab I
" K d b ğim nı tamına azun gcıece 1 du'" lhalı'k Bevm. ,· ~'faın'yle Malı' ye ve -'' mali m·· k "'ll k • "cadele- öprü <!n ir manav du"kkan" ı ka - · ·ı k. B --• h 1 ,_ •w a u; u ere ar.ı mu Bu husu.ta Roma elçimizden 23 mart tezi ı eri attı u an.ıayq avası o . kaletine Fuat ve münhal bulunan Na 

dedir. Bu iztiraplara çare olarak pattık. Sekiz sepet elmayı çekemi- tarihinde aldığını ilk malıimat ıudur : madılq,:a Avrupa karanlığa doğru git- fia vekaletine de A!li Beylerin tayin 
1 muahedeelrin tadilini değil merke- yen köprü muazazm tramvay ara - - Bu sabah hariciye müoteıan M. mektedir. Memleket.ini bakikatla kar edildiklerine da.ir riyaoeticümhur tez-
i • A f b 1 1 k" ? S H" Suviç tarafından hariciyeye davet edil· p k&rJIYa koyan diğer bir deYlet ada zı vrupada bir kon ederasyon a arım naaı çe ıyor.. onra a- mı da Bel-''-a ba•vekili Kont Brokvil, keresi okunmuttur. d k · B ·f d" · •-- 1 dim. FJindeki bir telgrafı okuyarak ..,... • M ı · · '-----·· ı· 'ha viıcu e getirilmesini düs,ünme la - mıt eye en ınm ~cuuvay ücret<::· dı'r. Nutku manidar ve cesuraı~.ı,;r, uame e verguı """""nu ayı 11-

"f · d Cümhuriyet ve Ak•am gazetelerinde M. 'kb·~ ı· dl' um" en zım<lır. Bu suretı" hal M. Manı'u ta- rinin tarı esın e esası olan K em- • /tol~m <nkeri ;•kri nm 1 -. ma ıye ve a ıye ene • 
Muısolininin nutku dolayisiyle yapılan ,_. "" 1 1 1 · d ·ı k d ·· kkep f d l b k f Salı. ve du" sturunu da bı"r tii"rlu .. an • M. Muuolını," · bunu müre..kıp, ta · enn en IM>Çı ece aza an mUl'C ra ın an on sene evve ir on e- neşriyattan bahsetti. •'-'-d bahsetınit. ge muhetlit bir encümen tarafından tel • 

ransta derpi• edihnittir. lıyamadım. K emsali hiç bir vakit M. Muuolini nutkuna Türkiyeyi yanın askeri i..-m en kik edibneaine karar verildikten sonra 
Bu sureti hal M. Maniuya gö:e halk lehine dütünmiyecek midir? istihdaf dmediğini "" gerek kendi•i· cen iki ..,ne bütçelerinde fu~~':i!:~a inkılap küraiioünde veril- dersler -

alkım 'b· nm' ve aerekae ltalya hüklımetinin Tür i;nümjizdeki bütçede yapı t l den hallan iotifad--'nin temini içı'n ayni zamanda Macaristan için ka- Oziim s ' gı ı.. 0 yam dikkat tenzil~ı anlabn14 ve t~ -- M 
b'l' k b l • h l "d' . H d kiyeyi Asya teliikki etmediğini anlat- yanm bu yaptddannın ilerisine gide ne dü~ünül'düğüne dair viik.i suale a ı 

1 
a u yegane a çareıı ır. Safiye Hüıeyın anım a söz a- tı. M. Muasolı"nı' r'le konuımak istedi - 'f kil. H'lan t Be · 

u mİyece"'ni aöylemiftİr. Ve sonra de - an ve ı ı e y ce-.p vermı~-m Maniu bu husuıta M. Titüles- larak halkın üzüm salkımı ~ıbi ğimi ve bu hıuuala kendisinden :ı:a - mittir .;i, tir. Vekil Bey dem~rir lci: 
koya sarih sualler sorarak barici tramvay arabalarına dolduğunu ten randa11u rica ettiğimi ve hıma in - _ Silahlan bD'akma kon.feransmın Maarif ııekilinin izahatı 
sıyaselten dolayı kendis'ni tebrik ao'"yledı", tiz.ar evlediğimi söyledim. • . meflu'ç kahtı k•-•unda yqamek iste Efendim, halkın, bilhassa münevver 

- Hükumet reisi yarın yenı mebus ın -~ nk ı· 1 • '·'--ı· k" " " d ·ı ehni~ ve bugünün karı,ık vaziye- Sonra Nurettin Mü8'i Bey dedi tihahatı ile me•ırul olacaktır. Bil' kaç yen her ınilletin ve l_>i!~- i ı a - genç iğın .,..... ap unus ... e ven en t
. d • · d ' · R · ' ' bm ı'hyakar mesaıunı başarma - dersleri takip için gösterdiği istek son ın e yegane sevın iricı •eyın o- k' güne kadar sı"zı" '--bul edecektir cevabı· lıal ka •· 1 '--·- _ _ d ~ 1

: ,... ğa giriJmit olan yanın t ı paro a- derece fÜıuoana p.yan ır. ın:.ıııya hariciye nazırının salim bir _ T ranıvay ücretlerinin tesbitin nı verdi. 
11 

_ kuvvetli olmak - dır. Taarruz i- Vaziyet tudur: 
harici s"yasetle sulh muahedeleri- de kullanılan K düsturu asılsızdır, Bunun Üzerinde yanından aynldım. çin değil ancak her türlü ihtimallere Üniversitenin büvük konf.,..an• .. : 

' lak 'Jd B Bır' hafta sonra yı'ne böyiik elrilig"imh • ku .ı• lmak 1 • d k Jd • •·'-dinle bın nın ınuı surette muhafazası, itti doğru değildir, fenni değı ir. u • karıı koymak ~ YVe'!' 0 re • onu en :nya e sı ışı ıgı ...,. • 
fa.klarn sedakatle riayet olunması, K du"sturunu fİrketin meclisi idare den aldığını bir telgl'afı hulasa ediyo- rektir. Memleketin askerı kuvveti hal· kiti alır. Orada uAtlen devam ~~ 
h 

L rum : , ka emniyet hissi, clemirclen bir disiplin :mecbur talebe adedi 10000 • em nudut bütün memleketlerle azaları ve komiserleri icat etınitler R~· bü~' elçimizin 330 mart tarihli dir. tik günler o derece tehacüm o.ı. • k l k ~ hissi vermeliclir • l ak o'nşu u münasebatınrn takviyesi dir. Tram\•ay ücretleri elektrik üc telgrafın : - B"'8'Ün saat 4 te M. .._ tm bilhassa son cüm mu•tur ki -.!onda nefe• a m . ~-h afı dan -•- __ _.._, Bu lnsnn uocyana • tu".'Bu t•hacum"' kar•ısmda Unıversıte o \·e er ~eyden evvel de Romanya- retlerine tabidir. Elektrik ücretlı- - Muııolini tar n ç .... 1U1ZIJ<ane ve sa- lelerinde herkesin dikkatini cetbecleceğı ~ • 
nrn kii<:ük itilaf devletleriyle olan ri çok yu··ksektir. Zengibar ahalisi mimiyetle kabul edildim. Tavurlarında rok miilıim ikazlar. vn.dır. • bazı tedbirler alnıMı: mQCburiyetini his 
L ) sözlerinde büyu"k bir nezaket ve sami· • ~-L-- b"t 1 tl:i" oağ arının kuvvetlendirilmesi pren b"I b k d "k ek J ktr'k ·· Dig" er devletlerin muaaraa u çe e - :ıe • t 
siplerinı' tatbı'k etme·ı· oldug"unu ı e u a ar yu c e e ı uc- miyet vardı dedikten sonra mÜ§arüni- rinin bu ırene her tarafta aıttırdıklannı Şimdi tahdidat kal~tır. Ilı: defa 

q reli vermez. Elektrik yüksek oldu· leyhin ıu beyanatta bulunduğunu bize görüyoruz. Biit!in ~~~ Avrupadaki girmeyenler gelmedikleri İçin şimdi söy'.emiştir. ğundan tramvay da yüksek olu- q'ar ediyor. Sizi samimiyetle vaziyetin huıu1Jyebnı go~teren 11111ddi daha az dolu.,or. Binaenalevh Jİmdi 
M. Titülesko bu istizaha cevap yor. Elektrik saatleri kontrol edil- ve ka!iyet!le temin ederim ki, ve ıiiphe ırötünneyen d"!"lerdir. M>rbesttir. 15000 lciııôlik y...-e kaç kiti 

vererek, demişti.r ki •. • B 'd 1 h lk l kt •k nutkumda Türkiyeyi hiç ka.ı:etme - b'I" ki hükümleri ve oturabiliyorsa oturuyor. mıyor. u gı iş e a e e rı ye- d:inı. Ve bun.o bir az bile dütiinmedi:m. Çok iyi ı ıyonunuz ecek olan Mos• Ankarada\ci dersler iç.in bir çok ze 
T ryanon muahedesi. bütün Ro- rine çıra yakacaktır. Bütün hava- Bütün nutuk dikkatle okunduğu za. şumulü daima eler.mı ed vata kart urilınistir. Der.ter serbest, 

mReulerin ve bilhassa Transilvanya gazı saatleri hava ile, elektrik sa· man me.ksadorun ne olduğu anlaşıla- t::~a'::1:!:...ds7 t'~:~!"'"'edi~: fakat müneYVer olmay~~-halkm anla-
. ome:ı!er'.nin nazarında mü~terek atleri de kendi kendine işliyor. bilir. Aayadan bahsederken büyük Ao harici siyasetimiz 1.izim •ulha ne kadar yış 11eviyea.inin üstünd..W.-. b d'I k 
ıztıraplarla geçmif asırların Ro- Belediye niçin bu vazifelerini yap- yadaki bazı memleketlerle bir colla - merbut olduğumuz .,., nasıl bir sulha Dersler hazırlandıkça ta 

1
e ı eck:,,. 

men milletinin ta:ıihi vicdanında boration'a ip.ret etmek iatedim. • . hi b" tereddüde de ve azami 1111rette ucuza salı aca · mıyor. Tramvay ücretlerinin inme- B~n Tu'"rki-nin hakiki &ir dostu of gönül verdiğimızı ç. ır Yani kitabı belkıi t5 _ 20 kuruşa sata Ya~attığı hakkın asga.risini tahak- si için esas olan bu noktalar tel - dug":mu ve,;;; bir "arier penae" f"fl• imkiı.n ve oıahal vermıyecek surette le- bileceı<iz. , 
kuk ettirmektedir. M 'lli birlik ne kik edilmelidir. mcul.•;;tmı size.., mükerreren :söyledim. barüz ettirnıittir. bu"'tün dünya Radvo ile o nbinlerce vatand~ d.n 
V k"t t hd'd k 1 h "' h "'L• -' l Filhakika on senedenberi l·mektedir. Cayet ucuz nlarak tabed. i 1\ ı a ı e maruz a ınışsa er Sui: • .:-al olabilı'r mı".'· Doat oldu;;um ;zaman aımu uorl o u- dairi .,_ .. meoeleleri hallet- ,. k . nl 
d f -un ° • d · it ile aramız mua-. lip dağıtara o>adan da istıye enn o-j .e .ı.srııda ilk tehlike i~aretini Tran Müteakıben Galip Bahtiyar Bey rum. Bahumı Türkıyeye ııe auna ço tik. Uzak ve yakın memleketkrin hepsi , --•annı temin edecıeğiz.. Yani bu-
sılvanya Romenleri vermis ve bir dedı' ki: takdir ettiğim inkılôpçı reiimini:ı:e kar ile dostane münasebetler teaio ettik ve :U-u"nkü ter•it içinde. buı<iinkü vesaiti-!. · ' •ı derin bir um--'İm 11ardır. do ti ki korumak ve ~ · b b ı ığı müdafaaya ilk defa onlar ko.- _ Arkadaşırmz K düsturunu • ,,... A ı damai müesses 1 u an. mi

2
le azamı yana ileceğimiz ıey u· 

r..ıu~lardır. Bu insı'yaki aksülamel l · ' Emin olunuz ben sizlerin iin~ap 1 
onlarla telif olunmak suretiyle yeıtl do•t· d• r fakat m~lisi .iı.liniz ..,.,,u buyu • 

Y komiser er ıcat ediyor, dedi. Aca - bilirim ve eğer nutkumda m ıuıra.n luklar aradık, bul~~ T';. :ı:~k tıkmec. liııini- ,.::~ bet alb bin kiti alabilecek bir sullı konferansına kar~ı gösterilen ba bizim komiser de bu i,e dahil ~~h· .:ı::khkaranudwnnıuz at:'ı!.<'d":!:11T~~ Bu açrk si,-;tımız b~yuolan dostluk, l<ooferan• aalonu '.!aptınnh .aktve ~l~keai 1 
en güzel bir nişane ve konfe:ıans e- midir?. Verile nizahata göre bu şir ""' - ~, zin tasdikine ik.~!' ~tmış orava getirmek içın ta •ıs.a nn •ne 
serinin devamlı olduğuna en par· ketlerin ber İfinde suiistimali var- kiyeden ve Yunanistandan çok dos~a- bitaraflık, yekdıgenm!."e !ecavüz etme· ıninnettar oluru:ı:. Maruz.atnn bun -

~ lak i~urettir. Buna İstinat eden dı.r •. Bunlar. ı anlayamadnn. Bunlar ne bah .. derdim. ilk dostluk mu~e e mek ve hiç bir tecavuze ış_tirak e~ dan ibarettir.,, d' ) 
nıizin imzasmdan beri siy~ ve '- _,_ -·-'-~..ıeı rile ve iıtITTlA. h•L · e ı"""r Romanya harici s'yaseti suni bir tetkik d"I . D mel< ve ..-em m_,,., ... e Tokrir sa ıoı n ,_ .. k 

... .nıçın . e ı miyor?. dostlu~- katiyen degıV"tmemi•tir·. a • ulh ·-·'·! ile ve b -•-· ınulea ıp ... ibda değil, alelade bünyevi birlef· B 1 d ~- _._, d ettiğimiz umumı ı mı ..... arı H"kme! Bevin "'"'an ..... ~ ; 
e e ıye reı's muavı'nı· Ham" ı't B. .;..... aynıdır. Netekim aramızdıuı.< ost d' dil ~·pılan Sovyet 1 D · ,. _Lusu Mazh11r medi<. Parolası "mıntakavilikten ·~ d en son tem ıt e en ve ,- takrir sahibi enızı.ı mtm cihaıışumullüğe" dir. Böyle bir si- te~rar i~a~~t verdi. Fazla araba İf ::..ı:~;;';:!i:":"em:;;;!~~!.bi-e en Ruıya ile ar~zd:a ıner'i_,Ankara mua• Müfit Bey kürsüve ııelere.lı: 1.st;~~~ul 

dk A letılmesı ıçın tetkikat yapıldığını, ı..;;;... __ ..;;.;...._.,;;.. ______ ..-_ bedeıi ile ve Tiirkire • Yunanlıtan Ye {lni,..,r•ite•indeki inkıl~n en•riht.•t~ıdun • Y"ı.et tim i i vrupa nizamın- tramvay arabalarının süratlerini art ki takrire: Balkan ınisldan ile ifade. olunmuştur. de v~rilmekte olan inkılap ta ı . ers· 
dan mutmain olmayanlar arasında tı.rmak için çalı,rldı<rını, bu tak - Sulha hizrnef l·n·ru·n ehesnmiyetini itarel: Oe~t v~ b'tt b" h Iukl dır 0 

- Mukavelesinin feshi İçin ve- . ._. .. ~ . ,_. · • ,.1versı ı a ı o,nutsuz ar uyan a. dırde fazla araba İfletilmek "unka" - Bu oamimi sulh siyasetımixi uoı cum- h lkm 'hu der•lerı '""''P ıcın k -
# caktrr. nı hasıl olabileceğini söyledi, kalete müracaat ettik, cevap bekli lede fÖyle hüli.sa edebilirim: t: k:>pılarına koştukları zaman bud • •· 

M T't··ı k k d h yonız, dedi. _Umumi :.ı..rde ıulh ~ ve lıe!· ı n kapatdıruş olmasını ogru . '. ı u es o, gitti çe a a mu- Bir kabil& gibi.. - m:la Pi an • 'f d e.ı .. rek demia•ir ki: 
1 sı -. b r k"I a) d'I h · Ayte Remzi Hanım telefon 'ir - kilatma iıtirak Te kendi arzum bulm~d·lflnı ı a ~ . b. b" "k tefi· • ;:e ı an ta 1 teza i.ıratı Müteakıben Kara Ü!'lllan azde k . b" __ ,._._ --1-1- timizin dahli ol- " Malumunuzdur iri iZ uyu . k 
' ve bunların Romanyadakı" akı'slerı' etinin mübayaa edilmesi lazımgel bir ıt..,...na • ..-~e . . .. "ttüır"ü ve tqkilatı eaaııve a• 

h 1 Suat Bey söz aldı. Dedi ki: diği hal.kında bir ~İr verdi. duğu mıntakalarda ovlhu mubafua •e mızın yuru bah ttiği bürrİ· 
a <ı~n,da ne dütündüğüne dair M. T • k • b' k''· • B mu"dafaa irin alakadar devletlerle,,,.,...; nununun vatandaılara J". .. 

, Manıu nu d • 1 - ramvay flr eti ır aous gı Hamit ey, bunun hülruınete ait -''-' .,, yet ve serbestinin kanun ve nızama mus· ~ n sor ugu sua e ,u ceva- b' L lkı k · K '-ruu. b 
hı vermi,tir : ı na n üzerine çö müştür. bir i, olduğunu !Öyledi. Kapalı ..,.. Bu siyasetin luymelıi ve sulha biz- tenit olmadıkça $U ~ya ';. cı:~m~d; , I l nazariyesi uydurmadır. Belediye çareımn tanıin·ne aı·t verı'len takr·ı- metı' ve memleketimizin sulh irinde ına· keyfi için yasaklar ,.oyaca vı~ . · ta Yanın tadilciliği • · · sl · " I t ef diler ıd 

'd -,. 1.t.~ly. an tadı'lcı'I g"ı"le Macar makamı bu gibi i•lerle hiç metgul re d .. Fen 'hevetinin car•ıyı tetkik suniyeti için davamızda samimiyetimız ğiliz." Bravo ıe en • eU .en 't k. I~ t 1 1 - olmuyor. Meclisten müzaheret, etmekte oldug"u cevabı ;erildi. kadar kuvvete iotinat etmesi liizumu ber dia edebilirim ki lstanbul n~rs~. e r İ> ~aı cı ıgı arasında daha ziyade d d . . B gun" yenı" bır" t-..:;be ile ve veni bir pısıru isterse bir ııün isterse . "!'n o . 1:. f k ·· yar ım a ıstemıyor. u.n:n bura- T l I · · I at el ~-- · B h '-1 ba ve ' .ır. ar gozetmek isterim. Birin- &-• e e on parası ıçın erag nam er tezahür ile teeyy\it etmektedir. u •· sun vatandaslara kapamnaor mıu. a . d' cı.sı daha :<"yade muahedelerı"n ebe da işaret edilen noktalar birer bi - Bundan sonra Cevdet Kerim B. kikate sulh davasındaki ...minıiyetimiz inkilap tarihine vükııf~bu:z!uk ~e-~ceolsı ır. d 1 d - rer tetkik olunsun. icabına bakıl - gı'bı" ilk ..;;ndeo L.g· '--.an hu"kümetiıniz J-'-·la·p ve ın' kıl.ip tarı me v..... ay -,ı ~ 0 
ma _ıgı mutaleasına müstenit dedi ki: o- "" ..., .,.... b h sın F 1 1 f bunun ı'capl·~nı bıç bir an gözünden dı o kapılar kaoanma.zdı. . . ır prensıp ma İyetini haiz go"ru"n. .,, - aza te e on ücretlerine ait ~· d • H.km t 

0
- d ı tır kt d . B nd n ra t a ••• 'n r ırak lubnamı• •e içinde ya,a ıgonız MAarif Vekili 1 e ocy .e. m ş 1 me e ı.ğe. ri ise ,:mdiki Macar"ısta u a son ı ramv Y 1' 1 ıçı eragat mektupları Şehir meclisi a • 

1 
• ti! d f b lk nevver 

müzakere kafi görüldü. l•aret edi d b beynelmilel havarun icap ar1111n " · • ki: Enmdim, bir e a a v~ mu . 
W .'"'.' atrazdısın çoğaltmak a·'Zusuna Y zasına a ir an evvel dağılsın. zam ettiği süratle sulh siyasetimizin meselesini izah edeyim. '(e böl-le h.ır ş~y· ıstına e e~ müsbet bir mahiyet ar len noktalar üzerinde belediye - Herkes mektuhı.ı İmza etsin. Di - istinat ettiği müclafaa k-:vvetlerini ikmal de söylemedim zannederım. <;,ayrı.:;Iu· ~ zetme~tedıhr: İtalyan tadil siyaseti nin tedbirler alması tasvip edildi. ~er abonelerden de mektuplar top- ve iıtikmalde diğer devleti.erle beraber nevver halktan addeı;ı~eyecd m:, U 

ulım~~· mkad yetbt~dir. Zira ltalya Haliç Şirketi mukavelui !ansın, dedi. Makamın bu i~i ta _ yürümek azminden geri kabnamııbr ve Yalnız söylemek iste ıgımkt.'.' .~r:h I' • 
k Belediye reis muavini Hiınit B. k. Y kalmıyacaktır. niverıiteye geleı>ler böyle ~.tıe .. 3 ın· :l ugune a ar ızzaı endisi için ıp etmesi takarrür etti. Bu cihetin tafsilitııı.ı başnlrilimiz de münevverlerdir. Bu tehacum munev· 

hir ~ey İstememiştir. Macar tas. daha bazı takrirlere cevap verdi. Pazar !!'Ünü tekrar toplanılmak lisanından daha salahiyetle ve 1o3fsilati· verler tarafından olmuıtur. . 
~~ maz tadil siyaseti açıkça hodbini~ Haliç firketinin vaziyeti hakkında Üzere içtimaa nihayet verildi. le yakında dirıliyeceluiniz. Bu -di· Ma:ı:lıar Müfit Bey arkadaşımız dıyor 

d'r. lıalyan tadilciliği Romanya ;. laf.la. olan ittifakları gö~den . geçı·r- ele benim ıize aöyliyebilec:eğim tudur k'· }V.pular keyfi surette kapat•lmaz. 
c.in hatalı bı"r telakki ise, Macar ~ gündelik hayatın mü,külleri müva ki tasclikini:ze iktiran eden taahhütleri - Ş!· d' l.500 dişiyi gayet 11kıt1k suretle 

llllfhr, h . d d h . 'rmelı T" ım ı B ...ı na 10000· ·• tadilciliği mi.icrim bir düşüncedir. ce eıın e e ii enkli bir surette mizin icabını yerın1de _geb karu=:.ı. ur· alan bir salon _var. u. ~!erdir Ora· ır,, M T' I k il 1 C · · Balkan mi.akı mürakabe altında bulundurmak i- kiyenin aulba bai '11'1?. ve ızooo kiti v...,Ueten ll1rece.. . · 
'jo • ıtu es o, Mi et er emıyetı Nazır, bu ve.sile ile, son Balkan Türkiye topralılannm ıl>ıilmez değil da bulunacaklardır. Bu'!lar ımtihan ~er-, misakının sulh muahedelerinin Prens'b' · · h d k çin yapılmı.tır. yan ve '·na •o"zle bakılmaz maaun.iyeti· -k'- miiloelleftirler. Bıııaenal<ıyh tım-

1 ını ıza e ere dem'ı•tir' ki·. M T"tul k b d s "' • - t ·- "" k b 1 d k '' muhtemel tadı"lı"ne m':-.ait olan 19 B T • ı es o un an sonra ov ru· -n huyu" "k kuwvete ı""· "'· • tl!llWI e - dı' L--ulan herkese . ...;ı _ u un .. urur~~ 
" uo -;-- u misak akit devletlerı"n Bul R ·ı · d'I - --•- veciz ve ....,. b b be 

uncu maddesinin araziye ait ahka ganstanl aolan ı'yı· mu"n••-b ti . yet usya ı e unza e ı en Roman mek ve tıpkı M. Mu•~.ın.ıo """" •e oraya hariçten ın, . •n. fYUZ mu-
den hı" b. ~ e erın yaya iki komtu metnleekt arasında haklı olarak söyledıgı gibi asla teca· nevver girer oturursa untıhan vermeye ' ma tatbik edilebilece<Ti kanaatin - ç ır "e" deg"ı"ttı'rmem'ıtti"r. k' b I . k . . d -·ı fakat her ihtimale 

1 
la da d gel'ıp yer bulamaz : 1 d 

0 

M T J ı müansee t erın inkisafını itimat vüz etme ıçın egı mecbur o an r n a . . 
e değildir. • • Mutanofu son beyanatı da bunu k I , k•- koymak. için.Ye.büyük inkılabı • lana bu doiru mu olur? Ve o nlııt bıze · M T' 1 k · ak b t tm k d lıı arşı amak imkanını veren Lon -r ile · · b'g'i yapı- . -.· ı d " • · ıtu es o, dörtler mıs mm ıs a e e te ir ı Esuen R mızın büyük hır azım .• ııı••t deınczmiıiniz ki niçın te ... ır a ama 1• 

" ımzası mu"nasebetı"yle ku"çu"k ı'tı'la· - ya bir çok mual'alk 1 oman - dra itilaflann ıizah eylemiftir. cı mesaisini k~ruınak ıçm daim• çok nı7 . "Doır"ru sesleri". Sonra bu d.e ~sler-• - I k . mese elerı'ı "'-ı' M T"tul k ku k k · · buruz d ı f d".. • d 1 F t "' • ı es onun nut sı sı kuvvetli bulunmağa ıloınaya mec . den imtihan vermezlerse ers er ıçm ne-
1 a ver ıgı temınattan o ayı ran mem e e ı memnun edecek tarzd alkı,larla kesilmi~tir. Meclis nazı- ve bu yolda şimdiye kadar olduğu gı· den yer hazıdamadı= suali bi· 

saya te•ekk" t · t' halletmek Üzeredı"r. Balkan m'ı ka ' · bu"yu"k mecli.• in ·ı· d' B" ., ur e ffilf ır. vl I • sa ı rın son sözlerini ayakta dinlemiş bi büyük milletimizın ve zim için varit olabı ır ı. ız e~ • 
1 M. Titulesko, Romanya hudut • &ag .am ıgmı ve eczası arasındaki ve alkıtlanmıttır. Tribünler dolu i hiç bir fedalı:irlıiı ve müzahereti esır- ve! be evvel talebenin ve hanhşubes;;;;de 
arının ı· • t • t tkik t irtibatı eski muahed 1 'b· 1 g-ı·y-eır"'ine emin;m. d•rı okutan muallimlerin, - atta • . ıyası emınıı;tını e e - e er gı ı ya - di. Bütün sefirler heyeti mecliste ~... ~- k ci ı milletimiz-İn • d k nlar tf~''ı:._~tı=k~te:n::_:•:o:n:r~ıı.~L~e=h~i~ıt~a~n~v~e~k~ü~ç~ük~i:t:i·~~n=ı=z~h:::a:rp:_:ta=a:b:l:a::r,::ın:d::a:__:d'.:e:_gı!"!!"l.:.., .!f!a~k~a~t..L.!!hi!a~Z:Jiırc....l·ll!ıli·luııwuı.ırl-uıl.-ı...-----....Jl-ı .. ·,.·" .. ~a .. ı_aRıa,.,;.· ;,~.;r·n"...ı•,.,.!ılcarfinn.,·ı..'.ı.:i· 'rl"" e ve tiin muallimlere bile ı.11ı.ma ' o ı 

Çok samimi bir hava içinde ge
çen oyunu Ezine spor kulübü sıfı
ra karşı iki sayı ile kazandı. Spor 
sahasına toplananlar çok iyi bir o
yun seyrettiler. Hakem Nihat Bey 
oyunu çok güzel ve bitaraf idare 
etti. 

Oyundan sonra tekrar birlik bi· 
nasına gelinerek miaafirlere likör 
ikram edilmittir. Bu emada kaza· 
mızın kıymetli kaymakamı Hikme 
ve Ezine Spor avcılar kulübü reis' 
Dr. Nihat Beyler tarafından hi· 
tabeler söylendi. Bu hitabe~e~de~ . 
sonra Ayvacık Gençler Birlığ'. reı_sı 
Şükrü Bey de gençliğe kartı brr hı· 
tabe söyledi. Hitabelerde? sonra 
Cümhuriyet marfı aöylendı:. Saat 
altıda sanıimi bir surette ugurlnan 

. safirler Ayvacıktan ayrıldılar. 
m~yvacık spo rkıılübünün ve bu 
güzel ı.,.ekkülün meydana gelmesi 
ve inkitafı kıymetli kolordu ku
mandanımız Ali Hikmet Pa.ı;a Hz. 
nin cidden yüksek teşvik ve alaka 
!arına medyundur. Müşarünileyh 
Ayvacığa te~riflerinde spor ve av
cılyık sahaımda çalıtmayı memle 
ket borcu olarak telkin etmi9lerdir 
Bu ilham ve telkinin semeresi bu
günkü faaliyetidir. 

Köylerde spor 
SUL TANHISAR, (Milliyet) -

Fırkamız nabiye heyetinin öncülü
ğile nah ·yemiz ırençleri spor ve 
temsi kolları tetkil etmi,ler ve ça 
lı9mağa ba9lamışlardır. Tem.sil ko
lu 23 nisan bayramında ilk teıru:ili 
vermeğe hazırlanıyor. Spor kolu, 
atlı bisikletli voleybol, basketbol 
ve ~tletiztnle iştigal etdecektir. 

Çar~ı içinde mevc:ıt arsalardan 
bir:si saha yapılmak üzere fırkaca 
temizlettinrilmeğe ve tanzim e,ı;ı 
meğe başlanmıştır. 

Aydında okuyanlar 
AYDIN, (Milliyet) - Mart ayrn. 

da halkevi kütüphaneainde 1040 
yurtt.lt gelerek kitap, gazete ve 
mecmua okunnqlardr~. 

Bunların 138 zi muaUinı, 654 ü 
talebe 153 Ü memur, 95 !i sair mes· 
lek ~rbabıdır. Bunlardan 108 k:•~ 
roman hikaye, 55 kiti edebi, 83 kı•ı 
ilmi, 70 kiti ansiplopedik, ~8 kişi 
tarihi, 75 kifİ sıhhi, 114 k t• muh
telif ve 457 kiti de kitap ve gazete 
okumu,lardrr. 

Mart ayında sıhh müzeyi 83 ka. 
dm J 80 erkek olmak üzere 263 
yurttat ziyaret etnıittir. 

Sivasta sahte paralar 
SlV AS, (Milliyet) - Son gün

le.ıde Sivast.ada 25 kurutluk para
ların sahteleri görülmeğe başlanıı~· 
tır. Zabıta bununla metgul olmak
tadır. 

gelecek seneye bıraktık. Fakat edebiyat, 
felsefe tarih coğrafya yani kültür ders· 
leri okutan muallimlerin devamını mec .. 
buri kıldık. 

Binaenaleyh evveıı..,.,,,vel bizim va· 
ifemiz bu derıleri takip ile mükellef 

:ıanlara yer t<ımİn etmektir. Bunun ha 
ricinde kim ııelirse kabul ediliyor. E· 
ıascn münevver veya gayri nııünevver 
faı·kı da ırö%etilmemiştir. 

Esasen öyl~ bir fuk yoktur. Bizde 
münevverlik bir 11tufa münhasır değil· 
dir ki .. 

Hikmet Beyin bu izahatını mütea· 
kip ruznameye ır;eçilmİJ ..., ~·~bul U• 

niversitesiae alınacak ecnebi mutehas-
sıslarla akloluna;:ak mukavelenamelerle 
evkaf wuum müdürlüğü"': ba;ı• İn.fa~~ 
için taahhüdat akti '!'~u?ıye~ıne deın·. 
kanun liıyihalanmn. ~cı. '!"'':'akereleri 
yapılarak kabu_I -:ıJıldı. Bınncı celse· 
ye nihayet verildı7 , • .. , , 
Türkiye - Ame~tka ıadeı mucrımın 

muahedesi 
ANKARA, 5 (Telefonla) - Cumar

tesi günü mecliote Türkire ile Ameri• 
ka araı1nda imza edilen iadei mücri : 
min muahedeıinin tasdiki hakkındakı 
kanunun ikinci ınüzakereıi yapılacak • 
bı·. 



V C.Ln C.ll L:. 

3ve6Aylık 
devrehre talebe kaydına baılanmış
tır. Maariften tasdikli şahadetname 
ver:r. :t5222) 

u 
tanıtır 

D:, macunu 
Dişleri iyi temizler, ağızda gllzel koku 
:::ı!Cundur. S'.rkeci Mııhnrdar za"le H. 18 

bırakır. ideal bir 
[152071 1561 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüiünden: 
Cins ve Mevkii Sent'lik 

muhammen kıra 
İstanbul bahkhane binası ya- 1795 
nındaki 19 No. lu soğuk hava 
Deposu. 
İstanbul Tapu Müdüriyeti bi
nası içindeki pul satış yeri. 
Divan:yolunda Sıhhiye müzesi 
altında 146 No. lu dükkan. 
Topkapı sarayı içinde Gülhane 
meydanında 10 No. lu eski ka
lem Odaları denilen mahal. 

1500 

147 

60 

Kira 
müddeti 
3sene 

1 sene 

1 sene 

3 sene 

Yukarıda cins ve mevkileri gösterilen yerler hizalarm
daki kira ve müddetlerle açık arttırma usulile kiraya verile
cektir. İsteklilerin 8-4-934 pazar günü saat 14 te pey akçele 
rile müracaatları. (M) (1186) 
............................................... 

Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyyahlara 

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

Travellers (Seyyahin çekleri) satar 
Liret, Frank, İngiliz lirası veya Doları Frank olarak satı1an 
bu çekler sayesinde nereye gitseniz paranızı kemali emniyetle ta
f11' ve her zaman isterseniz dünyanın her tarafında, şehirde otel
lerde vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük tediyat için 
nakit makamında kolayılıkla istimal edebilirsiniz. Travellera çek. 
leri hakiki sahibinden batka kimsenin kullanamayacağı bir 

tekilde tertip ve ihtaa.edilmittİF. (5999) 1833 

lstanbul Vilayeti Daire 
Müdürlüğündenı 

Van golü sefain işletme idaresi için marangoz hane, 
demirhane ve inşaat dairelerine ait alatı ve edevat ile Elekt
rik fabrika ve gemiler levazımatı Duba ve iskele İnşaat ve ta
mi;at malzemesi motorlu duba için dizel makinesi mubayaa 
edilmek üzere 5 Nisan 934 tarihinden itibaren 20 gün müd
detle aleni münakasaya çıkarılmıııtır. Taliplerin listelerde ya 
zıh malzemenin nev'i ve cinslerile şeraiti öğrenmek üzere 
her gün Vilayet Daire Müdüriyetine müracaat ve yevmi ihale 
ai olan 25 Nisan 934 çarşamba günü Vilayet Daire Müdüri
yetinde toplanan mübayaa Komisyonunda saat 10 da hazır 
bulunmaları ilan olunur. (1559) 

SATILIK 
Amba ajlık kiğıt 

Taliplerin idaremize müracaatlan. 

4•-- Dr. Nuri Fehmi --• 
Göz Hekimi 

~ 

Büyü~ Tayyare Piyangosu 
16 ncı tertip 6 ncı keşide 11 Nisan 1934 tedir. 

Büyük ikramiye 200.000 liradir 
Ayrıca: 25.000, 20.000, 15.000, 10.000, S.000 

liralık ikramiye ve 50.000 liralık bir 
mükafat vardır. 

Türk Tayyare Cemiyeti 
Uzunköprü Şı: b ~sinden: 

Muhterem Uzunköprü kazası halkı 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 tarihine kadar 10 gÜn müddetle mü -
zayedeye konmuştur. Kat'i ihale 10 Nisan 934 Salı gÜnÜ sa -
at 16 da Şubemizde yapdacaktır. Talip olanların ve şeraiti 
öğrenmek istiyenlerin Tayyare Cemiyeti lstanbul şubesine 
ve Şubemize müracaatları ilan olunu::'. "1517,, 

1946 

Deniz Levazım Satınalma 
Komi•yonundaiı: 

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

151,5 ton Simens Martin Çelik levha sahn almacak
hr. Şartnamesini görmek isteyenlerin her gün münakasasma 
İştirak edeceklerin yukarda yazılı gÜn ve saatte Kasmıpaşa
da kain Komisyona müracaatları. (1363) 

1 DEVLET DEMIRYOl.LARI iDARESi iLANLARI 1 
İdaremiz için pazarlıkla satın ahnacak olan Kurşun ;ev

ha, Cıvata, Demir, Elektrik ve hndavat ve saire gibi (38) 
kalem muhtelif e§yanm 11-4-934 çarşamba giinü saat 11 de 
pazarlığı yapılacaktır. isteyenlerin mezkur saatte mağazaya 
müracaatla tahriren teklifte bulunmaları ve mağaza dahilin 
de asılt listede (X) İşaretli malzeme için nümune getirilmesi 
numunesiz tekliflerin kabul edilmeyeceği ilan olunur.(1562) 

1 1ST ANBUL BELEDiYESi iLANLARI 1 
Fatih Belediye şubesi Müdüriyetinden : Çırçır yan

gın yerinde dülgar zade mahallesinde 71 ci adada 2-176 ve 
2-177 ve 2-175, 2-72 arsalar arasındaki 7,45 metre murab
baı Belediye malı arsa satılık olduğundan isteyenlerin 25-4-
934 ·tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 te Daire Encü
meninf' elmeleri ilan olunur. (1550) 

Eminögnü Kaymakamlığından : Çarşıda Ali paşa ha
nında On No. lu oda kiraya verileceğinden Talip olanların Ni 
sanın Otuzuncu Pazartesi günü saat on dörtte Encümene gel 
meleri ilan olunur. (1552) 

Beyoğlu Kaymakamlığındanı 
Hayvanlar vergisi kanununa tevfikan sayım vergisine 

(Hatta kazanca tabi hayvanat) tabi bütün hayvanatın kay
di başlanmıttır. Alikadaranın 15 Nisan 934 alqarnma ka
dar Kaymakamlık binasında Hey' eti baytariyeye müracaat
la hayvanlarını kayıt ettirmell!':ri ilin olunur. (1543) 

Cağaloğlu Süreyya Bey apart. 
aaat 2·6ya kadar. Telefon 23212 

1826 Gazetecilik ve Matbaacılık 
OSMANLI BANKASI 

% s faizli 1918 • 1334 tarihli dahili 
istikraz tahvilitına ait olup vadesi 1 • 5 • 
929 da hulül eden .. e ayni tarihte tediye
sine baılanan 23 numaralı kuponlardan 
ibraz edilmiyenlerin 1 Mayıı 934 tari · 
hinde Türkiye Cümhuriyeti hükiımeti te
la.ine müruru zamana uğrayacağı, mez
lı:Ur tahvilat hamillerinin maliımu olmak 
üzere ilin olunur. 

KINOPRIN 4' 
KAŞELERi 

Baş, diı ve romatizma ağrıları, 
Grip nöbetlerinin, hanımların 
mutat ıancılannı JİdereD ve ani 
tesir EDEN YEGANE Ulçtır. 
1-10 adetli anbalajlanaı her 
eczaneden arayınıı. 

M. Hikmet Tevfik (141951 
1843 

Kadıköy icra dairesinden : 
Bir borcun temini istifası zım· 

nında mahcuz olup satılarak para
ya çevrilmesi mukarre~ bulunan 
üç reis sağımlı inek ve bir dişi 
düğe S.4-934 pazar günü saat 10 
dan 12 ye kadar Üsküdar At pa
zarında acık arttırma ile satılaca
ğından yü-zde iki buçuk resmi del
laliye müşleris ·ne ait olmak üzere 
taliplerin mezkur gün ve saatta ma 
hallindP. bulunacak memura müra-
caat eylemeleri ilan olunur. \' 

(15449) 

Türk Anonim Şirketi 
( MiLLiYET MATBAASI) 

HER NEVİ 
Mecmua 
Mektep kitapları 
R.oman 

Duvar afişleri 
Kağıt, Zarf 

Kartvizit 
Fenni kitaplar Fatura. El ilanları 

TABEDiLİR 
Defteri kebir, Yevmiye ve ~asa 

defterleri mevcuttur · 
Her 

1440 
' . ' - -----

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

Deniz yolları 
iŞLETMESi 

Acentelni ı Kar.köy KopriilMıtı 
Tel 4%362 - Sirkeci Miil\iirdarude 

Hail Tel. 22740 

Ayvalık sür'at 
yolu 

ANTALYA vapuru 7 Nisan 
CUMARTESİ 18 de Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. (1560) 

TORK ANONiM ŞiRKETi 
lST ANBUl. ACENT ALIGl 

Liman Han, Te!elon: 22925 

Karadeniz yolu 
DUMLUPINARa ""J:~~~ 
PAZAR günü saat 2Q t!c Galata 
rıhtımından kalkacak. Gidi, ıe : Zon
guldak, lnebolu, Ayancık, Samsun, 
Ünye, Ordu, Kireson, Tirebolu, Gö
rele, Trabzon, Rize, Dönü,te bunlara 
ilaveten Of, Sürmene ve Pulathaneye 
uğrar. 

.,. TÜRKiYE TURING KL0B0N0N ~ 

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

il nci Mevki T. L. 85 - 111 ncü T. L. 60 
Tren gidip gelmek, Pette'de otel, yemek, tenezzüh dahildir. 

Talebelere yalnız seyahat ücreti T. L. 35.-
Fazla tafsilat için TURING KLOBONE (Galata Adalet Han) 
ve seyahati idare eden NATTA acentalarma müracaat (Galata

saray ve Karaköy Köprübqı) 14712 ~ 1846 

•• Uçüncü Kolordu 
Kumandanlığından: 

1 - ihtiyat zabiti yetişecek kısa hizmetlilerden 328 • 
329 doğumlularla ve bunlarla muamele gören diğer tevellüt• 
lülerde bakaya ve sair suretlerle çağırılmamış olanlar mual • 
lim olsun veya olmasın ellerinde yüksek ehliyetname bulunan 
kısa hizmetlilerin kaffesi 1Mayıa934 te ihtiyat zabit mektebi· 
.ııe iltihak edeceklerdir. 

2 - Ehliyetnamesiz 328 - 329 doğumlu ve bunlarla mua· 
mele gören diğer tevellütlüler le şimdiye kadar sevkleri tehir 
edilen bakayalar da dahil muallim olsun veya olma1D1 1 Ma • 
yıs 934 de, Orta ehliyetnameyi haiz olanlar 1 Temmuz 934 
de, tam ehliyetnamesi olanlar da 1 Eylül 934 de smıflarma 
mahsus hazırlık kıt'alarmda İspati vücut edeceklerdir • 

3 --Yüksek ehliyetnamesi olan doktor, baytar, kimya • 
ger, eczacı, di\çİ smıfma ayrdmış olanlar 1 ikinci T ertin 934 
de tatbikat mekteplerine iltihak edeceklerdir. 

4 - Deniz smıfma ayrılan kısa hizmetliler 1 ikinci T e§ • 
rin 934 de Deniz Efrat deposuna iltihak edeceklerdir. 

5 - Hava sınıfı mensupları birinci maddeye tabidi 
6 - Sevke tabi olan bu Efendilerin nüfus cüzdariları, 

mektep §8.hadetnameleri ile ehliyetname suretlerini yanlarına 
almaları liznndır. (736) (1521) 1939 

Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasından: 
ikramiyeli% 5 faizli 1933 latikrazınm 4.000.000 Iirahl< 

birinci tranşını teşkil eden A. tertibinin muvakkat makbuzla• 
rile asıl tahvillerinin değiştirilmesine 1 - 4 - 934 tarihinden 
itibaren aşağıdaki şartlar dairesinde başlanacaktır. 

Haınillerin mezkiir tarihten 30 • 6 - 934 tarihine kadar 
muvakkat makbuzlarını ilk defa aldıkları bankalara ibraz ve 
asıllarile tebdil eylemeleri laznndır. Bu müddet zarfında ala· 
kadar bankalara müracaatla değiştirilmiyen veya borsa ve 
yahut da borsa haricinde alınan muvakkat makbuzlar artıl< 
oralarca değiştirilmiyeceğinden bunların tebdil edilmek Ü• 
zere ya Cümhuriyet Merkez Bankasmm Umum - Müdürlü· 
ğüne doğrudan doğruya veya Ziraat ve ı, Bankalarmm her 
hangi bir şubesi vasıtasile gönderilmesi p.rttır. Bu ikramiye· 
li % 5 faizli 1933 İstikrazı A. tertibi muvakkat makbuzları• 
nın uıl tahvillerle değiştirilmesine bqlandığı tarihten itiba· 
ren faizlerin kupon ve amorti ve ikramiyelerin de asıl tahvil 
mukabilinde ödeneceği hamillerin dikkat nazarlarına tekrar 
arzolunur. (1378) 1896 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı lstanbul 

Satınalma Komisyonundanı 
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 tutarını" 
yüzde yedi buçuğu olan (79) liralık vezne makbuzu veya te· 
minat mektuplarivle belli saatte komisyona gelmeleri. 

(1525) 1~ 

Talas Belediye Reisliğinden: 
1-Talas Kasabasmm haritalarile müstakbel şehir pi• 

lanınm 2290 numaralı Beledi ye yapı ve yollar kanunundaJıİ 
esaslar dahilinde tanzimi kapa 1ı zarf usulile 1 • 4 • 934 tarİ' 
hinden itibaren bir ay müddet it' münakasaya konulmuştur. 

2 - ihale 1 - 5 - 934 tarihine müsadif Salı günü saat t4 
de Talas Belediye Encümeni huzurile icra edilecektir. 

3 - isteyenler 100 kuruş mukabilinde bu husustaki şart; 
:ı.ameyİ Belediyeden alabilect"kleri gibi posta ücreti verildiğ1 

surette göstereceği adrese de gönderilebilir. 
4 -Talipler Belediyelerce yapılacak müzayede, münal<ll' 

sa ve ihalat hakkındaki nizamnamenin bütün mevaddına ria: 
yete mecburdurlar. (1443) 1897 

Umumi Nefrİyat ve Yazı lıleri Müdürü ETEM iZZET 
(;gzetecilik v~ Matbaacılık T. A. Ş. 


