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suıtanahnıette 10 Ev Van 1 
Yeni Türk devletinin 1 
Harici siyaseti 

Maarif Vekili Hikmet Bey milli 
kütüphanemize çok kıymetli bir eaer 
hediye ebnittir. Ankara ~~- l&tanbu! 
lııkdap kürsüaiirıde verdıgı deralerı 
de ihtiva eden bu eaer yeni Türk dev
leti lıarici ~i,•aset:·nİn çok ııalihiyettar 
kalemden çıkmıı b:r tarihidir. 

Türk inkıldbı yeni zaman tarihinin 
en büyük hıırikası<lır. içimizde yirmi 
be§ yaıına basnıt olanlar bile o ha
diseyi yatamıtlardır ve hala da hepi
miz onun heyecanını duymaktayJz. 
E.sa.en bir defa yaşayıp ta unutmak 
nıüınkün müdür? Ancak herlıangi ha• 
yatnmz içinde ıümul ve ehemmiyeti
ni anlayıp takdir edemediğimiz hadi· 
:>elerin böyle tarih sahifelerinde izahı, 
b"ze büyük eserin ıümul ve ehemmi· 
yetini daha büyük vuzuhla tebarüz et• 
tiriyor. Daha doğru..u birçok hadis~· 
lerin minasmı ancak ıim.di anlayabı
liyoruz. Bu itibarla Hikmet Beyin ta
rihi, inlulabımızm hakiki mahiyetini 
anlayabilmek için büyük kıymeti ha· 
izdir. 

Hikmet Beyin eseri, yeni Türk dev
leti harici siyaaetinin tarihidir. Fa.kat 
ekseriya ve bilhu.sa inkılap hayatı 
yaatyan memleketl~rde, dahili ·~;ya• 
seti Harici siyasetten ayırmak mum .. 
ıru,; değildir. Esasen haric~ siyaset, 
dahili siyasefn dııarıya d.og~ uzan
rnaaıdır .. Bu itibarla (Y enı Turk dev
letinin harici siyaseti) inkılabımızın 
dahm ve askeri safhalarına da ya
ıkından temruı ve onu kül halinde lel• 
kik eden bir eserdir. 

Eser Osmanlı imperatorluğunun in• 
kırazile baılıyor. Ankaz içinden Bü
yük Gazinin kudretli irade ve i1areti· 
le müstakil, mukadderatına hakim ve 
2inde bir milli devletin nasıl kuruldu
ğunu anlatarak, bizi içinde bulundu· 
ğumuz günlere kadar getiriyor .. Bu, 
ölmüş zannedilen bir mmeıin hayata 
hakkı olduğunu isbat edişidir. Bu, her 
zaman yaıayacak olan bir kahraman
lık de•tanıdır. 

Milli Mücadelemizin büyük kuvvet 
membaı olan Büyük Gazi, bir defa 
daha gözümüzün önünde bir dağ gibi 
yiik,,.,liyor. Filhakika Türk kurtuluş 
hareketi onun yiiluek şahsiyeti içine, 
onun yük&ek ıahaiyeti de r· urtu
ıu, hareketinin içine o kadar mezcCJI· 
nııqtur ki birini ötekinden ayırmak 
mümkün değild"r . Mütarekenin im
zasından bet gÜn sonra Yıldırım ordu
lan grup kumandanı Mustafa Kemal 
Adanadan B&.fkumandanlığa §Unu ya
zıyor: 

Pek ciddi 11e samimi olarak arzede
rim ki mütareke ıeraiti meyanında sıı ... 
itelôkkiyatı da izale edecek tedabir 
İttiha ;z;edilmedikçe orduları ter'!i~. e
decek 11e /ngil~lerin her dedıgıne 
boyun eğecek olursak, /ngili;z;lerin ih
tircuatının önüne geçmek için imkcin 
kalmıyacaktır. 

El'teai gün de Büyük Kurtancının 
gene Batkumandanlığa. hitap eden fU 
telgrafında Milli Mücadelenin baılan· 
aµcını teıkil edecek bir lisan vardır: 

Jngilizlerin iğla.lkôr ınuamele, tek
lif 11e hareketlerini lngifü:lerden ziya
de muhik ile nô;z;ik _gösterecek 11e bu
na mukabil cemile i!'ı:a~ı~ı ~utaz;~m· 
ının olacak evamırı husnu tatb;ka 
yara<lılı~ım müsait olmadtğından V4 
luılbııki Ba1humandanlık Erkanı Har• 
riye Ri,,aseti Celilesinin içtihadına tat 
biki hdreket tabü bulunduğundan ku
manda)lı hemen teslim etmek Ü;z;ere 
ytırime tayin buyuracağınız zatın sü
ratle emir 11e tebliğini hassaten istir
ham eylerim. 

Büyük Şef, bu az;mi, bu ~et":net~, 
Lu imanı kendi sine&ınden mılletın ••· 
nesine de intikal ettirdiği gÜn kurtu
lu§ hareketi başarılmış demetki. B~~· 
Anadoluya ayak bastığı 19 Mayıs P':: 
n.\i başlıyor ve lzm"rin istirdadı gunu 
nihayelle,niyor. iki tarih arasında ge• 
çen üç &eneye yakın zaman içinde 
kurtuluş hareketimizin askeri safha· 
aile m.ücadelenin harici münasebetler 
aafhası hedefe doğru ayni hamlelerle 
yürüyor. 1921 senesinin birinci ayında 
B.ir:Oci İnönü kazanılmazdan evvel, 
hiç bir devletle mukavele imzalana
mamııtır. Bundan sonra ikinci ayda 
Şark zaferi üçöincü ayda da ikinci 
lnönü muzafferiyeti kazanılıyor. Bu 
iiçüncü ay yeni Türk dev]etinin harici 
ınünasebetler bakımından çok faal 
2aınanıdır. Sovyel Rusya ile dostluk 
ınukavelesini imzalıyoruz. Bu, Türk 
devletinin tasdik edilen ilk beynelmi
lel mukavelesidir. Ayni günler içinde 
Bekir Sami Bey tarafından Lo~d_ra 
konferansına gittiği sıralarda lngıl z
ler, Fransızlar ve Italyanlarla ayrı 
ayrı imza]anan üç mukavele müteka
biliyet e&asına dayanmadığından tas
dik edil.memiştir. ( ~a'?' mü~e~abi~i
Yet) yeru Türk devletının hancı mu
nasebellerde asla ayrılmadığı bir 
Prensip olmuştur. 

Büyük devletlere bu mütekabiliyet 
Prensibini kabul ettirmek~çin evvela 
Sakarya, sonra da büyük zafer la
:ı:ınıdı. Sakarya Fransa ile aramızda
ki Ankara itilifının imzasına çığır 
llçtı. Büyük zafer de Türkün istiklal 
hü.cceti olan Lausanne muahedesinin 
lrnzasını temin etti. Askeri hareketler• 
le •İyaai münasebetler arasındaki ya
lmıl~ Milli Mücadele tarihimizde ol
fuiu kadar hiç bir tarih hadis...,inde 
.... derece zuhla tebarüz etmemi•· 

Yangının feci tafsilatı 
Yangın susuzluk yüzünden büyümüş, 
3 Ü büyük konak olmak üzere 1 O ev yan 
dıktan sonra güçlükle söndürülmüştür 
Dört it/ aige 
Neferi de 
Yaralandı 

Dün İstanbul yeni bir yangın 
tehlikesi daha geçirdi. Büyük bir 
mahalle de kısmen yandı. Yangın, 
Sultanahmette Yüksek lktısat ve 
Ticaret mektebi yanında ahşap bir 
evden çıkmış, süratle sirayet ede
rek 10 evi tamamen kül etmi§tir. 

Yangın nasıl ba1ladı? 
Ateş, Ticaret ve lktısat mekte

binin karşısındaki Tavukhane ao • 
kağında 35 numaralı Fdıri Be•. 
yin evinden çıkmıştır. 

Bu ev, üç katlı ve ahşap bir bi· 
nadır. Dün öğle vakti bu sokaktan 
geçenler saçaktan alevler yüksel
diğini görmüşler ve Hatice hanım 

(Devamı 6 ıncı sahifede) Yangından birı manzara ve efyalarını güçlükle kurtaran felaketzedeler ................................................... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Tevfik Rüştü Bey geldi 1 Şah Hz. bugün 

k A k . . Hududumuza 
ve a şam n araya gıttı Girecekler 
Vekil B. Şah Hz.ni karşılamak için 
Y avuz'la gitmek üzere yarın gelecek 
Hariciye Vekili Tev 

fik Rü,tü Bey, dün sa
bah refakatinde Hari
ciye Dördüncü Daire 
Müdürü Cevat, Kale
mimahsus Müdürü Re
fik Amir Beyler bulun 
duğu halde Cenevre
den şehrimize gelmiş 
ve dün akşamki trenle 
Ankaraya gitmiştir. 

Tevfik Rüştü B. Sir· 
keci istasyonunda va
li muavini Ali Rıza B. 
ve bazı zevat tarafın
dan karşılanmış ve bir 
müfreze polis resmi 
selamı ifa etmiştir. 
Tevfik Rüştü Bey is
tasyondan doğruca To 
katlira? oteline ~i~e- Tevfik Rüştü Bey garda •• 
rek ıstırahat etmıştır. Öğle üzeri 
Fransız sefiri M. Kammerer Vekil 
Bey şerefine Beyoğlundaki ikamet 
gahında bir öğle yemeği vermiş
tir. Tevfik Rüştü Bey saat birde 
M. Kammerer'in ikametgahına gi
derek yemekte hazır bulunmuş ve 
bilahara otele dönmüştür. Vekil B. 
saat 18,30 da Haydarpaşaya ge
çere~ Ankaraya hareket etmiştir. 
Tevfı~ Rüştü Bey Ankarada an
c~k hır gün kalacak ve Bükreş, Pa
rıs ve .Cenevre mülakat ve temas
ları, ~ı~ahsızlanma konferansının 
mesaısı hakkında Reisicürnhu H 
ile Başvekil ismet Paşaya iz:ha~· 
tir. Bütün bu harici ıniinasebetleri 
idare eden Büyük Reisti. 

Esasen Milli Kurtuluş hareketimi
zin en mühim muv;ı.ffakıvet iınili, as• 
keri sahası kadar da siyasi sahasının 
ayni büyük adamın idaresi albnda in. 
kİ§af ederek muayyen hedefe doğru 
beraber yürümesidir. Büyük askeri 
zaferlerin, siyasi hat&lar neticesi, he
ba olmuş emek haline inkılap ett· ğini 
Türk tarihi birçok misallerle gÖgter
miştir. Milli Mücadelemizin &İyasi ta
rihinde askeri zaferlerle aiyasi mu
vaffakıyetler daima. bir ahenk iç:..cle 

verecektir. Vekil Bey Ankarayı zi 
Y~ret edecek olan lran Şahı Peble
vı Hazretlerini hükumet namına 
Trabzonda kartılayacağından bu 
akşam Ankaradan hareketle yarın 
şehrimize gelecek ve Yavuz zırhlı
sı ile Trabzona gidecektir. Bu se
yahatte Kalemimahsus Müdürü 
Refik Amir Bey de kendisine re
fakat edecektir. Evvelce de yazdı
ğımız veçhile şehrimizde bulun
makta olan riyaseticümhur umumi 

katip ve~ili Hasan Rıza B. de Yavuz 
zırhlısı ile T rabzona gidecek ve 
Şah Hazretlerine Reisicümhur Hz. 
namına hoş geldiniz diyecektir. 

yürümüş ve Milli Kt.rtuluf namı ver
diğimiz büyük tarihi hadise her tara
fı tamam güzel bir eser olarak mey
dana gelmiştir. 

Bu büyük eserin harici münase
betler bakımından nasıl meydana gel
diğini bize bu kadar mükemmel au
rette anlatan eseri yazdığından dola
yı H"kmet Beyi tebrik ederken, kita~ 
bın on kuru§ gibi az bir parava, yanı 
kağıt fiatından daha uc~;ı:a satılmak
ta olduğuna göre her ı:urke b~ndan 
bir tane ed.inmeaini tavaıve Henz. 

Ahmet SOKRO 

Şah Hz. nin rcf akatlerindc 
bulunan zevat 

BEY AZIT, 9 (A.A.) - Şah 
Hazretlerini karşılayacak olan he 
yet bugün buraya gelmittir. Yarın 
hududumuza girecek olan Şah Hz. 
retlerini Güreübulak' da karşılaya· 

( Dtvamı 4 üncü sahifede) 

Metr Salem ve 
Le on F eraci Ef. 
Maznunların mevkufen 
muhakemeleri istendi 
ANKARA, 9 (Telefonla)- Ka 

rar hakimince rüşvetten maznun 
Metr Salem ve Leon Faraci efen
dilerin gayrimevkuf olarak muha
keme edilmeleri hakkındaki kara-

(Devaını 6 mcı sahifede) 

Bir şayia 
M. Mussolini ile 
Hitler arasında 

bir mülakat mı? 

(~ 

BERLIN, 9. A.A. - M. Mous
solin ile M. Hitler arasında ka
tiyyen bir mülakat kararlaştırıl
mış old_uğu her ne kadar açıktan a
çığa söylenmekte ise de, gerek 
Berlin ve gerek Roma' da, resmi 
makamat bu hususta sıkı bir ketu
m'yet muhafaza ettiklerinden, bu 
babere pekte inanılmamaktadır. 

Bir ikramiye meselesi 

Mecliste hararetli müna
kaşalar gürültüler oldu 

Nusret 8. in ikramiye meselesi, Şurayı 
devlet kararı etrafında münakaşalar 

Celse gürültüler, kapak vurma
lar arasında tatil edilmiştir .. 

Hasan Fehmi Bey Rasih 
ANKARA, 9 (Telefonla) -

Büyük Millet Meclisinin bugünkü 
toplantısı çok hararetli ve münaka
talı olmuştur. Refet Beyin reisliği 
altında toplanan Meclis yeni Adli
ye harçları hakkındaki layihayı 
müstaceliyetle müzakere ve kabul 
ettikten sonra Mart, Nisan ve Ma
yıs 1933 aylarına ait Divanı Mu
hasebat raporunun müzakeresine 

Bey Relik Bey 
geçmiştir. Raporda eski Şurayi 
devlet reisi ve halen Merkez Ban
kası idare meclisi reisi bulunan 
Nus~et .Beyin. tekaütlüğü dolayısııe 
aldıgı ıkramıye meselesi mevzuu 
bahsedilmekte idi. Bu hususta ilk 
sözü Mükerrem Bey (Isparta) ala· 
rak meseleyi 'öyle izah etti: 

Efendim, Divanı Muhasebat ta
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Yıldırım gibi giderken ... 
Bir otomobil Beşiktaşla Ortaköy ara

sında bir adama çarntı ve öldürdü 
-o--

Otomobili idare eden 
Sait Pata zade Vehbi 

Bey tevkif edildi 
Dün akf8m Ortaköyle Betikta, 

arasında ve tam Yıldız sarayı ka-
pısı önünde feci bir otomobil ka
zası olmuf, Bekir oğlu Osman Ef. 
isminde lnegöllü bir genç ölmü,. 
tür. Vak'a hakkında bizim yaptığı
mız tahkikat tudur: 

Kazayı yapan otomobil Sait Pa
ta zade Vehbi Bey tarafından ida
re edilmekte olan Buik otomobili
dir. Vehbi Bey süratle Bebek isti
kametinden Beşiktata giderken ka 
za olmuştur. Otomobilin sürati da
ha Ortaköyde nazarı dikkati cel
betmif, Ortaköy karakolundan 
Be,ikı..,a: 

- Çılgınca süratle bir otomobil 
geliyor, yoicla bir kaza yapması ih 
timali vardır, diye telefon edil· 
miştir. Beşikta,ta otomobilin sü
ratini hafifletmesini temin için bek 
lenirken de kaza haberi alınmıştır. 
Otomobil nizami şeklinde _yo 
lun sağını takip ederek ıle-

1 T~NüS 
illYI ırlil1 IYIV ©\~o 
h~~oırOo~n 

Milliyet'in her sene tertip ettiği 
tenis turnuvası bu sene de on beş 
Haziranda başlıyor. Bu seneki 
turnuvanın da her cihetçe mükem· 
mel olması için komite lazım gelen 
hazırlıklarını almaktadır. Komite 
fU zevattan mürekkeptir: 

Fahri Reis: Mahmut Bey, aza 
Ahmet Şükrü Bey, Tevfik Acar 
Bey, Sait Salahattin Bey. M. Eric, 
Armitage, M. C. Bennet, Galip B., 
Server Bey, M. A. Whittall, M. 
Dubois, Ahmet Bey, Eşref Şefik 
Bey, Adil Giray Bey. 

Kayıt muamelesi batlamıttır. 
Bu hususta Atet Günet klübüne 
(Saat 10-17), Zeki ıpor mağa-

Sait Paşa zade Vehbi Bey 

rilemekte ve Yıldız sarayı 
kapısındaki süvari karakolunun 
önüne gelmiş bulunmakta ikeıı 
karşı istikametten ve yolun oto
mobile nazaran sol tarafından bir 
tramvay gelmiş ve durak yerinde 
durmuştur. İnegöllü Bekir oğlu Os 
man Efendi de burada tramvay-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

zasın,a "Milliyet" ve (La Tur· 
quie) gazetelerinde M. Duboiı 
(Saat 18. 22) müracaat edilebilir. 



.. 

TARiHi TEFRiKA: 61 /c fto.<--

ittihat ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN BIRAKTICI VESiKALARA CORF.) 

Rus imperatorluğunun vaziyeti Os
manlı devleti için ders olmalı idi 

MILLITt:T PAZAR 10 HAZ[RAN 1934 

ltallaıa cemile 
Bulgaristanın Romadaki 
sefiri neden değiştirildi? Büyük p&falarımız muvakkat bir 

hayatın ve ona bağlı olan kazalı bir 
refahıhalin ve saadetin devamı uğ
runda memleketi parça parça ede
rek yakayı kurtarmak maksadile 
ecnebilerin eline geçirmek ve ikti
darsızlıkları yüzünden devlet ve 
milleti ecnebi müdahalelerine ve 
taarruzlarına kurban eylemek sure 
tile gene imdi Babıali denilen da
rülcühelada veyahut halkın hanü
manları enkazından vücuda getiri
len yalı, kö,k ve konaklarda mahza 
hayvanat bahçelerinde görülen ve 
ba~ka bir yere layık olmıyan sefi
hane hayatlarım imrar eylemekte
dirler ! 

konak ve kö.klerde safa sürmeyi 
fU manevi sellii.tlık sayesinde temin 
etmekten çekinmediniz. Kendini
zin cidden mütelezziz olarak gizli 
gizli okuduğumuz Avrupa matbua 
tını okuyan l<"\lebeyi Fizana kadar 
sürdürdünüz l .nail ve Rıza gibi iki 
mel'anet nümunesine dahiliye zab-i 
ti, yani mürebbi namile bir sürü ha
yasızı terf k ederek askeri mektep
leri birer haylaz ocağına çevirdi -
niz. Ceneral Goltz'ün faydalı me
saisinden artık eser kalmadı. Hat
ta onun en ileri gitmit takirtlerini 
ve onlar meyanında geçen Yunan 
muharebesinde askeri hareketleri, 
fırka kumandanlarının cehaletleri
ne rağmen, iyi idare ve tem"n eden
leri timdi it görmekten uzaklaftır
dınız. Velhasıl her tür :ü maddi ve 
manevi kıymetin aman, kabul et -
mez bir dütmanı kesildiniz. 

• 
Başvekil'' biz Italganın bugünkü ida-

Fakat sizin askeri meseleler hu
susundaki tekasülünüz sairlerden 
daha ziyade müahazeyi müstelzim
dir. Çünkü siz mütefennin ve Av
rupa terakkiyatına oldukça vakıf 
bulunan zatlardansınız. Vükela he
yetinden bir Zihni Pata, bir Mem
duh P~a ve hatta cehaletile bera
ber gayyur ve terakkiperver geçin
mekte olan Seraskerimizden ve Sad 
razamdan türlü türlü taas ı p eser
leri ve her türlü yanlıt fikirler ve 
envaı a peu preo'ler beklenilebilir. 
Faka! bunlar sizden si.dir olursa, 
kabahat niıbet kabul etmez derece
de vahim olur. Size, ne ben, ne de 
benim gibi yakın bir istikbalin si
nesindeki elemleri ve muhatarala
rı takdir edenler, padi,aha kartı sa 
daka taizlik ve ihanet ta va iye etmez 
!er. Böyle mezmum ve şeni ahvali, 
namusları satın a1ınabilenler tara
fında aramalıdır. 

Dütününüz ki nefyime sebep o
lan layihayı bugün meydana koya
cak olsam, mazideki ve rst kbalde
ki vukuat günef gibi kendisini gös
terir. Müthit bir hastalığı tethis ve 
tedavisi lüzumunu gösteren bir ta
bip, İnsaf edilsin, hastanın dütma
nı addolunabilir mi? Bilıikis her 
feye "ayni keramettir!,, demek iha
net'erin en büyüğüdür! 
Düşününüz ki Ruıya imparato

runun mevkibi hatmetini tetkil e
den bunca yaldızlı, nitanlı, kordon
lu ioühde.t çiçekleri hükümdarları
nı da milleti de (çünkü birini diğe
rinden tefrik kadar cinnet yoktur!) 
müthi~ bir girdaba aevkettiler, bü
vük muhataralara uğrattılar.Çarın 
keyfi muamelelerinin eseri olarak 
nail oldukları rütbelere ve mevkile 
re lazım olan iktidarın nefislerinde 
mevhibe olarak mevcut bulunduğu 
na kendileri de itikat etmek dena
etini i,liyerek velinimetlerine dün
yayı batka türlü gösterdiler. 

ltusyada bizden de fazla olarak 
vükela heyeti ve hükUınet daireleri 
her türlü hüküm ve nüfuzdan mah 
rumdur. Her fey İmparatorun 
grandükleri ve gözdeleri tarafın
dan em. r v.e tertip olunduğundan 
bu tarzdakı keyfi idarenin feci a
kıbetleri görüldü. 

Buna mükabil Aıyanm öbür u
cunda sesiz, sadasız ıilfıl bir hükü
met teceddütkarane tedbirleri sa
yesinde ve milli kontr'olün feyizli 
eıerlerile vücuda gelen muazam bir 
askeri hükümet, horozlara beygir
lere varıncıya kadar alemi lslavlat
tırmayı politikası ittihaz eden Rus
yanın manevi ve maddi istilasına 
bir set çekiverdi; ordularını ve do
nanmalarını mahvü perİfan eyle
di. Sadede gelelim: 

V aktile en mühim hayati mesele 
!ere dair size vaki olan ihtarlarım
dan hiç birine kulak asmadıktan 
batka suyun akıntısına tabi olarak 
"jurnalcılık,, g:bi sakim bir mesle
ğin haricine çıkmadınız. Hatta bu
nu metru, akilıine ve hatti. medarı 
.ftihar bir kurtuluş ve ikbal yolu 
derecesine çıkarıp mütemadiyen 
herkesi teceaaüs ve cuma! ettiniz. 
"le zaretlerini inhisar altına aldı
ğınız mekteplere teslim olunan va
tan evlatlarını Cengizane muame
lelerle m ·skin ve iblisane tedbir
lerle ahlaksız etmeğe ve yüksek 
fikirlerini ve vatanperverane his
lerini bir daha uyanmıyacak se
kilde syndürmeğe çalı,tınız. ' 

istikbal ve terakkt demek olan 
bu gençleri bugünkü ahlaksızlık j. 
~inde boğmaktan çekinmediniz. 
Dünyada ne kadar namusuz haze
le ve ufak makulesi'\"arsa göğüsle
rine b:rer "kanun., i ,\.reti koyarak 
namus ve haysiyet erbabını cana
var avlar gibi senelerdenberi taz
yik ve takip etmektesiniz. (Büyük 
pederim Fuat Pata merhumun Se
raskerliğinde tertip ve vazo~unan 
kanun talimatına müracaat buyuru
la). 

Gençliğinizde Nurullah Bey mer
humun dairesinde hülya ettiğiniz 

Mektep programlarını umumi -
yetle lüzumsuz birtakım ulümuri -
yaziye vesaire ile öyle bir hale getir 
d · niz ki neticesi talebeyi sersem et
mekten veya aciz ve yeis saikasile 
külliyen cahil bırakmaktan ibaret 
oldu. Mühendis sınıfile harp sını
fını ayırmadınız. Hele bütün prog
ramlardll harp oanatini ihmal etti
niz. 

Binaenaleyh Halepte kumanda
ma tesadüf eden mekteplilerde ma
IUınatı seferiyeye malik zabitlere 
nadiren tesadüf edeb"ldim. Bur -
gaz ve Kağıthane tepelerinden, Ço
bançe,me çayırlarından batka bir 
yerde seferiye tatbikatı görmiyen 
bir genç heyeti askeriye, mütema
diyen büyük ve küçük tabiye ame
liyatında tecrübe keıbetmemit bir 
heyeti zabitan Japonların elde et
tikleri neticeleri mi elde ederler, 
yolua Rusya'lıbrın düçar oldukları 
hezimetleri mi tevlit eder!er? 

Şimdiye kadar İstanbul kapıları 
nın kapanmasına Rusya Sefareti 
mani oluyordu. Artık ortadan o kor 
ku da kalktı. Rusya birçok zaman 
için kimseyi tehdit edemez bir hale 
geldi. Allah kendi1'7izin Ruslardan 
intikam almıya muktedir olamıya
cağımızı görerek Japonu bu iş,e 
memur etti. Fakat unutmıyalım 
ki payitahtımızın yanıba,mda, 
gayet faal ve ciddi bir Japon, yani 
Bulgar hükumeti zuhur etti ki bi -
zim inat ve taassubumuza nazir bir 
himmet ve sür'atle terakki etmekte· 
dir. 

(Bitmedi) 

Ankarada resim sergisi 
ANKARA, 9 (Telefonla) -

Güzel Sanatlar Birliği tarafından 
Ticaret lisesinde hazırlanan re· 
sim sergisi yarın merasimle açıla
caktır. 

Harp tehlikesi 
Artıyor 

M. Litvinof'un kc n ~eransta 
yeni beyan1.tı 

MOSKOVA, 9 (A.A.) - Cenevre 
ıiliıluızlamna konferansrncla M. Barthou 

1 nun l nsitiz ve Amerikan murahhula
rile bilit.ilif teklif ettiği projenin mü· 
:uıkeresi sırasında M. Litvinof tu beya
natta bulunmuıtur: 

"Bu projeyi büyük bir haheşle kar
şılamıyacağon. Fakat aleyhinde de 
rey nrecek değilim. Çünkü bu proje
de Sovyet heyeti murabhuasmın iti .. 
raz e •,lilleceği haç bir 1ey yoktur. 

Diğer taraftan Almanyanm konfe
ranıa avdeti ihtimalini de ileri. ıürüyM. 
Bu avdete de a.ıa itiraz etmemiştik. 
Maamafilı Fran11z heyeti murahhasaSJ 
tarafından teklif olunan mesai progra
mında emniyet meselesine bir terefi 
meviôiyet meselesi SoYyet heyeti mu
rahhuuırun yapmıt olduğu başlıca 
tekliflerden biridir. 

MezkUr pTOje ayni zamanda daimi 
bir ouJh konferansı ibda11 hakkındaki 
teklifimizi de hükümetlere arzetmekte
d_ir: Bu teklifimizin hariciye nezaretle
rıı.un d_?.•~aları ~a~ında kaybolup git
ıruyecerını ve hukumetlerin bunu dik
katle tetkik ettikten sonra konferans
ta mevzuu bahıed.ilmesi için heyeti mu
rabhasalarına talimat vereceklerini ü
mit ederim . 

Zail olmaktan uzak bulunan ve· maat 
teenüf artan harp telılikeoi benim bu 
teklifimi size hatırlataa>ktır. 

Şunu müıahede ediyorum ki, bey -
nelmilel hayatın endişe verici manza
rasına son zamanlarda yeni bir şey 
daha inzimam etmiştir. Bu da ekser 
memleketlerde mukadderatın ukeri el
le..., reçmi~ olmasıdır. Filvaki, öyle si
vil devlet adamları tanıyoruz ki bun
lar• tamamile militaristtir. Ve a kerler 
arasında İse birçok sulhçu adamları var 
dır. Mesela Kızıl orduyu idare eden -
ler böyledir. Ve bunlar dünyanın en 
sulh<;u adamlarıdır. Maamafih, sulhu 
ihlal tehlikeoini arttıracak mahiyetle· 
olan yeni hadioeleri d;kkatle takip 
etmeliyiz.~ 

re tarzının takdirkarlarıgız,, diyor 
SOFYA, 9 (Milliyet) - Başve

kil M. Kimon Georgief, ltalyada 
çıkan Kesto del Karmino gazetesi 
muhabirinin, Bulgaristanın Roma ı 
sefiri M. Vilkof'un azledilmesi 
ve Paris sefiri M. Batalofun Harici 
ye nazırı tayin edilmesi hakkında 
sorduğu suale tu cevabı vermittir: 
Bu iki vaka arasında hiç bir rabı
ta mevcut değildir. M. Vilkof'un 
ltalyaya ve tefinin tahsiyet'ne say
gı gösterilerek azledilmesi icap e
diyordu. Çünkü biz, saflarınd · ::ı ye 
rini kaybetmif olan bir adam tara
fıııdan temsil olunmak istemiyor
du.1< . Vilkofun Romada bulundurul 
ması ftalyaya karşı bir !aygısızlık 
ifade edecekti. Bulgar ordusu Vil
kofu 1923 te tahakkuk ettirilen 
hareketi mahvettiği için mesul ad
detmektedir. Pek yakında kendisi 
nin halefi tayin edilecektir. M. 
Batalofun tayinine ~elince, buna 
harici siyaaete ait hiç bir mülaha
za müessir olmamıttır. Harici si
yasetimizin İrtikametleri en büyük 
vuzuhla gösterilmitti. Bulgaristan 

• 

sulh ve komşularile iyi münase
betlerde bulunmak istiyor. 

Yeni hükümetin beyannamesin
de Rusya ile münasebet tesis et· 
mek meselesi hakkmda sorulan 
suale B~vekil demi,tir ki: Bu ta
mamile böyledir. Biz evvela iktrsa 
di mahafili tatmin etmek ve di
ğer devletlerin kendiaile münaa~
bet tesis etmek için çalıttıklarr bu
yük bir devlete kaJ1ı gayritabii bir 
vaziyette bulunmakta devam et
mek istemediğimizi anlatmak isti
yorduk. · 

Biz, balya ile olan münasebet
lerimizin kuvvetlenmesine çok dik 
kat ediyoruz. Bundan ba~ka biz, 1 
talyanın bugünkü idare tarzının 
takdirkii.rlarıyız. Biz, ltalyamn 
milletimize kar'ı daima dostane 
hissiyat beslediğini, ona bircok hu 
ıuslarda yardım ettiğini ve balyan 
pazarının Bulgar malları için en i
yi bir saha olduğunu biliyoruz. 
Biz, büyük ltalyan milletlne kar
çı en büyük bir samimiyet duygu
su ta,ıyoruz. 

lspan11adaki kareaşalık 

Ziraat amelesi grevi 
günden güne büyüyor 

Birçok yerlerde tevkifat yapıldı, bazı köylerde 
diğer işçiler de ziraat amelesine iltihak ettiler 

MADRIT, 9 (A.A.) - Gazeteciler lamentoou Madrit hiikümeti tarafından 
tarafından memleketin her tarafında kaldmlan kanunun bir aynini salı rü-
lırüküm ıüren rrevleT hakkında malu- nü yeniden kabul edecek ve kanun der-
matına müracaat edilen it nazın, itçi ib- hal tatbik edilecektir. 
tilalma yabancı oldukları zannedilen Akıam üzeri, Katalonya ekseriyeti 
bir takan kimııeler tarafmdan hak:İKa· reiıi M. Kompaniı radyo ile net...,di· 
ten canôyane h•Metler yapıldığını bil- len bir nutkunda ezeiimle c!emi,tir ki: 
dinniştir. - Muhtariyetimize ka,..ı bu mana-

Jaen'den relen haberler, bu vilayet- ırz hüeumun aramada uyandırdığı n«-
te, be~ veya altı ihtilal ocağı bulundu- ret hislerinden anlıyorum. Şimdilli halde 
ğunu bildirmektedir. Jaen'deki muha· parolamız: intizam ve disiplindir. 
frzları takviye için Crenatadan takviye 
kllVVetleri rönderilmiıtir. MADRIT, 9 (A.A.) - Vilayetler-

Diğer taraftan, dahiliye nazın Jaen den gelen haberlere göre, grevei zira-
vilayetinde on dört köyün ziraat grevi at işçileri birçok yerlerde itlerin yapıl-
yapmakta ısrar ettiğini., son günlerde maıına mani olmuılard1r. 
yapılan suikastlar faillerinin yakalan • Sevil vil.iyetinde Kannonada yük -
clığını bildirmittir. sek tevettüriii elektrik tellerinin bağ1ı 

Navarda 25 köy, Huelvada 8, Leon- olduğu direkler y>lnlmıt, tehir, mll'Vak· 
da 3, Muniyada 5 köy rreve devam et- kat bir =nan için karanlııldar içinde 
mektedir. kalmıttır. 

Madıit vil.iyetinde grev yapan köy- Saragootaki hücum !atalan, Gallur, 
terin aay111 az~lınaktadır. köyüne sevkedilmiJtir. Köyde kanıılc-

Djğer viti.yetlerde vaziyette bir de- !ıklar vardrr. 
ğitildilc yoktur. Madrit civarmda AJkala Henareı'de 

BARSELON, 9 (A.A.) _ Teşkili.- bütün itc;iler ziraat işçilerile teoanütle-
tı Esasiye mahkemesinin Katalonya par- rini röıtennek üzere ırreve i1tirak et -
lamentotu tarafından kabul edilen ara· mitlerdir. 
zi kanunu hükümlerini feobeden karan Hükümet, bu grevi gayri metnı o-
tiddetli bir hareket uyandınnııtır. Bir- !arak ilan etmiştir. 
çok Kahdonya gruplan ve bu arada si- Birçok yerlerde tevkifat yapılmıt· 
yasi kültür cemiyetleri mümeı•illeri, ltr. 
ek.eriyet parlamentosuna giderek Kata- MADRIT, 9 (A.A.) - Hükômet 
lonya hükümetine te,riki mesai etme- bütün matıbuat havacfulerine san$Ür 
ye hazır olduklarını bildinniılerdir. J<oymuıtur. Cıranatada hulllnllll piya-

Parlamentıo içtima halinde idi. de kıtaatı, Jaen vilayetinde aoayiıi mu-
Zannedildiğine göre, Kalatonya par· bafa:za için ha...,ket etmiıtir. 

Romanya da 

Nazırlar arasında 
İhtilaf çıktı 

-o--

Biri bütçenin fazlalaşması
nı diğeri indirilmesini istedi 

BÜKREŞ, 9 (Milliyet) 
Nazırlar heyetinin .S haziranda yap 
tığı içtimui'a maliye ve maarif na
zırları arasında büyük bir ihtilaf 
zuhur etmiştir. 

Maarif i!'.ızırı bütçesinin 500 
milyon ley arttırılmasını, maliye na 
zırı ise 300 milyon ley azaltılma
sını tekl_if etmiştir. 

Bunun Ü7;-rine maarif nazırı 
M. Angelesku derhal içtimaı ve hu
nu müteakip Bükreşi terketmiş • 
tir. Bu münasebetle Diminyatsa 
gazetesi, nazırın içtimaı bu şekil
de terketmesi"in istifa ile müsavi 
olduğur{u yr~-~aktadır. 

Litvanya kabinesi 
istifa etti 

KOVNO, 9 (A.A.) - Litvanya ka
binesi istifa e'tmiılir. Yeni kabinenin 
teşekkülüne kadar vazifesine devam e .. 
decektir. 

Su alan vapur 
MARSll.YA, 9 (A.A.) - lngiliz 

bandıralı ~rd Birkenhed vapuru, Mort 
Ronaldolıaym 10 mil ıarkında ıu al
makta old~ğunu ve batmak üzere bu
lundu.ğunu bilclinniıtir. 

Silahsızlanma 

Konferansı mesai
si ne devam edecek 
Almanyanın Meclise gir

mesi temin edilecek 
LONDRA, 9. A.A. - Silahlan 

bırakma konferansı heYeti umu
miyeainde, konferansın mesaisi
ne devam etmesi ve Almanya'nın 
akvam cemiyetine rücuunun te
min olunmasına karar verilmi,tir. 

Bunu müteak"p, Lord Eden'le 
M. Barthou, Cenevre'den hareket 
etmislerdir. 

BERLIN, 9. A.A. - Alman a
jansı bildiriyor : 

Alman matbuatı Cenevrede bu
lunan sureti hal hakkında haya
lata kapılmamakta ve ekseriyeti 
bu sureti halli silahsızlanma konfe· 
ransın•n hayatını kurtarmaya ve 
gayrimuayyen bir tarih~ ta~ike 
matuf bir karar ;ılarak telii.kkı et
mektedirler. . 

Kreuzzeitung gazetesi d 'yor ~ı: 
Silahsızlanma konferansı ol

müttür. Müzakerat gerek silah· 
sızlanma gerek Almanyanın hu· 
kuk müsavatı meselesinde hiç bir 
neticeye vasıl olmamı,tır. Birden
bire Almanyanın ittiraki mesaisi
ne kıymet atfedil~eye ba.tlan~a
sı bu hususu hiç bır auretle degı.-

DAKi 
Kazanç vergisi hakkında geni 

bir izahname gönderildi 
'ANKARA, 5. (Telefonla) - Maliye vekô.~eti kazanç vergisi ka· 

nunun tatbikatına dair maiiye teşkilatına yeni b:r izahname gönder· 
mistir. Bu izahnamede bazı mahallerde kanunu nüçüncü muvakkat 
mcddesi sarahatine mugayir olarak mütedavil sermaye üzer"ne if 
yapanların nevin iştigal ve ticaretleri her ne olursa olsun ve i;ıgal 
ettikleri mahallerin gayri safi iratl arı ne miktara baliğ bulunuraa bu. 
/unsun, ğaryrı safi iratları tesisi müke:Lefiyetler c "hetine gidildiği 
istihrar olunduğundan bu tarzı mu amelenin katiyen Yanlış ve konu· 
nun ahkamına muhalif olduğu tasrih edilmektedir. 

Yeni kanunda beyanname esas•na tabi olanlar mart 1934 zarlın
da verdikleri beyannameler üzerinden ve ğayri safi İrat üzerinden 
verğiye tabi tutulanlar o fek ide vergi vereceklerdir. 

Binaenaleyh mesela ğayri 11ali iradi 20CO lira ve daha lazlo 
mahallerde icrayi ticaret eden bir manifaturaci mütedavil sermaye 
üzerine if yapan~ardan olduğu hQlde muvakkat üçüncü maddede zik· 

reel len mütedavil sermaye üzerine iş yapanlar meyanına dahil bulun· 
madığından kanunun 7 inci maddesi mucibince beyanname esasına 
göre vergiye tabi tutulacaktır. 

Şimdiye kadar buna muhalif fJlnrak yar>ılan muamelelerin tashih 
edilmesi emredilmişt 'r. 

Undan alınacak verginin izahna
mesi bugün vilayetlere gönderildi 

ANKARA, 9 (Telefonla) -- · Maliye VekaJeti yeni vergiler dola
yısile tahaddüs eden ihtilaflar hak kında telgraf ve mektupla gelmiş şi
kayetnameleri tetkik etmektedir. Vekalet kanun ve izahnamelerin tav
zih ve izaha mühtaç noktaları hakkında lüzum görürse yeniden bir tah 
rirat ile vaziyeti alakadarlara biicli recektir. 

Vekalet undan alınacak veginin izahnamesini hazırlamaktadır. Ya 
rın vilayetlere göndeıilecektir. Diğer taraftan vekalet bazı mahallerde 
müteahhitlerin taahhüde girişlikle<İ un ve ekmek fiatları üzerinde kar
şı tarafla aralarında ihtilal çıktığını haber aldığından vekalet izahna
meye bu gibi hallerde na:ıl hareket edilmesi liizım geldiğini ilave etmi.' 
tir. Vekiilet müteahhitlerin taahhüde giri,tikleri zaman akdetmiş ol. 
dukları mukavelelerde maziye ait bir kayıt bulunmadıkca verıı-i zammı 
nın ihale edene ait olacağına karar vermiştir. 

İstihlak vergisi hakkında teklif 
ANKARA, 9 (Telefonla) - lstanbul mebusu Haan Vasıl Bey 

muhtelif maddelerden alınacak istihlak vergisi hakkındaki kanunun 
muvakkat maddesine bir lıkra eklı<nmesine dair Meclise bir kanun tek
lifi vermif!ir. T_eklil lktısat, Maliye v_e fl~tçe encümenlerinılen mü
rekkep Muhtelıt encümene havale edılmıştır. 

Yunan seyyar sergisi için 
ANKARA, 9 (Telefonla) - 31 Mayısta Piıeılen hareket ederek 

komfU memleketler limanları ve bu meyanda ltanbul ve /zmir liman· 
/arına da uğramak üzere Yunanlılar tarafından tertip edilen seyyar ser
ginin limanımızda bulunduğu müddet içinde satılacak veya sergi he)·e
ti tarafından rekliim mahiyetinde dağılacak efyanın bir defaya mahsus 
olmak üzere kontenjana bakmadan memlekete sokulmasına icra Ve
killeri Heye ti müsaacl e etmi,tir. 

Soyadı layihası ruznameye alındı 
ANKARA, 9 (Telefonla) - Soy adı hakkındaki .kanun liiyihaH 

Meclis ruznamesine alınmıtfır. Refik Şevket Bey (Manı•a) soy adının 
(San adı) olmasını ve soy adının sonuna öz adının önüne yazılma1t 
mecburiyetinin kaldırılması mütaleasında oldu~unu encümen mazbata
sına kaydetmitşir. 

Küçük itilaf devletleri ve Rusya 
PRAG, 9. A.A. - SeliihİYettar ınahalilden alınan haberlere gö

re Küçük itiliil devktleri Sovyet Rusyayı derhal hukukan . . !anımayı 
kararlaştırmışlardır. Bu bapta dün akşam M. Benes, M.Tıtülesko ve 
M. Litvinol aramda mektuplar teati olunmuflur. Bu mektuplar ~u 
aksam Prag, Bükref ve Moskovacl a nefreclilecektir. Yugoslavya ıle 
.5o;•yet RU6ya arasında resmi muamel bilahare yapılacaktır. 

lrlanda 

lngiltereden 
Ayrılacak mı? 

OUBLIN, 9. A.A. - Deyi mec· 
!isinde M. De Valera. İrlandanın 
herhalde lngi:
tere' den aynlaca
ğını ve muhale
fetin, hükümeti, 
ilanından kork
makla ittrham ey
lediği Cümhu
riyet idaresini te
sis edeceğini söy
lemittir. 

Mümaileyh, ila
veten, lrlandalı- M. Ue Valera 
ların ekseriyetle, 
lngiltere'den ayrılmanın avakibi
ne hazırlamnış olduklarını beyan 
etmİftir. 

tiremez. 
VASHINGTON, 9. A.A. - Ha

riciye nazın M. Hull; 1935 te 
Londra'da toplanacak olan deniz 
konferansı için yapılacak İptidai 
müzakerelere i'tirake memur edi
len mütahassıs amiral Richard 
Leig ile Kumandan Vilkinson'a 
talimat vermiştir. Bu talimatın 
mahiYeti hakkında birtey sızma
mıftır. Ancak Londra müzakerele
ri cereyan ederken belli olacaktır. 

Fransız teklili 
CENEVRE, 9. A.A. - Silıihsız

lanına umumi komisyonu dün ak
~am üzeri toplanmıştır. Fransız 
hariciye nazırı M. Barthou, fran
sız teklifinin bir muaddel tekli 
olan ve üzerinde b-..Iıca heyeti 
murahhasaların itili.f etmit oldu
ğu projeYi tevdi etmit ve bu bap-
ta izahat vennitti.- • 

Roman yada 
-o--

150 bin vagon mahsul 
alacağı tahmin ediliyor 
BOKREŞ, 9 (A.A.) - Mayıs a· 

yında bolea yaimurlar, Rom&nyada e
kinlerin İyi olmasına çok yardım etmif" 
tir. .. 

Buğday maboulü, takriben 150,000 
Vllf'.'>n tahmin edilmektedir. Bu mik • 
tar• dahildeki istihlik.it için ki.fidir. 
Geçen sen"den kalma buğday stoklan 
bir miktar da ihracat y...,.maia imkan 
verecektir. Mmr mıohıulü, buğdaydan 
da daha müsaittir. 

Kuraklık 

Avrupayı, Amerikayı saran 
tehlike zail oluyor 

LONDRA, 9 (A.A.) - Her taraf
tan gelaıekte olan hava raporları, ku. 
raklığın baıfiflediğini bildinnelctedir. 

Amerikanın ';,'rkaç ırün evvelisine 
gelinceye kadar 1<uralctan kavrulmakta 
olan cenubi Dakota eyaletinde ıürekli 
Yağmurlar yağınıt ve bnı dereler ta
ıarak evleri ıüriiklemiştir. 

Fransa ve ltalyada tiddeUi yağmur· 
lar ekinlere zarar venniş, cenubi Ame. 
rikada Salvadorda zuhur eden ka11rga 
birçok tahribat yapmıştır. 500 aile 
açıkta kalmıştır. Zarar bir milyon do
lardan ziyadedir. 

Muhafızgücü bisikletçileri 
MERSiN, 9. A.A. - Muhafız 

Gücü bisikletçileri 9 günlük bir 
yürüyü,ten sonra bugün Silifke. 
den Mersine geldiler. Memleket 
sporcular• gençler ve kalabalık 
halk tarafından kartılJ!-ndılar. Ka. 
file reisi seyahtlerinden memnu
niyet göstermektedir. Bisikletçi
ler, idman yurduna misafir oldu· 
!ar, Fırka ve Halkevini ziyaret et· 
tiler. Yarın Adana yolu ile seya. 
hatlerine devam edeceklerdir. 



Geltli, 
b~ladı: 

Boğaz! 
girtli, adam verdi ve 

- Bu Boitu meselesini ha let
mek lazımdır bfratler ! 

- Hakkın var. 
- Hakkım var amma alacağım 

'JIOk! Boğaz tlokuz boğumdur tler· 
le>' .... Benim on Jokuz boğum ... 

- Netlemek istiyorsun? 
- Netlemek istiyeceğim.. Bir 

atlamrn boğazını sıkarlarsa ne o
lur? Boğaz bu. Can boğazdan ge
lir. derler. 

- Ala .. amma hangi boğazdan 
bahsediyorsan? 

- Bizim boğazdan yahu! Hangi 
boğazdan olacak ... Bizim için Bo
ğaz meselesi en can alacak mesele 
tlir. 

- Haklısın. Lôkin bu iş siyasi 
bir meseledir. · 

- Ben siyasi olup olmadığını 
bilmem. Bana yaptığı tesiri bili
rim. Böyle önüne gelenin benim 
boğazıma te:rir yapmasına tloğru. 
su tahammül et/emiyorum. 

- Ne yapalım?. Onun tla ya
v~ yavaş çaresi bulnnur• elbette. 

- Bulunur, bulunur amma ba· 
kalım bentle takat kalır mı? 

- Deli misin sen be?. NeJen bu 
kadar telôş ediyorsun? 

- Deli sensin yahu! Bizde ta
mam selıii can var .• 

- E ne olmus?. 
- Ne olacak'.. Okka kilo oldu 

bir ihtikar; arkadan vergi mesele
si çıktı bir ihtikar; zaten esnal ilı
tikara bayılır. Kain valde bir, bi
zimki iki ben üç bef te çocuk; et
li sekiz. Tamam sekiz boğaz. Burı
lann ne ile doyduklannı sen bili
}'Or musun?. Bir de bana ned:m te
lôf ediyonnn? diyorsun. Ben telôş 
etmiyeyim de kim etsin!. 

- Ha!! .• Ben de Boğazlar me
'elui sandım .•• 

- Hangi Boğtular meselesi? 
- Canım Boğazlttrın tahkimi 

meselesi ••. 
- Ne mürMDebet yahu! Ben öy

le ,eylerin /arkında mıyım?. Geç 
elendim. Sen fU ihtilıar hakkında 
bir şey yaz. 

- Her gün )'CIZl)IOntz. 

- Evet ama tesiri yok •• 
- Ne yapalım?. 
- Çat be! Al eline kalemi yü-

tü! .. 
- Ve aonr• mahkemeye kadar 

. , d ··1 ., ifil. egı mı ••• 
- Sen de Jilıkatli yaz. Mahke· 

melik olma! 
- Hep öyle yazıyoruz ya! •• 

Ah eski zamanlar 
Fransız muharrirlerintlen biri· 

nin dün bir yazısını okuyordum. 
Adamın pek bedihi bir hakikate 
paı malı bashğını gördüm. 

Diyor ki; 
"- 1900 senesinden beri,· pek 

iyi hatırlarım . hep zamanın lena
lığından, hayat f'lrllatuıın güçlü
iünJen pkôyet eJer, eski zcımanı 
tıtTaruı. H.lbalri ita g~en seneyi 
,ikôyetle geçirmif olduiaaH.- a
nutunız. Nedir bizim bu hali-

miz?.,, 
Haluız lal dejil!. Be,eriyet le· 

- bir ôJet edintli. Muttasıl fikci-
7"' ediyor ve senelertlen beri hep 
geçen •neyi a"yor .. Böyle diyen
lere o seneler zarfındaki fikôyetle
ri bulup okutsak belki bu sene fİ· 
lıayet etmekten vazgeçerlertli. 

FELEK 

1 BORSA 1 
(it Banıkaaınclan alınan cetveldir) 

9 Haziran 934 
AKŞAM FIYATLARI 

iSTiKRAZLAR f TAHViLAT 
lo6knu dahili 93,50 1 R.ı.- 17,75 
1933 lotikru• 93.75 M- ·ı •7 70 
() 

, .. umessı ~ • 
nıtürk Ku~ il 47 70 ,.naoıı: 29,25 ,. , 

il 28 " ili 50 
: 111 28 

ESHAM 
ı, Banka•• Na.rn• 8,25 Rej; 
., " Hamiline 8.25 T elefoa 

T~rko .. 
1o " Müea•i• 98 
l\irlciye CümhU· Çimento 
riyet Bankası 58 ltti!ıat. dey. 
l'ramyay 38,25 Şark dey. 

Ana.-lolu Hiase 27.90 Balya 
Şr. Hayriye J6 Şark m .ec1a 

4,15 
11.50 
19,40 
11.90 

16 

1.30 
ı.ss 
3.80 

ÇEK FiYATLARI 
Lo11ıdra 634.25 i Pr".r 19,06,50 
~" ,. .. rk 79 34 c Beri in 2,06,47 
P,.ris 12.05 1 ·2 ~1ndrit 5,81,80 
Milano 9.22 ih·ltr•t 34,70,63 
~enevrır 2,45,35 ı Zleth 4.22.SO 
"tina 8.1,42 Prnıo 3.93.50 
BrükaPI 3,41 17 B.tkrc~ 79.17,14 
Arnsterdıı.m 1,17,47 r.1 .. ukova 10.89,25 
Suf1a 64.51 2t;. Vivana 4.ZS 

N U K U T (Satq) 
Kı.:r 

Kurut 

lr) F. Fransız. 1 i) ' O l. İsviçre 808 
1 l''c.İar 117 1 Pe2Pla 18 
1 Ş ii,. A•. 22 t Mark 49 

2:1 kur Çek, 106 1 Zeloti 20.50 
20 ( f'VJ!ı 2 1 20 Ley 19 

1 lgtcrlin 6.3~ 20 Dinar 53 
?O Lirrt 214 1 Cernoviç -.-
20 F' - B~lıı;ika 115 Altın 9,25 
20 Drahmi 24 1 f..1eocicliye 35 1-2 

1 Flnn,.. 113 Bar.knot Z37 

ŞEHİR HABERLERİ 
Filistin liman
larına vapur 
Bir firma seferler tanzı

ınini tecrübe edecek 
Filistinden gelen bir habere gö

re Türk vapurları tarafından ya
kında Filistin limanlarile Türki
ye arı>Sında seferler yapdmağa ba! 
!anacaktır. Kudüs konsolosumuz 
bu hususta tetkikat yapmış ve al
dığı neticeleri de bildirmiştir. 

Dün burada bu mesele etrafın
da tetkikat yaptık. Filhakika de
nizyollan idaresi Filistin ve Suri
!~ sahili.erine seferler yapılması 
ııçın tetkıkat yapmıştır. 

Fakat bu tetkikat neticesinde 
kat'i bir karara varılmamıştır. 
İskenderiye sahillerinin bu sahil -
!ere de temdidi pek te muvafık bu
lunmamıştır. Diğer taraftan Vapur 
culuk Şirketine iştirak etmemiş o
lan bir firmanın Filistin sahillerine 
seferler tanzimini tecriil>e etmek 
istediği söylenmektedir. 

Hususi mektepler Odaya 
yazılacak mı? 

. Ticaret odası hususi mekteple
rı.n ~aya kaydedilip edilmiyeceği>
nı dun lktıaat vekaletinden sor
muştur. 

Filistinin aldığı ambalaj 
çemberleri 

Son senelere kadar Filistin
den ib~az edilen portakallann am
balaj sandıklarını bağlayan çem
berleri Filistin memleketimizden 
alırdı. 

Bu çemberlerin memlekete ge
tirdiği rıara mühimce bir yeküna 
baliğ olmakta idi. Şimdi bu mev· 
kil İta1ya almıştır. 

Türkolü bu hususta tetkikat 
yapmış ve lbu ihraç i,inin bizden 
aynlması sebeplerini tesbit etmit
tir. Bu sebeplerden başlıcası 1-
talyanrıı Filistinin istediği tekilde 
çember yapmakta oluşu ve bizden 
daha ucuz verişidir. 

Ayakkabıcı! ar toplandılar 
Ayakkabıcılar Cemiyetinde dün 

deri ve kösele fabrikatörlerile bazı 
ayakkabı imalithaneleri sahiple • 
rmin i§tirak ettiği bir i~ima ya
pılmıştır. • 

Bu toJ>'lantıda 22 haziranda ya
pılacak Türkiye kundura ve deri 
sanayii kongresi etrafında görü
tülmüttür. 

Bu kongreye tark vilayetlerin
den, hayvan y_etittirilerimiz de 
miifabit sıfatile ittirak edecekleri
ni bıldirmiılerdir. Kongre Halke
vinde yapılacaktır. 

Bursa panayırı mUnasebetilı 
tenzil At 

Bursa panayın bu sene 1 tem
muz I ;o açılacaktır. Bursa belediye
si sergiyi ziyaret edeceklerle itti>
rak edecekler için vapur, tren, o

tobüs ve, otellerle kaplıcalarda ten
zilatlı tarife tatbikini temin etmiş
tir. 

Faturalarını beyannımelerile 
vermiyenler 

Gümrüklu ietatistik müdürlü
ğü tertibinde bilhassa ithalatçıla
rın faturalarına istinat etmekte
dir. 

hhalat tacirleri her maim fa
turasını beyannamelerile beraber 
gümrüğe vermek mecburiyetinde • 
dirler. Son zamanlarda buna ria
yet etmiyen ithalat tacirleri görül
düğünden gümrükler vekaleti bü
tün ticaret odalarına tüccara bildi
rilmek üzere bir tamim gönder

miftir. 

Bu tamimde malının faturasını 
beyannamesile beraber vermiyen 
ithalatçılardan 5 liradan 20 liraya 
kadar P•ra cezası alınacağı ve 2 a
ya kacl.r hapis edilebileceği bildi
rilmektedir. 

Ucuz kundura 
Beykoz f abrikasmda dericilik 

hakkında tetkikatld bulun.mak ü
zere ceibedilmiş mütehassıs M. 
Cornstein raporunu vermi~tir. Mıi 
tebasns rapo!Unda Beykoz fabri
kasında ucuz, hafif ve dayanıklı 
ayakkapları yapılması tavsiye et
miştir. Beykoz fabrikası bu tavsi
ye üzerine ucuz kundura yapmağa 
başlnmrt~ır. Yakında fiyatı iki lira 
olmak üzere piyasaya ucuz ayak-

• kabı çıkarılacaktır. 

lzmir - Kasaba hattı 
Dün toplanan heyeti umumiye hattın hüku

metçe mübayaa edilmesini tasYİp etti 

Heyeti umumiye içtima halinde •• 

İzmir - Kasaba ve temdidi de- ' 
miryolu tirketi heyeti umumiyesi 
dün şjrket merkezinde yapılmıt • 
tır. Bu fevkalade toplantı ruzna • 
mesinin yeg'ane maddesini, hattın 
bükUmet tarafından mübayaa edil
miş olduğunun heyeti umumiyeye 
tebliği, tetkil ediyordu. 

Heyeti umumi.ye toplanınca 

mecliu idarenin hattın bükümet 
tarafından mülıaya edilmit oldu • 
ğuna dair olan tebliği okundu. 

Bundan sonra b2ttın mübayaa 
'eraitine dair resmi ga:ı:etede çı
kan ıartname okundu. Heyeti u
mumiye bunu tasvip ederek içti
maa nihayet verildi. 

Vergilerin tatbikatı 

Un beyannamelerinin 
tasnifi ikmal edildi 

fstihlAk vergisinde vaziyeti korumak için 
bazı toptancılar birer metre olarak pera

kende satış yapmıya başlamışlardır 
Undan ve unla mamul madde

lerden alınan vergiye ait kanunun 
tatbikatı ilerlemektedir. Stok un
lara ve mamulatına taallük eden 
birinci safta bitmi,tir. Bu hususta 
alınan beyannamelerin tasnifi de 
neticelenmittir. Bunların yekunla
n da bugün tamamen tesbit olu
narak Maliye V ekılletine gönderi· 
lecektir. Bu yekün mühimcedir. 

istihlak vergisi beyannameleri 
btihliık vergisi beyannameleri

ne gelince bunlal'ın tasnifi daha 
on bet gün kadar sürecektir. Bu 
tasnif araunda hakiki toptanı:ı ve 
hakiki perakendeciler ayrılacak
tır. Bu, oldukça güç bir meaele tef 
kil etmektedir. Hem toptan, hem 
perakende satanlar "perakendeci" 
sayıldığından bazı toptancılar, ha 
len birer metre koyarak peraken
de de ıatıta başlamışlar Te pera
kendeci olduklarını iddia etmitler 

Yeni müfredat 
Programı 

Bugün Maarif idaresinde 
bir toplantı yapılacak 

Bugün maarif idaresinde orta 
tedrisat umumi müdürü Hasan A
li Beyin ıle ittirakile bir toplantı 
yapılacaktır. Bu toplantıya bazı ü
niversite profesörleri, lise müdürle
ri de i~tirak edeceklerdir. Bu içti
mada, önümüzdeki ders aenesin • 
de, liselerde tatbik edilecek yeni 
müfredat programı esas~ı üzo
rinde görü~ülecektir. 

Hasan Ali Bey dün bazı lise
lerde bakalorya imtihanlarında 
hazır bulunmuttur. 

Bakalorya 

En fazla muvaffak lise 
Galata~araydır 

Lise bakalorya imtihanlan bu 
perşembe nihayete erecektir. Al
dığımız malümata göre bu sene 
bakalorya imtihanlannda en fazla 
muvaffak olan mektep Galatasa
ray lisesi olmuştur. 

Bu mektepte muvaffak olan ta
lebenin adedi diğer mekteplere 
nazaran fazhdır. 

Duyduğumuza göre, bazı husu
si liseler talebesi biç muvaffak o
lamamışlardır. Bu kabil mektep · 
lerde muvaffakıyet yüzde beti bi
le bulmamaktadır. Bu sene erliil 
devresi ikmal imtihanlarına da pek 
fazla talebe kalacağından, ikmal 
imtihanları da azami ciddiyetle ya. 
pılacaktır. 

dir. Bunlar tetkik olunmaktadır. 
Toptancılar, peralıenJecüer 

relıabeti 
Piya.sada, hem toptan ve hem 

de perakende satan perakendeci
ler, toptancıfai.la rekabete başla
mıtlardır. Bunlar beyannameye ve 
dolayısile stok mallardan istihlak 
vergisi vermediklerinden malları· 
nr daha ucuzca satmakta ve bu su
retle rekabet etmektedir. 

itiraz komisyonu 
Bina vergisi hariç, diğer vergi

lere ait itirazları tetkik için tetkil 
edilen itiraz komisyonu dünden iti 
haren Feyzi Daim Beyin riyasetin· 
de ite baflamıftır. Komisyonun İ· 
ti, viıki itirazlar dolayrsile, çok o
lacaktır. 

T emyİz komisyonu 
Buradaki temyiz komisyonu An 

karaya nakledilmek auretile iki ko 
misyona çrkanlmrtbr. 

Tarama Dergisi 
Çıkan fasiküller hakkında 
mütalealarını gönderenler 

ANKARA, 9. A.A. - T. D. T. 
umumi kitipliği'1tlen : 

Cemiyet•n nevine bafladığr ta· 
rama dergisinin timdiye kadar çı
kan fasikülleri hakkında bundan 
evvelki sekiz iliindan sonra yeni
den mütalea gönderenlerin doku
zuncu listesi : 

1 - Agah Bey Adap_azarı orta 
mektep türkçe muallimi, 2 - Ali 
Rıza Bey Biga gaymakamı, 3 -
Durmu, ~fendi Dörtyolda, 4 - L 
min Pata dördüncü fırka as. da. 
reisi, 5 - Gıyas Bey Ispartalı oğ· 
lu Kütahyada, 6 - Hime Turgut 
Bey Sivas ilk tedrisat müfettİfi, 
7 - Kadri Bey Kiliste avukat, 

8 - Nedim Bey Hopa maarif me
muru, 9 - Niyazi Bey Siirt müf
tüsü, l~Nuri B. Petürgede mual· 
lim, 11 - Rifat Bey TosYada Di
lek gazetesi başmuharriri, 12 Sait 
Bey Silifke belediye reisi<L 13 -
Sait Bey betiri maarif memuru, 
14- Süleyman Salim Bey, 15-
Süleyman Hurf>t Bey Merkez Ban
kası memurlarından, 16 - Şeref 
Arif Bey Mers;nde muharrir, 1 7 -
Tahir Nejat Bey Istanbul erkekli· 
sesi türkçe muallimi, 

Bu zatlerın gönderdikleri fit 
sayısı 2114 dir. Evvelki sekiz liste 
ile beraber gönderilen fi' yekunu 
15268 i bulmuştur. 

Her birine ayrı ayrı teşekkür 
mektubu yazmaya imkan buluna
madığından gö:terdikleri himmet
ten cblayı kendilerine alenen te· 
~ekkür olunur. 

BELEDiYEDE 

Su sıkıntısı 
Çekeceğiz 

Terkos suyu da mıotaka 
mıntaka taksim edilecek 

Belediye Fen işleri müdürü Zi
ya B. ve Daimi encümen azaları bu 
gün bentlere giderek sular hak
kında tetkikat yapacaklardır. Uç 
aydır devam eden yağmursuzluk 
~layısile bentlerde su azalmıştır. 
Zıya Bey, dün bu mesele hakkın· 
da demittir ki: 

- Elmalıda ve bentlerde su a
zalmıftır, yağmur bekleniyor. 
Bent sularının ihtiyatla sarfedilme 
si için alakadarlara tebligat yapıl
mıştır. Kırkçeşme az su vermeğe 
başlamı,tır. Bu yaz Terkos ta az 
verilecektir. Suyu mıntaka mınta
ka taksim edeceğiz. Çünkü şebeke 
yi genişletmek için büyük te isat 
yapıyoruz. Sonbaharda bu tesisat 
ikmal edilecek ve kışın sehre bol 
su verilecetkir. Beyoğlu tarafına 
su verilmi4ir. Pazarte~i günü de 
diğer ınıntakalara bol su verilecek 
tir. Kağıthane - Feriköy sifonu 
bağlanmıştır.,, 

Taksimdeki binaların 
'erefiye resmi 

Belediyenin, Taksim meydanın 
daki binalara ait ,..refiye resmini 
arttırnıa.sı üzerine, malaahipleri 
Ş~yi Devl~te müracaat etmi,ler 
dı. Devlet Şurası, bu hususta bir 
karar vennek üzere bu müracaab 
tahriri emlak komisyonuna havale 
etmi,tir. Komisyon tetkikat yapa
rak bir karar verecektir. 

Katranlı sokaklar 
Katran imal eden bazı fabrika 

lar belediyeye müracaat ederek E
minönü meydanının ve Repdiye 
caddesinin katranla yapılması ve 
masrafının belediye ile yarı yarı
ya olman hakkında bir teklif yap 
mıtlardır. Belediye bu teklifi tet
kik etmektedir. 

lt.tikarla mucadela için 
tam1m bekleniyormuş 

Memlekette ihtikarla mücade
le için Dahiliye Vekileti belediye
lere umumi bir tahrirat gönderınit 
ti. Bu tahrirat henüz İstanbul be
lediyesine gelmemi4ir. Tamim ge
lir eglmez, belediye bazı tedbirler 
alacak, ibtikarla mücadele için ha 
zı tasavvurlannı kuvveden fıile 
çıkaracaktır. 

---o---
Sovyet sanayi heyeti 

Moskovaya döndü 
Kayseri fabrikasının tesisine 

ait işler hakkında lkbsat Vekale
ti ile temıu etmek üzere Ankaraya 
gitmi~ olan Rus Sovyet sanayi he
yeti, tetkikatını bitirerek Mosko
yaya dönmüttür. 

Telef on şirketinin 
Vergi borcu 
Şirket vergiyi kağıt para 

üzerinden vermiı! 
Telefon tirketi sermayesinin ki 

ğıt para esasına müstenit olduğu 
tesbit edilmİflİ. Aldığımız mahi
mata göre bu, yeni bir vergi farkı 
nı meydana ç•karmr,tır. Şirket, 
sermayesini altın addetmesine rağ 
men ~rgiaini kağıt para olarak 
verdiği anlaşılmı,tır. 

İstanbul tahakkuk müdürlüğü 
ta.rafından tirketin son seneler i • 
çinde verdiği Terginin mikdan tes 
bit edilmit ve altın farkı gözönü· 
ne alınarak 200,000 liraya yakın 
bir vergi borcu meydana çıkarıl· 
mıt ve keyfiyet Maliye V ekileti • 
ne bildirilmistir. 

POUSTE • 

Dolandırıcı 
Nüfus kağıdı çıkartacağım di

yerek kahveci Nuri ve hamamcı 
Hüseyin Efendilerin üçer lirasını 
dolandıran sabıkalılardan Meh
met Ali zabıtaca yakalanmıştır. 

Ürken heygir 
Ortaköyde, oturan arabacı Ce

mal, dün sabah, beygirine kayış 
bağlarken beygir ansızın ürkmüş 
ve Cemali tekme ile yere yuvarla
mıştır. Cemal hastahaneye kaldı· 
rılmıştır. 

TramYaydan inerken 
Taksimde, Pannakkapıda A

cemyan apartımarunda oturan Ele 
ni tramvaydan İnerken düfÜP ka· 
tından yaralanmıttır. 
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Kafalı kadın! 
Türk kadınları son zamanlartla 

Cümhuriyetin kendilerine bahtet
tiği yeni haklar ve yeni vazil~ler 
aayennde umumi hayat cereyar.la
n içine atıldılar. Birçok meslekle
re girdiler. Ve bunlarda göze ça,.. 
pan muvallakıyetler elde ettiler. 

$imtliye kadar yalnız güzelliği 
ile erkekleri teshir etlen Türk ka
dını artık zekôsı ve kafasile tle bir 
rol oynamaya ba,ladı. 

Bir Fransız muharriri eler ki: 
"Kadının güzelliği ciltlincle ve 
gençliğindedir. Zeka ve kala ol
gunluğu ihtiyarladı;tı zaman ara-

t -
nır. ,, 

Fakat bir kadın hem güzel hem 
zeki ve malumatlı olursa tlaha iyi 
değil midir? $ükredelim ki Türk 
kadınlan giizelliklerine yav~ ya -
Vaf diğer meziyetleri ele ilave et
mekte gecikmediler. Kadınlar an
ladılar ki yalnız güzellik yontul
mamış bir elmas gibidir. Bu elmas 
nasıl sade cam kewneğe yararsa, 
güzellik te sade kalp kesmeğe ya
rar. Eğer bu elmas umumi malii· 
matla, tahsille ve ihti•asla yontu
lur ve iflenirse o zaman daha par· 
lak olur ve gözleri kamaştırır. 

Başsız ve lakat mütenasip vü
cutlü kadın heykellerinin karfısın
da heyecan tluyan ve: 

- Bize yalnız bu lazım! diyen 
lilesolların zamanı çoktan geç
mirlir. Kadınlarımızın kafaları ve 
zekôlarile umumi hayat içinde va
zile almaları sade kendi sahıalarr 
için değil, belki memleke

0

t nokıai 
nazarından tla levkalôde büyük e· 
hemmiyeti haiztlir. Bu dıi~ünce kar 
paında: 

- Peki, erkekler bunlan ya
pamıyorlar mıytlı ki kadınlar bu 
işe burunlarını soktu? Varsın on
lar evde otursun ev i,ile, çocukla· 
rile meşgııl olsun. Diyecekler bu· 
lunabilir. 

Bunlara verilecek cevabımız 
varılır: 

Katlın eğer kalasını kııvvetlen-
dirirae evile ve çocukla•ile daha 
"akıllı

0

' daha (mantıki) surette 
meşgul olabilir. Sonra diğer tara/. 
tan ailenin refahı, kazanç iki ve 
üç membadan geldiP.i için daha iyi 
bir ~ekilde temin edilmiş olur. Av· 
rupaJa umumi refah seviyesinin 
birçok fllTk memleketlerinden da
ha yüksek olmasının bir sebebi de 
budur. Halbuki bizim birçok aile
lerimiztle kadın tamamüe "atıl" 
bir vaziyettedir. Bütün kazanan 
n-lıelıtir. Ye bu erkeğin ba:uın beı. 
altı, ve hattô bundan fazla kimse
leri beslemeğe mecburdur. Kadın 
hiç bir feye yaramıyan ve yalnız 
Joğııraralı istihlôkôtını lazlalaşt~
•'Cln bir mahluktur. t,te katlının lf 
hayatına atılmasile 

0

bu mahz.ur te
mamile bertaraf edılmektedır. 

Diğer taraftan kadının bu saha· 
larda çalışmasının memleketin 
maı/Ji kuvvetleri ve nüfusu üze
rinde bir iimil oltluğunu söyleneli 
hata etmemi, oluruz. Bir memle
ketin kuvveti nüfusunun lazlcılığın 
da Jeğil, çalı,an Aazanan ve anla
yan kalaların kolların fazlalığı,.. 
dadır. Onun için tleğil miclir iti ~ 
yüz milyondan fazla Çinli birkaç 
milyon Av1'Upalının karf)sıntla bir 
,ey yapmaktan aciz kalıyor .. 

Eğer tabir caizse, bir memle· 
kette lıadının İf hayahna atllmıuı, 
o memleketin nüfusunu fazlala.ştı
nr. Askeri cihetten bile bunun e
hemmiyeti vardır. Çünkü birçok 
ahvalde erkeğin yapacağı i,leri ka 
dın görür. Ve bir harp vultaunda 
cephe geriainJe erke/Jerin yapma 
ğa mecbur oltluklan i,Iere katlın
lar bakar. Bu nüluı noktai naza
nndan az büyük bir kuvvet midir? 

Türkiyede kadının ~ hayatına 
atılması bu cihetten de memleket 
için büyük bir varlıktır. Bunu lô
yik olduğu ehemmiyetle takdir et· 
meliyiz. 

Mümtaz FAiK 

İran kolonisi de bir 
tak yaptırıyor 

Şehrimizdeki lran kolonisi, ya• 
kında tehrimize gelecek olan lran 
Şahı Rıza Han Hazretlerine. teref~ 
ne köprünün Eminönü cihetıne brı 
tak in'3 ettirmeğe batlamışlardı~. 

1 Küçük haberler 1 
" Muhtelit mübadele komisyo· 

nu Türk murahhas heyeti reis ve
kili Esat Bey komiı.yona ait i~ler 
hak-landa hükumetle görüşmek ü
zere Ankaraya gitmiştir. 

AFYONKARAHiSAR 
MADENSUYU 
En sıhhi sofra suyudur. 
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Tı·yatroya daı·r ı G" ki "Yazık kardeşime! .. ,, 
Ercüment Behzat beyin Yeni Adam'- 1 ,.lfCCC er Geçen perşembe günü Boğaziçi-

da açtığı tiyatro anketinin en boşu~a gi- (Başı l inci sahifede) nin yakın kıyılarında aenize bo~-
dcn auali bizim tiyatromuzda klassık e- N U M A R A cak olan heyete üçüncü ordu müfet yere birçok gözyaşı döküldü ve yı-
serkr oy~aıunasının kabil ve doğru ?lup ti,i birinci ferik Sait. Pata Hazret kık yalılann iskelelerinde kor-
olmıyacağını soranı idi. Öyle zanne?ıyo~- N hb I b k I · · ? t t kt d kunç sar•ıntılaı' yapan sesler, her dum ki bana verilecek cevaplar sahıplerı· azımız geçen a ap ar q a pabuç arını gıym•:yor mu. leri riyase e me e ır. • 
nin tiyatro, eser, aktör hakkında düşün- İnsanlardır vesselam. Fakat nazı - Oç kafadar bir'birlerine bakar- Heyet yarın sabah saat 5 te bu- yanı çınlattı. 
düklerini göstermekle kalmıyacak, dün- mızı çekenlere ettiğimiz cevrüce • lar, sinsi sinsi gülerler. Pasko'yu radan hareket edecektir. Şah Hz. Eski bir kayıkta saçıbaşı dağı-
yayı görüşleri hakkında da bize bir fikir fayı da ba•ka kimselere etmeyiz. atlattılar ya, kafi! Sabahleyin Pas- d 1 d · nık bir genç kız, gırtlağını yırtar-
verecektir. ümidim ıimdilik boşa çıktı. ' saat 10 da hu ut arımız an gıre- ca~na bag"ırıyordu.· 

b 1 Nazımız geçen adama, borcumu- ko üçünü de yataklarında bulama- b 
1 

· · · .. •• kendilerine müracaat edilenler u sua k cek ve istik a merasımını mutea- 1 G. . k 
· d ı b .. k d zu herkese olan borcumuzdan geç v.nca kimbilir, ne söyliyece , ne _Yazık karde,.ime. ıttı ar-üzennde hiç urmuyor ar; ugune a ar J • kıp Beyazıdı tetrif buyuracaklar• k' d . .

1 çıkan cevapların en dolgununun sahibi öderiz. En ağır takayı onlara ya- küfürler edecektir? defim .. Kurtarın ar eşımı . .• 
Doktor Nadire Sadi hanım bile el sür • parız. Hülasa elimizden gelen fe- Sokak kapısını açarlar. Tam çı- dır. Öğle yemeğini Ağrı livası ka- Polisler, arkadan bir başka ka-
memif. nalığı yapmaktan çekinmeyiz. Ce- kacakları zaman k~ıla,rına bir göl rargahında yiyecek olan Şah Hz. yıkla yetiftiler. Denizde aranma-

"Bizim tiyatromuzda klaasik eserleri bım· ı·zde paramız var mı? Gidip on- ge dikilir. Pasko, kollarını kavn•- mu··teakıben lg"dır'ı te•rif edecekler b k k l d oynamak kabil ve doğru olur mu?,, Her •..,. ' dık ir arıs yer a ma ı. 
anket suali, soranın fikrini de biraz gös- )arla alıtverit etmeyiz. Hatti. gör- bırmuf, duruyor: ve 0 geceyi orada geçireceklerdir. Genç kız, ardı arası kesilmeden 
terir. Ercüment Bebzat beyin bu husus- meyiz, aklımıza bile gelmezler. - Uyumadım, bekledim, baka- Şah Hazretlerinin refakatleı·imle haykırıyordu: 
ta ne düşündüğünü pek iyi bilmiyorum; Züğürt müyüz? Hemen onlar ak- lmı bu sefer ne numara yapacaksı- bulunmakta olan zevat funlardır: Ok ·b· d l"k l ·d· ff ·· 
fakat sualinin ıeklinden, daha ziyade lımıza gelir. Borç çetelesini taze- nu: diye!.. S H - gı ı e ı an ıı 1 '·k er go.r 
menfi bir cevap beklediğini çıkarmak bil- K 1 d- Hariciye nazırı eyit Bakir an, düğüne atdırdı. Yüzücü Ü fampı-leriz. o tuğun a gezeriz. L·· l b l 
mem pek yanlıı olur mu? Bence bizim ti- b Fen·k Amanullah Han, Mirliva Ef- yonu olmuftU. Ah, <>Ütün stan u d ki 'k ı · k al Eski ve akiki bir hikaye vardır 
yatromuz a a11ı eser en oynama Y • 1 M. al E onu alk•,,[ayordu. Gitti kardeşim, nız kabil ve doğru olmakla kalmaz; an- ki bunun pek canlı ve hot bir miıa- hami Mirliva Kopa , ır ay r- ,. 

ak 1 1 d ' • b. • · t ytniık kard e•ime ... Kurtarın kard e-cak onları oynamak kabildir, anc ona- i ir: f Şah Hazretlerinın ırıncı et- . . f 
d - d a, · · •ımı rı oynamak ogru ur. Bir tarihte, asıl isimleri lazım de- H.. · S n Samı Y • ••• ,, 

Evvela klassik eser derken ne kastetti- rifatçısı Mirza u!eyın. a .. ' Birçok kayıklar, boylu boyunca, 
ki ·k ğil, ama her birine birer isim uydu- Bugu .. nku" program k 1 ··d·· .. Mırza Huse· ğimizi tayin etmek 18zmı. Yunan assı • hususi a em mu uru denizi tarak gı·bi taraddar>. Ancak, 

1 ,. s f ki •· ralmı: Refik, Salim ve Mv.hsin ara ·f H · ·n )erinin Eshi evs ın veya o o es ın eser- 1 S T A N B U Lı yin Han Şuki, tetrı atçısı u~eyı bütün araştırmalar boşuna gitti. 
terini ~ynamak yalDI% bizde değil, bugün larında su sızmaz, sabah aktam be- ı8,30: Plak •• .,.;yab. ıs.zo, A(Jan• habH•rıl•ri. Kulu Han, N"ızam Karagözli.ı, hu- S ·1· k d rt d kt 
du .. nyannı h·ıç bı·r yerinde kabil değildir. raber arkadaatılar. Beyog"lunda ıg,30, Türk mu.oild ••tMYab Elira · nci evgı ı ar eş, o a a yo u. 

-r H. oııru H. SeYİm Selim H .. J 21.,20: Ajan• •• Al B. b d k Dal al Gerçi onlar hazan oynanıyor; fakat onla- daimf düttükleri bir otel vardı: boraa baherıe,.;, zı,30: Bedriye Raıim harumu• susi tabibi Emir ban em, ın a- Biraz sonra öğren i : g ar 
rı ancak çok küçük ve sırf edebiyatla "Pasko,, nun oteli. iıtirakile dan& muıiki.ot fi Gaffar, Yüzba,ı Mürteza Han, arasına kanfan bu genç, lstanbu-
metgul bir seyirci kitlesi seyredebiliyor. Oç kafadar, Pasko'ya takacakla- ~~·o~~'!,~~~ ~~a;;· parçalar. ıs, Mu- y::-L--

1 
Hüsrev Han, Deniz Yüz· lun sayılı yüzgeçlerindenmif. Us-

DeniJebilir ki bugÜn Sofokles'in bir tra- J k •ahab.. _ Polonya m.ıui.lô•i. 19: M••at..be. - u...LUClli' b l y ·· ·· 
gediasror olduğu gibi tercüme edip oyna- rı kadar takmıf ar, artı çetelede Plak. _ Muhtelif bahioler. 2ı,45: Torino 0 • başıaı Zilli, Tophane Yüz aşısı kücl'arda denize at amtf. uze yu-
mak bizzat klaHik kafaya muhaliftir; ne silinecek, ne çeltilecek yer kal- pera .. nd .... naklon Puci..ı..;,. "TOSCA. ope- Mu··zeyyeni, doktor Yüzbaşı lıfen- ze Kandilliye kadar gelmif. Kıyı-

. ·~· 1 nlarm b disel . raaı. (l•tirakatlerde haberler •••air..J ı--' kul , s· d 
çian .. ü on ar zama m a enne, mamıftı. 823 Kb•. BOKREŞ, 364 m. diyar Hariciye nezareti memurla- ya azıa mı so muf ne. ır en 
zaruretlerine göre inıa edilmittir. Onlar Araaıra paralan olmuyor değil· ı2: Radyo orkeıtraH ıJ: Haberler. - Pl&k. ' • biı'e kendini akınhya kaptırmıf ve 
okunur, okunmalaın da lizımdır; fakat d" Fak I I d p k , ı4: Plak. - Boraa. ıa: Muıababo. ı9: Jean nndan Feruber, Hariciye nezareti gı·J;,. 

0 
gidi• olmu•. 

oynanamaz. Onlardaki rub alınır, mev- ı. at para I O VJlCll a, U O Marco orkeıtraoc. - M ...... baı... - Plak. - ( d V--d • B• • • Ü -r Y _,. 

ki ğ ? Ba.ı... ı d 1 15 T · •ı •• •-d memur ann an ""' sı, ır1ncı m A • k l b l z:ulardan, hatta tekilden iatifade edilebi- ya m u rar.. ,_.. yer er e gezer Kon eraua. 21, : •P•11.1 .. • .-.: ft.a 70 or· raınaga Çl an ar, oyan art 
lir; fakat onların neoci buaünkü seyirci- ler, tozarlar, aon metelig"e kadar te- keıtru•. - ıı::o .. F.r•nı. 23,ıs: Radyo or~ot••· lazım Kadimi. ba··kük, biribirlerine sordular: • -"'- b"l · ' \d •t. - Haberler. •n c- a etıne uygun .. eği iT. mizlerunedı.kten sonra P- -'-o'yu ha o• V N 

-..OL 175 Kt... M ~KO A, ı7Z4 ... - e yapacag"ı:ı? xv inci asırdan sonra gelen Avrupa tırlamazlardı. 19,30, Mu .. babe. - Taıannm Nnfon;k SPOR d l 
klauiklerinin bazıları, meseli Sbakeı - Bir gece, gene tertemiz kalmıt- ~:;ı;~·i.~~ ':::,•.:::~· - l,..;tıace nefriyat. Yapılacak şey yoktu. Dön Ü er. 
peare, Moliere, Muuet oynanabilir. Say- !ardı. Kafese koyacak yer yoktu. 638 Kbs. PRAG, 470 .... flistin takımı geliyor Fakat genç kız dönmedi: 
dığıı:ıı isimlerden de anlaıılacağıkai~d·bi Likin Paako'ya gidemiyorlardı. ı8,30: Plak. ı9: Hafif muoild. - Haberler. Filistinde pmpiyon olan ~o.~oel ;.. - Kardqimi bulacağım!... 0-
"klauik,, derken yalnız muayyen e- 20,0S: Muıikm muo.ahaloe. 21,2.5: Ope .. ı par- mindeki Filistin Spor klubu Ga· nu bulmadan dönmiyeceğim! 
tere tabi eserleri değil, değerleri sabit o- Vakit geç, hava berbaL. Ayaz ci- .. ıan. ıta--v 5...... klübile iki fu~'<>I m!'· 

• J • 1 . kar ka d 546 ıı::ı... BUDAPEŞTE. 550 m. -~nıak.--uz .. · er •eh-'-'~· gelmektedır. V d d •• •b· t T k 1.-. !anları kaadediyorum. Bunların ruhunu ger ere lf emtf, a ra ÜfÜnÜ- ı&,15: Toll ıiıan ı.Jum .. - Ne,eli bahioler. çı yap , ·~. ka e e igı gı ı yap ı. e UWfl· 
yani sadece bir "spectacle,, olmak iste- yorlar. 20: P;rano konHri. 20,30: Mnoahabe. zı: Mu· Bu klüpte eski ViYanalı bir ç orun• na, kayıkta saatlerce haykıra hay-

. edeb"' L~~ t: "'d t • ailır:i1i bir pop•ri. 23: Ptak7 cazı. 24: Bura •İ· d meyıp 1 ~,~e.., a e veya aecıye Çaresiz Puko'ya düfeeekler.Yal ıan ı.1nm.. cu var ır. kıra dolQfh. 
tasvirini istihdaf etmeği de kaadediyo - nız Refik tecellüt gösterir: 713 Kbz. ROMA 42ı "'· Maçlar 15 bazirmı cuma ve 17 ba- Sular kararırken onu bir Jaha 
rum 18: Taıannil; kon .. r. - Muoohabe. •e plak. ziran pazar gÜnlerİ yapılacaktır. kl d 

Tiyatromuzda yalnız bunlar oynana- - Ben Pasko ile İfİ hallederim. 2ı,45: S;ber'U. eoerlerinden "SAN MARTINO,, Davet ~ördük. Küre ere as mıf, yum-
bilir· çünkü bizim tiyatro edebiyatımız Muhsin geri kalır mı? iımind•ki opera komik. - Muoababe. ~lannı denize doğru sallıyordu: 

' d f ki d' cak b B d be d 1 ŞiMALi ITAL YAN GRUPU, Eskı·n·m Heyetinden : yok denecek ka ar a r ır ve an un- - en e. · n e. 2ı,45, Pucc;ninin 'TOSCA,. operaoı. h · _Ben ..imdi anneme ne diyece-
lardan alınacak kuvvetle teıekkül edebi- Salim de keza: 686 ıı::b._ BELGRAT. 437 m. Müsabaka yapmak üzere ıe rınıize da- r- d• •. , 

Be :ıo, Pli.k. - R•klim. 2ı,ıo, Tar•nnfü.., ede- vet edilen Yunan Eskirim taknnı ile ya· ğim? Anneme ne ıyecegım. lecektir. . . . d - n de!.. b' .. (H k > 23 M <-b h ı -'- .. h b Hatıra ilk gelen <eylerden bın hız e p k 1 k ' au .. re arpa .. eman. ' u .. ~ e. pılacak müsllibakaya azıT amn .... uze • O gece bütün yalılarda, ep U 
• . d Sh as o on arı artılar. kar•ılar a- 23,20: Kah•oh .... e mu•il<i•i. re 14-6-1934 Per•embe günü ak§llllll b İyi aktör olmadığı, olanları içın e a- k Y 952 ViYANA 507 m. • yu··~ücü gencin çok acıklı it.en.m. a .. k • M ı·- ,. b • lb ,. ma pe öyle güleryu .. zle degıv•ı. Oç ı9 zo R h lk h .ı M- .L b Vi •••t 19 da Galatasaray spor kulübü • espeare in, o ıere ın, atta sen ın a- . us a u •n. 0 •-a e, zı •· ~ _ -'ı, dillerde dola•lt. Erten gunu 

ğır geleceğidir. Bence hakikat bunun ak· kafadar Pasko'yu temin ederler. yaoa, Viyana kola .. kbr, ;,imli radyo popu• salonunda Kılıç ve Epe tefVİk müaaba- sat Y l 
sidir. Bizde İyi aktör olmaması klassik e- SabahJe.Mn hesap görecekler. Eh, riıi, 23 Son haberler, 23,ı5 Futbol dünya kalarr yapılacaktır. . . .. idi. Yüzgeç delikan ının napnı 

J. ınaçına dair haberler, 23,25 Dan• muıiki•i. Mu'"••bıkalar lisanstan ile bırhkte mu· h • • t• (1) reye nirükled· ser oynaınamalanndan, onlann "esprit,, arada bunca v.llık uhuvvet le var. 904 Khz. HAMBURG 332: - angı esın ı - ı 
sino uymamalarındandır. k J .k Od 20,30 Guntram ;,;.,ıı Rkbard Strauu'ua sabaka mabaline gelmeleri lüzumu teb- diye düıriinürken, iskele memuru 

Pas o sesini çı aramaz. aya çe- ·k·ı· ·ı· •• H be ı •3 40 M h li" ı •-iyi aktör kimdir? Kendisini değil, oy- mu .. ' ' tem"" ~ a r er, ~ • " ,.. g 0 unur. ffô/tz Elendi karfıma çıkh. 
nadığı eseri gösterendir. Bir zamanlar kilir, yataklara girerler. ı;ı ;:;·~~~- BRESLAU 3ıe m. ---•••••••••-• 
pek §Öhret salmıt olan Mounet-Sully'yi, Sabaha kartı Refik usulca yatak- 18.ı5 p;1000 konıeri, ı9 Seren.ılar, müıa· ~ - Size bir muştuluk (2) vere-
Sarah Bernhardt'ı görmedim; fakat on- tan kalkar, caketini, pantalonunu babe, 2ı karo,•k muı;k;ı; neır;yat. 23 Habe,. ,.,. llıyc~t- yim! 
ı · · d ı _.3_ ır.A--'· ·· d" Çok • b 1 1. al ler. 23,40 Dana rn.uaikiai. ar c•n•ın en o n Q<t: &...,~ a:or um. gıyer, pa. uç arını e ıne arak gü. B 
fena bir aktöt-dü. Vakıa bir nevi dehası I d - ayurun .... 
vardı, sahneye çıkbğı zaman insanın göz- rü tü etme en odadan çıkar. Arka- Oııküdar 1cra Memurluğundan: - Yüzgeç sağ bulundu! 
!erini ondan ayırması imkansızdı,· en kü- daşlarma hissettirmeden savu. fa • B. bo Asnn umdesi "MlLLIYE' ."" tir. _ Gerçek mi? 

cak ır rçtan dolayı niahcuz ve paraya 
çük hareketinde bile bir fevkaladelik . Artık onlar Paako ile kozlarını _ Gerçek .• Şimdi telefon etti-
vardı; onu seyretmeğe doyulmazdı. Fa. paylatsınlar. çevrilmesi mukarrer 800 liralık gayri ABONE ÜCRETLERİ : ler. Kendini Kargış (3) burnunda 
kat eseri mahvederdi. ister Britan- Parmaklarının ucuna basarak, mübadil .bonoları 12-6°934 tarihine Türkiye ;ç;n Har;ç iç;n akıntıya kapttrmıf ve sularla böy-
nicus'ün Neron'u, ister Andromaque yavsu yavat, merdivenleri iner. Fa- 3 ayı,.,- ....... • L.j ıı::. Lıİ ıı::. le Usku.'dara kadar sürüklenmi•. ın Oreat'i ohun (1), o dalına M. de Max ---, müsadif aalr günü saat 10 dan 11 re y 
idi, temsil ettiği •• ı.11 değildi. Bunun i- kat alt sahanlığa gelince bir pıtırtı kadar htanbul 4 ncü Vakıf ı.----'a 6 " .•.• • • • . 7 50 ı4 - iyi yüzgeç olmasaydı gitmi1ti . ., 

k f b . ...,.k d.. duyarak irkilir, durur. Bir de ne ......,.... ı2 • . · · · · · · • ı4 - 28 -
çin ço ena ır a tör u. ? sa1· d ki bo.-da ••• L arttırma auretiyle Gelen ... ak .. ri ... ;ıme•~ Müddeti Delikanlının ölüsü yerine dirisi Bizim bilhassa bundan kaçmamız ıa - görsün· ım e ayni vaziyette, a- _,..... , G , e k . d. 

\be. • kk b 1 • hl - d reçen nüıbalar ıo suruıhm--;- a•e ~ • ele g-tigı" "ne ço sevın ım. zımdır. Metni hürmet ce tın.iyen, an· ya a ı an elınde ka.r,ısında dur- sa acagm an talip olan.larm mahal- matbuya ait itler için müdinyete ,m'!ra· -:s-
cak aktörlerin oyununa göre rağbet ka- Dl ' G"" .• 1 1 ı· ezk" caat edilir. Gazetemiz aanlarua ate• uh7e- yalnız, İ.fİ şu iki bakımdan tuta-\ kt .... gurura --vkeder uyor mu. ozgoze an "•ır ar: ı m urda hazır bulunacak memura d" ki z.anan eser er, a oru - 'O- -.,.. tıni kahul etmez. m.k ıyorum : 
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"tip., yaratmağa götürür. Tip, aktörün ıun artık .•. Biz ıavutalıın. iki · · 
katilidir. Charlot'yu yaratan Mr A h I nın önüne geçmez. Be ıyı yü:z:,. yni i tiyat a inerler. Lakin tam b k bo" lurl Chapl(iBn' belbki.· bbir dahidir; bir aktör, ha: k k k .. .. d M h . geçler daha ça u gu ar. 

k ao a apısmın onun e, u sın yır. atta 1 u endisine h-ayran olma- ve Denize güvenmemeli. 
ma mani değildiı·.) ----------------

Tür.k sah.n.eı.ı'nde klassı·k eserlen'n oy- ı cak ı - k ld d'li -- --- K . 2 - Başlıca akınh yerlerinin ve arı, an ° fey e ugra,ara e e e 1 r. Sigortalarınızı Galatada Onyon Hanında aın nanabılmesı açın Türk aktörlerinin onla- Yüzücülüğün ancak suda öğrenildiği gi- O İ deniz kuyulannın ıınırlannı gös-
rın icabatına uymaları onları anlamaları bi. N Y O N S GORT ASINA yapbrınız. termek gerek. 
muhtelif seciyede insa'nlarr, muhtelif za- Bunun böyle olduğunu kabul etmiyen- Türkiye<le bilafaııla icrayı muamele etmekte olan Herkes yüzme şampiyonu değil-
manların insanlarını temsil edebilmeleri ler1 iddiaları ne olursa olsun, tiyatroda • • 
lazımdır. O hilde timdilik oynanamaz 1 u N y o N dir ki kurtulsun. d ya nız görünüte ehemmiyet verenler ve · ALAHATTIN mı İyeceksiniz? Hayır; çünkü Türk ak- M. S 
törü o vasıfları klaasifc. eserler oynamak tiyatroyu herhangi bir eğlence sayanlar-
aayeainde kazanacaktır. Her ıeyin icap- drr. Tiyatronun kafanın eğlendiği yerdir 

( 1) Fransızca tragedialardan bahsetti
ğim için isimleri Racine'in yazdığı gibi 
yazıyorum. 

ve kafanın, her ne aebep\e olurM olsun, 
bayağı 1eylerle eğlenmek tanmdan de -
ğildir. 

Nurullah ATA 
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KANLI SIR 
Arabacı, dumanlı kafayla yap

tığı hareketlerde, makul, haklı, 
ve dürüst hareket edip etmediği
ni tayine çabalayan ayılmış bir 
ıarhot gibi ; söylediği sözlerin, 
sorduğu suallerin, yaptığı hare
ketlerin bende uyandırdığı tesiri 
tahmine, tahlile çalı§ıyor, ve ... 
soruyor .. 

Mevzuu, kendimden, kendime 
taalluk etmekten uzaklathrmak 
tbtiyacını hissediyorum. Başka 
§eyler, başka, bambaşka §eyler, 
bana, benim hayatıma, benim içi~ 
me, benim huıuıiyetime, taaluk 
etmiyen, havai, bot, avare, batta 
saçma şeyler konuşmak ntiyorum. 
Ve bu, içimde, tatmin edilmesi 
elzem bir ihtiyaç haline gelen 
arzuyla, soruyorum: 

_ Daha gelmedik mi? 
_ Bir çeyrek saatlik yolumuz 

kaldı. 
Arabada saatlerde sarsılmaktan 

vorulmu, ve sıkılmı,tım. Alaçam 
1?Ö";;1..ı;;<!ü zaman geni$ bir nefes 

Yazan: Mahmut YESARi 

aldım. 
Alaçam, karanlık bir köydü; ya

hut içimin sıkıntısından, bana öy
le geliyordu. 

Arabacı, tek basık minareli mes
cidine doğru arabayr ~rmüttü. 
Nal, tekerlek ve kırbaç sesi duyan 
köylüler, gözleri merakla açılmıf, 
yol üctüne dökülmü,lerdi. 

Araba durdu; köylüler, daha 
az yadırgıyan bir sokulufla araba
ya yaklatıyorlardı. Arabacı, he
men muhtarı sordu ve etYalanmı 
iki köylünün eline tutufturdu: 

- Beyin etyalarını muhtar ha
cı Ahme<lin evine bırakın .. Bey, 
bu gece burada konaklıyacak .•. 

Arabacının İfküzarlığı, biraz 
fazla idi, artık ondan kurtulmak 
istiyordum: 

- Oğlum, sen, köyüne dön .. Yol 
larda gecikme ... 

- Beyim, siz bir kere yerletin, 
rahatlayın da, ben, o zaman döne
rim. 
AUahtan olacak, muhtar bizi çok 

Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 
Telefon : Beyoğlu 4.4888 3 31 

bekletmedi, telitla geldi: 
- Ho, geldin ağam! 
- Hot bulduk ağa ..• 
Arabacı, muhtarın kulağına iğil

di, bir feyler f111ldadı; muhtar da
ha ziyade telatlandı. 

Biz muhtarla eve doğru gider
ken araba da dönüyorodu. Beni, 
gene dü~ünceler almıttı. Şimdi -
muhtardan ve tepeden tırnağa me
rak kesilen köy halkından yakayı 
naaıl sıyıracaktım.? 

Geceyi, çaresiz köyde geçirecek
tim. Sabah, erkenden yola çıkmak 
en akla yakını idi. 

Muhtar evinde, biraz batanı vü
cudumu dinlindinneğe vakit kal
madan köy ağalan geldiler. Bu za
ruri merasime de boynumu büküp 
katlandım. 

Gece, yatacağım zaman muhtar 
ra sordum: 

- Bana, yarın için iyi bir binek 
bulabilir misiniz? 

Muhtar, düşündü: 
- Şerif ağaların yağızın eşkini 

açıktır. 
- Yola dayanır mı? 
- Uzun mu gi<leceksiniz? 
- Belli olmaz, avlanmak için do 

la,acağım. 
Muhtar, yüzüme bön bön bakı

yordu: 
- Yolları tanıyor musunuz? 

Bu suallerin önünü almalıydım. 
Yoksa sarpa saracaktı: 

- Sora sora Bağdat bulunur. 
Gülüttük. Muhtar, pek tüphe

lenmite benziyordu: 
- Sabah saat kaçta kaltak ka

patsınlar? 
- Şafakla beraber ••• Sıcak bas-

tırmadan yola çıkmalı. 
- Pekala, ağam. Emredersin. 
Küçük bir tetreddütle durdum: 
- Beygir için ne vereceğiz? 
MUbtar tatalamııtı: 
- Yağızı satın mı alacaksınız? 
Omuzlanmı kaldırdım: 
- Eğer sahibi razı olursa, alı

nm da ... 
- Şerif ağanın yağızı pek kıy

metlidir. 
- Peki, bu kıymetli atı, bana 

• . ? 
verır mı. s-

- Sevine sevine, ağam... ız, 
misafirsiniz. B~rada durduğunuz 
k d at emrinıze hazırdır. a ar, ' d k k .. 1 - yolu uzatır a o~fu oy er- ' 
de bir iki gece kalırsam· 

Muhtar kollarını açmıtlı: , . ' ' _ O sizin bileceğııuz feY · 
Muhtarı kolay atlattığıma mem-

nun, gecelerdenberi ilk defa ra
hat kaygusuz uyudum. 

Sabah at hazırdı. Şerif ağal.ı· 
g•1

; 1 hakikaten güzel hay
rın yda Boyu' n kırarak bir baş tutuvan ı. 

ı - Esintiyi rüzgar karşılığı olarak 
alıyorum. 

2 - Muştuluk - Müjde. 
3 - Kargış - lanet, beddua demektir. 

fU vakit vakit bırçınlatır gibi bir 
tı~k çal"ı vardı ki süvarisini gu
rurlandırabilirdi. 

Ağalar, çetme meydanlığma 
kadar beni seli.metlediler. Köyden 
tırısla çıkmıştım. Fundalıklar görü 
nünce gem kastım. 

Şimdi, istikameti tayin etmek ~.a
zımgeliyordu. Köyün garbına. dk 
ten patikayı tuttum. T el~af d1be _
)eri, beni, muhakkak bır kasa a 

.. tü. kt·ı Kasabadan da tren ya go rece • 
1 bulmak kolaylaıırdı. younu Ö" 
Tahminiınde aldanmamıfmı. ~ 

1 dog- ru kasabaya varmıttıın. Bı 
eye be .. t•• raz dinlendim, ygınn erın1 

k ruttum tekrar yola çıktım. Gece 
;tezek kokulu b.ir da~ altında ge
çirdim. Buruı, bır koyden fazla 
bir ağıla benziyordu. Sabah, bey
gire atlarken daha gün doğmamıt
tı. 

Yağızı, dört nalla kaldırmı,ttm. 
Yağız, muhtarın dediği gibi yola 
dayanıklı idi. Yolun bozukluğuna 
rağmen, biç tökezlemeden, ken -
dini yay gibi ileriye atıyordu. 

lki yerde mola verdikten sonra 
aktama doğru bir tren yolunu bul
mUftum. Manevra yapan bir loko
ır.ulı( in düdüğü ve homurtusu du
yuluyordu. 

Beygiri, birine emanet edin tre
ne atlıyacaktım ! 

MAHl<'f.r.tELE.RDE 

Hapse mal-kum edi'enlcr 
Hırsızlık yapmaktan suçlu sa

bıkalı Y egvart ile arkaaaşı Ah
met oğlu Hüseyinin mu akemele· 
ri dün birinci ceza mahkemesinde 
netkelenmiş, Y egvart 3 sene, 4 
ay, 15 gün, Ahmet oğ!u Hüseyin 
de 1 sene 6 ay hapse, mahkumi
yetlerini bitirdikten sonra hapis 
muddetleri kadar emniyeti umu
miye nezareti altmC:a bulunduru). 
maya mahkum olmuşlardır. 
· Karniki İ!minde birisini yarala· 
maktan suçlu Serop ta ayni mah
kemede 2 ay 10 gün hapse mah
kfun olmuştur. 

Gene birinci ceza mahkemesin
de muhakeme eci'ilmekte olan ve 
memurlara hakaret etmekten •uç· 
lu bulunan Karagümrüklü Kasap 
Osmanın da bir ay hapsine ve 30 
lira para cezası vermesine karar ve 
rilmiştir. 

Hırsızlık yapmaktan suçlu Ya• 
kubun ırıuhakemesi dün üçüncü ce
za mahkemesinde neticelenmiş -
tir. Y akup 3 sene hapse, 3 ıene de 
emniyet umumiye nezareti altın
da bulundurulmaya mahkum edil
miştir. 

Gene ayni mahkemede tram• 
vay içinde yankesicilik yapmaktan 
suçlu Abdullabın 5 ay 15 gün, em· 
niyeti suiistimal etmekten ıuçlu 
Niyazi efendinin de 4 ay müddetle 
hapse konulmalarına karar veril
miştir. 

Bomba davası mDdafaaya kaldı 
Tramvay içerisinde namına 

bomba bırakmak ıuretile Artin 
Tülekyan efendi ianıinde bir tüc· 
carı tüplıeli vaziyette göstermek 
İstemekten ıuçlu lbrabim, Meh
met, Cevat ve Mehmet Ragıp e
fendilerin muhakemeleri dün so
nuna ermiş, iddia makamını ifgal 
eden Nurettin Bey iddiasını ıer
detmittir. 

Nurettin Bey suçlulardan ibra• 
bim Mehmet ve Cevat efendile-' .. rin cürüm tazyıı suçundan 264 ve 
285 inci ıpaddeler!e cezalandı .. d
masını, Mehmet Ragıp efendinin 
de evinde boniba bulundurmaktan 
dolayı 264 üncü maddenin ıon fık· 
rası ile cezalandırılmasını ntemiş
tir. Muhakeme müdafaa için başka 
güne bırakılmıttır. 

Bazı gardiyanlar Adliyeye 
verildiler 

Tevkifhanede Meydancı deni
len bir adamın mevkuflara fena 
muamele yapmalarına göz yum· 
mak, mevkuflar arasında sınıf far• 
kı gözelmek ve buna benzer tev• 
kifhane usullerine aykırı hareket
lerde bulunmak suçile bazı tevkif
hane memurları ~akkında müddei· 
umumilikçe idari tahkikat yapıl
makta idi. 

Bu tahkikat neticelenmiftir. 
Tahkikat net,icesinde tevkillıane 
müdür vekili ve baıkatibi Aziz 
Beyle, gardiyan Tahsin, gardiyan 
TaRıa, Ali Baba, Ahmet Nuri ve 
Halil efendilerin haklarında ilk tah 
kikat yapılması talehile evrakları 
birinci istintak hakimliğine tevdi 
edilmi,Ierdir. 

Bunlardan Aziz beyden maada· 
aının itlerine nihayet verilmesi 
talebile encümene de müracaat e
dilmiştir. 

5 inci Hukuk mahkemesi 
Müddeiumumilikten: 
Alay köşkünde ifayi vazife et

mekte bulunan asliye 5 inci hukuk 
mahkemesinin 10 - 6 - 934 pazar 
gününden itibaren Y enipostaba -
nede tefrik edilen dairesinde ça -
lışmağa başlıyacaktır. 

- 'Ağustoı 1 -
Arifiyeden trene bindim. Pcn

dikte indinı. Pendikte durmak ta it 
temiyordum. 

Adaya geçip bir yelkeni\ bul
dum. Bu, kıvrak bir sandaldı;; 
yelkenliler havasını bulunca, san· 
dal, dalgalar üzerinde marti gibi 
•el?yordu. Y etkenini, ipleri, kürek· 
len, sıkı muayene ettim. Sert lla· 
vada da sandala güvenebileceğimi 
anladım. 

Simdi önümdeki dakikslar ıayı· 
lı .•• 

Dönmemek le var ! 
O zaman, F rançoise, Ferhunde 

ne yapacak? Netideoin hali ne o
lacak? 

Yoksa, son dakikada c.tyıp geri· 
mi döneceğim? Hayır! ölümü gözü 
me aldım, geri dönmiyeceğım. 

Bir teY dütünmek iıt"miyorum. 
Dü:;ünmek, insanın belki manevi· 
yatını kuvvetlendirıyor, lakin mad 
diyetini, uzviyetini perış:ıt> ediyor. 
Dütünmiyeceğim !. Dlitünmiyc
ceğim !.. Şimdiye kadar çok dütü'l
d üm, artık yeter .•. 

Netideyi, gözöre, ugçuruma ata
mam ..• Ona uzanacak he>'· eli, her 
eli kıracağım-

(Bitmedi) 
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Muhtelit Orta mekte• 
binde güzel bir veda 
müsameresi verildi 

ORDU, - Muhtelit orta mek· 
tebinin son sınıf talebesi geçen cu
ma günü güzel bir veda müsame• 
rest tertip etti. 

Vecihi Bey tayyare mektebindeki talebeler 

Talebe ana ve babalarının da
vetli bulunduğu bu müsamerede 
bilhaasa kız talebelerimiz çok mu
vaffak oldular. (Mektuplar) piye
si cidden muvaffakıyetli bir §ekil
de temsil edildi ve davetlilerin göz
lerini yaşarttı. 

GQnçDer üçün 
m~~D~kD~ır: 

Gene kız talebelerimizin büyük 
l•ir çeviklik ve intizam ile oynadık· 
ları zeybek oyunu herkesin derin 
takdirlerini kazandı ve uzun uzun 
.. !krtlandı. 

T c§l YiV a rr~cç: ü O ü lk! Orta mektebiınıizin bu sr.nt< 
mezun olacak son sınıf talebesi 80 
:lir. B' !ardan dokuzu kız tale
bedir. Yirminci asır, birçok yeni icat

lıın ve ihtiraları ile bize yeni mes
lekler hediye etti. Birçok eski 
nıeslekleri, ya sildi süpürdü; ve 
l'ahut gölgede bıraktı. 

Bugün bütün beteriyeti battan 
bııta &aran bu icatlardan ilerde bir 
kııç asır sonra batka i§ler başka İı
cııtlar kartısında ehemmiyetini 
kıamen kaybedeceği de şüphesiz
-tir. 

Umi ve fenni sahada görülen 
bu tekamül günden güne sürati
ııi arttırmaktadır. Ve bir "nisbeti 
hendesi,, ile yükselmektedir. 

Biz bu vaziyeti tıpkı bir trene 
~nzetebiliriz: Tekamül; kablet -
tarih devirlerde hareketsiz, bir is
tasyonda duruyordu. Sonra ya-
1raş yavaş işledi. Zamanı katetti
ği müddetçe süratini arttırdı. Ve 
Yinninci asırda bizim nisbi bir ıe
kilde en yüksek telakki ettiğimiz 
bir hedefe vasıl oldu. Acaba he
def bu mudur? Hayır! Bu It~def 
dünyanın mazisi kadar uzak ve 
llanıütenahi senelerin ucunda bir 
İıtikbaldedir. Ve tekamül oraya 
1rarıncaya kadar süratini büsbü -

b
liin arttıracaktır. Binaenaleyh 
. u trene atlamak için bizim de 
ıcap eden malumatla mücehhez 
olmamız, eski itikatlardan savaş -
lı ilimlerden kuvvet alan meslek -
lerden kısmen yüzümüzü çevirme
lıı.iz lazımdır. 

Fakat şurasını izah edelim ki 
bunu söylerken ecdattan bize ya
digar kalan bütün meslekleri bı -
takalım demiyoruz. Belki bunlar 
da kalabalık yapmaktan ihtiraz e
delim ve yeni meslekleri boş bı • 
rakmıyalım diyoruz. Yoksa, me -
bela Aristote'dan senelerce evvel 
aşlayan tababetin bütün beşeri

Yetin hayatı müddetince devam e
deceği tüphesizdir. 

Fakat birtakım meslekler var
dır ki artık iflas etmiş tir. Bunları 
ile arayan ne soran vardır. Ve 
b11.nların yanında ye?iler~ e.s.ki h~
tt1belerin üzerinde bırer abıd'e gı
bi yükselmektedir. 

Mesela bugün tayyareciliği e
e alalım: 

Bundan on beş yirmi sene ev
ıret, sırf bir macera korkunç bir 
heves gibi telakki edilen bu mesle
ğin bugün bu derece büyük bir 
~ertebe_te erişeceğini o ~am~n 
kını tahmin ederdi. Eğer bır ka • 
hin bu vaziyeti bundan bir asır ev
\'el söylemi§ olsaydı, herkes hay
retten dona kalırdr. Halbuki bu-
f~n mesele hiç te öyle değildir. 
~llVacrhk biç kimsenin nazarı 
dıkkatini celbetmiyen alelade 
ltıeslekler sırasına girmiıtir. 

Tayyareciliğin tehlikeli oldu • 
lluıu .c>yliyenler vardır. Ben biz. 
le.t tayyareci olmak istiyen bir ço
huğa babasının verdiği bir nasi-
ııte ıahit oldum: 

Bu baba diyordu ki: 

- Oğlum tayyareci olacak • 
11

,ll, olacaksın' amma, dikkat et! 
~ıın_diye kadar, çok nadir vaziyet
ler ıstiına edilirse, mülizım~
llo yukarı çrkabilmiş tayyarecıler 

!ar mcdır? Bana kaç tane tayyare 
tenerali gösterebilirsin? Hepsı da
d~ ~.erfi etmeğe imkan bulmadan 
11.tup ··ı·· 1 o ur er .. 

tı ~u baba eğer bu nasihati oğlu
oİ uundan on sene evvel vermiş 
d s~Ydı belki s•izİen o zaman içın 
tnogru ol:.>bi!irdi F al..at bugün 
)' eıeJ.e lıic; le ~v!:ı d .. ğıldir. Tay -

1 
are.:ılilct,.ı.; jcuer all .. ~n ıız olma

ç~~I\ ~ch.::l>mİ, !:tın! .. rın daha kii-
lı k .. ,., '1•iş.;p olmesi,Jde de:~il, 

belki tayyarecilikte çalııan kimse
lerin adetçe diğerlerinden daha az 
olmasında aramalıdır. Her §eyde 
olduğu gibi burada da nisbeti ğö
zetmek lazımdır. 

Diğer taraftan tayyarecilikte 
bir jeneralden daha büyük töbret 
y~pan kim~eleri sayabiliriz: işte 
Lındbere, ıtte Kodos Rosai •• ı, . 
te Mollison'lar ••• 

Bunların koca Okyanoslar ü • 
zerinde yaptıktan muvaffakıyetli 
uçuılara bakarsak fU neticeyi is. 
tidlil edebiliriz: Birçok facialarda 
kabahati, tayyareciliğe değil, tay. 
yareye değil, belki bunlaı,; idare 
edenlerin tecrübesizliğine, ve ya
hut malumatlarının noksan olma
sına hamletmek mümkündür. E · 
ğer tayyare içine her bineni ölü

. me sürükleyen meş'um bir vasıta 
olsaydı bunları da o akibete uğ -
ratması lazcmdı. 

Bir "Dornier x., tayyaresi 
bundan dört sene evvel Almanya
oa Frederikshofen'den kalkarak 
Brezilyaya kadar 50 - 60 yolcu 1 

ta,rmı,tı. Bir doktor Ekener zep
linle bütün Avrupayı Amerikayı 
dört döndü. Bunların başına ne -
den felaket gelmedi? 

Diğer taraftan tayyare "T ech
nique., i günden güne ilerlemekte 
ve hava seferlerini kara seferlerin
den daha emi ~bir vasıta haline 
koymaktadır. ı.ugün istatistik -
lerle sabittir ki ntsbi bir şekilde 
tayyare kazalarr, diğer vesaiH nak
liye kazalarından daha azdrr. 

işte bunun için gençlerimiz 
korkmadan _tayyareciliğe atılma • 
lıdırlar. Memleketimizin tayyare -
cilere ve hava mütehassıslarına 
çok ihtiyacr vardır. Sonra tayya
reciliği yalnız bir tek meslek ola
rak anlamamalıdır. Tayyarecili -
ğ~n muhtelif ıınrf'ları mevcuttur. 
Pılotluk, tayyare mühendisliği 
mukavemeti ecsam mütebauıslı ~ 
ğı ve saire. 

Bütün bu faaliyet şubeleri bi
hakkin "Teknique,, e ve ilme 
b;hakkin vakıf gençler istiyor. 

Havacılık bugün deniz ve kara 
seferlerinin fevkindedir. Ve gün -
den güne terakki ederek diğer ha
zı yeni ilimlere daha yol açmakta
dır. 

Meseli hukuki sahada, bugün· 
k~ t~kamül sayesinde imparator 
Justınyen zamanındaki hukuki te
lakkilerden daha başka, daha yeni 
fikirler haad olmuttur. 

Mufassal deniz ticaretinin te • 
rakkisi sayesinde ilk defa Yunan
lılar deniz hukukuna ait kanunlar 
örfler ve adetler tesis etmişlerse 
bugün havacılığın mazhar oldu • 
ğu büyük inkişaf karşrsında bir 
"Hava hukukunun,, da teessüs et
mekte olduğunu söyleyeMliriz. Bu 
sa.~~-d~ hukukçulara da it vardır. 
Coruluyor ki havacıhk artık be • 
feriyetin birçok meşgalelerine dal 
budak aalmrf bir vaziyettedir. 

Bundan dolayc birçok gençle
rımızın lıundan mümkün ld • 
k d 

.. 
1 

o ugu 
a ar s1r1ral e müstefit olm 1 

1 k . . .f a arı 
ve meme eh ıstı ad., ettirmeleri 
İçin mesailerini bu cibete tevec • 
cüh etnıclcrini istemek lıakkımız. 
dır. 

GltJı~~o vca~n 
ı:~-ıilsaba.ka.:1:-rıız 

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

bir yazı yazıp bize gönderiniz. 
En güzel yazılmış makalenin sahibine: 

5 lira. 
İkinci gelen ınakalenin sahibine: 

2,5 lira 
Hakkı telif verilecektir. 

Bu musabakaya yalnız liseler, yüksek mektep talebeleri iftirak 
edebilirler. Yazılann gazete yazısıyla azami 75 ve asgari 30 
satır olması, kağıdın bir tarafına yazılmıf bulunması lazımdır. 

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

~ .................................... .. 
Geçen haftaki müsabakayı kazananlar 

Geçen haltaki müsabakamızda birinciliği "Bağdar meselui,, ser
levhalı yazı ile lstanbul Erkek lisesinden Ertuğrul Fethi Bey, ikinciliği 
"Türk Tezi,, serlevhalı ycu:r ile, Universiteden K. Reşit Bey kazanın.,. 
lardır. Kendilerinin hüviyet varakalarile idaremize müracaat ederek 
mükafatlarını almalarını rica ederiz. 

BOGAZLAR 
Bu haftanm en mühim havadisi Boğaz. 

tarın t&lıkimi için Cenevre'de yapılan te
ıebbüslerdir. Cemiyeti Akvam'm çok 
kuvvetli olduğu günlerde ona güvenile· 
rek Lozan muahedesinde kabul edilen 
serbesti meselesinin bugÜn artık tama -
men ortadan silinmesi için hiç bir mahzur 
kalmamııbr. Bunun için Cemiyeti Akva· 
mın, yani Boğazlar meselesi .mü~yyid~~i
nin iflas ettiği gün de Türkiyemn Bogaz 
lann tahkimine ait te§ebbüılere pek ta· 
bii görülebilir. Zaten bu ciheti tevsik i
çin muahedelerin hiçbir zaman ebedi ol
madığını kabul eden bizzat cemİYet mi· 
aakmın 19 uncu maddesine de müracaat 
etmek kafidir. 

Lozan muahedesinin Boğazların uıu· 
tüne dair koyduğu mukaveleye bir göza· 
talım: Bunun daha baılangıcında &kit 
devletler, "Boğazlarda bütün Akdenizle 
Karadeniz arasında serbestii mürur ve 
ıeyrüsefaini lemin etmek gayeıile ve bu 
serbestinin idamesi umumi ıulh ve ticaret 
alenıi için li.zun olduğunu nazandikkate 
aldıklanndan, bu maı.-tıa bir mukavele 
aktine karar verdiklerini ... ,, söylerler. 

Mukavelenin 18 inci maddesinde iıe 
aynen §U kayıtlar mevcuttur: "Boğazla
rın ve civar nuntakalann 1rayriaskeri ha .. 
le ifrağının Türkiye için aııkeri noktaina
zardan bigayrihakkin bir tehlike teıkil 
etmemesini ve Boğazlar serbestisinin ve 
yahut gayriukeri mmtakalarm emniye
tinin ef'ali harbiye ile tehlikeye düıme
°!esini arzu eden tarafeyni i.liyeyni i· 
kideyn ahkamı itiyeyi kabul ederler: 
Eğer ıerbestii mürura müteallik ahkima 
ika edilen bir tecavüzü nagihani, bir ta
arruz, yahut herhangi bir fili harp veya 
tehdidi harp, Boğazlarda seyrüseferin 
serbeıtisini veyahut gayriaıkeri rnıntak:a-

• • 
TÜRK 

Bu hafta; cihan aiyaset mekanizması- ' 
nı idare edenler, Türk dehasından doğan 
yeni bir ıiyaset zaferlle kartılaıtılar ve 
daha dün mahvebnek istedikleri bir dev· 
letin mümessilini, bugün avuçlarının son 
kuvvetile alkıılıyarak teklifimizi bir can· 
kurtaran gibi telaktu etmekten çekinme· 
diler. Vakıa ilk nazarda bu tez bize pek 
basit bir buluş mahsulü gibi görünüyorsa 
da Kristof Kolomb'un yumurtasını hatır· 
ladıktan ve doğuracağı neticeyi dütünüp 
tahlil ettikten sonra ehemmiyetini anla • 

MESELESi 
lann emniyetini tehlikeye koyacak oluraa 
tarafeyni 8.liyeyni ikıdeyn, Ye herhalde 
Fransa, Büyük Britanya, ltal:ra ve Ja • 
ponya bu huıuıta Cemiyeti AkYtlrn Mec
liainin karar vereceği bütün veaaitle onu 
müıtereken menedeceklerdir.,, 

Muahedenin bu maddesi n:ziyeti bize 
gayet sarih bir tekilde gösterir. Demek 
bütün dayanılan nokta Cemiyeti Akva -
mın kuvvetidir. Halbuki Akvam Cemi
yeti bugün tamamile iflaı haline gelıniı
tir. T eıekkül tarihinden beri, bazı ufak 
tefek kısmi hadiseler müstesna olmak Ü· 
zere, bu teıekkülün bir §CY yapbğı yok
tur, ve yapacağı da yoktur. Diğer taraf· 
tan Boğazlardaki serbestinin Türkiye için 
aıkeri noktainazardan bir tehlike teşkil 
etmesi çok muhtemeldir. Çünkü Boğaz. 
lar bu mukavele ile Türkiyenin askeri 
vahdetini ortadan bölmektedir. Sabık Yu 
nan Hariciye Nazırmm yazdığı bir tnaka
lede söylediği gibi, Türkiye Avrupa kıs
mında Trakya hudutlari için mühim mik
tarda aıkeri kun'<tler bulundurmak mec 
buriyetindedir. Boğazlar gayriaskeri mın· 
taka addedilirse bu kuvvetin herhangi 
bir harp vukuunda Anadolu kuvvetlerile 
beılenememeıi ihtimali çok vardır. Di -
ğer taraftan Boğazlann serbestisini kim
lerin temin ettiğine bir bakalım: İtalya, 
Franoa, lngiltere ve Japonya... Umumi 
harpte bütün cephelerde bu devletlerle 
çarpıpnarrııf mı idikJ~ Neyi, kime kartı 
garanti ediyorlar? .• 

Göriı1üyor ki, Boğazlsnn tahkimi me
selesi Türkiye için büyÜk bir ehemmiyeti 
haizdir; ve bunun tahakkuk ettiği gün 
vaziyetimiz daha aağlarn, daha emin ola
caktır. 

• 

İstanbul Erkek Lisesinden 
630 Ertujrul FETHİ 

TEZ 1 

Buz mıt oluruz. 
!!I••-~ .,.____ Yakın bir istikbalde vukua gelecek bir 

1 
harbin ne kadar mahvedici, ne kadar kor· 

• kunç olacağını idrak eden milletler, silah 

zeltmek ve hem de müstakbel harbin kor
kunçluğunu giderebilmek için bir konfe· 
ranı teıkil ebniılerdi. Gayeıi silahlan 
tahdit olan bu konfe1'111, ıon zamanlarda 
biribirinc zıt fikirlerin, muhtelif menfaat· 
lerin çarpııbğı bir yer olmuştur. Orada 
toplanan milletlerin mühim bir kısmı, na· 
lmcı keseri gibi daima kendi taraflarına 
yontmak iıtiyorlar ve kendilerine faiki
yeti temin eden ıiliihlann azalmasına hiç 
yanaımıyorlardı. Nitekim lngiltere kim
yevi harbin kaldırılmaımı arzu ederken 
Fransız - Sovyet noktai nazan da emni
yetin temini tarafında idi. Böyle bir fi!Ur 
ihtilafı bulunan ve uzlaıma imkanıızlığı
na maruz kalan bir cemiyet daha fazla 
Y•tıyaınazdı. Ve bunun neticeıi ise pek 
miı1!im bir har_!>i doğurabilirdi ..• 

Bclı.:dİ\'cnin depo \C şu'.>el 1 1
1 yarıtının Önüne geçmek ıuretile nıiUi mü· 

kılosu ı 00 par •• ı.lır 1 ••i ı dafaa bütçelerinden taaarruf Y•P'?~ ~e 
... bu suretle hem iktısadi va:ziyetlennı du- Cıban efkirı umuı:niyesinin harpten 

a 

o 

!(Memlekette gençllk hareketıerı ~ 
\ Afyon Lisesinde ders kesimi 

münasebetile verilen .. 
musamere 

• 

Mekteplerin temııil ettikleri ciimlıariyef tablonl 

Afyon lisesi den bitimi dolayı- ı 
aile bir müsamere verilmif ve 
"_Kahraman,, piyesi te:nsil edilmiı-
tır. • 

Müsamereye istiklal ve cüm-
huriyet marşlarile batlanmıt mek
tebin ıuüdürü Sami Beyin, lisenin 
tarihçesi anlatılmıt , mekteplerin 
ve maarifin tert>iyevi gayeleri izah 
edilmiştir. 

Talebe hanımlar canh tanbo ve 
milli oyunlarda çok muvaffak >I • 
muşlar ve bilhassa (Cümhuriyet 

tablosunda) çok a\kıı\amnıı\ar • 
dır. -
. Bir hafta bütün ballan görme

•ıne arı:edilmek üzere lisede bir 
~e~g~~lmıttrr. Bu sergi kadın er· 

ed
e.

1 
ktund_halk tarafından ziyaret 

ı me e ır. 

Sergide ta!ebe tarafından ya • 
pılmış muhtelıf kadın elbise ve ça
maşrrlan, masa örtüleri, yağlı bo
ya ve kara kalem tablolar, karikar 
türler berkesin alakasını uyandır· 
mıştır. 

Milôa OrtamektebinJen fJu sene muan olacoılı ol- talebe oe tlilim he
yeti: Oturanlar Miülür Muhan-em Bey, Müdür Mutfllini Ali Nahit Bey 
türkçe muallimi M. Kemal Bey, riyaziye muallimi Mahir Bey, diki, mu-

allimi Şükriye Hanım, Re1im muallimi Relik Bey •• 

bahsettikleri bir ıll'ada Türkün debasr 
imdada yetitmekte gecikmedi ve Sov • 
J'et .. Fransız, lngiliz nokta.i nazarlarını 
mezcederek yapbğunız teklif; yarın, bu· 
günden ziyade fikirlerimize hayran bıra .. 
kacağumz bu cem.İyeti; içinde buluıduğu 
müıkiil vaziyetten kurtarmıt oldu. 

Ne gariptir l.i daha on dört sene ev
vel Türkü ortadan kaldırmak ve Türk 
Devleti namında bir devletin mevcudiye
tini tanımak istemiyenler, bugiin Tiirk 
Devletinin deliletile biribirJerine yakla • 
ııyorlar ve daha dün hOT siyaıi toplanb· 
da vazifesi evet demek olan bir Osmanlı 
HükUmetinin yerinde, bugün fikirlerine 
"evet!,, dedirten bir Türk Cümhuriyeti
nin yükseldiğini görüyorlar. Bugünkü 
Türk tezi iıpat etmittir ki Türk kafası, 
Türk bulutu her milletten üstündür. Ge-

ne bu Türk tezi iopıat etmittir ki Tilrküa 
gayoai ıulh ve dootlııktur. Bugün hariç
te olduğu kad...- clırhi!de de ku>'Vetli ol
mak istiyen bizler, in!Uphınrzı temine ya 
nyacak olan sulha fazla ehemmiyet veri· 
yoruz. Gene bütün ciha.1 öjiTendi ki Tiirk 
milleti ııılhü ..,,,eliği kadar nıilli vekannı 
da koruyan bir millettir. Ve bu iı;Lar)a • 
dır ki vatanımızı yan&'ö"le bile b:ıkr!amı· 
yacak bir hale gPtinnei'• .ozrn.tmit bulu
nuyoruz. Bu vaziyetimiz dığcrlerini kuı· 
kulandınyorsa bu, Türk dl'vlcticin fPf"S\ 

emeller pe§indc ko,masından zİy•Je_ on• 

larrn Türk sözündeki sadak::ıti, Tüık fl,_"it 
luğunu anlıyaman1ak gafletinde buluu • 
duklarından ileri gelir. 1 şte son lÜ• k t~· 
zi bu kadar mühim, bu kocfar cihan~uınul 
dür. 
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Yangının feci tafsilatı 

(Başı 1 inci sahifede) 
isminde bir kadıncağız o civarda
ki Mehmetpa§a Karakoluna koşa
rak hadiseyi haber vermiştir. 

Bu sırada ateş, ticaret mektebi
nin kimya laboratuvarından da 
görülmüş ve saat on ikiyi on yedi 
geçe itfaiyeye her iki taraftan da 
haber verilmiştir. İtfaiye derhal 
yangın mahalline yetişmiş ve ilk 
tedbirleri almağa .başlamı~tır. 

Fakat, kuvvetli bir şimal rüz-
garının esmesi yangının siiratle 
geniılemesinde ve büyümesinde İl· 
mil olmu§tur. O kadar ki, itfaiye 
yetiıtiği zaman ateş diğer evlere 
de sirayet etmiş, yandaki 21 & 

dalı büyük konak ta tutuşmuş bu
lunuyordu. 

Rüz.,\rın alevleri dağıtması 
lnsa bir zamanda yangının iki ko
la ayrılmasına sebep olmuştur. 

Ateş, Adil Paşaya ait bulunan 
büyük konağı sardıktan sonra, 
Nakilbent mahallesine de geçmiş 
ve iki koldan ilerlemeğe baılamış
tır. Ticaret mektebinin yanından 
kıvrılan bu sokak fazla dar oldu
ğu için itfaiyenin liyıkile çalı§
masma imkan olmamı§tır. 

Ateş çerçevesi geni1liyor ! 
Saat bire doğru yangın şidde

tin! büsbütün arttırmış, rüzgarın 
yardımile alevler deniz istikameti
ne doğru kaymağa, koskoca bir 
semti tehdide ~atlamıştır. Bu es
nada, alevler ticaret mektebini de 
tehdide başladığı için, itfaiye tara
hndan icap eden tedbirler almarak 
yangın mıntakası dört taraftan ab
loka edilmiştir. 

Fakat, bütün tedbirlere Hğmen, 
aletin öoil.ne geçmek mümkün ola
ma:ın.11, alevler Kapıai;ası aokağın
daki evleri karşılıklı olarak tutuf
turmağa başlamı§trr. 

Büyük bir telılike 
... Yazlyetin vahim. bir 1ekil ıtldığl ıö

rülunce derhal eyog\u ve Balmtöy İt· 
faiyesinden yardım istenilmit. bu grup
lar da yııngm mahalline yeti§D>İılerdir. 
lıin en şayanı dikkat tarafı şudur: Ya
kıcı bir sel heybetile akan alevler bir 
ara.h&r: Ticaret mektebinin yan kısmını 
da tehdide bql11111.1Jtır. 

Mektebin bu cephesindeki odalarda 
~ya liıboratuvarl!'". b~~duğu için 
9UJ'8tle hareke g"'<ılJlll§, burun ecza . 
ıeleri ve kimyevi maddeler 18 d ki fi· 
· · · d n ı ar ıçerwın e dıfanya naldediL._- • b 
laDDIJfbr. mıeıe ilf • 

yangın sırasında teblik . . ı. 
laıhğuu .. ' emn y...,.. 
lııurtannJ0~~n e~ sahipleri , eı}'1llarını 

. . . ıçın eıdden hazin bir çn ın
lha 1Çleende1>11de uğ"'!mıtlar, qyalar pen= r n kapılardan ...ıu.:ı.tara fırle. • 

§br. 
•u az 

Dünkü yangmda ıtfaiyenin iyi b<r 
gayTet.le çalıınıaa.ına ra.ğnıen susuzluk 
gene kendini göstermiş ve itfaiyeciiel" 
b! ....... ilk zamanlarda elleri göbürle
nnde bir bayii beldemiılerdir. Bu anı· 
da, itfaive arozörlerindeki su sarfedil • 
miı, fal J terlcos musluklarından li.yi
kile iıtitade edilememiJtir. 

Bu vuiyet karıısmda birçok yerle
re ~?rtum uzatılmıt, ti Nuruomıaniye 
~~ avlusundaki hazneden ve lıtllQbul 
lııeaınden ıu almak mecburiyetinde ka
lınmqbr. 

Atef az.alıyor 
Saat iki buçuğa doğn1 yangın iki 

"?ldan iler~kle beraber, il< tiddeti
nı _kay4'etmJttir_. Atet. Kapıağası so
l<agında ""'1ılıklı olarak dört e-v daha 
Y.akblrtan !"nr~ durmuı, itfaiyenin ye
rınde tedbırlerı aaye.ıinde daha fazla i
lerlemesine meydan lırrakılmamııtır. 

Y angm mıntakasmda zabıta taraiın
clan srlıı tertibat alındığ'ı için her han
gi hir kareaıabğa yer verilmeıni,, ev
lerden kurtarılabilen eıyalar ticaret mek 
tehi önüne yığılarak muhafaza altında 
tutulmuıtur. Yanım bu suretle on evi 
l<as91 kavurduktan sonra durunca itfai
ye grupları bütün faaliyetlerini yalnrz 
lıir cepheye hasretmişler, henüz üst kı
snnlan yanan Adil &fa konağı etra· 
fmda çalışmağa batlamıılardır. 

Bu beş katlı büyük konağın aletini 
söndürmek itfaiyeyi bir hayli oyalandır· 
mıştır. 

Dünkü yagm hekikaten çol< ucuz 
a.tluJılmış, sahile kadar uzanan ahşap 
ve biribirine bitişik vaziyetteki evler 
at.,ş.in sirayetinden kurtulmuştur. Nite
kim, yangının sönmek Üzere olduğu bir 
sırada, Kapıağası sokağının nihayetin
deki imaret çıkmazında bulunan evler 
dc:ı birisi tutuşmu~tur. 

Beı·ekd versin, vaktinde ıı-örülerd< 
söndürülmüş ve büyük bir t<.hHkenin 
önü alınmıştır • 

Yangın nasıl çıktı? 
A leşin i1!< o!arak Tavukbanc ! ', 'l

ğındn Amasya nr;kliyat amban s3hİlıi 
Fahri Beyin isti carın da bulunan evden 
çrktJilı tesbit l!dİ)Clİşlİr. 

Yangın e-vın ün kabndakı odadan 
parlanu,, İç kaplamaları tutuıtunırak 
y~da~ Haci Adil Paşanın mahtumu 
H'!.ıeyın Beye ait 21 odalı büyük ko • 
n"!l"m saçağma geçmiştir. Ve ancak ıa· 
çagı tu~uı~urduktan sonradır ki görü
lerd< ıtfaıyeye haber verilebilmiıtir. 

Yanan diğer ev )er ııraıile şunlar
dır: 33 numaralı Aml Paşanın konağı, 
22 numaralı Hitonet Beyin evi, 3 ve 5 
numaralı Abdürrahman efendinin iıJı:i e
vi , Ka.pıarkası sokağında Selanildi Ab
dürrabman efendinin 7 numaralı Ah • 
met M,..;it Beyin 9 numaralı, mÜtekait 
Ahmet Şevki Beyin zevce>ı Melek hanı· 
mın 11 numaralı, Yıısuf Ziya Beyin 13 
numaralı evleri, Havagazı prketinde mu 
basebeci Suat Şevki Beyin 10 odalı 
büyük evi. 

Y alnh, bu evlerde birçck aileler o· 
turmaktadır. Bilbassa, Adil Paıanın ko 
nağında sekiz kadar aile odalar kira • 
lamı~ hulunuy.orlardı. Bu arada , Ka
ramurael fabnkaaında Toahain mütekait 
Halil, Ticaret mektebi muhaa~ecis.i A
li Rıza ve ,Rifat Beyler de ayni konak
ta oturmaktadırlar. 

Fahri Bey ne diyor? 
Yangının çıfcbğı evin müsteciri Fah

ri B~~ ~ün kendisile ıörüııen bir mu
harrırnruze şunları aöylemift:İr: 

- " Ben evde değildim. Telefon et
tiler. Geldiğim zaman alevler etralı 
aanmı bulunuyordu. Yangının nasıl 
çıktığını bilmiyorum .. ,, 

F abri Beyin refikası ve kayın vali
desi de hadiııe hakkında nıalumatlan ol
ma~:iım ~öylemiflerdir. 

-;-. Bı-z al.t katta yemek yemek ü
zere _idik. Dı;ardan geçenler, yangm 
oldugunu haıber verdiler. Hemen ın.a
nya fırladık. Evde ateı yoktu. Y a1nrz, 
yanımızdaki lronakta oturan kiracıla
rm ..açe.ğa öteberi atmıı olmalan muh
temeldir. Çünkü timdiye kadar birkaç 
defa böyle hadiseler olmuştu.,, 

Diğer taraftan zabıta ve adliye yan
ğın tahl<ikatına vaziyet etmiş, dün A
lemdar poliı meıi<ezinde birçok kimse
lerin ifadelerine müracaat edihnittir. 
Eaas itibarile yangında bir kast olup 
ohnadı~ tetkik edilmektedir. 

Dün ortaya at.,,in kabak kızartılır
ken .devr~en mangaldan çıktığı yolun
da bır fBYlll ablnu§, fakat henüz teey
yüt etmemİ§tir. 

Hadise mahalindel 
Dünkü yangın münasebe<tile, vali 

muav&ni Ali Rıza, fırka idare heyeti reisi 
Cevdet Kerim, emniyet müdürü Febmi 
belediye reis muavini HMnit Beylerle ' 
belediye fen heyeti erkanı hadise ma~ 
halline gelerek alınan ıedbirleri gözden 
g"'<inni:ılerdir. 
Yanan evlerden bazıları sigortalı 

y aı:nlan tahkikata röre, yangmın 
çıktığı ev, ilri bin liraya sigorta edil
m4tir. Bundan ba:ıka, Abdürrahman e· 
fendinin evi de Bedriye ve Lebibe 
lıannnlar namma 3 bin, Hamide hanı
mın evi e§yasile beraber 5 bin, Asime 
ha....,nnın evi ve efyaır 15 bi-n liraya R
ıortalıdır. ~ekiz ailenin oturduğu ko
nağa gelince, bura11 da Adil Paıa ve
reaeler.in den Melde ve Behice hanmılar
la Hüseyin Bey namına 13 bin liraya 
sigortalı bulunmaktadu. 

~ülisa,. bütün sigorta bedeli , 5 ay
r~ tirkete Mt olmak ille-re cem'an 24,500 
liradır. 

lhaan Beyin .. öyleJôkleri 
Yukarıda iıaret ettiğimiz gibi yan• 

sınm gftliş.laneaine meydan veren imil
l~~den ~ir.iai de ıus~zluk olduğu halde, 
~u~ hidue mahaJbnde göriiftüğiimüz 
ıtfaıye kumandanı ffısan Bey ,bize ftın
ları •Ö}'.lemİ§tİr: 
. "- itfaiye tam vaktinde yetİ§mit· 

tir. Fakat geı; haber verildiği için ls
!-"hul VUPU geldiği zaman atq kona-
1~ sanm~ b~lunuyordu. Kafi ıu bulduk. 
Şmıal. r_uzgarmın defıteıi, at"§in geniı
lemeınnın baılıca sebebidir.,, 

Yaralı var 
Y angm etınaımda , itfaiye neferle

rinden dört kişi yaralanmıtbr. Salilı Ha
aan ~endinin kolu lunlmıı, toför Emin 
elend! kalçasından, Hüseyin ve Ruıen 
efendıler de muhtelif yerlerinden ya
ra almıtlar, hastaneye kaldırılmışlar • 
dır. 

Yangından sonra 
;'ı-tet basbrıldıl<tan sonra , tehlikeli 

vazıyette duran bazı duvarlar itfaiye ta 
rafından yıkılmMtıır B d bü" .. k· k ... ---.,. · u ara a yu 
~n~1 ı.~1 yannııyan duvarlan korlnuıç 

guru tu er İçerisinde me d . d" ·ı · t" Y ana ın ın . 
mış ır. 

itfaiye, ıu bulmak için muht lif 
yerlere baş vurduğu cihetle açılan ~or
tumlar Sultanahmette, Türbede tram • 
vay cadde•ini kaplamış , bu yilıden bu 
mıntakadaki münakalat üç ıaat kadar 
sekteye uğramıştır. Yanan mıntaka • 
daki enkaz temizlik amelesi tarafından 
kaldırılmıştır. 

. Dün. öğrendiğimize göre; mühim 
hı: tehlike atlatan Yüksek iktisat ve 
Tıcaret mektebı t milli sigorta şirketine 
100 bin liraya sigortalı bulunuyordu. 

. Ayr.ıca, ~ktııat vekaletinin tahlilatı 
kiml'.evıye la~r';'tuvaro da 60 bin lira
ya sıs-orta edılmıştir. 

On ev!. tamamen kül eden dünkü 
yangın boyle başlayıp böyle bitmiş
tir. 

Bi kaza 
G3 numaralı tabelayi taşıyan Bakır-

Mecliste hararetli münakaşalar gürültüler oldu 
(Ba,ı l inci sahifede) 

rafından tanzim olunan 3 aylık ra 
porun birinci fıkrası hakkında ba
zı maruzatta bulunacağım. Asıl me 
aeleye girmeden evvel 1683 numa 
ralı aekeri ve mülkt tekaüt kanu
nunun bir maddesinden bahsede
ceğim. 

O maddede bilfiil 30 sene hiz
met iyfa eden memurlara almakta 
oldukları maaşların bir seneliği 
ikramiye olarak verilir denmekte
dir. Bili.hara bu madde tatbikat 
•ahaaında ihtilafı mucip olmu' ya 
ni 30 sene hizmet ifa eden herhan 
gi bir memur herhangi bir vazi
yette ikramiye alabilir mi, alamaz 
mı? denmİf. bu hususta Büyük 
Millet Meclisi bu maddeyi tef siren 
bir karar ittihaz etmittir. Tefsir 
},ararı almakta oldukları maatla
rın kaydından bilistifade tekaüt ta 
lebiyle memuriyetin ittisalinin 
metrut olduğu yani araya fasıla 
girmemesi lazım gel!liği merkezin 
dedir. 

Şu itibarla 30 sene hizmet eden 
memurların ikramiyeye müstahak 
olmaları mutlaka memur iken te
kaütlüklerini istemeleri ve ait ol
duğu makamın "bunu kabul etme
si vaziyetine münhasır kalıyor 
(çok doğru sesleri) 

Bu karardan sonra sabık Şurayİ 
devlet reisi Nusret Bey 2 Haziran 
1931 tarihinde Cümhuriyet Merkez 
Bankası Meclisi idare heyeti reis
liğine tayin edilmiştir. Gene ayni ta 
rihte idare heyeti reisi ~.ıfatile a
zayı davet etmek suretiyle resmen 
işe başlıyor. 

Nusret Beyefendinin tekaüt cüz 
danı ve ayni zamanda müddeti biz 
metinin 30 seneyi geçmit bulun
ması itibariyle ita emri divanı mu 
hasebata tevdi ediliyor. Divanı Mu 
hasebat ita emrine merbut evrakı 
dairesiyle Merkez Bankasiyle mü
habere ederek tetkik ediyor, neti
cede tu karara vasıl oluyor: 

Nusret Bey 2 Haziranda Şura
yi Devletten infikak ediyor. 2 Ha
ziranda Merkez Bankası idare mec 
lisi reisliği vazifesini görüyor. Bu 
zatın tekaüt muamelesinin merbut 
olduğu makam tarafından kabulü 
de 2 H<;lzirandan sonradır. Veya 
4 Ha2iranda. Fakat her halde 2 Ha 
zirandan r.onra. 

Şu netice oluyor ki Nusret Be
yefendi üzerinde devlet memuri
yeti devam ediyor veya etmiyor. 
Bu vaziyet metkfi)ı: ;kalıyor. Divanı 
muhasebat şimdi ~aaşlı vazifede 
bulunmakta olm~ lazım geleceği 
ni yani herhangi bir ücretli vazi
feyi deruhte etmek vaziyetinde 
veya müstafi bulunmak vaziyetin
de ikramiye almanın gayri kanu
ni olacağını beyan ederek ita em
rini vize etmekten İstinkaf ediyor 
ve evrakı dairesine iade ediyor 
(doğru sesleri) Buraya kadar o
lan muamele bendenizin kanaatim 
ce tamamen usul kanun ve nizam 
dairesinde cereyan etmittir. 

Bundan sonra. Nusret Beyefen 
di Şurayi Deavi dairesine müraca
at ederek dava açıyor. Dava arzu. 
halinde ne diyor, tabii bilmiyorum. 
Bu raporda deavi dairesince veri
len kararın hülasası yazılrdır. 
Nusrat Beyefendi şurayi devlet 
deavi dairesine müracaat ederek 
dava açıyor, dava arzuhalinde ne 
diyor? Tabii bilmiyorum. Bu ra
porda d<:.avi dairesinde verilen ka
rarın hülausı yazılıdır. 

Alakadarlar okumuşlardır. Va-
kıa 2 hnziran tarihinde Merkez 
Bankaa,. idare meclisi riyasetini 
yapmı!h. Fakat merbut olduğu 
makam ki Başvekalettir, 4 hazi
randa tekaüt muamelesini kabul 
etmiştir. Binaenaleyh bu zat uh
tesinde 1 haziranda memuriyet 
vazifesi devam etmektedir. 

Memurin kanununun sekizinci 
maddes·•·de memurlar şirketlerde 
bir vazift alamazlar, diye bir hü • 
küm var.sa da bu nihayet hususi 
ve ,ahsi bir vaziyettir. Sıfatı me
muriyetinin intizamına mani de
ğildir. 

Binaenaleyh ikramiye talebi 
hakkıdır. Divanı muhasebatın bu
nu vize etmesi lazım elir, tarzında 
bir ilam jıdar ediyor ve bu ilam 
ita emrine raptedilerek tekrar di
vanı muhasebata tevdi ediliyor. 

Divanı Muhaaebat Şurayi Devlet• 
ten Sadir olan bu hükmü kat'i adde
diyor ve ita emr·ni vize ediyor ve bu· 
nu da raponın·da yazıyor. 

Maliimu iliniz muhasebei umu• 
miye kanununun 75 - 6 ıncı m.ad-dele
ri Divanı Muhasebatın vize hu.suaun
da~i vazif~ ve salahiyetlerini tayin 
edıyor. Dıvam muhasebat herhangi 
bir masrafı V

0

·Ze ederken tetkik erle .. 
ceği husu•lar 5 kr>ma ayrılabilir. 
(Birincisi hatayı maddiyi ihtiva edip 
etmediği, ikincisi tatıs=.satm mfupet 

köy itfaiyes.İne mensup otomobilin clün 
Sultanahmet yangınına giderken, te
kerleği ansızın yerinden çıkını~ ve o 
sırada Kazlıçeşme Demirhane radde • 
ıini~ yaya kaldınmından geçen ta.bak 
fabrikası amelesinden Şükrü oğlu Hik
m~e çarparak kolundan ve vüzünden 
hafifçe yaralamıştır. 

1 

bulunup bulumnadığı,. ~ç~~~s.ü eğer 
maaş ve ücıretae ınecbsı alının kabul 
ettiği kadronqn haricinde olup olma 
dığı dördÜnA:Ü"SÜ bu masrafın kanun 
ve .:;zam ve -ullerine muvafık olup 
olmadığı beşincisi bütçe fasıl ve mad 
desdıe mutabık olup olmadığı husus 
!arıdır. 

Bmılardan 1, 2, 3, üncü yani tah· 
aisa.t harici olması hatayı maddiyi 
muhtevi bulunması ve meclisin kabul 
ettiği kadronun fevkinde bulurunaH 
vaziyetlerinde divanı muhasebatın 
redıd·i katidir. Hiç bir taraftan iıtiraz 
müstelzmi değildir. .Bu arzettiğim, 
§eyler kanunun sarih ve kat'i hüküm 
!eridir .. Divanı Muhasebat herhangi 
bir masrafı tertibe muvafık değildir 
diye veya kanun ve n"o:ama muhalif
tir diye iade ederse ve masrafa taal• 
liik eden dairenin birinci i.miri itası 
olan vekiller bunun kanun 
ve nizame muvafık bulunduğunu iddia 
ederse Ye divanı muhaaebata karıı de .. 
ruhtei mesuliyet şeklinde mesuliyeti te· 
kabül edip ve bu vaziyeti icra vekilleri 
heyetine arzederse icl"a vekilelri heyeti 
de ait olduğu vekaletin bu noktai naza• 
rına iştirak ederse o vakit divani mu .. 
hasehat onu bila tereddüt ve bila tetkik 
tasdik ediyor. ) 
Şu ıartla ~ fıiüyük Meclise ÜÇ aylık 

raporlarla bunu izah ediyor demek.~ 
Juyor ki divani muhasebat reddettıgı 
herhangi bir masarafı böyle deruhtei 
meıuliYete binaen vize etmek vaziyeti 
halinde yapmış olduğu muameleyi mut· 
laka meclisi ali namına murakabeyi yap· 
makta olduğu cihetle Büyük Meclise 
an.ederek Meclisi ilinin de son sözü 
söylemesini istiyor yani şunu arzetmek 
istiyorum ki divani muhasebatin vize 
itlerindeki muamelatı artık doğrudan 
doğruya Müyük Meclise mal oluyor. 

Büyük Meclis bu raporlan tetkik sı
raıında divani muhasebatin noktai na
zarini tetkik ederek ya muvafiktir ve 
yahut da sen hata etmitsin vekaleti ai
deıinin muamelesi doğrudur, ıeklinde ka
rar vererek muameleyi kanuni marasına 
isal eder. 

.Şurayi devlet 
Şimdi vaziyet böyle olmak lazım ge

lirken muhasebei umumiye kanununun 
bu maddelerinin esas hükümlerine göre 
bu arzettiğim jkrı\_miye meselesinde 
orta nre bir de şurayi de•let çıkıyor. 
halbuki ıurayi devlet kanununun 1 \"e 
48 inci maddeleri gayet sarihtir. Şu
ra)'.İ devlet idari davaları nihai ve kal'i 
olar:!lı. halleder. 

Halbuki bu mesele ita emrine ikti
ran etmiş divanı muhaoebata tebliğ e
dilmiş , o halde hükiımet aleyhine da· 
va açmuı mevzuu baıhis değ~Jdir. 

Hükıimet reddetmiş değildir ki ıu
rayi devlete dava açsın. Karar abın 
hükômet Nusrat Beyin noktai nazarına 
ittiraık ediyor. Şurayi devlet divanı mu? 
haıebatm karanru askeri ve mül.ki le· 
kaüt kanununun birinci maddesine mü
nafidir diye reddediyor. Şu halde diva
nı muhascbabn vize esasındalri aalabi
yetine mudaılıale ebnİf ollJ)'or. Bendeni
zin aklıma mülayim gelmiyen nokta 
budur. 

Geçenlerde §Urayi devletin salahi
yeti mevzuu bahsolduğu vakit heyeti 
celile "divanı muhasebabn vize işlerin· 
de şiırayi devletin bir guna hakkı yok
tur" demitti. 

Şu itibarla bendeniz bu vizenin ta
ınamile kanuna ve nizama muhalif ve 
binaenaleyh keenlemyekun olduğu fik. 
rindeyjm. (Doğru seıleri.) 

Rasıh Bey ne diyor 
Rasih Bey (Antalya) efendim Mü

kerrem Bey arkadaınnıza çok teıekkür 
ederiz , gayet vazrh olarak iti izah bu
yurdular. Hakikaten meclisô alinin na
zarında bu ilci noktanın tavazzulıu çok 
mühimdir. Biriıi ıürayi devleti bu clev
vayi bu tekilde halletmeai, bu müna
ıelıetle meclisi ilinin nazarı dit.katini 
celbedeceğim, ıurayi devlet bazı karar
larda kanunu tehir maıhiyetinde de 
karar veriyor. Meclisi ilinin nazan 
dikkatini cdbederirn. 

Şôrayi Devletin tehire ha.ltkı yok· 
tur. Şurayİ devlet bu davayı nasıl ka
bul etmittir. 

J kinci saf ha 
ikinci safha ıuıkadatlar elemli bir 

aafhadır. Aflanna mağnıren aöylüyo 
nun. Bu itte ala.kadar zeva.t burada 
hazır değildirler. Fakat maalesef aöy 
!emek mecburiyetindeyim a.rkadıqlar 
bu milelt bu a.ziz bu yüce millet yeti
ıen adamlarına her vakit layik oldu
iu mevıkii vermitt r. Bunun için biraz 
munoif olmamız lazımdır. Şôrayi d.,v. 
Jete bu kadar gayrikanuni bir karar 
verdirmek için müracaat edecek ka
dar küçüklük gösterilir mi? Açık aöy 
lüyorum. Devleti, hükumeti bu kadar 
mütkül vaziyete sokacak kadar ihti· 
raı nedir? 

Azdır, insaf, inaal, 
Aldığı maaştan ve oturduğu ııandal 

yadan daha yükseğine buyurun de
dik. Buna rağmen bi>yle kanuni mÜf· 
külat çıkarmak en büyüklerimize ya
kııır mı? Acıdır fakat bu kürsüden 
söyelmek lazımdır. Acıdır, fakat bu 
kürsüden aöylemek lazımdır. Meclisi 
böyle müıkül vaziyete düıürmek için 
o arkadaılardan rica ediyorunı. Bu 
kürsüden rica etmek yaık:ıJmaz, onun 
için yal .. _.z diyeceğim Jc.i_ İntıaf, in.aaf, 
(alkı§lar) 

Bir mjsal 
Refik Bey (Konya) - Mükerrem 

Bey arıkada§ısmız h.Bdiaenin tar:zı cere .. 
yanını ve kanuni vaziyetlerini izah bu 
yurdular. RaJOih Bey arkadasımız da 
haklı olarak yüksek Meclisin ve m J. 
letin hissiyatına tercü~an oldula~. 
Bendenizin &Öyliyeceğım yalnız hır 

vzu kaldı o da muhteli.f ves.ileler· me , .. . ... 
le bir hakikati tebaruz ettırınege ç~-

1 O
nun. Divanı muha.sebat heyetı

•!IY . b .. ük "J nizin Büyük Meclıs namına u~ mı 
Jetin mümessilleri namına. ha_ki:'<~en 
kendi uhdesine diq,en va:zıfesını bıhak 
kin ve her zaman en ufak teferrüatı
na vannc.:ı.ya kadar anlamak &ureti .. 
le vapmış o)ma&ıdır. . . . . 

işte çok güzel ve yerinde hır ınısnlım 
daha heyetinize takdim etmiş bulunu
yor Görüyoruz ki Büyük Meclis nanu· 

m. 1
·net namına, milletin iıleri.ni, para-

na · b h b .. , k ge'irinı arayan u eyct u yuıc:sc 
~~~~t b~ işte dahi büyük hassasiyet ve 

1 
1 

salabet göstenuiıtir. Divan raporunda 
sarf layihaaıhı kabul etmemiştir. Bu i
ıin kanun mevzuatına uymadığından 
dolayi vize edilemiyeceğini bildirmiştir. 
Fakat Rasih Beyefendinin mükerrem Be
yefendinin temas ettikleri gibi ne yazık 
ki anlaıdmaz bir sebeple sanki efratla 
hükU.met arasında bir mesele varmış gi
bi doğrudan doğruya mesele ıuraya ak
settirillniş iUra kendi kaza salahiyeti 
dahilinde görerek bir karar venni§tir. 

Arkadaılar ıuranın kaza hakkı ga
yet vazıhtır. Fakat bu ·İş şiırayi alaka
dar eder bir mesele değildir. 

ikramiye alabilmesi i~in iki gün da
ha kalması 11\.zmımış anlaşılan farkında 
olmıyarak 30 ·seneyi doldurduğunu zan
nederek müracaat etmiş ondan sonra 
bu yola gidilmiştir. 

Bu şurarun hakkı kazasına taalluk 
ebnez , bu itibarla şuranın verdiği ı.a. 
rarın manaşı yoktur. Veribnemif 
gibidir. Çünlrii kimi kiıne şi
kayet ediyor? Heyeti aHyeniz namına 
murakabe vazifesini yapan bu heyetin 1 

bu kararının şurayi devlete gitmesine 
lüzum yoktur. 

Divanı muhasebat reisi Seyfi Bey hi
diıeyi bütün vuzuh ve etrafiyle hiki.ye 
etti. 

V'!-z!yet şöyle olmuştur Nüsret Beye
fendının Merkez Bankası meclisi. idare 
reisliğitte tayini 31 Mayıa tarihinde tas .. 
dikialiye iktiran etmiştir bülasa biz di
vani muhasebat reddedip ita emrini vize 
etmedik. Ve bu mesele1i kapandı zan
nettik. Bilahare Nüsret Beyefendi ma
liye vekaleti aleyhine şurui devlette bir 
dava açtılar. Hasan Fehmi Bey (GümÜ· 
fMe) maliye vekaleti evrakı sarfiyeyi 
göndermedi mi? Divani muhasebat reisi 
Seyfi Bey göndermiştir. 

ilam 
Türk milleti namına kaza ioeraıına 

memur tUrayi devlet deavi daireleri u .. 
!".umi heye.ti tar~ndan diye baılıyan 
>lamda denıyor ki gerçi kendisinin .iki 
haziran 931 tarihinde Cümhuriyet Mer
kez bankası meclisi idare reisi sıfatİ· 
le azaya davet telgrafı çektiği •abit j. 
se de bu vaziyet bankanın bir anonim 
tirketten ibaret olmasına nazaran bir 
memurun memurin kanununun 8 inci 
maddesinde mevzuu bahi• hizmetlerden 
birini kabul ebnesine mümasil bir 
şekil arzedebilip yoksa memuriyeti 
izaleye hukuki bir sebep teıkil etmez. 

Ra$ih Bey (Antalya) şu halde 
bu ıkarar zamanında kendisi reis idi. 

Seyfi Bey (devamla) ilama de
devarn ediyorum. Binaenaleyh mwna
ileyhin hukukan memuriyeti mahfuz 
olduğu bir sırada tekaüt edildiği an· 
latıbnasına göre kendisine ikranüye• 
sinin verilm.emesi kanuna muvafık o
larnıyacağma 11 Şubat 933 tarihin
de ittifakla karar verildi. (Mata ilah 
sesleri) 

Hüseyin Hüsnü Bey - Tarihi kaç 
~? • 

Seyfi Bey (devamla) - 11 Şubat 
933 yani, bir sene mukaddem. 

Şu ilim karıısında da zaruri ola
rak vize ettik ve oıedisi aliye de ar
zettik. • 

Şimdiye kadar bu tekildeki idari i
lamları infaz ediyorduk. Vaziyet ku
duracik olarak arzediyorum. 

Hasan Fehmi Bey §Urayi devletin mu
rakabaya taallük eden bu nevi itlerde 
hakkı kazası varmıdır yokmudur? (Yok
tur sesleri). 

Şura bu mesele vizeden doğmuıtur 
murakabeye taallük eden benim için bu
rada bakacak bir dava yoktur demeıi 
lazımdı. 

Refik Bey (Konya) - Böylece ıurayi 
devlete müracaat edip le reddedilmiş 
pek çoktur. 

Reis - Efendim l&yihaya reylerini 
venniyenler varsa verainler. Rey topla
ma muameleıi bitmiştir. 

Divanı muhasebat encümeni relai 
Faik Bey (Niğde efendim encümenin 
karan okunursa görülür ki orada encü .. 
men bu muamele muhilrtir ve o ada .. 
mm istihkakı verilecektir denmemiştir. 
. Hü!'men 31 mayıata şurayj devlet 

~yaaetınden çıkımı demek oluyor • Va
zifeden ve maaşb bir yerden ücretli bir 
yere geçtikten sonra bu ikramiyeyi İ•· 
temiftir. Zaten biz mutlalm haklıdır de
medik. Bir emrivaki kar§mnda bulun
duğumuzu söyledik. 

Hü.snü Bey encümendeki arkadat· 
larımızın visıl olduğu netice oudur. 
Şimdi buna kartı durmak imkansız
dır. Encümen bunu düıünerek her
hangi bir ferdin ınüteeaair olduğu za .. 
man müracaat edeceği yerin ancak ida 
ri davaları gören Ş !rayi Devlet ol
duğunu gôrerek yaptı. Divanı Muha .. 
•eh.at M~liye Vekaletinin yürüttüğü 
tezın dogru olmadığını gii&terdikten 
sonra arbk benim kanaat'.m budur 
her ne kadar Divanı Muhasebat bu 
ınemsekleri bana göaterdiyae de bu· 
nu nazarı itibara almam diyebilir mi 7 
Hepim.iz böyle hatalara duçar olabi
liriz. Fakat hakikaten vazifeaini iyi 
gönniyecek bir memurumuz varsa o
nu mesul edelim. Evvelce verdiğiıniz 
kararla Ş !rayı Deve itin kararı kaza· 
idir. dedik (gürültüler) . 

Reis _ Efendim bir Şurayı devlet 
iliıın.ı ınevzuu müzakeredir. Bqve
kil Pı. Hz. nin ( pd~ot:.li ıiirill.t~~r, 
nizamnameye ınugayırdır, degıldır. 
sesleri, Başvekil Paşa b~lumnadıkça mü 
zakereye devam edemeyrz. Başvekalet 
meaele•i değildir seıleri. Gürüliüler. 

Refik Bey (Konya) zatıaliniz nizam. 
nameye mu.ha]if söz söylerseniz biz d 
.ıııöyleriz. e 

- .R~is B. usul hakkında söz söyle
mek ıstıyorsanız 

- Buyurun 
Refi~ Bey (Konya) Reis Beyefendi, 

i'·eseleyı yalnız telakki buyurdular. 
ız burada şurayi devletin kaza hak· 

kında ~a~l~iık eden ve o sıfatla verilmiş 
olan bı~ ilamı mütalea ebniş değiliz. 

Hatıpler bu mevzu üzerinde te·vak· 
kuf: c .. tiler .• 

Reis Efendim bu meseleye ait müza
kere bitmiştir. Başka maddelere geçiyo
ruz. 

.M~zhar Müfit Bey (Denızli) biz 
aksıni iddia ediyoruz4 Müzakere devam 
edece~tir. Keyfi it olamaz (gürifüüler) 

Reıs gürültüler arasında evvelce 
r7ye ko!lan liiyiliaların neticesini bil • 
dırmek İsledi. Haydar Bey (Afyon) 

--
'Y. ıldırı m g, oı 
Giderken 

(Başı l ınçi sahifrcJe) 
dan inmiıt ve tramvaym önünc!eıl 
süva.ri kıtlasına geçmek istemis, it 
te bu esnada olanca süratile ileri· 
leyen otomobilin ön çamurluklarıll 
dan birisine çarpmıttır. Bu çarpıt 
o kadao ,;üratli olmu,tur ki otom<>' 
bil Bekir oğlu Osman Efendiyi 4 • 
5 metre ileriye fırlatmıt ve kendisi 
de ancak bet altı metrelik bir me
safe katettikten sonra du.-abilmit 
tir. Orada bu kazayı görenlerdeıı 
rivayet edildiğine nazaran da bil 
durut pek kısa olmuş, otomobil kıı 
zadan sonra yoluna devam etmek 
istemiş, fakat bir adam yolun öniİ 
ne yatarak otomobili tevkif etmek 
istemittir. Fakat bu iki nokta an• 
cak .-yia halinde kalmakta, he
nüz resmen alınmış bir ifade ile 
teabit edilmiş bulunmamaktadır. 
Otomobilin sadamesine uğrayaıı 
Bekir oğlu Os.man Efendi bir müd 
det sonra vefat etmitşir. Otomobi· 
li idare eden Sait Pasa zade Veh• 
bi Bey de derhal merkeze götürül 
müştür. Kaza nöbetçi müddeium\l• 
mi muavinine bildirilmiş, muavin 
bey bütün gece kaza tahkikatı ile 
meşgul olmuş ve bugün Vehbi Sait 
Beyi tevkif talebi ile Beşiktaf 
aulh ceza hakimi huzuruna sevkeY 
lemittir. Beşiktaş sulh hakimi Veh 
bi Sait Beyin isticvabını yaptıktan 
sonra, hakkındaki hazırlık tahki· 
katının mevkufen devamına lüzurti 
görmüş ve tevkif müzekkeresi Ke
nan Bey tarafından da isticvap e• 
dildikten sonra tevkifhaneye gön· 
derilmiştir. Bugün hazırlık tahki· 
katının ikmal edilme·i ve Vahbi 
Sait Beyin istintak hakimi huzur\l• 
na sevkedilmesi muhtemeldir. 
--------· 
Metr Salem ve 
Le on F eraci Ef. 

(Başı 1 inci sahifede) 
rına Ankara Müddeiumumiliği iti· 
raz ederek maznunların 1609 nu• 
maralı kanunun üçüncü maddesi· 
ne istinaden mevkufen muhakeme 
lerini istemiştir. Müddeiumumili· 
ğin bu itirazı hakkında Ankara 
Ağır ceza mahkemesi yarın kara• 
rım verecektir. Müddeiumumi/İ· 
ğin istinat ettiği madde şudur: 
"Birinci maddedeki cürümlerİtl" 
den dolayı haklarında son tahki· 
katın açılmasına dair verilecek ka 
ra·• üzerine maznun derhal tevkil 
ei:lir ve mahkemede duruşmaları 
yapılır.,, 

--o-

Amca:ıadesini ağır 
surette yaraladı 

ANKARA, 9 (Telefonla) _. 
Pertembe günü akşamı Dahiliye 
Vekaleti Muhasebe Müdürlüğüme 
murlarmdan Halit Beyin evine 
amcazadesi Divanı Muha~ebat ınii 
r!' lcıp muavinlerinden Şevki Bey 

'if, ailevi bazı sebeplerden de 
;-Jalit Bey Şevki Beye bazı a· 

iiır sözlerle hitap etmiş tir. Bundaı 
müteeuir olan Şevki B. tabanca 
sını çekerek Halit Beyi bacağın· 
dan, sol kolundan ve kalbinin al· 

tından olmak üzere üç yerinden a· 
ğır surette yaralamıttır. Halit Be)' 
hastahaneye nakledilmiş, Şevki B· 
de tevkif edilmittir. Tahkikat de
vam etmektedir .. 

-~--

Balıkesirde at ko}u1arı 
BALIKESIR, 9 (A.A.) - Yarıı " 

i11lah encümenipin tertip ettiği at kor 
tulan dün yapıldı. Havanın a1Cak ol " 
masma rağmen koşu alanı kalabalıll 
idi. 

Kolordu kumandanı ve Balıke•it 
valisi de seyirciler arasında bulunu 
yordu. 

Birinci ko§uda, lstanbullu Salih B~ 
yin [)eğkı~ı ! sekiz hayvan araıtnd~ 
yapılan, ikıncı k"!u da Booıöyiildü N.,.. 
cip Osmarun Küçük Dervişi, üçüne~ 
koıuda .. ~acabeyli Rüstem Beyin Se• 
bası, dörduncü koşuda Kara<:alıeyli J{BI 
mal Beyin Aldervifi birinci oldular. ı 

Çankırıda tenezzüh treol 
ÇANKIRI, 9 • A.A. - Dünk4 

tenezzüh treni ile iki binden faz!~ 
misafir geldi. Misafirler hakkınd; 
son derece misafirperverlik göl' 
teren Çankırılılar bu tenezzühler• 
den çok memnun kalmıtlar ve btl j 
memnuniyetlerini belediye vasıta• 
sıla nafia vekaletine bildirecekler 
rlir. 

bağırdı. Hayır onu da iatemiyoruz. 
Rasih Bey (Antalya ilave etti) ınii· 

zakerelerin netile•i bildirilmedikçe di· 
ğer bir ar4cadaş bildirsin. 

Reis - Cevap verdi: Hakkınızda dah 
li nizamnameyi tatbik ederim. 

Rasih B. - Siz nizamnameye mu~•" 
frk hareket etmiyorsunuz ki haldumd• 
nizamnameyi tatbik edesiniz. Hatta )"~ 
DlZ bana deği1, heyeti umumiye hak~ufl~ 
da tatbik ediniz. 

Reis reylerin neticesini bildirmeğı 
devam ederken Hasan F e.!ımi B. yeri~' 
den bağırdı. ArkadaıJar ruznameye ınc'" 
lis ha~imdir. (Şiddetli gürültüler- ka; 
pak vurmaları ara.,nda celse paz;u-te5' 
toplanmak üzere tatil edildi. 



MiLLiYET PAZAR 10 HAZlRAN.1934 

lstanbul varidat tahakkuk müdürlüğünden: ~D-e-n-iz_y_o_ıı;..1

~ Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: Divanyolu Maliye: Şubesi mıntakası dahilinde kain olup sahiplerinin ikametgahı meçhul 1 Ş L ET M E S 1 

olan binaların mevki ve evsafi le umumi bina tahriratında takdir edilen iradı gayri safileri Acenteleri: Karaköy Köprübaıı 
d Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade ve vergi miktarları aşağıda gösterilmiştir. Mezkur ira ı gayri safilere yarından itibaren 15 Han Tel. 

22740 

30329 metre Amerikan bezi: Kapalı zarfla münakasası 1 
Temmuz 1934 Pazartesi günü saat 10 da. 

gün zarfında (resmi tatil günleri hariç) itiraz olunabileceği bina vergisi nizamnamesinin 
29 uncu maddesi delaletile Hukuk usul muhakemeleri kanununun 141 ve 142 inci mad Trabzon yolu 

13500 metre efrat elbiselik şayağı, 3000 metre efrat kaputluk 
şayağı : Kapalı zarfla münakasası 2 Temmuz pazarte 
si günü saat 14 de. deleri mucibince ilan olunur. l3090) 

Mahallesi S9kağI No, Cinsı 

------··---
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K. Ayasofya .. 
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K. ve han< 
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" 
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A.diıkkiin 

A.meskenH. 
A. dükkan 

Sahibinin 
ısı mı 

Cemal B. 
Haçik ve P. 
Zaruhi ve P . 
Haci Artin f 

Markar 
~nnik 
Misak 
Cevat 
Mustafa 

" Haralami:ıos .. 
Burhanettin 

fvlisak Ef. 
Zeynep H. 
Şükrüye H. 
A. Hosro 
Ufupar 
Hayri kalfa 
Kadri 
Garbis 
Karebetdök 
meciyan 
Ahmet HazID1 
SüleYlnart 
Eınin 

Zineti 
Hacı Bekiı 
vereseleri 
Bedros 
İnadiyoz ' 
İbrahim 
Emine H. 

Salahattin 

Fatma Leman 
Ali Rıza 

Abdullah 

Mehmet 
Ahrnet 
Mustafa E~. 
zevcesı 

Asım bey 
Ay yıldız ce
miyeti 
Hacı AH 
Bahriye 
Muzaffer 
Salahattin B. 
Habibe 
Hilmi be) 

Hüseyın ve 
Niyazi 
Hatice 
Muammeı· · 

Ahmet ve B 
ve saıre 
Rakım 

Rasit B. 
Alf Neşet B. 
Odacı Musta
fa 
Osman Nuri 
E. 

V arıdatı gayrı 
safiye 

V ergısı nısbe VAT AN vapuru 12 Haziran 
SALI 20 de Galata rıhtımın. 
dan kalkacak. Gidişte Zongul
dak, lnebolu, Sinop, Samsun, 
Fatsa, Gireson, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rize'ye. Dönüşte bun
lara ilaveten Sürmene Ordu'ya 
uğrayacaktır. (3058) 

1300 metre talebe elbiselik şayağı : Kapalı zarfla münakasa
sı 2 Temmuz oazartesi gi.inü saat 16 da. L. K. 
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12000 kilo kösele 
8000 kilo Vagete 
4500 ayak Amerikan vidalasi: Kapalı zarfla münakasası 3 

Temmuz salı günü saat 14 de. 

3342 
Deniz kuvvetleri ihtiyacı ıçın yukarda cins ve 

·------~--

Bartın yolu 
BURSA vapuru 11 Haziran 
PAZARTESİ 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacakbr. (3095) 

miktarları yazılı eşyanın hizal :ırında gösterildiği tarih ve saat 
lerde kapalı zarfla münakasasr yapılacaktır. Şartnameleri· 
ni görmek isteyenlerin her gün ve münakasaya gireceklerin 
de mezki'ir gün ve saatte Kasnnpaşada kain Komisyona mü
racaatları. (3041) 

IZMIR SUR'A T 
tSKENDERİYE yolu , 

CT üncü kolordu ilinları ' 

M. M. V. Sa Al. Komi. dan: 
Hava kıtaatı ihtiyacı için 

EGE vapuru 12 Haz"ran SA
LI 11 de Galata rıhtımından 
kalkacak doğru lzmir, Pire, Is. 
kenderive'y-: gidecek ve döne
rPktör. (~o<l6) 

1 

24532,5 metre yazlık elbise
lik kumaş kapalı zarfla müna· 
kasaya konmuştur. ihalesi 
30-6-934 cumartesi günü saat 
10,30 dadır. Taliplerin nümu-

ı•-- IJr. IHSAN SAMİ ne ve şartnameyi görmek ü-
j Tifo ve Paratifo Aşıaı zere her gün öğleden sonra ve 

Tifo ve Paratifo hastalıklarına tutulma· münakasaya iştirak için de o 
m•k için tesiri çok kat'ı muafi,·eti pe~ 1 
<min bir •şıdır. her ecıane ve Ec?.a de- \ gün ve vaktinden evvel teklif 
~ polarında bu1unıır. ',44) J ve teminat mektuplarile An-

latanbul Asliye Mahkemesi 3 ün- ı kara M. M. V. Sa. Al. Komis· 
cü Hukuk dairesinden Beyoğlunda yonuna müracaatları. (3003) 
Anadolu sokağında Londra apartımanın· (2957) 3228 

"tt * * da 2 No. da mukim Madam Ven tara· 

fından kocası Beyoğlunda Mis soka· 
ğında 9 numarada mukim Rifat Kam• 
bi Efendi aleyhine ikame ettiği ihtar 
davasına ait d~a büroca yeıLlene
rek mahkem...Uze tevdi kılmıru§ ve 
yevmi tahkikat 14-6-934 Perşembe 

saat 14 tayin edilmİ§ olduğı:ından 

müddeialeyh Kamhl Efendinin tebliğ 

Kapalı zarfla mtinaka&!\}"rt 
konulan lstanbul, Beyoğlu ve 
Usküda cihetlerrincleki kıt'a· 
lar, müesseseler ve mektep
lerin bir senelik nakliyatına 
ihale gününde ıaEp çıkmadı
ğından pazarlığa konmuştur. 
ihalesi 12-6-934 salı günu 
saat 14 t.edir. Taliplerin şart· 

ttıakanuna k.um olmak Üzere yevmi .. 
nameyi görmek iiz<>re her gun 

mezkılrda tahkikat halômliğinde bu· d ve paz:arlığa iştirak için e o 
lunmuı veya muoa.ddak b"r vekil gön gün ve vaktinde Fındıklıda K. 
dermesi lüzumu davetiye makamında O. Satmalma komisyonuna 
oLmak üz.-re il~ olunur:___ (30l) _ ınüracaatları. ( 7) (3087) 

' Sultanabmet 5 ind Sulh Hukuk 
Mahkemezinden: Akıl zayıHığtna 
müptela olduğu hekim raporu ile an• 
!aşılan Sult.J.a.hmet Akıbıyok Araba· 
crlar caddesi 47 No. lı evde mukim, 

1288 doiumlu Sait Ef. oğlu Melunet 
Nuri Beye; aynı hanede mukim 1303 
doğumlu Aziz Bey krzı zevcesi Hedi· 

ye Hannnın vui tayin edilmiş oldu· 
ğu kanunu medeninin 371 inci madde 
•i mucib ·nce ilan olunur. (305) 

EyÜp Sulh lcra Menıurluğundan: 

Syüpte Cami tkebir mahalleainde Bo
yacıçeşme sokağında yeni 8 eski 8 
numaralı maahahçe iki kattan ibaret 
alt katında t&flık ve d.,nize nazır kar 
ıılıklı ilci oda bir aptesthane bir mut· 
bak ve bir kiler ve oamek&nla tefrik 
edilmit mahallin ookağa. nazır bulu· 
nan d · ğer bir kapı araşmda tatlık 

ikinci katta bir sofa üzerinde kütüp· 
, haneye mahsus kapı ınahallile bir ap· 

ıesthane karşılıklı tk.İ oda içi~den g~· 
çilir, denize nazır rıhtmu havı demır 

parmaklıklı bahçe ve ort~mda ha • 
vuz meyva ağa.çlarrru muhtevi bahçe 
içinde gene bir mutbak ve iki uta!< 

, odası karşılıklı ve bir arabalık ve bir 
ahır Ye bir kayıkhane Aı'a.srnda ha
mam vazifelerini ifa eder ilci mu.slufu. 
ha.vi bir soba ve bir tulumba ve ha
vagazi tesisa.tmı muhtevi bulunan ve 
yağlı boyalı bir bap oabil hanenin 1150 

ı:· * * 
Çatalca Mı.i.>lahkem Mevki. 

ihtiyacı iıJ::ı a( ık n1ünakasayi1 
kom.~l..ır talip ;:ıkmadığından 
ihalesi te'hir edilen 4500 kilo 
şakız kabağiyle 4500 kilo çalı 
fasulyasma ihale gününde ta· 
liı- <;1kmadığınd<ın pazarlıkla 
alınacaktır. ihalesi 12-6-934 
salı gÜnü saat 15 tedir. Ta
liplerin şartnmnf·yi g:örmek 
üzt>re her gün ve pazalığa İşti. 
ı·rak icin de o gÜn ve vaktinde 
F mdıklıda K. O. Satmalma 
Komisyonu."la ıni.iracaatları. 

(8) (3088) 

* * * 
Ankl\rada M. M. V. Sa. Al 

' Kom. dan: 

iHTIRA iLANI 
(Yumurta teklindeki el kumba 

lan için ittial tertibat.ile b.irlökte ki
lit tertibatını) lıakkında istihsal olu· 
nan 19 Temmuz 1932 tarih ve 1400 
numaralı iht'ra beratı bu defa mev
kii file komnak üzere ahere devrüfe
t'ağ veya icar edileceğinden talip o
lanların Galatada Çinili Rıhtım Ha· 
nında Robert Ferri'ye 
ilin olunur. 

müracaattan 
(304) 

l•tanbul Asliye Mahkemesi B"rinci 
Hukuk Dairesinden: Hafız Hasa 
Efendi tarafından Malunutpll§ada 
Mengene tasvir sokağında l 7 No. da 
Emine Ha.wm aleyhine ikame olunan 
tahliye davasmdan dolayı tebilği muk 
tezi dava arzuhali ile davetiyenin 
mumaileyh Emine Hanımın ikamet 
gibınm meçlruliyeti haseb.ile H. U. 
M. K. nun 141 inci maddesine tevfi· 
kan ili.nen teb1iğine ve emri muha
k....,enin de 30-6-934 tarihine müsa • 
dif cumartesi &aat 14 de talik:ne ka
rar verilnüt v., bu baptaki da;a arzu 
hali ile da....tiye malık~e dıvanha
nesine talik edilmit oldu1;\J.ndan mu 

m.aileyha Emine Hannn mezkür gün 
ve saatte mahkemeye gelmediği veya 
bir vekil göndermidiği takdirde hak 
kında.ki dava.ya gıyaben bakıalcağc 
ilan olunur. (290) 

Üsküdar Hukuk Hakimliğinden: 

Beyazıt Çadırcılarda 41-43 No. da 
mukim Na:zH Bey tarafından Üskü
darda Şemsipaşada \s.kele ca.ddesinde 
22 N o. lı hanede Hile! H. aleyhine 
a~t•ğı tenzili na.fıa.ka. davasından d 
layı Hii.leC: Hanznun ikaaııetg.ihı meç 
hul olduğundan ili.nen tebligat icraaı 
na ve 20 giin zarfında dava esasına 
cevap vermek ve yewni muayyende 

mahkemeye gelmek üzere dava esaı 
sureti ve 9_7.934 pazartesi saat 14 de 
.. _ LI- eye gelmek üzere yazılan da 
ma.ı .... em · ı·k . '-'-eıne divanhaneame ta ı 
vet.ıye maruı. 

kılınmış olduğundan mumaileyha Ha.· 
let Hanımın müddeti mezkure zarfı 
da cevap vennediği ve m.ezkiir günd 
ınahkenıeye gelmediği surette tahki 
kata 1''Yabında devam ed;leceği ili 
olunur. (303 

lstanbul A..tiye 3 üncii H uku 

Mahkemesinden: Nebiye Salih H. ta

rafrnda.n Beyoğlu Tarlabaşı fıçıcı Ah· 
di soka.k 29 No. lı hanede mukim Bur 
hanettin Bey aleyhine ikame edilen 
boşanma davasından dolayı mumai• 
leyh Burhanettin Beye tebliğ edil 
mek üzere gönderilen arzuhal sure " 

ikam.etgihr nıeçhul bulunduğu ıerhi 
le bili tebliğ iade edihniş ve Dittale 

ili.nen tebliğat icrastDA karar veril 

m.iş ve 26-6-934 .... 1ı aaa.t 14 te tahki 
katın icrıuı mukan-..r bulunınut ol 
duğundan tarihi il&ndan itibaren mü 
deialeybin on beş gün zarfında dava 

" Silahtar ağa 
mektep soka. 

1 

K. mesken 
hane 
A.meskeru H. Fatma Neziha 720 00 

46 08 

69 12 

' metro murabbaından ibaı'et mesahayı U· 

mumiy.,.inin beher metro murabbaı 

2,50 HA.dan 2875 lira ve mevcut ha· 
nenin kaimen kıymeti 2000 lira mÜ§• 
temilatınm kaimen kıynıeti 500 lira 
ki ceman 5375 ilra kıymeti Üzerinden 
açık artırma suretile Eyüp mahke· 

Yerli f"brikalaı- mamula
tmdan (220,000) metre as· 
tarhk bez kaııah zarfla mü
nakasaya konn1uştur. ihalesi 
4 T cmınuz 934 ta(ihine müsa
clif çar~amha ~unu saat 15 
de yapılacaktır. Talipler §arl· 
naınc ve nümuneaini görmek 
üzere her gÜn Ankara'da M. 
M. V. Sa. Al. Komsiyonuna 
müracatları, ve münakasaya iş 
tirak için de o gün ve saatin
den evvel teklif ve teminat 
ınektuplarmm makbuz muka
bilinde mezkUr Koınisyon 
Reisliğine tevdi eylemeleri. 
(3011) (3084) 

arzuhaline ka~ı cevap vennesi ve 

yevmi mezkurda u.a.t 14 te tahkikat 
hakimliğinde hazır bulunması lüzu• 
mu tebliğ ve arzuhal suretinin mah· 
keme divanhanesine talik edildiği i • .. 

" .. 
,, 

" 
l•hnkpaşa 

" .. 
" 

" Piyerloti C. 
F eyziye mektebi 

'' ,, 
Katipsinan 

Nahilbent 
Kasaposmarı. .. 

1 
41 

3 
5 
6 
8 

'' '' K. A. ham 
,, 

" .. 
'' ,, ,, 
A. Mesken 

44, 46 Frın 
30 A.M. hane 
29 .. ,, " 
7 " " ,, 
6 K. M. hane 

Nuri B. 
Behice H. 
Esat. B. 
Muhsine H. 
OsmanSala
hattin 

" .. 
ikinci bucak 
Kaleci 

Birinci bucak 

M.74 ,, ,, ,, 
10 A. M. hane 

Petro ve saire 
Hulusi 
Fatma 
İbrahi111 
Lütfiye 
Kamil E. 
Zenci Hava .. 

Sun'i--• 
Pnömotoraks Cihazı 

Dr. Şekip Hab"p Modeli 
Hohçcknpı l lamidiye Türbesi 

E\ILIYA ZADE NUREDEIN 
'eza alit d•Foıunda elli lira 

f atla ıı.atı!maktadır. 

Tophanede Levazmı Amir
liği Satın Alma Kotnisyonu 

Hanları 

Merkez Kumandanlığına 
bağlı kıt'a ve müesseseler ihti
yacı için 500,000 kilo Un 
23-6-934 cumartesi ğünü saat 
14 de kapalı .zarfla almacak-

720 00 
720 00 
420 00 
300 00 
720 00 
720 00 
300 00 
168 00 
84 00 
60 00 

216 00 
144 00 
96 00 

69 12 
69 12 
40 32 
28 80 
69 12 
69 12 
28 80 
16 13 

8 06 
5 76 

20 74 
13 82 
9 22 

" .. 
" 
" 
" ,. .. 
,. 
" 
•• 
,,. 
" 

tır. Şartnamesini görecekle
rin her gün münakasaya işti 

rak edeceklerin belli saatten 
evvel teklif mektuplarını Top
hanede Merkez Kumandanlı
ğı Satrnalma Komisyonuna 
vermeleri. ( 11 ~9) (2650) 

3169 

minat akoçıi alınır. 

Satıı şarlınamesİ l Temmuz 934 ta 
rihinde divanhaneye talik edilecektir. 
14· 7 .934 tarihine müsadif cumartesi 
günü nal 14 ten 16 ya kadar açık 
al'ttırma auretile aa.tılacaktır. 

Arttınnaya ittirak için yÜzde 7,5 te 
minat akçesi almız . 

Mütera.kim vergi, tanzifat, vakıf İ· 
careai sahiplerine, tellaliyesi m\qteri· 
ye aittir. 

Ha.klan tapu •İcill.erile sa.bit olma 
dıkça ipotekli alacaklılarla d ·~er ala· 
kadaranrn irtifak hakkı sahiplerine 
ilin tarihinden itıibaren 20 gün için· 
de evrakı mmhitelerile bildirmeleri 
lazımdır. A.lui halde hakları tapu si· 
cillerile sabit olmayanlar satış bede· 
linin paylaşmasından hariç kalırlar. 
Alakadarların icra ve iflas kanununun 
123 üncü maddesi hükmüne göre tev· 
fiki hareket etmeleri ve daha fazla 
malUmat almak is.teyen]erin memuri-

yetim.iz.de 934 - 433 No. lı dosyaya 
müracaat elıneleri ilin olunur, ( 302) 

* 
Ankarada M. M. V. Sa. Al 

Kom. dan: • 
Yerli fabrikalar mamula· 

tından (360000) metre ça
maşırlık bez kapalı zarfla mü· 
nakasaya konmuştur. ihalesi 
2 Temmuz 934 taihine müsa
dif pazartesi günü saat 15 
de yapılacak. Talipler şart
name ve nümunesini görmek 
üzere her gün Ankarada M. 
M. V. Sa. Al. Komisyonuna 
müracaatları, ve münakasaya 
iştirak için de o gün ve saa
tinden evvel teklif ve teminat 
mektuplarının makbuz muka· 
bilinde mezkUr Komisyon 
Reisliğine tevdi eylemeleri. 

(3010) (3083) 
* * * 

Ankarada M. M. V. Sa. Al 

lan olunur . (297) 

~-~~ .. ....,...,.. 
N~riyatı idare eden : 

MlJMTAZ FAiK 

Kon,. d::ı.n: 
Yerli fabrikalar mamula· 

tından (150,000) metre el· 
biselik kumaş kapalı zarfla mi 
nakasaya konmuştur. ihalesi 
30 I;Jaziran 934 tarihine mü 
saclif cumartesi günü saat 15 
de yapılacaktır. T:ıl~pl~~ şart· 
name ve nümunesını gormek 
üzer her gün ve münakasaya 
iştirak için de vakti muayenin 
de teklif ve teminat mektupla· 
rrnın makbuz mukabilinde An 
karada M. M. V. Satmalma 
Komisyon ReisHğine tevdi ey 
lemeleri. (3013) (3086) 
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EN AZ MASRAFLI 

BUZ DOLABIDIR. 

Trabzon yolu 
D 1 vapuru!O 

Um Upl08r Haziran 

p AZAR günü saat 20 de Galata 
rıhbmından kalkacak. Gidiıte Zon• 
gulclak, lnebolu, Ayancık, Samsun, 
Ünye, Ordu, Giresun, Tirebolu, Gö
rel, Trabzon ve Rizeye. ~önüıte 
bunlara ilaveten Of, ve Sürmeneye 
uğrayacaktır. 

• • • 
FRIGELUX Motörsnz ve koınpresllrsllz İşler. 
FRIGELUX En ucuz kuYvet menbaı olan HAV AGAZİ ile işler· 
FRfGELUX Havagazi ile hiç bir tehlike olmadan azami 

Darihşafaka Müdüriyetinden : 
Da~üşşafakaya lüzu~u ol~n 

bir senelik Yağ, Zeytın yaf?, 
Şeker, Sabun Yumurta ves.aır 
kuru sebze kapalı zarf usulile 
alınacağından şeraitin öğren· 
mek isteyenlerin her gün ve 
münakasaya iştirak etmek ü-. 
zere 18 Haziran 934 pazart~sı 
giinü saat 14 te Nu~'!smanı
yede Cemiyeti T edrısıye Mer· 
kezine müracaatları. (2997) 

emntyet ile işler. 

• 
• 

FRIGELUX PARIS HAVAGAZI Şirketi tarafında• bin-
lerce adet ıatılmııtır. 

FRfGELUX Diger buz dolapları gibi buz yapar ve me• 
kiılit ye meırubaiı muhafaza eder. 

• FRIGELUX E• ufak modeli ancık 160 ve büyllk modeli 
2SO liradır. 

v E R E s ı y E s A T l ş ·. ·7daar 

HAV ACAZI ( Sinai Tatbikat Ş ki.) DAiMi SERGi Beyoğlu istiklal caddesi 

Hariciye Vekaletinden: 
1452 nurnarah kanun mucibince hakkı müktesep teşkil 

etmemek ve 9 uncu derece maaşı verilmek üzere bil müsaba
ka bir Farsca mütercim alınacaktır. Memurin kanununda mu 
sarrah şeraiti haiz taliplerin 25 Haziran 934 pazartesi gÜ
nüne kadar Vekalete müracaatları. (3075) 

OVOM LTINE 
Tabii mukavvi gıda 

G. &. A. Baker Ltd 
Prevuayııns Han, Tel. 24330 

~-BURSA BEŞiNCİ ---. _, 
YERLİ MALLAR SERGISl 
1 TEMMUZDA AÇILIYOR 
Kaplıcalar mevsimi münasebetile Bursanın en kalabalık 

zamanı olan 1 T eınmuzda ~ehrin birinci sınıf Gazipaşa caddesi 
üzerinde muazzam Şafak otelinde bütün vilayalıa şamil olmak 
üzert: Bursa Beşinci Yerli Mallar Sergisi açılacak ve 12 gün 
devam edecektir. . 

Sergiye iştirak ve sergiyi ziyar.et edec~k~er Devlet Demıryol
ları ve vapurlarında tenzilatlı tarıfeden ıstıfade ederler. 

Bu urgide yalnız yerli mallar teşhir olunur ve sabşı yapılır. 
Sergide yer ücretleri : 

Altkat salon metro murabbaı 3 Lira 

3276 

AllllAlAll 
Büyük Otel ve Gazinosu açılmıştır 
Necip Yakup Bey idaresinde Orkestra ve Caz 

Haziran 

Fiatlar çok mutedildir 
ayına mahsus 1 ve 2 kişilik tenzilatlı karneler 
yapılmıştır. Köprll gişeıinde aablınaktadır. 

Iıtanbul Deniz kumandanlığındanı 
Orta Mektep derecesine çıkarılan Deniz Gedikli K.üçük 

Zabit hazırlama mektebine Mülga Darülfünun veya Unıver· 
site edebiyat Şubesinden mezun bullnanlar~an bir • Türkçe 
muallimi alınacaktır. Şeraiti öğrenmek ısteyenlerın Ka
ı.nnpaşa'daki Kumandanlığımıza müracaatları. (3071) 

ı.....:l~n~h::İ•:.:•::r:.:l•:..r:...:U:.:.·..:M~ü;.;.d_ü_r_liı...:;. ğ;:..ii_n_d....,e-:n:-::-1 
Ortak.at büyük odalar metro muMbbaı 2,5 ,, 
Ü&tkat biıyük odalar metro murabbaı 2 ,, 

lstanbuldan Yalovaya birinci sınıf yolcular için vapur 50, 
Yalovadan Bursaya lüks otobüsler 75 kurtlf alır. Şu halde ls
tanb:.ıldan Bursaya 125 kuru,ıa gelebilirsiniz. 

A.- Çamalb Tuzlası için: Listesi mucibince (25) kalem 
ı malzeme; saat (14) 
B.- Sulha Tuzlası için şartnamesi dairesinde bir adet Elekt

rik tulumbası saat (15) 
Taliplerin pazarhğa iştirak edebilmek üzere 13-~-9~4 

arşamba günü her birinin hizasında g~sterilen saat~e Cıbalide 
Levazım idaresi Alım, Satım Komısyonuna muracaatl)arı. 

(2900 

Sergiye iştirak edenlere sergi heyeti tarafından 200 kuruş 
mukabilinde yemekli bir Uludağı seyahati tertip olunacaktır. 
Deniz sathından 2000 metre yükseklikte bulunan Uludağa lüks 
otobüslerle 13 Temmuz cuma sabahı Bursadan hareket edile. 
cek ve Uludağı otelinde bir öğle yemeği yenildikten sonra muh
telif eğlencelerle vakit geçirilecek ve akşam üzeri tehre avdet 
olunacaktır. 

Sergi vesilesile Yeşil Bursamn kaplıcalarını, abidelerini, 
emsalsiz manzarasını ve Uludağım görünüz, istifade ediniz. 

Sergiye iştirak edeceklerin 28 Haziran ak,amı
R 1 C A : na kadar sergi binasında yerlerini almaları, 29 ak

şamına kadar da paviyonlarını ikmal etmeleri. 
Muracaat yeri: Bursa Ticaret Odası Sergi Riyaseti. 

lllıca-Palamutluk Demiryolund an : 
15 Haziran 1934 den 30 Eylül 934 tarihne kadar tatbik edilecek tenzilatlı 

banyo biletleri. tarifesi muhterem halkın malumu olmak Üzere ilin olunur. 

~=====================' DEVLET DEMlRYOLLARI lDARESl iLANLARI 1 
Eskişehir atelyesinde istihdam edilmek ve yevmiyesi im

tihan neticesinde takdir olunmak Üzere birinci sınıf bir "Bo
binci" alınacaktır. İlk imtihan tecrübesi H. Paşa Elektrik 
santral amirliğince nihai imtihan Eskişehir atelyesinde ya
pılacaktır. Talip ve atideki şeraiti haiz olanların bonservisi 
ve sair vesikalarile beraber Haydarpaşa Elektrik Santral 
amirliğine müracaatları. (303 7) 

l - Türk Olmak 
2 - Hüsnühal eshabından bulunduğuna dair polisten 

tasdikli vesika getirmek 
3 - Askerliğini yapmış olmak 
4 - T amussıhha bulunmak 
5 - Millet Mektebi ve aşı şahadetnamesi getirmek 

3325 

..,. fstanb!11 Belediyesi ~, 

Sular idaresinden: 
Şehre daha fazlaca sa verilebilmek için yapı!maaı zaruri olan 

bazı ameliyet' dolıyısile muvakkat bir zaman için Terkos suları· 
nıa ar11ıra kesilmeaiııe yahut az akıtılmasına mecburiyet hasıl 
olacakhr. Bugün ıular fasılalı olarak az akıtılacaktır. Suların 
tamımen kesileceği yahut az akıtılacağı diğer günler yirmi dört 
saat evvel muhterem halka ilan olunacalttır. "3081 .. 

Bursa Belediyesinden: 
Keşif Bedeli 

Lira 
23,493 Garaj lnş:ısı .. 

Zafer M~ydanında Belediye-.:e yaptırılacak itfai-
ye garajı, proje, keşif name ve şartnamesi dai· 
resinde kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 
" Proje, keşifname ve şartname takımları 9 
parça olarak 3 lira mukabilin<l e isteyene g~nderilir. " B~tün 
şartları anlamak için Belediye Muhasebesıne ve 27 J:Iazıran 
934 Çarşamba günü saat 16 ya kadar yüzde 7,S temına~ ve 
teklif mektuplaı:ı ile Belediye Enciimenine müracaat edılme 
si ilan olunur. (3070) 

Orta tedrisat muallimi olmak isteyenlere: 

Maarif Vekaletinden: 
Yüksek Mektep Mezunlarından ve yahut ehliyetname ile 

Orta Tedrisat Muallimliği hukukunu !'~a?anlardan Orta A 

Tedrisat Muallimi olmak İsteyenlerin bır ıstid~ ve mahal!ı 
Maarif idarelerince tasdikli bir fiş ile 25 ~azı~an 1_934 tarı· 
hine kadar nerelerde vazife almak arzu ettıklerı tasnh olun· 
mak üzere Vekalete müracaat etmeleri ilan olunur. (2953) 

ADAPAZARI 
TÜRK TİCARET BANKASI 

Merkezi Adapazarı 
lstanbul şubesi: Dördüncü V'\lafhan zemin kat 
Komisyon ve ticaret kısmı : 
Galata şubesi 
O sküdar Şubesi 
l timadı Milli 

Tel. 22042 
Tel.: 23623 
Tel.: 43201 
Tel.: 60590 
Tel.: 41937 

SERMA YESI: 
ihtiyat akçası : 

1,200,000 
130,000 

ŞUBELERi 
Bandırma, Bartin, Bilecik, Biga, Bolu, Bozüyük, Bursa, lJüzce, Es· 
kifehir, Hendek, hmit, Ka1amursal, Kütahya, Mudurnu, M. Kemal 
Paşa, Galata, Gemlik, Gerede, Geyve, Salranbo!u, Tekirdağ, 

Vııküdar, Y enİfehir. 
Müsait şartlarla mevduat, havale kabul eder. Tahsile senet a· 
lır. ikraz muamelesi yapar. Mevduat faizleri müdiriyetle 

görüşülerek tesbit edilir. 
Komisyon ve ticaret kıs mı her nevi emtiai ticariye 

satışma delalet eder. 
(iTiMADI MiLLi) Kendi sigortasıdır. 

Maarif Vekaletinden: 
3136 

1 - Orta Tedrisat Mekteplerinde Türkçe, Tarih-Coğ 
rafya, Fenbilgisi, Biyoloji, Riyaziye, Fransızca, Almanca, 
İngilizce Muallimi olmak isteyenler için bu sene imtihan a
cılacaktır. 
·· 2 - İmtihanlar 1 Temmuz Pazar günü İstanbul O. 
niversitesinde başlıyacaktır. 

3 - Bu imtihana dahil olacakların : 
A) Türk olmaları, 
B) Yirmiden eksik ve 45 ten fazla yaşta olmamaları, 
C) Hüsnühal erbabından oldukları, cinayet ve cünha 

nevinden mahkfuniyetleri olmadığı hakkında mahalli Vila
yet veya kaza idare Hey' etin :len bir mazbata ihraz etmele· 
ri (halen memur ve muallim olanlar bu kayıttan müstesna o 
lup mensup oldukları Daire amirinin vereceği vesika kafi-
dir.) v 

D) Her türlü hastalıktan ve muallimlik etmege mani 
vucüt arızalanndan salim old uklarmı isbat eder tasdikli he-
kim raporu ibraz, . 

E) Lise veya yedi senelik idadi veyahut Muallim Mek
tebi mezunu olmaları, Mual1im Mektebinden mezun olan
larm en az iki ders senesi muallimlik temiş bulunmaları la-
zımdır. ' · .. 

4 - Namzetler İmtihanda muvaffak oldukları tak: 
dirde 1702 numarah kapunun l inci maddesinden Rö.,+eri
len dereceler dahilinde her hangi bir Orta Tedrisat Muallim
liğine tayin edileceklerdir. 

5 - Yukarıdaki şartları haiz olan namzetler bir isti
da ile Vekalete müracaat edeceklerdir. Bu istidaya şu vesikal 

ar bağlanacaktır. . . . . 
A) Nüfus tezkeresinin ~sıl veya tastikli suretı . 
B) Tahsil derecelerine aıt şahadetname veya vesıka· 

larmm asıl veyahut suretleri. 
C) Hüsnühal mazbatası 
D) Mahalli Maarif İdaresinden nümunesine tevfikan 

tasdikli sıhhat raporu, 
E) Mahalli Maarif ldaresinden tasdikli ve fotograflı 

fiş, f v 

F) Altı adet 4X 6,5 büyüklüğünde kartonsuz otog-

rafları, . . y kA 
1 Bu vesikaların en son 15-6-1934 tarihıne kadar e a ete 

gönderilmiş olması laz~dı~. ~u tarihten sonr~ V~kalete gel
miş olan veya evrakı muııbıtesı noksan gönderılmış bulunan 
istidalar hakkında muamele yapılnuyacaktır. Keyfiyet ilan 
olunur. (2954) 3323 

Ankara Vilayeti Nafıa 
Başmühendialiğinden~ 

Halkevi önünden Samanpazarma kadar olan yolun 
parke kaldırım inşaatı kapalı zarf usulile münakasaya çıka· 
nlmıştır. 

Bedeli keşfi (31454) lira (32) kuruştur. ihale 18-6-934 
Pazartesi günü saat 15 de Vilayet Encümeninde yapılacak-

tır. Talip olanların ehliyeti fenniye, itibari, mali vesikala
mı teminatı muvakkatelerini ve teklif mektuplarını kanuna 

r gÖre hazırlıyarak Vilayet Encümen Reisliğine müracaat et
meleri lazımdır. 

Daha ziyade malumat almak isteyenler Vilayet Naha 
Başmühendisliğine müracaat edehilirl!!r. (2809) 3171 

İçki Satıcılarına: 
lstanbul inhisarlar 

Başmüdürlüğündenı 
Beyannamesını Baş Müdürlük ticaret şubesine verenle

re birer numara İta kılınmış idi. Bu numaralardan birden 250 
ye kadar olanların l l Haziran 934 Pazartesi 251 den 500 
numaraya kadar olanların 12 Haziran 934 salı ve 501 den 
815 numaraya kadar olanlarmdahi 13 Haziran 934 çarşamba 
gÜnÜ Baş Müdüriyet veznesine müracatla vergilerini teslin1 
eylemeleri ilan olunur. Beyannamelerini takibat amirlikle· 
rine verenler semt itibariyle ayrıca davet edileceklerdir. Bu 
cihete dikkat buyrulmasmı rica ederiz. (3033) 

3304 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden; 

Sıhhi Müesseselerin bir kısmının Süt ve Yoğurt ihtİ· 
yaçlarına kapalı zarf usulile verilen fiatlar muvafık görül· 
m~diğinden 12 Haziran 934 Salı günü saat 14 pazarlıklı>. 
muamele yapılacaktır. isteklilerin müracatları. (3080) 


