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Amerika da vergi suiistimalin
den dolayı sabıkNevyork bele 
diye reisi ve sabık Londra sefi 
ri hakkında takibat yapılacak. 

Tel.• ( Müdür: 24318. Yazı i t lf'ri müdürü : 24319. 
idare •e Matbaa : 24310. 

İstanbul Belediyeıinin 
Bütçe açığı 

İki gün evvel İstanbul umumi 
mecLsi, kısa fakat oldukça hara • 
retli bir müzakereden sonra sine • 
ma, tiyatro ve sair lubiyat yerlerin
den alınan resmin arbnlması, da • 
ha doğrusu bu resimler için esasen 
mevcut olan azami nisbete gelebil
mesi için Belediye reisine salahi
yet verdi. Ayni gün sinemacılar ve 
tiyatro sahipleri Ticaret odasında 
lo·; !anarak esasen kendilerine a • 
ğı~ gelmekle olan bu verginin bir 
nıikdar daha arttırılması kendileri 
için büyük zarar tetkil edeceğin -
den bahis ile lazım gelen makam
lara müracaat kararını verdiler. 

Sanayiimizin cihazlandırılması için Sovyetlerle Ankarada 

Biribirile kar,ılatan bu iki ka -
rar önünde biz •öyle dü,ünüyoruz: 

Bugünkü vaziyette umumi mecli 
si bu yolda bir vergi arttırma ka -
rarına sevkeden sebebi makul gör
mek lazımdır. Dünyanın her mem
leketinde ve her belediyesinde ol -
duğu gibi, lstanbulda da belediye 
bütçesi, varidatın muhtelif sebep -
!erle azalması ve masrafların ço -
ğalması yüzünden müvazenesini 
kaybetm"ttir. Ancak derhal ilave 
etmeliyiz ki t~tanbulda bu müva -
zenesizlik batka yerlerde oldu • 
ğundan daha fazaldır. O derece ki 
bu giditle umumi hizmetlerin bir 
çoğu ve hatta içlerinde bazı ehem 
miyetlileri bile felce uğramak leh 
likesine maruzdur. Bu vaziyet kar 
•ısında kalan umumi meclisin mü
zakere esnasında vuku bulan 
beyanattan da anlatıldığına gö
re istemiye islemiye ve ne çare ki 
bir zaruret sevkile eğlence vergi . 
lerini artlınnağa karar vermesini 
haklı görmek mecbur~eti vardır. 
Bunda bizi müteselli eden yegane 
nokta gene müzakere e~nasında 
söylenildiği veçhile önümüzdeki 
hazirana kadar batka çareler bu
lunup bu vergiyi arttırmak mec -
buriyeti hasıl olmamasıdır. Sine • 
tııa ve tiyatro sahiplerinin öteden 
lıerj uğramakta oldukları zararları 
Çoğaltmaktan vikayeye matuf te: 
9ebbüslerine gelince; halkın bedii 
ve terbiyevi ihtiyaçalrını tatmin e
decek pek mahdut vasıtalardan bi 
ri de sinema ve tiyatrolar olduğu
na göre bunları gayelerinden ve 
hizmetlerinden belki de uzaklas • 
mağa mecbur kılacak külfetler el -
hette hot görülmemek lazım gelir. 

Esasen bir sinema veya tiyatro bi
letinin üzerindeki rakamlar tetkik e 
dilecek olursa, bunun ehemmiyet -
li bir kısmı vergi olarak ve muh
telif namlarla alındığı ve bu işi gö 
renlere hakikaten az bir fey kaldı
ğı anlatılır. Binaenaleyh yeni bir 
zam mahiyetinde olmayıp ta eski
den mukarrer bir nisbetin alınma
sı teklinde dahi olsa, nihayet bir 
arttırma manasına gelen yeni ka -
rar sinemacıları mutazarrır ede -
cektir. 

Ancak yukarıda da söylediğimiz 
"eçhile şehir itlerinin görülebil -
'-lesi paraya mütevakkıf, bu da va
l"İdatın çoğaltılmasına bağlı oldu
ğundan umumi meclisin son kararı 
\>erirlcen maruz bulunduğu zarure
ti teslimden bqka çare yoktur. Yal 
nız •unu da söylemek hak ve in -
saf icabıdır ki belediyenin bugün 
umumi meclise vereceği bütçedeki 
ll:ıüthiş açık böyle ehemmiyetsiz 
\>ergi arttırmalarile kapatılacak gi
bi değildir. Vakıa görünütte büt
çede açık yoktur. Fakat bu müvaze 
ne en esaslı hizmetlerden bir ço • 
ğunu~ ber'araf edilmesile, birçok 
Z~rı masrafların atiye bırakıl -
nıasıl~ husule gelmit cali bir müva 
zenedır. H_a~buki İstanbul şehri 
Yalnız bu atıye bırakılan hizmet -
le~.e değil, d~a pek çok 1şlere 
ll:ıuhtaç olan hır •ehirdir Sokakla
rından ba~lıyara~ nıedenileştiril • 
ll:ıesi icap eden bı~çok ihtiyaçalrı
ll:ıız \>ardır. Bu vazıyet karşısında 
İstanbul belediye~ini daha geniş 
bir noktadan düşünmek icap eder. 
Faraza hatıra gelir ki belediyenin 
,elinden alınan bazı membalar ia • 
de ve mesela sevahili mütecavire 
\>apur işletmek hakkı belediye!e 
terkedilebilir. Dünyanın her yerın 
,de bir şehrin nakliyatında? i~ti~a
de hakkı belediyelere verılmıştir. 
Çünkü bu nakliyatın bütün mesu
}•Yeti belediyelerin om~zunda~ır. 
•lanbul belediyesini bırçok kul -

fetierle bağlı bulundururken onu 
en haklı n:metlerinden uzak tut -
~ak ın~vaf~k görülemez:. Biz ~el~: 
l"ıye butçesınde tevazünu, yanı bu 
tun .•~hir ihtiyaçlarının hakkiyle 
:ınını imkanını bu zaviyeden gö· 

ruyoruz. Omit eder"z ki mesele bu 
ıtok•ad 1 d"" .... • an ve esas ı surette uşunu-

imzalanan 8 milyon dolarlık krediye ait protokolun metni 
:ı<:recli fa.iz get:irI"I"Iiyecek, borç 20 
serıecle Ti.irk lira.sile öcte ... ecekt:ir 

ANKARA, 12. A.A. - Türkiye 
Ciimburiyeti ile Sosyalist Sovyeıl Cüm
huriyetleri ittihadı hükumetleri ara-
11nda 21 ikinci kanun 1934 de Anka
rada imza edilen protokol ile mun
zam zabitnamenin metinleri berveçhİ· 

atidir : 
Sosyalist Sovyet Cümhuriyetleri it

tihadi hükumeti, Türkiye Cümhuri
yet~ hük\ımetine sanayiinin cihazlan
dırılması için sekiz milyon Amerikan 
dolan kıymetinde bir kredi açmağa 

-Macar Başvekili Ro"!:ada 
• 
ltalyanın siyaseti Alman-
yada endişe uyandırıyor 
Von Papen'in de yakında Romaya 
gitmesi mevzuubahis edilmektedir 

Macar Baıvekili M. Ga r 
"mbocs dün Romaya ha· 
r"ket "tmitşir. FQfİal I . 
talyanın merhe%ine ya -
pılan bu z.iyaret Avrupa 
nın siyasi rengini değif
tirmek hususunda çok 
mühim neticeler tevlit e
debilmek istidadmda - r 
dır. Filhakika Romada 
üç Baıvekil yani M. Mus 
aolini, M. Dolfr.ıa ve M. 
Goemboa iktısadi bir an 
laıma yapmak huırusnda 
müzakerelerde bulıına _ 
caklardır. Bugün iktısa
diyat siyasetile hemen 
başbaşa gittiği için bu • 
nun ne gibi bir netice ve M. Mus•olini ve M. Gömböş 
receğini kestirmek kabildir. Yalnız maya gideceği haberi çıkmq, lakat 
bu takdirde Almanyanın va:ziyeti ne bu bilôhara tekz.ip olunmuştu. Filha
olacaktır. Son zamanlarda Alman Ba.ı kika Yon Papen ıimdiki halde hasta 
vekil muavini M. Yon Papeni'n dE> Ro- (Devamı 6 ıncı sahifede) 

Telef on parasından 2 pav
yon yapılması kararlaştı 

muvafakat ebnesi Üzerine Türkiye 
Cümhuriyeti hükumeti ve Sosyaliıt 
Sovyet Cümhuriyetleri ittihadı hüku
meti yukanda gösterilen kredinin te
hakkuku tarzını ve şartlarını tespit 
maksadiyle iıbu protokolu tanzime 

Daha ileri 
--o-

Balkan misakı ve 
)" ugoslavya 

M. Y evtiç misakın ehem
miyetini anlattı 

BELGRAT, 12 (A.A.) - Avala 
Ajansı bildiriyor: 

Mebusan meclisinde Hariciye büt
çesinin müzakeresi eana.sında Harici
ye nazın M. Yevtiç, Yugoılavyanı.n 
harici siyaseti hakkında mühim bır 
nutuk söylemiftir. 

Nazır Yugoslavyanm harici siya .. 
aetinin au]h muahedenamelerine \'e 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Londra Büyük 
Elçiliğimiz 

-o-

Fethi Beyin tayini 
tahakkuk etti 

Londra büyük el 
çiliğine esbak Pa
ris büyük elçi!İ F e 
thi Beyin tayini ha 
beri teeyyüt elmif 
tir. Keyfiyeti dün 
telefonla Fethi 8-
den sorduk. Fethi 
Bey, birkaç güne 
kadar Ankaraya 
gideceğini ve av -
dette Londraya ha 
reket edeceğini 

Hem fakülteye, hem halkın sıhhati- Fethi Bey söylemi,tir. 

ne gardım fikri telif edilmiş oluyor Gayrimübadillere 

Milli ve içtimai her işte en önde yürümek müsaba
kasında daima birinciliği muhafaza eden İstanbul 

halkı bu davada da kendisini iÖsterecektir 
! ~lef on ıirketi halka iade ede

cegı fazla müki.leme ücretlerinin tu
tarını hesap ebn~ktedir. Posta, Tel • 
graf ve Telefon ıdare•i de bu tutann 
hakiki mikdarının neye baliğ olabile
ceğini ıirketten sormu§tur. iki yüz bin 
liradan ap.ğı olmayacağı tahmin edi
len bu parpanm halka iade edilmi • 
yerek daha hayırlı bir yere sarf ve 
tah•iıi edilmeıi fikri artrk umumiyet
le kabul edilmiş demektir. Ancak bu 
paradan daha iyi istifade ebnek zi
hinleri metııul etmektedir. Son giin
lerde ortaya muhtelif fikirler atılmı§ 
tı. Bu paranın yeni bir hastahane yaı
pılmaaı, yahut verem hastahaneaine 
yeni papviyonlar ili.veai gibi bir hayır 
iJine sarfedilmesi muvafık olacağı aöy 
lendi. 

Fazla telefon ücretlerinden istifa
denin daha şümullü olabilmesi için, 
bu paranın Üniversite Tıp pfakülteai 
ne verilmesi daha yerinde olacağı fik 
ri de kuvvetlenmektedir. Darülfünun 
Üniversiteye kalbedildikten sonra, 
meınleekte iyi doktorlar yelittirmek 
gayesile yeni ba§tan denilebilecek bir 
tetkilat vücude gotirilmi§tlr ve ~ 

Avni Bey Cevdet Kerim Be7 

lür ve bundan aonra umumi mec -
!is bir takım tB.li ve belki de zararlı 
vergi arttırma teşebbüslerine mü -
racaata mecbur kalmaz. 

Ahmet ŞUKRV 

!erinin de f•mpmlanma•m• çaltfıl ~ 
rnalı:tadır, Burada deralOI" görmekt\e o 
lan müatakbel doktorlarmuz milli bün 
ye.ni.ııi rahatsız eden her türlü has • 
t.ahldarla mücadele için ihbsaı saJıj. 
hi olmağa çalıımaktadırlar. Binaena
leyh paranın Tıp- :.fakültesine veril -
mek auretile genç doktorlarmuzı da 
lıa iyi yetiıtirmek yolunda böyle bir 
teıehbüs daha muvafık görülmekte -
dir. 

Diğer taraftan bu mesele dün te
hir meclisinde de görüıülmüı ve mec
lis biri CeJTahpaıa, diğeri Hasekide 
olmak üzere her iki hastahaneye iki 
paviyon intasınm muvafık olacağı ne 
ticeıine varmıttır. Şehir meclisinin bu 
karan da Tıp pfakültesi talebesinin 
haotahanelerde ameli ders görmeleri· 
ni genitletmek noktasından da genç 
doktorlarımız lehine bir karar oldu . 
ğu gibi Tıp fakültesine yardnnı ter -
cih eden kuvvetli fikirleri ihtiyaçla 
telif eder mahiyettedir. 
Şehir Meclisinde dünkü görüsmeler 

Dün Şehir meclisinde bu ~eıoelc 
(Dev?.mı 5 inci sahifede) 

Tevziat 
-o--. 

Nisbet yüzde otuz olarak 
tesbit edildi 

Firari Yunan emlaki iradından mü
terakim paranın iatihkaklarına mah
suben gayrimübadillere tevz.ii takar
rür ettiğini yazmıştık. Aldığımız mü
temmim habere göre tevziat nisbeti 
yüzde otuz olarak tesbit edilmiıtir. 
Gayrimübadiller cemiyeti naınma An
karaya gitmiş olan heyet, yapılacak 
tevziat hazırlıklarile meıgul olmak
tadır. Takdiri kıymet komisyonunun 
tevziat için muvakkaten lstanbula 
gelmesi takarrür etmiştir• T eııziata 
bayramdan evvel başlanması muhte
meldir. 

Kimler kazandı? 
16 ncı tertip Tayyare piyangosunun S 

inci keşideıri dün ikmal edilmittir. Dünkü 
keıidede dört bin lira kazanan bile~n on· 
da beş; Ortaköyde Menekşe ıokagında 
21 numarada Rifat Sami Beydedir. Bu 
zat 2 bin lira alacaktır. Keşidede son•ı 
(41) ve (49) rakamlarile biten bütün nu 
maralar yirmişer lira amorti kazanmıı
lardır. Kazanan numara1arnnızın liıteıi 
altıncı ıayıfamızdadır. 

~!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Çanakkalede 
Nasıl 

Mağlup oldular? 
Çanakkale harbının btıfından so
nuna kadar lngiliz donanması 

erkiinı harbiye reisi olan 

Amiral Sir Roger Keyes 
hatıratını neşretmiştir. Bu hatırat
tan Çanakkale harbine ait olan 
parçalarını terceme ediyoruz. 

Bir kaç gün devam edecek olan 
bu tefrikamız karilerimiz tarafın-
dan alaka ile okunacaktır. , 

Yarın 
bu tefrikaya başlıyoruz. 

karar venniıler ve bu huıuıta mu
rahhasları olarak : 

Türkiye Cümhuriyeti hükumeti: 
Hariciye Vekili ve lzmir mebusu 

Mebusu Doktor Tevfik Rüıtü Beye
fendiyi, 

Sooyalist Sovyet Cümhuriyetleri it
tihadi hükumeti : 

Sosyalist! Sovyet Cümhuriyetleri it -
tihadının Türkiyede f vkalade elçi 
ve murahhası M. Jak Suriç cenapla

(Devamı 7 inci sahifede) 

Y. Kemal Be.11in ikinci dersi 

Büyük Gazi genç Türki
yenin iktısadi kurtulu
şunu nasıl hazırladı? 

Osmanlı devletinde ticaret ve ma
liye işleri 

Mali ve iktı
sadi esaret
ten kurtulu§ 

" - Ecnebiler Türk
lerin kapitülıuyonları 
sırtlarından atabilecek 

lerini hiç zannetmiyor 
!ardı. Fakat yeni Tür
kiye bu kelimeyi çok· 

tan kamusundan çıkar-
mıştı ... " Yusuf Kemal Bey dusini veriyor ' 

Es.ki Adliye Velcili Yusuf Kemal Bey ıı harici tazyik, Oımanlı lmparatorlufu• 
dün akıam, lnkılip Enstitüoünde. inkıla- nun inkırazı, mütareke ve lzmirin işgıdi. 
bımızın ik!Jsadi cephesini anlalmıya de- Diğer arkadaılarunın da tetkik edecek 
vam etti. Yusuf Kemal Bey, dersine baş I leri meseleler şunlardır: Türk milletinin 
inen bahsedeceği meselelerin müfreda- kendine düzen vermesi, kendi kendine 
tını saydı. kalması, toplanarak varlığım temin için 
Yuıuf Kemal Bey deninde dedi ki: kurtuluş çareleri arama51 ve düşünmesi, 
- Dünlcü derste bütün harici ıesirle- bu yolda Gazi'nin karan, Anadoluya ge

rin ikbsat cephesinden Oımanlı devleti· çişi, Eı-zurum "e Sıvaa kongreleri, Misa
ne naoıl zarar verdiklerini mercantilisme kı milli, Büyük Millet MeclUinin açılıtı. 
ve Osmanlı devletinin tu:ı:uğu yolu an- ve toplam~ı ve ~njn r~iıliği,. ~'nia 
labnıştnn. Bundan sonra söy)İyeceğim dehas~ ilrtı~: ~ephesı, lzmır ıkbsat 
bahisleri kıu.ca sıralamak isterim. kongresı ve ~ .?ın nutku. 

Bundan sonraki derslerimizde mali ve Kapıtulasyonlar 
İktisadi kapitülasyonlar memleketin bu Bugünkü dersimizde mali ve ilctısadô 
yüzden zayıf düşmesi, ~üfuıumuzun git- kapitülasyonlardan baılıyacağız. Kapitö-
tikçe azalması, emperyalizm kavgaları, lasyonlar ne idi, ne oluyor ve ne oldu? 
Sevr muahedesinin ikbsadi ve mali hü- Bu ıuallerin cevaplarını, evvelce gördü-
kümlen, Osmanlı imparatorluğuna kar- (Devamı 7 inci sahifede) 

Şehir meclisine mühim 
bir takrir verildi 

Tramvay Şirketinin 
biriken paralar geri 

hesabında 
isteniyor 

Şirket tarifelerindeki zamların kal-
dırılması da bu istek .. 

Belediye 
reisi izahat 

· verecek .. --Geriye istenen 
birikmiş paralar 
ve kaldırılması 
.steoen zamlar 

- -·.,,;;: 

içinde •. 

nelerdir? '.Ali Riza B. Feridun Bf!'~ Necip Bey 
latanbul umumi meclisinin dünkü tinin kaaaaında birilmıittir. Belediye 

celsesinde Cevdet Kerim, Manyaoi bütçesi bu istimlakatı daha uzun za-
zade Feridun, Ali Rıza ve Necip Bey· mandan beri alınmakta olan bilet üc-
ler tarafından §U müıterek takrir ve· retleri zamlan tramvay tirketinin ka 
rilmiJtir: sasında birilaniştir. Belediye bütçe•i 

''Mevcut tramvay ,ebekesine ili.v': bu istimli.kitı daha uzun zaman ya. 
olarak muhtelif istikametlerde yenı · pabilmesine müsait olmadığına göre 
hatlar yapılın.asma kartılık olmak Ü· alına gelmekte olan bilet zamlarının 
zere aeyrüsefer kıtalarının arttın) • devamı İstifasının doğru olmayacağı 
maoı suretile bilet ücretlerine evvel - bedihidir. Bugüne kadar bu yüzden 
cezam yapılmıfb. Teais olunacak hat toplanmı§ olan paranın faizile bera -
larm geçeceği yerlerde icap eden İı· her istirdadı hususunda esasen bu it 
tihlakatı da belediye icra etmit bulu- hakkında teıebbüsatta bulunduğunu 
nacaktı. Belediye bütçeıinin vaziyeti haber aldığnruz Nafia vekaletinin bu 
ıimdiye kadar bu iıtimlakatın ifası - çok yerindeki teıebbüsat ve tetkika -
na müsait bulunmamı§ ve bu auretle trna zamimeten makamca da mukte • 
uzun zamandan beri alımnakta olan zasmın ifaıile berab..r bu mesele hak-
bilet ücretleri zamları tramvay §İrke- (Devamı 6 ıncı sahifede) 



L. MILLIYET SALI 13 MA~T 1~3~ 

• 

Sporcular merak ediyor!. 
ispanya karışıyor 

35 karardan geri kalan 20 si acaba neler 
Bütün İspanyada umumi 

grev ilan edildi Türkiye idman Cemiyetleri ittifakı 
Umumi merkezi, ıon taplontılarmda 
Terdiğ:i kararları resmi tebliğ halinde 
ne,retti. Bu kararlar, dün (Milliyet) te 
olduğu gibi bütün gazetelerde intişar el
ti. 

Umumi merke7.İn, verdiği kararlar 
hakkında yalan yanlıı dedikodulara ma
ni olacak bir şekilde bu kararlan spor• 
culara ve efkarı umumiyeye bildirmiı ol
ması memnuruyete şayandır. yalnız iıa
ret etmeden gesemiyeoeğimiz bir nokta 
vardır: Umumi merkezin tebliğine göre, 
verdiği kararlar açıkça netrettiği 15 mad 
deden ibaret değildir. "Umumi merkez 
bı.rnlardan baıka 20 muhtelif mesele hak· 
l::ında kararlar verdikı..n sonra içtimala
rına nihayet vermiştir • ., denildiğine gö
re, resmen neşredilen 20 maddeden iba
ret değil, fakat tam 35 tanedir, 

Bu yinni karar ıüçin ne,redilmiyor? .. 
Sporcular merak içindedirler. Biribirine 
soruyorlar ve pek haklı olarak bu geri 
kalan yirmi kararın ne olduğunu öğren
mek istiyorlar. 

Umumi merkezin maload.ı spor efki .. 
t'lt.ımumiyesini aydınlatmak idise verdi .. 
Yi 35 kararın hep&İni bildirmesi çok iyi 

olurdu. Eğer böyle bir maluadı yok-.. 
ne diye 35 karardan on betim neşretti 
C:e 20 si hakkında herkes büsbütün me
raka soktu? ... 

Yoksa bu yirmi madde sporculara bi
linmemesi Jüımgelen mahrem ıeyler mi
<!fr? Spor iılerinde bu kadar mahremi
yet olur mu? 

Temcrmimiz, Umumi merkezjn yaptı .. 
ğı iti tamamlıyaraık geriye kalan yirmi 
karan da neşretmesidir. 

* * * 
Umumi merkezin 35 kararından on 

beşini öğrendik. Bunlar bakkmda du
şüncelerimizi yazıyoruz: 

1 - Umumi meriı:ezin müçtemi bulun
n.1 dığı zamanlarda riyaset divanının ver
dif;i kararlar tasvip edihnit-· Bu karv
lar her ne iae bu suretle nizani bir şekle 
şolı:ulmuş ve aşağıdaki karan verebilmek 
için bir yol açılmııtır. 

2 - Fenerbahçe - Galataaaray m"5e
lesinde cezalanan sporcuların - ıUzam. 
nameye rağmen - cezalan lı:eııb; kat'i
yet edinciye kadar da oynatılmaması ta.
vip edibni' ve (emsali vekayide riyuet 
divanının bu gibi kararlan venndr: salıi
hiyeti tann•nıttır.). Yeni demek oluyor 
ki bu salahiyet, geçen giin de yazdığımız 
gibi, yeni tanmmrıtır. Şu halde evvelce 
yapılan iş, salahiyet lıarici bir ittir. Ge
ne demek oluyor ki, riyaset dİ•anı İote
diği. zanııan ve evvelden ilan etmeden ni. 
uaınamcnin huh.angl bir maddeaini is~ 
!ediği ıekilde değiıtirecektir. Şu halde 
nız~in ne kıymeö kalmaktadır? 
Meaela bır sporcu veya ldiip, bir it lıal<
lm><I. nizMnnameniıı filin maddeıile imi! 
olduğunu ıon dakikaya kadar zan n <>o 
na &"Öre barelcet ederi.en, iı ınnumi mer
keze dayandığı TMUt büsbütün zıt bir 
k~rar brıumcla kalınca oe yapoacalı:tır? 
Nızamnameye riayedıirlığmın cezammı 
nu çekecektir? 

3 - Yeni bir ıpor marıı fikri çok mu· 

vahktır. Bu epeyi eski ifin bu sefer biti
rilerek sporcularunrzın güzel bir marşa 
ka vupnaımı dileriz. 

4 - Türk milli güreı takımının Roma' 
ela beynelmilel müsabakalara i§tiraki ka
ran en güzıel ve takdire şayan bir karar• 
dır. 

5 - Güreı müsabakaları için yeni ma· 
dalyalar yapılınaıı iyidir. Müsabıkları 
teşvik etmek güzel bir iştir. 

6 - Muhaıebe talimatnmneıi, hesap
lann intizamı noktaaından iyi dütünül
müş bir şeydir. 

7 - lıtanbuldalci federasyonların bü
ro itlerinin birleştirilmesi ve müşterek 
bir te~ilaet altına almması, spor itlerine 
bir intizam vermek ve biribirine zıt işler 
rörülmesine mini olmak cihetinden ol
dukça mühimdir. 

8 - Umumi merkez riyaset divanının 
ol~piyat işlerinde Türk sporculuğunu 
harıce karşı temsile ıala!ıiyet olması o
limpiyatlara iştirak meselesinde mü;pet 
bir iş sayılabilir. 

9 - B•ı karar türkçenin bugün çok 
basitleşmiş olmasına rağmen çok muğlak 
yazıldığından bir kaç kere okumadan an
lamıık kabil değildir. Bizim anladığnnıza 
göre bu uzun cümle He (spor işlerini ve 
hidiselerini spor teşki1&tı içinde hallede
liın ve teşkilat h~ricinde teşebbüslerde 
bulunmıyalnn. Ak•i takdirde bunu ya
pan bir sporcu veya klübü Umumi mer
kez cezalandıracaktır) demek iıteoiiliyor. 
işte bu da güzel bir karar. Yalnız teşki
lat adamları da, sporcu veya klüplere kar 
şı ayni kayıtla bağlanmalıdırlar ki bu 
kararın güzelliği bir tarafa miinhaşır kal-
masın. 

10 - ittifak namına Umumi merkez 
reisinden başkasının beyanatta bulunma· 
maaı kararını can ve gönülden alkışlarız. 
Zira en ufak işlerde bile her gün gaze
telerde çıkan muhtelif beyanat ve resim .. 
lerden aporcular da hangi peygambere 
kul olacaklarını şa,ırmıya başlamışlardı. 

11 - Müstahdemin talimatnamesi; 
12- Dağcılık, kayakçılık ve binicilik 

sporlarına verilen ehemmiyet; 13 - ida
reciler talimatnnmesi; 15 - lakrim için 
Ankara ve lzmirde birer antrenör kulla
nılması salim tekilde tahakkukunu te
menni ettiğimiz kararlardır. 

14 - Cemiyet namına eşya piyango
su tertibi hususunda hiç bir dütüncemiı; 
yoktur. 

Geri kalan yirmi madde hakkındaki dü 
tiincelerirnizi, bunlar neıredilirse yaza-• . 
cagrz. 

Sadun GALiP 

Yunan cümhuriyetinin 
onuncu yıldönümü 

ATJNA, 12 (Milliyet) - Yunania 
tanda cümhuriyet on yıl evvel 25 Mart 
günü ilan edilmi§ti. Bu aene onuncu 
yıldönümünü teıit etmek için büyiik 
haıırhklar yapılmaktadır. Dün Tür • 
kiyenin Atina aefarethaneıi hükfunet, 
dost Yunaniatarun bu ba)'TIIDlm& itti· 
rak etmek üzer 22 Martta Tatay he. 
Ta kararg&lıına bir Türk tayyare filo 
aunun geleceğini bildirmiıtir. 

Çocuklara diş sıhhati öğütleri 
~~_.;;~----~~ 

' 

Başvekil hükumetin asayişi müdafaa 
edecek vaziyette olduğunu söylüyor 

ispanya gene kanf!yor. Dün gelen Ajans haberlerind- öğreniyo
ruz ki bütün ispanyada umumi bir grev ilan edilmiştir. Diğer taraf. 
tan ispanya hükümet mahafili bu haberi tekzip etmek istemi.§tir. Fa. 
kat muhakkak olan bir fey var~ o da ispanyanın çok mühim bir buh. 
ran geçirdiğidir. B<Z§vekil M. Lerrour bundan hemen bir hafta evvel 
istifa edip kabinesini tekrar aağlar lehine daha ziyade takviye ettik
ten oonra bütün siyasi mahafilde böyle hadiselerin vukuuna intb:ar 
olunmakta idi. Çünkü elbette sosyalistler buna müsaade etmiyecekler
di. Zaten M. Lerroux tekrar mevkii iktidara geldikten •onra birkaç 
yerde bombalar patlam~, bafvehil zecri tedbirler almak zaruretini 
hiosetmif ve uatandO§lann ellerinde bulunan silahları ile alalı nariyc
yi topatmak için kararlar almıştı. ispanyanın karıısında sade bu ha
dise yoktu. ispanya sade komünist ve sendikalist tahrikata karşı mü
cadele edecek değildi. Katöı;/•lerle de karşılaşmak mecburiyeti vardı. 
ÇütJkÜ rühban sırııfının emı a llnin idaresi meselesi mevzuu bahisti .. 
Filhakika hükümet b1111lara :,arfı müaaadekar davranmqlı. Fakat 
bunlar bu müsaadeyi ileri götürmek istiyorlardı. Evvelce Corti.s'ler 
vani ispanya meclisleri ile Vatican aratnnda da bir hadise çıkm~tı, 
.Ju meclisler kliae ile devlet i.§lerinin biribirlerinden aynlması mesele· 
sini kendi IHqlanna halletmek inemitlar ve bu hususta Vatican'ın fik· 
rini almamqlardı. Bilahara bütün intihabat sağ taraf lehine inkifaf 
edince vaziyet garip bir şekil almıftı. Şimdiki halde filvaki Papalıkla 
ispanya arasındaki münasebetler norma~ bir fekil alm'§sa da bunun 
memleektte derin akisleri olmıqtur. işte ;,;.: .. ,di l.,,anyada vukua gelen 
umumi grev bütün bu hadiselerden ilham almııtır. Binaenaleyh ev • 
ceden bunu tefaül etmek müşkül bir mese/.e değildi. Dün bu mesele 
etrafında gelen telgrafları aıağıya yazıyoruz: 

Grev hakkında gelen telgraflar 
BARCELONE, 12 .A.A. - Bütün is

panyada gece yarısı umumi grev ilin e
dilmiştir. ı 

Hükiimet, ıu, gaz, elektrik ve nakliye 
işlerini temin için husuıi teôbirler almıt .. 
tır. 

Hükümet grevi gayri. meıru :!i.n Qıı 
mittir. 

Dahiliye nazırının beyanatı 

MADRIT. 12. A.A. - Dahiliye nazı· 
rı .. adyo ile halka hitap etmiı ve içtimai 
ihli'.Mlıırın halledilmek üzere olduğunu 
bildirmiştir. 

Bununla beraber, matbuat sendikaları 
hük~metin tekliflerini kabul etmemekte• 
dir. Bununla beraber nazır, meselenin 
hailini ümit ediyor. 

Dahiliye nazırı, Madrit patron teşki
latı miimenilleri ile görüıtüğünü bildir
miştir. Bütün mağazaların kapanacağına 
dair bir şayia çıkmıştı. Mümessiller hu 
şayiayi tekzip etmi,ler ve hükumetin ka
rarlarını kabule mütemayil oldukları bil· 
dirmişlerd 1. 

Nazır, herkese sükunet tavsi:re ederek 
aözlerinl bitinniıtir. 

Bundan sonra nazır A. B. C. ınızetesi 
müdürünü kabul ettiğini gazetecilere bil
dirmiştir. 

C..zete müdürü, Sendikaya dahil olan 
ve o!mıyan memurları gre-vden evvelki 
niabette tekrar almağa hazır olduğunu 
bildirmittir. j°akat memurlarını kendi se
çecektir. Ve sonra nazırlar komisyonu· 
nun tasvibine arzedecektir. 

Matbuat sanayii batında olanlar A. B. 
C. mütlürünün iddialannı şayanı kabul 
görmüşlerdir. ihtilaf devam etmektl.dir. 

·' 

ispanya oa1vekili M. Lerroux 

yanııtlla. memleketin her tarafmda vazi. 
yetin tabii olduğunu bildinnittir, 

B(lfvekilin beyanatı 
LONI>RA, 12. A.A. - ispanya vazi

yeti, lngiltere'de gittikçe artan endişele
re ıebep olmaktadır. Daily Telegraph'm 
telefonla yapnvf olduğu bir görütmede 
M. Lerroux, kat'i surette hiçbir ibtilif 
tehlikesinin Cümburiyeti tehdit ebnedi· 
ğini bildirtnit ve dem.ittir ki : 

Oün bir cok mekteplerde konferanslar yapıldı 

Diğer taraftan inşaat müteahhitleri 
hükumetin tekliflerini lı:abul ettiklerini 
bildirmiılerdir. Bu karar, grevci iıçil.:re 
bildirilmiş, iıçiler grev günleri için de 
Ücretlerinin verilmesini istemiılerdir. j Bu hususta müzakerelere ba:ılanacak-

1 

tır. ı 

" - Hükumet, her ihtimale mukabe
le elmeğe hazırdır. Kanunu eaaıinin mü· 
dafaut, asayişin muhafazası kanununun 
tatbik mcvkiine konunmast programım..,, 
dır ve hükumet mudafaa elezilecek va
ziyettedir. Bir sosyalist ibtililine ıade 
rejim dütmanlarile velveleciler lnanabi
lir. Sosyalist fırkayı kanun harici etme
ği "hiçbir vakıt dütünmedik. Eğer bir 
çılgınlık ani içinde bazı azalan cümhu· 
riyete kar,ı İsyana düşürürlerse, fırka. 
heyeti umumiyesi itibarlle umumi ~sayİ· 
ti ve hülrumeti tutmaktadır. Bizat reji
me gelince, düımanlan olabilir. Fakat 
milletin büyük ekseriyeti rejimi tutmak
tadır. Ve rejimin hiçbir endiıesi ve zarfı 
yoktur. 

Çocuklar Jinfi)'Or ile l.erulileri ne yapılan öğütlü tatbik ediyorlar 

Bir aydan b.; Türlı: elit taltipleri ee 
miyeti azaları ta.-afırulıln ilk mektep 
lerde çoc:uklerm di~leri muayene e . 
dilmekte Te konferanslar verilmek • 
tedir. Dün de elit tabibi Hah! llyaa 
Bey tarafından 48, 49 v" 44 üncü ilk 
mektepler talebelf'rir>İn ditleri mua
yene edilmit .-e ameli bir lı:onferanı ve 
rilmiştir. Konferansı dinl•meğe mu • 
allim ve namzetleri de gelmişlerdir. 
Coeuklara ağızların çalk•lanmas>, dış 
! •ı·i.n temizleruneıi gôıtt.•İlmjtt~r. Ço 
caklara verilen konferansın hiil.Uaaı 
ıudur: 

1 - Açık hoıvada ve güneıli yerler 
d<ı oyna 2 - C:ok uyu! 3 - Yaı ve 

kuru yemifleri ve 1ebzeleri fazla, çiko 
lata ve ıelı:erlemeyi az ye! 4 - Bir 
teY yedikten sonra ağzını mutlaka 
'bol .., ile çalkala! 5 - Diflerini ve 
dit etlerini alqam yatmadan evvel ve 
sabah kahvaltısından sonra fırçala! 
l::üçük, kılları ıert ve demet halinde 
bir fırça kullan! 7 - Dit macunu bu 
lamazaan tuzlu ıu ile dit ve etJerin.i 
fırçala! 8 - Her sabab dit etlerini 
parmakla masaj yap! 9 - Su ve fır
ça bulamazsan, yemekten sonra te .. 
miz bir bez veya pamukla dişlerini 
aill 10 - Ağrın olmaM. bile en az al· 
tı ayda bir ditlerini bir dif doktoruna 
;öatcr! 

Bir tekzip haberi 

MADRIT, 12. A.A. - Akşam üze•İ 
Madrit'te umumi grev ilan ediliiğine dııir 
ecnebi memleketlerde dol8,f8n şayia tek
zip edilmektedir. Hiçbir yeni ihtilaf yok
tur ve mevcut olanlar, halledilmek üze
redir~ 

Dahiliye nazın, gece yansı yaptığı be-

Yunan kabine
sinde tebeddülat 
Vekaleten idare edilen 
nezaretler yeni nazır

ların idaresine verilecek 
ATNA, 12 (Milliyet) - · Son te • 

reuüh eden ma1iımata göre Yunan ka 
bineainde yapılacak tebeddülat mün
hal bulunan nezaretlerin itmanu tek· 
linde olacaktır. Ve bu it çartaınbaya 
kadar bitmit olacaktır. Bu cümleden 
olmak üzere muvakkaten Dahiliye 
nezaretinde bulunan M. Mucuridis1in 
yerine münakal&t nazın M. Petro Rol 
\i geçecektir. Maarif nazm M. Makro 
pulos'un gene muvakkaten idare et· 
tiği nezarete M. Kirkoa alınacaktır. 
Şimdiye kadar M. Çaldarisin idare et 
ti~i ha.va nezareti de M. Stratoo'a ve
rilecektir. 

Dahiliye nezareti hürriyetperver .. 
\er fırkası reiai M. Metalua teklif o
lunnıut, fakat mumaileyh şimdilik hü 
kıiınetle tetriki mesajde bulunmayı ar 
zu etmediğinden bu teklifi kabul et
memitti. 

Muhalefet gazeteleri Dahiliye na• 
zın M. T alyaduroa'un, valij umumi • 
terden M. Droııonia ve Kınnunduroo -
un ve belki de münakalat nezareti 
müıteşarı M. Dino'nun Çaldaria hü • 
kıimeti tarafından mevkilerinden u 
:zııklaştırılacağıru yazmaktadır. 

Siyam kralı Romada 
ROMA, 12 . A.A. - Siyam lı:ralı ve 

kraliÇ"ıi bu sabah San Remoclan burey.:ı 
gehnitlerdir. 

• 

Balkan misakı 
Yunan meclisinde 
Misak dün hariciye nazırı 

tarafından 

Yunan meclisine verildi 
ATINA, 12 (Milliyet) - Bugün 

Balkan misakı layiha11 tasdik olun -
mak Üzer~ Hariciye nazırı tarafından 
Mecliae tevdi edilecektir. Hiikfunet 
gazetelerinin verdiği malıimata göre 
siya.si ilem araamda hus.ule gelen iti .. 
laftan sonra bu mesele etrafında Mec 
liste müzakereler cereyan etmiyecek· 
tir. Yalnız Yunaniatarun hiç bir BaJ. .. 
kan harici devletle harbe ıürüklenmi· 
yeceğine dair hükıimetin tefıiri beya,. 
nalı okunacak ve etudik edilecektir. 
Layiha ile beraebr bir de rapor var • 
dır. Bu raporda hükumetin Balkan 
misakını akdetmeğe saik olan aebep
ler zik'"Olunmaktadır. 

Yunan donanrnaşı 

ATINA, 12 (Milliyet) - Onü • 
müzdeki perfelllbe günü Yunan donan 
muı mutat kıtlık maneıYralanna ba~ 
\ıyacaktır. Bu manevralara deniz, ve 
kara tayyan!cri de ittirak edecektir. 

' 
Amerika hava nezareti 
VASHINGTON, 12. A.A. - M.Roose

veld'in idare başına geçtişi gündenberi, 
bot olan hava nezareti makamı son gün· 
lerde buraya Lindbergh'in getirileceğine 
dair olan ıayialara rağmen bot kalmak
ta devam edecektir. 

Bununla berat.er, bu nezaret için lizım 
&elen tahsisat bütçeye konmuftur. 

D.AA.i 
Halit Beyin istifa ettiği doğru değil 

Af!~A~A, ı~_(TeJefo'!la). -idman cemiyetleri ititlakı riyaseti 
neşrettıgı bır teblıgde ıkıncı reıs" Halit Beyin istila ettiğine dair çı • 
kan haberleri tekzip etmektedir •• 

Ankarada elektrik f iatı indirildi 
ANKARA, 12. (Telefonla) -Nafia vekaleti tClTife komisyonu. 

nun raporunu tetkıkten sonra bugünkü hayat pahalılığı vaziyetini göz. 
önünde tutClTak Ankara elektrik kilovat fiyatını 27 kuru' on paradan 
26 kuruf on paraya indirmiştir. 

Temyiz mahkemesi azalığı 
ANKAR~, 12. (A.A)-. Münhal temy"z mahkemesi azalığına mah 

keme umumı heyetınce ıntıhap olunan lstanbul birinci ceza reisi Va. 
sıl Bey tayin edilmiştir. 

Mecliste kabul edilen layihalar 
ANKARA, 12 ( A.A.) - B. M. Meclisi bugün reis vekili Refet 

Beyin riycuctinde toplanmıştır. 1933 senesi muvazenei umumiye:ıine 
dahil daireler bütçelerinin muhtelif fcuıl ve maddeler'Jıden 433 779 
liranın tenzil edilerek 420.259 lirasının gene ayni sene bütçel:rinin 

muhtelif Fasıl ve maddelerine iliive. 
si ve 15 bin lirasının da muhtelif daireler bütçelerinde yeniden açı • 
lan fasıllara fevkaliide tahsisat olarak kullanılması hakkındaki kanun 
layihası müzakere ve kabul edilmiştir. 

Meclis Per11embe günü toplanacaktır. 

Alman yada 
----<>--

Gizli polislerin tevkif at 
hakkındaki salahiyetleri 

BERLIN, 12.A.A. - Prusya başvekili 
M. Goering, gizli polis reisi aıfatile bu 
poliain yükıek memurlannın salahiyetle· 
rini bir emirname ile ciddi ıurette tah .. 
dit etmiıtir. Bunların ihtiyaten ve idare
ten siyasi meselelerden do!ayi tevkifat 
yapmağa hakları baki kalacak fakat nıcv 
kullar sekiz günden fazla hapiahanede 
ancak başvekilin emri ile kalabilecektir. 

Amerika da 
--o--

Nüfus bir sene zarfında 
797000 tezayüt etmiştir 

NEVYORK, 12. A.A. - 1933 seneıin-
de Amerika nufusu 797.000 artmıştır. Fn 
kat bu artıı, geçen senelere nisbetle az
dır. 

[Amerikanm niı1usu 123 milyon oldu· 
ğunna nazaran bu tezayüt çok mühim· 
dir &JBiı yukarı senede 15 te bir derece
sinde bir fazlalık vardır. Halbuki bugün 
Avrupada nüfus umumiyetle yüzde bk 
dereceainde artmaktadır.] 

Gıdai madde lialleri 
NEVYORK, 12.A.A. - it bürosunun 

ıon istatiıtilı:lerine göre, 13 şubatta gı
dai maddeler perakende fiyatı geçen se
ne bu zamana göre yüzde 20 yÜkselmit· 
lir. 

Ankarada otomobil kazası 
ANKARA, 12 (Telefonla) - Emlak 

Bankası idare meclisi azasından Raun 
Beyin lazlarile memum Bekir Lütfi Be
yin tonmu Y enifebirde Havuzbatında 
1 tal yan Sefareti yanındaki yaya kaldın• 
mm üzerinden mektepten eve dönerler· 
ken bir otomobil ka:znma uğramıı\ardır. 

Otomobil Emin Sait Bey adına kayıt· 
lıdır. 

Fransız sosyalistleri 
faşi"Stler aleyhinde .. 

Amerikada 
--o-

Mühim bir 
Vergi suiistimali 

Sabık belediye reisi ve 
sabık Londra sefiri aley 
hine takibat yapılacak 

VAŞiNGTON, 12. A.A. - Baı müd
deiumumi M. Cummings, vergilerin kay• 

Amerikanın sabık 
Londra Sefiri 

M. Mellon 

bolma11 sebebinden 
dolayı İngiltere .... 
hık sefiri M. Mel
lon, Nevyork aabık 
belediye reiıi M . 
V alker ile bir ban
kerin oğlu l'hornaı 
Lamirst aleyhine 
takiı...t yaptıraca• 
ğından adliye ne
zaretini haberdar et 
miştir. 

Baş müddei umu
mi, ayni zaman .. 
da, istihsali mon<>o 
pol altına aldığını 
iddia ettiği "Alumi
nium Company ol 
America" ,irlıeti

nin işleri hakkında da tahkikat yaptıra• 
cağını bildirmi~r.r. 

M. Cummingı bu itlere Nevyork ve 
Pittıburg müddeiumumilerini memur et• 
miştir. 
VAŞiNGTON, tz. A.A. - M. Mel· 

lon, müddei umuminin dünkü beyanatı• 
nı ~ubıdıs ederek, ıon yirmi •
zarfında 20 milyon dolardan fazla ka· 
zanç veraisi verdiğini ıöylemiıtir. 

Bir gemi tehlikede 
.1:0l_C:~~ı.12. A.A. - Tomo-Tıunı p

nusı ŞıJıkİJıma adası civannda teuıamea 
puslayı kaybetmiıtir. Ve tehlikeli bir va
ziyettedir. 

Bahriye nezareti tabkikabndan enel, 
ölen olup olmadığı hakkında ınalU....t 
vermemektedir. 

Bu gemi geçen ıubatta denize indira
rniıti. 

-o--

p ARiS, 12. A·i!'-· ::- Sosyalist fırka. 
sının milli konaey~ DıJon n~tkunun ma
naaı dahilinde fatız_m. aleyhıne birvaziyct 
almaya karar vennışhr. Bu nutukta ko. 
müniıtleı:in· ıoıy~iıtlerin hitabını t:.ı..ip Havanadaki gre~ 
edip eııruyec"":'ennden fÜphe edilmekle 
beraber, soıyalıstlerin hareket birliği gös- HA" ANA, 12. A.A. - Binden fazla 
tenneleri ileri ıürülmekte ve mahalli fa- liman amelesi, ırizli bir içtima yapmışlar 
şist aleyhtarı komitelerde münevverlerin, ve bu sabah hükfunel'İn emrine uyarak ;. 
orta sınıfının ve ananevi bir şekilde bat· şe ba:ılamağa karar vermi:ılerdir. Mat• 
irca hurriyet esaslarına bağlı köylülerin buat sendikaları ela bugün ite başlıya• 

ihmal edilmemeleri tavsive~c;dİİimlmmeİİkİlt•mdİİiİİr.İİı. ııİıı•c•a•k•la•r•d•ır•.•••••••••m•ı--

İTTİHA T ve TERAKKİ 
Zatı Şahane, asma merdivenle 

yatak odasına çıkıyor! 
• • • 

Merkezı umumıge rapor -
Bahaeddin Şakir 
Bey merhumun 
bıraktığı vesika
lara müsteniden 
yazılan bu te~ri: 
ka bir çok gızlı 
kalmış hakikat
lerle doludur. Bu 
vesikalar bütün 
bir tarihin en ka
ranlık köşelerini 
aydınlatacaktır. 

Bugiin neşrettiğimiz vesika P ariateki umumi merkeze gön
derilen gizli bir raporun metninden alınmış bir parçadır. 
,_,..illi t:• Pek yakında heyecan, alaka ve merak 
.ı.w--. ye . la beklenen bu ıefrikayc. baflıyacahıı. 
._____________________~ 
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ŞEHiR HABERLERi içki düşmanlığı 

Her §eyden evvel aöyliyeyim. lstiyenin 
~Of.una gitsin, iatemiyenin gibn~sin. ~en EKONOMi 
içkinin aleyhtarı fakat sarhoılugun duş
b>anıymı. Mal\ım ya! aleybtarlıkla düı
lllanlık araımda epeyce fark vardır. 

içkinin aleyhindeyim. Çünkü ~er. f!'Y· 
elen evvel muzir bir §eYdir. Sonu ıptilaya 
"&rır ve ondan aonra da İnsan yakasını 
l.urtaramaz. içkiden iyilik gelmif bir tek 
•dam da gösteremeyiz. Sarhoıluğa ge
lince; onun hakkında söze hacet yok! 
Adanıı çamur yapmak için sarhoş ~li. 
içlerinde çamurlaşmıyanı pek nadırdır. 
Adamın çamuru da dünyanın en taham
lrıiil yıkan mahlükudur. 

Düniıü ı:azetelerde içki düşmanları 
Cemiyetinin faaliyeti hakkında bazı §ey
ler okudum. Allab razı olsun çalıııyorlar 
\'e •Üphesiz müşkül şartlar içinde çalııı
l'orlar. Elde ettikleri netice aaylerile mü
tenasip mi? Orasını bilmem. Yalnız bir 
tey biliyorum. O da içki içenlerin pek le 
elcsilmediğidir. Elimde iıtatistik yok. 
llilnıem içki aleyhtarlarının var mı? Gö~ 
lriinıle görüp kulağonla işittiğime baka· 
talc hükmediyorum. lçki içenler azal
lltıı\nıaktadır. Hatta bu iptila kadınlar 
arasında daha fazla taammüm ebneğe 
ı...,ıamqtır. Bu yayılııın sebeplerini de 
lıilnıiyorum. Belki kolaylık, cemiyet ha
l'abnın icapları falin filan. Ne olursa ol
lllln buı:ün içen kadınlar bundan beş se
lle evveline nazaran belki üç dört misli. 
Düşünüyorum. Bunun önüne ı:eçebi

li rmiyiz? Pek kuvvetli bir ümidim yok. 
Bu itiyat bir müddet böyle gidecek. Bir 
tok feylerde olduğu ı:ibi devresini ikmal 
edinciye kadar ıürecek, sonra yavaı ya
'.'"at ı:evıiyecek. Dans, briç gibi bit ta
ı..;, misaller hiç olmazsa bu itiyadın da 
lıir müclclet sonra azalacağı ümidini veri· 
>orlar. Çünkü onlar da bir aralık dün
l'lıyı adamaloHı aarmı,ı.. Şimdi iptila sa
haları daraldı ve aeyrekleıti. 

Ben içki düf"'&Dları cenıi yeti mensup
larının ikna eaaaları Üzerine olan çalış
IDalarmı takdir ederim. Fakat unubna
malı ki; zevk Anında bütün bu kanaat 
ııayıfalan kapanır ve unutulur. Zaten iç
lıi de (unubnak) için içilmez mi?. 0-
llun için bu muhteHım cemiyetin içkiye 
ı.ar.ı olan aayini daha maddi ve ameli 
tekle aokmaımı istiyorum. Bunun için 
de ilk hücum edilecek nokta olarak aar
lıo4luğu buluyonnn. Bence az ve zayıf 
••rtalarla içkinin kölriinden aleyhine ça
lıınıaktan ziyade evvela sarhoşluğun a
leYhine çalıf1Dalı ki; bu suretle içen fakat 
&arho, olmıyanlann da yardDDJ ve mu
ırafakati temin edilebilsin. Halla meyha
lle •abiplerinin, bar sahiplerinin de aar
lıoşluk alyehindeki mesaiye yardım ede
celderinden füphe edilemez. Böylece 
lı~r ıeyden evvel sariıoşluğun önüne ge· 
Plirse "fena,, bğ-ın yanımdan fazlası & 

ıı:ilmiı olur. 
ı. Sariıoıluğa nasd mani olabiliriz? Ben 

u iti uzun ve derin mütalea etmedim. 
}."ak.Ot mesela (Paria) gibi içmiyen ada
"!- h..,,en hemen .... ıgelinmiyen bir te· 
lıi...ıe nıuhtelif zamanlardaki ikametim 
eınasıJ>da bir tek sariıoş ı:önnedim. Ni
lıayeı çakırkeyf oluyorlar. Fakat zom ol· 
..,uyorlar. Orada ıariıot olmak mümkün 
değil mi? Ne demek! Elbette mümkün. 
lakin bil'-11 neden, halk sarhoş olmu
~r. Belki içtikleri iıpirrolu içki sert de
iil, belki polüı sarhoıa karşı merhamet· 
siz! 
, Bizde de ıarhotluğun önüne geçmek 
•çin meseli ıu ı:radodan yukan içkilerin 
'" saatten ıonra ve yemeluiz verilınesi· 
Din men,i, bu içkilerin bafillere nazaran 
sok daha pahalı 1&blma$ı, sariıoı olarak 
l'akalananlann bir daha cesaret edemiye
~leri f<Okilde cezalandırılma.ı gibi ted
Lırler alını,..a aarurnn ki; itin önüne geç
rrıek miinılı:iin olabilir. Bizde kanun giz
lenemiyecek kıtdar aarhOJ olanı yakalı· 
)'or. Likin; buna bir teaadüf ebnek var
dJT, bir de meyhanelerin civanncla do
ta.ıp böyle hale ı:elenleri çıkaıiıen J'llka
lama.k vardır. lıte içki aleyhtarları cemi
yeti bunu temine çalışmalıdır. Muvaffak 
oluraa cidden bahtiyarlık olur. 

FELEK 

Bir tayyare filomuz 
Atinaya gidecek 

L• Atinadan verilen bir habere ı:öre, 
it tayyare filomuz, Yunan cümhuri -

)~tin.in onuncu yıl dönümü müna.ae -
~etile yapılacak fenliklerde hazır bu 
llıunak üzere Atinaya gidecektir. 

( BORSA 1 
Uı Bankıuınclan alıaaıı cetıreldir) 
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Samsunda yerli 
Mallar sergisi 
İstanbul tüccar ve sana
yicileri de davet edildi 
Samsunda üçüncü yerli mallar ıergisi 

bu sene 21 n':isanda açılacaktır. Sam; 
sun Ticaret Odası lstanbul Odasına bır 
mektup yazarak 1 stanbul tüccarlannı ve 
sanayi ert>abını bu sergiye davet etmek· 
tedir. l,ıirak etmek istiyenler .. içi~ ~ 
mektupta lci.znngelen f3rl]ar gosterılmıf 
tir. Sergi 15 gün devam edecektir. lıti.
rak edenlerin üçte ikisinin talebi Üzeri· 
ne ve komitenin kararile bu müddet U· 
zatılabilecelrtir. Sregi yerlerinin metre 
murabbaı beş lira olarak tespit edihniı· 
tir. Sergiye getirilen malların ancak &a· 

tılanlarından iskele reami almacak, elek
trik sarfiyatından yüzde kırk tenzilat ya 
pıla<oaktır. 

Amerikalı iktısat mUtehassısı 
Zonguldağa gitti 

Ankarada şehrimize ı:elmit olan Ame
rikalı iktıaal mütehassısı Mr. Door kö
mür havzaıı hakkında tetkikattıı. bulun· 
mak üzere dün Zonguldağa ı:ilmittir. 

Nurullah Esat Bey 
Viyanadan tedaviden gelen Sumer 

Bank Umum Müdürü Nurullah Esat 
Bey bu aktam Anlıaraya hareket edecek
tir. Nurullah Eaat Bey dün bankanın 
lstanbul şubesine ı:elerek umumi iıler ü
zerinde mah'.unat almıı ve çaltfmışbr. 

Tunus rejisi tutun alıyor 
Tunus tütün rejisi bu ıene ihtiyacı içın 

110 bin kilo tariı: tütünü alınıya karar 
vernıittir. Tunu rejis.i bunun için ihracat 
Ofisimize de vaziyeti bildirmiıtir. Ofis 
bu itten •liıluwıarları haberdar etmittir. 

Bin !eylik kağıt paralar 
Borsa ve Osmanlı Bankası Komiserli· 

ğinden: 1 Mart 1934 tarihine kadar te
davülde bırakıldığı evvelce ilan olunan 
mavi renkteki (BiN) Leylik Romen ka
iıt paralanrun değiştiri~e nri;iddetinin 
yeniden bir ay daha yanı ı Nısan ı9~. 
tarihine kadar uzatıldığı Romanya Millı 
Banka.tından it'ar oluıunuıtur. 

POLiSTE 

Otomobilin 
Keşfi yapıldı 

--o--

Seyrüsefer idaresine göre 
şoför Remzi hatalıdır 

Evvelki akşam saat ı 7 raddelerinde 
Şişhane yokuşunda bir otomobil kaza11 
olmuı, 2355 numaralı otomobilin ıoförü 
Remzi Efendi bir kadının ağır ve iki ka
dının da hafif surette yaralanmasına se~ 
bep olmuştu. 

Seyrisefer idaresi dün otomobilin fen· 
ni keıfini yapımı ve neticede ıoförün ha .. 
talı olduğu anlaşılmııtır. Vıdca esnasın
da otomobilin freni kırılmış ve ön e&m· 

lan parçalaıwrutbr. . . .. 
Otomobilin ön kısmında kan ızlcrı go· 

rülmektedir. Ariı:a aağ çamurluğu da e
zilmiıtir. Seyriaefer müdürlüğü ıolör 
Remzi Efendinin de muyanesini yapmış
tır. ilk vaka esnasında yaptlan muaye
nede :ıoförün sarhoı olmadığı anlaşıJn:ıt 
tır. Fakat önüne çocuk çıktığı hakkır. •a· 
iri iddiasını ispat edememiıtir. 

Yaralanan kadınlardan biri Kasımr'1· 
tada lu.hveci Hasan Efendinin ailesi 3S 
Y~!la':'nda Mehmet kızı Ayşe Hannndrr· 
'?•gen de. &.•ne Kaınnpaşada şekerci Sa
lih Efendının zevcesi 38 yaflannda Be
kir kızı Ayşe Hannndır. 

Üçüncü yaralı da Galatada Tünelbaşın 
da Y e:ıova kızı 25 yaşlannda Raıel Ha
nmıdır. 

Vak.anın tahkikatile müddeiumumi 
muavinlerinden Şefik Bey meşgul olmak 
tadır. Tahkikat devam etmektedir. Dün 
lıir kaç kitinin mali'ımatına müracaat e
dilmittir. Şolör Renm Efendinin buı:ün 
adliyeye verilmeıi muhtemeldir. 

Çarpan otomobil 
Beşiktaıta tr&nYVay cade.inden geç

mekte olan toför Sıtkı Efendönin idare
ıindeki 1772 numaralı otomobil Kamn
Patada oturan Melek Hanım isminde bi
rine çarpmtf ve kadın dizinden yaralan
mııtır. 

Çakı ile tehdit 
Kantarcılar cadde.inde kahveci Meh· 

met Efendiye küfreden ve çala ile tehdit
te bulunan aabıkalı Sabri zabıta memur
larına da hakaret ettiğinden yakalanmış· 
tır. 

Kalp onluk 
Hasköyde Abacılar sokağında 51 nu· 

maralı evde oturan Madam Sultana köp
rünün ilkele ı:ite.inden bilet alıriı:en ver· 
diği 10 kunııun kalp olduğu anlaıılmıt 
tahkikata baılannuıtır. 

Yumrukla 
Samatyada Cambaziye mahallesinde 

~eıeli Mesçit ıokağmdn nezafet amele
aınden Süleyman oğlu Mehmet AJj çöp 
almakta iken ayni mahalde oturan Arif 
o~lu Ali tarafından yumrukla düvülmüt
tur. 

Çay takımı hırsızı 
Köprünün Kadıköy vapur ilkelesinde 

memur ~da!•rından çay ve kahve fincanı 
çalan Sıırtli Hasan cürmümeıbut halin
de yakalanmııtır. -o-

Numan Rifat Bey 
l tal ya ile akdedilecek ticaret mualıede

ıi müzakeresi için Roma'ya gilınit olan 
Hariciye Vekaleti umumi katibi Numan 
Rifat Bey dün ıabahk: ekspresle latan• 
bula ı:elmiıtir. 

Evlerdeki kafesler ODADA 

Liibiyat resmine 
İtiraz! Şehir meclisinde münakaşalar oluyor 

Vali Bey bir çok sual takrir/erine 
dün cevap verdi 

---Ticaret odası da artırıl-
mamasını istedi 

Be1ediye Umumi Meclisinin ıinema ve 
tiyatrolardan alınan IUbiyat resmini yüz .. 
de beıten yedi buçuğa çıkarmıya karar 
vermesi Ticaret Odasile belediye arasın .. 
da bir mesele meydana çıkanmşbr. 

H. Ertuğrul ve Nazmi Nuri Beyler 

latanbul umumi meclisi, dün de 
öğleden tonra Sadettin Ferit Beyin 
riyaaetinde toplanarak müzakeratma 
devam etti. Belediyeye bağlı ıular i
daresinin a]mı, satım, kira. İnfaat, 
nakliyat it Ye hizmetlerin.in ifası için 
tanı.im olunan ve dünkü nüıbamızda 
hülaaası yazılan talimatname madde 
madde müzakere ve cüz'i tadilat ile 
kabul edildi. Müteakıben ı:eçen cel
aelerde muhtelif aza tarafından veril 
mit ve makama havale edilmit olan 
müteaddit lAkrirler hakkında vali ve 
belediye reisi Muhittin Bey izahat 
Terdi. 

En uzak semtlere m verilecek 
lamail Sıtlo Bey, · K.aragiimrük ve 

civarının s.u ihtiyacının tem.inini le .. 
menni elmitti. Muhittin Bey bu bu • 
susta dedi ki : 

"- Şehrin su ihtiyacını esaslı &U· 

retle tem.in kararındayız. Terkosun e 
•aılı Uesisatmı ikmal ettiğimiz gün, 
fchrin su meaeleıi de halledilmi4 o
lacak ve en uzak semtlere kadar su 
verilmesi temin oluna.cakbr. Bu eaaa 
teıebbüste iken münferit ve mevzii 
&U i.btiyaçlannı da mümkün mertebe 
temine çalıpnak tabiidir . ., 

Rana Sani Y aYer H., teseillün men'i 
hakkında bir takrir venniıti. Vali 
Muhittin &y, teseülün men'i için mü 
cadele halinde bulunulduğunu, di -
lenciliğin tamamen men'ine çalıtıla -
cağını aöyledi. 

ikinci celse 
On beş dakika teneffüsten aonra 

ikinci celse Necip &yin riyasetinde 
açıldı. Vali &y, muhtelif takrirlere 
dair izahatına §Öyle devanı etti: 

"- Kazlıçeşme lağımlarmm ısla· 
hı temenni ediliyor. Bir bütçe çaresi 
arayalım, imkan bulunak bu iti de , 
yaptıralnn. Belki kanalizasyon tahsi- 1 
sabndan bir feY bulabiliriz. Bunları 
tetkik edeyim, neticeyi bildiririm. 

Galip Bahtiyar Bey, Kazlıçepne -
deki müeıaeselerden birçoğunun li ... 
ğnnlann ıslahı için gidecek masrafa 
İştirak edeceklerini söyledi. Vali Bey 
bunun 4 • 5 yüz bin liralık bir it ol
duğunu, yarısının 200 - 250 bin lira 
edeceğini, bu paranın belediye büt • 
çe~inden aynlması imkftnıru bulmak 
lazım geldiğini beyan etti. 

Neticede makamın bu hususta ya 
pacpağı tetkikat neticesinde vaki o
lacak teklifinin beklenilmeaine karar 
verildi. 

Surun harap kısımları 

y edikule kapısı haricindeki dük
ki.nlarm istimli.ki, yolun tamiri ve sü 
run tehlike arzeden •kısmının •~!ahı 
hakkındaki Kem.al Beyin takririne de 
Muhittin Bey fU cevabı verdi: 

" Hakikaten on.11 tehlikeli bir yer 
Fakat bütçeye yeni istimlak için bir 
§ey konmadı. Bu it için 2 - 3 ~i!' 1?."a 
konaa çok iyi olacak. Bu taknn but. 
çe encümenine verelim. lmki.n bulu
namazsa batka çare dü,ünürüz." 

Muhittin Beyin bu izahatı Üzerine 
takrir bütçe encümenine verildi. 

Çatalca Yolu 

Müteakıben Çatalca iataayonun • 
dan Ke.sabaya giden yolun tamiri hak 
kında M11&tafa Bey tarafından veri -
len takrirden bahisle Muhittin Bey fU 
izahatı verdi: 

"- Hakikaten bu yol bozuktur. Fa 
kat bet senelik bir yol proı:ramımız 
vardır. Maalesef bu yol, programda 
dahil bulunmuyor. Binaenaleyh ya yol 
tahsisatına bir ili.ve yapmak veya • 
hut bet senelik programın ikmalini 
beklemek lazım geliyor. Aksi halde 
yolda ancak ufak tefek tamirat ya-
pılabilir . ., • 

Cevdet Kerim Bey ıöz alarak de
di ki: 

"- Muhittin Beyefendi, ihtiyacı 
kabul ve fakat çaresizlikten bahsedi -
yorlar. Bir vesile ile Çatalcaya gİbnİf 
tim, kaymakam Beyle vebelediye he
yeti ile görüştüm. Onlar da bu yolun 
programa dahil olmadığmı, bütçenin 
tahsisat verecek vaziyette olmadıgı
m biliyorlar. Ancak vilayet amelei mü 
kellefe aevkederse kendilerinin de laf 
kum ve saireyi hazırlayacaklannı 
siiylüyorlar. Bu takdirde yalnız silin
dir kalacaktır. Acaba yolun bu au -
retle yapılması mümkün olmaz mı?,, 

Vali Bey mukabele etti: 

"- Yolun bedeli keıfi ı 35 ı O li -
radır. 2SOO metre tulündedir. lnıaah 
ı3500 küaur liraya mütevakkıftır. 
Amelei mükellefenin ne kadar ı:elece 

j ğini bilmeyiz. Esasen amelei mükel -
!efe heaabı da, program dahilinde 
yapılan yollarda müteahhidin hesa~ı 
na dahildir. Eğer hiç olmazsa on bın 
lira bulunaa üst tarafını ben temin e-
derim.,, 

Nazıni Nuri Bey, gaz ve benzine. 
yapılan zamdan bir kısmının bu yolun 
""8-sına ayrılabileceğini söyledi. Mu -
bittin Bey, belediye bütçesinden de -
ğil, idarei hususiye bütçesinden bah -
oedildıiğini beyan etti. Neticede bu hu 
llUStaki takrir de bütçe encümenine 
-..erildi. 

Evlerdeki kafesler 
Dr. Hulusi Ertuğrul Beyin evlerdeki 

kafeslerin kaldırılınası hakkındaki tak 
ririne ura geldi. Muhittin Bey bu hu
auata dedi ki: 

•- Güne§İn hayatı w:nmniye Üze
rindeki tesir ve ehemmiyeti malum -
dur. Evlerinıizi mümkün olduğu ka • 
dar güneşlendirmemiz sıhhate lazım
dJT. Yalnız tatbikatta kanuni yolda 
:yürümek ica peder. Meseleyi, vilayet 
hıfzıssıhha komisyonuna vermek mu
vafık olur. Komisyon bir karar ver • 
ain; tekemmül eder, biz de tatbik ede 
riz.,, . 

Hulusi Ertuğrul &y, kafeslenn ya 
sak edilmesi için yeni zabıtai belediye 
talimatnamesine bir madde konulma
aıru teklif etti. Neticede bunun naza· 
rı dikkate alınması için takrir yeni 
zabıtai belediye talimatnamesini h". -
zJTlamıt olan komisyona havale edıl
di. 

Evlerdeki buz makineleri 
Bir iki seneden beri kullanılması 

tehrimizde taammüm eden buz ma 7 
k.inelerinin buz salıs ve sarfiyatına ~· 
len zarar verdiği cihetle .. buz ~ayı
liğinin belediyeye taahhut etmış oldu 
ğu ugari buz ıabf mikda~n~a 753 
ron indirilmesi teklifine daır ıklı'.'."t 
encümeni mazbatası okundu. Ene"; -

me•-lenin bir kere de kavanın men,-... .. 
1 encümeninde tetkikine lüzwn ~os e. -

riyordu. Maz.bata, kavanin encwnenı· 
ne evrildi. . h 

Encümen namına bu hua.suta ız.a at 
verildi. Mazbata muva_fı~ ı:ö~dü. 
Va.kit gecikmit olduğu ıçın ~u~ ~ 
at ı 4 le yeni varidat b~tçea"!'n. mu· 
zakeres.ine başlanmak uzere ıçtıınaa 
nihayet. v.,-ildi. 

lana Sani Ya.,.,,. H. Galip Bahtiyar B. ı 

Evvelki gün saat ıS,30 - ı6 da Şe..'ıir 
Meclisinde lübiyal resminin arttırılıp art· 
tırılmaması üzerinde hararetli müzake· 
reler olurken başka bir yerde de ay_ni 
mevzu etrafında görüşülen heyecanlı bır 
içtima yapılıyordu. Bu içtimada bulun~?
lar bu itle en yırıkından alakadar olan sı
nemacılar ve Oda Meclisi azaları idi. 

Bu iki toplanbnın neticesinde verilen 
kararlar biribirinin tamamen zıddıdır. 

Şehir Meclisi Jübiyal resm!_n.in. ~~.ttınl
masmı bir :taruret olandı: gordügunclen 
retmin arttırılmasına karar verirken, Ti
caret Oda~ındaki içtimada da resmin 
artbrılmaması için belediyenin nezdinde 
ıuarla teşebbii6atta bulunulmasına karar 
verilmişti. 

Şehir Medi.i bu kararı verirken, bir 
kayıtla, eğer vaziyet müsait oluna bunun 
tehirin.i de kabul etmiıtir. Ticaret Odası 
bu noktayı da nazarı dikkate alarak dün 
belediyeye bir tezkere ile müracaat et
miı ve bu resmin arttırılmasının iktııa .. 
eli noktai nazanlan çok zararlı olecağını 
bildirmİJtİr. Oda ıinemacılann bütün 
hesap)anm tetkik ebniı ve bu neticeye 
varmııtır. 

MAARiFTE 

Orta tedrisat 
Komisyonlar raporlarını 
hazırlamağa başladılar 
Lise ve ortamektep ders programları

nı ıılah malnaclile teşekkül eden komi•· 
yon!ar, ecnebi memleketlerde tatlnk edi· 
len programlan tetkik ederde raporlarını 
hazrrlamıya başlamıtlardır. Bazı dersle
rin 11rufları değiıtirilmekte, bazı derole
rin saatleri çoğalblıp azalblmaktadır. 

Pr. Beller 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü mual 

limlerinden Profeıör M. Beller dün 
Berlinden ıeiırimize gelmiıtir. M. Beller 
dün Biologie cemiyetinde verem hakkın
da bir konferans vemıittir. Profesör, 
bugün Ziraat Enatitüsünde bir koaknını 
-..onnek üzere ıelırimize gelmiş olan Pr. 
Oıtertag ile beraber Ankaraya ı:idecek
tir. 

Konferans 
Üniversite Hukuk Fakültesi "Hukuk 

baflangıcı ve tarihi" ve "Hukuk felsefe
li" OrdinaryÜ.& Profesörü Richard Honig 
14 mart çarşamba geceıi saat 2ı.30 da 
Alman liaeıi salonunda "İstanbul, Orta 
Zamanın Büyük kanun kitaplannm do
ğum yeri olarak,, adlı bir konferans verc;
cektir. (Alman mektebi aabık talcbelen 
cemiyeti) tarafından tertip olunan bu 
konferans yalnız almanca olarak verile
cektir. 

Erkek lisesi mezun'arı kongresi 
lstanbul eti.ek lisesi mezunları cemi

yeti tehir edilen ıenelik konırrelerin.i 16 
mart cuma günü saat ikide latanbul er
kek liseıi konferans salonunda akdede
ceklerdir. Bu münasebetle ayrıca bir de 
konser verilecektir. 

Biz böyle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

Bütün dünyanın bugün ahlôki 
bir kriz ceçirdiği muh~k.kaktır. 
Hergün gaz:etelerde bu knzın mu~ 
tel'I ôraunı görüyoruz: Umumı 
ha:taH• bir cilt bo:w~l~u gibi kôh 
ıurada kôh burada ındılalar yap
makta' ve :ı:avallı dünyanın çok 
mütehmnmil görünen bünyeaini e .. 
lim bir ,ekilde sarsmaktadır. 

Fran.adaki ıon mali rezaletler • 
d•n •onra bugün Amerikada da 
mühim bir vergi miistimalinin mey 
dana çıktığını, Belgradda bir_ me -
busun 100.000.000 dinarlık bır d~
lavera çevirdiğinden dolayı tevkil 
lunJuiiunu gene Pamte tahtelarz 0 0 

' / d ·ı· fimendiferler fİrketi tara ın an ı a 
nat ücreti diye dağıtılan milyonlar 
ca frangın heıaru •orulduğunu gö -
rüyanız .. 

Kimbilir bu ihtiyar dünya daha 
aütesind e ne gibi giz.li kan&erler 
.aklıyor da haberimi.% yok. Bir~n 
bunların kıımı ci.z:amının ela bırer 
birer meydana çılıa~nd~ ~üphe 
etmemeliyiz;. Bu ahlakı knun, bu 
ihti1ôcın aebebi nedir? Bunu keı -
fetrneğe çalqrnak, .deva~~nnı ara_ • 
mak sade milletlenn degıl, befen -
yetin ae1ômetini arayan içtimaiy~· 
çıların, lileıollann ü~~e terettup 
eden mühim bir va;z;ıledır. 

/naanın tarihini tetkilr _eJers~k 
··ru·· rü:z ki bütün ahlôki kn:zler, ık-

ı:o ' l k d'' tısadi kriz.lerle tev em o ara un .. 
yaya gelmiştir. lktbadi kri;z;ler ue 
hemen daima bütün istihsalôtın 
fevkalôde bol olmasından nefet el· 
mekteJir. Bu devrenin sonunda 
muhakkak bir kıtlık mÜ;z;ayaka çık
maktadır. Gene tarihte Firavunun 

rüyasını, yedi Hne bolluktan •onra 
yedi sene kıtlık olacağı ,.1ı_Iin'!e 
tabir eden Yıuul rnaılrabeaı bıle 
bunu göneri.r. Ve bu bolluk devre 
nnde Mıaırda ahlôk, bütün cıüz.e -
nmın vükelônın, kanlannı Y ıuula 
ôıık edecek derecede sukut ebnif -
tir. 

Son harpten aonra da iıtihsal ge 
ne kuvvetini bulunca medeni de -
nilen memleketlerde cıa;z;İyet ay • 
ni olmuftur. Makine me.aiyi kısmi§ 
ve hemen IAJ•y mert•beRne indir
miı ve b""a makabil ~.a~ın. de
recesini arthrmııtır. Bulun bu ıfle· 
ri lngili.%/erin Buaine:urnen dedik -
leri teıebbüsü fQhsi sahibi adam -
lar idare etmi,ı:ir ve etmektedir .. 
Binaenaleyh bu teıebbü&ten, ba la 
aliyetten dimağlan na.ftbedar olma 
yan kimseler de bu hay ve hay a
r<uında kendilerine ntuıl elmtelr de 
ğil, na1tl f'D'lpanya çılıarab_~lecek
lerini diifiinmüfin - ona .~ore v~
:ziyet almıılardır. Bütün dunyayı ıs 
tilô etmek iıtid~ınkdad~lul~n~n bu 

ahlülrlar ifftelık en ı erının ce • 
;::iyeti bqeriye için lôzırıı oldukla· 
rını iddia ederler ve etrafa umumi 
hayat içinde bir 'rol o)'nadıklan hu 
.ini verirler ... Halbuki vaziyet hiç 
te böyle değildir. Onlar olmasa be 
feriyet tıpkı sülüklerden kurtul • 
muı bir insan gibi rahat eder. Sta
vi&ki hôdiseıinde, Belgrottalr_i •aİ -
i•timal ve Amerikadaki ~tf• d~la· 
11«resinde olduiu gibi yalnız muc -
Timleri tecsiye etmekle olma.%, bu 
:ııihniye!i tecziye etmek, ortada"; 
kaldırmak lôzınıdır. Bu da leragatı 
menfaate hôkim kılmakla olur. 

Biz böyle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

'-----------------~ 
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Yeni bir karar dolayisile 
Şehir Meclisinin son içt' mam

da bazı yeni kararlar aldığını öğ
reniyoruz. Bilhassa bunlar arasın
da eğlence yerlerini muayyen sa
atten sonra açık bulundurmak isti 
yenlerden alınmak i<tenen yeni 
vergi, sakat, çürük, hatta bir ima 
müessesesinin ruh ve mevzuiyle 
telifi kabil olmıyan bir iştir. 

Alelitlak bahtitin memnu oldu 
ğu, gümrüklerden bile bahşiş n 
kaldırıldığı bir memlekette muay
yen ve nizami saatten sonra mües 
sesesini açık bulundurmak istiyen 
!erden munzam bir vergi mukabi
linde o müessesenin açık bulunma 
sına müsaade etmek bir nevi bah
şiş almaktan başka ne ifade eder 
bilemeyiz. 

Bahşişin manarı külfetsiz iş 
mukabili alınan ivez olduğuna gÖ· 
re Belediyenin böyle b'.r para ta
lep etmek için ne gibi külfete kat 
larumş ve bu paraya istihkak k~~
petmiş olduğunu pekala sorabılı
rız. 

Sinema saatlerin''ll tahdidinde 
Dahiliye Vekaleti, halkın sıhhati
nin muhafazası mülahazasını ileri 
sürmüştü. O mülahaza ile bu son 
iş arasındaki tezadı telif etmek 
hayli güçtür. Yeni karara göre Be 

lediyeye muayyen ve~g.i v.e~en ~C:~ 
eğlence müessesesi ıçıı;ı ıstedıgı 
kadar açık bulunmak bır hak teş
kil edecektir. Bu nasıl şeydir? 

Belediye, kendisi için yeni ye
ni vergiler arayabilir; fakat bu a
raştırma makul !le~~plere. is~inat 
ettiği kadar bu gıbı teklıflerı ka
bul veya ret mevkiinde bulunanla 
rm da biraz daha kılı kırk yaran 
bir itina ile müteharrik olmaları 
lazımdır. 

iş, soluğuna gü~~n~nin . boro
zancıbaş1 olması degıldır; ış, h:r 
hangi bir hovardanın parasına g~
venerek sabaha kadar bar~a e.g
lenmesi de değildir; kezalık ış, 
her hangi bir keyif sahibinin çan
tasına dayanarak istediği kadar 
sinemada vakit geçirmesi de de
ğildir. lş bir prensip işidir. Nizam 
iann istikrarı işidir. Biz, halkın 
ııhhabıi korumak için daha iki ay 
evvel batantana ilan edilen s~at 
11 karariyle bu son kararı telıfe 
imkan bulamıyoruz. • NIS 

Saliihattın E 

Yeni vapurlar 
Şirket üç vapur için te
maslarına devam ediyor 

Vapurculuk Şirketi f<;vkalade heye~i 
\ntlumİyc içtimaında verıle~ ~arar mu':· 
bince yeni vapurlar almak ıçın leşe~!'
sata giri~İtlir. Şirket vapur almak 'J~n 
A vrupaya bir heyet gönderece~ de.ıı:ıl
dir. Çünkü böyle bir heyetin bır vapur 
arası sarfettiği müteaddit misallerle • 

:;;t olmupr. Şirkete timd~ye kadar m11h 
telif fuma\ar tarafmd~n bır ka~ vapu~ 
teklif edilmiıtir. H"'_lta m.a~uf bir ecne~ı 

f:-.... mın mumeııılı de bunun •-vapur u .. _. • • ş· k t b .. 
çin ıebrimize gelmı§tır. •.r j -~ ~umcs· 
ıil ve diğer finnaları~ aı~n den he e~d 
halindedir. Teklifler uzer!? k eye '.j a 
re tetkikat yapacak ve kat ı arar verı e-
cektir. . 

Verilen karara göre şirket _ü_ç Y.enı va• 
pur a1acaktır. Bu vapurlar bırıncı sınıf· 
tan ve genç olacaktır. 

Şirketin yen.iden çıkardığı 200 bin lira· 
lılı: akıiyonlara ait resmi muame~e ikmal 
edilmiflİI". Bu kıınn sermaye yenı vapur-

1 lara tahsis edilecektir. 

Cevat Mazhar Beyin 

Dün 

• 
cenazesı 

hazin bir ihtifalle 
kaldırıldı 

Vefabnı yazmıf olduğumuz mülga Da
rülfünun kimya profesörleril>den Cevat 
Mazhar Beyin cenazeıi dün kaldırılmış· 
tır. Merlııumun cesedi muayene için mor• 
ga getirilmişti. Cenaze merasimine bu
radan ba§lanmıtlır. _ 

Cenaze merasiminde merhumun mu· 
derris arkadaılan, eaki talebeleri hazır 
bufuD111uştur. Tabutun önünde çele~~ 
ler !afınıyordu. Cenaze eski talcbelerırun 
elleri üstünde önce enıtitü önüne, ıonra 
Fen Fakültesinin önüne ı:etirihniş ve o
rada hazin bir ihtifal yapılnuthr. Fen 
Fakülteoi kimya enıtitüsü talebesi namı· 
na Retat Rıza Bey bir nutuk söylemiş· 

tir Repıt Rıza Bey demitlir ki: 
"- Ey lııymetli hocamız: 
Kalplerônıizde, dimağımızda bilı:ilerin 

saldı olan biz evlatların çok sevdikleri 
siz bocasİna son insani vazifelerini sunar• 
ken duydukları ıstırap ve acı belki za
manla unutulacak, fakat 40 ıenedenberi 
kimya mesleği hakkında bize aşılamış ol
duğunuz esaslı bilgiler ve kurmut oldu
ğunuz kıymetli kitaplar ve mesainiz ıizi 
bize daima habrlatacakt.r.,. 

Nümunehane A nkaraya 
naklediliyor 

Gümrük nümunehaneıinin Ankaraya 
nakJi tekarrür etmiı-tir. Nümunehanenin 
efyalan toplanıruıtır. Gümrü~ nümu.n~ -
hanesi esasen tarife müdürlügüne tabıdır. 
Tarife müdürlüğü Ankaraya na.kledilJi
ği halde nümunehanenin lstanbulda k~l· 
ması doğru bulunmadığından bu nıo.l.ıl 
itine karar verilmittir, 
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( Felsefi bahisler 
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Meraklı meselelerden insanın menşei 
Y eraltından birçok hayvA.nların mÜs· 

tehaseleri bulunup çıkarildığı halde ne· 
den şimdiye kadar İnSdnl rın ilk cetleri 
olan frominenlerin kemikle,..inc tesadüf 
edilememiştir! O mahluklar ağa~ dalla· 
rı arasında yaşadıklarından kemikleri za· 
yıf ve narindi, onun için çürüyüp mah .. 
volmuşlardır. iyi ama, maymunlar da a
ğaç dallarında yaşıyorlardı ve hala öyle 
yaşıyorlar. Böyle olduğu halde neden 
onlarm müteaddit müstehaıelerine te
sadüf edilmemektedir. Eğer bu delilin 
değeri ve kıymeti olsaydı, bugün elimiz· 
de ne bir kuşun ve ne kır böceği denilen 
haşaratın paleontolojik hiç bir nişane 
ve vesTkası bulunmamak lazım gelirdi. 
O halde meseleyi tenvir için başka bir 
faraziye tahayyül etmeli. Acaba şimdiye 
kadar ilk İnsan cetlerinin kemiklerinin 
ketfedilememeıi,, insanm diğer primat

lardan dünyanın pek dar ve etrafı ka· 
palı bir mahalde ayrılmış olmasından 
mı ileri &eliyor! 

1 n'4n o mevkide uzun müddet yaşa
dıktan ve gene orada nevi nevi ayrıl
dıktan •onra bazı neviler sönmüt. ha· 
zılan Üremİf; ve nihayet behimiyet ha
li~sından bu ıuretle yakasını sıyınruı; 
artık yerini değiştirmek ve başka şey• 
ler ve ufuklar g önnek arzusunu hisse
decek kadar zeka.11 ilerilediği için tepdi\ 
limeki.n etmit; ve şu halde onun ilk be· 
ıiJi olan yer dünyanın henüz kazma vu
rulmamıt bir yeri de ondan mı? Vakıa 
AfrikanJn merokez cenup tarafları ve Aa
yarun bazı yayli.lan henüz hiç aranma
mıftrr. Bu sebeple maruf "kablettarih,, 
alimlerden bazdan Afrikanın o kısmı· 
run, bazıları da Asyanrn o yaylilarmın 
insaniyetin ilk zuhur ettiğ; bir betik ol
duğuna kail oldukları gibi bazıları da 
Amerilcanın veya Avusturyanm öyle 
ol<luiunu zannediyorlar. Fakat bazdan 
da faraziyenin istinat ettiği prensibi -hİ· 
le kabul etmiyoriar. Bunların zannına 
göre insanların böyle çqit çefİt müte
nevvi bir halde olması tek bir asıldan 
çıkınıı olmınile izah olunamaz, hatta o 
bir a11l gayet çabuk ve çok tenevvü et· 
miş olsa dahi. Onların kavline &'Öre, 
primatların ıeceresi daha çolc yukarıda 
tenevvü etmiı olmalıdır. 

Edvarın daha fecrinde, bazı mahllik· 
lann ayrrlmıt ve bunlardan her birinin 
evvela bir antropoit, daha sonra bir fro
minen'in zuhuruna sebep olmuı olması 
İcap eder. itte beyaz, sarı ve kara ırk
lardan birinin gorilden, diğerinin §8111· 

oang eden, ve diğerinin ora.ngtandan ne

ıet etmesi böyle vukua gelmiştir.Velhaııl 
bu hususta hiç bir delil olmadığından 
alimler karabet ,meselesinde de biribirile 
çekişmekten hali değildirler. Filhakika, 
en delrik ve ince araştımalar V i! tecrübe· 
ler d:ıhi bu mütenevvi maymun censle
ri\e beyaz, kaı-a ve ıarı insanlar ara
sında hususi bir tevazi ispat ve tesis 

edememiştir. Ancak ~urası sabit olm ut 
bir lıa!<ihıtir ki biribirine ne kadar u

zak görünse ~e ne kadar biribirine ben
zemese bile, bütün insan ırkları arasın
daki benzeyiı, herhangi bir insanla bir 
antropoit arasındaki benzeyişten kat 
k~~ ~i'.!'adedir. Vakıa beşeri rrklar bugün 
bınbırınden farklı görünüyor, fakat bir 
hayvan bedeninde esas lı ve zati olan her 
şey ırkları biribirine pek samimi bağ
l~mıı göstermekte ve bunların hepsi
run aynı asılhn, ayı iptidai frominenden 
çıktığını bize temin etmektedir. Bu fro
~İneni bulmak için kabletıarih devirle
rın pek eski bir vaktine çıkmak li.zım-

• 

dır. Şüphesiz primatlann asli secere· 
sinden mütenevvi cinsler doğmu,tur, fa 
kat bunlar hemen söndüklerinden bize 
kendilerinden bir iz bırakmamışlardır, 
Diğer bazı cinsler de yaıamı§lar ve bir 
müddet hayvan alemine tahakküm ve 
tasarruf ettikten ııonra ortadan kalk
mışlardır: Onlardan bazı yamrı yumru 
kafatasları ele geçmi1tir, bu asarı baki
yeden o mahlukların cetleri olan may
munlardan ayrılmak için bir cephe gÖS· 
!ermiş oldukları hissediliyor. Nihayet 
hakikaten İnsan ismini verdiğimiz ilk 
vahşi mahlukun kemikleri bulunmuş· 

tur ki bunların dişleri pek sivridir, adale 
!eri çifttir. işte bu hayvani nevi, tam 
zoolojik gençliğinde, tam inki§af ve te
kamül devrinde, muhtelif iklim, gıda, 
mesken şartlarile çarpıştığından netice 
de şimdi gördüğümüz muhtelif ırklar 
zuhura &'elmittir. Ancak bu tahminler 
hep ziyanın mahsulüdür, fakat fayda
dan hali değildir. Çünkü birçok hodkam 
ve mağrur Avrupalı veya Amerikalı si· 
yasilerin veya milyarlarla oynayan ser· 

mayedarların kendilerinden batkalanru 
İnsanlık hukukuna layık görmeleri ne 
kadar yanlıt ve zalim bir vehim oldu
ğunu gösterir. Bu vehmin neticesi ola
rak, Aferilc.ada ve Asyada Avrupalı müs 
temlekeci develtleı-in tahakk:üm pençesi 
altma düımüı olan milyonlarca halk ile 
Amerikadaki zene.ilerin bili maruz 
olduktan haksrzlık ve oefalar insanlık 
terefini cidden ihlal edecdı: ıeylerdir. 

Bir inııtnm yüzü kara veya sarı olmalc
la niçin İnsanlık mertebesinden düşme· 
si liznn&'elıin. Mesele, derinin renginde 
değil için reng'İnde ve terbiyei ruhiyede
dir. Yüzü beyu fakat içi kara olan a
dam, yüzü kara fakat ruhu beyaz ve 
nurlu bir İnsandım elbette çok aşağıdır. 
Bizim Türk ve Müoleman filozofları· 
mız tarafından pek çok. eYTel ve çok 
ince bir lisanla ve bilhassa yüksek adı 
ilelebet dillerde tebcil edilecek olan 
Mevlana Celalettin'imizin zarif müte
nevvi•ile talim edihnit oln hilkat ve 
fıtrat inseniyeddri bu birlik hakikatini 
anlayan bazı Avrupalı mütefekkirlerin 
renkli İnsanları af'liı görenleri takbih 
etıneğe başladıklannı söylemeliyim. 
Bunlar da ıimdi renge değil ahlaka, ~r
biyeye, ve ruha bakılmasını tavsiye edi
yorlar. Bakalnn insanların menşei meııe· 
lesini biraz daha tenvire hİ2:met edecek 
vesikalar dünyanın neresinden ve ne 
zaman çıkacak? Hemen her tarafı ka 
nı karıt kazrlmış ve delik deıik edilmiı 
olan A vrupadan böyle bir ıey çıkmıya
cak. Zira öyle bir ı_ey olsaydı elbette 
bulunurdu. Şu halde en kuvvetli. tahmi
ne göre bu vesikaların en kat'isi öz a
talarnnızın vatanı olan Orta Asyada bu
lunacaktır. 

Mehmet Ali AYNI - irtihal 
Bilecik meb'usu Salih Beyin validesi 

uzun zamandan beri müptela olduğu 
hastalıktan kurtulamayıp Şişli Sıhhat 
Yurdunda vefat etmiştir. Cenazesi bu
günkü ulı günü ıaat ikide Teıvikiye ca· 
miinden kaldırılıp makberi mahsusuna 
defnedilecektir. Salih Beye taziyet ede· 
riz. 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleriz 

Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 
Merkezi idarezi : Galatada Onyon Hanında 
Acenta11 bulunmayan ıehirlerde acenta aranmaktadır. 

?57 Tel. Beyoğlu : 4887. 

Milliyet'in edebi tefrikası: 20 

KANLI SIR 
Beni, kara sevda getirmiş, ha

yal hastası zannedenler de var. 
Beni, hürmetle, hatta bazen kor
ku ile uzaktan süzüyorlar. 

ilk günler, eski hatıraların 
arasında, vaşayabileceğimi um -
muştum. Bu, acı da olsa, bana, 
yaşadığımı hissettirir, diyordum. 
Büsbütün mefluç, ölü olmaktan 
korkuyooıdum. 

Bu tahminimde de adlanmı • 
şım; yamlmıfım .. Her an yeni bir 
ıztırabın iğnesi batarak yaşamak 
ve ıztırabını saklamağa mecbur 
kalmak, herkesten gizlemeğe ça
Iı,mak, yaşamak değil ... 

Lıi.kayıt gözlerin tecessüsü ka
dar müz'iç bir şey yokmut ! E
vet, bu etrafımda gezen, dolatan, 
konuşan insanlar, benim hayatı
ma, tamamile yabancı mahlUk . 
lar ... lztırabımla bir alakaları yok .. 
Lakin alık birı tecessüs, onların 
?Özlerini açıyor. Bilmek, anlamak 
ıstiyorlar. 

Neyi? Benim çektiğim istırabı bi 

• 
Yazan: Mahmut YESARi 

lir anlarlarsa, bana acıyacaklar 
mı? Hayır! Sadece onlara bir de
dikodu zemini olacak, o kadar •• 
Fakat bunlar, tecessüslerinde oka 
dar musır insanlar ki, günün birin 
de muhakkak öğrenecekler! 

Ben, bu köyden uzaklaşmalı
yım .... 

~eki, nereye gideyim! Ne yapa 
yım · Mukadderata hakim olmak 
kolay -~e~il... Mukadderatın yolu
n? ?egıştı~mek için çok kuvvetli 
hır ırade lazım .. O da, bende yok! 

Haziran 17 
Mestureye kısa bir mektup yaz

dım. Perşembe günü buluşaca
ğiz. Mestureyi göreceğim için se
vinmiyorum, içimde garip bir hü
zün var. 

Acaba, onu çok mu hasta gö
receğim? Aradan geçen günler, 
onun hayal'ni dimağımdan silme
di v~ ~ilemezler de; lakin hiç mi 
feklını, rengini değİftirmedi? 

Kendi d"mağımız, hafızamız, 

t.tlLLIYET SALI 13 MART 1934 

KUl...A.K - ... •.,.•r•••
Türkçe reçete!. 

• ,. 

IK y 
T opkapı Sarayı müze:i müdür 

muavini Osküplü İzzet Bey, Türk 
tababet tarihine çok kıymetli bir 
eser hediye etti: Hekimbaşı oda
sı, ilk eczahane, Başlala kulesi ... 

İKRAMiYE 

izzet Bey, kitabından bir nüs· 
hasını da bu sütunun muharririne 
göndermek liltfünde bulunmuf. 
Kitabın yapraklarını karıttırırken 
eski bir reçete gözüme ilitti: Bu 
reçetenin hususiyeti, tabii arap 
harflerile, fakat Türkçe olarak ya· 
zılıtı idi. İfte reçete: 

Mualecei türkileri beyan 
olundu. Ca 1231 

Karanfil Darçın silafı Ayva ile ter 
buğday buğday biye olunmu' 

22 22 mahmudiye 
dirhem 2 

Tudbut Sinameki yaprağı 
dirhem 2 buğday 15 
Kakulei sagir Havlican 
buğday 22 buğday 22 

Aka zencefil Surnican Şeker 
buğday 22 dirhem 2 dirhem 2 

İtbu ecaları cümlesini bir yere 
karıftırıp elli kağıda taksimi birle 
vaz'edip bir kağıt bir dirhem olur 
bir kağıdı gülbetekere yahut çi
çek suya karıttırıp n~ etmelü, a
mel edeler, günde bir kere istimal 
olunsa hoş olur". 

Bu enki vesikadan fUnu öğreni 
yoruz: 

Demek oluyor ki, yüz on dokuz 
sene evvelki hekimler, reçetelerini 
Türk dili ile yazarlardı. 

Gitgide, hekimlik ilerleyip, 
kimyevi ilaç nevileri çoğaldıktan 
aonra Türkçe reçete yazmak adeti 
de ortadan kalktı. Kendi kendime 
dütünüyorum: 

- Haydi, arabm eski çetrefil 
harfleri, reçete yazmağa müsait 
değiidi. peki amma, ya yeni harf
ler? Yeni harflerimizle niçin reçe 
te yazılmasın? Mukabili olınıyan 
yabancı kelimeler, aynen bırakıl· 
mak suretiyle Türk dilinde pekala 
reçete yazılabilir .... 

Bu fikrimi bir ahbabıma aça
cak oldum. Güldü: 

- Azizim, dedi, senin reçete 
dediğin tey, hekim ile eczacı ara
sında bir nevi şifredir! 

Ne hekim, ne de eczacı, bu •if
renin anahtarım hastanın eline 
vermezler! .. 

M. SALAHATTIN 

TEŞEKKÜR 
Kaybettiğimiz zevcim ve Babamız Per· 

tevniyal Vakfı müllevelli kaymakamı Os· 
ma n Beyin cenaze merasimine gelmek, 
bizzat ve bilvasıta taziyede bulunmak 
•Uretile kederlerimize İştirak lutfunda bu· 
lunnn muhterem zevata acılı kalbimizin 
derin şükranlarını iblağa muhterem gaze
tenjzin tavassutunu rica ederiz. 
(14354) Ailesi 

DAVETLER 

Turin klöp umumT heyet 
içtimaı 

Turing ve Otomobil klöbünden: Tür
kiye Turİn&' ve Otomobil Klöbü nizam
namesinin 6, 7, ve 8 inci maddeleri mucİ· 
hince nisanın 22 ıine müsadif pazar gü
nü öğleden sonra saat 15 te Perapalasta 
toplanacak senelik umumi heyet içtimaı· 
na merkez ve mürakabe heyetine dahil 
olan müe•seseler ve teıekküller reislerile, 
himi, müessis, fahri ve asli azalann ve 
iM.kai her elli azalık ıubelerin birer mÜ· 
messillerile hannnefendiler komitesi aza· 
sının teıriıfleri rica olunur efendim. 

bize ihanet ederlerse, ne diye in· 
sanlara kızıyor, güceniyoruz?. Ne 
diye ve ne hakla onlardan dostluk 
vefakarlık, arkadaşlık, hatta in
sanlık bekilyoruz? 

Mesture, ya hiç gelmezse? 
Budalaca şeyler düşünüyorum. 

Gelmez olmaz, muhakkak gelir. 

Haziran 19 
içime doğan felaket başıma gel 

di. Mestureyi iki saat bekledim. 
Vakit geçirmek için mendil, kra· 
vat, çorap aldım. Mağazadaki me
murların manalı bakışlarına aldı
rıf bile etmiyorum. 

Mesture gelmedi. Postahaneye 
uğrayıp mektubumu almadı mı a
caba? Bir bu ihtimal, kalbimi se· 
rinletiyor. Y almz, Mesturenin ao
kağa çıkamıyacak kadar hasla ol
ması ihtimali aklıma gelince dura· 
lıyorum. Bu ikinci ihtimale bağlan
mak ta çok acı ... 

Mesture, muhakkak bana cevap 
yazacaktır. Beklemeli! 

Manasız, fUUrsuz beklemeğe a 
lıştım. Günlerdir, haftalardır, ben, 
hep bekliyorum. 

Haziran 22 
"Hatıra defterinin bu sayfasına 

yapıştırılmış bir gazete kupürü. 
Başka bir tek satır, bir tek kelime 

inhisar idaresi bu sene en iyi tütün ye
tİ§tirenlere nakdi mükafat verileceğini lin 
ettirmiş, hu hususta köy ihtiyar heyetleri 
ne tebligat yapılmıştı. Hacıli köyünden 
Salim ağa bunun için Reji Müdürünün 
yanına çağnldı. Müdür Remzi Bey •ordu: 

- Salim ağa nerelisin? · 
- Kayalardan be beyim .. Te biz on 

ıenelik maciriz .. 
- Peki, sen Rumelide de tütün eker

miydin. 
Tabii be beyim; bu, bizim eski zanaa .. 

tımız. 

- Sen iyi tÜl'Ün yetiıtiriyorsun. idare 
iyi tütün yetiıtirenlere bu sene mükif:ıt 
verecek. 

- Ne yapayım mükafatı be paşam. Şu 
benim denk tütüncüğümü alasın, elime 
birkaç para geçsin. 

- Salim ağa; idare, senin tütününü 
de mübayea edecek hem de memlekette 
herkesin tütün yetiıtirmeıini teşvik için 
ikramiye verecek. 

- Ne gibi Müdür Bey? 
- Yani, meseli aa.ııa tütün bedelinden 

başka aynca yüz lira vereceğiz. 
ihtiyar adamın yeşil gözleri güldü: 

- Allah ömür versin pa§aDJ. Hüku
met bizi dütünür. Fakir fukaranın hali 
harap .. Bütün sene uğraııyoruz, ahyo
ruz elimize kırk elli banknot..Bu zenaat 
kolay değil Mülür Bey. Haçan fideı~n! C· 

keriz, onu sulamak var, mahıul yetiıın
ce gelirler takrir memurları, yazarlar faz. 
la fazla.. Ey, bakalım tütün bu kadar 
var mı be müsleman .. Dinlemezler. Abe 
sonram da kaçağa verirsiniz deyirler. 
Tübeler olsun. Tütün kurur. yapacak. 
11n onları hevenk, alacaksın oaçak albna. 
Gelirler memurlar, tartarla• hevenklerin 
bir kaçını, gene zam yaparlar. Lakin kö
tülükten değil Müdür Bey habnn kal
masın, iıküzar memurlar Yar ha.. Mecbur 
olur insan :ı:immeti doldurmak için köyÜ· 
rü, molozu toplayıp tütün diye getir
meğe .. 

Remzi Bey adamın hu izahatını fazla 
bulmut olmalı ki önündeki kağıttan ka· 
rıttrrdı ve araımdan iğne ile biribirine 
ilittirilmit bir tomar kağıt çıkardı: 

- Haydi git ınuameleni yapı.tt, tütü
nünü paraıını al.. 

Çiftçi sevine sevine odalarda kağıdını 
dolaştırdı, ve on denk tütünü için elli Ji. 
ra parayı alarak köyüne gitti. 

Köyde SalKıı ağanın da iyi tütün yetiş· 
tirdiğinden ikramiye alacağı ıayi olmuı
tu. Her kafadan seı çıkıyor, yerliler Ru
meliden gelen bu muharulerin açık göz
lülüğünü çekemiyorlar: 

- iyi insanlar oL$aydı givur1ar onları 
kovmazdL Aramıza karııtılar, bizim işi· 
mize kesat getirdiler. Diye dedikodu ya· 
pıyorlardı. 

inhisar idaresi ikramiye vermek için 
zürraın kaçakçılıkla bir alakası bulun• 
mama11 ıart olduğundan tetkikat yapb· 
rıyordu. Salim ağa hakkındaki evrak ta 
nahiye müdürüne havale edilmiş , müdür 
bu mesele hakkında tahkikat yapmak için 
köye gelerek muhtardan izahat istcmitti. 
Zavallı muhacirin hem tütününü elli lira 
ya ıabnası, hem de yüz lira mükafat al
masını çekemiyenler muhtarın kulağını 
büktüler. Satılmı§ dayı da nahiye müdürü 
Rahmi Beye (falan senesinde i şbu zur •
raın yedinde bir tabaka tutfulmuıtur) d:
ye ilmühaberi dayadı. Müdür gayet vic· 
danlı, vazifeşinas bir adamdı. Bu işin ha
kikatini anlamak için çiftçinin ifadesine 
müracaat etti; fakat işin çetinleşip, yüz 
liranın suya düttüğünü anlayınca çiftçi 
kederlendi. O gece muhacir takımı top· 
lanmış bir evde iıret ediyorlardu. Salim 
ağa da oraya gibniıti. içlerinden biri 
kadehe rakı koyarak uza~tı: 

- 1 ç be Salim ağa.. 
- Bu ihtiyar halimde bu zıkkımı İç· 

mem, lakin benim için ölmek lazım. Veı· 
içeyim de öleyim be Hasan ağa.. 

ihtiyarın keder ve muhtarın yediği halt 
la namusu lekelenmiş olması çok anna 
gittiğinden bir kadehle sarho! oldu: d' . 

- Cocuklar be .. Satılmış dayı k~E/nı 
köydeki çomarlara sattı. Bu Rohnu ';ı°" 
diyi iyi adam sanardırn.. Meğerse ? . a 
cılk yumurta imi~. Kızanlar ~lde sevı~~·
lerdi. Şimdi ağlaşrrlar fakir er. ıç 
olmazsa alacaktım biraz P~. yapacak· 
tım baınnızı sokacak bir evcegız .. 
Arkadaıian: 
_ Merak etme bir çaresini buluruz. 

l d -·111 
yazı ı egı. 

. Aliit .. 
Vülat sabıkadan Hançeri za· 

de atufetlu Tahir Beyefendinin 
kerimei iffet , vesimeleri Hanıme
fendi ile vüzerayi saltanatı seni· 
yeden merhum Siyret Paşa Hazret 
terinin mahdumları Hariciye neza 
reti celilesi hülefayi sabıkasından 
Halim Siyret Beyefend'.'nin emri
mesnun nakitleri, müşarünileyh Ta 
hir Beyefendinin Tetvikiyedeki 
konaklarında icra kılınmıştır. Ta
rafeyne saadet temenni ederiz. 

Haziran 25 
Başım ağrıyor... Batım ağrı

yor .. 
Fakat ağrı değil, çatlasa, parça 

lansa, gene ı;okağa çıkacağım · 
Yatakta bir leş gibi yatmaktan 

iğreniyorum; evin havası, beni ze 
hirliyor.... . 

Bir pelte g;·bi ya~amaktan artık 
tiksiniyorum. 

Miskin, mütereddit, korkak bir 
adam olup ezilmek, hayata ve İn· 
sanlığa karşı bir hakaret! 

Hayır! Acı, sert, erkek olma • 
lı ! 

Acımak, yok! Hislerinde, karar 
larında bocalamak yok!. Hadisele 
ri, örs üzerine balyöz sallar gibi 
kırıp, ezip hamurlaftırmalı ! Cılız 

Diye teselli vermek isteyince adam büs .. 
bütün taş ılı: 

- Rahmi Efendi ne bakar bu Satıl· 
mıırn sözüne .. Yazsaydı bu adam temiz· 
dir. Yırtacağım o ki yanları, lazungelir 
ki timdi vurayım muhtarı, müdürü de. 

Muhacirler, en ihtiyarlan bulunan 
Salim ağayı çok severlerdi. Aralarında 
fısır fısrr bir şeyler konuştular 50nra: 

-Salim ağa dediler. Madem ki o 
yaptı bu sütsüzlüğü biz de ona yapaca· 
ğız bir kahpelik. Muhtarın içmek için 
evinde tütün saklı .. Sezdirmeden git onu 
tütün müdürüne haber. Biz kollarız evin 
etrafını kaçırmasın.. 

..Ert:esi gün ihtiyar ata bindi. Daireye 
giderek muhtarın evinde kaçak tütün ol· 
duğunu söyledi. Köyle jandarmalarla ta
kip memurları geldiler. Satılmış dayının 
sandığında kırk kilo tütün buldular. Ya
pılan tahkikat neticesinde kaçak tütünü 
yakalanan muhtar işinden çıkarıldı. Ve 
yüz liraya yakın cezayı nakdi ile mahkiim 
edildi. Salim ağa, evvelce kaçakçılığı bu
hınmasından iyi tütün yetittinnesine rağ
men ikramiye alamadı; fakat/ muhta<ın 
cezayi nakdisinden muhbir 11fatile eline 
epeyce para geçirmitti. - O.N.-

Bugünkü program 
ISTANBUL: 

18: Pli.Jc. neıriyab. 19: Me•ut Cemil Bey 
tarafın.dan çocuklara DlN&l. Ajan• haberleri. 
1~: Türk muaiki netTİyab (Eftalya Sadi H. 
Sadi B. Refik B.) 21: Ajan.a haberleri•• borsa. 
21,30: Radyo orkealraaı • 

ANKARA: 
12,30: Ankarapalaatan nakil. 18: Orkeatra. 

18,40: Alaturka aaz. 20: Ajana .h.aberleTİ. 

V A R Ş O V A, 1415 m. 
17,55: Solist lıı:onaeri. 18,50: MU.sahabe, 19,20: 

Piyano ile aonatlar. 19,50: Pli.lıı: ile hafif mu•i
ki. 20: Mü.aha.be. 20.ZS: Aktüalite. 20,40: Spor 
vesaire. 21,0S: "Ka.ıın dütmanı., isim.\i Eyaler• 
İn üç perdelik operet temsili. 23: Pli.it. 23.30: 
Danı mu•iki.si. 24: Mü•ahabe. 24.05: Dan• 

muıiLd.ainin de•amı. 

BUl>APEŞTE,SSOm. 

17: Ufae1klar• ınahıuı neırirat, 18: Telefu.n
ken sramofon pli.kları. 18,50: Ders. 19,20: Pi
yano kon•eri (Vladigero..- bizzat kendi eserle
rini çalacaktır J. 19,50: Mü•ahabe. 20,30: Pet· 

te opera bina •ından naklen Mozart'ın '" FIGO
RONUN DOC.ONO,, opera ternıili . Müteakıben 
Siıan. muıikiıi. 

VIYANA, 507m. 

17,.20: Genç kızlara mahsu• neıriyat. 17,40: 

Çocuk mürebhi7elerine ta••İ1e1er. 18,20: Hali 
hazır Avustı.ırya.lı be•tekiı.rlarının eserl~rind.e:n 
parçalar. 19,10: Cöz naııl iyi muhafaza edilir. 
20: Popüler Avus turya operal arından parçala r . 
21,15: Paula Crozıer kendi eıerlerinden. 22ıl(): 
0 Beethoven'in tecrübeleri'' iaimli temsil. 23: 
Akt am haberleri. 23,15 : Sen Florian k iH•es in .. 
d en orı konıeri. 23,45: Danı pli.kları . 

B Ü K R E Ş, 334 •• 1875 m . 
13: Borıa haberleri. - Pl.ik. 14: Haberler.

P lak. 18: Motoi orkes trası tarafından konıer. 
20: Oniversita dersi , 20,20: Pl.ik. 20,45: Kon• 
feranı. 21: Radyo orkıtraaı tarafından senfo
nik &ronıer. 21,45: Romanya iizerine Fran~ız 
•e1a Alman lisani1e konferan•. 22: Senfonık 
lı::on•erin de•amı. 22,45: Haberler. 

8 R E S L A U, 316 "" , 

K t 
' 

tarafındaa aık tarlaları. 20 : Mıl-
19: uar e 

I
• · t 21. Günün kıaa h a berleri. 21,10: 
ı neırıy• . • 

Umumi halk dan•ları . 22,10: " W erk•erra t ., İ· 
ıimh •kc!ıç. - Ha.herler •• saire . 24: Danı •e 

ei'lenceli mu•İk.İ. 

YENi NEŞRIY AT 

Anado!uda eski çocuk oyunları 
Konservatuvar Müdürü Demirci oğlu 

Yusuf Ziya Beyindir. Yıllardan l>ı!ri Ana· 
doluda yapmakta olduiu (fol.klor) araş· 
tımıalarında toplamıı ve yazmııtır. 

Yüz iki sayda tutan bu kitapta altmış 
tane çocuk oyunu vardrr. Türk orijinali· 
tesini ve milli kültür zenginLiklerini göı· 
teren bu kıymetli e•eri herkese tav•iye 
ederiz. 

sazları, hasta dallan, rüzgar kırar. 
Fakat şiddetli rüzgarlara, boral~
ra göğüs geren kayalara, ne tesır 
edebilir? 

Zannederim ki aklım, biraz geç 
batıma geldi. Ne zararı var? Ha.· 
yat, tahmin edildiği kada~.1?.sa hır 
yol değildir. Daha çok yurunecek 
yolumuz var. 

Haziran 30 
Uç gündür eve uğramayışıma 

annem çok merak etmiş! Eskiden 
olsaydı, bu haklı anne şefakatine 
kızardım: 

=Beni çocuk yerine koyuyor • 
sunuz! 

Der, hırçınlaşırdım. 
Fakat bugün annemin sitemle • 

rine, endi,elerine güldüm. Annem 
hayretle yüzüme bakıyor: 

- Seni bugün pek değitmiş gÖ· 
rüyorum. 

Annemin çene:ıinden tuttum, ok 
şar gibi sıktım: 

Ne gibi değişiklik? 
Bu, tavrım da annemi korkut 

muttu: 
- Yoksa içtin mi? Sarhoş mu

sun? 
Kahkaha ile gülüyorum: 
- Hayır, içmedim! arhoş de • 

ğilim! 
Annem, korkak korkak gerile • 

yor' 

S U M E R SINEMA'da 
(Eski Artidik) 

Yann akşam ilk defa olarak 
nefis şark ıları herkesin ağzında 

dolaşacak olan 

TALİ Kuşu 
mükemmel ve zengin komedi 
müzikalini gösterecektir. 
Baş rolde: 

GUST AV FROEHLICH 
Rejisörü: Geza von Bolvary 

Musiki: Robert Stolz 
İlaveten: FOX JURNAL 

Buglin ve yarın son 
HARP filmi. 

olarak: 
(14378) 

15 Mart Perşembe akşamı 
TOR K sinemasında 

Cazihedar yıldız 

FLORELLE 
ve Pariı sahnelerinin en 

komik artisti 

DUVALLES 
Mevsimin en gllzel komedisinde 

BİR SAATLiK 
MiL YON ER 

KAHKAHA • NÜKTE - NEŞE 
Bir Pathe Natan filmi [14376] 

Yarın akıaın aaat 21 de 
SARAY ( Eski Glorya )da 

Meşhur ve dehakar viyolonist 
ERİCA MORİNI tarafından 

BÜYÜK KONSER 
Prcgramda: Paganini, Tartini, 
Mendelaohn, Bach, Beethoven, 
Mozartı Couperiu ile Moise Pa
ganini'nin meşhur fantezisi 
(4 ndl kordda) biletler evelden 
alınabilir. Fiyatlar: 75-100-150 

ve 200 Kr. (14380) 

ISTANBUL BELEDiYESi 
Sehir Tiyatroıu 

Bu akfam 
saat 19,30 da 

rsTANBUL 
EFENDiSi 

Yazan Müsahib zade 
Celal 

Umuma. 
1212 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Cumadan başka günlerd~ saat 
(2,30 dan 6 ya) kadar htanbul 
Divanyolu No. 118. Kabina tele· 
fon : 22398. Kışlık ikametgah 

Telefon 42519. 
121J 

•iliy 
Asrın umdesi " MiLLiYET" tir . 

ABONE ÜCRETLERİ : 

3 aylıiı 
6 

" 12 
" 

Türki1e için 
L. K. 
4-
7 60 

14 -

Hariç için 
L K. 
s-

14-
28-

Gelen. e.-ra.lr: seri •erilmez.- Müddeti 
ıeçen nü•b.a.1-r 10 kuruıtur.- Gazete •• 
matbaaya ait iıler için müdiriyete mil• 

1 
raca.at edilir. C&a.2etemi:ı ili.nlann mea•u· 

~:i kabul etmez. • 

-= 
- Peki amma, senin bu halin • 

den bir şey anlamıyorum. 
Bıqımı annemin yüzüne yaklat• 

tırdım, ağzımı ...,,.~-ı.._,, 

-Hobi 
Dedim. 
Annemin gözlerindeki korl<u bii 

yüdü, yanaklarında hafif bir perıJ 
belik uçtu: 

- Sende bugün bir gayritabii!İ. 
var, Hüsrev! 

Onun merakını, enditesini yatı' 
tırmak istedim: 

Hayır! Bugün, netem var, o 
kadar ... Tam istediğim gibi bir 
memuriyet buldum. 

Annemin rengi yerine geliyor ' 
du: 

- Bunu evvelden söylesene! .. · 
insanı üzmek olur mu? Vallahi h6 

lecanım tutmuitu. Nerede meınu ' 
riyet buldun? n'8llah , İstanbul • 
da ya? 

Gözlerimi kapadım; 
- Maalesef değil.. 
- Ah, bu fena! 
- Hayır ... istikbalim içm 111"' 

Bir müddet taşrada dolaşacağı~·{ 
lstanbulda tembelliğe alıftım, kıl 
lendim kaldım. 

Annem, tafsilat istiyor; ben, '? : 
nu tatmin edecek cevaplar verı 
yorum. Fakat için için öyle gülü ' 
yorum ki ... 

(Devamı varl' 
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Tayyare gemileri ve silah yarışı 
Hiç fÜphe yok ki, tayyare ge

ınileri deniz ve hava kuvvetleri
nin en mühim cüzüleridir·lçlerinde 
~enit init kalkıt meydanlarına ma 
lık bulunan bu gemiler, yirmi, o
tuz tonluk bacımlarına rağmen, 
saatte elli altmıf kilometre süratle 
seyredebilecek kabi:liyettedirler. 
'Tayyare gemilerinin böyle yük. 
sek seyir süratine malik olmaları 
onların aıkeri kıymetleri noktasın 
dan değildir. Bilakis bu süratin 
lüzumu teknik mülahazalara da
Yanmaktadır. 

Bu yüksek süratten maksat, 
tayyarelerin init ve kalkıtlarını 
kolaylatmaktır. 

Tayyareler havalanırken, gemi 
olanca hızı ile rüzgarın aksi cihe
tinde seyrederek, tayyarelerin de
nize ve havaya nazaran yüksek 
hir ailrati niapiye oimalarmı te
inin eder. Keza tayyarelerin ini-
1inde de ayni tekilde seyrederek 
ını, sahasının n'spi uzunluğunu 
UZabnıf olur. 

Dünyanın en büyü)[ tayyare ge 
ınilerine malik olan devlet Ameri 
kıldır. Yukarda reımini gördüğü
müz "Sarratoga" Amerika donan
lnaammdır. 

"Sarratoga" 33000 ton hacmm 
da, 270 metre boyunda bir gemi
dir. 

180.000 beygir takathıdeki tur 
bin - Jeneratör grupu, gemiye sa
atte 60 kilometrelik bir seyir aür
ati verebilmektedir. Geminin tay
Yarelerini hangarlardan üst güver 
teye çıkarmak, denize düJenleri i
çeriye almak için müteaddit uan
sörler, vinçler vardır. 

Büyüklükle " Sarratoga ,. dan 
&onra gelen ve gene Amerika do
nanmasına ait bulunan daha iki 
gemi vardu: (Lexington) ile 
(Langley). (Langley), 25.000 ton 
luk "Lexington" dan daha küçük· 
tür. 

, Büyük donanmaları bulunan 
devletlerin hepsinde bu gemiler
den vardır: İngiltere, Fransa, ltal 
Ya, Japonya .. 

'Tayyare gemilerinin en büyük 

Dünyanın en büyült tay yare gemiai "Saratago" 

mahzurları yalpa yapmalarıdır. yalpayı durduracak "Jiroakop" 
Bu mahzura karfı, yeni gemilerde tertibatı yapılmaktadır. 

Pilot brövesi alanlara 
ikramiye 

Fransa, gençliğin hava turiz
mine göstermekte olduğu alakayı 
daha ziyade körükliyebilmek için 
1934 hava bütçesine, bir ikramiye 
faslı koymuttur. On aekiz yafm
~an yukarı ve otuz Yatından ...
gı olan her Fransız kendi nam ve 
hesabına pilotluk brövesini aldığı 
takdirde 1500 franklık bir müka
fata hak kazanmı9 olacakbr. Dev 
Jet hesabına havacılık tahsil eden 
ler bu ikramiyeden istifade edemi 
yeceklerdir. ;.ıı. 

lngiltereda hava gUnU 
İngiliz imparatorluğu Hava 

Cemiyeti 24 Mayıs günü için bir 
"Empir Air Day" hazırlamaktadır. 
O gün her İngiliz istediği hava 
meydanına, istediği tayyare fabri
kasına girebilmek, gezebilmek hak 
kına malik bulunacaktır. 

5 milyon dolarlık -
yeni bir balon 

Amerika Birletik Devletleri, 
"Va,ington" ile (Cap) arasında 
bir hava yolu tesisine karar ver
mittir. 

Brezilyadan geçeçek olan olan 
bıı yolda tayyare yerine kabili
ıevk balon kullanılmasına karar 
verilmittir. Bu makratla Nafia Da 
ireıi 5 milyon dolar tahsis edecek 
tir. Yeni kabili'sevk balonun bo
yu: 155,50 metre; kutru: 36,26 
metre; gaz hacmi: 106,412 metre 
mikabı; bot iken sikleti: 67.044 
k1ogram olacakbr. Her biri 650 
beygir kudretinde sek'z motoru 
bulunacak; azami 160 kilometre 
süratle süratle seyredebilecektir. 

Bı.lonun, her seferini 120 saat
te yapabileceği ve 20 ila 30 yolcu 
ii" 5000 kilogram e9ya tafıyabile
r~"\i ümit edilmektedir. 

_.. ··-rz· "'\. .. . .. f-·- ... .. .. . / 

ASKERi TAYYARELER 

''MUREAUX- 170. C-1.,, AVCISI 
"Mureaux - 170 C - 1.", 1932 

Tayyare salonunda tethir edilmif 
bir Fransız avcısıdır. Bu tayyare· 
nin S. T. Ae. de geçirmit olduğu 
tecrübelerde verdiği evsaf, onun, 
iyi bir avcı olduğunu göstermittir. 
Bu evsafın bazı kıymetleri tunlar
dır: 4.750 metre irtifaındaki sür· 
at: 375 kilometre; irtifa gayesi: 
10.400 metre; bu irtifa çıkış müd 
deti: 28 dakika, 46 saniye. "Mure 
aux - 170. C - 1" avcısının askeri 
teçhizab iki adet makineli tüfek 
rle bir telsiz cihazından ibarettir. 

Kanat kısmı. - Monoplan o· 
lan tayyarenin, kanadı iki kısım
dan tetekkül etmiştir. Gövdenin 
iki yanında kalan bu kı!ımların 
her biri, gövdeye ikişer kirit ile 
tutturulmuttur. Gerek iskeleti, ge
rekse kaplaması tamamen madeni 
olan kanadın i~tında kullanı· 
lan halita "L. 2 R." dir. 

Kanatçıklar. - Aynen kanatla 
nn inşaabnda olan kanatçıklar, 
idareye kolaylık olsun diye tavizli 
dir. 

Gerek kanat kısımları, gerek 
kanatçıklar her hangi bir muaye
ne tamiri mümkün kılabilmek için 
hücum cephelerinden sökülüp ta
kılabilir parçalıdırlar. 

Dikmeler. - Tayyarenin iki ta 
rafında, kanat kısımlarını gövde
ye irtibatlıyan, mail vaziyetli, iki· 
ter dikme vardır. 

Gövde. - Yarım beyzi maktalı 
o1an gövde dört kiritlidir. Kapla
masiyle beraber, kanat gibi, tama 
men madenidir. Motorun bulundu 
ğu kısım ile diğer kısmı birbirin
den ayıran bir yangın bölmesi var 
dır. . 

Uçuf kumandaları. - Uçuf ku 
mandaları. kablo yerine, bir ta
kım ince borulardan müte..,kkil
dir. Bu borular b'.Jyalı yatakları 
bulunan kulakçıklara ulaşmakta
dır. 

Kuyruk takımı. - Kuyruktaki 
takımların da i11?&tlan kanatla
rınki gibidir. 

İniş takımı. - lnit takımı, bir-

birinden müstakil ve her birinin 
V teklinde bacakları bulunan iki 
tekerlek ile mafsallı bir kuyruk 
mahmuzundan ibarettir. 

Tekerlekler üzerinde, uzun se
yirli amatisörler ve bava ile çalı
fır frenler vardır. 

Motor grupu. Tayyarede 
500 beygir takatinde "12 Xbrs" 
tipinde bir (Hispano Suiza) 
motoru vardır. Bu motoru besle
mek için, tayyareye, uçuşta kabili 
terk olan 315 litrelk bir depo ta
kılmıttır. 

Pervane. - Pervane madeni
dir; ve göbeği üzerinde, hava mu 
kavemetine karşı bir takye vardır. 

Tayyarenin boyu. - Kanat U· 

zunluğu: 11,380 metredir; tafıyıcı 
satıh; 19,560 metre murabbaıdır; 
gövde boyu: 7,900 metredir. Boş 
iken siki eti: 1199; dolu iken: 
1670 kilogramdır. 

Evsafı. - 4750 metre irtifada 
sürati 375 kilometre; 6500 metre
de 370,5 kilometredir. 1000 metre 
ye çıkıtı 1 dakika 19 saniye; 4000 
metreye çıkıtı5 dakika 3 saniye 
6000 metreye çıkıtı 8 dakika 5 ıa
niyedir. İrt:fa gayesi 10.400 metre 
bu irtifaa çıkıt müddeti 28 daki
ka, 46 saniyedir. 

( Mizah Köşesi ) 

.• 

Yirmi sene sonra 
Stratosferde tetkikat yapan bir alim 

o ... ..il. 
~ OiN°ı 

.>:f-~~Jd'\r,, O~T'~~~---

-Bu da ne? 
- Belki yirmi sene evvel havalanıp buralaTda takılıp kalaıJ 

biridir! 

Telefon parasından 2 pavyon 'VI. Y evtiç misakın ehemmiyetini anlattı 
(Başi 1 inci sahifede) 1 nin ba~ında bulunan Muhittin Beyin 

iti fekilde mevzuu bahsolmuştur: j ve gerek fehir meclisinin memleketin 
Maarif vek&leti, evvelce beledi .. umuru sıhhiyeıi üzerinde ne \tadar ti .. 

Yeye bir tezkere göndenniı ve yeni tiz oldukları görüldüğünü kaydede • 
belediye bütçesinde hastahaneler mas· rek bunun herhangi biri tarafından 
•afının nok8"n göstcr;ldiği Öğrenildi Maarif vekaletine yanlış aksettirilmit 
İi:inden bahisle bunun eski seneler mik olduğunu, Ankarada i~e~, laznn ge· 
darına çıkarılması ve ayni zamanda !enlere bu hususta verdığı ızahatm on 
"f ıp fakültesine yardım olmak için ye !arca da kanaatbahit görüldüğünü söy 
>ıi bütçeye yÜz bin lira ilavesini ve Jemittir. 
Cerrahpa§Ada bir paviyon inıası te • Muh "ttin Beyin beyanatı 
menni edilmitti. Belediye hesap işleri Muhittin Bey de, Cevdet Kerim. ~e: 
müdürlüğü, bu yÜz bin lirayı bulma • yin teklifine makamın iıtirak ettıgını 
ia imkan görmemif ve bir çare bulun- kaydederek demiştir ki: 
tnaıınr -hir mecliaine arzetmittir. " T 1 f ·· · d f 1 alı ~ - e e on ucretın en az a -

Cevdet Kerim Beyin beyanatı nan mikdarın belediye heaabına ah<>· 
Şehir meclisinin dünkü içtimaı,,,. neler tarafından teberrü teşebbü•üne 

da, bu tezkerenin bütçe encümenine giritilmiıtir. Ben de iliıve etmek iste-
havalesi takarrür ehniş, fakat bu sıra rim, hastahanelerde aervia azalma • 
da Cevdet Kerim Bey söz alarak de· mış, bilakia Tıp fakültesi heyeti etib· 
tniştir ki: basının ittirakile takviye edilmittir· 

"Bütçenin vaziyetini hepimiz hili· Bütçede indirilen mikdar İafe mikda· 
)ot-uz. Bunun bütçe encümenine ha· rmdan ve yeni §erait içinde fuzuli gö 
he.lesinden herhangi bir faide müla· rülen masraflardan ileri gelmekte • 
..,"-za edemiyorum. Kabilse heyeti u • dir.,, 

lltn.İyede buna imkan bulunması la· Neticede hastahane masraflanrun 
~llııdır. Ben, ıahsen, bu seneki büt • mahiyeten i~dirilmiş olmadığı anlaııl 
(e~zden iatenen mikdarı değil, dört ınıt ve telefon paralarının karşılık 
e. lıırini bile ayırmak imkanını göre- gösterilmek suretile Haoeki ve Cerrah 
~•Yonun. Diğer taraftan bunun temi paşa hastahanelerine birer paviyon in 
tti gerek tehir haatahaneleri için, ge• fASI imkanının tayini muvafık görül -
~k, vilayetimize feref ve faide veren müttür. 

ltiver•ite tıp kıamı için de bir zaru· Görülüyor ki fazla telefon ücretJeri 
•et halindedir. Şu halde yegane çare nin Tıp fakültes;ne ta.hsiai hakkın-
•tıcak, telefon tirketinde biriken faz daki umumi kanaat, Şehir meclisinin 
la Paraların ııene bu tehir halkı için bu kararile de takviye edilmiş olu • 
Çok zanıri olan bu işe, aboneler tara· yor. Bir taraftan Tıp _fak~l~eain". yar 
fından tahsiainin bir tekle bağlanma- dım ı'mkanı bulunacagı .rıbı, .şehır ve 
•ınm temini olabilir. d • h tıp alemimiz de iki yenı pavıyon .. 

Milli ve içtimaı er itte en önd k' 
yürümek müaabaka11nda de.Una biri e ha kazanıyor. demet •.r.. . . 
ciliği muhafaza eden latanbu) halk~ Diğer taraftan bu fıkır ,e~~ız. -
tun aeve seve bu ite muvafakat ede • deki doktorlar arasında da buyük bır 
ceği muhakkaktır. Ben görüştüm, hu alaka uyandırmıştır. Bu bahiste fi • 
>ıun için iki tekli hal gösterdiler: kir serdetrneğe salahiyettar doktorla 

t _ Kanun ile. nn ve hocaların hemen hepsi de Tı!' 
fakültesine yapılacak yardımın en 1• 

sabetli. bir karar olacağını söylemek 
tedirler • 

2 - Hak sahiplerinin teker teker 
belediyeye veya göaterec~ği ~ir mak_a 
'l>a haklarını hibe ettıklenne daır 
t1thriri müracaatlarile. 

Kıymetli ve muhterem matbuatı • 
tllı2 vaartasile yapılacak olan ve ya
l>.1lmakta bulunan netriyat ta, )ıe~fe 
»leriınizi bila istisna bu hayırlı ıtte 
•ekalıete sevkeder. Binaenaleyh Cer· 
r"~Paşa veya Hasekide ~ir veyahut 
~1 hastahanede birer pavıyon. yapma 
t~. karar verelim ve halkın ala~aama 
~llr-acaat için de bir büro tetkıl ede 
ltrı. Bu it intaç olunsun.,, 

Avni Bey diyor ki.: . . . 
~Vni Bey söz alarak demııtır !<•· 
- Cevdet Kerim Beyin nokta.ı na 

~rına aynen ittirak ederim. Y ":!ruz 
t &.arif vekaletinin tezkeresindekı ~as 
d~h.e.n." •. ınasraflarının yeni bütçed.e ın 
.llildıgı noktaama temaa etmek ıste· 
~· Daimi encümen tiındiye kadar 
ıç bir bütçede haat~hane masrafla • 

~ııa dokunmamıştır. Yalnız iaşe mad· 
t eler; ucuzlamıttır. Yapılan tenzil~ • 
1 m hundan mütevellit olduğunu soy· 
"bıek i t · s erun .. ,. 

Ce.det Kerim Bey, gerek belediye 

T evlik Salim Paşa da ayni fikirde 
Bu hususta Tıp fakültesi dekanı 

Dr. Tevfik Salim Pata ile de görÜş -
tük. Tevfik Salim Pata bize dedi ki: 

- "Tıp fakülteai; büyük bir inki: 
ıaf başlangıcındadır. Bir çok ecnebı 
hocaların da inzimamile çok kuvvet • 
lenmiş olan tedris heyeti, bugün faa· 
liyetlerİnin büyük bir kısmını latan· 
bul halkının sıhhi hizmetlerine has -
retmişlerdir. Buradaki tehir ve hüku· 
met haatahaneleri Personel itibarile 
çok mükemmelleımiştir. 

Fakat gerek yatak adedi ve gerek 
haıtahanelerimizin sıhhi tesisatı me -
deni bir halkın ihtiyacını temin et • 
mekten çok uzaktır. 

Hükiiınet devlet bütçesinden bü • 
yÜk fedakarlık yapıyor. 

latanbul halkının hakkı olan bu te 
lefon parasının en iyi sarfolunacak 
yeri zannımca bu müesseselerin ik .. 
mali hıısusdur. 

Binaenaleyh paranın mevzuu bahia 
vaziyette sarfı fikrini büyÜk bir sevinç 
le kartılarım.,. 

- (Başı 1 inci sahifede) 
bunlardan mütevellit taahhütlere isti 
nat ve beynelmilel rabıtalann kuvvet 
lcndirilmeai aulhün milletler ceTD.İye· 
tine ve onun miaakm.a merbutiyet yo
lunda inkişaf etmekte bulunduğunu 
ehemmiyetle kaydetınittir. Mumaileyh 
bu münasebetle bazı devletlerin Mille ' 
ler cemiyetini terketr.ıiş olduğuna, dört 
ler miaakınm akdinden ve küçük iti • 
laf ıniaakmın imza ve ta.adikmın yıl· 
dönümünden bahsetmittir. 

Nazır umumi ve müşterek bir ali.
ka ve menfaat arzeden bütün meaele 
lerde mevcut olan noktai nazar ayni
yetinin kiiçük itilafın mütterek bir ai 
yaset takip etmiye ve merkezi Avru
pada iktısadi ve siyaai münasebetleri 
inkitaf ettirmeğe kat'i surette azmet 
miş olduğunu iabat etmekte olduğunu 
söylemittir. 

Nazır sözüne devamla demiştir ki: 
Yugoslavya bütün milletlerin sul· 

ha olan haklarına .hü~et ve komıu· 
larnun haklanna ~"'.' bılhasaa riayet 
eder. Fakat kendıaıne kartı da ayni 
auretle hareket edilmesini haklı ola • 
rak iater ve bunu temin için bütün 
kuvvetiyle çalışacaktır. Hükiimet re· 
çen temmuz ayının dördünde müteca 
vizin tarifine do.jr olan Londra muka 
velenamesini işte bu zihniyetle imzala 
mıştır. 

Balkanlar 
Bu mukavelenamenin ıulhün ten

aiki makaadiyle mütemadiyen sa.rfedil 
mekte olan mesai zincirinde huıusl bir 
manası vardır. Balkan milletlerinin 
mukarenetini temin makaadiyle dah:ı 
kyuvvetli bir faaliyet aarfı bu mesai· 
nin tabii ve içtinabı nakabil neticesi 
olmuttur. Gerek Balkanların vaziyeti 
ve gerek Avrupanın umumi vaziyeti 
bizi bu mukare;,ete doğru sevketmit 
tir. 

Cihanı idare eder mevkide bulunan 
bazı mileltlerin tatbik etmekte olduk 
ları usuller farkı Avrupanın küçük 
milletlerini yekdiğerlerini mütekabilen 
tutmaya ve biribirlerine mütekabi1en 
yardım etrniye aevketmittir. Küçük i· 
tilafm teşkili muvaffakıyeti elde edil 
dikten sonra ve bununla müvazi ola -
rak ve siyasıi faaliyetimizin bir mü
temmimi mahiyetinde olmak üzere sı
ra, Balkanlarda sulhün tensiki ve teş 
riki mesaide bulunmıuı için bir an • 
!atma vücude getirmiye gelmittir. Bal 
kan siyasetimizin ihtiyatkar gayesini 
hiç bir zaman gözönünden uzak tut -
mayan Yugoslavya hükiiıneti, Balkan 
devletleri arasında bir itimat havası 
yaratmak üzere çalı§!Dak ve teıriki 
mesaide bulunmak ve keza Balkan ma 
zisinin feci izlerini silmek için sarfı 
gayret eylemek bahsinde hiç bir fırsa 
tı kaçırmamııtır. Geçen ilk bahardan 
beri Cenevre 1 de ve yazdan beri Lon .. 
drada beynelmilel telikiklerde umu
mi me&a.İye iıtirak etmekle beraber 
Yunanistan, Türkiye ve Bulgaristan 
ile, müna.aeebtlerimizin daha iyi bir 
surette inkişaf etmesini ve müıterek 
mesaimizin Balkanlarda vaziyetin tar 

1 •İni makaadiyle tensik olunması im - 1 bir Balkan itilafıdır. Misakı imza ctmiı 
1 kanlarını araştırdık. 1 olan devletler sulhun tanini maksadiyle 

Yugoslavya - Bulgaristan hali huırda Balkanlarda mevcut erazi 
Yugoslavya hükiiınetinin uyanık 0 ıtatucosunu temin ebneyi teahhüt ve bü-

lan dikkati ve devamlı mesai&i, Bul· tün Balkan hudutlarının emniyeılini mÜ· 
gariatan krallığına doğru teveccüh et tckabilen tekeffül ve dolaymyle misakı 
miştir. Biribirine o kadar yakin olan imza etmem.it olan Balkan devletlerinin 
iki komşu millet ara.smda, bundan pek hudutlarına da riyaeti teahhüt eylemekte 
az bir zaman evvel mevcut bulunmuf dirler. Miıak.a hakim olan fikir Yugoslav 
olan münasebetleri pek ili biliyonu- yanın ananevi siyasetiyle temamiyle a-
nuz. henk halindedir: Balkanlar, iatiklallerini 

Yugoslavya cesaretle mukarenet müreffeh iatikballerinin zamani gibi mu· 
yoluna girdi, bir takım fedakarlıklar hafaza etmek hususunda müt,\dikan mu· 
kabul etti. Bulgaristanla olan müna- tabık kalmıı olan münhasıran Balkan 
sebetlerinde daha iyi günler bekledi. ınilletlerinindir. 

Yugoalavyanm arzu etmekte ve Arnavutluk ve Bulgaristanın imza et· 
Bulgaristana karşı takibini istemekte menıit olduğu misak bu tekli ile bir ta• 
olduğu mukarenet ve teıriki mesai si klDl itirazlan davet edebilir, fakat unut-
yaseti emniyet ve aükun hissinden mül mamak li.zımdrr ki bu misak Balkanlarda 
hemdir. devamlı ıulhu ve emniyeti tensik makıa-

lıte Yugoslav milleti evvela. Bel • diyle ya.pılımı olan ilk ve yegane teteb· 
grad istasyonunda ve aonra Ekaınog • büstür. Miaak ıimdiki şerait t.lıhtında te-
radda Yugoslav ve Bulgar .kra!l~ .'!'" hakkuk ettirilebilecek ıeylerin azamisi· 

b la 'lk ı kk b y dir. Bizim arzumuz daha ı'leridedir. Faali· rasmda vuku u n ı te a ıyı o 
le bir biale selimlamıtlır· Bilha11a yetimiz burada duramaz, misak Balkan· 
Yugoslav milleti geçen kanunuevvel !arda müıbet bir itilaf ve ıulh ıiyasetİ· 
aymda Bulgar kralı Boris ile kraliçe nin aletidir ve böyle olmaaı lazımdır. Bu 
Jooanne Yugoslavya kral hanedanını misak sulhu ve emniyete r;ayeti teahhüt 
resmen ziyaret ettikleri sırada kendi.. ıekline ·~ta v_e um~ bir itil~fa ve 
!erini bilhaaaa alkıtlamıştır. Bulgar tetriki mesaıye dogru goturmektkdır. 
milletinin bu hisleri anlamı§ ve buna Misakın ihlas ile kabul etmek VJ' hadim 
dostane mukabele etmiş olduğunu olmaıı lazım gelen ihyakar gayenin tefsi· 
memnuniyetle gördük ve işte biz ıulhü rinde ve her türlü gizli düşünceleri at
ve daha mesut günü bir istikbali böy mak lazımdır. Dostane bir ıurette tehir 

ve eyi bir ıurette tatbik edildiği takdir· 
le bir tekilde arıyoruz. de bu muahede Balkanlarda entirika mÜ· 

Yugoslavya~.ın B'.'lkan siyaaetİDİ!' 
mazide derin koklerı vardır ve bu .,. cadele ve ıürpris siyasetine nihayet ve· 

b . recektir. ya.aet onun için tr ananedir. 
Yugoala.v hükumeti böyle bir Bal 

kan siyasetinin milli hürriyetin bir 
garanti ve daha iyi bir istikbalin za .. 
manı olduğunu adeta sevkitabii ile 
anlamaktadır. Bu sebepten dolayı ne 
reden gelirse gelsin ecnebi mütearrız 
!ara ve onalrın Balkanlardaki fUUrıuz 
müttefiklerine kartı sonuna kadar mü 
cadele etrneğe azmetmİ§ olmakla be 
raber Balkanlann halaa istiklali için 
bütün Balkan milletleri ile uzlqma· 
ya ve beraberce çalı~maya daima hi.
zırdır. 

Müzakereler 
·1 -~ 

Kral Alexandr'ın ve kraliçe Mari· 
nin Dohrice ve Korfu seyahatlerinin 
ve Kral ve Kraliçenin Sinaia, Eux.inog 
rad ve lstanbula yapmıı oldukları ta· 
rihi ziyareti hatırlatan "bu noktada 
bütün mebuslar ayağa kalkarak kra· 
lı uzun uzun alkışlaınıtlardır,, nazır, 
bu ziyaretleri müteakıp hemen bir Bal 
kan itilafı akti makaadiyle mesul hü
kumetler araamda müzakerelere gi -
rİ§IDİf olduğunu beyan ehnif ve demit 
tir ki: 

Balkan anlaşma misakı 
" Bu müzakereler şubat ayının bidaye 

tine kadar bilafasıla devam etmit, Bele· 
rad'da hitama ermit ve Atina'da 9 ıu
batta Balkan anlaıma miıakının imzası
na müncer olmuıtur. Bu misakın esas ve 
gayeıi Balkan yarlD1 adasındaki devlet· 
!erin hudutlarının emniyetini ve devam· 
lı bir sulhu tensik etmeyi iatibdaf eden 

Misakı doğrudan doğruya veya dola· 
yıaile her hangi bir millet aleyhine mÜ· 
teveccih bir ittifak adebnek doğru de
ğildir. Misak daha yüksek bir Balkan si· 
yaseti maluadiyle Balkan ıulhunu ve 
Balkan emniyetini istihdaf ebnektedir. 
Bu, her hangi bir devlete kartı husumet 
mi demektir? Bütün Balkan işlerimizi ve 
bütün ihtilİlflanmızı birbirimizle uzlaşa· 
rak ve hayırhahane hareket ederek biz 
Balkanlılar kendimiz baletınek istiyoruz. 
Balkanlarda kim olursa olsun ıiya.si ale
ti olmama" ve tevlit edecği menfaatler 
ne kadar cazip oluraa olaun hiç kimsenin 
gayelerine hizmet ebnemek bizim naza. 
nıruzda salim bir siyasettir. Bundan baş· 
ka her türlü siyaset zararlı ve tehlikeli
dir. Bize lazım olanlar,,; ve gavgaları Ü· 
zerine emniyetli. bina etmek iatemenin ne 
kadar meıum olduğunu gördük 

Yugoslavya ınisala herkese kartı tenu 
ıniyle dostane bir niyetle ve yiı'kaek b;r 
müıterek Balkan siyaseti gayesine uz
laşmak maksadiyle imzalamıttır. Yugoı· 
lavyanın bilaiıtisna bütün Balkan dev· 
)etleriyle dostane münasebetlerde bulun· 
mamakta olduğu iddia edilemez. 

Yugoslavya Balkan milletleri ile git. 
gide sıkılaşan bu dostluk ve .teıriki me
sai siyasetine devam edecektl.r. 

Daha ileri 
'Arnavutluk i•tiklalinin memleketi ge

rek Balkan camiasına, gerek beynelmilel 
camiaya mümkün olduğu kadar faydalı 
azasından biri haline getirecek ıurette 

Sinirleriniıi 
ft\Uhataıa ic;ln 

ıamao,ile mahıııtıu.I 
olan 

&rom ura\ 
.. K.nol\ • 

tarıini Yugoslavya siyasetinin ve meW 
sinin samimi bir temayülünü te,kil eder , 

Habsburg hanedani 
Hababurg hanedanının tekrar salta· 

nat maıkamma getirilmesi meselesine sö 
zü nakleden nazır, böyle bir projenin 
gerek Yugoslavya ve gerek cihan efkiln 
umumiyelerinin dikkatini celbebnesi la· 
znngeldiğini söylemit ve demiıtir ki: 

"Bizim de bu baptaki fikrimizi söyle
memiz hem hakkımız, hem vazifemizdir. 
Biz, bilhassa, bize çarparak krrılmı1 ola• 
Avusturya • Macaristan ıaltanatırun laa. 
men varisleriyiz. Hababurg aaltanatıru{ 
tarihi malümdur. Kat'i hüküm verilmit· 
tir. 

Habsburg aaltanatırun Macaiıtanda 
olsun, Avuaturyada olıun iadeten tesiıi 
lehinde ciddi bir iıe giriımek mevzuu· 
bahaoldu mu kaderin cilvesi olacak, dai. 
ma kan dökülmü§tür. 

Roma mülakatı 
Bize gelince, yaıayan Avusturya • Ma· 

caristan aaltanırtının kar111mda ricat et· 
memiı olan Yugoılavya milleti onun ha· 
yaleti karşısında tabii biç ricat ebnez. 

Yakmda Romada Avusturya • Maca
riıtan ve ltalya hükümet reisleri yek. 
diğerlerine mülaki olacaklardır. Bu zevat 
yalnız bu üç memlekete ait olan mühim 
itler için değil ayni zamanda bu memle· 
ketlerin vaziyetleri kart11ında bütün Av
rupayı a1i.kadar eden meseleleri, ıiyasi 
ve ikbsadi münasebetlerinin imkinlarını 
görütınek i.~i~ telaki edeceklerdir. Şimdi· 
Y.'! kıtdar gorulecek olan bu itin ne ıümu· 
lu ve ne de gayeleri baklanda hiç bir §ey 
De!redilınemiıtir. 
~ vusturya meselesi herhangi bir dev• 

letın ~enfaatlerini tatmin ebnek için 
halledılemez ve halledilmemelidir. 

Bundan sonra nazır silahları bırakma 
meselesine geçerek Yugoalavyarun diğer 
devletlerle teşriki mesaiden hali kalma· 
mıı ve bu mühim meselenin müspet bir 
surette anla~ma ile halli için elinden ge· 
leni yapmış olduğunu söylemiştir. 

Nazınn beyanatı bütün mecliı tarafın· 
dan uzun müddet alkışlanmııtır. Tribün. 
ler dol uidi. Ve bilhassa sefirler heyeti
nin mevcut olduğu görülüyordu. 



6 
MiLLiYET SALI 13 MART 1934 

MÜTEFERRiK HABERLER 
MAHKEMELERDE 

Rüşvet vermiş Uludag~ da kayak sporu 1 ~~YETTE h t . 
umune as anesı 

-0---

Maznun "rüşvet değil, sak
lasın diye verdim,, diyor 

Palto çaldığı ve polise iki lira rüşvet 
tel.lif ettiği iddiasile tevkif edilen Y orgi 
oğlu T oclori'nin dün ağJTcezada duruıma-
11 yapıldı. Todori, paltoyu çaldığını ta
ına.mile inkir etti: 

- ifademi bana zorla imzalattılar! 
dedi. 

Polise iki lira rüşvet verdiğine gelin
ce; bunu tevil etti: 

- Ne.zaretbanede, hırsızlarla bir ara· 
ya dü9mü9tüm. Üze cimde iki lira para 
da vardı. Çalınmasın diye polis efendiye 
verdim! 

Halbuki tahit sıfatilc dinlenen bu po
lis efendi, parayı uzatırken kendisine: 

- Aman, tunu al da, bizim kağıtları 
ortadan kaldır. . . diye ricada bulunduğu 
nu, parayı •erirken yanmda komiser mu
avini ve diğer lıazı emniyet memurları 
bulunduğunu söyledi. 

16 Y&Jında olduğunu iddia eden suç
lunun ı..ım.i Yatının tespiti için duruı
ması ı...ı.a süne kaldı. 

Yusuf Efendiye hücum edenler 
Saman iskeleoinde, Y uouf Efendinin ü

z.erine hücwn ederek cebinden yirmi bet 
lira paraomı ve be1 paket köylü clgaraaı
nı ıubcıxuekten suçlu Ihsan ve Celil E
fendil<ırin duru-sına dün ağırcezada 
devam edildi. 

Suçlu Ih.an ve Celil, bir iftiraya uğ
ıred*larmı, ıü~ündüz Saman iskelesin
aibi bir yerde, kimseden para gaabedile
mİyec:eğini iddia ettiler. İddia mAkamı, 
suçlularm cürmünü sabit görerek hakla
nnda ceza iRedi. Suçlular, müdafaa ta· 
bidi dinletecd<lerini söylediler. Mahkeme 
~e bu istelderini kabul ederek durupna
yı baıka bir güne bıraktı. 

Kantarı kullanmadığı anlaşıldı 
Ölçü kanununa muhalii olarak diild<a

nında tamı.- edilmit eski bir kantar ele 
aeçen Y eniköyde keresteci Y orgi Efen
dinin, diiıı ikinci cezada durupnası ya
pıldı. Y O"lli Efendi, düldcinındaki eski 
kantamu yeni ölçülere ıöre tamir ettir
melde berat.er, bunu memuruna söaterip 
damgalatmamı§lı. 

Suçlu, ınablcemede, kendini §Öyle mü
dafaa etti: 

- Elendim; ben kantanmı tamir ettir
mittft. Memuruna da gösterip damga
Jatacaktım. F aat buna valôt kalmadı. 
Dükkimmcla araıtırma yapıp kantarı bul 
dular. Bu k-..rla, henüz hiç bir §CY 

tartmamııtım~, 
Malı.keme, icabmı dütünerek, kantarın 

tamir eclildiğini nazan dikkate aldı ve he
niiz kullanılmmnaımdan dolayı suçlu Yor 
g:İ Efendinin beraetine karar verdi. 

Beraat etti 
, Çqme meydanmda Kastamonulu ka
Cla~çı 1-il Efend~ Türlr bayrağını 
talHcir elmek suçu ile dün ikinci ceza 
malılume.i huzuruna çıkarıldı. 

iddia eclildiğine göre, lamail El'endinin 
nıbaatiyel.erin.i tetkik ebnek üzere dük
kiruna giren belediye memurları, kada
yıfçınm, Tü~ bayrağım, belinde peş
temal oı--. kullandığım gÖrmüıler. Bu
nun Üzerine ele hemen orada bir zabıt va
rakMı tutup, J.,,.,;ı Efendjyi mahkeme
ye venniıler. 

Suçlu email Efendi Türk bayrağına 
hakaret etmediğini, peftemal olarak ta 
kulıa--lığıru söyledi. 

Mehkmne cürmü ıabit görmiyerek ken 
clia&nin beraetine karar yerdi. 

Eroin davası 
Oomanh Bankasında bir kasaya eroin 

koyari<en y.ı.alanan Kalcliron ile bu da
Yaya cWıil olan Hikmet, Şaban, baklacı 
Y orgi, Davill, Şilton, Safn, Alber, llya 
Tahsin ""Omer Lütfi Efendilerin muba-
1Jemesine dün gümrük ibtısas mahkeme
.,inde devam edilmittir. Muhakeme bazı 
cihetlerin tetkikine devam için talik e
clilmittir. 

Moıkova sefirimiz ge)di 
Moako,.a aefirimiz Hüaeyin Raııp 

~y dün mezunen lstanbula gelmif -
tır. 

Tarihi roman : 83 ------,-

Uludağda bir kayak eğlentisi tertip 
eden Ankaralı gençler avdet ettiler 

Ankara yüksek ziraat enstitüsün • 
den bir grup Uludağda bir kayak eğ-
1-tisi tertip etınitlerdi. Gençleı- Bur
u.dan Yalova tarikile avdet etnıiıler· 
dir. Bu ak.tam Ankaraya gideceldet'
dir. Seyahate ittirak eden aporcular 
intibrı.lanm şöyle anlatıyorlar: 

- 18 Şubat pazar gÜnÜ mektep -
ten ayrıldık. Erteoi Jiin lstanbula gel· 
dik. Bir gece burada kaldıktan aon -
ra ertcai gün Bunaya Yardık. Dağ 
kliibü reisi Miralay lamail Hakkı ve 
aeyahin müdürü Tevfik Beyler bizi 
Jcarııladı. O ıec:e hazırlık yaparak 
ertesi sabah dağa tırmanmağa baıla
dık. Sırtlannda 36 kiloluk yiiklerile 
kayakçılar ilk Karabelen imdat evi -
ne vardılar. Geceyi orada geçirdik. 
Ertesi gün Uludağ otelinden tehlike 
h...beri verildiği için, o gece de orada 
kaldık. Erte&i sabah kafile yola çıktı. 
Dördüncü imdat evini de geçtikten 
..,....a bir tepeye ,.ardılı:. Buradan U
ludağ pek iyi sörünüyordu. On bet 
gün devam eden kayak idmanlanna 

Mübadelede 
• 

Lağva doğru

Mübadele komisyonu 9 
marttan sonra mü

racaat kabul etmiyecek 
Muhtelit Mübadele komisyonunun 

liivına dair olan iti18.fnam.enin tat .. 
bikatı hakkında Türk murahhas he
yeti reisi Şevki Beyle görüpnek ÜZ&

re Ankaraya gitıni§ olan komiıyon 
mÜ§avirlerinden Kerim Bey latanbu
la gelm.İftir. ltilafname mucibince, 
meriyet tarihinden itibaren sekiz ay 
zarfında komisyonun lağyı mukarrer
dir. Ali.kadarlar• tabiiyet, iadei em -
val ve aaire gibi işlere dair komia.yo. 
na müracaat için bir ay mühlet veril
mitti. Bu mühlet 19 Mart 934 tarihin 
de bitecektir. Bu tarihten aonra vi.
ki olacak müracaatlar kabul edilmi
yecektir. Bu suretle komisyonun il -
ıaaı için veribnit olan sekiz aylık 
~üddetten bir ayı geçmİf oluyor. Ko 
mi&yon nihayet 19 T qrinievvel 934 
tarihinde tarihe karıımıf olacaktır. 
bir sene müddetk resim alınması teklif 
edilmektedir. Bu mazbata, Şehir Mec:li
ainin bug\inkü i<;timarnda müzakere edi
lecektir. 

Kurbanınızı veyahut Paraaı
m Tayyare Cemiyetine 

Veriniz 
Bu paralar Tayyare, Hilaliah
mer ve Himayeietfal Cemiyetle

ri arasında paylaşılacaktır. 

ı 1 

Kayakçılann Uludağda alınmıı toplu 
reaim.leri 

baıladık. Hoeamız Her Ridel bütün 
gençlere kayalı: sporunu öğretti. Dö 
nÜ§te kafile 7 martta bir de yÜrÜyÜf 
rekoru kırdı. 1,25 saatte Karahelene 
indi. Buru.ya döndüğümüz zaman, 
geldiğimiz sibi alakadarlar bize çok 
yardım göateı-diler. 

BELEDiYEDE 

Rontgen mutehassısıarı 
Belediyenin roı>tgen mütehassısı yetiş

tirmd< üzere Viyanaya gönderdiği iki 
hekim, bu yaz a..det edeceklerdir. 

Konturatlar kontrol edilecek 
Belediye, kiracılarla bina sahipleri a

raaında konturat yapılınıı elnp olmadığı
nı umumi bir yoklamaya tabi tutmağa 
karar nrmiytir. Konturat yapmamıf o
lan bina salüplerioden kontura! harci o
larak yüzde bir buçuı., lien. de yüzde 3 
ceza almacaktrr. Koı>turat yapmıt ta No
tere taatik ettinnemit olanlıırdan bunun 
yarısı tahsil edilecektir. 

Zeynep Kamil hastanesi 
Eıki Tıp Fakültesi hastahanesi nümu

ne hastahanesi olanıl< açıldıktan sonra 
Zeynep Kiimil hastahanesi, doğum mü
essesesi haline setirilmesi diisünülmekte-
dir. -

Belediyede maaş 
Belediyenin maaşlı memurlarına da 

dünden itibaren maaı tevziine başlarul
mııbr. 

Ekmek fiatı 
lstanbul Belediyesinden: 
Martın on dördüncü çarıamba günün

den itibaren ekmek yedi buçuk ve fran
cala on iki kuruıtur. 

Mevadı mUştaileden resim 
Belediye hududu dahilinde istihlak olu 

nan petrol, benzin,. igpirto, mazot veıa
ireclen alı)lacak resim hakkında Şehir 
Meclisi iktraa+ encünıenince bir mazbata 
hazırlamnııt - . Bunda isimleri geçen 
maddelerden •.• utedil bir resim almmau 
duhuliye resminin ilgası ııebebi!e bele_' 
diye varidatrnda görülen noksanı telifi 
için muvafık ise de ~ra tabi bulunan 
ve inlıiıar resmi alıımıakta olan ispirto
nun bundan istianası ve diğerlerinden de 

heyecanla kendisini seyrettiğini gÖ· 
rüyordu. 

G •• • o V 1 Ya vat yavıq öküzün yanına so-un eş ın g u :~:ban öküzü aradığını bulmuı-

Hurrraaaaa ..•• 
Diye bağırdılaı 
Hitay meydana atılan döğüşçü

yü uzaktan tanımıtlı· içini çekerek 
yerinden hopladı: 

- Baykut.... .. 
Ve yanındaki kartal başlıya do-

nerek: 
- Onun ölümünü iatiyen kim-

dir? 
Diye ıordu. 
Ur muhafızı dudağını büktü: 
- Bir teyden haberim yok, Hi

tay ! Bugünkü eğlenceleri Zipar lial 
kı teı:tip etmi9. 

Hitay yerinde duramıyordu: 
Baykut'u bu ölüme aevkeden a

damı bulmak istiyorum ..• 
Diyerek çadırdan çıktı. Bora'nın 

bulunduğu çadıra doğnı giderken, 
Ceylanın oğlile kartıla~tı •. Biribir
lerini manalı bakıtlarla süzerek 
geçtiler. 

Hitay'ın içine bir fÜphe düşmüş-
tü •. 

Kotarak reisin çadırına vardı. 

Yaz6.tı: lıkender FAHREDDiN . Uzun boynuzlarını sallıyarak de 
lıkanlının üzerine saldırdı. 

Günet'in oğlu, çoban kızının gel- Baykut derhal yere yuvarlandı .• 
diğini görünce yanma çağırdı •. Re- Sey.'rciler öküze yumruklarını 
ıse: sıkarak bağnftılar: 

- Sertelli'nin biricik kaplanı.. - Viyyyyy •.• Viyyyyy •• 
Diye tanıttı. Fakat, Hitay merak Delikanlı bu VUnJftan hiç müte-

ve telaş içinde titreyordu. Elini mey esair olmamıf gibi görünerek he-
dana doğru uzatarak: men dü,tüğü yerden fırlayıp kalk-

- Baykut, en azılı insanlarla bi- t 1 d IDlf ı. 
e öğüşmeıini çok iyi bilen bir ara- Hitay genif bir nefes alırken, 
landır. Onu bu canavaıttn ağzına d ·lk ) ö kim attırdı? ev yavruıu ı atı ıtını yaptı.. _ 

küzün boynuzlarına sarıldı. 
Dedi, Bora, meydana çıkan deli- Hakiki boğutma timdi başl•mıa-

kanlıyı tanıyamamıftı. Baykut ol- t 
1 

L 

duğunu an ayınca: Baykut canavarın boynuzlarının 
- Çabık onu meydandan c:eki- ara."1nda bir kut gibi aa~dan sola, 

niz ! solda~ sağa dönüyor, fakat demir-
Diye haykırdı. den bıleklerile sarıldığı boynuzla-
Reiain sesini itilen olmadı. rı bırakmıyor>du. 
Herkesin kulaklı tıkanmıf, gözle- Seyircilerin yürekleri ağızma gel 

ri açılmıflL 1 mitli. 
Meydo.nda döğüt ba9lamıtlı. Herkes Baykut'a acıyordu. 
Hitay da tafkın flltkın bakarak - Bu delikanlıya kim kıydı? 

diğer ~yirciler gibi bu heyecanlı - Bu aralan yürekli çocuğu kur-
döğüşii seyre daldı. tarmalı .•• 

Baykut bütün türk akıncılannın Gibi sesler gittikçe artıyordu. 
ve bütün Zipar halkının merak ve Hitay bir aralık meydana atılıp 

Eski Tıp fakültesi hastane
sinde keıif yapılıyor 
Haydarpaıada eaki Tıp pfakülte -

si aeririyat hastahanelerinin 250 ya
taklı ve tam teıekküllü bir nümune 
hastahanesi haline getirilmesi için 
faaliyete geçilmiJtir. 

Sıhhiye müdürlüğü burada yapıla
cak tadilat için ke9if yaptırmaktadır. 
Hastahane bu aene içinde açılacak -
tır. 

Gizli nufus 
Nüfus umum müdürlüğü, saklan -

mış olan nüfuıtan ne kadarının yeni 
al kanunundan aonra nüfusa yazılmıt 
olduğunu vilayetten aonnuıtur. Mik • 
darı teshil edilmektedir. 

Dut fidanı veriliyor 
Ziraat müdürlüğü fidan teırziatı

na nihayet yermittir. Yalnız dut fi -
danı verilınektedir. 

Cevdet Kerim B. geldi 
Bir müddetten beri Ankarada bu· 

lunan Cümhuriyet Halk fırkaaı İstan
bul vili.yet idase heyeti ıreiai Cevdet 
Kerim Bey tehrimize aydet etmİflİr. 
Cevdet Kerim Bey, kendiaile görü -
ıen muharririmize ıunlan söylemi§
tir: 
"- latanbul fırka kongreleri mu -

karreratmı takip için Ankaraya git
mittim. Li.zon gelen izahatı verdim. 
Birinci derecedeki ehemmiyetli olan 
ihtiyaçları ve kararlan arzeclerek 
döndüm..,, 

Adliye sarayı enkazı 
yıkılıyor 

Yanan adliye dairesi enkazının yıktı
nlmM•- bu aabah saat aeki2:clen itibaren 
batlanacaktır. Ameliyat, adliyeden ve 
milli emliik idaresinden gönderilecek hu
suıi memurlar huzurunda yapılacaktır. 

Müteahhit, binayı altı ay zarfında ta
ma.mile yıkıp, toprağını tesviye ebneğe 
mecburdur. 

Hedmiyat esnasında, :r:ubur edecek si
li.h V'C saire gibi emanet dairesi .,yaları
m müteahhit atıhabma iade edilmek üze
re adliyeye teslim edecektir. 

Ameliyllt esnasında elli amele çalıftı
nlacaktır. Bunlann herhangi bir kazaya 
mani olmak için, başlarma clemir taslar 
geçirilmesi düşünülmektedir. Duvarların 
yıktınlmaaı devam ettiği müddetçe, bina
nın yakınından kimse geçirtilmiyecektir. 

--o-

F ransaya iade edilecek 
olan fransız dolandırıcı 
Fraruıada 15 milyon frank dolan

dırmıt olan M. F elix Andoin isminde 
birinin Franaaya iadeıi için Asliye 
birinci ceza mahkemesince isticvap e
dildiğini yazmııtık. Bu mesele hak • 
kında Franıız konaoloshaneainden 
verilen malUına.ta nazaran F elix An
doin 931 senesinde Franr.ada 15 
milyon frank dolandırmıf ve bu cür
münden dolayı gıyaben mahkUın ol
muftu. Bu adamın Türk.iyede bulun
duğu haber alınını§ olduğundan Türk 
zahıtaaı bir müddetten beri kendiıini 
aramakta idi. F elix Andoin Franaaya 
avdet etmek üzere bir pasaport al -
mak için konsoloahaneye müracaat 
etmif ve elinde mevcut olan etki pa
aaport, muntazam olmakla beraber 
bazı ıahife)erinin yırtıldığı görülerek 
hakkında tahkikat yapı)mağa batlan 
mıttır. Andoin hüviyetini itiraf etm!'k 
mecburiyetinde kaJ.nut, Fransaya ıa
de edilmeği tercih ettiğini .öy)~~§ -
tir. Bunun üzerine . Fr~~ H;"cıye 
nezareti maznunun ıa?-;aıru !•ft!tZ 
aefareti ıruıtaaile Hancıye vekal~ın
den istemiıtir. Verilen. ~re ıı:?'!• 
maznunun iadesi esas ıtibanle hüku. 
melimizce kabul edilmittir. 

delikanlıyı canavarın boynuzları a
rasından kurtarmak İstemişti. 

Günet'in oğlu, çoban kızının ko 
)undan tuttu: 

- Ak koç, kara koç geçit b8'ın
da belli olur. Biraz sabret! Hangi
sinin daha kuvvetli olduğunu gö-
receğiz •• 

Birdenbire seyircilerin neteli ses
leri ortalığı çınlattı. 

- Varol koca aralan .•. Biraz da
ha gayret •.• 

Hitay meydana gözattı .• Baykut 
aımaıkı tuttuğu boynuzlardan biri
ni kökünden koparmıftı. 

Yaban öküzü tek boynuzla eski
ıi kadar kuvvetli saldırmalar yapa
mıyor, kızgınlığından başını yerle
re vuruyordu. 

Delikanlı bir. atılıt daha yaptı .• 
öküzün öteki boynuzuna sarıl-

dı. ı 
Bu sefer iki çetin güretçi gibi, 

alt alta, üatüste yuvarlanarak bo
ğu,uyorlardı. 

Zipar halkı Akat'lann bu havali
ye yerleştikleri gündenberi bu ka
dar heyecanlı ve tehlikeli bir döğü' 
görmemitlerdi. 

Baykut'un vücudu öküzün ba,ın-
0dan akan kanlarla boyanmıştı. Bir 
aralık yaban öküzü haımini yere 
yuvarlıyarak göğsüne baımıtlı· Se

. yircilerin yürekleri kopacak gibi 

Tayyare 
Piyangosu 

-o-

Dünkü keşidede ikramiye 
kazanan numaralu 

4 bin lira kazanan 
11759 

1000 lira kazanan 
5905 

500 lira kazananlar 
2903 3164 3594 4314 4391 5888 
5976 6089 6616 6920 8092 8827 
9178 9467 10181 10435 10909 11300 

12055 13354 13360 13959 14409 15322 
ı5560 15660 15673 ı6028 ı6237 16727 
17060 17064 17637 18069 18093 18403 
20477 20618 20806 !!0986 21590 22149 
23125 23247 23417 23758 24328 24574 
24642 24725 24807 

150 lira kazananlar 
437 3342 3812 4197 5656 6740 

9746 10397 10403 17138 18673 19859 

100 lira kazananlar • 
980 1439 1489 3713 4481 4862 

6032 7363 7850 8099 9600 ıo1ss 
10883 11231 12636 13113 13435 18361 
21227 22261 23299 

50 lira kazananlar 
15 389 793 1078 1243 ı723 

2014 2073 2171 2482 2487 3312 
4361 4970 5212 5387 5797 6275 
6297 6503 6568 6638 7008 7616 
7989 8042 8296 8542 8635 8642 
8770 8975 9012 9016 9295 9531 
9733 ı0404 11047 11920 12113 12194 

12234 12236 12760 13235 13296 ı3328 
13401 13943 14786 14862 15327 15472 
15531 15703 15740 15786 15841 16896 
16932 17009 17090 17201 17288 17491 
17697 17791 18591 18690 18933 19469 
ı9586 19601 19603 19679 19880 20307 
20778 21442 21557 21845 21932 21933 
21945 22278 22374 22550 22579 23261 
23902 23913 24073 24175 24358 

30 lira kazananlar 
469 726 848 898 1064 1070 

1112 ı449 1710 1796 1909 2086 
2127 2386 2404 2785 2842 2860 
2879 3003 3407 3467 3597 3704 
3776 3804 3957 4048 4106 4292 
4512 4571 4642 4644 4930 4943 
5247 5354 5382 5382 5392 5809 
6342 6387 7010 7033 7193 7398 
7721 8080 8103 8183 8343 8314 
8518 8993 9362 9513 9612 9812 

10111 10419 10884 10989 11003 11390 
11700 11857 11893 11958 12037 12224 
12429 12462 12632 12766 12866 12876 
13305 13423 13505 13711 13997 14044 
ı4066 14212 14276 14473 1492 15056 
15236 15405 15463 15491 15568 15887 
15926 16028 16063 16423 16733 16841 
16855 16950 16955 17254 17270 17372 
17375 17491 17493 17590 17768 17925 
18054 18385 18481 18539 18559 18893 
19095 19135 19667 19738 19818 20133 
20286 20405 20963 21006 21056 21226 
21231 21860 21864 22137 22253 22400 
22576 22863 23129 23168 23400 23430 
23477 23561 23574 23868 24061 24119 
24219 24363 24599 

Anka rada talihi iler 
ANKARA, 12 (Telefonla) -Tay 

yare piyank0&unda ikram.iye kazanan 
!ardan 30 bin liralık bilet Mukdiın 
mahallesi istasyon caddesinde Ali 
Efendide 4 bin liralık bilet Kmkka
le bayiinde , 2 bin liralık bile~ müh':~ 
dis Galip Beyde, bin liralık bılet Nu
mune hastahaneai ıoförü Şerafettin 
efendidedir. 

Muallimlerin 
Bir dileği 

lstanbul muallimler birliği tarafm 
dan dün tehir meclisi azaaına matbu 
bir temenni varakası tevdi ettirilmiş
tir. Bunda Maarif idaresince teklif .,.. 
dilen muallimleri kıdem zamlarile i
ki senelik müterakim mesken bedel
lerinin üçte birinin teaviyeai için tek 
lif edilen tahaisatın bütçeden tayye
dilmit olduğu haber alındığından hah 
aedilerek Cümhuriyet ve inkılabın ilk 
aafmda yürüyen ve birçok ibtiyaçl..,. 
rı bulunan muallimlerin bu haklarının 
mümkün olduğu kadar temini husu -
sunun nazarı dikkate almmaıı iste • 
nilmektedir. 

çarpıyordu. 
- Bu ne cesur delikanlı .. 

- O insan değil.· Bir ar•lan. 
Diye baflayan kısa konutmalar 

keıilmitti. 
Delikanlı öküzün altında yatıyor 

d11. • . d""" . 
Yahti hayvan hasmını yen ıgını 

sanıyor ve karnını titirerek hızlı 
hızlı soluyordu. 

Herkes suratını asmıştı •• 
Güneş'in oğlu bile Baykut'un 

öldüğüne inan~?tı. 
Akat'ların reıaı: 
_ Azgın bir yaban öküzünü boy

nuzunu kopardıktan sonra öldü. Ye 
nilmiş sayılmaz. 

Diye söyleniyordu. 
Hitay reisin yanında sapsarı ol

mUf, dizleri dermansız, dili tutul
hareketsiz .• ayakta duruyordu. 

Bu sırada Ceylanın oğlu yavaşça 
arkadan bir yılan gibi süzülerek 
Bora'nın yanına geldi •• Kulağına e
ğildi: 

- Ben yalan söylemedim, arsla
nım! dedi, Hitay'ın telafmı gördün 
mü? Delikanlı öldü diye rengi uç
tu. Çeneleri kilitlendi .. Ağzını aça 
mıyor •. Ben hiç bir zaman yalan söy 
lemedim .• O Baykut'a gönül ver
mit. Baykut onu kaçıracaktı .• 

Güm:~'in oğlu yan gözle çoban 
kızım süzerek mırddandı: 

Mühim bir takrir 
(Başı 1 inci sahifede) 

kında Meclisin tenvir buyurulmasını 
teme~ni ederiz.,, 

Bu takrir, li.yik olduğu eherruniyet 
le kaqılanmış ve okunup tetkik edil· 
dikten sonra cevap verilmek üzere mı 
kama havale olunmuşhır. Diğer taraf 
tan tramvay Ücretlerinin tenzili bir 
biletle muhtelif hatlarda seyahat edil 
mesi, bazı doğru hatlar tesisi hakkın 
da da Meclise diğer bir takrir veril -
mi§ ti. 

Vali ve belediye reiai Muhittin B., 
dün Mecliste, bu takrir etrafında fU 
beyanatta bulunmuıtur: 
"- Tramçay fiyat tarifesinin teı .. 

biti, muayyen bir formüle ti.bidir. Üç 
ayda bir Nafia vekaleti, belediye ve 
şirket tnümesaillerinden mürekkep bit 
komisyon toplanır, yeni tarifeyi tesbit 
eder. Bu tarifeler, Nnfia vekaletince 
tasdik edilir. Bu, mukavele böyledir. 
~ir ~iletle muhtelif hatlarda seyahat 
nnkanmın aranması da isteniyor. Bu 
da mukaveleye mü~tenit ve binaena .. 
leyh Nafiaya raci bir ittir. 

Bazı doğna hatlar tesisine gelince: 
Bu hatların meseli Kurtuluş, Şişli, 
Maçkadan Fatih, Yedikule ve Topka
pıya yapılması iateniyor. Esasen Şişli • 
Sirkeci, Fatih - Beyazıt, Şişli - Aksa· 
ray gibi doğnı hatlar vardır. Bunlar. 
teknik meselelerdir. Tetkik edelim. 
lmki.n bulabiliraek istenen diğer doğ· 
nı hatların da tesisine çalışıyoruz. lın 
kan bulamazsak yapılacak fey de kal 
m.az. Eaa.aen tramvay tarifeleri m~cliıİ 
i.linizde müteaddit defalar gÖrÜfÜl • 
miiJtür. 

Bu izahattan sonra Cevdet Kerim 
Bey ve rüfekaımm verdikleri yukarı 
da yazılı takrir de nazarı dikkate alı 
narak makam tarafından izahat ve -
rilıneai takarrür etmitşir. 

Bu aırada azadan Senihi Bey ıun• 
lan aöylemi~tir: 

"- Şehrin, hemşehrilerin tram -
ıraylardan çektikleri eza ve cefaya ta 
lıammülleri kalmamııtır. Çok rica e
derim, bu izahat yakında verilain ve: 
bu derde artık bir nihayet verilmeaı 
çaresi bulwuun.,, 

Macar Bsşvekili 
Roma da 

(Başi 1 inci sahifede) 
yatmaktadır. Fakat Romaya gitmesi 
bir emri ıJcikidir. Çünkü 14 Marttan 
18 Marla kadar Romada yapılacak o· 
lan Malta fÖı>alyeleri içtimaında bu· 
lunacaktır. Acba bu ziyaret esnaaın · 
da Dolfws, Goemboes ııe Mussolini 
mülakatları hakkında bir müzakere 
cereyan etmiyecek mi? .. 

Buna dair henüz bir hab<ır teref • 
fiih etmemiıtir. Fakat herhalde Roma 
da bu mesele etrafında ltalya Ba§ -
vekili ile konu§acahtır. 

falyanın ııaziyeti Almanyada bir ıe 
eS&Ür uyandırmıftır. 

Berliner Togeblott gazetesi bu hu
$USta şunları yazmattadır: 

"Eğer ltalya şimdiki siyasetinde ı• 
rar edecek olursa, Aıırupa kuııııetle
rinin toplanması Almanyanın lehinde 
olmayarak inkişaf edecehtir. Alman • 
yorun Aııusturya ile olan münaseb•· 
ti ise Aııusturyanın ltalya lehine de
recei' inhimakile mütenasiben eksil~"' 
cek veya azalacaktır.,, 

Görülüyor ki Almanya ltalyanıfl 
•iyaw.tinden endi§e etmektedir. Acd'" 
ba. bu Roma mültikatının neticeai n~ 
olacak? Henüz bu malıim değildi~· 
Ancak Von Papen•i.n Roma seyahatı" 
ni bu mülakatlardan sonraya teaadiif 
ettirmesi şayanı dikkattir. Dün bu m• 
sele etrafında aldığımız telgraflar 
fUnlardır: 

BUDAPEŞTE, ı2 (A.A.) - Ba~. 
vekil M. Gömböt refakatinde ltalya
run Budıı.peşte orta elçiıi Prens Co • 
lunda, sefaret tniiatef&M M. Aport ;/' 
matbuat ıefi M. Antal olduğu hal ~ 
dün saat 13,40 da Romaya harekete 
mittir. 
---~-~~·,~----~--
Kasımpaşa spor bir:i

ğinde konferans 
Kasımpaşa Spor Birliğinde ~rşeırı~ 

sünü aktamı saat 21 de Dr. Hıkmet ~· 
tarafmdao "Sıhhat ve ıpor,, mevzuu . 
zerinde bir konferans verilecektir. ısu:, 

.ı.w yen herkes konferansta bulunabilec.,.. , 
- Hakkın var, C;ylan ! Baylc111 

iyi ki yenildi... . 
Ceylanın oğlu kim~eye bi~ fe11 

sezdirmeden tekrar gerıye çekıllfl 
ti. ~ 

Günct'in oğlu artık meydana bl 
mıyordu. 

Reisle konu,uyorlardı. ıi' 
ihtiyar reis, cesur delikan1 ını" 

lümünden çok müteessir olmut1~.', 
- Ben ömrümde bir yaban ö1'~, 

zile bu kadar cok boğufan bir 1'0 

yeğ:t görmedim •• 
Diyordu. 
O ?I ne.. t' 

Meydanda tekrar bir boğu~llJ;. 
Herkes başını meydana çevır Iİ' 
Gökleri titreten sesler yük•e 

yordu: 
-Kcc.a anlan ölmemiş... ~ 

Giines'in oğlu hayretle meydjlll' 

baktı. 
Gözle~ i onu aldatmıyordu.. r~' 
Simdi yerde yuvarlanmak 91 

aı ~küze gelmişti. tı1'' 
Baykut bir müddet yerde ya~ ı;· 

tan sonra birdenbire hrloyarat 
kiizün tek boynuzuna sarıhıııt ?· ·A' 

k•~··· Vah~i hayvanın atılıfları e• ...,.if 
f d ""ld. D"nlen"· deıı çok zayı egı ı.. 1 

ti •• Tekrar kuvvet bulmuştu. .ı ·) 
( B itrnet1 1 
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usuf Kemal Bey ikinci dersini verdi \ 
Hülasa memleketi vaziyeti çok vahimdir. 

Sanayiimizin cihazlandırılması için Sovyetlerle Ankarada 
imzalanan 8 milyon dolarlık krediye ait protokolun metni 

• (Başı 1 inci sahifede) 
tUnüı: muhtelif derslerde okudunuz. 
Fakat bu suallere iyi cevap verebilmek 
•çın tekrar edeceğim. . 
O•manlı devleti zamanında ecnebıle· 

ri.n mevkii, başka memleketlerdeki. ecne· 
bılerden farklı idi. Osmanlı devleti hu· 
dutları içinde ecnebilerin birtakım imti
Yazlvı vardı. Kapitülasyonlar şark mem
!eketlerine mahsuı bir usuldür. Garpte 
ıse böyle bir uıiıl yoktur.. Mesela Os
manlı devletinde buradaki ecnebiler ara· 
laı"lllda çıkan h:r nevi ihtilafları bizim 
~ahkemelerde değil, kendi mahkeme~": 
tınde hallederlerdi. Bu mesele kavarunı 
ıahıiye meselesile alakadardır. İşin hu
kuki lcıımına girmivo:Uf". 
. ilk kaprtülaıyonlar 1060 mali sene

•1nde Bızans lmparatorıugu taranu ... .ın 
V eıte"*!ilere verilınifti. Bizanstan Os· 
ınanlılva miras kabmştır. Osmanlı padi· 
!ahlan ise, kapitülasyonlan ecnebi dev
lotlerden mütekabil menfaatler temini 
İçin vermiyorlardı. Padişahlar bu İmtİ· 
Yazları Babıaliye ferman teklinde verir
l~rdi. Ounanh devleti :w;ıf düttüğü va· 
kıtlerde bu ;mtiyazlar daha çok müsame· 
~. ıabası. bulmuıtur. 0.manlı devletine 
ınutecaviz bir vaziyet almıştır., Bur~<!" 
kapitülasyonların tarihine ginn~yecegı"!. 
'ı' alnız, milli il.-tısadın ilerlemesıne manı 
0 lan mali ve iktısadi kapitülasyonları an
latacağım. 

Evvelce memlekette mukim ecnebi 
tüccara "~Uıtevli tüccar,, adı verilirdi. 
Bunlann bir çok imtiyazları vardı. 19 
Uncu asır batında vaki olan ıikayetler ve 
talepler üzerine evvela Avrupa tüccarı
llıl, sonra da yerli tüccara memlekette j 
llıukinı ecnebi tüccar imtiyaz!an verildi. 
~Örülüyor ki ecnebi tabiiyetindeki tüccar 
arın hukuk ve imtiyazları uzun müd
~';l sonra memleket tüccarına veriliyor. 

11\aenaleyb, ecnebi memleketler ile ti
~ret, daha ziyade müstevli denen ecne· 

ı tüccarlar elinde idi. Sonra Avrupa 
tüccarı, sonra hayriye tüccarı geliyordu. 
liarici ticaretten 1rümrülıc resmi al
hıakta, Omıanh devleti semest değildi. 

ihracattan reaim 
ilk amanlar ancak yüzde üç giimrük 

"'smi alınabiliyordu. Bu vakitlerde, ma• 
ınül eşyaya, Avrupa memleketleri kapu
~ kapamıılardı. Osmanlı idaredııia 
ircan münaaebatta bulunduğu lngiltere, 
Fransa, ltalye ve ispanya ağa' giimriik· 
ler koymuılardı. Haıbuki °""9nlılar 
%3 gümrük alıyorlardı. Omm için, Os· 
":"'nlı devleti kapılanndan mamUI, gay
rı ınaınul her türlü eıya serbestçe gire
hiliyoı'Clu. 

1838 muahedelerile ihraç olunacak e9-
Yadan 312, ithalattan de %5 reism alın
ması .. lekarrür etmişti. Bunun ne .. d~ 
oldugunu takdir edersiniz. Bu, şupbesız, 
nıemlek&tin ticari müvazenesi için en bü
YÜk darbe idi. Alman tarihçi ve iktısatçı 
F.rederik List meıhur bir eserinde diyor 
kı: 

1 
" ihracattan reaim almak taraftan olan 

ar Türkiyeye eitsinler, onlar bu iıin ho
~"dırlar, iyi bilirler . ., 
lı ~il IÖzlerin ne demek olduğunu, iza. 

a U«111n görmüyorum. 1861 ti<:aret mu
~en ihracattan ve ithalattan yüzde 
~ vergi alınmasına dair bükümleri ih
I a edİyoı'Clu. Fakat ııonnı, ithalittan a· 
. •nacak vergi nisbeti yüzde bire kadar 
1

1
n-lirildi. Bunlardan ba~a Oımanlı dev
eli hiç bir iktıaadi faaliyeti inbUan altı• 
na alamudı. Osmanlı demode her tür
!ü san'at ecnehilerin inhisarı altında gibi 
•eli. 
Panı konferansından sonra yapılan 

bu mualıedelenn müddeti bittikten aon
•a bir ..-ele ortaya çıkb. oamanı. dev
leti, maaheclelerin müddetlerinin bitme
li dolayııile mer'i olamıyacaldanru söy
ledi. Buna kartı ecnebi devletler: "Ha
~r, _de~iler, sizin bize fennanla •erdiği
nı~ ımbyazlar vardır. Biz asıl oııJan tanı 
tı:z. Muahedelerle bu imtiyazlann mu
Valdı:aten kullanılanuyacağlru kabul et
miştik. Madem ki timdi muahedelerin 
müddeti bitmiıtir. O lulde fermanlarda 
verilen imtiyazları dinliyeceğiz..,, 

Bakınrz, ecnebi devletler muabedelerin 
müddetlerinin hitamını nasıl tehir edi
Yorlar, ve dediklerini yapbn yorlar. Bu 
ıne•ele kuvvetli ve zayıf olmak meselesi, 
Yani kurt ve kuzu hikayesidir. 

.. 1907 sene• İnde Osmanlı devleti ithalat 
tı.ınrük resmini '1-8 den %11 e çıkar· 
~~ içi'}.ecnebi de,·letlerle müzakereye 
ı:''lli. Uzun boylu münakaıa)ar oldu. 

•ada Üç kuru' gibi ehemmiyetsiz bir 
ı:::~la~ vardı. v~ bu üç kuruı ta mcmle-
lı= mal gehren ecnebi devletler ta· 

l'afından verilmiyecckti Türk milleti ve· 
•1 •ceı. ti. Gümrük resmi "'·20 50 ı 00 o-ur _, _. b ı . - ' ' 
n '." ? v-ıı u art?'a. mal getiren ec
J'ebı tuc<:f'lrların vazıyetine teair yapabi
ır, Haddi zatında, gümrük resimleri di· 

Y'e verilen reaimler daima ·· .. hl'ki 
ı . · · B tnuı .. e ı n 
ırtına bmmı~tır. u noktadan dola • 

keb' .. 1 ı· t" yı ec •• ı tuccar ar yer ı ucca.-la.r(a d · 
kabet edebiliyorlardı. Bu 11,.,.,,_ aunab "'.: 
b. k 1 .1 I"'- -. ususı 
ır proto o ı e em aa satın alan b' 

ler, cüz.'i bir eml.lk vergisi vereceeklcned~· 
E _ _._. t b 1 '( . er ı. 

Clft:DI e aa &ra verı en bu nnti l 
T:: ..ı. 'il . . ·1 Yıtz ar ..,.. mı ctını ı erlemekten ahkoya ' 
k U. • 1 n en uvve ı manıa ar oldu. 
Kapitülasyonları kaldırabilece. 

ğimizi zannetmiy:>rlardı 
.. Umumi harpte, Osmanlı devleti kaı>i. 
tuıasyonları ilga etti. Ecnebilere de aynj 
;juaıncle yapıldı. Çünkü h.ar~ ".ardı. 
k evletlerle ınünasebetler kesılmıştı. Fa. 

1 at bunu ecnebi devletler protesto etti. 
°'· Şayani dikkattir ki o zamanki müt
lefilderimiz de proteıto ettiler. Gene bu 
•tra)db · l" ka 1" .. ar a azı yenı ma ı nun ar, gum .. h:k nizamları vücuda getirildi. F ak~t 
~Pte mağlubiyet, bütün bunları altust 

"'Ltı ar. · ed'ld' T" k .. · n..apıtülisyon1ar iade ı ı. ur un 
jôll>ıcı kuvveti olmasaydı, kapitüluyon
,-; ı•iiç kalkardı. Size burada bir ~ey 
Yıyeyim· A. • 

ı._.. ~~r~da, daha yakın zamanlarda,An
'n " •hlifnamesi görüşülurken Fransız 
lci~raıı_, Türk murahhıuına demittir 

~,·,,':'".Siz kapitülasyonları kaldırabilece· c ı:z., • 
8 ':'• .z.nnediyorsunuz?,, 

)~ u ftkır, ecnebilerin Türkün müstakil 
~., . Y~tini bir türlü hazmedemediklerini 
ı?' göıteriyor. 

<":.,,,''"F ufak bir misal daha söyliyeyim: 
l>İtli.)e.. ransı~ murahhası, Anlı:arada, ka
llııtıt:•Yo~lar ~ın~a bir formül bul
llit · lh lo~ulu bır madde olarak tes-

eftunıd. ıstiyordu: "T ürk:iyedeki ka-

pitüliısyonlardan filan ecnebi devlet fera· 
gat eder.,, Bu, ne demdoti?. Türk mu· 
rabbası bunun mana11ru anlamıştı. Şu 'l:e• 
vabı verdi: "Kapitülasyonların bak ol· 
duğunu kabul ediyorsunuz, halbuki biz 
bunun imkansız olduğunu zannediyo
ruz . ., Tabii neticede bizim dediğimiz 
oldu. Fransızlar, kapitüwyonlann Tür
kiyeden kalkacağını bir türlü ümit etmi
yorlardı. Türkün büyük kuvveti bunu 
kaldırdı. 

Düyunu umumiye 
Kapitülisyonlardan sonra bir müe"": 

seden daha bahsedeyim: Osmanlı devleti 
yalııız, ecnebiler üzerinde hukuk!.' ~üve· 
lin verdiği haklan kullanmaktan acız kal
mıyordu. Evvelce yaptığı borçal.arın! 
akdettiği istikrazların, senelik takıitlen· 
ni de ödeyememesi yüzünden, memle· 
kette Düyunu umumiye idaresi kurul
muıtu. Bu, mali noktai nazardan, de~let 
idaresinde devlet idi. Düyunu umumıye 
nazın Osmanlı devletine sormadan ver
giler topluyor, masraflar yapıyordu. Ec
nebi memleketlerde, büyük sanayi devri 
başladığı vakit, Osmanlı idarc&inde, ev· 
velce ilerlemiş olan dahili sanayi, serma· 
yenin azlığı ve tekniğin noksanlığı yü
zünden, olduğu yerde kalmıştı. Osman· 
lı devleti illı: zamanlarında, kendine göı-e, 
çok ilerlemişti, Fakat sonra, gÜmrük 
kapıları açık olduğundan, ecnebi devlet· 
ler ucuz ve daha iyi mallarla rekabet et
tiler, yerli aanayi tutunamadı. Osmanlı 
san'.ati öldü. ithalatın, ihracattan fazla 
olması neticesinde ve seyrisefaine, düyu
nu umumiyeye verilen paralarla, tediye 
muvazenesi bozuldu. Milletin ınüdebhar 
servetini dahi bu muvazenesizlik yedi, 
bitirdi. 

Ticaret muvazenesi, bir memlekette it
ha1it ve ihracatın gösterdiği muvazene
dir. Tediye muvazenesi ir.e, ec~bi ba~
kalardan giren çıkan kıymetlenn, g!"!" 
navlunlarmın, ecnebilerin burada, hızım 
ecnebi memleketlerde sarfettiğimiz para
ların, yani bütün milletin keı~i bir keı.e 
farzederek ve diğer milletlerın keselen· 
ne giden kıymetleri gösteren muvazene
ye tediye muvazenesi derler. Zaman ~ur 
ki ticaret muvazenesi meıınleketin lebıne 
görülür. Zoman olur ki ak,i olur. Bun· 
lan didtur tutmak doğru değildir. A11l 
nazarı clilıXate alınacak tediye muvazene
sidir. Bazı bahtiyar memleketlerde ti
caret muvazenesi aleyhtedir. Mesela ln
gilterede böyledir. Fakat vapurlann ge
tirdikleri para, hariç pa"'1rlarda lngiliz 
mallarmın satılıtı, müotemlekelercklri ln
giliz ticari faaliyeti, ticari komisyonlar 
ve saire tediye muvazenesini lngiltcre
nin leh.ine yapar. Omıaıılı devletinde 
ise ticaret muvazenesi daima aleyhte ol
duğu gibi, tediye muvazenesi daha kuv
vetle aleyhte idi. Mütemadi ve son se· 
nelerde hepsi mağhmiyetle neticelenen 
muharebeler de buna inzimam edince 
millet çok fakir dü1mfiıtü. Oamanlı ida· 
reıi, tediye muvazenesinin büyük açığI
nı, asırlarca müdehhar """~A.,,..,.. • ...., ;:...ı...,~ 

eli. E velce elimizde, evlerimizde bir çok 
k<Vmetli eşyalanmız vardı. Hepsini sat· 
tık. Albnlarımızı, bakırlarımızı, yorgan· 
larnruzı hep aattık. Nerede o. eski evler· 
deki kıymetli eıyalar?.. Bütün bunlaT, 
tediye muvazeneıinin açığını kapatmak 
için saıfedildi. Halk fakir düştü. Fakat 
topraklarmm: çok zengindir • 
lmperialume karfınnda Türkiye 

Kapitülasyonlar vardı, dedik. Diitü
nün: Zenırin topn* var. Üzerinde istifa
de etmeoini bilmiyen bir halk var. Bu
radan iyi bir emperyalizm saha., mı o
lur? Emperyalizm fikri AVTUpada doğdu
ğu vakit, Avrupa sanayii ilerlemitti. 
Halbuki Osmanlılık fakir, acizdi. Halbıı· 
ki Osmanlı idareli kuvvetli olduğu ,,.. 
kit, karı• cephede bn idareye karı• besle
nen bir emperiyalizm fikri doğamıyor
du. Nihayet o bal geldi iri memleketi bö
lüftiiJer. lngiltel'e, Fransa, Rusya, ltal
Ya memleketi paylaitılar. Fransız Berut· 
ta niçin liman yapıyordu, Ruslar Erzuru 
""' ~çin §imendifer yapıyorlardı? Çün.kü 
kendi Paylanru evvelden tekarrür ettir· 
mişlerdi. 

Bu eski rneseleleri Türk gençliğinin 
m~r.es~ Y"l>abilınesi için anlatıyorum. 
Çunku sızler bu devirlerin içinde yaşa· 
madınız, başınızı ağrltıyorum. Osmanlı 
imparatorluğunun ölümünü bekliyorlar· 
dı. Nihayet öldü. 

Columbia Üniversitesi tarih profesör 
muavini Edvann 1923 senesinde ne,ret
tiği bir eseri vardır. Bu kitabı okuyunuz, 
tavsiye ederim. Osmanlı devletine karşı 
beslenen empeı·yalizm fikirlerini izah e
der• Sevres muahedesini bu fikrin bir 
şaheseri olarak görür. Hakikaten, düş
n:ıan bun<lan güzel bir eser meydana gc
tıremez. 

Sevres muahe:Iesinin mali 
hükümleri 

Sevres muahedesinin mali hükümle
rini tetkik edelim. Muabedeye bakarsak, 
şunları anlarız. Ecnebi devletler giiya o •. 
manh devletine muavenet etmek istiyor
lar. Bunun için mali bir komisyon teıek· 
kül ediyor. Bu komisyonda lngiliz, Fran 
sız, ltalya murahbaoları vardır. Osman· 
lı devletinden de bir murahhas reyi işari 
sahibi olmak üzere bu komisyona iıtirak 
ediyor. 

Türk gençliği, bu muahedeyi senin ak
lın almaz. işte biz böyle yaşıyorduk. 

Bu mali komisyon, Türkiyenin varida· 
tını tezyit için tedbirler alacak, devletin 
bütçesini yapacak, bütçe mecliste tadila
ta uğrarsa gene bu komisyon tasvip ede
cek, bu komisyona aorulmadan ecnebi
Y<: veya Onnanlıya hiç bir imtiyaz veril
m~yecek, maliye heyeti tefpıiyesi bu ko
j'~Yona merbut bulunacak ve müfettiı
erı ~u komisyon seçecek, gümrükler u
k~ı müdürünü bu komisyon seçeoek, 
onn~Yon düyunu umumiye ıneclisini kal 

~O:abilecelc, lüzum gÖrüne kendisi yerine 
Ka•m ola--'- .. ..k •-rif 1 ..• tedi"' . • ~, guınru u. e ennı ıı I" 
vakıt lltediği tekilde değiştirebilecek. 

Fakat timdi dütünelim: Bu komisyon 
bu •UTetle topladığı paral~ı nı;relere sar
fedec:ek?. Şuralara sarfedecek: Evvela 
kendı ınaırafına askerlerinin memleketi
mizdeki. i_nal ~srafına,mubarebenin ba, 
şmdan ıtibaren Osmanlı devleti toprak
larında on!arın ıarfettilcleri meselelere, 
tebaaıım cıyan ve z.ararrna. ' 

Ve bütün bu masraflardan geriye ka
lan para da Osmanlı devletine sarfedile
cek. Fakat, bilmi)"Orıan, geriye arbk bir 
te>' kalır mı? Gene, Sevres muahedesine 
göre kapitü~syonlar geri gelrnelı:tedir. 

Gazi Hazretleri tarihi nutuklannda 
memleketin düştüğü bu feci vaziyeti çok 
güzel ifade buyunmıtlardır. (Yusuf 
Kemal Bey burada, Gazi Hazretlerinin 
nutuklanndım iki aayıfa okumuştur.) 
Bundan ba"'8 yeni bir takım devletler 
de kapitülasyonlardan i~tifade ede.c~
ti. Meseli Ermero...taıı gibı. • Gaynmus· 
limler istedikleri vakit, İstedikleri devlet 
tabiiyetine girebileceklerdi. Bu vazi~e 
göre vergiyi yalnız Türkler vet'<OC.e~. 

Bir milleti, ukı bir cenedere ıçınde 
öldürmek için, bundan vahşi bir muahe
de olmaz. 

Müttelikimiz olduğu halde .. 
Size burada ıahsi bir hatırayı naklede

yim: Londrada bir lugiliz tercümanı ile 
konuşuyordum. Bana dedi ki: 

- Biz Sevrea muahedesi ile Türk mil· 
letini öldürmek iıtemedik. Fakat siz is
tiklal istediniz.,, 

Bu lngilizin ne demei< istediğini anlı
yorsunuz. Sanki Sevres muahedesile, 
Türk milleti mUstakil yaşıyabilimıit gi
bi .. 

Ecnebi postahancleri gene faaliyette 
bulunacaktı. Hülasa bu muahede ile 
memleket taksim edilmi§ti. Sevres mua
hadesini müteakıp birtakım akorlar ya· 
pıldı. . 

Büyük harp sonunda, Oomanlı devleti 
hakkında düpnanlar bunları düıünüyor
lardı. A.:..ı,.., ha.,,U bizim müttefikimiz 
olan Almanya ne diiıünüyordu? ... Bunu 
bilmek ıayani dikkattir. Meşhur Golç 
Paıa Tanin gazetesine verdiği mülakatta 
diyor ki: "Bugün akdedilen m~ahedeyi 
F rederik List yüz sene evvel fikır olarak 
ileri sürmü?tü. Fredcri< List, milli ik
tisat sistemini kuran büyük bir admndır. 
Sefalet içinde ölınüJtür. Ahnan ittihadı· 
nın ilk baniai, o, sayılır. Liıt meıhuT 
(Milli sistem, milli ilrtuat) isimli eserin
de ıunları söylüyor. Alacağını kısım, dört 
cı1t olan eserin "Politika,, isimli knmm
dadır. Müellif bu imanda Alınan mille
tine öğütler veriyor. Kitabm 552, 553, 
554 üncü aayıfalannda söylüyor. Bu zat 
Amerikanın her tarafnu gezmiıtir. Va
Nıti ve cenubi Amerikada Alman malla
n için büyük pazarlar bulunduğunu tav
siye ediyor. "Buraların balkı lngilizler
den nefret ediyorlar. Almanları seviyor· 
lar,. diyor. Cenubi ve vasati Amerikada 
sefaret kurulmasını, genç Almanlann bu
ralara gitmelerini, yerletmelerini, tica
rethaneler kurmalarım, Alman doktorla
rının, aan'atk&rlarmın buralarda icrayi 
san'at etmelerini tavsiye diyor. "Aaayi
ım temini için de Ahnan kvvvetlerinin 
icabında silahla mahalli bükUınetlere yar 
dnn etnıeleri lazımdır.,, diyor. Bu miie) .. 
lif ıonunda da ıunlan IÖy)Üyor: 

"Ayni politika Türkler için de tatbik 
edilmelidir. Osmanlı memleketlerinden 
de çok istifade edilebilir. Türlciye Alman 
muhacirlerini kabulde mukaırrmet gös
teriyor. Türkiyede zemin hazırlamalı, 
Türkiyede ucuz, seri nakliye .. asıtaları 
yapılmalı.,, 

lıte, büyük b..,,te müttefikimiz olan 
Almanya da bunu cfüıünüyor, o da bizi 
i..ıismar etmek istiyoNlu. Harpte galip te 
gelseydik, netice aym olacaktı. 30 tetri
nievvel 1909 Mondros mütarel<eai ile 
harp bitti. Sonra lstımbul i:ıcal edildi. 
lzmir alındı. Nihayet Osmanlı devleti 
inkıraz buldu. Fakat Tiirk milleti ug .. 

Bu vaziyetlerden evvel ... 
Bu TllZİyetlerden en-el Türkün büyük 

çocuğu it batına geçmit bulunuyonla. 
Gazi Hazretleri, tarihi nutuklarında bu 
hali şöyle tasvir ediyorlar. [Yusuf Ke
mal Bey Gazi Hazretlerinin tarihi nutuk
larındım bu ı..ı..e taalluk eden kısımla
n burada okumuıtur.] 

410smanlı lmparatorluiu öldü, yaıa .. 
sm Türkiye.,, Bunu, demin kitabmdan 
bahsettiğim Amerikan tarihçi de söylü
yor. 

Kendi kendine kalmal< zifı değil, kuv
veti ifade eder. Türk milleti için de böy
le olmuttur. Genit bir nefes alınmıştır. 
Her tarafı düşman iıtili ebniı, etsin .•• 
Yer yer, Türk nriUeti toplanıyor. Fakat 
manda istemek için değil .. Gazi'nin baıa, 
İş başına geçmesile Erzurum kongresi 
toplanıyor. Sonra Srva:a koogreıi oluyor. 

Bu kısnnları, diğer ıırl<adqlamn, uzun 
uzadıya izah edeceklerdir. Fakat ben şun 
lan söyliyeyim ki nıilli iktrsadın kökle
ri bu kurtuluş diiş.iincelerinde gÖrÜlür. 

Misakı ınilli'de, her türlü istıı.lalimizin 
temini mevzuubahi.ti. Onun içinde ik
tısadi İ&tikıaJimi:z de vardır. Türi< kuv
veti, Tüık yapıcılığı ken~ göstenniı
tir. Ben şimdi size Gazı'ntn. d~a'Smın 
iktisadi c~hesini göstermek ıçın lnnir 
ikbsat kongresinde irat buyurduldarı nut 
ku okuyacağım. Gazi'nin iktisadi deha. 
11 a&keri dehasından dalıa az değildir. 
Bu kongreye 1135 murahhas iştirak et
miıti. Bu nutku zaferi müteakıp derhal 
bir ukeri kumandan söyiüyor. Bu nutuk 
Yeni Türkiycnin ikbsat programının 
e!"sıdır. D~şmanı henüz denize dökmü!I 
hır asker, bır kumandan söylüyor. Onun 
İçin ıayani dikkattir. Gazi Hazretleri 
bu nutuklannı irat ettikleri vakit henüz 
Lausannc konferansı toplanmamıştı.,. 

Yusuf Kemal Bey müteakıben, Reisi
cümhur Hazretlerinin lzmir iktısat konıt
resinde irat buyurduklan, fevkalide e
hemmiyeti haiz tarihi nutuklannı olcu
muştur. 

Nutuk şiddetle alkJllaıınuştır. Yusuf 
Kemal Bey dünlcü dersine saat 19 a cey· 
rek kala nihayet vermiıtir. • 

Perşembe günü C. H. Fırkası Umumi 
Katibi Recep Bey inkılap Enstitüsünde 
derslerine baılıyacaktır. 

Gece deniz Üzerinde 
pratika 

Hıtdut •e sıahiller ııhhat umum miidiir
lüğünden: 

Geceleyin serbest pratika almak için 
idatelerimize müracaat eylemeleri tali
matnamemiz muktezasından bulunan sü
varilerin, bu i~te, gemilere ait sandallara 
kullanmalannda, denizcilik balwrundan, 
görülen mahzurlara binaen: 

Geceleyin deniz itterinde pnotika ver
ıneğe mezun bulunan Büyiikdere ve Ça• 
nakkale Sahil Sıhhiye idareleri hariç ol
mak üzere, gece pratikası verilen diğer 
limanlarımızda, acenteler kendi sandalla
rile gemiye giderek pratika için karaya 
ırelecMc olan ıremi memurunu Sahil Sıh-

(Başı ı inci sahifede) ı o eünkü kursu - buna nazaran fatura: 1 ğinin iıareti üzerine aenenin başında ve 
rını tayin etmişlerdir. nm tanzimi günü Londra piyaaas~nd.a~ Sos~alist Sov".et Cümhuriy~eri ittihadı 

Bu murahhaslar atideki hususları ka· fiyatına göre ıu kadar altına muadıldır. tarlliından tedıyeye tekaddum eden sen" 
rarlaıtırmıılardır: N<Uıl he::ap edilecek ~rfı'!da 1:~kiyed~ aatı~ ~iman mallarıı 

Sanayi.'n kurulması için işbu portokolun yedinci maddesinin İ· llite.ıne gore tanzım edılır. 
Madde: 1.- Sosyalist Sovyet Cümhu· kinci fıkrasında zikredilen teahhütl~re Malların fiatları 

riyetleri ittihadı hükumeti, Türkiye hi:· tevfikan kredilerin ödenmeıi için Türk Siparitlere müteallik kredinin itfasi 
kumetine sanayünin kurulması ihtiyaçla· lirasiyle yapılacak tediyeler Londra, Nev· için Türk büki'ımetince tes~im edilen mal. 
rı icin muhtelif nevide makina lleçhiza· Y ork ve lstanbul borsalarında tediye gÜ· !arcı fiyaUan Türkiye Cümhuriyeti ikti• 
tını.kredi ile venneğe ve projeler tanzi- nünde Türk lirasının dolara nisbetle va· sat velıaletlyle Sosyalist Sovyet Cümhu · 
mi • .i, makinaların kurulınasını, mütehas· sa~i kursuna göre hesabedilecektir. Do- riyetlCTi ittihadının Türkiyedeki tica"et 
sıslann hazırlanmasını ve teaisat için di· !ar ile tespit edilecek meblağlar Londı·a mümessili arasında uyuşularak tespit o-
ğer bütün teknik it müıareketini der· borsasında doların sterlin lirasına nua· Iunur. Bu protokola mülhak bir numara. 
ruble etmeğe muvafakat eyler. ran kursuna ve yukarda mezkur fatura· lı listede gösterilen malların fiyatları dün 

Yukarda sayılı işlerin ücreılerini ihti· da göıterilen doların altın muadili esas yıı fiaılanndan ve bu nrotokola mülhak 
va eden ve 11 inci maddede gösterilen tutularak Londrada ayni günkü altın fi. iki numaralı listede gösterilen malların fi 
masrafları ihtiva eımiyen bu kredi, d<>la· yahna ıröre heaabedilecektir. yatları da bu mallann Türkiye tarafın· 
nn Amerikada kabul edilen altın mık· Madde: 7~ Türkiye Cümburiyeti hü· dan diğer her hangi üçüncü bir mem(.,. 
tanna göre cem:uı 8 milyon altın Ameı'İ· kumetince sureti mahsusada irae edilen kete satıldığı fiyatlardan daha yüksek ol• 
ka doların: baliğ olur. "Bir dolar, 0,900 teşekkül tarafından, bu protooklun be'in mıyacaktır, · 
ayarında 25,80 buğday altın"• ci maddesinin birinci fıkrasında mezkur Kredinin ödenmesi için ahnttn malların 

Hükmi şahıslar ihbarnamenin alınmasından iti_baı;en ~.5 kıymetleri bunların tedimi gününde do-
Madde: 2.- Birinci maddede gösteri· ;:ünlük bir müddet zarfında Turkiye hu· !arın Londra borsasmda sterlin lirasını 

len ve sosyalist Sovyet Cümhuriyetleri kilrneti veya anın tarafından bu maksat- nazaran kursuna ve protokolun altıncı 
ittihadı hükı1meti tarafından Türkiye la mezun kılınan vekalet, •osyalist S?v· maddesinde zikredilen faturada mezkur 
Cümhuriyeti hükumetine verilen kredi yet Cümlıuriyetleri ittihadı hükumetine_ doların altm muadili esas tutularak LonJ 
hiz getirmiyecek ve 20 ıcnede ödene· veya anın tarafından bu makıatla sure\ı rada ayni günkü altm fiyatına göre ye-
cekt'ir. mahsusada mezun kılınan teıekk.üle i~- nidcn dolar olarak takdir edilecek'L-. 

Madde: 3.- Sosyalist Sovyet Cümhu- barnamede gösterilen teslimata aıt tedı· 
d' d k lıbu zabıtname sekiz milyon Ameri· 

riyetleri ittihadı tarafından Türkiye Cüm- yeleri icra teahhütnamesini tev ı e ece • kan dolarlık kredinin tehakkukuna ddir 
huriyetine verilen kredinin tehakkuku İ· tir. protokolun mütemmim cüz'ünü teıkil e-
çin iki büki'ımet bususi teşekküller, yani: Bu teabbütnamenin metni Türkiye 

1 aft der ve .,yn; tekilde meri olacaktır. TüTkiye Cümhuriyeti hükUmeli, idal·e Cümhuriyeti büki'ımet veya an:n tar n· 
merkezi Ankarada bulunacak bir .T~rk dan bu mak~tla sureti mahs~sada me- Anlcara 21 kanunusani 1934 tarihinde 
h "kmi pb11 ve Sosyalist Sovyet ıttiha· zun kılınan bır şahısla sosyalıst Sovyet iki nüsha olarak tanzim edilmiıtir. 
d~ hükı1mel'ı de idare merkezi Moskov:'· Cümburiyet!eri !t!.iha~ı hükum~ti veyd 
da bulunacak bir Sovyet hükmi tabii ıh· anın mezunı.yetı u~~rı!'e Sosyalıst ~ov· 
das veya irae edeceklerdir. yet CümhunyeUerı ıt~ıbadının Tur~ye· 

Bu hükmi ıahıslar mÜt?kab~!en d~l(er deki ticare\! mİİ?'easilı . t.a_r.afı~dan ı~b~ 
i.kit taraf araziıinde kendı mume11ıll~· protokolun menyctc gırdigı gunden ıtı· 
rini bulundurmaya •elahiyettar olac~k- haren iki aylık bir müddet zarfında akte· 
lardn'. dilecek anlatmada tespit olunacaktır. 

Bu hükmi ıabıslıır Sosyalist Sovyet Naaıl teslim edilecek 
Ciiı:nlRlriyetleri ittihadı hükilmeti tarafın Madde: 8.- Sosyalist Sovyet Cümhu· 
dan itbu protokolun ihtiva ettiği umumi riyetleri ittihadı hükumeti tarafından ve-
ahkam eaasatı dıdıllinde Türkiye Cüm· rilen L'ecbizat Türkiye Cümhuriyeti hÜ· 
huriyeti büki'ımetine Yerilen krediye mah kiımetine yeya Türk hükumeti tarafın· 
sup edilecek muhtelif nevi techlzat bak- dan bu maluatla ıureti mabsusada m~· 
kında aralarında hususi mukaveleler ak· zun kılmmıt olan tef"kküle Karadenız 
tine mezun olacaklardır. Sovyet limanlannda "Fob" teslim edile· 

Madde: 4.- Bu porotokolun üçüncü cektir. Karadeniz Sovyet limanından Tür 
maddeıine tevfikan Türk biikUıneti ta· kiyede gideceği yere kadar sevk masrafı 
rafından bu maksatla ıureti mahsuaada Türkiye Ciimhuriyeti hükumetine ait o-
mnun kılınan tiefeld<ülün ıipariıleri •ak- lup Sosyalist Sovyet Cümburiyetleri it-
tmda vermesi prtiyle birinci maddede tihedı hükfunetince açılan krediye dahil 
gÖ•tcrilen makina teçhiz.atının t~~~.n deiıHdir. 
teslimi protokolun meriyete girdığı gun- Madde: 9.- Bu portokol hükumleri 
den itibaren dört senelik bir müddet zar- mucibince Sovyet e§yasınm teslimatı ke-
fında yapılacaktır. Son siparişin Y':'ka.n· zalik bu protokolun betinci maddesinin 
da gösterilen dört ıenelik nıüddetı? 11!" üçüncü fıkrası mucibince Türk malları· 
kiza ndan en geç 18 ay evvel venlnut nın ihracatı safi muvazene haricinde ic· 
olması ıarttır. . . .. rn edilip Tiirkiye Cümburiyetiylo sos· 

Sosyalist Sovyet Cümhunyetlen _hu-, yalist SOYYet Cümhuriyetleri itlfüadı a· 
kıimeti tarafından Türkiye Cümhurı!etı raaındaki ticari muvazenenin beıabına na-
bükilpıetine v..rilen teÇıizatın listesı, ke- zan itibare alınmaz. 
zalik " proje tanzimi makinalarm kur."1• Kredi harici 
ması, mütebaasıslann .. 1ıazırı~a51 ": Madde: 10.- Sosyalist Sovyet Cüm· 
lab" cibi teknik İf muprekebmn ncvı h · ti · 'ttihadı bükümeti kredi hesa· . • 1 . ubt l'f k w,ye en ı 
ve ifa tarzı ve sıpar_ış ~.n m ~ 1• .~- hına yalnız Sosyalist Sovyet Cümhuri · 
ıımlarmın icruma aıt muhleUer ıki. hu· yrtleri itillıadmda imal edilen tecbizatı 
kuınet tarafından bu maksat!~. suretı ~!'b verir. Türk hükumeti şu veya bu sana· 
·~~da mezu!' ~"':."':' teıeJ<kulerce bıli: yün kurulması ihti>!'acları i~in Sovyet!er 
tilô.f beher sıpanf ıçın. ayrı a~ı huıust tarafından verilen lısteye gore Sosyal11t 
mukaveleler akti suretiyle tayın oluna- Sovyet Cümhuriyetleri ittibadmda imal 
c:aktrl'.. edilmiyen techizat parçalan satın almak 

T echizahn liatları ihtiyacında bulunduğu takdirde bu mu· 
Techizatm fiyatları ve birinci ma~de.de "bayaalar bll:zat Türk hükümetince diier 

mezkur olup her huıusi mukavelenın ı: memleketlerden ve Sosyalist Sovyet Cüm 
cabettirdiiri ihtiyaçlara göre yapılacak ıf buriyeUeri ittihadı taraf~ndan ~ılan kı·c-
lerin ücreti iki tarafça uyuıularak teapit di barici olarak icra edılecekbr. 
olunacaktır. Bu tecbizatın fiyatları tayin T alıarriyat İfleri 
f'dilirken iki taraf, mümasil teknik evsah Mac!de: ıı~ iki hükumet tarafından 
haiz aYnİ cinsten techizatın bathca mÜs· bu roaluatla sureti mabsusada mezun kı· 
tahsilleri olan diğer memleketlerde sa· lınan teıekküller arasında ü.knik İf mü· 
tıldığı fiyatlan esas olarak alacaklardır. tareketi "tabarriyat itleri, ma!rinalann 
1 ıbu tayin keyfiyel!i için, yukarda .mez- ku."Ulması Türkiye Sovyet mütehas11sla· 
kur itlerin, fiyat teapi~e esas teşkil e- n gönderilmesi ilah" husuıunda alctedi 
den sİparİJ bedeline dabil olup olınadı- len mukavelelerin icraaı için• Sovyetler 
{'I tespit edilecek fiyatlarda nazarı İti· tarafından Türk eraziıinde yapılan mao-
bare alınacaktır. raflar derhal nakten ödenecek ve Sosy:ı· 

Madde: 5.- Sosyaliıt Sovyet Ciimhu· list So'f}'et Cümhuriyetleri ittihadı hüku 
riyctleri ittihadı bükUıneti tarafından bu mr! i ııarafmdan açılan kredi hesabına ge-
maksatla sureti mabıuaada mezun kı· çırilıniyecektir. 
lınan teıekkül senede· iki defa 30 bazi- I htiliiflar n<Uıl halledilecek 
ran ve 31 kinunuevvel tarihlerinde gel- Madde: 12.- Üçüncü maddede gÖ•te· 
miş altı aylık müddet zarfı?~a teı~.im. c-

1 
il"" hükmi ıahıalar arasında aktedilcn 

dile" eıyarun ihbarnameıını Turkıye mt•kaveleleri.n icnısr 11rasmda hadis ola-
Cümhuriyeti hiiki'ımeti tarafından bu bilttek ihtilaflar Türkiye Cümburiyeti 
mak•at!a sureti mah•usad~ mezu~ k:lı· ikti!at velı:aletiyle Sosyalist Sovyet Cüm 
nan l>etekküle gönderecektır. B~ ıb~:.r- buriyetleri ittihadı harici ticaret halk ko-
namenin tarihinden itibaren bu .,panşle· 
re müteallik 20 senelik kredi iılemeğc mi•crliği veya iıbu protokol hüki'ımlerine 

te,.fikan iki tarafça bu maksatla mezun 
başlıyacaktır. • kıl - ·" 1 d ' ak tes 

Tii.rk lirasiyle ted yat ınan .-ıs ar arasm a uyuıu ar • 
· vivc edilecektir. . . 

Tü<kiyc Cümhuriycti hükume~ı, bu Madde: 13.- Bu prolok~I. tasdık. ~dıle 
protokola tevfikan r.apıl.a~ muhtelıf mu- k ve her iki tarafça ıasdıkind.•n ıtıba-
ta. elderdcki teahhutlerını :10 ıene Zdr· ~=n mcriyete girecektir. 
fında Türk lirasiyle tediyat yapr:ıak SU• Yukariki hükümleri tMdik etmek uzrc 
retiyle ifa edecektir. Bu tcdiycler S<'nC· aşağ•daki imza sahipleri bu protokolu İm· 
de iki def.a ve ır.üsavi kısımlar halinde za etl11er ve mühürlerini koydular. 
yapılacak ve iıbu prot:okolun altıncı mad Ankarada 21 Kanunusani 1934 tarihin· 
desinin ikinci fıkrasında mezkur şartla.- de iki nüsha olarak tanzim edilmi,tir. 
dahilinde hesap edilecektir. imza: Dr. Tevfik Rüıtü imza: J.Souı~t"l 

Bu maddenin ikinci f.krasmda zikre· Munzam zabıtname 
dilen tediyeler Türkiye hükumeti tara· 8 milyon Amerikan dolarlık kre<!ini~ 
fından ıenede iki defa yani bir evvelki s.,_ tebakkukuna dair Türkiye Cümburıycti 
nenı'n 31 kinunuevveli tarihli liabama- tih d b''k" ti · 

30 ve Sosyalist Sovyet it a ı u un:ıe. e~~ 
m de gösterilen tediyeler için en g~ç a-smda protokolu imza ederken ıkı hu· 
hıuiran tarihinde ve iıliyen senenın 30 kfunetin aşağıya imzal~ru ~oyan sela· 
haziranı tarihli ihbarnamede gösterilen hiyettar mnrahhaslan atıdelri hususları 
te<liyeler için en Q'CÇ 31 kanunuevvel ta· kararlaştınnışlardır : 
rihinde icra edilecektir. t.- Sosyalist Sovyet Cümburiyeti İt· 

Türk malları tiha<h hiı'kumeti tarafından verilen krc· 
Bu ıurctle tediye edilen Türk lirala· dinin, Türkiye hükumeti tarafından altı 

nna mukabil Soıyalist: Sovyet Cümlıuri-, aylık taksitlerle Tiirk lirası olarak proto-
yetleri ittihadı hükiımeti, her tediycdeıı ı· kolun altıncı maddesinin ikinci f: krasınn 
tibaren 14 ay zarfında Sosyalist Sovyet tevfikan hesabedilerek yapılacak tediye
Cüınhurivetleri ittihadı eraziune ihraç C· •İ için protokolda derp!ş edilen ta_rz, Türk 
d·ıı.~ek Türk mallan satın almayı teah- h '-'·' be t "' lirasının hali azır...,... ser s pıyasa re-
hüt eder. jimi devam ettiği müddetçe meriyeıte ka-

F aturalar lecaktır. 
Madde: 6.- Teslim edilen teçlıizatm 2,- Hali hazır vaziyeti değiştiği tak· 

f ıuralftrı dolar üzerinden yapılacak ve dirde Türk hükUıneti aıağıdaki şartlar d3 
ı:.r fatura her defasında §U kaydı ihtiva bilinde Tiirk mallan teslimi suretiyle 
edecektir: _ teahhüUerini ifaya ve krediyi itfaya mu-

" Dolar, sterlia lirasının şu kadar ec- vafakat edecektir. 
zasına muadil olup - Londra boraasının Türk mallıırmın teslimi protokolun ~-

şinci maddeııiııin ikinci fıkrasına teYfı· 
kan, ve fıkradaki nisbetler .d~nde se· hiye ldan>sine ptirebaeetılı:tir. 

Bu usulün tatbikinde, acentelerin kul
lanacaldarı sandallarda acente ile kürek
çilerden baP...ımn bulun~amım~ ve, P.ra 
tika alınmazdan evırel gemılere kimsenm 
çıkmaması; ve, sıhhi muamelesini yaptrr
mak üzere gemiden çıkacak memur ile 
birlikte acentenin dahi Sahil Sıhhiye lda
ı-esine gelmesi meşrut olup acente san
dalı va•ıtasile ve remi ile ihtilat vukubul· 
duğu ıa!<ilirde mes'uliyet gemi süvarile
rine raci olacaktır· 

ed ik• defa 'ıcra edilecektir. Bır evvel
n e ı ı- 'hl' ihbar ki senenin 31 ki.nunuevve ı. ~n ı 3Ô 
namede ıröaterilen tes~mat ıçın !n geç 
haziran, ve cari ıen~nın ~I hazıran11 ı t~· 
ribli ihbarnamede gosterı en tes mat ı· 

çin en ~eç 31 ~nunu.evvel. . . . 
Sipanşlere muteallik kredinin ılbsı 

için Türk büku~tincehteslimed!dilen m":1-
laı-ın listesi ve miktan er t ıye 1en.2s1 
ic;in Sosyalist Sovyet Cürnhuriyetleri it
tihadının Türkiyedeki tiıcaret müıne11illi-

Memlekette 

Zorba ve şerir bir katil 
meyyiten yakalandı 

CERABLUS, (Milliyet) - Ga
ziantep vilayetinin nezip kazasına 
meıhut benamlı köyüne 25,2,934 
geceai efkıyalıktan sabıkası olan 
Ahmet namında bir şerir gelerek 
muhtarı ve köy bekçisini tehdit et. 
mit ve bu köy sakinlerinden hlri
sini bir kan davasından dolayı öl
dürmek istediğini söylemittir. Bu 
azılı ziyaretçinin bir faciaya sebe
biyet vereceğini anlıyan muhtar 
gizlice jandarmaya haber yolla· 
makla beraberı, herifi teskin etmek 
ve fikrinden vaz geçirmek istemit
tir. Şerir kendisini oyalıyan muh
tara elindeki silahı ist:mal etmit 
ve muhtarı yaralamıfbr. O anda 
bekçi ile odaya gelen jandarmamı
za da atet açarak bekçiyi ağır SU• 

rette yaralmış ve fedakar jandaJ\. 
mamızı da fehit etmiştir. işlediği 
cineytin vehametini anlıyan katil 
daha fazla köyde dunnıyarak fırar 
etmistir. Yakadan haberdar olan 
Gazi~tep vilayetinin genç ve ce
sur valisi Akif Bey vaka mahalline 
gelerek refakatine aldığı nezip 
kaymakamı Beyle ve takip müfre
zeaile katilin izi üzerinde tahar.<i
yata devam etmif, bir taraftan da 
birecik kazaaı jandarma kumanda· 
nı Ali Riza Bey kaza hududu ge
çit yollarını tutumştur. Kısa bir za· 
man zarfında vali beyin verdiği di. 
rektif dahilinde katil nezip jan
darma kumandanı Faik Beyin pu
susuna dütmüttür. Bir türlü teslim 
olmıyan şerir nihayet müsade.:ne 
eınaamda öldürülmüttür. 

Mektepsiz bir nahiye 
ELA.ZlZ (Milliyet) - Buraya 

üç buçuk s~t mesafede Elaziz - Di
yarbekir yolu üzerinde ~ulun:ı-n 
Molla köy tirin ve güzel hır nahı!.e 
merkezidir. Bu nahiyeye Molla koy 
veya Molla kendi nahiyesi ismi de 
verilmektedir • 

Molla köy ratip olduğu için sıt· 
ması pek fazladır. Sıhhat idaresi 
tarafından tevzii lazımgelen ilaçlaı 
da verilmeme1'tedir· Vilayetin 
pek yakınında.. olan bu nahiye se
nede aneak bir iki defa sıhhat me· 
muru yüzü görmektedir. 

Molla köyün kavunu bi!ha sa 
meşhurdur. Pamuk, pirinç, a'.pa, 
buğday, baflıca mahsulatını leş.;.ıl 
etmektedir. Fakat bu sene maheul 
diğer senelere nispetle noksan bir 
vaziyettedir. Ahalisi umumiyetle 
le fakirdin. 

Molla köy bir nahiye merkezi ol· 
duğu halde burada mektep yo~
tur. Yirmi köyü tetkil eden n~hı
yede aneak nahiyeye yarım_raat 

· mesafedeki kövenk köyünde uç sı
nıflı bir mektep mevcuttur. iptidai 
tahsil mecburi olduğu halde hal· 
kın okuma ihtiyacına kövenkteki 
bu üç sınıflı mektep kafi gelmemek 
te ve köy çocukları da mecbu~i tah
sillerini ikmal edememektedırler •. 

Molla köyünün faal ve kımeth 
nahiye müdürü Zeki Bey nahiye?e 
bir çok yenilikler vücude getirmış· 
tir. Yolların kısmı azami yapılmıf, 
köylerde sular çıkarılmış ve Cüm
huriyet meydanı muntazam bir şe
kilde tar .. im olunmuttur. 

Kaçak sigara kağıdı 
BANDIRMA, (Milliyet) - Pazar 

gecesi Adnan vapurile htanbuldan ~e
l lbrahim isminde birinin berabennd'd.; çuvaldan tüpbe edilel'ek araş~r· 

Pılımı ve kopya kağıdı 1eklın-
ma ya · k""dı de kesilınit yirmi kilo sıgara agı 

bulunmuştur. . . 1 
Kağıtlar ınüsadere edılm~t ~e , bra

bim ibtiıas mahk-sine verilmi,tir. 



• 

1 EVKAF MUDlRlYETl iLANLARI 1 
--~~~-----------__, 

1 - ôO 14-3-934 Çarşamba 
61 - 150 15-3-934 Perşembe 
151 - ila 17-3-934 Cumartesi 

Hayret hademesinin Şu bat 934 vazifeleri yukarda ya
zılı giinlerde hizalarındaki No&ıralarına göre tediye edileceği 

ilan olunur. (1152) 

1 DEVLET DEMIRYOI.LARI iDARESi iLANLARI 1 
Kurban Bayramı münascbetile 22-23 Ma.rt gece yarısın 

dan 1-2 Nisan gece yarısına kadar şebekede esas tarifeler ü
zerinden yüzde otuz ve Haydarpaşa ve Ankara garlarından 9 
ve 10 numaralı katarlarla Ankara ve Haydarpaşa arasındaki 
lstasiyonlara gidecek yolculara yüzde kırk tenzilli yolcu tari
feleri tatbik edilecektir. Bu tenzilatın banliyö, Mudanya ve 
Erzurum hatlarına şumulü yoktur. (1158) 

Diyarıhekir Belediye Reisliğinden: 
Diyarıbekir Şehri su tesisatı İçin kapalı zarf uıulile mü 

nakaaaya konulan on beş milimlik (Dörtyüz) yirmi bet mi
limlik (Yüz) otuz milimlik (Yüz) adet ki cem'an altı yüz 
adet su saatinin ihale gÜnü olan 1-3-934 perşembe giinü gelen 
teklif mektubu muhteviyatı encümenimizce muvafık ve müte 
di) görülmediğinden nizamname ahkamına tevfikan mezkur 
saatlerin ayni şerait dahilinde 1-3-934 tarihinden itibaren o
tuz bir gün müddetle pazarlıkla ihalesi tekarrür etmiştir. Ta
liplerin 31-3-934 cumartesi günü saat on ikiye kadar Diyarı
bekir Belediye Encümenine m üracaatlan ilan olunur. ( 1109) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komiayonundanı 

1000 Kilo Grea yağı 17 Mart 934 cumartesi günü saat 
14 te pazarbkla. 

Büyüt Tayyare Piyangosu 
16 ncı tertip 6 ncı keşide 1 1 Nisan 1934 tedir. 

Büyük ikramiye 200.000 liradır 
Ayrıca: 25.000, 20.000, 15.000, 10.000, 5.000 

liralık ikramiye ve 50.000 liralık bir 
mükafat vardır. 

' . . .. ' ... .. . ~ . . 

Sümer Bank Umum Müdürlüğünden 
Halen Rusyaya stajiyeı:. talebe göndermek mevzuubah3 de

ğildir. Bu gibi bir kararın ittihazı halinde keyfiyet gaz.telerle 
ilan edileceğinden beyhu:!e y('re mllracaat edilmemesi alakadar-
ların malUmu olmak üzere ilan olunur. (1116) 

Şark Demiryolları Türk Anonim Şirketi 

DAVET1'J ~ ME 
Esas mukavelenamesinin 44 ve 45 nci maddeleri ahka

mına tevfikan lstanbul'da Şark Demiryolları Türk Anonim 
Şirketi hi11edarlan Şirketin Sirkeci' deki merkezi idaresinde 

1934 senesi rnartının 31 nci günü saat 11 de alelade olarak 
İçtima edecek olan hey' eti un1umiyeye davet olunurlar. 

- Ruznamei müzakerat -
1 - 1933 senesi zarfındaki Şirketin idaresi hakkında 

meclisi idare tarafından tanzim kılman rapor; 
2 - Mi.irakip komiserin raporu ; 
3 - 1933 senesi hesaplarının tasdiki ve hey' eti idare a

zalarının ibrası; 
4 - 1934 senesi için mü rakip komi~erlerin tayini ve 

bunlara verilecek tahsisatın tesbiti ; 
5 - Şirketin umumi idaresini tedvir ile mükellef hulu 

nan müdürler ve meclisi idare azalarına verilecek tahsisatın 
tesbiti zımnında meclisi idareye selahiyet itası 

6 - Ticaret kanununun 323 ncü maddesi muc:.~ince 
meclisi idare azalarına verilec<?k mezuniyet. 

Esas mukalenamenin 49; uncu maddesi ahkamına 
tevfikan hey' eti umumiye· gerek asaleten ve gerek vekaleten 
laakal yirmi hisse senedine malilr bulunan hissedarlardan mü 
rekkeptir. 

Hey' eti umumiyenin beher azası gerek asaleten ve ge
rek vekaleten yirmi hisse için bir reye malik bulunacaktır. Ma 
mafi 10 reyden fazlasını nefsinde cemedemez. 

Reye hakkı olan azalardan işbu alelade içtimaa iştirak 
etmesini arzu eden zevatın esas mukavelenamenin 54 ncü mad 
desi mucibince nihayet martın 24 ne kadar Şirketin Sirkeci 
deki merkezi idaresine hisse senetlerini ve yahut hisse sene
di yerine kaim olan nuıvakkat ı;ertifikalarını tevdi etmeleri 

iazımdır. 
ŞARK DEMIRYOLLARI TURK ANONiM ŞiRKETi 

Meclisi idaresi 

Istanhul Liman Şirketinden: 
Mnhtelif Burgatada 20 ton halat almacakbr. isteyenlerin 

yerli va ecnebi malı halatlar için 17 Mart 1934 cumartesi 
gününe kadar umumi müdürlüie tekliflerini vermeleri lüzumu 
illn olunvr. Umumi mlidBrlllk 

Liseler Alım Satım Komisyonundun: 
100 Kilo Gres yağı 17 Mart 934 cumartesi· günü saat 

J 4 te paz•rlıkla satın almacak tır. Şartnameaini görmek iste 
yenlerin her gün pazarlığa iştirak edeceklerin de yevmi mez
kiirda Kasımpaşada kain satınalma komisyonuna müracaat
ları. (1l11) 

Nafıa Vekaletinden: 

Komisyonumuza merbut İstanbul Erkek Lisesinde ya 
pılacak Elektrik tesisatı ile Galatasaray Lisesine Sesli bir 
Sinema makinası alınacağından J -4-943 tarihine müsadif Pa
zar günü saat 16 da ihale edilmek üzere kapalı zarf ua~l«; 
münakasaya konulmuştur. Taliplerin proje ve ıartnameler1!11 
görmek üzere lstanbul Erkek Lisesindeki Komisyon Kalemı

- ne ve münakasaya iştirak edeceklerin de ihale günü ~~natı 
muvakkate makbuzlarile birlikte Komisyonumuza muracaat-

Irmak - Filyos hattmm Irmaktan itibaren (186+000) 
(2281-500) üncü kilometreleri arasında bulunan Irmak 10 un 
cu .. kısım İnşaatı kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 
Munakaaa 2-4-934 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 15 te 
Ank~rada ~afi~ Vekaleti müsteşarlık makamında İcra edile
cekt.ır · T aliplenn cari seneye mahsus ticaret odası vesikası ve 
temınatı muvakkatelerile birlikte aynı gün ve saatte komis
yo~da bulu"!11alan lazımdır. Talipler hu husustaki şartname 
lerı Otuzar lıra mukabilinde Ankarada Nafia Vekaleti Leva 
zım dairesinden tedarik edebilirler. (1108) 

ları. (1085) 1421 

Satılık motör ve hurda eşya 
Biri büyük diğeri küçük olmak üzere iki 
hava gazi motörü ile bazı hurda demirler 
ve tahta parçalan satılıktır. isteyenler 
idare müdüriyetine müracaat etsinler. 

1339 

Deniz yolları 
iŞLETMESi 

Acente! ri : Karaköy Köpriibaıı 
Tel. 42362 - Sirkeci Miilıiirdanade 

H&11 Tel. 22740 

'Trabzon yolu 
ANKARA vapurıu 13 Mart 

SALI 20 de Galata Rıhtımındaı 
kalkacak· Gidifte Zonguldak, 1. 
nebolu, Sinop, S~msun, Fatsa, 
Giresun, Vakfıkebır, Trabzon, 
Rize'ye. Dönüfte bunlara ilave . 
ten Sürmene, Ordu'ya uğrayacal 
tır. (1127) 

1470 

Ayvalık yolu 
BANDlRMA vapuru 14 Mart 
ÇARŞAMBA ı 9 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır· (1155) 

Fatih sulh üçüncü H. hakimliğinden : 
Şehremininde ıeyi( Omer mahallesin· 

de çukur Bostan caddeıinde 6 No. lu 
hanede mükim sagir Muammer Salahad· 
din efendiye ayni hanede mukim öz bi· 
raderi harp akademisi 3 11nıf talebelerin· 
den yüzb;qi Muzaffer Beyin mahkeme
mizce vasi teyin edildiği ilin olunur. 
{14350) 

Kadıköy icra dairesinden : Bir borcun 
temini istifası zımnında mahcuz olup ıa· 
tılRrak paraya çevrilmesi mukarret- bu· 
lunan muhtelif cins ev qyagı 19-J..934 

tarihine tesadüf eden Salı günü saat 10 

tlan 12 ye kadar Kadıköy e§ya pazarın· 
da açık artlınna ile satılacağından yüzde 
iki buçuk resmi dellaliye miqteriıine ait 
olmak üzere taliplerin mezkur gün ve 
aaalta mahallinde bulunacak memura mü 

racaat eylemeleri ilan olunur. (14368) 

Pul mübadelesi 
Alman İmperatorluğu ile Sar hav· 

zasmm 250 muhtelif temiz damga 
pulum vardır. Bunlan 150 adet muh· 
telif Türk pulu ile cleğittinnelr. isli· 
yorum. Zirdeki adrese yazılmaıı: J. 
HAAMANN, Aachen, (AJl...-gne), 
Capitelatraue 6. (14384) 

lstanbul icra hakimliğinden : 
Galatada Bozfor hanında 12-13 No.da 

vapur iıletmekle müştegil Mahmur Lüt· 
fü Beye alacaklılanna kartı lr.ongonlatlo 
aktebnelı: üzere mukaddema iki ay müh· 
let verilmif(i. Bu kerre miimaileytıin ala
caklıları ile akteylediği kongordatonun 
tasclikina Istanlıal -Lh • uli,,e ikin

ci ticaret dairesince S.Z-934 tarihinde 
karar verildiği anlatılmq olmalı:la keyfi
yet icra ve iflia kanununun 300 ve 304 
üncü maddesi abkimına tevfikan ilan o-

lunur. ( 14388) ı ı 

DOKTOR 

Rusçuklu Hakkı 
GaJataaarayda Kanziilr eczeh•nMi 
karı11md11 Sahne aokağmda 3 n-· 

ralı apartananda 1 n--. 

Umumi Neıriyat ve Yazı lıleri 
Miidiirü ETEM iZZET 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş . 

VAPURCULUK 
TORK ANONiM ŞiRKET) 

lSTANBUL ACENTALICl 
Liman Han, Telefon: 22925 

Mudanya yolu 
Her PAZAR SALI PER· 

' ' ŞEMBE, CUMA günleri saat 
9.30 da Tophane rıhtımından BAR· 
TİN vapuru kalkar. Gidiş ve dönüt 
te mutat iskelele.re uğrar. 

1 3 üncü kolordu ilanlar~~ 
M. M. V. Sa. AL. Ko.kan: 
Yerli Fabrikalar mamula

tından 8,000 kilo sarı sabunlu 
kösele kapalı zarfla münakasa 
va konmuştur. ihalesi 1 Ni
san 934 Pazar günü saat 
14 tedir. Taliplerin nümu· 
ne ve şartnameyi görmek üze
re her gün ve münakasaya iş· 
tirak için de o gün ve vaktin· 
den evvel teklif ve teminat 
mektuplarile Ankara' da M. 
M. V. SA. AL. KO. na müra· 
cataları. (3485) (1070) 

1401 

• * • 
M. M. V. Sa. Al. Kom. dan: 
Müteahhidin nam ve hesa

bına pazarlıkla 1400 adet ve· 
lense satın almacaktır. Pazarb 
ğı 20-3-934 salı günü saat 11 
de yapılacaktır. Taliplerin nü
müne ve şartnameyi görmek 
üzere her gün ve pazarlığa İ§• 
tirak için de o gÜn ve vaktinde 
Ankarada M. M. V. Satınalma 
Komisyonuna müracaatlan. 

(3489) (1154) 

Divrigi icra 

1 !~~~~~!~~~~?.!~~ 
ağa Divrigi sulh hukuk mahkemesinde hn 
mamci oğullanndan Recep hemıireıi Ai· 
te Gaip Aite aleyhine istihsal ve kesbi 
katiyet etmİ! olan 9·2·933 tarih ve 
10.199 No. lu Fıkreyi hükmiye mucibin· 
ce Ahmetp&§a mahallesinden jemini e

lriz oğlu Y qari baci Ali oğlu arkaıı bu· 
dak zade tarlası cepbeıi tarik ile malı• 
tut 100 zira mıktarında hane ma halı:çe i
le demirciler caddeıinde prbn Omer ti

m.len mil< iarloen baci Hüseyin arsa" 
cıenuben -- ile ...W.t ao zira mıkta· 
nnda dükkan arsaaı mnmn _,,_da ili 
tılarak bedelleri heuedarana taksim edile• 
ceği ve ceman 42 lira 39 masarifi .......... 
keme ile talıalr.lı:uk edecek -rifi icrai
ye hiuedarandan tahıil edileceii ve tıı· 

rihi ilindan itibaren bet gün içinde hi•· 
ııedaranla hir riza uyuıulmadıiı taktirde 
lllUlllllclcyi kanuniye tatbilr. olunacağı i
lin olunur. (14369) 

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şikrü 

Birinci amıf mUtehaasıı 
(Babıali) Ankara caddesi No. 60 

12öf 

Akay Müdüriyetindenı .. A 

Yalova'da yapılacak otel proje musabasma ıştırak et· 
miş olan Mimarlardan~· ~muzlu projenin sahibi birinciliği 
ve Zümrüt rumuzlu proJenın sahibi de ikinciliği kazanmış
lardır. Mezkiir proje sahiplerinin ve musabakaya iştirak etmiş 
olan diğer Mimar ~!lerin de projelerini almak uzere idare: 
mize müracaatları ılan olunur. (1167) 

İST ANBUL VE TRAKYA ŞEKER F A:BRİKALARI 
Türk Anonim Şirketinden: . 

Fabrikamızda çıkarılmağa ~aşlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak üzere her isteyene satılmaktadır: 
Fıatlarımız eskisi gibidir. Yani lstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta teslim 

~uval~a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,ıs San~ıtta Küp Şekerin Kilosu 39,so Kuruştur. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. lstanbul haricindeki yerlerden yapılacak siparişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı ha
mule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müıteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri 
hesabına sigorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin temammı peşin ödeyenler vagon ha-
fına beş lira tenzilattan istifade ederler. . 

Adres: lıtanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han."No. 40-30. Telgraf adresi: lstanbul Şeker. Telefon: No. 24470. 1222 


