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Bir hırMtan clnletfer aa ı ımda silalı
"''·-me müzııkereleri devam ederken, 
diğer tarak.on da sililılanma yanıı bat· 
la.iuı görünüyor. lngiltere, Fransa ve 
Amerika, 1934 aenesi zarfıoda "milli 
bıÜdafaa" namı a1tmda ordu, donanma 
\re hava kuvvetleri için ayırdııldarı tah•İ
aatı Millet Mecliılerine tevdi etmişleT· 
dir. 
Tllhıisıı.tlann her rııkamında bir lazlalık 
6lduğu iddia edilebilir. Bilhuaa donan· 

''Meseleyi cesaretle, hakikati olduğu gibi görerek 
mütalea etmek ve memlekete bildirmek vazifemizdir,, 

..... ve hava kuvvetleri için ayrılan tah· 
f"aatlardaki fazlalık nazarı dikkati cel· 
loııdiyor. 

lngilterenin altı aeneden beri en yiİI<· 
•..ı. milli müdafaa bütçeoidir. Deniz, ka
~· ve han kuvvetleri için 1934 aenesin
Je aarfedilecek para, yüz yirmi mrlyon 
lngiliz Jiraıma yaklll§ıyor. Bunun aıağı 
'YUkan, yamı donanmaya ıarfedilecek. 
~~ye kalan altmıı milyonun da üçte 
İkisi orduya Ye Üçte biri havaya tahsiı 
edilecelııtir. Gerçi Waşington ve Londra 
d~niz 111üları mukaveleleri, lngiltere
"!n 1936 -.i sonuna kadar daha ge
"~f _ınikyaeta harp gemisi yapmasına ma
";'dir. Bununla beraber, bu muahedele
ln çerçevesi içinde kalmak f8rtile, yeni
<:tmek, tamir etmek gibi bahanelerle 1 n
ıııltere yeniden birtakmı harp gemileri 
•nta etmenin yolunu bulmuıtur. 1934 
deniz inşaatı programı ıudur: 

.4. kruvaz~r. 8 muhrip. Bir tayyare ıre· 
lnı$ı. 3 denizaltı ıremisi. Bir çok küçük 
harp gemileri. 

~~va ku.v:vetleri!1e de dört yeni 11 .. 
nıl ılave edılıyor ki bunların ilcisi ana 
mkieonll e~1ette . kullanılacaktır. Görülüyor 

ngı terenm gerek deniz ve guek ba
va kuvvetleri tahsisatında mühiın bir 
fazlalık wrdır. Bununla beraber, bu 
fazlalık ta lngiliz muhafazakarlarını tat· 
'nin etmiyor. lngilterenin her devlet do
tıannıasma faik bir donanma salıibi oldu,t' ~i, her devletin bava kuvvetine fa· 
. bn- bava filosuna sahip olması ısrarla 
lllep edilmdctedir. 
Fransızlara gelince; bUnların kara 

l•uvvetleri ~ sarfettilderi milyarlardan 
17>aada bu sene yUmi üç bin tonluk bir 
1 :niıb, bir muhrip ve iki denizaltı gemisi 
~: ~ie karar ..ermişlerdir. Fransız 
1n nye N~n! M. Pietri, Alman bahri 
( ~~ faalıyeti dolayıaile Dunquerque 
·~e~) ıımfı 23 bin tonluk büyük 
'.~ru"? ınfalma )Üzum hasıl olduğunu 
toylemı•tir M-•-·- ~ ki b" · · D ,. • mUTJJOUr ınncı nn-
•ıucrque'in inta ı teklifi iki sene evvel 
ta!>ıldıiı zaman, bu teklif Franm: Mec
~ '.'~e itirazlan celbebnitti. ikinci bir tYül. zırblmın teklifi henüz meclise tev· 
iı~ edilmemi4 olmakla beraber, daha az 
e.ı;ıı;z1ara hedef olacağı timdiden tahmin 
la •:ror. Bu da iki ıene içinde silabsız-

';"'a m~e:le~ne karşı efkarda husule 
~~-'-n degıııklıiie delalet ebneıi itibarile 
'""ate taYandır. 

Amerikanm ıili.hlanması ancak "A· 
~rik~nkan"" tabirile tavıif edilebilir. 
-unerikaJıJar nlahlanma pn>gramıru bir 
az da iktisadi bNunm11 programına bağ. 
lıınuılardır. ltıizlere it bulmak İçin yol 
~a!_'ıldı~ı. ıribi, ayni maksatla ıilfilı ta 
ıtniI eclilıyor. Geçen hafta mecli 18 muhalif k L..~ ··k ı,· • rey 
A • e arşı uuyu ır ekseriyetle hü-
ıumete bet aene zarfmda nl . 
rıek aaJ•ı.:..eti . . .fu an mıa et
.. B" -u:1 m vermııtir: Altı lınıva-
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Misakın Yunan meclisinde İnüna- Tetkikat yapmak uzere Fırkada bir 

- k k b - komisyon teşkiline 

Ma.şa ve müza eresine aş/andı.. 1 karar verildi 
Maksimos, Hariciye Encümeninde 

= Ceneral Kondilis tefsiri beyanatta bulundu M. Maximos = Başvekilin mühim 
Harbiye nazırı M. Kondilisin Ankaraya "geleceği, askeri : beganatı 
müzakerelere devam edeceğiniYunan gazeteleri yazıyor 

_ ATINA, 13 (Milliyet) - Mecliain dünkü öğleden 1 edilen ketumiyeti- dolayı hoşnutsuzluğunu bildirmit • = 
=: •onraki celaesitı.de Hariciye nazın M. Maxirn<>& Balkan tir. Keza itil mebuau M. Petro Mavromihaliıı misakın E: = misakı layihaaı ile hükümetin esba_bı ~ucibe layihasını müfredatını öğrftımek için doğnıdan doğnıya Hariciye = 

"Halin intizamını temin 
etmek lazımdır" 

E Meclise tevdi etmiıtir. Layiha tetkik edılmek Üzere Ha· nazırından malümat istediğini aöylemit ve M. Maximoaa E: -o-
:= riciye encümenine sevkedilmiıtir. Encümenin akdettiği hücumda bulurunu9tur. = ANKARA, 13. A.A. - Cümhuriyet 1 si hakkında Baıvek.il lamet Paf'U'm ız.,. = içtimada Hariciye nazırı M. Maximos hükümetin atağı • Misakın müddeti _ Halk fırkası grupu idare heyeti reiıliğin- hatı ve bir çok hatiplerin mütalelan din 
§ daki tefair beyanatını olrumuıtur: AT/NA, 13 (Milliyet) - Hariciye nazırı M. Maxi· := d.,n : lendi. 
:= _ Ballıan misakının hedefi Balkan deııletlm hu • mos '!~~Y~ encümeni'!d! miaakın yedi sene müdddle ;;; Cümhuriyet Halk fırkası grup heyeti Ve !ıu mcıele hakkında tetkikat yapa· 
_ dutlarının herhangi bir Balkan deııleti tarafından yapı· aktedıldıpnı beyan eı.rnıhr. • .. . = öğleden sonra reis vekili Cemil Beyin reis rak müıale:ısıru raporla grup heyetine bı1 
:= lacalı taarru:zdan muhuflaa$ıdır. Binaenaleyh Yunanis· YunO!'fslanla aramızda a•kerı muzakereler mı? :;;: liğinde toplandı. dirmek iizre gurup idare heyetince bir 
:= tan hiç bir ııeçhile misakla deruhte edilen taahhüdahn . Atınada çıkan EJ~ftroı Antropo• gazetesi ile Seli- :;;: Fırk:ı umumi "reislik divanından grup komiıyon te§l.il edilmeıine karar verildi. 
~ ilası için hiç bir büyiilı deııletle harbe sürüklenemeı;. n!kte çıka~ ~ volonte ve Le p~og~s gazeteleri Yuna- ;;; heyetine İntikal eden ilk tedriaat mesele· (Devamı 7 inci sahifede) = M M . un beyantından ıonra azalardan bir ndıatanla Turkiye ";'"asında aakerı muzakereler olduğun- = =:============================~==""' 
E ğ H• ~ımoa t kol etrafınd~ izahat verıneg· e ~n ~ahsetmektedırler. Bu gazeteler, Yunan hükiimeti- :::Z T ı f p 1 ' = ço u ancı ye nazınnı pro o nın ta evv ld b · · d" • • h · • · k" = 
=davet etnı" 1 n1· M M . bu huau.ata kafi derece· .. e en en çrz ıgı arıc• aıyaset yolunu ta ı. = e e on avyon arı 
=de maliim;:t eve::U ~ deax:::k protokolünü ve dört ben, Turk • Y~n Ye. ~alkan misakı~d!'n aonra, iki doat = e 
:;;: Balkan devleti H.,!iciye :...zırlan arasındaki müzakerat ~-:ınlek.e~ aakerı tetkilatı arasmda bır ahenk vücude ge. :;;: 
:;;: zabıtlarmı bildimıek teklifini reddetmiftir. ti':'l~ırund. !<aı:~rlaıtmldıgıru yazıyo~Iar. Bu gazetelere :;;: = . . . . gore, fım ıkı muzak~ler Ankarada ıken M. Çaldariı ile = 
:= izahat ıstıyen ıki mebus ~"."e~ Pqa ara.sında kararlaıtınlmııtır. Müzakerelerin := 
:= ATINA, 13. (Milliyet) - Hükiim.6 te menaup Ayoı ıkıntı merhalesı de Ankarada olacaktır. -
= mebuau M. Ağamemnun, hükiiınet tarafmdan muhafaza (Devaıru 7 inci sahifede) = 
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Romada Üç Başvekil vazi- Trakya Umumi 

Yeti görüşmeg~ e başladılar Müfettişliği 
Küçük itilaf ve Balkan misakı nümune
sine göre bir anlaşmadan bahsediliyor 

Habsburg erkanından bir zat ta Romada 

Recep Zühte Beyin 
tayini muhtemeldir 

ANKARA, 13 (Telefonla) - Büt
çe encümeni teıkili kararlllfan Trakya 
umum müfettiıliği · 

Cumartesi günü 
f eragatnamenizi 

matbaamızdan 
alabilirsiniz .. 

Fırka teşkilatı, kaymakamlıklar, nahiyeler halkın 
eberruahnı temin için faaliyete geçiyorlar 

ı•or •• • ırAtayl yare gemiıi. Otuz denizaltı 
eınıaı. tmıt '-- uh. b" ROMA, 13 (A.A.) -

8 ~ m rıp, ın taayre. M B k"I. M Gom u muazzam proırranun tAlıakkuk . . acar qve ıı . 

için bükümetin tek· 
lif ettiği tahaisat 
hakkındaki kanun 
layihaaıru müzake 
re ve kabul etti. La 
yiha önümüzdeki 
haftanın baımda he 
yeti umumiyede gö. 
rütülecektir. Umu . 
mi müfettitlik tef· 
kilatı niıanda faa· 
liyete geçecektir. U. 
mumi miifettifliğe 

Telefon ıirketinin hal 
ka iade edeceği para iJe 
iki paviyon İDfaaı hak • 
kmda Şehir Meclisinde 
verilen karar ber taraf· 
ta memnuniyetle karfı • 
lanm.ııtır. Belediye bu i• 
te derhal müııbet bir la• 

hada gİrİ§mj§ ve abone• 
lerin, haklarını beledi • 
yeye terk için 18.zmı ge
len feragat mektuplan 
tabedilmiftir. Bu mektup 
tarı imza edecek olan 
telefon aboneleri, hak • 
)arının belediyeye ter • 
kebnit olacaklardır. Mek 

aarfedil ı. u ıçın boea saat 2,30 da biıra • L!'.':.e l._~ 154 milyon lngiliz lira· 
aına -ug om-tadır Eğer W . t Ya gelmit ve iıtaayonda 
Ye Lo dr ahecl 1 · "Jmg on M M ı· · af d .n a mu e eri müsait olaaydı, • U»o ını tar m an 
Aınenkalılar hem daha çok iısize İf bul- karşılaıunıtbr. 
muş, hem de arada her ihtimale karşı RO~A •. 13 (A.A.) -
hazır olmak için belki de bir kaç mi.ıli Stefanı AJanaı bildiriyoı 
~~kla 1de~ ıililıı inta edeceklerdi. Filha- Dün treni.!' Rom.aya ge-
"' a ngıltere, Japonya ve Amerika ara· len M. Gomboea ile bu. 
~ında harpten evvel Almanya ve lngilte· gün tayyare ile tayYarc 
•e arasında Jd • meydanına gelecek o • 
ili . o ugu gibi hudutsuz bir de- lan M. Dolhıs'ün resmi 
• .'"· ·~~ rekabetinin lıa.şlamasma ye. b 1 
.ı a~ manı yukarıda zikredilen iki muahe· ziyaretleri münaae et e • 
""dİr. Bu muebed•I-' ""dd ti" d "k" rile, gazeteler iki baıve· len . . '"" ..... n mu e e ı ı k"I I W e. aonra, bıtiyor. Japonya tiındiden ı i hararetle selam a • 

tayini muhtemel ze Re~p Zühtü B. 
vat araımda Sinop 
mebuıu Recep Zühtü ve Ankara vali· 
ai Nevzat Beylerin isimleri zikrolun • 
maktadır. 

tuplar cumartesi günün- K. Omer, 
den itibaren kaymakamlıklarda, nahi
ye müdürlüklerinde, fırka te~ilô.t mer· 
kezlerinde ve gazete idarehanelerinde 
arzu eden abonelere verilecektir. Alıo-

N. Omer,. H. Hilmi Beyle,. 
neler bu mektupları imza ettikten ıon
ra belediyeye gönderilecektir. Telefon 
ıirketinin iade edeceği para miktarı, 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Mühim bir hadise 
Hipodrom'u meydana çıkarmak için 

A aıı,ton da teı!'it edilen lngiltue ve makta ve bu ziyaretin M. Munofıni, M. Dolllwa M. Gömböı Romada lıo- Gençlı•k teşkı"la" tı 
ınerikaıun ......_ nııL ~t· k · be 1933 de ve bu senenin v 

il · ~ ""ıne &r<ı ür nıs t ")k L-•1 111- meger e "~"a etm.iv--.. ' > ı iki ayı zarfında vapr- nupnaya .,... aa, ~· .. bugünü beklemeliymiş! 
fa _..., k '-~gıııi bildirmiıtir. itila- , ~~-----.._ ____ _ 

,,..,_ mevzuubahı · J ·· la. n ltalya • Avusturya • Mac·""ıtan mu··. meinleketl••ı"n ikti"ıad"ı ı0til8.sı İrm· nafi h lk aavatt .... , ıae. aponya mu- 1a1< ıı - · ~ • H lk 1 . b"rer a .. . 
tir an ~ IYB.rak P&zarbğa giritecek- .. •. annı tamamlayacağııu bildirerek bu neticeler vereceği kanaatini izbar etmek- Q eV erı ı Unl- şı•mdı•ye k d 1 h f • t 
....; A,nc:akd ıım,ddı~e k~dar kara silahları mul~katların yalnız üç millet için değil tedirler. versı"tesı· halini alacaklar a ar yapı an a rıy a Vf" 

ıe eoın e o ugu Klbi 1936 . d aynı zaman.ta Tuna havzasındaki bütün (Devamı 7 inci sahifede) ] } h } 
IOnrab. da denh< ıilablan' ınesel:e?e~ınh~n Aldıiınuz malümata göre Cümhıt· p an ar ep hava e dayanıyormuş ... 
•r itiliıfa varılmamaaı ku .51~ e. 

1S T • k d 3 H lir I lı b"" .. mi 
Jna) olarak ileri &Ürülebit.,.· VYetlı bır İhl!· ramvay şır etı·n en mı·ı rİyet a ır cumın ufun me e • Belediye tarafmdaıı nrr---...,-r~-:-T""'':'T.'"".~..-."'11P 

S 
• lıete .,,,,..j/ olmalı üzere uücude geti • Sult hm kı k"" "'."ır",.,.,.,•r& "ilahlann artmaaile beraL- ,...... ana et par run o 

kaçınılmaaı mümkün olnuyan ""~· harbin (Devamı 7 inci sahifede) te1inde bir yeraltı aptesl 
olduğu etrafmcla garp IDenıl bu- hadise 1 e • • t k Jd haneai yaptınlmaktadır. 
bir de propaganda batlaını tı eke!-1erinde yon ıra gerıye ıs enece Recep Bey ge i Bu inıaatı Kanalizasyon efkan umumiyeyi gelecek \.,;Pk! ~u da şirketi deruhte etmiıtir. 
ıı:ırlamak maksadına matuf olıa 11';;:ı, h_a- Fakat in§aat dolayıailt1 
llarpten neden kaçımlamıyacağını . t·:;· B l b . h l' _, lık dersini yarın veriyor yapılan hafriyat e•ru .... n 
İçin bir çok kita!'!-r n'"'d!li.yor. a~':a. U para top U lr a ue şehrin ela tabtezzemin bazr eser 
~ bazılan harbı msaıuyet ıçın, içtinab Cümhuriyet Halk !ere teaadüf edilnıittir. 
~ olmadıiı cihetle kartılanmaı: • , ~ l kf fırkaaı umumi kiti- Derhal keyfiyetten mü · 
lizımıelen bir beJa, fakatl bazıları Cem;. ımarına sar J o unaca ır bi Recep B. dün AD zeler idaresi haberdar e· 
Yeti beteriye için bir nimet tel8.kki edi. karadan fehrimize dilmit Ye ali.kadar me • 
Y~r. Büyük harpten evvel, Almanyada B"l 1 d d v • • d 10 gelmiıtir. Recep B. ınurlara bu eserler tet • 

"

böyle bir harp felsefesi çok revaçta idi. ı et er en e en aşagJ yuz C yarm inkılap tarihi kik ettirilıniıtir. Yapılan 
.on Papen gibi mes'ül bir devlet adanır enstitüaünde denle tetkikat neticesinde bu-

~ıle geçenlerde bir Alman için yatağında fenzı·la" t y pılması icap edı"yor . rine b~lıyacaktır. ·m ffipodromun dıvarı 
lltn~k zillet olduğunu söylememiş mi idi? a Recep Bey yarınki c.ldufu anlaıılmıftır. Bir 
tıııılterede Ceneral Groves ve yiizbaşı dersini müteakıp iki çok kereler muhtelif he-

A.clcworth'ın kitapları bilhassa donanma Şirketin aldıg" ı fazla paralarla hangi hatlar yapılacaktı? gÜn daha tehrimi:z- yetler tarafından aranı-
~~ tayYare üzerinde tevakkuf etınekte· de kalacak ve Anka l:ın ve bulunamıyan Hipoadromun bu-
ı·n'r. ~1 lnııiliz ve Fransız askeri müel- b Tkamvay bilet Ücretlerine, mevcut ve tirket te yeni hatları teais edeme • raya dönecektir. Ni lunuıu mühim bir hadi•ei ilmiyedir ıim· 
~ erıııin yazıları, silahsız halk üzerine ::ıse eler': ilaveten hat intuı §'lrtile miştir. aanda, tekrar dera diye kadar Sultanahmet meydan'ında 

YYare bombardımanı yapılmasını meş. mı ~enesınde bir mikdar zam yapıl- Nafia Vekaleti bu ciheti tetkik e • ~ermek uzere lıtanbula gelecektir. olduğu tahmin edilen Hipopodromun 
~ göıterecek mahiyet~edir. Bunların ~~' fakat bu batlarm geçecekleri derken lstanbul umumi meclisi de bu Sukanahrnet parkı ile Ayasclya arasın· 
b ulland.ıkları mantık şudur: Yeni zaman :ı el~rde belediyece, bütçe darlığı nokta Üzerinde durmuıtur. Dünkü nüs da olduğu tezahür etmiştir . 
.,,~Plerınde döğüşen yalnız üniforma giy. ayısıle, istimlakat yapılamamış hamızda yazdığımız gibi fırka vilayet Çanakkalede Yapılan tetkikat neticesinde pancın 
,
1

1t askerler değil, milletlerdir. Binaen- idare heyeti reiai Cevdet Kerim Bey köıeıine tesadüf eden kısmın imparato-
"1 •~h ~arp ilan edilir edilmez, bir milloti rı~~nı hatırlıyanlar her devletin yalnrz ve arkadaılan bu hususta verdikleri run oturduğu yer olduğu anlaşılmıı· 
-:ve"·ıa_np ve muharip olmıyan kimselerdi- !"u~afaa için ha~ırlanmakta olduğunu takrirde artık bu zammın alınmasına Nasıl tir. Hipopodromun bu tekilde mey • 

1 
.. hnye ayormak mümkün değildir. Bü- ·~~·~ ett.iğini bilirler. Gariptir ki aradan devam edilmeainin doğru olamıyaca • dana çıkııı ıimdiye kadar tahayyül e-

b~; ~illet efradı muhariptir. Binaenaleyh ~~~uk bır ~u~arebe ve yirmi de sene geç- ğıru söylemiıler ve takrir makama ha- J11 "'l l' J l ? dilen planlan da alt üst ebnİf bulun • 
~ili 1r t~rt taarruzdan masun kalamaz. tıgı halde hala, ı914 senesinden evvel vale edilmi~tir. lYl ag Up O uU ar. maktadır. 
~ar eı:., kul halinde diğer millete harp ya· !.:imin taarruz ve kimin müdafaa için ha'. Makamın bu takrire bugün cevap Şimdiye kadar Dikili taşlann, yılan· 
•olÜ d~nın ve çocuğun bile döğüşmede zırlandığı belli değildir. Harpten evvelki vermesi muhtemeldir. Diğer taraftan lı sütunun Hipopodromun duvarı Üze· 
lian v.ar ır. Bu hazırlığın ınanası nedir~ vaziyete benziyen bu yarışın öyle bir akı- vilayet ~.umi meclisinde cereyan e • Bugün ikinci sahifemizde rine rekzolunduğu tahmin ediliyordu. 
lnüd:f de.v~etler taarruz, hangi devletler betle neticelenmesinden korkulsa yeri dc;n bu muzakereler ve takrir ıehri • Halbuki duvarın üzerinde bir ıey bu-

"ii ~· ıçın hazırlanıyorlar? vardır. mızde umumi bir alaka ile karıılan • lunmadığı görülmüştür. 
....Jllııı.... _ _;:!!!!!Llı&ı:Dt....._. ..... .ıı.;....;J;.ı..ı_ _ _ ....J~-------A.lımet..Sla:.RIL...! __ _.w.oıı.a.D1L.6..ına-s.ilii.ı...ı""'",:__....:,==:....---...:.'..._ ______ ~-Maliım olduğu üzere Hipopodrom 

Hipodromurı tı~e oıdugunu te8bİt 
eden ııe bugün hiç bir kıymeti lıalmı
yan bir pliin ve Sultanahmette §İmdi 

yapılan hafriyat 

Latinlerin 1stanbu1u iıtili.sı esnasında 
tahrip edilıniıti. Bu tahribata ınt e
serler, Latinlerin ve sonra Oımanlı "' 

(Devamı 7 inci sahifede) 
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Tarihten Parçalar: 1 

AKKALEI 
Düşman donanması 

yarıp geçebilir 
Çanakkale harbi Türk milletinin mukadderatı üzerinde bir dö

nüm noktasıdır. Bu :zafer yalnız dünya hııap tııaihlerine Türkün 
irade tıe azim ve yüksek ~ehametine kabiliyetlerinin bir Jaheseri 
oalrak intikal etmekle kalmamıf, gene dünya milletleri için dai -
ma güdülecek bir iz, bir örnek olmu~tur. Bu itibarla Çanakkale -
den, Çanakkale :zaferinden, Analarla mucizesini yaratan milli 
kahraman ve reiırten bahseden her hatıra ve her veırikanın tarih 
bakımından büyük bir ehemmiyeti vardır. 

Boğaz'ı 
miydi? 

Harbin başından sonuna kadar Çanakkalede Jngiliz donanma
sının erkiinı harbiye reiırliğini ifa eden Amiral Sir Roger Keyes 
de fİmdi hatıratını neşretmeye bllfladı. Bu hatıratın Çanakkale 
harbine ait olan parçaalnnı bugümlen itibaren neşir ve tefrika e
diyoruz. Neşri birkaç gün ırürecek olan bu hatırat karilerimizin 
alaka ve rağbetini celbedecek kadar dikkate Jayandır.? 

Amiral kendisini takdim ediyor 
istikamete gelince havan ve sah
ra toplan doğrudan doğruya ateş 
açtılar. Seyir üzerinde bulunan 
safF.;barp gemileri, ateş edecek bir 
rey gördilkçe hafif toplarile mu· 
kabele ettiler. 

MiLLiYET ÇAR.ŞAMBA 14 MAltT 1934 

HARİCİ HABERLER 
• 
lngiltereye .hava ve deniz 

kuvvetleri az geliyor 
• 

I ngilizler denizlerin emniyetini ne 
suretle temin edebilecekler? 

Son günlerde /ngilizleri mefgul eden mühim meselelerden biri de 
lngilterenin mevcut hava ve deniz kuvvetlerinin müdafaasına hafi ge
lip ge/miyeceği meselesidir. Avam Kamarasındaki müzakereler ve aa· 
lahiyettar /ngi/i:ı: devlet adamlannın 6U'ast dü~tükçe vuku bulan beya,. 
natı gösteriyor ki, /ngilterenin, gerek memleketin ve gerek Avrupap 
sulhünün müdafaa ve muhafaza noktanndan hôfi mikdarda kuvvetli 
olmadığı fikri kuvvetlenmektedir. E &>&>eke lngilizler kendi deniz kU&>· 
vetlerinin daima en kuvvetli bQ§ka iki devlet filolarına muadil olması 
lazım geldiğini söylerlerdi. Fakat şimdi bir memleketin müdafaası için 
yalnız deni:ı: kuvvetleri k8fi gelmiyor. Belki ondan :ziyade ha&>a mü
dalıuuını d.t daha ehemmiyetle gözönüne almak icap ediyor. Son sene
lerde hemen hemen her memleket muahedelerin müsaade ettiği niabette 
deni:ı: inf(Uıtına germi vermiı bulunuyorlar. Bunların araSl"nda /ngilte
renin pek o kadar acele etmediği :umnediliyordu. Fakat şimdi anlaıı· 
Lıyor ki lngiltere dahi havadan ve deni:z:den hııovetlerini bütün bütçe 
ağırlığına rağmen müoaune halinde tutmak yolunda yürümektedir, 
Dün bu hususta gelen telgraflar funlardır: 

Kuvvetli teslih edilmiş küçük filotilalar 

D.A&.i 
Hariçteki müft k ıif ve yetimler 
ANKARA, 13 (Telefonla) - Maliye Vekaleti milli hudutlar lıari

cine giden ve gidecek olan mütekait ve yetimler hakkında tatbik olu. 
nacak muameleye dair bir nizamname lıa:zırlamıştır • 

Adliye intihap encümeni 
ANKARA, 13 (Telefonla) - Adliye intihap encümeni yarrn me

saisini bitirecektir. 

Parlayıcı ve patlayıcı maddeler 
ANKA~A, !3 (Telefo'.1la~ - lk":sat Vekaleti parlayıcı ve patlayı

cı maddelerın tıcaret gemılerıle ı<uretı nakli hakkında bir talimatname 
hazırlamıştır. Tali'!,1atnamede nakledilecek bu gibi maddelerin vapura 
ne ,elt"lde ahnacagını, vapurlarda yapılacak bölmeleri ve alınacak ted
birleri ihtiva etmektedir. 

Türk-Bulgar ticaret itilafı 
'ANKARA, 13 (Telefonla) - Hariciye vekili ile Bulgar sefiri ara

tıında bir sene müddetle muteber olmak üzere bir ticaret itilafı imza 
edilmiştir. itila/name 11 Marttan itibaren meriyete gİrmiıtir. Bu itila/ 
mucibin.ce BıJgarİ!tan memleketimize kaskaval, odun kömürü, şeker ve 
domuz ıthal edebılecek, buna mufabil bizden üzüm incir tuzlu balık 

-L - 1 L-L. 1 I I portaRW. ve "'"'"umu alacaktır. 

Erzurumun kurtuluş yıldönümü 

1915 senesi 'ubatında Gelibolu
da patlayan mermiden 1916 senesi 
ikinci kanununda atılan son mermi 
ye kadar arada geçen bütün o mu
harebe devreainde hep orada hazır 
bulundum. Sıfatım, deniz harekıiti
nı biribirini müteakip sevk ve idare 
etmi~ olan üç amiralm erkanıharp 
reisliğini yapmaktı. Çanakkale'de, 
İstihkıimatın tehlikesi pek izam 
edilen giz1i havan toplarının atefİ 
altında saatlerce kaldım. 

öğleden sonra saat 1,45 te he
men bütün istihkamlar susturul
muştu. Ciddi hasara uğrayan l".eg_a
ne gemi, Fransızlann Gan loıs ıs
mindeki saffıharp sefinesi idi. Bu 
ge!Dİ ağır bir mermi ile au kesimi
nin altından fena halde delinmiş-

P ARiS, 13. A.A. - "lngilterc'nin em· 
niyet i~ batlıiı albnda Journal de Cenev"ı 
bir makale yazmakta ve ıu n~ceye var• 
maktadır : , 

"Birlqik Amerika hükumetleri do
nanma ve bava kuvvetlerinin lrutle balio 
de artbrılması için karar vermiş\l:r. Ja· 
ponyada onları taklit ediyor. lngiltere. 
yük ne kadar ağır oluru. olıun, geri ka· 
lamaz. Amerikanın karııımda, lngiliz
lerin tezi, denizlerin serbestisi olarak kal· 
maktadır. 

ANKARA, 13 ( A.A.) - Erzurum kurtuluş yildönümü dün ırece 

1 
Erzurumlular tarafından Ankma Halkevinde teırit ve bu münasebetle 
bir müsamere tertip edilmi,tir. An karada bulunan Erzurumlularla bir 

/ çok zevatın davetli bulunduğu bu müı<amerede mahalli Türklerle Er:zıı 
rum manzaralarına ait bazı reırimler gösterilmiş ve Erzurumclan gelen 
dad~lar tarafından oynanan milli O)'Unlar halk tarafından şiddetle 

alkışlanmıştır. 
Gemilerin mayen ve torpille bat· 

Londra, denizlerin emniyetini temin et
i melde mükelleftir. Bu bir hayat memat 

1 
meıeleıidir. Daha t imdiden bu emniyeti 
ancak Avrupanın müstemlike devlelleri 

, olan Fransa, Holanda ve hatta ltalya ile 
sıkı bir teıriki ınesei ıuretile temin e
debilir. 

Taaru:zi ve tedafüi siliihtn 
yeni bir tarifi 

LONDRA, 13. A.A. - Avam kama· 
rasn:ôa bahriye bütçesi tahminlerini ya
pan birinci bahıiye Lordu Eyreı Mou- 1 
seli, batan denizaltı gemilerini n için
deki taifeleri vaktu.de kurtannak için çı· 
karmak üzere yapdan teşebbüslerin hep 
muvaffakiyehizlilde neticelendiğini söy-

~ lemiıı:ir. Binaenaleyh, evvelce sadece ha
) tan denWıltı gemllerini kurtarmak üzere 
l yapılmış olan tahlisiye teıkilabmn dağı-

ç-riakye, l!loı«z« ve i.ri1ı .,ımtl«r« ..-mıi bir baklf·• 

lıklarını gördüm, Geliboluda, Trua 
muhareblerini hatırlatan sahil mu
harebahnı ve onu takip eden ve 
binlerce askerin hayatına mal olan 
büyük baaes harp\an aeyrettim. Ge
liboluda gerek ileri mevzilerdeki 
hidematr tımumiye efradı ve gerek 
cephede harbeden efratla sıkı te
masta bulundum. 

Boğaz lsıihkiimlanna tarruz. 
Üç mukavemetsiz tabliye hare

ketini seyreııim ve tetkilatma yar
dım ettim. Maksadım fUOU kayıt 

ile tespit etmektir: O zaman da lfÜP 
he etmedim, timdi de zerre kadar 
~üphe etmem - Ve biç bir fey hiç 
bir zaman kanaatimi sarsmıyacak
tır - ki 4 Nisan 1915 tarihinden 
sonra Donanma boğazları geçebilir 
ve ordunun duçar olduğu zayıata 
nispetle hiç mesabesi~de added~l~
Lil::cek zayiatla zaferı kazanabılır. 
Türk-Alınan donanmasını imhaya 
kafi bir kuvvetle Marmara denizi
'1e girebilirdi· 

Yapılacak harekat, gerek Gelibo
luda, gerekse Anadolu kıyısında 
bulunan Türk ordularının muvasa
letini kesecek ve harbin bütün sa
f ah atı üzerinde kat'iyen müessir 
olabilecek bir zaferle neticelene
cekti. 

• * • 
1915 martınm 18 nci günü, bizim 

;çin fevkalade müsait hava teraiti 
dairesinde Boğaz iatihkıimlarına 
kartı taarruzumuz ba,ladı. Vaziyet 
ten memnundum. Büyiik bir ordu 
hiz;mle birlikte bueket etmek üze
re toplamyordu. Amiral C.orden'in 
ilk talimatsııdaki takyidat kaldırıl
ını,tı. Amirat Robeck hemen de 
serbest bırakılmı9tı. Asıl it ne za. 
ınan batlam1acağ~ tayin ;~e~ti. 

Bu mevsimde zıya teraıti ıstıh-
kamlara taarruza ancak geç vakit 
müsait olabiliyordu; Müsait zaman 
hatta Dıt l.tihkiınlar içi? oldu
ğundan daha geç huliil edıy?rdu. 
Fazla cephane sarf edecek vazıyette 
olmadığımız gibi ne havadan, ne 
de cenahtan tarassut tertibatına 
malik değildik; onun için istihkam
lar gemilerden epeyce görülunceye 
kachr beklemek İcap ediyordu. 
Dunun da öğleden evvel saat 11 
elen evvel mümkün olmadığını bit
tecrübe biliyorduk. 

"lnllexible,, ve "lrresidible,, tor 

ti. Fransız saffıharp gemileri ilk o
larak sabile yaklqıp "A,, hattmm 
gemilerini döğmesine rağmen ba
sanlan masun kaldıkları anlıqılan 
istihkamlar, uzun süküttan sonra 
tekrar atef açtıkları zaman, itiraf 
edeyim ki iyi himaye edilmiyen 
Fransız gemileri için biraz endi~ 
ettim. Böyle olmakla beraber bu 
gemiler çok iyi harp ettiler ve bu 
suretle, istihkamları istediğimiz za 
man susturabileceğimizi ve onlara 
hakim olacağımızı, müthit bir atet 
teatisinden sonra bir kere daha İs· 
pat ebDİf olduk. 

* * * öğleden sonra saat 4,11 de, "ln· 
flexible,. sancak taı·afından maye
ne çarptığı haberi verildi. Sancağa 
epeyce ıneyletmi' ve pervanesi bat
mıf olduğu halde saffıharbi terket
ti ve Boğazlardan çıkıp Bozcaada 
yolunu tuthı. 

Sahil Bataryaları için bw hedel: 
4,14te "lrresistible,. zırhlısının 

yan yattığını ve sancak tarafına ye
şil bayrak çekildiğini gördük· Ge
minin sancaktan torpillendiği anla
'}ılıyordu. l~retlerimize cevap ala
mıyorduk. Geminin hareket ede
miyecek bir halde olduğu anlqılı
yordu.Bunun üzerine Amiral Wear 
muhribine yana,ıp vaziyeti anla
masını emretti. Ayni zamanda, 
mümkün olduğu takdirde Boğaz
dan çıkıp gitmesi lrresiıtible zırhh
sına ve eğer lazımsa gemiyi yede
ğe almasını da "Ocean,, zırhlısına 
i,aretle bildirdi. 

Wear muhribi geminin bordası· 
na yanaştı. Biraz sonra hıncahınç 
adamla dolu olarak döndüğünii 
hayretle gördük. Saat 4,50 de gemi 
Queen Elisabeth,,'e yanqb; içinde 
yirmi sekiz zabitle 82 nefer vardı; 
içlerinde yalnız bir kumanda zabi
ti vardı; bu da bir kıdemli yüzbaşı 
idi O da "lrresiıtible mayene 

" çarptığını ve kumandanın ve diğer 
kumanda zabitlerinin on tane seç· 
me gönüllü ile birlikte gemide kal
dıklarını haber verdi. Gönüllü ef
rat gemiyi terkiçin hazırlamak ve 
hal~t vermek hususlarında zabita
na yardım edeceklerdi. 

-Bitmedi-

pi/lendi: · lii 
1 Saat 10,30 da harp gemileri B?" 111 Yarınki Tefrikada 

naza girdiler; yanlarında muavın 111 Harp devam ediyor! Müt- 1 
botları ve Wear muhribi vardı; ön- . . . . • . . • 
ler!nde ~ine ve Chel!"~r ~uhrip-

1 
hış bır ınfilak! Zıfırı karan- nı 

lerı torpd tarayarak gıclıyor .ardı - lık . . 
Muhripler ve saffıharp gemileri ı =51~!'i!!!öi!SIE•Bi!Hllii! j 

tılımsı ;çin bir emirname nqredilecek· 
tir. Bununla beraber, bütün deniz altı 
gemilerindeki tayfalar ;çin, batan bir de· 
nizalb gemisinden denizin üzerine çık· 
mağa yarayan "Davis" aletleri verilecek
tir. 

Biriuci bahriye Lordu ıunları da IÖY· 
lemiıtir: 

" Ne teknik cephesinden, ne İlı:ti· 
sat, siyaset ve sulhperverlik cephelerin• 
den İngiltere on bin ton tahcljt edilen 
zırhhları kabul edemezdi.'' 

Lord bahriye ve havacdık için ,....,_ 
lan lüzumsuz ve fena münaka§Qlardan ti· 
kay~t etti. Lord ıunları da ilave etti: 

" Cenevre de bütün düayanın luYİbİ· 
ne nail olabilecek taruzi ıilabm yegane 
tarifi şu olabilir: 

Her siLih önünde bulunulduğu bıkdir
de taarruzi bir ıilAlıbr ve arkasında bu
lunulduğu takdirde tedafii bir silibtır. 
(Gülmeler). 

İspanyaya 
Sükunet geldi 
Madritte dün yalnız iki 

gazete neşredildi 
MADRIT, 13 (A.A.) - Sabahın 

saat 1 inde gazetecileri kabul eden da· 
biliye nazın, ıükiln<ıtin tam olduğunu 
bildinniıtir. 

Bununla beraber, dün alı:ıam bir ga
zete kötkü ,..kıhnıt. ve ebennniyehl:z 
bir tezahür pol.iı tarafından dağıbl -
DUftır. 

MADRIT, 13 (A.A.) - Madrit in
ıaat patronları ve iıÇileri müme .. ille
ri bu gece valinin yanında ve araJa. 
nndaki ihtilafı ortadan kaldmnak ınal<
sadile toplanmıılardır. 

MADRlT, 13 (A.A.) - Matbuat 
ıanaytii grev komitesi, l"esmi matbaalar 
müstahdeminine yamı aabah ite baıLo
malan için miilaade vermİftİr. Y almz, 
aade günlük itleri görmeleri ve fev· 
kaladeden itler yapmamalan ıartbr. 

BugÜn, eğer yeni bir hadise olmazsa, 
katolik "El Debate,. gazetesi ile soıya
U.t f<rkarun gazetesi olan "El Soaialia
ta., gazetesi çd<acairtır. 

Grev komitesi , bu sonuncu ga:ze • 
tenin, yelruz baKı:evinde ve soıyaliot 
merkezlerde aat.ıJn.sına kanır ..-ennit· 
tir. 

Havana gene karışıyor 
HAV ANA, 13 (A.A.) - Dahiliye 

nazm, vilayetlerden gelen bütün tel
grıdlara san~ur lroymuttur. Havanada 
memleketin vaziyeti bııildonda , matbua
ta malünıat verilmemektedir. 

Santiyago De Cuba'da örfi idare ilıin 
edilmiıtir. Birçolc bomboılarrn patlama
" neticesinde 50 kiti teWı:if edilmittir. 
Sokaklar lataabn mulıafaza11 albnda • 
dır. _., __ 

Sovyet Rusyaya ikraz 
ISTOKHOLM, 13 (A.A.) - Hari· 

cıye nazırı, Sovyet Ruıya ile laveç ara 
••'_':daki m~~eratm, loveç mallannm 
mubayaaoı ıçın Ru•yaya ikrazdn bulu 
~ulmasını derpi§ eden bir itilifla ne
lıcelendi ğini bildirmittir. ltilif, mec • 
!isin taodikına arzedilecektir. Daıccn• 
N yheter gazetesi, ikraz edilecek pa -
ranın 100 milyon fsveç kuronu olaca· 
ğıru yazıyor. 

Birinci Balırlye Lordu 
Eyreır Mowell 

Lord, 1936 ıeneıinin 12-31 inde deniz 
muabedeıinin hitama ereceğini ve bu ta· 
rihıe f ngjlterenin, muhripler müstesna, 
her >ın•fta muabedenin tahdit ettiği nis· 
bette gemiye sabip olacağını ııÖylemişti.-. 

Kuvvetli teı<lih edilmif küçük 
lilotılalar 

NEVYORK , ı3 (A.A.) - New • 
York Timea yazıya.-: 

Bahri konferansın meıgul olacağı 
bqlıca meselelerden biri, belki de Lon· 
dra ve Vaıington muahedelerinin ifta· 
l1DI sedıe.t bıraktığı küçük denizü.tii 
ıı-Ulerinin intasını tahdit ebnek ola
cakbr. 

Aoıerika siyasi melıafili kuvvetli bir 
surette testim edilmit küçük filotililar 
i°"' elmel< için Japonya, lngiltere ve 
Fransanın yapmıı olduklan gayretlere 
dikkat elmekt.eclir. 

Japonya Tomotsunı tipinde daha on 
altı gemi vapbrmak niyetindedir. 

Amerika, muahedeler maddesi üze
rinde oynayarak büyük milıyuta "' bil 
muhafaza filosunu arttınnııtn-. Bu 610 
bahriyeye meriıut olmakla beraber ya
landa 295 parçalık bir kunet arzede
cektir. 

Baltık 
Memleketleri 

Estonya ve Letonyada da 
rahat kaçh 

TALLIN, 13 (A.A.) - Eta ajansı, 
relaicümhur vekili M. Faetain bütün 
Estonyada alb ay için "iotionai idare,. 
ilin ettiğini bildirmektedir. 

M. Faets, jeneral Haidomeri ?':"11 
batl<umanclanı ilin etmlı ve kenddme 
ayni zamanda dahili :ıırsayiıi temin vazi .. 
fesini venniıtir. 

Eski muharipler federuyonu feıılıe
dilmiı, gazeteleri kapablmıt. "'!t~da h!J· 
lunan idareciler tevkif edilmittir• Bu 
tedbirler, eski mulıaıiıılerio tethif teh
ditleri neticeoinde almmııtır. 

Memleketin b ... tarafında aiikunet 
vardi!". 
Litvanyada Lehiıtan aleyhtarlığı 

VILNO, 13 (A.A.) - Paıt ajansın· 
dan: MatbC.at Kovnodan almı, olduğu 
malümata göre, Lltvanyada ırittikçe ıid· 
detlenen Polonya aleybtan hareketten 
bahsedilmektedir. 

Kiliselerde Polonya lisam ile but • 
beler, siıtematik bir şekilde kaldırıl • 
mıtbr• Tan.tmıUf Polonya evlerinin ve 
mekteplerimn camlara kmlmrJbr. 

Litvanyalı dar kafalılar bir çok yar. 
!erde, Polonyalılar aleyhine pn>gram -
lar tertip edileceğini bildiren ilinlar 
alllDlllı:tadrrlar. 

tiddetli bir ...,..ür, Litvaıryadalci P~ 
lonya matbuatını, olan bitenden Po -
lonya ekalliyetine malumat vermesine 
mani olmaktadır. 

Amerikada hava postaları 
VAŞiNGTON, 13 (A.A.) - Bir 

kaç güne kadar ordunun te4ırar han 
posta naldiyatrm temin edeceği bil • 
dirilmektedir. 

<:." d'L'L h • • k 1 • ) .,ND ıua usuıı şır: et er, yenı mu .. 
kavelelerle nakliyata b;qlaınıılardır. 

lngiltere ada satın 
almıyacak 

LONDRA, 13 (A.A.) - Evvelki 
gün bir lngiliz gazetesi lngiltere bü -
kı'lmetinin, Portekizle Holiindaya ai.t 
olan Malezya adalarından Timor ada· 
aını satın alacağım bildinnitti. 

lngoiltere hükumeti bu haberi res· 
men t..&ı:ı;p etmektedir. 

Staviski işi 
---<>-

Sıra meb'usları da 
dinlemeğe geldi 

PARIS, 13. A.A. - Staviski meclis 
tahkikat komioyonu, perıeııı}-len evvel 
mebuılarm ifadeleri-
ni dinliyeıniyecektir. ıt:::~!'"'"'-n 
Sabık n&7ırlardan M. 
Julien D urand, M 
Dalimier ve Andr< 
Hene davet oluna 
caktır. 

Komisyon, daha ev· 
vel, kendi müra~· 
ti üzeıine M. Louıs 
Proust'ü clintiyecek
tir. 

6 ıubat hadiseleri 
konıisyonuna gelince 

Almanyada yeni teJbirler 
BERLIN, 13 ( A.A. ) - Alman is -

tihbarat bürosundan: Prusya baıve
kilinin ihtiyaten ve idareteen tvkifata 
dair emirnameoi, matbuat tarafmdan 
mütalealar yazılmaoma aebep olmuı • 
tur. Matbaut, umwniyetle bu tedbirin, 
Almanyarurn dahili asayifi yolunda mü 
him bir ınerhale teıkil ettiğini yau • 
yor. 

Zelzele 
SALT LAKE C~TY • vtah • 13 A. 

A . - Dün sabah tehirde kuvvetli bir 
zelzele olmuııur. Binalar sallanmıı, 
pencereler kırılmı§, saatler durmll§ -
tur. Zelzele Vtah'm ıimalinde Logan· 
dan Vyoning'de Rockıpringı'e kadar 
duyulmuıtur. 

Halk korlı:muıtur. 
bugün M. Patenot'I" Ccsecı\ mezardan 
ile taksi ıırm ko- çıkardan M.Prince 
milesi kitibi M. Loche'u dinliyecektir. 

öldürülen 1ıakime otopsi Siyam kralının Romada 
yapd®ak ziyaretleri 

MOULNS, 13. A.A. - Dijon civa· •-•· 
nnda esrarengiz bir 'dı::ilde katledilen ROMA 13 (A.A.) - Siam ...... 
M. Prince'in cesedi, mezardan çıkarıl· dün Panteon'da krallarm aıezarile 
mıştır. Teşrih edibneai için Paris'e gön· meçhul askerin :mezarına birer çelesı.k 
derilecektir. koymll§tur. ltalya Kralı ve Kraliçeo.i 
Emniyeti umumiye müdürü ~ekildi misafirler ıerefine Kirinal sarayında 

p ARiS, 13 .A.A. - Adliye nazın M. bir öğle ziyafeti vermiılerdir. Ziya • 
Şeron cereyan etmekte olan tahkikatbal;<- fette M. Mwııolini de hazır hulun • 
kında nazırlar mecliıine malUınat vermı1· m..,tur. 
tir Emniyeti umumiye müdürü M. Geay 
ba;ka bir memuriyete tayin . edilm~si.?İ 
a~u ettiğinden, mecliı, enınıyet . ",':"dur· 
(üğüne polis müdürü M. Berthouın ın ta· 
yini karar altına altruıbr. 

Amerikada eski muharip-
ter paralannı alacaklar 
VAŞiNGTON, 13 (A.A.) - Eski 

Harp sahalarını ziyaret muhariplere prim verilmesinin mecuı 
ÇANKKALE, 13 (J\..A.) :- Dün tarafından kabulü, bir kımn matbuat 

ummni mecliı au.ları hep bır arada tarafmdan gayrimüsait bir §<'kilde kar 
Aaafarta ye N-Jburou harp sahalaruu ıılanıııqtır. Nev - York Tunea gazete-
ziyaret ettiler. lJ!u Gazimizin ve or- 'si ile Nev • York Herald Tribune ga 
dınnuzun bü~ bır dütman dünyası- zetesi meclisi, bu kararın mali neti· 
na luırt• yapbgı kanb ve şanlı mü· • d b celeri hakkında lakaydisin en ve u 
dahaleyi ve kazandığı eısiz zaferi ge· karan sa.dece intihap gayeoile ver -
lecd< nesillerde layik olduğu kudret· mit olmıuından suçlu gönnektedir. 
te gö.ıerecek olan tebitliiin bir an ev-
vel imar ve ihyası temenniyatile ayrıl· Ciim.huriyet fırka11 natiri efkarı 
ımtl• ve bu uğurda rili.yet bütçeıin· Nevyork Herald, M. Rooaevelt'i kendi. 
deu imkaG daireıinde t.hsisat verilme• fırkıumın ihanet etmi ıolduğunu yaz-

sine karar vmmişlerclir--••••••"'•a•k•tad•ı•r.••••••••••lllll 

İTTİHAT ve TERAKKi 
Zatı asma merdivenle Şahane, 

yatak odasına 
Merkezi 

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· . 

çıkıyor! 
• 

umumıye rapor 

Bugiln neşrettiğimiz veı;ika l"ariıteki umumi merkeze gön· 
derilen gizli bir raporun mel'.n inden alınmı§ bir parçadır· 

ıııı 4-e Pek yakgıda heyecan, alaka oe m.,...Jr Ye Le la beklenen bu tefrikaya b<11lıyacırkı .. 



• 

fflCLE~ 
Koca karı soğuğu 

h Mevzuda sıkıtmca, edecek laf 
ulamayınca bir can kurtaran gibi 
~emen havaya suya karıtmz. Onun 

a hepsine değil. Mesela T erkos 
1UYUna karı,amayız. Ama Kırkçeş 
ll_le ıuyu hakkında söz söyliyeb:Ji
ııh:ı:. Alelade mevsim havaiyab da 
, öyle serbest mevzulardan oldu • 
~ için fütursuzca ona ilitebiliriz. 
ışın guya sonlarına düten ve adı 

na arapçadan tercüme edilerek (ko 
C..karı soğuğu) denen birkaç sa.
)'ılı gün vardır, bilmem ifitt:niz 
~i?. Herhalde yaşlılarınız bilirai· 
Dı:ı:; orta hallileriniz hatırlarımız; 
fençleriniz de öğrenmelisiniz ki; 
F. u sa.yılı günlerin adedi yedidir. 
h •ki takvim hesa.bile kah üçü şu • 
atta., dördü ma.rttadır, kah dör -

dii ,abatta üçü martta. Y atlılara 
lı1 .iinııeti bir eski terbiye icabı te -
ikki ettiğim için bu sayılı günle • 
r~ (kocakan soğuğu) demeye bir 
tı..rlü dilim varmaz. Zaten adamın 
&oğuğu da Y&!Iılardan ziyade genç 
~lıe orta y8flı1ar arasında bulunur; 
l tiyularda bulunmaz. Hele bu -
Dun bir kadına benzetilitini (gü· 
zel cins) e kartı kadım&Jinaslık le· 
likki ederim. Hep ondan doğdu -
~uz için soğuk olmadığına ilk 
..ıtit biz olmalıyız. Li.kin alem 
~ördür. itte böyle anasına bi -
lıe ihtiyar yafında hakaret eder, 
~ın hiç lüzumu yokken; mahza 

hır takvim devresine isim Terebil
ınek için .. Ben hütün benzemeyi•i 
ıne rağmen kocakarıla.rın Tekaleti
ni alsam da onların namına: 

- Be adamlar! B-.ka isim mi 
)'oktu, batka kelime mi yoktu?. Ne 
den bu soğuğun ismine tahsildar 
soğuğu, yahut alacaklı nefesi, ga
zete tuhaflığı gibi bir ad takmadı· 
nız da büyük annelerinizi hırpala· 
Yan bu hürmetsiz tabiri koydunuz? 
diye ıoraam b&fta Fatin Bey oldu
ğu halde hiç kimıe cevap Teremez 
\'e batını önüne eğer. 

Ben kimsenin işine kantmak ta
raftarı değilim ama kadın teşkila
tını idare eden kadınlar birliği iDİ, 
Kadınlar esirgeme cemiyeti mi ha 
ni kadın hukukunu korumak için 
kurulmut bir takım müeueseler 
"'ar. Onlar namına rasathaneye mü 
raca.at yaparak bu ismin değitme
•ill!İ isterim. lsta.nbulda müna!ebet 

'&iz sokak isimlerini sırf kulağımı -
ta fena geliyor diye değİttiriyor, 

lıa.tta hürmetaizliktir diye kadın 
hudu falan gibi yemek isimlerini 
hile lokanta listelerine yazdırmıyo
ruz. (Kocakarı soğuğu) sozune 
hala ses çıkarmamamız ihtiyar ol
dukları için midir?. 

FELEK 

Yeni yolcu ve eşya 
tarifeleri 

Hava ve Deniz müotetan Sadullah 
Bey, dün Ankaradan ,etırimize gelmiı
tir. Sadullah Bey, altı aydan alb aya 
yeniden tanzimi kanun icabından olan 
denizyolları yolcu ve eşya tarifelerini ha 
r.ırlayan komisyona riya.oet edecektir. 

lktısat vekaleti, ticaret oda.ı, Vapur 
culuk şirketi müme11illerinden mürek· 
kep olan komisyon bugünden itibaren 
lıtanbul deniz ticaret müdürlüğünde 
<alışmağa ı.a.t&yacaldır. 
lı Sadullah Bey, kendiıile görüıen mu
. afririmize tarife komi.yonunun meaai-

•ırıa ·....:-L ' • ı~::..; • • •---''-' . ""' •J'U-&- ıç.ın ge ~ .. m. yem uınıeıe-
..,., her noı.tai nuanlan ihtiyaca mu • 
~l tekilde tanzimine çalııacağmı sÖy• 
""1i\tir. 
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EKONOMi 
l 

' Ankara 
Tütün kongresi 
Ticaret odası murahhas 

Gayrimübadillere yapıla
/ cak yüzd 30 yeni tevziat 

namzetlerini seçti 
Ticaret oda11, Ankarada yM<ıncla 

toplanacak Türkiye tütün kongresine İş· 
tirak edecek murahhas nemzetlerini 
SC9J11İftİr. Oda namına kongreye ilci tü
tün taciri ve üç ecnebi alıcı i~tirak e· 
decektir. 

Yapılım tebligata göre, oda dört tü
tün taciri ve alb e<:nebi alıcı namzet 
intihap etmiştir. 

Bu nMnZetlerden kongreye gidecek 
iki tacirle üç ecnebi alıcıyı vali ve be
lediye reisi Muhittin Bey seçecektir. 0-
~arun n~zet göaterdiği tacirler Nem
li ~ Mitat, Hüıeyin Sabri, Gani ve 
lbrahim P&Ja oğlu Hüseyin beylerdir. 

Ofis merkezi ile muhabere 
başladı 

ihracat ofui Ankara ıne.kezinclen 
Kurt oğlu F d< Beyin İmzao.ile ıehri
mizcldü ofioe ( Ofi& l.tanbul §Ubesine) 
hitap eden muharrerat gelmeğe baıla
mıttır • 

Ofi&in mali Te idari hususatına ait 
hım teferrüat ta halledilmektedir. Bu 
"" müteakip ıebrimizdelô teJlı;ilittan 
Ankanıya cidecek olanlara hareket em
ri verilecektir. 

Yaş meyva ihracatı 
Bu yaz yaı meyva ihracatmı aza

mi miktarda temin için ıimc!iden eoas
lı tedbirler alınmasına çalıplmakta • 
dır. 

Almanyaya yumurta ihracatı 
~amn son kontenjan listesin

de Türkiye h*esi olarak ayırdığı 250 
k~ntal .JU~urta miktarının tezyidi i • 
çın Berlm tı~t m?meuilliğimiz tara· 
fmdan tqelıbus vaki olduğu haber ve· 
rilmektedir. 

Yunanistana gönderilecek 
zeytinyağlar 

. Yunanistan hülııimeti, tasfiye edil· 
elikten so~ tekrar ihraç olunmak Ü • 
z~e Y_unanıstana ithal edeceğimiz zey· 
ti~ !ag~run b_c;delinin bazı kuyut ile 
dovizfe ?<J~necegme dair bir kararname 
neıretmııtir. 

Yeni 6 aylık kontenjan 
Yeni altı aylık kontenjan liateleri 

nisan bidayetinden itibaren tatbika baı
lanacaktır. 

Bu listelerlien lstanbul mmtakaıına 
ayrılacak knım Ankarada tmbit edil • 
mektedir. Bugünlerde tebliği beklen • 
mektedir. 

Biraz kaba kumaşlar 
Sanayi Birliğine taYaru dikkat bir 

rapor verilmittir. Bu raporda, yerli ku
matlannclan biraz kabaca olanlanna ( Çu 
!iki) ismi verildiği, bu i .. nin halk a • 
raunda yayılmakta olduğu ve bunun 
hayra yorulacak bir maksat takip et· 
miyenlerin eseri olııbileceği kaydedil • 
mittir. Birlik, meseleyi ehemmiyetle tet
kik etmektedir. 

Mıntaka kongresi 
lstanbul mıntakaaı ticaret odaıı kon· 

&re•İ 15 nisanda §ehrimizcle toplanacak
tır. Ruzname hazırlanmaktadır. 

Tel Aviv panayırı 
Tel .A~ivde gelecek ay açılacak pa• 

nayıra ıştıral.;iım.iz: için yann ticaret o
dasında hububat ve hayvanat ihracat· 
çılamruzın ittİralcil~ rapılacak toplan
bcla! bu ~n:'yıra ıtorakin faydalan ve 
Sunye, Filıstm, Mavenıyi Edenin hu
bubat, zahire ve hayvanat için daha ge
niı bir mahreç olabileceği izah edile -
celrtir. 

Mahalle çeşmeleri ---Terko'J lstanbula kafi gel-
diği gün kaldırılacak 
T erkos ıebekeainin teYııil iti- e -

hemmiyet verilmektedir. Şimdiye ka • 
dar 500 bin küsur liralık t...i&at ve 
malzeme alınmııtır. Bunların yerleri 
ne konulma11 için çalıtılmakta.dır. Al
dığanız malıimata göre Terkoa, bü • 
tün tehrin ihtiyacına ki.fi bir bale ge 
lince, çeprıeler kaldmlacaktır. Çeı -
melerin akmasında aıhhi mahzur gö • 
rülmeınektedir. 

Vali ve belediye reisi Muhittin 
Bey bu huauata demitıir ki: 

- Terko. suyu inkitaf edecektir. 
Mahalle çepnelerinin eaas itibarile ya 
Pılan tetkikatta pis olduğu anlaıılnı.ış 
br. 

n Çe.ıme sularını akıtmak, sıhhat 
ı:~ı~ na~armdan doğru değildir. Çeı 
1 

e erın agızlarma, su içmek maksadi 
e temas tt' . 1 d 

1 
e ıren pıs veya hastalıklı a 

aın arın hastalıkları bulapnakta ve 
sonra burad • nl . t d' N k an ıu ıçe er pıalenmek-

1 
e . ırk.al 0 tai nazarımız bütün çeprıe· 
erı dınp en ufaık 1 kad 
tk 

. evere ar 
er 05 suyu ıaale etmekt' B' ır. 

ır tene":e Terkos suyu, yapılan 
he&apl~ra .gore, on paraya mal olu .. 
yor. Hıç hır adam tasavvur ebniyorum 
ki on para veremesin. Fakir maha.lle
lere, Terkoa teaiıatının, aular idare
ainin yardnnile yapılması için çalııı· 
lacaktır.'' 

Ali Sami Bey rahatsız 
Uyufturucu maddeler inhisarı mÜ· 

dürü Ali Sami bey iki üç gÜndenbe
ri rahatsız bulur>dueundan vazifefİne 
gelememektedir. 

Bonolar nama 
milyon 

muharrer ve 
Jiralık olacak 

dokuz 

•••••••• 
Bono fiatlannı düşürmemek için küçük hak 

sahiplerine para verilmeli 

mah•uben )'llZde oı:uz ru•betmde tev - ziyetinde bulunan bu kimaeler, eski • 
Gayrimü~adillere _iatib~aklarına 1 mühtaç olan kimselerdir. Mühtaç va • 

zıatta bulunulaca - den olduğu gibi, bonolarmı kırdırma
ğıru. yazmııtık. Bu ğa mecbur olacaklardır. Fakat bu de
tevzı~t bono tevzii fa bonolar naına muharrer olduğun -
suretile yapılacak • dan kırdırarak baıkaaına temlik et -
~ır. Bundan evvel da mek biraz külfetli olacaktır. Bunun 
gıtıl~ ~ar ~- için not~rlere müracaat etmek icap 
de }'lnllJ nıııbetinde edecektir. Mühtaçlarm bonolarını kır-

!<'L B!' ~.O !ev- dmnağa teşebbüs ebnesi, bunların 
zıat nııb~ti _!'llde kıymetini bayii düıüreceği, bundan ev
on fazlas.ıle yuzde o ve) yapılan tecrübe ile sabittir. Bu 
tuz olduğundan aJi mahzur önüne ıeçmek için en salim 
kadarlarm ~ tarik, bu gibilerin istihkaklarını nak
o~acakl~ tuP~o.iz- den tediye etmektir. Bunun aJakadar
~r. MaJıye vekile • lar tarafından da düıünülmekte oldu 
tı, emre muharrer ğunu haber ahycıruz. E-n küçük 

HUSNU BEY bonoların mahzuru- istihkak aahiplerinin mikdan ıso ka • 
DD nazan dilıkate a dardır, bunlara yüzde otuz heMbile 

larak, bu defa bonolann nama mu • ırerilecek bonolann mecmuu kıymetini 
h!'"""' o~ı e~ kabule müteına- de 10 bin lira cibi ehemmiyebiz bir 
yıl olduğundan yenı bonoların ~a rakam teıkil etmektedir. Bu sebeple 
muharrer olmuı çok muhtemeldır. Bu kendilerine yapılacak en büyük hiz • 
d<;fa tevzi edilecek bonoların mecmu met iııtihkaklarmı nakden tesviye et
nukdarı tahmini bir heaa.ba göre do • mektir. Aksi takdirde alacakları bono 
kuz mi.iyon .liraya baliğ ola~ır. Bo.. !ardan elde edecekleri i&tifade hiçe 
n? aahıplen, evırelce de olducu veç • inecek, ayni zamanda da bono fiyatla 
hıle aJa.cakları bonolarla ııablığa çıka rmı düıünnekle diğer iatihkak ııahip -
nlacak ınetriik emvalin müzayedeıi • !erini izrar edeceklerdir 
ne İ§tİrak etWıilecelderdir. Metriık • . 
emvaJin idaresi öteden beri Ziraat Para tevzıatı 
Bankuma veribnitıir. Bucfuı Ziraat Gayrimübadillere bono olarak ve· 
Bankasının elinde bulunan metrük em rilecelır. yüzde otuzdan maada müte • 
vaJin kıymeti, be.her alımı dokuz lira rakim eınvali metnıke iradından bir 
heaabile ı t,5 milyon liradır. Bunlann mikdar para tevzii de mukarrerdir. 

Bu tevziat için karııhk olarak, met • 
cümleıi müzayedeye çıkanlacakhr. Mık emval iradından müterakim bir 
Bu emlakin cümleai de lstanbulda be- mikdar para ile muhtelit mübadele ko 
lediye hududu dahilinde buluıunakta- misyonundan alınan yirmi küaur bin 
dır. Bu sebeple gayrim.übadillerden lngiliz liruının baliğ olduğu 200 • 210 
latanbulda bulunanlar, emlak müza • bin lira 63 numaralı kömür ocağının 
yedelerine kolaylıkla ittirak edebile • müterakim varidatı vardır. Bu para 

1 
ancak yüzde bir nisbetinde para tev-

cektir, Y alruz stanbulda müzayede i- ziine müsaittir. Yakında tevziata ha,. 
le satılacak emvalin kıymeti ı 1,5 mil- larunuı muhtemeldir. lleride gayri -
yon lira olduğuna göre, tevzi edilecek mübadillere yeniden para tevzii ka • 
bonoların karııhğı fazlaaile mevcut bil olacai< Wnit edilmektedir. 63 nu • 
demektir. Bundan b&§ka lzmirde, ve maralı ocağın iş Bankası tarafından 
Anadolunun diğer yerlerinde de met- aatm almmp.aı mevzuu bahiatir. O za • 

mana kadar metrUk emvalin varidatı 
Mık mallar •ardır, bunların kıymeti, 
bu zikrettiğimiz mikdar haric:indedir. da bun in'fifnam edeceğinden bu para 

ile yüzde üç nisbetinde para tevzii ka 
Gayrimübadiller cemiyetinin Ankara • 
da Maliye vekaleti ile vaki olan le _ bil olacağı ümit edilmektedir. 

İkmal imtihanı 
Kaldırıldı 

--o--
imtihanı veremiyen talebe 

sınıfta kalacak 

masları neticesinde şimdiye kadar 
Maliye vekaleti erkô.nı tarasmda te • 
reddüdü muci polan bir noktanın, gay 
rimübadiller lehine hallini temin et -
miıtir ki bu da metrUk emvalin gayri
mübadillere ait olduğunun tamamen 
kabul edilmiş olmasıdır. Bu ea.ıı.• He
yeti Vekile kararile de teyit edilmiş -
:ir.. Gayrimübadiller alacakları bono 
ar~a. emlak müzayedesine iıtirak ede 

cj ıseler de burada nazarı dilıkate Hukuk fakültesi profeıörler meclisi 
a ınınaıı liznn gelen bir nokta vardır imtihan §ekillerini kat'i suretle tesbit 
Bu da küçük i•tihkal< sahipleridir: ebniıtir. Öğrendiğimize göre , eylıil dev 
~~nla~:-lacakları 30, 100, 150 lira gi- reıinddri ikmal imtibanlan kaldml • 

' az ır para ile mal alamıyacakla - maktadır. imtihanlar senede bir defa ve 
"":8-d.n bu gibiler bon.olardan ne suret yalnız haziranda yapılacaktır. imtihan
le ıstifade edeceklerdir? Filbakil<a mü )ar hem şifahi ve hem tahriri olacaktır. 
zay.,deye çıkanlacak emlak arasında Yeni kararın talebe aleyhine olduğunu 
~z. kıymetli olanlar da varaa da küçük nazarı dikkate alan hukuk talebesi ce
ıatıhkak sahiplerinin ellerindeki bono nüyeti, bu huıuaıta Maarif veki.letiıv> 
lan gene bir mal almağa kifayet ede- müracaat ederek imtihan tekillerindc da-
mez. Bunlar bonodan ziyade paraya ha insaflı davranılması istenecektir. ,----. .-.;;~~;.;;.;;;.;~;;;.;;;;:.;;;;~~ 

böyle düşünüyoruz, Biz 
Siz acaba ne dersiniz? 

Kahirede rnünlefİr Mahadenet 
nefikimUde çıkan bir )'Gzıycı naza. 
nın lngilterenin sabık MUJır lnıka
llide komiuri Lort! Loyl Hindista • 
na ait bir nutuk •Öylemif oe bu me 
yanda Şarkta 11e Türkiyede mede
ni hükumet t•ıkilatı iyiliklertlrn zi 
Y'!de lı_ötülüklere aebebiyet rıeriyor 
dıye bır •açma yunuırtlamııtır. Bu
r;a,da Loyt Georgc'un ırkd"fma ile 
ısİmdaftna karıı kendimizi müda • 
faa edecek oe on yılda yaratılan on 
anrlık İtleri birer birer önün. dö
kecek değili:ıı. Çünkü Mıar 6ibi bir 
memlekette ferJkalide komiserlik 
)'Gptığı halde Şarkın vaziyetini gör 
mekten aciz bir adamla bu h..,,u ... 
ta münakaıa etmeğe inmeyi:ıı. /•ya
nımız medeni bir millet :ııürriyeti -
n~? medeniyete lıarp yaptığı teca
lluz eder. Nemi olur da medeniyet 
girdiği yeri tenvir etmez? Na3ıf o
lurda böyle bir adam medeniyeti 
aciz bir me11kide göstermek galle
tinde bulunur? 

Bizce meselenin e.sası §udur: 
Çünkü rJatanında /lİİneıin hiç bat 

"!ad'!•nı söyliyen lngiliz emperya
lızmı bu noktaları kendi kudreti 
al~ın~a tut"'4k istiyor. Çünkü genç 
Turkıye medeni idareaile bir mil • 
yar halkın sakin olduğu Şarkın ka
pısında bir meıale hiznvtini görü • 
yor. Çünkü Türkler baıkalarının 
tahtı ta•arrufunda olmak istidadın 
da bulunan insanlar va.ziyetinden 

lıurtulmuı 11e iradelerini kendi el
lerine alnuf/artlır. 

Elbette bu ıxıziyet lngilizlerin 
hoıuna gitmez.. Danıen d~ ki: 
"Hayattq muhite intibak ederniyen 
ler ze11<1l bulur. Kendi kendi6ine or 
tadan kalkar!' Ve gene ayni file -
eol bu noktai na.zannı felsefe aa· 
lıasına nalılıettiği :ııoman fU düfiin· 
oeleri •erdeder: iki kere iki dört 
eckr kanaatinde bulunan bir adam, 
iki kere iki beı eder kanaatinde o
lan adama na.zarım daha çok mu
hite intibak etmek kabiliyetinde oe 
istidadındculır. 2 nciainden daha çok 
~~111 !"!yata maliktir. Binaenaleyh 
bınncın YGfQyacak 11e ikincin mu 
hitin ıert darbeleri altında e.zile • 
celttir. 

Türkiye medeniyeti iki kere iki 
dört edu kanaatile kabul etmiıtir. 
lngiliz lordu halci kendi menfaati
ni güderek iki kere iki beı eder di
ye tepiniyor [ 

Binaenaleyh Türkiyedeki la:ıi • 
letkar medeniyet telakkisi yaşaya
cak. lngiliz lordunun safsata fikir 
!eri elbette ölecektir. 

Lort! Hz. medeniyeti nasıl telak
ki ediyor? .. Medeni adam a)'Gğın
da çizme, elinde kırbaç müstemle -
ke idare eden adam mıdır? Medeni 
adam b"fkalarınm senıetini, ıaad.e 
tini emen, kurutan adam mıJır? 

Eier Öyle ise bırakın/ 

Ulu.un! Korkma nasıl böyle bir imanı boğar? 
Mc;Jeniyet dediğin tek difi ka/mıı canaıxır ! 

Biz böyle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? ,, 
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( Görüşler ) 

. 
ADLiYEDE 

Memurluk 
İsti yenler 
Yüzlerce müracaat var, 
Tevkifhane müdürlüğü 

Adliye intihap encümeni perıembe 
günü ikinci içtinıaım yapacaktır. Mün
hal mübafirlilder, zabıt katiplikleri ve 
daktiloluk için yüzlerce müracaatlar va
ki olmalrtaclır. 

Şimdiye kadar hapishane ve tevkif
hane müdürlüklerinin tayinleri doğru
dan doğruya vekalet tarafından yapıl
makta idi. Fakat §İmdi intihap encü· 
meninin inlıau üzerine vekilelin tasdik 
n tasvibile yapılmaktadır. 

Y annl<i içtimada münhal bulunan ve 
Aziz bey tarafından vekaleten idare e· 
dilmekte olan tevkiffıane müdürlüğüne 
de bir zatın tayin edileceği söylenmek
tedir. 

Maamalih buraya hariçten bir zat ta
yin edilmiyeceK. fimdiye !radar bu it
lerde bulunmuı bir zat tayin olunacak
tır. 

Kumkapı cinayeti 
Kumkapıda Nuri isminde bil' 10 • 

förü ölclür.!ükleri iddiaıile muhakeme 
albna abnan edö birinci komiser Mü
cip Beyle bekçi Milin muhakemeıine 
önümüzdeki lıafta devam edilecektir. 

Muhakemenin ıeçen celaesiode ma· 
hallinde lıetif yaptlmaaına kanır veril
mİfti. Bu karar mucı"bince icap eden 
keıif yapılnuJbr. 

Onümüzdeki celsede keıif raporu 
da okunacaktır. 

800 bin lira 
Açık var! 
Belediye bütçesi Şehir 
me~lisinde görüşülüyor 

lıtanbul umumi meclisi, dün öğle
den sonra toplandı. Ruznamedeki üç 
mazbatanın ait olduldan encümenlere 
havalesinden sonra ı934 senesi bütçe
ıini." mü~er<!Mne geçildi. Dün, biit
çerun varidat kısmı esbabı mucibe la • 
yihası tamımıen, masraf kısmı ~babı mu 
cibe layihaıırun da bir kaç faslı müza. 
kere ve kabul edildi. Bütçenin müzake
resine bugün .de devam olunacaktır. 

Meclise sevkedilen bütçe, belediye 
kısmı (5,896,088) liradır. Huııui iJare 
ile birli.lrte (9,682, 487) tutmaktadır. 

Belediye biitçegi bu sene, goçen • .,.. 
neye nll'Z&l'an (800) bin lira nokıandır. 
Bu noksanlık, oktruvarun lağvından İ· 
leri gelmektedi.r. Evvelce belediye sen.,_ 
de bir milyon üç yüz bin lira oktruva 
resmi tahsil ediyordu. Halbuki bu se
ne gümriilderin verdiği oktruvl\ hissesi 
500 bin liradır. 800 bin lira açık bu
radan ileri gelmektedir. Bu seneki büt. 
çe tevzin edilinı:en itfaiye faslından baı
ka, diğer bütün faullarda tenzilat ya -
pılmışbr. 

Sene sonunda muhasebenin müşkül 
vaziye dütmemesi için hayali tahminler 
yapılmann!, talıaklı:uk ve tahsil imkin· 
ları _derecesinde varidat faıılları tesbit 
olımmuıtur. 

ı934 belediye bütçesi varidat mem
baları §U şekilde teshil olunmuflur: 

Husuıi fasıl varidatı: 1,534,484 lira, 
teberrü faıh 35,588 lira, muhtelif vari
dat. 833,9ı7 lira, ~ubsatiye .ve harçlar 
varıdatı 4ı5,096 lira, beledıye resimleri 
varidatı J ,965,003 liradır. 

. !t'fev~ öğrendiğimize göre, ıe
bır. ıJlenn~ daha geni§ bir ıeJ<ilde ifa
sı ıçın, yenı bütçe mütevazin olmakla 
beraber, yeni varidat membalan aran • 
maktadır. 

Vali ve belediye reisi Mırlıittin Bey 
tcırinievvele kadar bu huıusta bazı pro-

1 je).,. hazırlayacaktır. 

Takas tahkikatı 
Bazı suiistimal kokuları 

gelmeğe başladı 
Hirioto Minidiı efendi ismindeki ih

r~ tacirinin kereate ihracı için aJ. 
dıgı takas müaaadelerini hüınü istimal 
e~!ği >ddilan üzerine meaeleyi tah
kik. ıçın teıekJriil eden müfettiıler he -
yetı, ııiimri*lerdelıi mesaisine devam et 
mekteclir. 
. Heyet, mesaiıini hayli ilerlebnif • 

br. Teranuh eden malıimata göre bu 
'tte bnı &uiiıtimalit vuku bulduğ~ e
•a• itibarile ıimdiden le.bit edilmiı -
tir. 

Zonguldakta çarpışan 
vapur 

Geçen fırtınada Zonguldakta Bülent 
vapurile çarpıtan Yelkenci vapuru ıeh
rimize ıelmittir. 

Vapurun arıza11 Haliçte tamir edi
lecektir. Yelkenci zadeler firması ile 
vapurculuk tirlı:eti arasında bü yüzden 
basıl olan mesele, mahkemeye intikal 
ebnek üzeredir. 

Postacı değil Pastacı 
P. T. U. müclürlüğünclen: 
''Gazetenizin 27-2-934 tarihli nüs -

hasının üçüncü aahifegjnin üçüncü aü 
tununda Postacı Hilmi Efendinin Be. 
tiki&§ tramvay caddeo.inde 25 No. lu 
dükkan üatündeki oda.ama Behiye ve
Nimet iaminde iki kadm getirerek 
eğlenceye baıladıklan 11ra.da polis ta 
rafından yakalandıktan ha.kkında mev 
cut neıriyat üzerine yapılan tahkikat
ta bunun ~tacı ohnayıp pastacı Hil • 
mi olduğu anlaııldığmdan keyfiyetin 
ayni sahife ve sütunda tashih edilme
sini rica ederim efendim.,, 

Hiç çirkin değilsiniz ama 
çok yüzsüzsünüz! 

-3-
f'hım fahnn havadis şudur: 
'Hol!ywood'da figüranlık yapan Şey

la Tem adında bir kadının kocası bo,an· 
ma davası açını§. 

"Herif mahkemeye demi. ki: 
u_ Karımın ellerini be°"ğenmiyorum. 

Aya~!~ çok büyük Scıi de çatlak zur
na gıbı. Ben bu gudubeti neyleyim? Ha
kim efendi, beni bu kaknemden (kurla· 
nnız!),, 

Amerika hikimi, bu kocanın beyinsi-ı: .. 
liğine ve k >yu terbiyesizliğine tahammül 
~dememif. Bu güzel kadını; bu güzel 
~a~ına kar~ı en iptidai bir bayalığı yap::tn 
okuz adamdan kurtarmalıyım, demiş ve 
boşanma kararını vermiı. 

Ve tabiidir ki hayatta iyi ve inıani hiı
i ş yapan insanların İstemeden duydukla
n duyguya kapılmıı: Şimdi aleni ve hak
sız bir hıokarete uğrayan bu kadın gele· 
cck, ve bana, heyecanla teıekkür edecek· 
tir! Ben de derin bir vicdan hazzı duv'.\• 
u•m! · 

Anuna vicdanlı, inıaniyetli hakimin 
umduğu çıkmamıı. 

Hollywood figüranı, hakimin ale) hi
ne atmış tutmuı, kocam yalan ıöyliyor, 
demiş, Benim ellerim de ayaklanın da, 
göğüs tahtam da güzeldir, beni neye bo
pttmız. Hakim demiı ki: - XAn! bu 
herif, yüzlerce kiıinin önünde sana hak
sız olarak bu hakareti etti. Her yanmı 
kepazeye döndürdü. Senden nefret edi
yor. Bir kadın aıfatile bunların binde bi
rine tahammül etmemekliğin ıerekl~- Se. 
nin haysiyetini korumak için herifi s~n-
den uzaklaşbrdnn. 

Hollywood artisti kanmam•t· Hemen 
kO§IDUŞ ayağını, baldmnı, kalçaımı ve 
bütününü gösteren bir fotoğraf çıkarmış • 
Gazet~lerde bastrrmış. Herkese soruyor
muş: Ben çirkin miyim? 

Anl&Jılan bu sütun ve Hollywood l<0n· 
sı.ı;u~ Pa:••ı çok. Bu fotoğ-rafla ıorguyu, 
butiin dunyanın ~arunmış ve hatti. benim 
gibi ~iç tanmmamış muharrirlerine gön
dennış. Baktım, okudum, düşündüm. Ve 
telgrafla 5u cevabı verdim: 

- Madam! Hiç çirkin değilıiniz. Am· 
ına çok yüzıüzsünüz ! ( 1 ) 

• • • 
lıte biz bu Hollywood'u seyrediyoruz, 

bu Hollywood'a bayılıyoruz, ve bu H~lly 
woocl'u taklide Özeniyoruz, hatta yelt.,_ 
niyoruz. 

Aka GÜNDÜZ 

( * ) "Yüzsüz,. çirkin demek değil<lir. 
Arsız, densiz, utanma:r. çingene rl:l ıtu . 
kovulduğu yere sırnaşan, utarunazın u-
tanmazı demektir. 

A. C. 

İtalyadan dönen heyet 
lıalya ile ticaret müzakeratına me

mur heyetim.iz reiai hariciye müatep· 
n Numan Rifat Beyin ıehrimize avdet 

ettiği yazılmıştı. 

, Heyet azasından ticaret umum mü
dürü Naki Bey de ıehrimize dönmüş 
dün akıaınlci trenle ve Numan Rifat 
Beyle birlikte Ankaraya gitmittir. 

Naki Bey, dün ticaret müdürü Mııh· 
sin ve ticaret odası katibi umumisi V eh· 
bi Beyleri ziyaret etmiş ve bu sırada 
lcenclis.i]e görüşen muharririmize, mü
zakerat neticesi hakkında heyet reiıi. 
Numan Rifat Bey varken kendisiniıt 
malü.mat veremiyeceğini ıöylemijtir,.. 

Nurullah Esat Bey 
Bir müddettenberi tedavide bulun

duğu Vivanadan avdet eden Sümer 
Bank umum müdürü Nurullah Eıat B. 
dün ak§81Dkİ trenle Ankaraya gibniş 
tir. - --Saat:er ayarlanıyor 

latanbul ımntaka11 ölçü ve ayar mü
fettişleri, şiri<etlerin stok saatlerini mua 
yeneye ve ayarlamağa ba,tanuılarchr. 

Bundan sonra evlerdeki saatlerin 
muayenesine ba~lanacakbr . __ .,._ 

Troie ve Larisa'da 
yeni hafriyat 

Amerikanın Cincinatti Univenile
ai müderrislerinden Prof. Blegen, Tro
ie'daki hafriyata devam için hüküme 
timizden müsaade a.lmıJiır. Mumai • 
leyh bu ayın 26 anda Ankaraya gele
cek ve sonra Troi.e'ya gidecektir. 

Bu hafriyatı idare eclen Profesör 
Semple ile hafriyata luımgelen ma • 
sar:ifi veren Amerika zenginlerinden 
den Mme. Semple'in da hafriyat ame• 
liyatma iıtirak etmeleri muhtemel gô
rülmekted.ir. 

Men.,._run ıimalindelıi Lirisa ha
rabeaindeki hafriyata bu sene de 
Prof. Bohloıa'in aııistanları tarafın • 
dan devam olunacaktır. __ .,_._ 

Bir İngiliz arkeoloğu 
geliyor 

Britanya akademi•İ azasmdan m"§ 

hur arkeolog ve liaaniyatçı Prof. Cal· 
der, memleketimizin bazı ımntakala -
nnda tetkik aeyahatinde bulunınak ü
zere bülır.lımetimizden müsaade al -
mıftu'. Mumaileyh pek yakında meın
leketimize gelecektir. 

1 Kltlk halııerler 1 ----
İngiliz sefareti müsteıan 

Ankaraya gitti 
* lngiltere sefareti müıteıarı Möıyö 

Morgen ve ticaret ateıesi Mösyö W<»
dı, Türkiye ile lngiltere arasında akte· 
dilecek yeni ticaret muahedeai hakkın· 
da llıtısat vekaleti ile görüıınek üzere 
Ankaraya gitıniılerdir. 

• Profesör Ankaraya gitti - Şeh • 
rimize gelmit olan Alman profesörleı·in
den Mösyö Ostertag yüksel< zİt'aat ens
titüsünde vereceği konferansı için Aft
karaya citmiftİr. 
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Ayın tarihi 

Ecnebi dil meselesi Matbuat umum müdürlüğü evvelce 
86 ıncı saY'sma kadar çıkıp ta netri -
:tatmı tatil eden ayın tarihi adlı mec
muayı tekı'lr nefre baılamıştır. Yeni 
çıkmağa baılıyan AY'D tarihi, eskisi · 
ne nisbetle çok büyük bir tekamül ar
zeder. Ay zarfındaki dahili ve harici 
hadiselerin etraflı bir tarihinden ma
ada bu hadiseler b&kkmda gerek Türk 
ve gerek yabancı memleket gazetele
rinin makaleleri de hülasa edilmek · 
tedir. Çok temiz basılmıf güzel cilt · 
lenmit 320 sahifeyi ihtiva eden bu 
mecmua Türk okuyucuları aylık hadi 
aeler hakkında her aradıkları mahi • 
matı bulabilirler. Matbuat umum mü · 
dürlüğünün bu mecmuayı tekrar neşre 
haılamakla çok faydalı bir it yaptığı 
na fÜphe edilemez. 

Bugünkü muharrirlerimizin gerek 
irfan, gerek zevk itibarile biç fÜpbesiz 
en iyilerinden biri olan Abdülhak Şina • 
si, Varlık'ın 1 mart tarihli nüsbasm<la, 
bir garp dili Öğrenmenin gençlerimiz i
çin ne kadar zaruri olduğunu anlatıyor. 
Birçok doğru fikirler, görüşlerle dolu 
olan bu yazrnm bir kere okunması kafi 
değildir; üzerinde düıünmek laznndır. 

Abdülhak Şinasi diyor ki : "Gerçi a
rada sırada yanlıı bir tarzda meydana 
konan ıu: 0 Bize fikir adamı :, ha
yat adamı 13.znndır,, fikri belkı tah•İ l in 
çokluğundan müşkilat ve ıztırap çeken 
bir memleket için ve ona göre olan, fa
kat hiç memleketimize göre olmıyan bir 
fikirdir.,. 
Keıke o söz, "Bize fikir adamı değil, 

hayat adamı li.zrmdır0 sözü yalnız ara
da sırada söylense! Bu zihniyetle her gün, 
ber adnn baımda çarpıif1Dağa mecburuz. 

Hem de hemen hemen biç bir zaman 
karşımızdakini iknaa muvaffak olamak
sızın münakaşa! ... Sözlerimiz hakaretle 
değil, şu bıyık altı denen gülümseme i
le karıılandığı zaman gine ne mutlu •• 

O sözü söyliyenler, fikirden ziya
de bayata, nazariyeden ziyade tatbika
ta kıymet verenler haksız utJ? işin asıl 
feci ciheti burada: Onlar haksız değil; 
:ı:amanmuzın ya§ama şart1an günden 
güne on1arı kuvvetlendiriyor, bizi za • 
Y'flatıyor. Üniversite seneleri ile bera
ber on dört, on beş senelik bir taluil
den sonra gen~Jerimiz - yalnız bizim 
deı{il, bütün dünya gençleri - ne ka -
zanabiliyor? Hele gününün bir kımunı 
okumağa, düşünmeğe hasredenler ne ya· 
pabiliyor? Obürlerinden daha ziyade 
sıkılmaktan, daha çok tcYlerden mah
rum kalmaktan baıka bir tey elde ede
biliyorJar mı? "Feragat .. İdeal .. ,, Doğ • 
ru, güzel ama biraz daha refah ıçinde 
yaşıvan kimselere ne derneğe hakk:ıutJz 
var? Onlar bir kababıtt mı İf)İyor? fena 
adamlar mıdır? Elbette d.?ğil; hatta ne
ticeleri daha seri olduğu için, onların 
faaliyetinin memleket, cemiyet için da
ha faydalı olduğunu söylemek hiç de 
yanlış de~ildir. 

Fikri bayata, nazariyeyi tatbikata 
tercih etmek aristokratik bir ruh bale
ti .lir. Ona esaıen tnfll:lik Olanla!" zaten 
feragate bazrrclır. Fakat bu da bir de
~ceye kadar! Günden güne çoğalan ıh· 
tı ;aclar karşısında hu baleti muhafaza 
etmc!c cidden müşküldür. Abdülhak Şi
nasi, "Fikir adamı değil, hayat adamı 
sözünün bilhassa bizim için doğru oı:' 
madığını söylüyor. Doğru, hakkı var; 
fakat bu söz, öteden beri, her yerden 
ziyade bizde duyulur. Niçin? Çünkü biz 
öteden beri fakir, ihtiyaç içinde insan· 
larız. 

Bizim, karşımrzdakileri ikna ebne -
mizc mani olan bir şey daha var : fikrin 
h~yata takaddüm etmesi lazım gel • 
diğini müdafaa ederken elbettP yalnız 
' ' li r ik,, mülahazalarla iktifa edemeyiz. 
Misaller, billı~ssa Avrupadan almmıt 
misaller göstenneğe mecburuz. Halbu
ki Avrupalılar da, bugünün iktısadi 
şartları dolayıiİ1e , hayata daha çok e· 
heıtuniyet vcnnc:ıie b 1ladılar. 
. J:latti Abdü\h <tk Şinaıi'nin de fikir 
• t!erınde bazı tavizler yoluna gittiği 
ooylencmcz mi? Makalesinin bir yerin· 
ele eliyor ki: "Evvelleri bizde arabi ve 
farisi öğretilirdi. Nasıl ki bir çok Av
rupa memleke tlerinde Yu,,anca ve la
tince okutulurdu. Şimdi bu dersler lü
zumsuz görülerek ... ,, 

" Okutulurdu,, nun tıltmı mahsus ben 
çizdim. Lüzumsuz derken yalnız bizim 
için arapça ile farisiyi değil, elbette Av
rupalılar için de yunanca ve ıatinceyi 
kasdediyor. l f te taviz burada. Avrupa 
memleketlerinde yunanca ile litincenin 
günden güne bırakılması mektep ve se
nelerini bayat için daha lüzumlu şey· 
tere hasretmek için değil midir? 

Abdülhak Şinasi'nin yazısından bah
sederken SÖ7.Ün beni yine eski mesele .. 
ye, li.tince, yunanca davasına gcitürü • 
yor. Bugünlük onu tazelemiyectk ve 
yine A. Şinaıi'nin yazısına döneceğim. 
Fakat sırası gelmişken bir noktaya iıa
rct etmeden geçilebilir mi? 

Mekteplerimize o ölmüş dilleri al • 
maz, yasıyan dillerle iktif~ edersek, bu
güıı olduğu g;bi, çocuklar.mızı üç dil
den, YAni aJıttanc:,, fı-an~rzca, İngilizce• 
den birini tercihte • serbc•t bırakınağa 
mecburuz. Türkçe okunacak kitap çok 
az; o halde gençlerimiz o üç dilden han
gisini görenirse bilhassa onun kitapla
rını okuyacak . o dili kullanan muhar
rirlerin fikirleri kafa11ru y'lğuracak. Bu 
surette memlekette, biribirlerine az çok 
zıt, az çok muhalif , biribirini pek an
lamaz Üç cins kafa teşekkül edecek ... 

Korkunç bir "prespective., ! çünkü bu 
kafalar bir kültür içinde tabiatile te
tel<kül eden farklar gibi değildir. Ru 
suretle yaratıcı bir tenevvü d'!ğil, bir 
Babil kulesi vücude getirilir. 

- O hilde biz de, Japonların yal • 
ruz ingilizceyi aldığı gibi, o üç dilden 
birini alalım. 

- Hayır. Çünkü Japonlar ingiliz
ceyi kültür dili olarak değil, ilim, tek
nik dili diye aldılar. Kültürleti yine 
eski Japon kültürüdür. Harflerlbi, eoki 
edebiyatlarnu muhafaza ediyorlar. On
ların iıtlr.ılabı, bizimki gibi hem mad~i, 
hem manevi değildir. Onlar ancak rea
litelerini değittirdiler ve içleri, ancak 
yeni aldıklan realitenin zaruri kıldığı 
nisbette değişti. Bizim inkılabımız öyle 
değil. Bir tek dili, mesela İngilizceyi 
alırsak, ruhumuz Irrgiliz müstemlekesi 
olur; bugün birçok münevverlerimizin 
ruhunun niçin itiraf etm.iyeyiım? Mese
la benimki) bir Fransız müstemleke • 
si olduğu gibi. Buna rıza gösteremeyiz; 
fakat bazılarının istediği gibi, Divan 
edebiyatının temsil ettiği ruha da döne
meyiz. 

- Yunana ve !itince ile ruhumuz 
bir grek - ti.tin JDÜ•temlekesi olmıya
cak mı? 

- Olmaz. Çünkü o diller ölmüştür; 
bugünkü hislerimizi, bedii ve fikri ih • 
tiyaçlarmırzı doyuramaz. Onlardan an
cak bir ha:, bir mantık bir metoda ala
biliriz ve bunlarla keneli ihtiyaçlarımı
za kendi içimizden cevaplar bulmağa 
mecbur oluruz. 

Fakat bu, bitip tükenmek bilmez bir 
mÜnakaıadır. Ona avdet için vesile e&c. 
sik olmaz. Sözümü Abdülhak Şinasi'nin 
çolı: doğru bir cümlesi ile bağlıyayım: 

"Gençler kendilerini bulmak için muh 
telif Üstatlar iıitmek ve dinlemek mec
bariyetindedirler.,, 

Bugünkü program 
ISTANBUL: 

18: Pl.ik netri7ab. 18.30: Fran•ıtca der•. 
19: Monoloi Muammer Bey tarafından, Ajans 
haberleri. 19,30: Türk muaiki netf.iyab , (Ek· 
reın B. Ruten B . Cevdet B . Kemani Cevdet B. 
Şeref B. Semiha H. Vecihe H. Senet H .. ) 
(Şehir tiyatrosu verilirse yalnız aj.na haber
Jeri ve pl&k. 21,'.20: Ajana ve borsa haberleri. 
21,30: Necip Yakup Bey orKeatraaı tarafından 
muhtelif eıerler, 

AN iCARA: 
12..JO_: Aakarapalaıtan nakil. 18: Orkestra. 

r~f~kahnde keman konaeri. 18,40: Dana muai
kı11 . 19,15: Gramofon, 2{): Ajana haberleri. 

V A R Ş O V A, 1415 m. 

: 6,40 : P iyano konaet'i 17,10: Çocuk neşri
ya tı, 17,40 : Müıababe. 17,SS : Popüler Polonya 

muıik iai. 18,50: Müaahahe. 19,20: H af if musi
ki. - Müaıııha be . 21,0S: Klaıu, konser. 2 1,45; 
Föyton, 2Z,OS: V ilna'da n nakil. 23: P lik (Saloa. 
muıiki ı i) . 24,05: Danı muıik iı i . 

B U D A P E Ş T E, 550 m. 

18: Kema n konse ri. 18,40: l talyanca derı. 
19,10 : Odeon 't'e Parlopbon plikları , 20 30: 
'' Karthaao hara belerinde" ünvanlı t. rih i kou .. 
fer ..... 21: Güzel ıanatlıtr ak,am ı . 22,30: Harİ · 

ce b ir bakı4. 22,45: Haberler. 23: Tagannili 
Si,.an musikiıi. 

V l Y A N A, SQ7 m. 

18,20: T agannili konser. 19,40: Tarihi konfe
ranı. 19.35: Fr, derı. 20: Eski ve yen i d.anı 
parçaları. (Holzer1 Carli Ga udrio takımı). 22: 
Haftanın haberler icmal i. 22,30: Şarkılar ve ha
fif ha•a lar, 23: Akt•m haberleri. 23,15: Or
keı lra konser i. 

B 0 K R E Ş, 364 vo 1875 m. 
13: Borıa habe r le r i. - P li.k. 14: H aberler.

P li.k . l S: Radyo orkestrası . 19 : Haberler. 19 20 
R a d yo orkestra sının de•amı. 20 : Oni verı itc 
der ı i . 20 ,20 : Plak . 20,40: Muıiki h•kkında kon
fe.ran ı, 21: M ada m Aurelie Cioneo Pipo1 tara
fından pi yano konseri. 21 ,45: Konfer ans. 22. 
S erb•n Taaıian tarafından ıarkılar. 22,20: Ke
man konset' İ . 22,45: Habe rler. 24: Cina lokan• 

t•aından : Hafif muıiki. 

Belediye istatistik yıllığı 
Belediye vücuda getirdiği ikinci is

tatistik yı.llığı neıretmiflir. Bu sene is
tatiotik geçen senekine nazaran daha 
mükermneJdir~ 

lotatiotik yıllığı belli batlı Awupa 
belediyelerine gönderilecektir. 

Holivut 
Holivut'un ı4 Mart nüshası bir çok 

sinema havadislerini havi olarak inti· 
f&r o-ittir. 

--• Dr. Nuri Febmi 

Göz Hekimi 
Cağaloğlu Süreyya Bey apart. 
saat 2·6ya kadar. Telefon 23212 

121() 

Cildiye ve z11hreviye llntehasaı11 

Dr. NURi OSMAN 
Haseki haataneai cildiye ıefi 

13eyoğ1u Elhamra apartı manı J ün ciJ kat 
• :-;o. 3 Telefon: 4:!885 • ( 13471 ) 

1232 

1 3 üncü kolordu ilanlar;--' 

M.M. V. SA. AL. KO. dan: 
Yerli Fabrikalar mamula

tından 13,000 kilo sarı sabun
lu kösele kapalı zarfla müna
kasaya konmuştur. ihalesi 
31 Mart 934 cumartesi gunu 
saat 15 tedir. Taliplerin nu
ınune veşartnameyi görmek Ü· 
zere her gÜn ve münakasaya ış 
tirak için de o gün ve vaktin· 
den evvel teklif ve teminat 
mektuplarile Ankara' da M. M. 
V. SA. AL. KO. na m ü racaat
ları. (3486) (1069) 

1420 

* * * 
M. M . V. Sa. Al. K om. dan : 
Müteahhidin nam ve hesa

bına pazarlıkla 1400 adet v e
lense satın alınacaktır. Pazarlı 
ğı 20-3-934 salı giinü saat 11 
de yapılacaktır. Taliplerin nü
müne ve şartnameyi görmek 
üzere her gün ve pazarlığa İş· 
tirak için de o gün ve vaktinde 
Ankarada M. M. V. Satmalma 
Komisyonuna müracaatları. 

(3489) (1154) 1486 
1 ~ " ".,• - ' • - ' : ':~ _,... ''İ .;u • ; • ~ -.C ' O#' - • • 1 •.. ,,.... .~ 'lf.~ ·( ' ';.•...:ı ... ı,.t_ .... ,,. ' ·~'"" 1• • ~· # ' , .. 

.... #, ı ·~ • ~ ..... , >i..J-'·"t-"--:....,.~. r •• ..: • •.• t 1 , 

Harı k HaY.at Kaza ve Otomobil -----
Sigortalarmız;Galatada --Onyon Hanında Kain 
Ü N Y O N SlGORT ASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafaııla icrayı muamele ebnekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 

Telefon : Beyoğlu 4.4888 1214 

Milliyet'in edebi tefrikası: 21 yacaldır. Hiç bir mütkül set mani ' . ' seni yolundan alakoymıyacaktır ! 

KANLI SIR 
Anneme nöylediklerimin hepıi 

değilse de, mühim bir kısmı yalan. 
Memuriyet için tetebbüste bulun -
dum, müphem bir v~it t.e aldnn.
Ortada takarrür etmıf hır 'ey yok. 

lstanbuldan çıkmak , kurtul -
mak, hava değiftirmek istiyorum. 
Memuriyet buluncaya kadar an -
nemden isterim ... 

Y 8.famak, hem güç, hem de ko
lay ... Lakin bizim ne güçlüğü umu 
rumda, ne de kolaylığı! .. BB,fımı a 
lıp köyleri, dağları dolafacağım. 

lstanbulda aylardan beri hamla 
,an, yorulan sinirlerimi, adaleleri 
mi biraz tabiat terbiye etsin ... 

- Temmuz 2 -
Çevirmek istediğim planda um

duğum kadar muvaffak olamadım. 
Daha toyum, acemiyim ... 

Fakat memnunum; bu suretle 
kuvvetlerimi ölçebiliyorum. 

Yazan: Mahmut YESARi 

Annem, bu, derhal bulunan me
muriyete pek inanmamışa benzi
yor; arasıra, benim dalgınlığım· 
dan istifade ederek sorduğu kaça
mak suallerden tüphelendiğini an• 
lıyorum. 

Tahir Beylerin Teşvikiyeye ta· 
•ınmaları ve Mesturenin nikahı ile 
benim memuriyet aramam, bulm~ 
arasında, herhalde bir münasebet 
görüyor· 

Bunu, bana açıkça sorsa, hakika: 
ti söylemeli miyim? 

ümitsiz, manasız bir mübahase, 
münaka,a zemini.. 

Bunları düfünmek bile hata .. Dü
tüneceğin kadar düfündün Hüs
rev! Daha doğrusu, düşünmekliğin 
icap ettiği zamanlarda dü,ünme
din, şimdi mi dü9üneceksin ! 

Ne annenin , üphesi; ne manasız, 
ümitsiz dedikodular, ne bu, hiç 
bir şey, se:ıin yoluna engel olamı-

-Haziran 5-
Annem, yemekten sonra: 
- Kahvemizi balkonda içelim .. 

Mehtap çok güzel, dedi. 
. ~":ikonda kar,ılıklı kahvelerimi

zı ıçıyorduk. Annem, birdenbire 
sordu: 

- Ne zaman gidiyorsun, Hüs
rev? 

- Bugünlerde... Harcrrahımı 
beklersem, uzun sürecek. Ben, gide
ceğim, sonra arkamdan gönderir· 
ler. 

Ne:ve bir kaç gün daha beklemi
yorsun? 

- Bir kere karar verdim; yolcu 
yolunda gerek! 

- Neye bu kadar acele ediyor· 
sun? T eli,ına sebep ne? 

- Teıa.,, acele ettiğim yok .• 
. - Sen, hiç eski Hüsrev değil

s~n. Ev~t, bu son günlerde sen, git
tın, yerme büsbütün, bambatka bir 
adam geldi. Halin, tavrın, konu
şuşun. hatta inanır mısın, bakıtla
rın bile değitti. 

Zoraki g'Ülüyorum: 
- Aman, anne, neler icat edi-

- ~ 
ı ............... ~ ....... 'ı 

Deniz yolları 
IŞLETM!:'..SI 

Acenteleri ı Kar..;lr;öy Köpriib&tı 
Tel. 42362 - Sirlı:eci Miihürdanade 

HAD Tel. 22740 

Ayvalık yolu 
BANDIRMA vapuru 14 Mart 
ÇARŞAMBA 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. (t 155) 

1491 

Trabzon sür'at 
yolu 

GÜLCEMAL vapuru 15 Mart 
PERŞEMBE 20 de Galata 
rıhtımından kalkacak. Gidiste 
lnebolu, Samsun, Ordu, Gi;e. 
son, Trabzon, Rize, Hopa'ya. 
Dönütt~ bunlara ilaveten Pazar, 
Of, Pulatane'ye uğrayacaktır. 

(1187) 

Bartın yolu 
BURSA vapuru ıs Mart PER· 
SEMSE 19 da Sirkeci rıhtımın 
dan kalkacaktrr. (1188) 

Mersin sür'at yolu 
CANAKKALE vapuru 16 
Mart CUMA 11 de Sirkeci 
nhtımından kalkacak. Gidqte 
İzmir, Antalya, Mersin, Payas'a 
Dönü,te bunlara ilaveten Alan
ya, Küllük Çanakkale'ye uğra
yacaktır. (1189) 

IST ANBUL BELEDIYESl 
Sehir Tiyatrosu 

Bu alqam 
saat 19,30 da 

!STANBUL 
EFENDiSi 

Yazan Müsahib zade 
Celil 

Umuma. 
Pazartesi günü köksüzler 

Devredilecek ihtira beratı 
1

' Tüfek fiıkesini idare eden fnekaniz .. 
mada i•lahat" hakkındaki ihtira için is
tihsal edilmit olan 21 Nisan ı928 tarih 
ve 1405 numaralı ihtira berab Üzerinde .. 

ki hukuk bu kere başkasına devir veya 
icara verilmesi teklif edilmekte olduğun
dan bu hususu fazla malıimat edinmek iı 
teyen zevatın lsranbul'da, Babçekapı'da 

Taş hanında 43-45 numaralarda mu -
kim vekili H. W. Stock efendiye müra
caat eylemeleri ilan olunur. ( 14272) 

1460 

Devr edilecek iht ira beratı 
" Fitek fi skesinde islfilıat" hakkında

ki ihtira için istihsal edUmİ§ olan 22 Ni
san 1928 tarih ve 1406 numaralı ihtira 
beratının ihtiva ettiği hukuk bu kere bat 
kasına devir veyahut icara verilmesi tek· 

lif edilmekte olduğundan bu husuıta 

fazla maJU:mal'edi.rJnek isteyen zevatm 

Istanbul'da Bahçekapıda Tq Hanında 
43-48 numaralarda mukim H. W. Stock 

efendiye müracaat eylemeelri ilin olunur. 
(14271) 145'1 ., 

'1lillif~t) 
Asrın umdesi " MiLLiYET " tir. 

ABONE 

T 
3 .,.Lic 
8 • 12 

yorsun? 

ÜCRETLERİ: 
Türkiye için 

L K. 
4-
7 llO 

14 -

Hariç içia 
L . K. 
8 -

14 -
28 -

Annem, elini balkonun parmak
lığına vuruyordu: 

- Aman annesi, yok. .. Ben, ken
di büyüttüğüm yavrumu da anla
mazsam artık-. Memuriyet bulman 
da bir bahane! .• Tamamile bir ba
hane! 

Sesimin titremesine dikkat edi
yorum: 

- Nasıl bahane? 
- lstanbuldan kaçmak ve kaçı-

,ının asıl sebebini gizlemek için 
bulunmut bir bahane ... 

- Ben, lstanbuldan kaçıyor mu-
yum? 

- Evet, çocuğum, kaçıyorsun!. 
Kollannı kavutturmuttu: 
- Ve pek te iyi ediyorsun. Seni , 

çok beğendim Hüsrev! 
Bütün dikkatime ve metaneti

me rağmen ~atırdıın, ağızım açık 
kaldı: 

- Sözlerinden bir şey anlama
yorum, anne ! 

Annem, çehresi gayet ciddi, 
benim f~kınlığımla hiç alakadar 
olmıyarak devam etti: 

- Tam erkekçe hareket ettin .. 
Sen, o kızla mes'ut olamazdın! 

- Hangi kızla? 

Bu akşam 

M EL EK Sineması 
Vicdan va şehvetin mücadelesini 
ve büyük bir aşk ve kabramıınlık 
macerasını tasvir eden Fransızca 

sözlil 

DENiZALTINDA 
CEHENNEM 

~ 
- WAl.TER 1fUS10M 

& IYAMS 

(Aşk ve Vazife) 
c 

Harikulade filmini takdim ediyor. 
fllveten: P ARAMOUNT JURNAL 
Metro - Goldwyn - Mayer filmidir. 

İstanbul Mmtakası Ticaret Müdürlüğünden : 
Müsaddak ecnebi ıirketlerden (Aziyatik PETROLEOM KOMPANI "Tür

kiye Şubesi" Limitet) şirketinin Türkiye umumi vekili haiz olduğu ıel&hiyete 

binaen gaybubeti esnasında yerine ıirket namına yapacağı itle;den doğacak dava· 
tarda bütün mahkemelude hazır bulunmak ve alakadar eşhas ile müttereken imz• 

koymak üzre Mister Artür Ronald Hildin tayin edHdiği ilan kılınmıı idi. ltbu itaa· 
daki (imza koymak) kelimelerinin (ifa eylemek) §eklinde tashihi vekileti celile
nin olbaptaki emirleri iktizasmdan olmakla keyfiyet taıhihen ilan olunur. (14418) 

· ı IST ANBUL BELEDiYESi iLANLARI 1 
Yol parası mükellif eynin 

nazarı dikkatine: 
Şose ve köprüler kanununa tevfikan umumi meclise 

devlet ve resmi müessesat memur ve müstahdemlerinden maa· 
da mükelleflerin yol parası taksit zıımanları haziran ve T eşrinİ 
evveldir, Evvelce de ilan olunduğu üzere taksit müddetlerinin 
gecmiş olmasına binaen mensup bulundukları belediye tahsil 
şubelerine müracaatla yol parası taksitlerini vermiyenler hak 
kında kanuni takibat yapılacağı ilan olunur. (1181) 

İcar konturatları umumi 
yoklaması 

Mülk sahiplerile kiracılar ar:uında konturat yapıLp ya· 
pılmadığı hakkında umumi yoklama yapılacaktır. Bu yokla· 
mada konturat göstermiyenlerden nizamname mucibince yiiz 
de 3 ceza ve yüzde 1,5 harç alınacaktır. Emlak sahipleri ve ki· 
racıların heman konturatlarmı yoklamada ibraza amade bu 
lundurmaları lüzumu ilan olunur. (1184) 

Milli Müdafaa Vekaletinden: 
" Gölcük'te inşa edilecek liman ve tersane tesisatının y a

pılacağı arazinin tetkikatı ye yapılacak tetkikat neticesine !fÖ 
r e bu işlerin avan ve n iha i pro jeleri ile bunlara ait İnşaat resıın 
lerini ve fenni şartnamelerini yapma işine ait münakasaya 
nazaran, Ankara' da Milli Müdafaa Vekaletindeki teşekküle· 
den komisyona verilecek teklif mektuplarının görülen lüzuJll 
üzerine 15Nisan934 pazar gü nü n de saat (10) na kadar veril· 
mesi ilan olunur. ( 1177) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satıaalma Komisyonundanı 

Kimyahane tahlil işlerinde kullanılmak üzere yirmi üç 
kalem ecza ve edevat pazarlıkla alınacaktır. Ve pazarlığı 17 

Mart 934 cumartesi günü saat 11 den 12 ye kadar yapılacak
tır. istekliler şeraiti anlamak iizere arzu ettikleri vakit pazar 
)ığa İştirak için de gösterilen gün ve saatte komisyonumu· . 
za gelmeleri. ( 1170) ' 

lstanbul Akşam Kız San' at 
Mektepleri Müdürlüğünden: 

Mektebimizde Sitajiyer olarak çaLşmakta olan hanmı• 
lar için Muallimlik musabaka imtihanına 17 Mart cumartesi 
günü Nişan Taşında Vali Konağı Caddesinde 41 No. lu mel< 

tebimiz Şubesinde saat 9 da başlanacaktır. Aliikadar hamnı· 
larm acele idareye müracaatları. (1190) 

Annemin sesi titizletmitti: k 
- Çocukluğu, budalalığı bı~a ·· 

Seninle hem bir ana, hem de hır ar
kad~ gibi konufuyorum ... Mestu
re Hanımla sen mes'ut olamazdın .. 

' ' Belki Mesture seni mes ut etmek 
ister ve buna butün kalbi ile de ça
lıtırdı· Fakat bö!le Jeyler~e yalnız 
hüsnü niyette kıfayet etmıyor. Sen, 
o ailenin içinde yapamazdın. Meı
turenin annesi ile anla~rnana im
kan, yoktu· 

Artık hiç inkar, itiraz etmeden 
dinliyordum: 

- Evet, sonra? 
- Meıtureyi çoktan beri mi se-

viyordun? 
-Evet. 
- Onunla bulu,uyordunuz. de-

ğil mi? 
- Evet. 
-Neden nikahla İsteyip alma· 

dm? 
Verecek cevap yok. Zafımı iti

raftan utanıyorum. 
- Susma, cevap ver. Çünkü 

reddedilmekten korktun, çekinerek 
bana açmağa da cesaret edemedin. 
Ku9u ba,kaları kaptı. Peki, niçin 

çekinmittin? Mesturenin anneıinill 
densizliğinden korkmuttun, değil 
mi? Evlendikten sonra, ne yapa' 
caktın? .. Geçinemezdin .. Kızını" 
kadar sindirmit ki, ondan küçiil' 
bir isyan beklenemez .. 

Annemin bu kadar isabetle hiİ' 
küm verifine donup kalmıttıın: 

-Anne effedersin, bunlatl 
nasıl oluyor da biliyorsun? 

Annem güldü: 
- Halinden anladım 
- Nasıl halimden? 
- Bir gün gazete okuyordıJll' 

birden rengin sapsarı oldu ve gaZt' 
te eliq,ılen, dütüverdi. O gazetefe 
ben de dikkatle göz gezdirdifll• 
Mesturenin nikah haberini dikka1' 
le okudum. Günlerce avare dolaf 
tın. Günlerce haıta yattın, ıayı1'' 
ladm· Ve nihayet memuriyet aJdııl' 

't• Fakat harcırahını beklemeden. gı r 
mek istiyorsun. Bak Hüsrev, ıste 
memuriyet al, istersen alma ... ~: 
kat bir müddet lstanbuldan uz 

1 
laf, açıl.. Sana, istediğin para>' 
bulup vereceğim... 111' 

Kulaklarıma hem inanmak, he 
de- inanmamak istiyorum. _ J') 
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fHaftalık -ı ( Musiki bahisleri ' 1 Siyasi ve 
içtimai neşriyat 

.Radyonun propaganda için en 
jalıın bir vasıta olduğu bir çok mil 
d~tle~ t~rafından resmen kabul e
b ılnııttır. Radyo ile propagandaya 

Programlarımız 
Uzak vilayetlerdeki karileri

miz de gUnU, gUnUne 
istifade edecekler 

Bu cumartesi saat 20de Viyana merke
lzinde Beethoven'in en popüler sonatları 

atlayan Sovyet Rusyadır. Sov
l'etler bu yolda nefriyatı takriben 
tO sene evvel tefebbüs ederek bir 
. aç sene içinde yıldırım süratile 
111'8. ettikleri dev istasyonları ve 
~aa dalgalı merkezlerile seslerini 
er lisanda bütün dünyaya itittir

llıeğe nıuvaffak olmuşlardır. Sov
l'etler propagandalrını kısmen ka
l>alı olarak ihtilali ve tarihi hika
Yeler ve misallere müstenit olarak 
~aP11r ve dinleyicilere propagan-
a hiaaini vermiyecek bir tarzda 

~er sınıf halkın ve muhtelif par-
1•lere menıup olan kimselerin din 
eyip zevk duyacakları tekillerde 
l:ıetrebnelı:tedirler. Ruslardan son
ra Alınanlar, Lehliler, Avusturya
lı~ar ve İtalyanlar da muhtelif fe
t•llerde propaganda ne,riyatma 
~laınıtlardır. Almanlar ciddi 

"e ehemmiyetli olarak propaganda 
llezaretinin verdiii direktif üzeri
tıe her alqam birer, iki .. r saat sü
ken "milli nefriyat,, namı altında 
llVVetli radyolarda Almanlığı 

~ökiere çıkarmaktadırlar. Alman 
:~sanı her tarafta kafi derecede bi 
•ndiği cihetle Alınan merkezlerin 
de yalnız kendi dillerinde konut
lt\aktadır. Ne,riyabn kısmı azamı 
'iyasi olup :nk sık Alınan nazırla.
tının konferansları itidilir. Rad
l'oda bir ehemmiyeti mahsusa ve
ren Batveki Adolf Hitlerin hiç bir 
ıök-:Zü radyo ile nakledi1memesi va-

ı değildir. Ehemmiyeti haiz hita
lı1 eler gündüzün her taraftan i,idi
eıneınek ihtimaline binaen Plak

lara alınarak ayni akşam tekrar 
radyo ile bütün merkezler tarafın
dan ne,redilir. Almanların radyoya 
lı.u kadar ehemmiyet vermeleri, ha
tıçte kendileri hakkında bazı em
tıiyetsizlikleri ve tahrikiamiz gaze · 
te netriyatından mütevellit tesira· 
t": kapılan yabancı milletlere ken
dılerini hakikatte oldukları 
~ih_,i tanıtmak ve gayele_rini.n _ne ol-

Ugunu bildirmek keyfıyetıdır· 
A 'Vusturyalılar ise başka bir tarz

lla propaganda neşriyatı takip eder 
er. Siyasetten ziyade Avusturya 
l:tıedeniyetinden, kültüründen ve 
l:tıeınleketin güzelliklerinden bah
'ederler. 

Programa hatıra gelen her mev
zuda konferan5lara tesadüf olunur. 
llilhassa seyyah celbi için her dilde 
.ı\vusturyanın en güzel yerleri can
landırılır; sanatoryomları kür ve~ 
l'anı temaşa mahalleri, anlatılır ve 
hazan da bu güzel yerlerin tasviri· 
ne imkan yoktur., Muhakkak bir 
kere gelip göriilmelidir diyerek 
seyyahlar davet edilir. 

Lehliler ile Macarlar da ekseriya 
Fransız ve lngiliz lisanlarile siyasi 
lnüsahabelerde bulunurlar. ltalyan
lar haberlerini bile muhtelif lisan
larda okurlar. Papalık kısa dalga 
~erkezi dünyanın her tarafından 
1tİtilen bir propaganda istasyondur. 
"e ara sıra aleyhte bulunan bazı 
ttıetılleketler tarafından taci:z edilir. 
. Pek aşikardır ki radyo postası 
de netredilen reklam veya propa· 
ilanda netriyatı bafka bir vasıta ile 
raıııtacak hiç ~irile mukayese edi: 
. eınez. Güzel hır konser araaındakı 
ıbstirahat eınansında konserin ma-
adi beklenirken enteresan bir 

lnevzu halinde söylenecek herhan· 
~i bir konfeı-ana memnuniyetle din
lenilir. Operaların perdeleri arasın
da bilhassa ltalyanlar hitabeler ver 
inek fırsatını hiç kaçırmazlar. Dü
fünülmelidir ki yabancı meınlcket
lere gidip hiç kimse umumi mahal
lerde kendi vatanı hakkında kon
ferans vermesi pek garip olur. Hal
~uki radyo ile memleketin siyasi 
•ktisadi ve içtimai ahvali hakkın~a 
"e muhtelif lisanlar ile radyo ıle 
kolayca ve pek az bir fevkaladelik 
le Yapabilir. . ... 

.. ~on gelen programlarda gorul: 
d11güne göre Romanya da bu nevı 
~e•riyata hatladığı anla.tılı~or. 
e•~iyat timdilik günde yıı:ını.~er 

dakıka olarak "Milletin saatı,, un
~anı _alt~da nefredilecekti~: biziı_n 
.....::._~ımdılik kısa da olsa, boyle bır 

Avrupa ve Türkiye radyolarının 
haftalık çalıpna ıprogramlannı ,im 
diye kadar cuınarteai günkü nüs 
hamızda dercebnekte idik. Prog · 
ram 8 günlük birden tanzim edil .. 
mitti. Uzak viliyetlerdeki karileri 
miz programm 3,4 gününden istifa~ 
de edemediklerinden badema gene 
Pazardan Cumartesiye kadar gün
lük programnnızı Çarıamba gün · 
leri intiıar eden radyo sahifemizde, 
yani 5 gün evvelinden dercetmeğe 
karar verdik. Şu halde gazeteıni · 
zin 5 gün sonra gittiği uzak vilayet 
lerimi:r:in de programdan gÜnÜ gü .. 
nüne istifadeleri temin edilm.iı olu-
yor. 

Şehir cereyanında 
Düşkünlük 

Elektrik Şirketinin 
dikkatine: 

Elektrik şirketi tarafm~an fe~
rimizin muhtelif semtlerıne tesıs 
edilmit olan elektrik alteı:nativ ce· 
reyanı ,ehrin bazı semtlerın.?e 1_10 
bazı yerlerinde de 220 volt uzerın
de tespit edilmiftir. 220 voltluk ce
reyan bulunan mevkilerde naSil ol
duğunu bilmiyoruz; fakat .. hrin 
birçok yerlerinde 110 voltluk ma
hallerdeki tesisatın iyi olmadığına 
ve voltajın hayli dütkün bulundu
ğu şikayetlerden anl-.ılmaktadır. 
Şimdiye kadar ~irib~~in~e~. ~.~a~ 
üç semtten voltaıın dutkunlugu bıl 
dirilmekte ve bu yüzden ampulle
rin zayıf yandığı gibi elektirkle iş
leyen bilumum aletlerden de layı
kile istifade edilememektedir. 110 
voltluk cereyan olması lazımgelen 
bir semtte herhalde düşkün bir 
cereyanın düzeltilmesi lazımgelir. 
Şimdiye kadar nerelerden. şika~et 
edildiğini kaydedelim· Betıktat ıle 
Ortaköy arasındaki "Kabataş er
kek lisesi,. mektebindeki cereyan 
90 volttan daha aşağıdır. Bebekte 
Kolej kapısı yanındaki 124 numa-

16-3-934 cuma akfanu •aat 20 yi 5 ge· 
çe Viyana radyo•unda ilkbahar ıar -
Jııları teganni edecek olan Nora Gregor 

ralaı evde cereyan pek oynak ve 
voltaj takriben 90 volttur. Ortaköy
de keza adresini öğrenebileceği
miz bir evde voltaj 82 den fazla de· 
ğildir. 

Şunu da kaydedelim ki bizim bu 
hususta elektrik şirketinin nazarı 
dikkatini celbetmemizin sebebi bu
ralarda radyo aletleri bulunup sa
hipleri tarafından ~üşü~ c:er~y":n
dan istifade edemedıklerını bıldır-
meleri keyfiyetidir• . . 

H . .. h etmiyoruz kı şırket 
ıç şup e l"· . 

bundan haberdar edilip te ":"ayıt 
kalmış olsun. Pek yakında tesıs8:tta 
icap eden tamiratın deruhte edıle
ceğini ümit ederiz. 

Ateş - GUneş klUbUnd9n nakil 
Ta.k•iın'de Sıraservilerdeki Ate§ • 

Günet klübü ile radyo stüdyosu arak· 
amda hu•uıi bir kablonun vapı\ma j 
ta olduğunu bildirmittik. Kablo yapı 
""! ve ilk konser pazartesi akşa~ 
nakledilmiıtir. Radyonun günden gu • 
ne zenginleımeaine vesile tetkil eden 
bir nakil de budur. 

neşriyata pek ihtiyacımız vardır. 
Turgut MITHAT 

;-TALEBELERE ~ 
B E R L i T z Mekteplerinde 

ASRİ LiSANLARI ÖGRENİNIZ 
Metod Pratik • Hususi Tarifeler 

F tng"ılizce Almanca, yeni kurslar açılıyor· 
ransıtca, ' • . . 

Ayr.ca huıusı lısan deralerı 

M~ccani Bir Tecrübe Dersi Alınız 
İstaııbu1: 373 fstiklal eadd•si 

(13903) 

Popülerden maksat herkesin benim 
sediği ve halk arasında her taba
kanın hoşlandığı feylerdir. Bu me
yanda musikiye de bir mevki ve
rilmif ve bu çeşit musikiye popü
ler musiki denmektedir. Yalnız po
püler musiki ile plak musikisini 
karıttırmamak lazımdır. Halk mu· 
sikisi köylüler ve halk tabakası ta
rafından ve bir milletin hissiyatına 
tercüman olan şarkılardır. Popüler 
musiki ise muhtelif ağır ve hafif 
musiki bestekarları tarafından bes
telenen ve halkın hoşlandığı ve an
layışı güç olmıyan parçalara denir· 
Mesela Beethoven'in sonatlarını 
bilenler bu ağır klasik bestekarla
rın eserleri arasında popüler edne· 
cek kadar hafif ve her tabaka halk 
tarafından hoşa gidecek parçaların 
bulunmadığı kanaatindedirler. 

Fakat Bu "popüler,, kelimesi -
biraz musiki ile alakadar olanlara 
hitaben söylenecek olursa - popü
ler sonatların mevcudiyetine inan
mak li.zımgelir. Beethoven'in 32 
sonatı vardır. Umumiyetle Beetho
ven sonatlarının çoğu ağır musiki 
teknikini ihtiva eden, klasik par
çalardır. 5 tanesi evlerde çalınma
sı pek güç ve yalnız büyük piyano 
sanatkarları tarafından konser sa
lonlarında hatasızca çalınmakta
dır. 

Fakat "C - mol opus 13,, ismi 
'I "M h ·ı " ven en e tap sonatı,, ı e opus 

27 ve 2 numaralı,. "Appassionata,. 
sonatları popüler ev musikisine ta
mamile dahil olan kısımlar savı
lır. 11-1ehtap sonatı isminde görüldü
ğü gibi ay ışğı ile bir ali.kası yok
tur. Yalnız bestekar bu bestesini 
bir akşam mehtapta bestelediği i-

çin arkadatlarıridan Ludwig Rel
lstab besteye bu ismi vermittir. 
Ayni sonata "Lauben,, veya "Ra
ketensonate., ismi de konulmuştur. 
Bunların da hiç bir tarihi sahneleri 
yoktur. Hakikat halde bir fey var 
ki Beethoven bundan 125 sene ev
vel bestelediği ve o zamanki piya
yo edebiyatında bir benzeri olma
yan "Appasionata., sonatı bütün 
musiki dünyasını hayran bıramıştı . 
Önümüzdeki cumartesi aktamı sa· 
at yirmide Viyana radyosundan en 
popüler sonatları meyanında "Ap
pasionata,, ıonatı da ifidilecektir. 
Bu sonata ait ufak bir tarihçeyi an
latalım: Beethoven bu sonatına 
batlamıt olduğu günlerde mumai
leyhin zihni herhangi bir işten do· 
layı mefgul olduğundan bu güzel 
eserini bitirenıemittir· Böyle anlar
da mutadı olduğu üzere her kime 
rastlarsa yanına alarak kırlara or
manlara gezmeğe çıkarmıf. Bu se· 
fer yanına gelen Ries ismindeki ta
lebesile gene Viyananın çam koku
lu ormanlarında yürümeğe doğrul
muttu. O gün Beethoven durgun 
ve müteessirdi. Hiç konutmaksızm 
hafif, hafif bestelerinden pa~alar 
mırıldanıyordu. Mırıldanma bırdeıı 
bire göz yatlarile ağlanmaya dön
dü. Bunun üzerine Beethoven şap
kasını çıkarmadan piyanosn batı· 
na oturmut ve "Appassionata.,yı 
büyük bir muvaffakıyetle bitirmit
tir· Appassiatanın yarıdan sonuna 
kadar olan kısımlarına dikkat edi
lecek can sıkıntısından doğan bir 
ümit eseri belirmektedir. Bu parça 
cumartesi akpmı sonatların en so
nunda çalınacaktır. Karilerimize 
dinlemelerini tavsiye ederiz. 

,.------------------------------------, 
1 

RADYO PROGRAMI 1 -----18 Marttan 24 Marta kadar bir 
haftalık 

18 Mart Pazar 
ISTANBUL: 
18 Plik neşriyatı, 19 Muhtelif neş • 

riy&t, Ajans haberleri. 19,30 Türk 
mu&iki netriyatı (Keman Reşat B. tam 
bur Mesut B. Kanun Vecihe H. Mu· 
zaffer B. Vedia Riza H.) 
· 21,20 Ajans borsa haberleri. 21,30 

Bedriye Rasim Hanımın i~tirakile 
detıs musikisi. 

B U O A P E Ş T E. SSO m. 
19: Odeon ve Parlofon pli.kları. 20,lS: spor 

haberleri. 20,30: Oickens'in eserlerinden "Mel· 
le Dorit., ismindeki piyea. 22: Şarkı refakatile 
canbant. 23,30: Opera orkestrası tar'a.fından 
konser. 

V A R Ş O V A, 1415 m. 
17: Konser. 19: Müı•habe. 19,40: Müsahabe. 

20~: ''Gilzel Polonyam1z,, ismj verilen polo-
nez nıelidolerinden mÜri!!kkep bir popüri. 
21,50: Haberler ve konferans. 23,25: Danı 
plildarı. 24: Müsahabe. 24,05: Dans pl&kları. 

B 0 IC R E Ş, 364 m. 
11,30: Ruhi netriyat. - Ruhi muıiki. 12: 

PlRk. 13: plik. 17: Köylü netriyalt. 19: Haber
lel'. 19,20: Jean Marko orkestrası. 20: Üniver
site 20,20: Pli.k. 20,45: Konferans. 21: Fran
sız Lehar'ın eserlerinden Üç perdelik "EVA,, 
(HAVVA). isimli .operet temsili. - Müteaki
ben: MiUetın ıaatı. 

y ı y A N A. 507 m, 
17,30: Jozem Holzer takı.~ı tarafından ha

fif musiki. 19,15: Alfred ~runwald (ken,.di esr
lerinden.J 19,45: "Trio dı Roma" takımı tara
fından oda musikiıi 20,45: Saat ayarı •ı;. 21: 
"Das Modeli,. iıimİi SuppıtJ'nin eserlerinden 
3 perdelik operet temsili. 23,l_S: Orkestra kon
seri (Max Schönherr; senforuk takımı.) 

B R E S L A U 3ı6 m" 
17 Mandolin konseri müıahabe, 19 konfe

rans, 19,30 "Aca.ip Doktor" isimli skeç,. 20,30 
Aktüalite, 21 Tagannili ve müıa~abelı danı 
musikiıi, 23 Müsahabe, 24 Taırannı, dans ,,...,. 
çaları, müsababeli kan,ık program, 1,15 Mu
ıikili kanfık neıriyat. 

19 Mart Pazartesı 
ISTANBUL: 
18 Plak neıriyatı, 18,30 Fransızca 

ders, 19 Refik Ahmet Bey tarafından 
konferans, Ajanı haberleri. 19,30 
Türk Musiki neşriyatı. Ekrem B., Ru 
ıen Bey, Cevdet B. Şeref B. Saim B. 
Selma H. Vecihe H. Tah&İn B. 

20,30 Münir Nurettin Bey konseri 
(Mesut Bey, Ru"'n B. Vecihe H.) 

21,20 Ajans ve borsa haberleri. 
21,30 Necip Yakup Bey orkestrası 

tarafmdan muhtelif eserler. 
B U O A P E Ş T E, 550 m • 

18: Berend salan takımı tarafından kon•er. 
19,10: Almanca der•. 19,40: Kiliı~en nakl~n 
or• konseri. 20,SO: Modaya dair mü.sahabe. 
21,20: Ho1Andah beatek*rlaTın eserlerinden 
mürekkep pi7ano - keman konseri. 23,10: 
kurma ı1iıan takımı. 24: Cetband. 

V A R Ş O V A, ı4ı5 m. 
17,55: Taıannili Polonya muı1ilı:iı1i. 18,20: 

Ziraat 18.30: Keman ile ıonatler. 19: Konfe· 
ranı. 19,20: Askeri neıriyat. 19,45: Pl&k. 20: 
Müsahabe. 21,05: Polonya muı1ikiıi (Senfonik 
takımı). 22: Konferans. 22,11: Hafif Polon• 
ya muaikiıi. 23: Hafif muıiki •• dans parça· 
ları. 24: Müıahabe. 24,05: Ders. 
BÜICREŞ, 

13: Haberler. - Pl&k. - Haberler .- P1A1c. 
18: S...rvat kuarteli. 18,30: T aıaani. 19: Haber· 
ler. 19,20: KlArinet konseri. 20: Üniversite 
20.20: Plik. 20,45: KonEeranı. 21: Polonya 
ıuvareı1i (Polonya lıalıdunda konferans •e mu
ıiki)22,45: Haberler. 

V I Y A N A, 507 m. 
18,20: Yeni ıa.natk&.rlar konMr (Betty Kro· 

bath· Frederick Trott; At.xander Klah.r.) 
19 oS: Sanat bayabna dair. 19,25: Müsahabe 
ve' ders. 20,25: Viyana oper/sında "Yerilecek 
tem 8 ili nakil. 23: Son. haberler. 23,15: Plik 
konseeri.. __,,,,, 

program 
R R E S L A U 3ı6 m., 

17 Hafif mu~iki, 18,30 Ziraat, 18,35 Bahri
yeli şark.lan, Lı ..... euç kız netriyatı, 19,20 Al~ 
manyanın mukadderatı, 19,30 Aktüalite, 20 Jo
~ef Haydn'in eserlerinden konıer, 21 Günün 
l<ısa haberleri, 21,30 agannili konser, 22,20 
rAüaahabe ve bir ık{'ç. 24 Cece musikiıi. 

20 Mart Salı 
ISTANBUL : 
18 Plak neşriyatı. 19 Mesut B. ta · 

rafından çocuklara masal, 19,30 Türk 
musiki neşriyatı, Eftalya Sadi H. Ke · 
mani Sadi B. Refik B. 

21 Ajans haberleri ve borsa haber
leri. 21,30 Cemal Reşit Bey, piyano · 
Necip Ya.kup B. Keman· Mesut Cemil 
Bey viyolonael · Oda musikisi. 

B U O A P E Ş T E, 550 m. 
18,40: Piyano konseri. 19,30: lıtiklil müca

delesine ait ,arkılar. 20.30: Stüdyo'dıt.n bir 
temsil. 21,15: Haberler. 21,30: Sahibinin Se
si pli.kla.rı. 

y A R Ş O V A, 1415 m. 
17,25· Müaahabe. 17,SS: Jurnal Korosu İtti

rikile konser. 18.20: Polonya istiklay~etini ha
brlatan eserlerden parçalar. 18.50: Zır!at .... 
21,05: Senfonik takım tarafrndan Cbopın ~o!'· 
seri. 23: Adria kahvehanesinden dan• muukı
ıinin dev.:ını. 

ıc U ıc R E Ş. 364 •• 1875 m. • 
13: Borsa. - PIAk. - Haberler. - Plak. 18: 

Gica J(•llf!lko takımı. - 19: Ha~er1e~. 19,20: 
Ayni orkestranın devamı. 20: Onıverı1!te. 20.20 
Plik. 20,45: Konferans. 21: Senfonık radyo 
L.tlnn•ı. ZJ ,45: Romanya hakkında konferan.ı. 
22,~1': Sc.n haberler. 

y 1 y A N A, 507 m. 
18,10: Fcli:ıı: Wei.oıartner'in fa~kılarından. 

-S,25· ıi .. lihaı:ır Avuıtu.rya heı1telerınden par
çalar0. 19,05: Aylık ıiyaıi ~cmal. .1~~5: 150: 
Spor l-aherleri. 20,l!St ~eıelı muıikılı karııık 
netriyat. 22: Milli neırıyat, 23: Sqn haberler. 
Z'\,19ı Plik ile orkestra konı1er1. 

B R E S L A U 3ı6 m,, 
17 Hafif ınu•iki, milıahabe, 20 Mu.ikili tem

sil. 21 Günün kı•a haberleri vs. 22 A•uıtur· 
J'a köylü muılkiıi, müıab.abe, 24 Breılau 
ınıua11imleri tarafından taıanni, 1 Plil. 

21 Mart Çarşamba 
ISTANBUL: 
18 Pl&k lle§riyatı. 18,30 Fraımzca 

ders. 19 M<>noloğ (Muammer Bey ta -
rafmdan), Ajana haberleri. 

19,30 Türk musiki neıriyatı. (Ek · 
rem B. Ru§eıı B. Cevdet B., Kemani 
Cevdet Bey, Şeref Bey, Semiha H. Ve
cihe H. Servet H.) 

(Şehir tiyatrosu verilirse yalnız A· 
jan• haberleri ve plak). . 

21 20 Ajana ve borsa hal>erlerı. 
21'30 Necip Yakup Bey orkestrası 

tarafından muhtelif eserler). 
B U O A P E Ş T E, 550 m. 

18,30: Geo't"S Parı:man tarafından p~y~~o 
konseri. 19: ltalyanca d.era. 19,25: Sahıbın!.n 
Sesi plikları. 20: Amele neıriyatı~ 20

1
,30: .. Bu· 

yük operadan naklen Fran'Z Lehar ın D-:• 
Land des Jaecbelnı,. (Cülüm~errte m«mleke~.) 
iıimli operet temsili. Mütealıubea Donaplta -
dan dan• musiki.ai. 

y A R ş O V A, ı4ı5 m. . 
17 55: Hafif musiki. 18,SO: Zıraat. 19: Mü

aababe. 19,20: Hafif 'lfl danı muıilc:iıi parça .. 
lan. ( Adria kahvehanesinden). 20: Muhte
lif müıahabeler. 21,05: Senfonik takım tara
hndan Finlandya musikiıi. 22: Milahabe. 22,tS 
Popiller konser. 23: P11k ile ıı.afif parçalar. 
23 30: Danı muıikiai. 24: Müıabahe. 24,05: 
D~ns muıikiıinin devamı. 

B O K R E Ş, 364 ve 1875 m. 
13: Bor••· - Pli.k. - Haberler. - Plak. 18: 
Radyo orkestra••· 19: Haberler. 19,2~: Radyo 
orkeı1traıı. 20: Oniver.ite. 20,20: Plak. 20,45: 
Konferanı. 21: Piyano lıı:on••rİ. 21,JOt Konfe
rana. 21,45: Mme. Mimi. Meıtarealco tar~ın· 
dan. taganoi. 22,15: Vlyolonıel konı1erı. 

'---

Dünya radyo birliği 
Cenevrede toplandı 

Birçok milletlerin i,tirakile ni
san sonlarına doğru toplanıp yeni 
dalgalar meselesini görüten dünya 
radyo birliğinin Cenevredeki top
lantı&1 bir hafta kadar içtimalarına 
devam ederek 2 mart 934 tarihinde 
dağılmıştır· içtimada en çok yük· 
sek dalgalardan bahsolunmuştur. 
Gariptir ki Lücernin gösterdiği dal
galara hiç uymıyan bugünkü keyfi 
tanzim edilen dalgalar teknik eks
perleri tarafından oldukça muva
fık görülmüf ve yalnız 200 ile 545 
metredeki dalgalar arasında çalı
şan merkezlerde daha fazla taci
zatın vukua geldiği kabul edilerek 
yalnız bu dalgaların biraz tashihe 
muhtaç olduğu muvafık görülmüt
tür. Uzun dalgalardaki uzunluklar 
üzerinde de epeyce münaka,ayı 
mucip olmu9 ise de bu hususta tec
rübesi Lücerne gerek konferansı 
ve gerek Lücerne' de imzalan bu
lunmıyan devletlerin arzuları naza
rı dikkate alınarak yeni bir dalga 
şekli hazırlanmıttır. Buna ve diğer 
ihtilaflann zuhurunda ara bulmak 
için dünya radyo birliği Eylülde top 
lanmasını kararlaştırmıştırdığı 

----,·-
Viyana radyomnd'a milli JTTOpaganı.a 
neşriyatında bulunan müdürü umumi 

Dr. Mr. Kari M. Stefan 

"Beynelmilel müdavelei efkar ko
misyonu,, na havale edilmesi ka
bul edilmiştir. 

Bundan maada Lisbon konfe· 
ransında görüşülecek mühim me
seleler tunlardır: 

iki merkez arasındaki frekans 
farkı mürsilelerde bir tarafa te
veccÜh ettirilen antenler meselesi. 
yeni ilave edilecek merkezlerin 
dalgaları, radyoyu taciz eden elek-

22,45: Son haberler. 
V I Y A N A, 507 m. 

18,15: Piyano refakatile h-ı.ganni. 18,45: Tıbbi 
neşriyat. - Müıahabeler. 19,4-0: Kuartet kon
seri. 20,50: Saat ayarı vı. 21,05: O•vald. ka· 
b:ııta'nın idareıinde büyük ıenronik konser 
22,50: Esperanto haberleri. 23: Son haberler. 
23,15: Adolf Franscher caz takımı. 

B R E S L A U 316 m., 
17 Hafif rnusiki, müı1ahabe, 20 ilk bahar 

şarln1arı, ıuüıahahe. 22 Popüler konser, mÜ• 
•ahabe, 24 Cece musikisi. 

22 Mart Perşembe 
ISTANBUL; 
18 Plak ne,riyatı. 
19 Selim Sım Bey tarafından konfe 

rans, Ajans haberleri. 
19,30 Türk musiki neıriyatı. 
21 Muhtelif neıriyat, Ajans ve bor· 

sa haberleri. 
21,30 Radyo orkestrası tarafından 

dans musikisi. 
B U O A p E Ş T E, 550 m ... 

18,30: Edebi ne,riyat. 19,45: lnstlızce ders: 

2o 15: Harpa aletile konser. 20.SS: Ecnebı 
m~mleketlerine bir bakıt. 21,15: Opera orkeı· 
trau tarafından konser. 22,35_: Konferans. 
23,20: Haberler. 23,40: Farka• Sıgan takımı. 

V A R Ş O V A, ı4ıS m. 
17.SS: Taranniii Soliıa kanseri. 18,50: Genç 
köylülere ma.hıuı netriyat. 19: Konferans. 19, 
20: Müıahabe. 21,05: Varıo•a musiki birliği 
tarafından müsikiden müıahabe. 21,15: Ayni 
heyet tarafından ye filharmo9ik takımın itliri.· 
kile büyük konaer. 23: Danı musikiıi. 

B 0 1C R E Ş, 364 ve ı875 "" 
13: Borıa haberleri, - Plak. - Haherler.:

PJik. 17,15: Mektepliye ıöre pro•ram. 18: Dı
niko orkeı1traıı. 19: Haberl~r. 19,20: Orkestra• 
nın de•amı. l9,50: Oniversıte. 20,~0: Konfe· 

20 "'" Romen operasında verılec:ek ape• 
rans. ,.,..,. M·' k'b h be 1 ra temıilini nakil. 507utea ı en son a r er. 

y 1 YANA, ~· . 
18 10: Keman konserı. 18,35: Pıyano konıe• 

ri. 19: iktisadi ne,riyat. 19,SO: Müıahabe. 20: 
Neıeli orkestra konseri. 22: Haftalık haberler 
jımali. 22.30: Aküalite. 22,50: Son haberler. Zl, 
20: Plik ile ak•am konseri. 

B R E S L A U 3ı6 m,, 
17 Hafif muıiki, 19 Müıalıabe, 20 Milli net· 

riyal (Srhubert'in eserlerinden konser), 21,30 
Siliıya. filharmonik orkeıtraıı tarafından kon• 
ser .. müıahabe, 24 Neı'eli popuri (Da.ut ve 

23 Mart Cuma 
ISTANBUL: 
12,30 Türk plak nO§riyatı. 
18 Plak netriyatı. 
19 Muhtelif neşriyat, Ajana b-er• 

!eri. 
19 30 Türk musiki neşriyatı. 
21 :20 Ajanı ve hona haberleri. 
21,30 Necip Yakup orkestrası. 
B U O A P E Ş T E, 550 "" • r ha· 

18,30: Kia• Siaaıa takımı. 19,10. Spo 

b 1 . 19,50· Neıel.i müsahabe. 20,30:_ Oper~· 
er en. · ·ı· M-t alübe Sı dan naklen btr opera tem.111 ı. u e n -
ı•n musikisi. 

5 V A R Ş O V A. uı "" .. 
ı •ft, p· 0 refakatile M m• R. Lılian ta· 6,..v. ıran . .

1 rAfıodan taıaD.lli. 17: Çift pıyano ı e caz mu~ 
ıikisi. 17,20: Faota:ı.i danı par,aları. 17:4;0: 
Jtlüıabahe. 17,55: Pli.le. 16,20: ?da muı~~ııı 
konseri 18,50: Ziraat. 19,20: Plak. - Musa
habe 2İ 15: Varıova Filharmonik heyeti ta.ra
fınd~n ı~ufonik konıer. 23,40: "Briıtol,, otelin-

Ankarada ff. Hüınü Beye: 
Markasını bilmediğimiz 4 lıim

balı aleti bir zamanlar bizzat kul
landım. Bu alet ile Ankara merke
zinin itlediği esnada lstanbulu ve
ya lstanbulda bulunanlar lstanbul 
işlemekte iken Ankarayı almanın 
imkanı yoktur. Çünkü aletin ayır
ma kabiliyeti bilhaisa uzun dalga· 
!arda pek azdır. Dikkat etmi~si
nizdir ki lstanbulun alınması la
zımgelen yerlerde mütemadiyen 
Ankara veya Moskova merkezleri· 
nin sesi kaybolmaz ve pek kuvvetli 
olmayan lstanbulu bunlardan ayır
mak bir türlü kabil olmaz. Bu a
lette ayırma kabiliyetinin arttırıl
ması için müınkün olduğu kadar 
kısa bir anten ile çalıfmak lazım
dır. Fakat kısa anten ile de yüksek 
dalgalardaki merkezler iyi gelme
diğinden bu da Şl\fanı tavsiye değil 
dir. 

Eğer mümkün ise anteninizin va
ziyetini değittiriniz ;:.~,ki biraz far. 
keder. Lambaların biraz eskimesb
nin bir zararı yoktur. Bundan do
layı sesin biraz zayıf gelmesinden 
batka tesiri olmaz. ---lngiltere ile Grönland arasında 

radyo telefonu muhaberesi 
Grönland Posta ve telgraf ida

resi umu.mi müdürü bir kaç gün 
evvel Londraya giderek lngiltere 
Posta umum müdürü Sir Kingsley 
ile görüterek lngiltere ile Grönland 
arasında radyo tele;'_:;. muhaberat;
nın temini hususunda bi.r teklifte 
bulunmuttur. lngiltere ı>ostıı mü
dürü bu teklifi esas itibarile kabul 
etmit ve yakında muhaberatın şek
li hususunda müzakerata batlanma 
sı beklenmektedir. 

trikli motör ve makineler ile müca
dele yolları. 

Dünya radyo birliğini açmı~ olan 
reis Sir Charles Carpendale ilk söz 
olarak Belçika kralı 1 ci Alberin 
vefatından dolayı tee.ssürünü izhar 
etmit ve Belçika Kralının bizzat 
bir radyo amatörü olarak geç saat· 
!ere kadar radyo konserleri dinle
diğini anlatmıştır. Belçika azası 
Mr. Kuypers ölen Kral hakkında 
gösterdiği sempatiye tefekkür et
miştir. 

Dünya radyo birliği gelecek kon· 
feransı 12 Eylül 934 tarihinde Lon· 
dra'da toplanacak 20 Eylüle kadar 
devam edecektir. 

den naklen dans muıikiıi. Müıa.lıabe. - Dan· 
sın devamı. 

B U K R E $. 364 Ye 1875 m. 
13: Borsa haberleri. - Plik. - Haberler.

Plak. 18: Radyo orkeıtra11. 19: Haberler. 19: 
20: Radyo orkeı1traıının konsere devamı. 20: 
Universite. 209,20: Pli.k. 20,45: Konferans 
21: Filh•rınonik orkestra tarafından senfonik 
konser. (AthenC ı.:ılonundan naklen,) 22: Mü
hı.lea. 22,15: Senfonik kon$erin mabadi. 

V 1 Y A N A, 507 m. 
18,10: Hafif musiki kon$eri. 18,SO: Seyahat 

haberleri. 19.05: Beden sporu haberleri we 
saire. 20,05: Viyııtna muıikiııi - 22,05: Müsa
habe. 22,45: Paıkalyeye mahsusu musikiden 
mürekkep konıe.'I'. 23,45: Dan$ pli.kları. 
trampete ile). 

B R E S L A U 316 m.: 
17 Hafif musiki, 18,30 Çocuk n94riyab, 

19,20 Halk ıarkıları, müsahabe, 2() Saar hau· 
~a•ına ait milli neıriyat, 21 Günün kısa haber• 
leri, 21,10 Alman romantik nlusikia.i (ta.-anii
li.). 22.10 "Musikide ıiir" ismi verilen bir kon
ıar, 23 Son haberler, 24 Plik. 

24 Mart Pazartesi 
ISTANBUL: 
18 Pl&k neşriyab. 
18,30 Fransızca ders . 
19 Etref Şefik Bey tarafından kon• 

ferans. 
19,30 Türk musiki neşriyatı. (Udi 

Refik Talat B. Fahire H. Tanburi Re
fik Bey Rifat B. 

20,15 Y11karıdaki saz heyetine mu
ganni Safiye Hanımın iıtirakile muh • 
telif eserler. 

21 Muhtelif neıriyat, Ajans ve bor 
aa haberleri. 

21,30 Radyo orkestrası tarafından 
muhtelif eserler. 

B U O A P E Ş T E, 550 m. 
18: Bert.ha salon takımı tarafından konser, 

19,15: Rad70 haberleri. 19,SO: Sakıofon kon
aeri. 20.20: Neteleri bir saat. 21: Siıan musi
kisi. 22: Stüdyodan iki neıeli tiyatro temıai.. 
23: Haberler. 23,20: Heineman c;aı:.ı tarafından 
danı muı1i.k.iıi. 24,.20: C..z t.kımı tarafından 
konser. 

VAR ŞOVA, ı4ı5 m. • . 
17,55: Cu orkeıtraunın konser!. 18,50: Zıra• 

at. 19,20: Piyano - keman konıerı. 20: Muhte· 
lif ha.hisler. 21,0S: Kadın we erkek musanoite
rin itliri.kile tacannili orke•tra lıı::onıeri. 22: Mü 
•ahabe, 22,20: Chopinin e•erleri.nden mürekkep 
konser. 23,0S: "ltalya., lıı:ah .. ehane•inden nak
Jea: Dan• rnuıikiıi. - Müteakiben. - Dans 
muı1iki•İ. 

11 U K R E lj. 364 •• ı875 m. 
13: Borsa haberleri.- Pli.k.- Haberler.

Pli.k .. 17,15: Çocuk neıriyab, 18: Radyo or· 
ke•traıı, (Fa.nica Luc:a takımı). 18: Haberler. 
19,.20: Orkeıtranın devamı. 20~ Uni•erıite. 20. 
20: Plak. 20,45: Konferans. 21: Radyo orkeıt· 
raıı 21,40: Müı1ahabe. 22: Radyo orkeıtraat. 
22,45: Son haberler. 

V l Y A N A, 507 m. 
18,15: Müıahahe. 18,40: Joıef Holser takmn. 
20,10: Aylık dünya nıkuabna bir bakı,. 20,40: 
Saat ayarı "'· 20,55: Gen'lrede oynanacak 
AYuıturya - l••içre futbol maçı neticesi. 21,0S: 
Senfonik konser. 21,25: "Lanv&I., iıimli bir 
dram. 22,45: senfinik akıam kanıeri. 23,35: 
Plik ile Pau.l Whitem•n takımından parçalar. 

B R E S L A U 316 m,, 
17 Hafif muıiki, müıabahe, 20 Milli neıri.· 

yat, 21,10 Silisya muı1ikİ5İ, 23 Günün son ha· 
bıerle1·i, 24 Danı musikisi.. 
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•• 
1 MUTEFERRIK HABERLER 1 

1 

Tramva,.şirketin
den 3 milyon lira 

(Ba~i 1 inci sahifede) 
mıtlıl". 

V APURCULUJ' 
TURK ANONiM ŞiRKETi 

IST ANBUL ACENT ALJGl 

16 Mart IAJ/ige sarayının enkazı kaldırılıgorl 
ı ' - - . -

• 

~---
Şehitleri ihtifali bu sene 

nasıl yapılacak? 
16 mart te'hitieri ihtifali ber oene 

olduğu gibi bu &ene de 16 mart cuma 
günü Eyiipte teJıitlil<!ercle ap.ğıda ya • 
zılı program dabiliode yapılacaktır. 

1 - Merasim saat (ı5) te Müftü e
fendinin oluryaea.klan türkçe bir dua ıre 
..,tıitlcrin ruhuna idıaf olunacak F aıtilıa 
ile başlıyacalrtrr. 

2 - Halk fırkası ve evi namına Na
kiye hanım, tehir namına Galip Bahti
yar bey ve gençlik namına Türk Talebe 
birliğirwlen Zeki Beyler birer hitabe irat 
edeceklerdir. 

3 - A&keri müzika ma~ baırası 
çalacaktır. 

4 - Bir onbaşı kumandaoında bir 
manıa manevra fİ19"&i ile üç defa ba
ıraya alet edecektir. 

5 - Kıtaat ve md<tepler dunıı su
retile geçit retmi yapacal<lardır. 

6 - Davetlileri götürmek üzere köp 
ri.nün Hali.; iekelesinden biri &aat ı3 
te ıre ıliien saat 14 te iki "llP'D' blka
aıkır. J :ııcliluma mahal kalmamalı: üze. 
re laerkeain elleriadeki daıretiyelerde ya
mlı olduiu -- vapura binmeleri 
rica olunnr. 

••• 
~ . Halk evinden: . 
, uı martta yapdacalı: feLitler ibti&-

Yanan adliye aarayı enkazınm dün- 1 
den it:Ibaren hedimine ba§la~tır. 

Enkaz bldrrmayı deruhte eden mü
teahhit bu iti 20 gün zarfında ikmal e
decektir. Yangın yerindeki kaaalar, ya
hut sağlam çıkacak defterler ve sair bir 
takım eşya adliyeye teslim edilecek -
tir. 

Bunun için hedimiyata müddeiumumi 

muavini Salim Beyin riyasetinde td>- \ 
llpt müdürü Mustafa, emanet memu -
ru Emin Beylerle iki müba§ir ve dört 
gardiyan nezaret etmektedir. 

Hedim ve hafriyat esnasında yanan 
odacmm cesedine veya kemiklerine te
sadüf edilmesi de muhtemel bulunmak
tadır. Resmimiz hediın faaliyetini gös
termektedir. 

Bir döviz kaçakçılığı 
şebekesi yakalandı lne, ..ıre.Ieri malüm olmlıdıiı . . da

ır«iye yerine kabul buyvanıık, İ.tan -
lıulda bulunan Türl<iye Büyük Millet 
Meclisi •al..-ı beyefendilerin tetrifleri
Dİ rica ederiz. 

Halkevinden: 
16 martta yapılacalı: fd>itler ihtiia

Hae lstanlıolcla met'cut hayır cemiyetle
ri ile ._ıelô ve ~ cemiyetlerin 
İda'e heyetleri ua1annm ve muhterem 
Mllomızın tefi" 1flerin.i rica ederiz. 

Kaçırdıkları döviz milyonları bulan bu 
. şebekeye bazı sarraflar da dahil •. 

16 mart f&hitleri için abide 
r 16 ınart fdıitleri için Şelızacleba -

tmd8 istimlak edilen anada dikilecek 
il.idenin tabtiaatı temin edilmittir. 

Bundan ı...ka cümhuriyet meydanı 
adı ırerilen Beyazıt ıııeydanmda, onun
ca yıldönümü baynmmda toprak alma 
merasiminin yapıldığı noktaya da bi.r 
iılıide clikilecdror. 

Bu iki iıbide için 50 bin lira sarfulu
nııaıl.tır. l......,m. bu yru; yapılması ta
hakkuk elımittir. 

ViLAYETTE 

Zirai tetkikler 

Ziraat müatesan dün sehrinrrze 
• geldi • 

Ziraat veloioleti mü.tctarı Atıf Bey 
6iiıı Bıınadan tehrimize gelmiıtir. A
tıl Bey ziraat miieueselerini gezerek tfl
tİJ etmdıtedir. 

Dün IM&nbul ziraat müdürü Tahsin 
beyi ziyaret etmiıtir. 

Atıf Bey, lıvgün Tahsin Beyle birlik
te Biiyülodereye giderek fidanlığı göre
cektir. Atıf Bey bir kaç gün fdırimiz
de kalarak tedcikatta bulunacaktır. 

Millf emlak işleri 
Milli emlak müdürlüğü mevcut .,.... 

)aiti bir tasfiyeye tabi lutmu§tur. Bun
lann bir loanı aablacaktır. 

Şilede öldürülen muzır 
hayvanlar 

Bu kış mevsiminde kazamız ve miilha
kabnda on sekiz Yatında 50 yaşona kadar 
malul olmıyan bilcümle erkek!... sürek 
avına ittink ettirilmek sure...:yle mezrua- )" • 
ta ve ebli hayvanlara zararlı bayvanla
nn iı~ma devam edilmit ve 10-3-934 ta
rihine kadar süren bu mücadele neticesin
cle 1603 ıraitıi kuf, 7 gelincik, 29 sansar 
28 porsuk, 138 tilki, 187 çakal, 35 kurt 
383 yaban domuzu, 15 yaban kedisi öl
düriilmüttür. 

Bu mücadele kaza ziraat -urluğa 
ile bu huıus için aynca tayin olunan bir 
muakkip tarafından idare olunmuıtur. 

Tarihi roman : 84 

Gümrük muhafaza idareııi, mühim bir döviz kaçakçı şebekesini meydana çı
~ğa muvaffak olmuştur. Bu ıebekenin yaptı~ı iş, memleketten harice gön
derilen malların paraaı tekrar memlekete gelmesı lazım gelirken bunları bir da
ha memlekete getirmiyerek binnetice kaçırmaktır. Ayni zamanda bu şebekeye 
clahil bazı sarrafların ecnebi paraaı ve Tilrk altını topladıkları da anlaşıl -
mııtır. Bu suretle §İmdiye kadar kaçııı lan döviz miktarı milyonları bulmakta
dır. 

Şe~~e~in el~baıpsmm Gal':tada sarraf Zaharya Elendi olduğu anla§ılmış 
ıre ~endıaının evı ve yazıhanesınde aıa ma yapılnuftır. Zahatya Efendi ve şebe
ke ile uzaktan yakından alakadar olduk lan anlaşılan on kadar sarraf ve tüccar 
nezaret altına alınnuşlardıı. Emniyet müdürlüğünde muhafaza idaresi memur
larının da igtinkile dün geç vakite ka daı tahkikata ve istievabata ehemmiyet
le devam edilmiştir. Alman ifadeler neticesinde aranmasına lüzum görülen ba
n ev ve yazıhanelerde taharriyat yapılmıştır. 

Bu a~retle meydana çıkarılan ıebe kenin, diğer bir takım kaçakçı şebekele
rile de alakadar olduğu ve bu kaçakçılıkta tanınmış zengin tüccarların da da -
hil ve ittirakleri bulunduğu )imdiden teabit edilmiştir. Tahkikata bugün dA' de
vanı edilecektir. 

Beyazıt Himayeietfalinin 
çayı 

Y ann akıam Şebzadebafında fırka 
~e:&İ salonunda Himayeietfal Beya· 
zıt nabiyesince azasmı biribirine tanıt
tmnıık mııl<sadôle bir çay zivafeti ter· 
tip~. 

Bu toelantıda C. H. F. Direklerara
aı - ocağı himayesindeki genç nnı
siki heyeti tarafından muallim Santu
ri Ziya ve Cavit Beylerin idareıincle bir 
koıMer ırerilecektir. 

Y alovada yapılacak 
yeni otel 

.. Akay müdürü Cemiı Bey, evvelki 
gun Ankaradan §elıriıniıze avdet etmiş
ti. idarenin Y alovada yapt;ıracaiı asri 
otelin proje müsabakaıma ittirak eden 
aanatkirları:ınucI.n birinin eseri tercih 
ve kabul eclilmıittir. 

Diier proje sahipleri, teklif ettikleri 
eserleri idareden geriye almaktadırlar. 
Şimdiden otelin inıaatına ait hazırlık
lara b+nmıftır. 

Dün ,.hrimİ%e he_ı yü:ıı A~rilralı ~y ~ ~lmi,tir. Sey;ya/ılar bu,;iin Fran-: 
aaya gı.decel.lcrdır. Rarnım u: onlcrra ait hir intibaı tcsbit ediyor 

; 

Güneşin Oğlu 
ni~ kapıaı önünden geçemezmit•• 
Göze görünmeyen bu garip mahlilk 
lar intanı okauz ve kılıçsız öldürür
müt· Kral Ota1er yurdunu da 
dütmana ka11ı bu gizli kuvvetleri-
1~ ~üdafaa ~dermit-· (Hamat) teh
nnı earan nıce kuvvetler, tehrin i
çine girmeğe inuvaffa...lc olmadan 
ten ~züne ve elleri boş olarak dö
nermıf. Bizim ihtiyarlarımız Ha
mat tehrine (blsımlı belde) diyor
lar. Bu beldedeki hazineler ve 
yüksek saraylar ancak sana liyı.k
br, oğul! Tanrı yardımcın olıun •• ! 
Dilerim ki, ana yurdun sınırları 
oralara hatti daha öte yana kadar 
dayanır. 

Fakat, anlan yürekli döğü~ü bu ı 
ıefer yakaladığı boynuza öyle şid. 
detli sarılmıfh ki.. Koskoca cana
varı ölmüt bir ıanaar gibi yerden 
yere vuruyor, öküzün tek boynuzu -
nu da kökünden çıkanp abnak İs· 
tiyı-rdu. 

Yaban öküzü boynuzıuz yaşaya
mAzdı. Öteki boynuzu da kopacak 
oluna gözleri kör olacak ve derhal 
cansı; olarak yere yuvarlanacaktı. 
Baykut bunu biliyo:ıdu. öküzü~ 
batını yere rürterek nihayet ötekı 
boynuzu da kökünden kırdı .• Artık 
yaban öküzü tama.mile silahsız kal
:nı9tı. 

Ortada sendeledi·· Böğüre böğü
re toprağın üıtüne yuvarlandı. Ve 
bacaklarını vukarı dikerek can ver· 
di. 

Baykut kopardı~ı boynuzları e
line alarak, meydandan çekildi •. 
Seyirciler onu kucakladılar •• alnın
dan öptüler. 

Sertelli arslanı, Akat'lann azgın 
yaban öküzünü yenmitti. 

YCIZO'.t•: lıkender FAHREDDiN 

Akat'tan ayrılış •• 
Aradan on gün geçmitti· 
O aabah Akat'tan ayrılıyorlardı. 
Zipar'lılar tehir kapısında top-

lanmıtlardı. 
Türk akıncılan her zamanki gibi 

kol kol dizilerek yola düzülüyorlar-
dL - j 

. Bu sırada Günet'in oğlunu ~e
~ır. dışına kadar geçirmeğe gelen 
ıhtıyar Ak.at l"eisi at üstünde Bora 
ile komıtuyordu: 

- Oğul, timdiye kadar Suriyeye 
gidenler, küskün ve tutumaksız, 
ters yüzüne döndüler. Sen umarım 
ki ( Üf&Ser) in tacını yere getirir-

ıin ! - • - •. 
- Ben de o umgu ile yola çık-

tım .• 
ihtiyar eriı, Bora' nın kulağına 

eğildi: 
- Orada göze görünmiyen bir 

takını mahluklar varmıt, oğul! 0-
..-er hazinesini bu mahlUklar mu
hafaza ederınif. Hiç kimse hazine-

. . • • • 
Bora, akıncıların arasında gider

ken, ihtiyar reisin sözleri kulağın
da çınlıyordu. 

Göze görünmiyen mahlilklar .. 
Bu da ne demekti? ! 
Halbuki ona kraldan bahseder

ken: 

- Oşaser korkak bir hükllm
dardır •• 

Demitlerdi. 
Bora merakındıtıı at usronae au

ramıyordu. 

(Kartal batlı yeiğt)e seslendi: 
- Nereye gittiğimizi biliyor mu

sun? 
- Tabii .... Suriyeye gidiyoruz. 

POLiSTE l ki sal ha ve iki nokta .. 
Liman Han, Telefon: 22925 

Bu mesele iki cihetten tetkik ve 

I"k• k mütalea olunmaktadır: 1 
ı ÇOCU 1 - 1126 ..,neaincle bilet ÜCt"etlerinl' 

Karabiga yolu 
Her CUMARTESi ve ÇAR· 
ŞAMBA .-ünleri saat 20 de 'fop
bane l"ıhbmından GERZE vapurıı 
kalkar. Gidit ve döniiıte mutat iıke
lelere uğrar. 

Ceıedin birisi parçala--
nırken görüldü 

/ , yapılan zamlar dolayısile aekiz sene -

Hasekide Kamanto mezarlığı civ&
rmda bir küçük çocuk cesedi bulun • 
muftur. Ceset köpekler tarafından fe 
ci bir suretle parçala.ıı.ırken görül -
miiftür. Yapılan tahkikatta cesedin 
bi riki gün evvel mezarlığa gömülen 
ölü bir çocuk olduğu zannedilmekte • 
dir. Tahkikata devam olunuyor. _ _, 

Dün gJek~a~ Ç~!~nin yanma f 
bınkılıruş bir aylık kız çocuğu bulun 
muıtur. Üzerinde bir de kağıt çıkmıı
tir. K.iğıtta ibralı.im kızı Seher yazı• 
lıdıt". Bırakanlar aranmaktadır. 

Bir ihtiyar kadın yanıyordu 
Balatta katip Mualihiddin mahal • 

luinde 78 numarada oturan 80 yafm 
da Fa.ika Hanım, ısınırken mangala. 
dütmüıtür. Kadmın feryadı üzerine 
kcımtular yetiıeı-ek kendjıini lrurtarm.ıt 
Ye yamnakta olan minderi de aöndür
miiflerdir. 

Bir deniz kızası 
Düa bir deniz lıazaoı olmuflur. 

Sandalcı Hasan oğla lmıailin kayığı • 
- diin T opbaneden bir kadm Ye bir 
erkek yolcu, Haydarpapya gitmek 
üzere binmittir. Sandal, Sarayburnu 
aç.rklarma doğnı giderken önüne Kar 
tal isimli motÖl" çıkmq Te birden bire 
kayığa çarpmıflıt". Kayık parçalan -
mıt ve içindekiler denize dökiilmiit • 
tür. Fakat gerek motör tayfaaı ve ge 
rek etraftan yetitenlel" l.ayıkçı lsma 
il ile iki yolcuyu ölümden kurtarmıt
lardll". 

Kaçak Kopye kAgıdı 
Bandınnada vaziyeti fiipbeli görü

len balıkçı lbrııılıim efendinin berabe • 
rindelô eşya gümrük muhafaza memUT
lan tanolmdan annmıı ve 20 kilo ka
çak kopya kaiJdı bulunarak müsadere 
edihniftir. 

C. H. F. nın halk konseri 
Cümhuriyet Halk Fırk:aaı Şiıli na.

.lıiyeeinin gençler birliği t91kili.tırun 

amatör orkestra heyeti evvelki ak -
f&m Tepeba§mda Şehir tiyatrosunda 
senfonik bir konser venniftir. Mecc&
ni olarak Jıalka ve davetlilere verilen 
ba k.oııuerde gilıide bir dinleyici sı
nıfı toplanm.ıı idi. Procramda yazılı 
Don Juan, ve (Schumanu) un 4 üncii 
aenfonia.i ve Beethoven'in pipyano kob 
seri büyük bir muvaffakıyetle çalm • • 
mıt ve haklı olarak alkıtlanmııtrl-. 
Konaeri Şehfr tiyatra.undaki tesisat • 
tan istifade eden lataııbul radyoıu 

da ne§l"etmİf, bu aurotle konaerin her 
tarafta dinlenmesi temin edibniıtir. 

Galatasaraylılartoplantılaır 
Galatasaraylılar Cemiyeti, mektep 

mezunlarının anuf ımıf veya nesil ne
sil bir araya toplanarak görütel>ilme
leri iınkinmı temin etnlek için ilk iç -
tima giinlerini a~ağtdaki tekilde tesbit 
ve teklif ebndrtedir: 

a) 1900 senesinden evvel mektepten 
çıkanlar pazartesi ı9 mart saat 18 

b) ı900 • t9ıO ıenesinde çıkanlar 
salı 20 mart saat 18 de. 

e) 1910 - ı920 se_.inde çıkanlar 
çartunba 21 mart saat 18 de 

d) 1920 den oonra çıkanlar perıctn· 
be 22 mart ııaat ı8 de. 

Cemiyete mukayyet olıun olmaım, 
GalatasarayWar bugiin)erde cemiyetin 
saray ıinoması üstündeki Joka)iode top
lanal>i.leceklerdir. 

ZA Yl - Mut möhiirümÜ zayi ettim. 
Y eniııini yoıptırchın- Eskisinin hükmü 
yoirtur. Şif\i H......, oilu sa~ No. 69 
Miralay mütekaidi Mabnıut Nedim. 

(14430) 

Bora manalı bir tavırla ilave et
ti: 

- Suriyeye .•• Fakat, (göze gö
rünmeyen mahlUklar) beldesine. 

Ur muhafızı atının dizginlerini 
çekerek reisin yanına yaklaştı: 

-Göze ııörünenleri ezeriz •• Gö
ze ııörünmeyenleri de birer birer 
arar buluruz. 

- ihtiyar reis bana (Otaser)in 
}, ... -:....,,..-! ! .... ı .... -· · -l!lolc lcnl;1ıv h.:, 

it olmadığını söyledi. 
- inanmayın •• ! Bu bir masaldır. 
- Masal mı?! ~ 
- Meraklı bir masal. ihtiyar re-

iı bir gün evvel bu masalı bana da 
ıoyıeu,. Y.&Lı.~ ......... __ -----· 

- Ben de inanmak istemiyorum. 
Ur muhafızı bu masalın iç yüzü

nü keşfettiğini ima ederek: 

r 
r 

- Akat'ların reisi gelecek yıl 
büyük bir kuvvetle Suriyeye akın 
yapmak niyetinde imit, dedi, bizi 
'imdiden korkubnak ve yolumuz· 
dan çevirmek istiyor· 
~Doğru buldun, kartal bat! Yol 

cu yolunda gerek. Sür abm ileri-
ı -ye ••• 

Türk akıncıları Fırat 
kıyılarından geçerken 
Bir haftadan beri, gündüz ko

naklıyorlal", gece yürüyorlıırdL 
Gök aydınlıktı .. 

dir birik- ve tramvay tirketinde mah 
fu.z olmaaı lazım gelen para mikdarı 
ve bu paranın cilıeti aidiyeti. 

2 - Ücretlerden ne mikdar indi
rileceği. 

Bu iki esaaı, apğıda tahlil etmek 
üzere, timdilik b11"akarak okuyucula -
rmuza bu zammın kısa bir taribçeaini 
yapmak faideden uzak olmaz. 

- Kısa bir tarihçe 
926 amıesinde hükümetle Tramvay 

ıirkrti arumd& e5aa mukaıreleye zey 
!olarak bir mukaırele yapılmııtır. Bu 
mukaveleye göre §İrket, birinci ıre i • 
kinci derecede mecburi olarak mev -
cut tef>ekeye ilaveten teltekeler teaia 
edecektir. Buna mukabil de bilet ÜC· 
retlerine zam yapılmıttır· latimlakat 
iti de belediyeye aittir. • 

Birinci derecede mecbun olan hat-
lar ıunlardır: 

Ga:ııi lröprÜ•Ü JMfpclmca (!$«"-de
baft. _ Unlraparu) hattı. ( EmU.öııj'. -
Eyüp) hattınuı Ultkapanı Eyüp kumı. 
Fatih hattuıuı Edimelıapuı:na uzatıl -
nıası. 

ikinci derectuıle i"f'l•ı lôzrmgekn 
hatlar: Kcrralröy - Azaplıapı. Koınm -
pa,a - Sürp Agop. Tal.sim - Dolma -
bahçe, Eminönü - Sultanhcımam • Un 
kapanı halh. 

Mukaırelede üçüncü del"eeede ıre 
ihtiyari bazı hatlar da mevcuttul". 
Bu hatlardan, yalnız Edirnekapıda be 
ledi:re iıtiml&k yaptığı ciheti~ ~cak 
Fatih Edirnekapı yolu temdıt edıle -
bilmiJtir. 

hte bu zeyil mukavele yapılırken 
bilet ücretlerine, timdi mevzuu bahso 
lan zam yapılmııtrr. 

Neltaılar zam yapJmtftır. 
Bu zam tu auretle kocıuhnuttur .. Ta 

.f 1 de;;.i.,.;..;Jmif, mıntakalar ıh -
n e er • ....- · yed. • mıntaka 
daa olumnu9tur- 5, 6, ıncı k 
)ar bu ıueyandadır. Birinci uımta aya 

İmroz yolu 
Her PERŞEMBE günü Galr 

ta nhbmmdan saat 18 de TA 'f · 
YAR vapuru kalkar. Gidit ıre clÖ" 
nüıte mutat iskelelere uğrar. 

ise ba§lıb&§ına 20 para zammolunJll°' 
tur. Bu 20 para zam birinci muıl•~ 
bilet Ücreti olan (belediye ve diğer ti 
simler hariç) be§ kurut üzerine jeti 

kıhnmıttll". 
Bu, yüzde on tutmaktadır. O ı•' 

mandan evvel en son kıt"a bilet Ü~ 
muhtelif re•imlerle birlikte 7 l.<U~ 
on para idi. Fakat kıt'alar ihdas ed~ 
dikten aonra bu para 20 para se~ 
oefer, 40 pua Gazi köprüsü, 40 pat 
köprü para•• da dahil olarak ı2 "'1 '. 
nqa çıkıruttır. Bunlar olmadan y•~ 
mukavelede kabul edilen mikdar ol' 
lmnıt yirmi paradi!". lıte baıta yii• el> 
oa sibi göriilen bu zam, lutalar ib 
u dolayıaile daha fazla tutmaktadıf· 

Birinci noktaya cevap . ; 
Gelelim timdi yukarıdaki birııı' 

noktaya cevap ırerelim: , 
latanbul belediyesi tarafmdan ı><1, 

rolunan I.tanbul Şehir statiat.ik yıllıi', 
na nazaran Tramvay ıil"keti taraf11'"' 
dan muhtelif senelerde tafınan yol 
mikdan ıudur: 61 1926 da 62.202.380, 1927 de ·)· 
milyon 365 bin 654, ı 928 de 60 ''" 
yon ı86 l>in 260, 1929 da 60.235.~ 
1930 da 60.773.443, 1931 de 60 pil 

yon 767 bin 692. 0-
Bu ralı...,lardan anlatıldığma •.1• 

t"e, ıirket vasati olarak senevi 61 Jll~ 
yon bilet keomektedir. Her bilette 
- para aldığma eöre şehir halk•~ 
tramvay tirketine verdiği fazla P~. 
ıruaıti bir hea..pla senede 305,000 r 

radD". bl 
Halbuki mukavelenin aktinden Iı~ 

ri aekiz sene geçmiştir. Şirketiıı ~ 
müddet zarfında yeni hat inı•• için _h.;;,ı 
tan aldığı pal"&DID mecmuu ise 2~ 
lira eder. Bu paranın sekiz sene r. ~· 
fmda faizile beraber baliği hemen ı 
- ÜÇ milyon lira kadar tutacağı 1' 
min edilmektedir. h 

Para fehrin imarına sarledifeee , 
iadesi lizımge1en bu paranın ci~e • 

ti aidiyetine ve sarf mahalline geL11 lı' 
ce mevsuk.an haber aldığımıza göre • 
para bir kül halinde ıehri~ .. ima~:~ 
aarfolunacaktır paranın kuçu_k k · t' 
lara bölünerek tali şehir işlerın~ "' 
fedilmeıneai katiyen mukanerdır. 

l kinci noktanın ceııabı 1• 

ikinci noktaya, .Y~i. ş~iki . ~c~"g• 
!erden ne mikdar ındırılebilecegıo 
Ielinı. 8ô·' 

Yukarıda yaptığnnız heaaplarıo rf'' 
re zahirde yüzde on gibi görünen r.:a• 
bu mikdarı geçmemektedir. Bin•" 1 • 
ley tenzili.tın o mikdara göre y•P' 
ınaaı icap edecektir. ~ 

t Liraya KU§tüyü Yastık 

• 
bul 

r.ı.-ı,çılarcla kuttü:rü fabriı.a.ında (75) kuruı ku,tiiyÜnÜn 
htan .....-.--- ki k .. .. ah k 

-~ike, yorgan (ı2) liraya. Salon yaıb an uşluyune m sus u· 

- -!ardan her rengi bulunUl". Tel.23027 -{142~4,~) ___ _ 

lstanhul İthalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

latanbul Gümrükleri D airer.i~de mevc.u~ ?~li telefo~ 
t Jl • · kimi kııunlarmm tamır ve tecdıdi ıcın 600 J11 
e e1rının2e000a 'etre sahra telefon kablosu müst~celen ve pş· 

gon u ve m . 
zarlıkla mübayaa edilecektır. . . .. cır 

Talip olanların 31 Mart 934 tarıhine teaaduf ed~ 1" 
rt · ·· ·· t 14 te t-•anbul ithalat Gümrüğündeki Sat ma eıı gunu ıaa .... . 2 a)ma Komisyonuna gelınelerı. cıo88) ı42 

Yıldızlar akıncıların yollarına 
ışık salıyor, ay gittikçe küçülüyor, 

eriyordu. • ınlan 0 
yaz güneti yerdekı ~. •1 . 

d d k . bınıcı enn 
kadar kız ırıyor u ı, k 
atlannm brnakları sıc~~. opup 
dökülüyor, hayvanlar guııduz sıca
ğına dayanamıyordu. 

Daha kim bilir kaÇ günlük yolla-

n vardı. T"' k akın l B un yolculuk ur cı a-
rını b:dirnıeıııitti• • F~t! ~~ar 

.. k ltmda fazal ezıldıklen ıçın, 
:una.yola tahammül edemiyorlar
d M amafib yol uzadıkça ve ara
d~ :ünler geçtikçe yük götüren 
hayvanların ağırlıkları azalmağa 
ba~laınıfb· Bu yollara develer da
ha fazla dayanıyordu. Atların ağır
lıklarını hafifleterek, fazla yükleri 
develere koyuyorlardı. 

Bu uzun çöl yolculuğu herkeı
ten ziyade Hitay'in hotuna gitmit
ti. Coban kızı zaten dağlarda yllf&
ma°ğa alıtkın olduğu için, akıncılar 
ı:ündüz de yürüseler, hiç tikayet 
etmeden gidecekti. Or •• , için kece 
ile gündüzün, varlıkla yokluğun, 
sıcakla soğugun farkı yoktu. Ner· 
de olsa yatıyor, ne bulsa yiyor; ııe· 
ce gündüz, sıcak soğuk demeyip gi

diyordu. 
Hitay yolda Baykut'la kotuyor, 

~um tepeleri üstüne çıkarak etrafı 1 

- - - -- r 
kolluyor, akıncılara yol gösteriY0 

du. . ile 
Çoban kızının bac.,ğı tamalll 

iyile,mifli. . ";~ 
Hitay, yolda giderken, bir 11';

Nipur' daki ihtiyar (Asu)nun "~ 
diaine söylediği sözleri hatırladjİii 

"O, ne ıeni, ne bafka..m• .. 
lrimseyi ıevmiyecek.,, . .,, 

Hitay at üstünde kendı kend• 
söyleniyordu: . ,ı 

- Güne,'in oğlu ma~em.1'111', 
beni ne de batkasını .. Hıç hır ,. 

' v:.' ~ 
dın sevmiyecek. O halde ben ~' 
yüreğimi, kanatları yolunmu• ef 
ku• gibi, benim için ölümle ~ti' 
çeleten delikanlının avucuna ı(ı 
nm. Zaten avcı avcı ile dal~ 
dağlı dağlı ile dola~r. Baykut ti" 
landan farksız bir adam. Kana .. ı~ 
rı yolunmut kut vanın o arslıw 
pencesinde can versin. 

İn~an leşinden bir kul~ 
Bir sabah güneş doğmadan, 

lık bir sahada konaklamıtlard•· jP' 

Güneş doğudan yüzü~ü göslj~ 
ce dünyanın dört çevre11 aydıJ1 
dı. 1ıif 

Akıncılar kondukları Y~~de' ıııı~ 
denbire, insan !eşinden yukse 

bir kule ııördüler • ( BitnteJi} 
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İlk tedrisat hakkında İsmet Paşanın Fırkada -bey~natı 
(Başı 1 inci sahifede) 
Basvekilin beyanatı 

ANKARA, 13. A.A. - Başvekil ls
ınet Paşa Hazretleri, C. H . F. gnıpunun 
lıugünkü toplantısında ilk tedrisat mese
lesi lıııkkında fU beyanatta bulunmut
lardır . 

Muhterem i<rkadaılar, 
ilk nıektep muallimlerirun maaılan 

bazı vilı\vetlerde munta;ı:am verilmiyor''. 
tikayetini bir iki senedenberi abyonıL 
Bu sene d~ yine bazı vilayetlerden ilk 
hıekıep muallimlerirun maaılan hazine• 
den maaı alan, devlet bütçesinden ~aaı 
·~:).n memurlar gibi muntazam verılme· 
dığini ~kıt •akıt bize bildiriyorlar. Bu 
ınüna•ebo!lle meseleyi fn·ka divanında te l 
kik ettik. Ve divan bu vesile ile ilk tah
•il rncselesiniu muhtelif istikametlerine 
iİrdi. 

ilk tah•il 
İlk tah>il meıeleıinin bu suretle buı:ün 

kü ihtiyaç!nn ve m selenin esasına teal· 
luk eden eksikleri ve istikbali i tibarile 
""'•elenin fırka krupunda hatta efkarı u
hıutniye önünde aleni olarak münakaşası· 
nı teklif ettik. Bu sebeple şimdi size gün
lük acil meseleyi arzedeceğiın. Ve tahsil 
llle2elesi üzerinde görülen eksikleri SÖY
leyeoeğim: . 
Fırkanın esas programında ilk tahsil 

hıeıelesinio bütün val•ncla esaslı o!aralc 
leınininini belli batlı bir prensip saydığın
dan hu pren.ipin nasıl tatbik olunduğunu 
fÖreceksiniz. D..ha iyi tatbik olunma11 
içil\ fırkanın gerek mecliste bulunan gru
PU, gerek memlekette bulunan bütün ef
...,dı ıneıclenin eaaalı halli için bütün gay
retlerini thrleıtirmek vazifesi karıısında 
kalacaktır. 

Şikayetler 
EvvtılA gün meselesini arzedeceğim, 

bugün ~limizde mevcut olan mal\ımata 
töre şikayetler ıunlardır : 

Bir vilaye~ıe dört aylık ve iki vilayet
le iki aylık. on bir vilayette bir aylık ilk 
hıektep muallimi maaıı birikmittir . Bu 
•uretle maaşları birikmiş olan vilayetlerin 
adedi, 26 oluyor. Bununla beraber gayet 
büyük bir rakam ve çok büyük bir adet 
birikmiı gibi bir tesir karşıaında kaiffia
tnızla ht:raber meselenin bizleri iirkütü. 
cek kadar olır~dığını imdi arzedeceğim 
rakam ;:Ö•terecektir. Son anda birikmiı 
•lan maaşlan kuruş olarak, müfndat ola
rak toplattırdık. 

265 bin lira 
. Takriben en aon malümatta göre 265 

lıın liralık bir borç birikmiş oluyor, yani 
bu yirmi altı vilayette biriken maaşlann 
YekUııu lıugün iki yüz albnış beı bin li
r~dır. 

Sene nihayetine kadar bu rakamın bu 
halde.kalına11 veya takibat ile indirilme
ıi veya bir miktar artması mümkündür. 
~u ilk mektep maaılanmn bu suretle bi
\'lkmesi, bntlarken dedim ki bir iki sene
lik bir meseledir. Şu halde' umumi vari
datın az11lmasile idarei huıuıiyede ha~· 
~•Yan avni derdin sirayeti ve tesiri sayı
"'bilir. 

.Yani idarei huıusiye bütçeleri 45-SO 
:i"IYon lir:ya kadar nazari bir rakam için tih •alı ırken üç dört sene içinde filen is
d •al eltikleri belki azami 30 milyona ka
" dar düşmıiıtür. Tabii bu clütmeııin tesiri 
~atei h•t1u.iyeye tealluk eden bütün va· 

eleNle tesirini göstermek lazımdır. 
. ~lalumunuzdur ki, ilk mektep bütçe

:sınırı teınini idarci hu~usiye1ere ait bir 
j&zifedir. Onlann oar!datı ~le .t-;ıvive o· 
unur. IJarei husu51yelerın ıc;ınde bu

lundujiumuz senede ilk tahıil için tabıis 
ettik.leri para 13 milyon liradır. Bu nok
laj nazardan rğer bütün vilayetlerin ilk 
tahsil bütçeaini on üç milyon lirayi ve 
bugün birilaııit olan borç o!arak iki yüz 
altmıt iki yiU yebniş bin lirayi gözönü
n., alınak açık ruıbeti yüzde yanma bi
le düşemiyecek demektir. 

Meıele bu noktayi nazardan daha zi· 
Y'~de intizam meaeleıidir bir de zengin 
"ıl8.yetlerin kendi varidatile masraftan· 
t'.tıı ödeycıniyecek, niabetaiz: bir halde bu
lunmaları meselesjdir. Her ne oluraa ol· 
aun az bir miktar borç ta kalmış bulunsa 
velevlci bir tek adımun alacağı olduğu 
lıalde üç dört ayl:k maaıını alamamasın• 
dan tikfıyet e _l.neai bizi müstarip etmek
tedir. Ve intizam halinde olmıyan bir 
tt\~~ıscscnin ve bir itin sernrre veremiye· 
C..gı kanaati bizi ehemmiyetle dütündür
"'•ktedir. 

!
Onun için ne verec~ksek, ifi na

•ı 'J •ııare ed~elr.sek onun manta-
b~ olarak aliikadarlan her hangi 

1 
ır tereddüde düşürmiyecek sağ· 
llnı bir hesaba hayat mı rapted e

""" surette belli olarak tediye edü
~esi muvaflakiyet için ve ilk tah· 
'•iden beklediiimiz semereler için 
e.tııstır. 

Şirndi :size ida~ h'!suaiyelerde nazari 
•lar.ı. kartıhk ııosterilen ilk tahsilde 
ltıeınlcketin vaziyetini bir iki rakamla 
loyleyeceiiim. 
ilk tahsil için çalıfan rnuctllirnl 

ilk tahsil için on üç bin iki yÜz aıU:r 
İki muallim çahımaktadır. Bunlann ! ış 
lıirde çahıanları 6624 ve köyde açlışanl _ 
1'ı 6638 kişidir. Bu'!'ünkü vaziyet takri~ 
l.en şehirde O'e köyde hocaların yan yar. ti aynlması gibi bir manzara gösteriyor. 

•kıe., tebirde 1143, köyde 5401 dir, 
~ mek~p idi. Taleb ıehirde 257600, 
l'öYde 313180 bepsi 570780 ilk mektep.. 
•_!'de bulunan talebenin yekünü olank 
torü)üyor. 

Bir noktaJi sak'amadan dikkatinize 
~etmek isterim: Tahmin olunduğuna 
~0••. bütün memleketin . ç~cuklan ~~~ 
~•ıle inkılap prensiplerının arzu ettıgı 

tb; ı:irmiı olaaydı mekteple~imizin tale
ı· hı•ctnuunun bir buçuk mılyon olma51 
i~ıın gelirdi. Şu halde 500 küsür bin ile 
-., tahsil çağında bulunan çocuk!ardan 
d t"1t bir taksim üçü okumuş ~ulu~."yor 
):"'•k 1 r. B11 umumi bir nisbeltır, Şuphe 
~-~tur ki, bazı \'ilayctlerde bu nisbet da
ı1· •leri ve bazı vilayetlerde ondan ge•i
ı.';d Vasati olarak bir taksim üçü mekl;,ı>· 

e bulunuyor df"mf"ktir. 

F Acı hakikat . . . 
S70 ~at şu acı hakikatı ıöylemd~yım ~· 
••n r •n çocuktan köy mekteplennde uç 
R~ 1 

_• ·~.bir m<l,teplcrindc beş sınıf oldu 
lt llk!ore her S"'~~ i]k tahsili bitirip 
~tl~ıh 1f olmaJt ı;z1m ge!en mikt3.rl ev
li10~ eraber arayıtlım ve net~ceyi göre .. 

Şehride 257 bin çocuktan b.,şte bil' ola-

1 
rak her ıene elli bin çocuk çıkması la- ı 
zımdır. Köy mekteplerinde iıe 313 hin 
çocuk bulunduğuna göre üç sınıf oldu
ğu için her ıene bu mıktann üçte biri o-
lan yüz hin talebenin mektebi bitirmesi 
lazıındır. Şu halde yelriin bu olduğuna 
göre htt ıene ilk tahsili bitinnit olan ço
cuklar 150 hin olman lizım celir. Hal
buki nkamlara bakacak olanak çıkan ta
lebenin yekünü 150 bin yerine bunun ya 
n11nı cönnekteyiz. Her ıene köy ve ıe
hir mekteplerinden azami yetmiı bet hin 
talebe rıkmıt bulunmaktadır. Mühim bir 
kısmı tahsilin nibaye~ne varmadan mek
tebi terketmektedirler. Bu itibarla deye
hiliriz ki hu ilk mekteplerde üçte birini 
okuluyoruz. Fakat ancak, altıda birine 
ilk tahsilini tamıunlatıyoruz. 

Olduğu gibi 
Şimdi sarfettiğii-. parayı bu aldı i?ı

mız netice ile mukayese edecek olursak 
karşısında h~lunacağnnız hakika1f dik
kat celbebneye li.yiktir. ilk tahsil için 
sarfedilen on üç milyon lira ile 170 bin 
ilk tahsilini bitirmiş çocuğu almayı dü
şünüroeniz, talebe batma çok mesraf e
dihnektedir. 

Meseleyi cesaretle hakikatı oldu 
ğu gibi görerek mütalea etmek ve 
memlekete bildirmek vazrlemi:z.dir. 

Hepsi bütün ihfr;acı temin etmemekle 
bcrabor bu memlekelin ilk tahsile tahsis 
eti.İği para eksik nokt'ai nazarından az 
sayılabilir. Aldığı netice noktai nazann
dan iıraf edilmit sayılmalıdır. Bunda a• 
likadar velilerin, çoculdannııı tahsilini 
bitirmek için muntazam takip etmedikle
rini kayit edebiliriz. Onlan tqvik eder
sek ve bilhassa çocuklara tahsili sevdir
meyi, icap eden muallimlerin ve idare 
memurlannın iftihar edecek vaziyette ol
madıklarmı söylemeyi vazifeden sayanın, 
(Bravo sesleri, alkışlar) .' 

Miktar 
ilk tahsil meselesi bu 13 ım1-

yon liranın ilk tahsilin, hususi 
idaırelerin tahsis ettikleri on üç 
milyon liranın hakikatta tahminden da
ha az hasılat alman ıenelerde on üç mil
yon liranın temamen istihsal olWUlcağuu, 
daha ıene başına üç dört ay •arken kes
tim1ek müşküldür, mıktar bundan eksik 
olabilir. 

Görülüyor ki bu on üc müyon li
Yanın tahlilinde dokuz 'müyon lira 
münhasıran matıfloınn kar1ılığı ve 
cliğer geriye kalan üç • dört milyon 
lira ilk tamilin icap ettirdiği mas· 
Yallar sayılabüir. 

Bir kısım lıarcirah ve saire gibi eşhas 
hakkına taallük edım mevzulan, diğer kı• 
mı inşaat, clers malzemeıi gibi ilk tahsi
lin doğurduğ11 masrafları icap etillnnek
tedir. 

ilk muallimler 
ilk muallimlerin maar.lan hakkında e

limde bulunan cetvelde~ de size malu· 
mat vermelc istiyonım. 

ilk mektep muallimi mu,ı oaaltı dere
ceden başlıyor. Muallim 16 lira maaı aa
liye, yani elli iki liraya bak kanıuyor. 
Ve vergileri kesildikten ıonra kırk ÜÇ li
ra eline geçecek bir para kalıyor. De
mek oluyor ki, filen eline geçecek para, 
43 liradır. 

Muallim onaltı d.,..~cede ilk dersine 
batlamııtır. Ondan sonra zemanla 15, 14, 
13 gibi muhtelif derecelere terfi ediyor. 
Bu suretle 43, 46, 54, 61, 68, 78, 85, 99, 
126 lira gibi eline geçecek ıekilde para 
alıyor. 27 ıene sonunda 126 lirası eline 
geçecek bale yani 165 lira maaıa istilı· 
kakı olan bir vazifeye giriyor 

Karar verilecek noktalar 
Şimdi fırkada ilk tahsil ~selesinin 

halledilmek üzre mütalea edilerek heıice 
ıin bileceği kararlara nnnak üzre mev• 
zu bahis edeceğimiz noktalar ıunlardır: 

Bir defa ilk tahsil olarak halin intiza• 
mını t....Un etmek lazımdır. Halin intiza
IDJ 1udlll': 

;.,ugun ilk tahsilde ne çalıfhrt· 
yorsak, kim çal'fıyorsa bunların 
maQfları, istihkak.lan, devlet bütçe· 
sinden istihkaklannı alan memur· 
lar gibi her hangi bir intizamsız· 
lıktan masan olarak muntazam te· 
di)e olunmalıdır." 

Muntlazam tediye meaeleıini tetkika 
bafladığımız zeman her vilayet merinde 
ayrı ayn mütalea edilmesini ihmalden 
mütevellit ekıiklerle imkan•ızlıktan mü
tevellit eksikler üzerinde tetkiki biraz 
da uzun olsa isabetle tetkik olumnumı 
icap ettirir. 

Biz bunun için hükUınetten ;..: r çok de
fa ciddi tedbiri..- aldık. bir defa bir heye
ti vekile kararile her hangi bir vilayette 
idarci hususiye bütçesinden ilk mektep 
muatiimJerine maat verjbnemiı ve diğer 
her hangi bir tubeden bir tnaat verilmiı
se bunun ıuiidare ve suiistimal telakki e
der iz dedik, biz bu karan aldık ve tel>
liğ etb"k, ihtimal •enn.İyoruz ki, bu maa· 
'' almamıt olan yerlerde valiler •eya i
dare memurlan muallimlere vermemit 
fokat kendileri almış olsunlar. 

Yahut diğer ıubelerine venniı olsun• 
lar. Buna ihtimal vermek istemem. Böy
le bir halin zuhur etmesi idare hatmda 
bul11nan amirin doirudan doiruya me
auiyetlni icap ettirir. 

Maaşların ıl'diyesı 
Halin intizunzamı dediğim zaman bir 

defa bu birikmit maaılarm mun~an 
t~diyeıini temin edecek riyazi tedbir i•
tiyorum ve bun11 murat ediyonı.ın, biz 
de !1Jemleketin sarfettiği para ile mütc
;'8'~~ .netice abnmaaıru iıtiyoruz. Bu aar· 
b~ttı111niz 13 milyon lira ile hakikaten 
b ~7: çocuklarımızın üçte birini mi okuta
HliY?ruz, bir defa bunu tet'kik edeceğiz. 
akıkaten bunu okutabiliyorsak bunun 

semel'eıini temamlamalıyız. Bunun yan .. 
sının ~.ernereıini almak bizim için tamiri 
pelc- ':"ç olan bir ?:&rardlr. • 

• Bez o ferait içinde yeti~timıekte
yız ve memleketi öyle çetin istik· 
balll're hazırlamaktayız ki, bir li
r'!dnn yarım lira değil bir liradan 
bu· buçuk lira istifade etmek yolu
nu bulmalıyız. 

Fakat ıarfettiğimİ.zin yanıı al oması 
ve m~mlekete bunu kabul ettirmeğc 
kimsenin hakkı yoktur. • 

Halin intizamını femin edecek tedbir
lP.ri bulmaktır. Muntazam tediye ve mem 
lcketin sarfettiği paranın karııhğı o!an 
haklı neticeleri temin eden usul, ondan 

sonra arkadatlar ilk tahsilin eksik kalan 
kısmı için tedbir düıünmek mecburiyetin 
desiniz yani eğer elimizde bulunan ra
kamlar üçte birini okutuyorsa üçte ikisi
nin okutulmamakta olmasını görerek se
yirci kalmak iktidanmrz dahilinde değil
dir. Bunu mütal .. eC.IDek bir tedbire bağ
laınak..ıeyalwt memlekete açık olarak bir 
ıey söylemek mecburiyetindeyiz. 

Evet bu ıerait altında diğer eksik ka
lan oçcukladm tahıil ettirilmesi için ıu 
ve bu irnki.nlan bekley0< ıu ve §u ted
birlen düıünüyoruz. 

Yahut kendi halimize göre bu tah•ilİ 
bu nisbette çoğlatacak mümkün olduğu 
kadar az zeman zarfında ilk tahsili bütün 
mcmlcl<ette temin edecek bir yolu tayin 
etmelc, göstermek mecburiyetinde b11lu
nuyoruz. 

Büyük mesele 
Demek ki ikinci büyük mesele elimiz

de bulunan rakamlara göre açık kalan i!k 
tahsilsiz çocukları okutmak için, ne gi
bi kdbirler alacağız. Mali tedbir idari 
tedbir, içtimai ve milli tedbir ne ise bu
nu mütalca buyuracak11nız. 

Bundan ıonra üçüncü bir mesele kalı
yor. ilk tahsil kısmında o da ilk Cahsil 
çağını geçinniı b11l11nanların yani yaşlı· 
lann ve geçginlerin ümmilikten kurta
nlm~sı için mücadele nasıl yapılacak ve 
naaıl devam edecek. lıte bunu mütalea 
buyurucakımız. 

Millet mektepleri 
Biliyorsunuz ki türk harfleri kabul 

edildiği valnt millet mektepleri teklinde 
iimmlikle mücadele etmek için tqebbüs 
almmışbr. ilk senede yüksek bir rakam 
yani, dört bet yüz bin kitinin, müteakip 
senel<'Tde azalmak üzre bugün elde bulu
nan iıtatiıtiklere göre yüz elli bine in
mit!iT. Millet mekteplerinden, okuyup 
yazmıı; kürsülerinden geçmİt olanların a
dedi bir milyona yakın sayılıyor. Bazı 
müıahedelere göre tahsil etmit olanlar· 
dan millet mekteplerinde okumuı bulu
nanlardan bir kısmı az bir müddet bu 
mekteplere devam ettiği için bilihara o
kumadan aynlarak öğrendiklerini unut
mu' vaziyete düımütlerdir. Deniliyor. 
Yüksek bir rakamdan başlayıp böyle ted
ricen az..Jarak dört bet ıene içinde 150 
bin kitiY'" dütmeıinin sebebi maddi ola
rak izah olunuyor. Yani bu millet mek· 
teplerincle halka derı vermek üzre vazi
fe almtf olan hocalan masraflarını ve 
maatlarında yapılacak ilaveleri temin et· 
mek gittikçe güçleıtiği. için mekteplerin 
ve devam edenlerin adedi azalmı§!ır, 
deniliyor. 

Geçginler iç~ 
Her ne olursa olıun meselenin içinde

ki miiessirleri mütalea ederek ilk tahsil 
çağı haricinde bulunan geç~inlerin oku
yup yazmalannı temin için yani ümumlik 
le mücadele için ittihaz olunacak tedbir
leri mütalea etmenizi rica ederiz. Mese
leyi size, ilk tahsil noktai nazarındo.n,bu 
gün mevcuU olan vaziyeti -ve ihtiyadan 
bir kaç kelime ile fakat ana hatt.:rııe 
kiimilcn izah ettim. Meseleyi münhasıran 
hükumette mütalea etmeyip te fırkaya 
cetirdiğimizin esaslı oebebi ... dur : 

Görüyorsunuz ki İt mutafea edildiği 
aıunan Uodbirleri göz önüne velevki tas
lak olarak almdıiı zaman yalnız hüku
met içine cirilecek bir mesele değil, fır· 
kanın bütün gayretile beraber çalqacağı, 
fırka prensiplerinden en eaaslılarmın l:i
bakkuk ettirilmesini istihdaf eden bir 
faaliyet olduğu içindir. Siz ve memleket
teki bütün fırka teıkilitmm ummlikle 
mücadele etmek için icap edreae kendile
rine kabili tatbik olacak istifadeli yol· 
tarı tayin etmek mevkiinde bulunuyor
nuz. lıte bunun için bu müzakereyi yük
sek huzurunuzda açıyoruz. 

.. Arkadatlar, fikirlerini hakikadlan gör
dukten aonra aöyliyecekler. ihtimal ki, 
heyeti ccli]eni~ me•eleyi mütalea ve mÜ· 
naka1a ettikten sonra fenni olarak te~~· • 
rua~. merinde çalıtarak efkarı umumiyeye 
bu uç esaslı noktada balin intizamı için 
m~tehe devam edemiyen oçculdara gö;_ 
terılecek yolları sükünetle, fakat isabet
le tayin edeceksiniz. 

Ricam bu hususla meıelen!n eksik ta
raflannı •e acı hakikatları olduğu gibi 
memlekete tanıtmak ve hunun tedavisine 
cesaretle giritmektir. 

Fidan ve tohum 
ANKARA, .13 (Telefonla) - Zi • 

nat vekaleti müea~~nde Yetittirilen 
fidan, tohum ve .... emn Ablabilmesi 
ve bu gibi müesaeselemen )Üzum gö
rülenlerin mütedavil aennaye ile idare 
edilebilmesi. için bir kanun layihası ha
zırlanmıttsr. 

Mühim bir hadise 
(Bati l inci sahifede) 

lann ylq>bğı ilavelerde bulumnakta • 
dır. Sonra Bizans, Liotin ve Oımanlı de
vi~erine . ait. çini, çanak, çömlek ve 
.-e gİl>ı bir ç<>lı: eserlere tesadüf o
)unmaktadll'. 

Müzeler idaresi aynca hafriyat yap
tmnamakta, sadece bir kaç memurla be
lediye tarafından kanalizasyon tirketine 
yaptınlan hafriyatı takip etmektedir 

Hipopodromun duvan kanalizaıy;,_ 
nun geçeceği. yer kadar delinmektedir 
Ancak b11 tahrip pek miihim değildir." 
Aıd kı,..,,.,ıtar yer imparatorun otur
duğu venlir ve buraya el dokundurul
ınamalotadır. 

Eğer tesadüf edilen eserin hlllcikıı
ten H.ipopodromun dUYan old11ğu -
laıılnwa hafriyatın geni,letilmesi mub
temeldir. Müzeler idaresi b11 hususta 
her. lisandaı;a bütün dünya ari<eoloji İi.• 
lemıne neınyat yapacakbr. 

Devredilecek ihtira beratı 
" Kunıbk mekanizmasında islüıat" 

hakkındaki ihtira için istihsal ed~ o

lan 1 Mayıa 1928 tarih ve 1407 numara

lı ihtira beratının ihtiva ettiği hukuk bu 
kere haıkasma devir Yeyahut İcara veri
leceği teklif edilmekte olduğundan bu 

hususta fazla malumat! edinmek isteyen 

zevatın lstanbul'da, Bahçekapıda Taı 

Hanında 43-48 nuınaralarda mükim ve

kili H. W. Stock erendiye müracaat ey

lemeleri ilan olunur. (14273) 

1461 

Türkiye ile Yunanistan arasında as
keri müzakereler mi yapılıyor? 
(Batı 1 inci sahifede) ı 

Bu gzeteler diyorlar ki: 
"Ağlebi ihtimal harbiye nazırunız 

M. Kondilis, Gazi Mustafa Kemal H&. 
~n daveti üzerine Ankaraya cidecek 
t~. ~""": aldıimuz haberlere göre 
Turkıye ıle Yunanistan araaındaki bu 
askeri müzakereler ileride Balkan 
misakını imza eden diğer Balkan hü
k\ıınetlerine de tetmil edilecektir. 
T" ınam~n ıulhperverane mahiyette 
ohın ~ısakın ruhu, bütçelerdeki ağır 
askerı. masrafları indirmek için daha 
sıkı bır surette askeri te.,.iki mesaiyi 
hedef tutmaktadır.,, 
Ceneral Dıunanis misakı nasıl 

görüyor 
Atinada çıkan Vradyni gazetesi es 

ki Yunan erkanı harbiye reisi Cene • 
ral Domanisin Balkan misakı etrafın
daki münakatalara dair şayan• dik
kat bir mütaleasını ne§l'etmi§tir. Ce • 
neral Dorna.nia bu yazısında bilbasaa 
tunları aöyJemektedir: 

"Bu misak, bidayette bizim anladı
ğımız §ekilde, akit hükfunetlerden hiç 
birile tecavüzi veya tedafüi ittifaklar 
akdini mepebnektedir. Bilakis ilk.itler 
biribirlerine karp tecavÜ% için artık 
hiç bir sebep kalmadığını tasrih et -
mekte ve aralarında devamlı bir nılh 
ve dostluk halini temin eylemektedir. 
Misakm mahiyeti t•mamile Balkanik
tir. Ancak ilutler arumdaki münaae 
bata taallı1k etmekte ve her birinin 
Balkanlar dıtmclaki harici aiyaaetleri
ne kantmam.aktadır. Eğer ya.nn Yu -
goslavya, meseli ltalyanm veya diğer 
komıu memleketlerden birinin mena• 
fiine muhalif itlere karqıraa, diğer a
kit devletleri ltalyaya veya diğer bir 
memlekete taarruza mecbur kılma • 
makta.dır. Yunanistan, ltalya ile olan 
ihtilafında Yuırosla'vyaya yardım et • 
mekte veya etmemekte aerbesttir. 
Binaenaleyh dört hariciye nazırının 
tanzim ve imza ettikleri miaak 1.ade
ce akıtler arumdaki nılhü kat'i bir §e 
kilde temin etmektedir. Hariciye ne
zaretinde hükUmetle muhtelif fırka -
lar reisleri arasında cereyan eden 
münakaıalarda, Yugoslavya ile ltal • 
ya arasında çıkabilecek muhasemata 
Yunanistanın da sürüklen.ip süriiklen
miyeecği meselesi mevzuu bahsold';'. 
Biz kendi heaabnnıza bugün böyle bır 
ihtimalin mevcut olduğ11nu görmüyo
ruz. Böyle olsa dahi Yunanista~ he~ 
hangi bir müdahalede bulunabılmesı 
için iki memeleket arasında bir iO:ifak 
muahedesi ve bir askeri mukavele ak 
tedilmesi zarureti vardır. Fakat orta· 
da böyle bir şey olmadığına ır:ör!', Y u
goslavya ile ltalya arasındakı bır mu; 
harebeye Y unani.tanın müdahal~" 
mecburiyeti yok.tur. Binaenaleyh mı • 
ıakm muan,.lannm korktukları şey 
varit değildir. 

Diğer taraftan Yugoslavya, muha • 

lefet fırkalan reislerinin diitündükle • 
ri gibi, ltalya ile muharebeyi istese 
bile Yunaniıtarun muaYen.etine ihti ... 
yacr yoktW'. Çünkü böyle bir muaYe • 
net elde edilmesi gayrimümkün bir 
§eydir. Zira böyle bir vuiyetet Yuna
nistan ltalyaya kartı ne yapabilir? 
Orduaunu cönderip y ııgosl&Ylarla bir
likte isteriyi, yahut T riyeateyi mi fet
he~ecek ! Y a~ut filosu ile ltalya sahil 
lerındeki tehırleri mi bombardıman 
edecek? Bize diyebiliriz ki, ı' unıuıis 
tan, ltalyamn muhtemel müttefiki o -
lan Bulgaristana taarruz edebilir. Hal 
buki böyle bir hareketle Yunanistan, 
kendisini deniz tarafmdan ltalyanm 
taarruzuna maruz bırakacak demek -
ti~'. Şim~iki halde .Yunanistanın böyle 
bır vazıyetten gal:p çıkacağı da zan .. 
nedilemez. • 

KorL.'U, insanlan birçok tehlikeler
den koruyan bir histir. Fakat politika 
adamlan için hicapaver kararlara sü
rükleyeceği için fena bir nasihatçidir. 
Milletler ahvale korkusuz ve cesarete
le kartı koyarlar. Binaenaleyh Yuna
nistan için ltalya kork111W1u ileriye 
sürmekte bati vardır. Diğer taraftan 
dost ltalyan milletinin ve onun mu -
tahaaaır tefinin Yunanistan için bir 
''aebebi harp" ihzar etmelerine aebep 
yoktur. 

Diğer taraftan Yunanistan bir Bal 
kan devleti değildir. Bir Akdeniz dev 
!etidir. Binaenaleyh bir Akdeniz ıiya
aeti takip ebnek mecburiyetindedir. 
Fakat bu siyaseti takip pebnek için 
ıimal hudutlanm emniyet altında bu
lundunnaaı: l&znndır. Misak bunu te • 
min elmİftir. Hatta misaka Bulgari• • 
tanın dahil olmasına çalr§mak icap e
der. 

Diğer taraftan değil dostluk misak 
~arı, ittifak muahedeleri bile tefsire 
bağlı kalıyorlar. Netekim Sırbiatamn, 
Türkiyeye kartı Anadoluda yapılacak 
harekatta bize yardıma davet edildi
ği zaman, aldığı tavır ve hareket bu • 
na bir misal teıkil eder. Bizim o za -
manki müttefikimiz sadece o zam.an .. 
ki düpanmuza müpphem ve netice • 
siz bazı tavsiyelerde bulunmakla ik • 
tifa etti. Snbistanın bu tavnı hareketi 
Anadolu felaketinden sonra bir Bal • 
kan meıeleıi mevzuu bahsolduğu za -
man da kendini gösterdi. Yunanistan 
Türk ordusunun Yunan ordusuna bir 
taarıuzundan çekindiği sırada, o za .. 
manki müttefikimiz olan Sırbistan 
kulaklanm tılcadı ve Yunani•tana o 
tarihi miitkül zamanlarda yardım et
mek için en küçük hareketi bile gös -
termedi. 

Deiil dostluk mi&aklan, ittifak 
muahedeleri bile bakınız ba:zan nasıl 
tefsir ediliyor? Halbuki bir seebbi 
:ıhrp teıkil edemiyecek olan misakın 
hedefi Balkanlarda ıulhü temin et -
mkt.ir. 

Telef on pavyonları Romada 3 Başvekil 
. (Bap 1 inci sahifede) 

(Başı 1 inci ~ede~30 bin M. Dollun d yola çıktı 
aon yapılan hesaplara core VIY ANA, 13. A.A. - Romaya tayya-
lira ka.dardrr:1 H ııel<i kadın haıtaha re ile gidecek olan. M. Doll~u~s, h.av'""'!' 

.Bu pa~a. ı e a ıl cak hasta _ fenalığından dolayı hard<etını bıcıl etn~t 
nesınde ıki ID".yon Yaı>. abi ' ki k ve dün ak.-m saat 22 de ekspresle Vı-
hane daha cenıt ve asrı r te e o- 1 

b ünkü sıkı ık Vll'.Zİyetin bir yana dan ayn mııtır · • • • • 
nulacak, k;,ıg .. .. 1 

1 bil cektir I tal yan ga:z.etelerının tefaırlerı 
dereceye .':". o~ a ına e : ROMA, 13. A..A. - Giomale d'ltalia, 

E sasen unıveraıte Tıp talebı de b akal • d T ı· b' '-'-'-e h ah &f m ttın e una p anınm ıruu "' 
tatbikat için dıııha fazla H a.:. d aneJ.': b ı"lı olan ve muhtelif memleketler ara-
ihtiyaç hinetmektedir •... as .~ e ı sındaki iktisadi münasebetlerde istikrar 
pavyonun ~aba ~ş~ı umcakveraı e için husule getirmek makııadiyle ı.u memieket 
de çok yennde hır 11 ola br.. • !erin umumi münasebetlerini doğrudan 

Telefon ücretlerinde ilk te~lit 1~~2 doğruya halleden iki cihetli bir itilaflar 
senesinde yüzde on, 1933 sen~•ındc yuz- ıistomi derpit etmeklle olduğun11 hatır-
de hef, 1934 bafında da yuzde bet tatmaktadır. 
ki cem'an yüzde yinoiclir. Bu gazete ilave ediyor : " ltalya ile 

Bu hayırlı memleket ve sıhhat işi Avusturya ve ~":~stan llrasınd~ !"'?' 
• · 1 tanbulda telefoDU olan balkın, takavi anlatma ıtıtafından bahsedıldığı 
ıçın, ı •. k" ük' "til" ya Bal'·-- ·--•--b k" ük fedakarlıktan çekinmiyecegı zaman, uç ı "' ve .. ....., nu~ 
k:liy~te ümit olunmaktadır. nümunesin~ göre yapıl~ıı uç l~!• bir 

h ıı. • anlatma mana11 kaıtedilmekted.r. 
Ciiınhuriyet ~~"'. Fu:'<8sı ' a e~ı, Temps'ın taıı•iyeleri 

belediye hiuelerını ş~ıden te~ketmıı- PARIS, 13. A.A, _"Le Tempı" gaze-
lerdir. Keza, ev ve mueueaelerınde te• tesi gÜnİin yazıamı yakında Romada ya-
lefon bulunan tehir meclisi azaları da pılacak görüımelere tahsis ediyor ve di· 
haklarından memnuniyetle feragat et • yor ki : 
miJ!erdir. " Orta Avrupanın Tuna devlederine 

B 1 d. nı'n bastırd•~ı mektuplar ve •olha .. a Avusturyaya yaıamak ve in-
e e ıye ... ' k ' k '--'-il" ti . • ~ ' • · k b" "k ı§af etme ...., ıye en vermege ma< .... 

hamiyetli lıtanbullular ıçın ço uyu bir lcfkill\ta tabi tutulrna•ı, Anıcblusa' 
bir kolaylıl< olacaktır- Yukarıda kay- mani olmak için en entln Vi" yegine çare 
dettiğİmiz gibi, evlerinde telefon hulu- olduğuna eöre, bu vad!de y~pdan her ~~ 

ok yucularımız cıımarlesi günün- şebbüsü Almanyanın sıyasetıne kıll'1l bir 
~:: itU:.ren, bu m.:..tvplan matbaamız· hareket ~elakki ,etmek Be~lin için t~iidir. 
d 

-'-'-'liri _ Buna mukabil, kuvvetli ve kendı ken-
an """'' er. dine yaşayabilecek bir orta Avrupa, 1-
Kanuna lüzum yok Ve olamtızdı t..Jyanın emniyeti için en eyi zimandır. 

Evvelce de kaydettiğim.iz gibi, hal· Fakat bu neticenin küçük itilaf siyaaeti-
kın bu hÜsu•ı.aki nıyini almak için ne ve iktisatliyatına kartı bir ltalya-A-
hııkuki ve kanuni bir fonnül esasen vusturya • Macaristan gümrük ittihadı 
bulunmak imkinı tasavv11r edil=ezcli. ile alınacnğmı zannebnek hatadır. Bu 

hatanın yapılmasına Mussolini müsaade 
Asıl hak sahibi olan abonelerin birer etıniyeceklir. Mevcut mütküllere yenile-
birer reylerine müracaat etmekten baş· rini ilive edecek buıuıi bir konbine-
ka tekil yoktu. Bu hususla baro reisi zon'lln &erabına ltalyanın orl'a Anupada 
Halil Hihni Bey diyor ki: oynayacaiı rolün iıtikhaliru feda etmek-

- Abonelerin paralanna tasarruf ten her halde kendini alakoyacaktır. Or-
edebihneleri asıldır. Bu paranın bir ta Avrupıuwı iktisadi teıkili için realist 
müe.Seseye tabıisi için al>onelerin hll· bir aiyuctin muvaffakiyetinde yegiıne 
tarından kendi rızalarile feragat etm~le• ıart, Fransa ile İtalya yaklatmasmm ha· 
ri lizn:tdır.,. reket noktası olan prensibi ile hüliaa e-

Avukat Ken.an Ömer Bey ele fUn• dilebilir. Bu prensip ise, herhangi bir bü-
ları söylüyor: yük devletin vesayetinden hariç olmak 

_ Tebemi en tabii .-1.:ıdir. Bir ka- Üzere, Avusturya, Macaristan, Çelcoıla· 
.,_.. vakya, Yuioılavya ve Romanya ile nızı 

nun çıkannak suretile makıadn erit- olduğu tıJ«lirde Bulgariıtan araımda mın 
mek ksıbil olsa bile haldu taaaınıfu ih- takavi bir anlaşma yapmaktır. 
liıl mahiyetinde olmaaı itibarile, biz Habsburglar da karıJıyor mu? 
hukııkçula.-, teşkil edilecek müessese ROMA, 13. A.A. - Artiduk Joseph 
ne kadar hayırlı ol11na olaun, bir hak- de Habıbourg, bu sahab Romaya gel· 
kın ihlali mukabilinde, gayeye vü • miştir. M. Mou11olini ile bir görütme 
ıulü doğru gönneyiz.,, y11pacaktır. 

Üniversite rektörü doktor Netet 
Ömer BCi de diyor ki: 

- Biz b11 paranın Tıp fakültesi biz. 
metlerine tahsisi iç.in bir arzu derme• 
yan etmittik. pavyonlar yapıldıktan 
sonra hangi hizmete tahsis edeceğimizi 
dütiinürüz.,. 

M. Metr Salem Ankaraya gitti 

Gençlik teşkilatı 
(Başi 1 inci sahifede) · 

receii ırençlik teıkilatı lıalıAındaki tet 
lıikler iLul«nıİf bir rwktaya vôsıl ol
muftur. Bbıe verilf!ll malUnıata BÖre 
bir seneye kad.:ır bu llenİf teıkilatın 
vücut bulması çok mümkündür. 

B"1kan Haberleri 

Yunan meclisinde 
Küfürler 

--<>--

Eski hava nazırı masu-
miyetinin refini istedi 
ATINA, 13 (Milli,-et) - Meb'uaaa 

meclisinin dünkii celsesinde venizeloa 
suikastından maznun eok.i dahiliye ve 
hava nazın Mösyö Ralli adliyenin em
ri altında bulunmak üzere masuniyeti 
tetriiyesinin ref'ini İsterniı ve söylediği 
sözler arasında müddeiumumi Ye mÜı· 
tantiğe şiddetli sözler sarfetmiıtir. 

Bu sırada adliye nazın Mösyö Tal
yaduros ta ayağa kalkarak ağır keli -
meler kullanmıf, Mösyö Venizelosa ve 
yüksek hakimlere hücumda bulunmu,. 
tur. 

Münakaıa <iddet ke<>Oediııce, Möo
!-JÖ Ç-tld~T'İlitı mü<4al.:alesile t~is cel~evı 
tatil ctmistir. 

Mösyö Rallinin talebi reddedilmi~
tir. 

M. Kondilis gayrimemnun 
ATINA, 13 (Milliyet) - Siyasi ma

hafilde temin edildiğine göre, Harbiye 
nazın Mösyö Koııdi1iı, memleketin u
mumi meselelerinden haberdar edilme· 
diği için hiikümete lwırıı münfail bu• 
lunmakıtadır. 

Bu infialin batka bir sebebi de , keo
di taraftarlan için ~ nezaretler is
tediği hı!lde ıacm;,. edilmemit olması
dır. 

Muhalefet cazeteleri Kondilisin ge
çen cumartesi gÜnü nazırlar meclisin .. 
de, dün de meLusan mecli.inde bulun
ınayııını bu infiale atfetmektedirler. 

Bulgaristanda bir caınie 
bomta attılar 

SOFYA, 13 (Milliyet) - FilibeY"O 
11 kilometre mesafede elneriyet: T ürl< 
olan Kuıilene köyü camüoe enelki 
gece Bulgarlar tarafından bom'!>a abl
mış, camiin dört penceretıi ve tavanı ha. 
rap olmu~tur. 

Bu suikast zengin ve mahsuldar top
rağı olan bu köy T üri<lerini ka~ır • 
ınak İçindir. 

Selaniğe açlık yuruyuşu 
SOFY A, 13 (Milliyet) - Selanik

ten bildiriliyor: Drama ve Serezdeki 
komünistler, Makedonyanın her tara • 
fından Seliıniğe doğru hareket etmek 
üzere bir (Açlar seferi) hazırlamakta
dırlar. 

Zabıta bu sefere' her ne pahasına o· 
lursa olsun mani olmaia ça]ışacaktrr. 
Tanınmış komünistlerden bir çokları 
tevkif edilmiıtir. 

Moskova elçimiz 
An karada 

ANKARA, 13 (Telelonla) - Mos
kova büyük elçômi. Hiieeyin Ragıp 
Bey bügün ielırimize celdi. Öğleden 
sonra Cebeciye giderek merhum kar • 
deşi Retit Calip Beyin mezarını ziya • 
ret etti. 

Ankaradaki o~~mobil 
kazası nasıl oldu? 

ANKARA, 13 (Telefonla) - Yeni
ıehime Raufi Beyin kızlanna çarpan 
otomobilin !oförü yakalanmq ve kaza 
esnaaında anıhanm kendi tarafından 
idare edilmeğini , o esnada arabada b11-
lunan Sedat Ziya Beyin direksiyonu 
kullandığını aöyleDJİ?tir. Sedat Ziya B. 
aranmaktadır. Adliye tahkikata devam 
etmektedir. 

Sivas elektriğe kavuştu 
SiVAS, 13 (A.A.) - Sıvaaın elek· 

trik tesisab ikmal edilmiş ve i<ütat 
merasimi dün yapılmrtlır. 

Merasimde mebu11ı... ye binlerce hallı 
bulunmuİtıır. Bu münasebetle mebu -
ıumın: lmllil Bey çok heyecanlı bir 
nutuk söylemiıtir. 

Mersinde Reşit Galip 
ihtifali 

MERSiN, 13 (A.A..) - Dün ak 
tam hallrevinde merhum Reşit Galibin 
hatıralll\l taziz için büyük bir ihtifal 
yapıldı. Bütün gençlik ve kalabal:k bir 
halk kütlesi ittir-" etti. 

Bu toplantrda mulıtelif hatipler aöz 
alarak merhumun yiiksek meziyetlerin
den ve Merainde b11lunduğu zamana ait 
hatıralanndan bahsetmiılerdir. 

Turhalda pancar to· 
humu dağıtılıyor 

AMASYA, 13 {A.A.) - Burada ha· 
valar düzelmiı ve bir bahar hansı baş
laıruıtır. Kar ve soğuktan ablımııyan 
tohumların atılmasına baılanmııtrr. 

Diğer tarVtan Tmbalda yapılmakta 
olan teker ftl>rikMı tan.fmdan çiftçi
ye pancar tohumu dağıtıhnışbr. 

B11 se- Amasya mıntakaaında 2000 
dönüm araziye pancar ekilecektir. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütebauuı 

Cumadan baaka günle~.::.~ saat 
(2,30 dan 6 y~) kadu :atanbul 
Divanyolu No. 118. Kabina tele. 
fon : 22398. Kı,lık ikametgih 

Telefon 42519. 
. 1211 

Kurbanınızı veyahut Parası 
ru Tayyare Cemiyetine 

Veriniz 
Bu paralar Tayyare, Hililiah
mer ve Himayeietfal Cemiyetle

ri arasında payla~ılacaktır. 

Telefon şirketine ait bazı işler i • 
çin M. Metr Salem Ankara}'<ll gibniş
tir. Bu ıeyahatin, şirketin abonelere 
iade etmesi lazım gelen para ilile de 
alakadar olduğu •Ôylenmektedir. 

Bu tetkilôt vücut bulduktan son· ; 
ra, Halkevleri laaliyeti daha çok e - 1 

lıemmiyet kıı:zanacaktır. Halkeillcri - ı 
nin biı·er Halk Universitesi hali.ne ge 'I 
'tirilmesi mukarrerdir. 11•••••••• • .. m•=-••• 
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L.::. Ku. 1 s i m Şehir A d r e s j Lira Ku. 1 s i m Şehir A d r e s 

29 93 M. Emin Bey 

2 82 M. Şefik Bey 

lstanbul Kadıköy Oton efendi sokağı No. 3 

l 71 
1 

Saadet Hanım 

17 76 Akif Salih Bey 

6 80 
3 68 
3 64 

18 99 

7 81 

5 !l9 

Aliye Hanım 
Leman hanım 
Hilmi efendi 
Fatma Zübide H. 

Arif Bey 

Refia hanım 

23 03 Agah Bey 

2 25 

7 41 
10 89 
21 14 

5 31 

Fatına Hürmüs H. 

Nikolaki Efe. 
Hayriye Hanım 
Vahide Hanım 

Refik BP.y 
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>• 

" 
,, 

" 
" 
n 

)1 

" 

" ,, 
" 
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118 39 

7 07 

Panayul Karaau E. ,, 

Fatma Maide H. 
" 

Maarif Nezaretinden Kadro harici 
Davutp8f8da Değirmen sokağında 
No. 25. 
Zeyrek Camii Şerif sokağı emte
nai ecnebiye muayene memuru lh-
aan Bey zevcesi 
Çinili laf Esir pazarında Arnavut 
hanında dava vekili No. 11. 
Üsküdar Hamidiye caddesi No. 7 
Tophane Cihangir Uzun yolda 9. 
Vefa sarı Bayazit mahallesi No. 14. 
Eyip sultan tah sultan mahallesi 
cadde No. 76. 
Nitanta•ı Tetvikiye mahallesi cad
de No. 82. 
Sarıyerde Arap mahallesinde i
mam efendi sokağında No. 26. 
Cibalide Atık pafa mahallesinde 
No. 16. 
Fatih Esir pazarı caddesi hoca 
Hayrettin mahallesi No. 22 Kabile 
Kadıköy kilise sokağında No. 32 
Be,iktaf Hayrettin iskelesinde 
Sultan Ahmet kaba sakalda 
'· Kadiköy Mısu·lı oğlunda 
( Halit ağa sokağında No 18. 
Kadıköy Fener bahçe sümbüllü 
Han No. 12. 
KıztaM Molla Ali elfenari mahallesi 
orta Çeşme caddesi No. 56. 

8 91 Ali Haydar Bey ,, · Tophane Cihangir somuncu oğlu so-

7 90 Serife iffet H. 

9 34 

19 09 
2 17 

14 08 
2 73 

Behire Hanım 

Ali Riza Bey 
Hüseyin Bey 
lspiro Efendi 
Saime Hanım 

4 49 Afif Abti E. 

o 59 Fatma Hanım 

14 89 Laon ef P.ndi 

ı::ı 30 M.Sami Bey 

7 60 
6 46 

18 20 
12 79 

Arpak P.f 0 mli 
Maksi Pra hya E. 
Güliizar Hanım 
Ahmet Bey 

0 6 08 Fatma Zehra H. 

2 60 

4 ıı 
9 21 

Yusuf Ziyaettin B. 

Madam Anderya 
Mösyö Anderya 

1 79 Dimitri efendi 
5 34 Kemalettin Bey 
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18 44 Mehmet Fehmi B. ,. 
25 63 lbrahim Edhem B. ,, 

28 15 M. Mecit Bey .. 
26 48 Mihal Haralambo .. 
3 33 

13 81 

Dimostoklu Efendi ,, 

Hafız lsmail ef. 

25 47 lbrahim Ethem ef. ,, 
28 15 M. Mecit Bey ,, 

26 48 Mihal Haralambo " 

3 33 • Dimostoklu Efendi " 

13 81 Hafız lsmaiJ E. 

25 47 lbrahim Ethem B. 
11 12 M. Fehmi Bey, 

6 25 Ali Bey 

22 39 
14 44 
11 28 

Karabet efendi 
Mi.el Papadoplu 
Şefika Hanım 

1 10 lbrahim Ethem 8. 

23 39 M. Selahattin 8. 

16 32 Pinapot efendi 

1 46 Zineti Şerife H. 

3 79 Muhlis Bey 

14 03 Habib Bey 
27 39 Ihsan Bey 

8 67 Samiye Hanım 

4 46 Ali Cemalettin B. 

4 69 Münire Hanım 

5 32 Hamdi Zeki Bey 

" 
,, 
n 

1• 

" 
" 
" 

,. 

,, 

,, 
n 

,, 

" 
" 

" 

kağında No. 10 
imrahorda demir han mahallesi tar 
fa caddesi No. 112. 
Kadıköy hat bovnnda Rasım paşa 
kerimesi 
Bostancı vapur iıkelesi civarında 
Horhorda c-ac\dede No · 2 • 
Y eniköyde büyük caddede No. 55 
Şehremininde karakol sokağında No 
3 
Tav~nta•ı kurbunda katip sinan 
mahallesinde kubaracı sokağında 
No. 7. 
Aksaray yükıek kalender mahallesi 
kaymakam lsmail Bey zevcesi 
Haydarp8f8 yel değirmeninde ha
cık ağa apartmanında No. 1. 
Hirkayi Şerif molla hot mahalleıi 
Çukur çefme sokağı No. 16 
PangaJti Edna sokağı No. 18. 
Haydarpaşa mandıra sokağı No . 2. 
Vefada Kuru sebil sokağında No.18 
Nişantatı diğer bakçi sokağında 
No. 9. 
Süleyrnaniyede Saman Viran evvel 
mahallesi Dümeciler arkası sokağın
da No. 11. 
Zeyrekte kilise camii sokağında bi
la numara. 
Beyoğlu Mikri ıokağı No. 3. 
Pangaltı Sürp Agop caddesi çoma 
sokağında No. 2. 
Sirkeci Paria oteli No. 28. 
Vefa Sarı Beyazit mahallesi Tavan 
lı çetme sokağı mükerrer No. 12. 
Çinili laf vezir hanında •, 
Taşkasap Molla Mihter sokağı bi
)d. Numeroda 
Bostancıda çatal Ç"fme sokağında 
375 No. lı. 
Kumkapıda Arap Zade sokağında 
No. 43. 
Arnavutköy muvakkathane sokağı 
No. 4. 
Hasköyde Sütlücede Mahmut ağa 
mahallesinde No. 31. 
Sirkecide Şeref otelinde No. 7. 
Boatancıda Çatal çeşme sokağında 
375 No . lı. 
Kunıkapıda Arap zade sokağında 
No. 43. 
Arnavutköy muvakkathane sokağı 
No. 4. • 
Hasköyde Sütlücede Mahmut ağa 
mahallesinde No. 31. 
Sirkecide Şeref otelinde No. 7. 
Kırk çeşmede çeşme itisalinde kom· 
ser Mehmet efendi hanesinde 
Zeyrekte demit hun mahallesinde 
No. 12. 
Büyükdere lspanyol sokağı No. 27. 
Beyoğlu Topçular sokağında No. 23 
Aksaray Sofular mahallesi yeni or
ta sokakta yüzbaşı Merhum Ali e-
fendi zevcesi 
Cerahpaşa mektep sokağında No. 
4 Ankara Jandarma alay zabitanın
'dan mülazım evvel 
Kadıköy yoğurtcu civarında No. 7. 
Erkanı harp Binbatılarından 
Tatavlada Kurtoğlu sokağında No. 
33 atik 57 cedid. 
'!;' erebatan Lala Hayrettin mahalle 
sı Zeynep sultan camii şerif ittisalin 
de 
Eğri kapı hacı llyas caddesi mer
hum Zihni pafa hanesi 
Beylerbeyi küplücede mükim 
Yüksek kaldırım Kalender çeşmesi 
No. 32. 
Kadıköy cevizlikte bahariye soka
ğında No. 37. 
Osküda~· alaca minarede Sami Bey 
konağında 
Haydarpaşa Kalamış Madam Mar
tinin köşkünde 
Kadıköyde Moda caddesi cemiyeti 
Rusumiye azasından Ali Bey mah-
dumu • 

5 16 Mediha Hanım lstanbul Balat Arisyadi kulesi caddesi Şük-

18 78 Abdurrezzak Bey 

2 28 Mehmet Ali Bey 

1 74 Mehmet Cudi Bey 

O 95 Madam Sofya 

14 21 Sıdıka Hanım 

9 97 Mösyö Akosil 

19 37 Ziya Bey 

" 

" 

" 

" 

" 

" 
)1 

7 04 

9 09 

Hüseyin Danit Bey ,, 

Hristo efendi " 
21 83 Mihal efendi " 
20 44 Mehmet Ragıp B. ,, 
10 11 Hüseyin lbrahim B. ,, 

3 80 Mehmet Retal B. 

12 35 Dimitri Efendi 

6 25 Rifat Bey 

13 45 Feriha Hanım 

4 19 Şerife Melek H. 

12 27 Pertev Bey 

26 44 Fatma Ulger H. 

" 

' ,, 
,, 

" 
,, 

3 48 Aleko Efendi ,, 
14 33 Mehmet Zeyyur E. ,, 

9 42 

1 37 
15 57 

Mösyö Luvar 

Hatice Nuriye H. 
lspiraki efendi 

16 04 Simoil lvaf efendi 

6 08 M. Fuat Bey 

" 
" 
" 
" 

18 01 Fatına Mebrüke H. ,, 
3 98 Tevfik Bey ,, 

1 01 Tarzı Dilber H. ,, 
8 13 Artin efendi " 

16 99 Ahmet Şükrü ef. ,, 

15 47 Fatma Ulger H. ,, 
17 75 lbrahim Ethem Bey ,, 

8 68 lbrahim Hakkı B. 
23 50 Mehmet Fehmi B. 

35 32 
9 06 

13 61 

Mösyö Rinipos 
Fatma Hanım 

Sıdıka Hanım 

" 
" 

17 43 Hatice Nermin H. ,. 

35 38 
23 44 

5 48 

6 41 

Şakir Bey 
MadamMari 
Emine Şekibe H. 

Hulusi Bey 

lJ 

" .. 
,, 

10 20 Madam Rebokalukidis,, 

21 92 Cevahirciyan efendi ,, 

8 - Şehnaz Hanım 
42 30 Kirkoris efendi 

58 08 Muhittin Bey 

6 63 Mehmet Mecit B. 

15 88 Azmi Bey 

8 78 Zekiye Hanı m 

6 92 MahmutBey ' 

7 20 Mehmet Fuat Bey 

6 41 Hiler efendi 

8 10 Ali Riza Bey 

8 99 Hasan Bey 
O 73 lsmail Hakkı Bey 

. 

,, 
" 

,. 

" 
1 " 
~ .. ' . " 

,, 

" 
,, 
" 

171 58 
1 39 

Emine Hanım ,, 
Mehmet Ihsan Bey ,, 

o 02 Yani efendi ,, 
13 18 Armanak Çapator ef.,, 

6 07 Ahmet Bey " 

rü pata akaretlerinde No. l. 
Sehzade batında derekler arasında 
Kalenderhane mahallesi No. 1. 
Fatih civarında sultan Selim çırağı 
Hamza mahallesinde Şeref sokağın-
da No. 9. 
Kantarcılarda BahçeH kahvede 2. 
No. lı odalar 
Beyoğlu Hammal başı sokağında 
Veledika hanında No. 1. 
Kadıköy Ermeni kilisesi civarında 
Papas oğlu sokağında No. 28. 
KRrtalda Hasan Bey kötkünde Ga 
lata Demir han No. 2. 
Kı:ı:ıltoprak istasyon civarında mec 
lisi Ayan azasından Süleyman Pa
•a hanesinde 
Beykoz Rüştiyesi civarında 142 
No. lı hanede 
Büyükada palatano mahallesinde 
Şükrü Pata sokağı No. 23. 
Galat:. r ·ertembe pazarında Meyha 
Neci Sokratın dükkanında 
Kadıköy Mandara sokağı No. 42 
Heybeliada yüksek ma~allede s'.'"bık 
mutasarrıfı Hamdi Beyın hanesınde 
Kasımpatada kizlice evliya sokağın 
da No. 124. 
Beyoğlu Süpagop Çoma sokağında 
No. 2. 
Sultan Ahmet kaba sakal Şimendi
fer Kezerkahında No. 11. 
Kadıköy kurabalı dere sokağında 
No. 22 Yüzbatı lbrahim efendi 
zevcesi 
Vskiıdar Pata limanında miralay 
Nail Bey zevcesi 
Beykoz Akbaba Gebze habissane 
memuru 
Vefada Tat konakta Yusuf Behiç 
Bey zevcesi 
Yedikule istasyon yolunda No. 10 
Çapa Yüksek kaldırım Darilmali
mat 
Beyoğlu iaketik Vendepalas apart· 
manında 
Çengelköyünde 
Tatavla tulumbacılar yokuşunda lu· 
hafiyeci 
Haydarpıqa Karakol sokağı Hafam 
siran hanesinde 
Kocamustafa paşa arabacı Bayazit 
mheıllesinde Akarca caddesi müker
rer 27 . 
Pangaltı Değirmenci sokağı No. 46 
KasımpafB Sakız ağacı mahallesin
de hastahane caddesinde No. 20. 
Üsküdarda lhsaniye Sultaniye so
kağında No. 48 . 
Beyoğlu Tarlabaşı fırın sokağı No. 
26. 
Kadıköy Pekmez oğlu Hudaverdi 
sokağında No. 8. 
Vefada karakol kartısında No. 53. 
Küçük Mustafa pata lskübi camii 
civarında 
Cerrahpaşa Toprak sokakda No. 35. 
Tahta kale civarında hasırcılarda 
No. 6. 
Beyoğlu ineli Çeşmede No. 50 . 
Sultanahmet Helva_ci paşa mahallesi 
köprülü Mehmet efendi hanında 
Aksaray Sinekli bakkal No. 37. ' 
Celal Bey hizmetçisi . • 
Beşiktaş Abbas ağa mahallesi atıli
lar meydanında selimlik caddesinde 
No. 35. 
Cihangir Uzun yol No. 14. 
Beyğolu Hamdi P8'8 No. 15. . 
Betiktaş ekmekçi bqı mahalleıı Ha· 
lil paşa caddesi No. 27. • 
Unkapanı Elvan zade mahalleaı 
camii şerif sokağı No. 1. • 
Boyacıköy üçüncü mahalle - ter.n 
Napoyet refikası 
Bakırköy zeytunluk caddesi bila 
No. 
Nitanlatı Ahmet Bey soka~ı No.11. 
Üsküdar selamsız mahallesı Tarla
batı sokağında No. 41. 
Ayastafonos istasyon caddesi köprü 
müfettişi 
Bostancıda Çatal çetmede bahriye 
binbaşılarından 
Kasımpqa yeni çeşmede imalatı har 
biyed muallim 
Üsküdar Bulgurlu tekerci Hacı Ah. 
met ef. konağında 
Ortaköy Ayazma büyük Ayazma so· 
kağında Dere boyunda 
Kocamustafapaşa Akarca caddesi 
mükerrer No. 27. 
Beyoğlu Karaköyde Rus sokağında 
No. 52. 
Koca mustafapaşa ağaç kakanda 
saatçı odaları No. 2. 

Sultanselim çırığı Hamza mahalle· 
sinde No· 4. 

Aksaray Murat pafa Horhor cadde· 
~i No. 66 divani umumiye muhase
be memurlar{ndan 
Mahmut p&f& Menekçe sokak No. 
48 hane ve dükkan Marangoz 
Kurnkapu nişancası cadde üzeri No. 
20. 
tlsküdar SelimiYe lhsanivede bila 
No . 

En büyük sergilerde 18 diplo
ma 48 madalya kazanmıstır. 

Böyle güzel d:şler yalnız 

RADYOLIN 
kullanan'a ·ın 

dişleridir. 

Diş tabipleri diyor ki: 
"Dişlerin ve ağzın s hlıati ıabah 

ve akşam günde 2 defa dişleri temizlemekle kabildir.,. 

İLAN~ 
Sümer Bank umum müdürlüğünden 

Kayaerida kurulacak pamuklu mensucat fabrlkaıı lnıaah kı· 
pah ııarf usulile münakasaya konmuıtur. Mllnaka1ayı bu ~bi, 
aksamı esasiyeti beton arme bllyük bina inıaıbnı muyaffıkiyeUe 
ikmal •tmiJ olduklarını iıbat eden ve fenni ehliyetleri Ye mali 
iktidarlan Bankaca sabit olan inıaıt mOe11eaeleri iıtirak ede. 
bilecektir. 

MünakaH 24 Mart 1934 tarihinde aaat lS de Ankara'da 
Sllmer Bank Umum Mtıdürlüğünde yapılacaktır. Münakasa tart
nameslne tevfikan hazırlanacak tekliflerin hu tarihe kadar Umum 
mlldürlllğe tevdi edilmlı olmaları liıımdır. 

p,oje ve şartnamelcırl ıı-örmek isteyenlerin her ıı-tın aaat ondan 
12 ye kadsr Ankara' da Evkaf apartımanındı Bankamız Menıu· 
cat ıubeaine mnracaatları ve proje ve ıartnamelerin 1 OJ lira 
mukabilinde Bankamıııdan tedarik edilebileceği ilin olunur. (1044) 

Satılık Çiftlik 
Bursa Ziraat Bankasından: 
Bursanın garbında Karaca beyin şarkında'. 

Mudanya ve Tirilyenin cenubunda Bursa-Ka· 
racabey ve Mudanyaya umumi şose ile mer• 
but önünden Nilüfer çayı geçen ve tahminen 
elli bin dönüm miktarında Sabangir ve Orman 
ve mer'ayı havi toprağı kuvvetli, havası ve 
mevkii iyi Haydar namile anılan bir çiftlik 
tasfiye dolayisile müstacelen satılacaktır. 
icabında 50-100 hanelik bir köy olabilir. Talip 
olanların ve fazla izahat almak isteyenlerin 
iki ay zarfında Bursa Ziraat Bankasına veya 
müteveffa Saffet Bey Zade Memduh Beyin 
resmi tasfiye memuru Bursada Avukat Halil 
ibrahim Beye müracaatları ilan olunur. (687) 

1241 

Hali tasfiyede bulunan Uşak 
Terakkii Ziraat Türk Anonim 
Şirketi Tasfiye Memurların an: 

Tasfiye halinde bulunan Şirketimiz hissedarlar 
Umumi Heyeti aşağıdaki ruznamede yazdı işleri görü
şüp karar vermek üzere 24-4-934 Sah gÜnÜ Şirket Mer
kezi olan Uşak Ş<>ker Fabrikaımda saat 14 te toplana
caktır. 

Şirket nizamnamesinin 21 inci maddesi muci
bin<'e asaleten veya vekaleten AL TIYUZ hisseye sahip 
olanlar içtimaa iştirak edebileceğinden içtimadan 1 O 
gÜn evvel bu kadar hisseye sahip olan hissedarların Şir
kete müracaatla deftere isimlerini kayıt ettirmeleri ve 
vaktinde içtimaa gelmeleri lüzumu ilan olunur. 

Müzakere ruznamesiı 
1 -Tasfiye işleri hakkında tasfiye memurları· 

nın izahatı. 
2 - Şirketin h~k'?k vesenedat ve teahhüdatmın 

elden ve pazarlıkla t11;lıbıne devri için tasfiye memurları· 
na selahiyet verilmesı. 

3- Tohum borçlarile 10 liradan küçük ala
cal<larm affı hakkında tasfiye memurlarının verdiği 
kararın tasvibi • 

4 - HiAJe senedi alacaklarına faiz yürütülmeme· 
si hususunda tasfiye memurlarına selahiyet verilmesi. 

5 - Tasfiye memurlarının teklif edeceği tas
fiye. muaınelelerile dakadar bil'umum meselelerin mü
zakeresi. 

ihtar: (2) İnci maddenin müzakeresi için dahili 
nizamnamenin 40 ve 41 inci maddeleri mucibince nısıf 
hissedarlarrn asaleten veya vekaleten içtimada hazır bu
lur.maları lazımdır. Tasfiye muamelelerinin bir dakika 
evvel neticelendirilmesi için bu içtimam aleti ve yukar
da yazıh maddeler baklanda karar verilmesi mecburi
yeti vardır. Bu itibarla mezkiir toplantıda her hissedarın 
bizzat buluı:iması veya vekili ile temsil olunması kendi. 
menfaatları icabıdır. 

Hali tasfiyede bulunan 

(1180) 
Uşak Terakkii Ziraat T. A. Şirketi . 

Tasfiye memurları namına 
• 

··~ - ~ -"• • "~- ~. ".~ . • • • ;. l- ·; 

Umumi Ne1riyat ve Yazı .fşleri Müdürü ETEM iZZET 


