
Bazı yerli imalatın fiatlarında 
görülen yüksekliğin umumi 
olup olmadığl tetkik edile
cek. 

FIATI 5 KURUŞTUR 

İlk tahsil 
Fransa ihtilali ııralarmda inkı· 

lapçılardan biri, halk için ekmek 
Ve sudan sonra gelen en mübrem 
ihtiyaç ilk tahsildir, demitti. Bu, 
ınillet hakimiyetine dayanan bir 
rejimin ruhundan mülhem bir söz· 
dür. Mutlakiyet idarelerinde halkı 
terbiye etmek lüzumsuz, hatta teh· 
likeli addediliyordu. En münevver 
ltıutlakiyet idaresi bile, tahsil ve 
terbiyeyi küçük bir imtiyazlı sını· 
fa inhi'l&r ettirmekten ileri gide • 
~emittir. Halk terbiyeıi, mill.~ h~~ 
kııniyet rejimile b14lar. Çunku 
ıtıilli hakimiyet prensibini kabul 
Ve tatbik eden bir rejimin halk
tan gizli tutacak bir teyİ yoktur. 
Devlet halka dayandığına göre bu 
halkın münevver olması, mutlaki • 
Yet için bir zaaf, cümhuriyet için 
bir kuvvet teşkil eder. Bu itibarla 
dır ki halkın terbiyesine yardım 
etınek rejimin takviyesine yardım 
etınektir. Nal kın terbiyesi, halkın 
Yiikselmesi ile kendi kuvvetlenme
si elele beraber yürüyen rejimlere 
ne mutlu! .. l,te Türkiyede cüınhu
riyet rejimi böyle bir rejimdir. 

Kendi kuvvetini halkın fikren 
yükselmesinde gördüğü içindir ki 
halkın tahsili ve terbiyesi fırkanın 
umdelerinden birini te,kil ediyor. 
Cümhuriyet rejimi halk tabakası • 
nın tahsilini kolaylaştırmak için en 
tümullü bir inkılap yaptı: Latin 
asıllarından Türk alfabesini kabul 
ve tatbik etti. Bu, her feyden ev • 
ve! okuma yazmayı halka öğret • 
ınek ve ümmiliği taafiye etmek i • 
Çin yapılmış bir tetebbüıtü. 

ismet Pata Hazretleri evvelki 
gün fırka grupunda halk tahsilinin 
ehemmiyetli diğer bir cephesini 
teşrih etti. Muhterem Başvekilin 
"acil bir mesele" olarak tavsif et
tiği ilk lahsil cidden hükfuneti, 
ıneclisi ve halkı derece derece ala
kadar eden ehemmiyetli bir mev -
2 udur. ismet PllfaDln ajans tarafın 
dan ne,red 'len nutku, ilk tahsil me 
&elesi etrafında rakamlara daya • 
nan ınükemmel bir etüttür. Bu etüt 
len anlıyoruz ki memlekette 6 bin 
ka?ar mektep, 12 bin kadar mu • 
allım ve 560 bin kadar talebe var· 
dır. Mekteplerin ancak bin kadarı 
tehirlerde ve 5 bin kadarı da köy. 
lerde olmakla beraber, hocalann 
Yarısı köy, yarısı da tehir mektep
lerindedir. 5 bin köy mektebine 6 
bin hoca dü,üyor .Mekteplerde o • 
kuyan yarım milyon kadar talebe 
ilk tahsil yatlarında bulunan nü : 
fusun ancak üçte biridir. Mektebe 
giren talebenin de ancak yarısı tah· 
silini bitirebildiğinden ancak bu nü 
fusun altıda biri ilk tahsilini bitiri 
yor demektir. Yani harf inkılabı • 
na ve maarif cephesinden sarfedi
len bütün gayretlere rag"men ya • 

k. ' 
tın ı neslin ancak yüzde on altısı 
ilk tahsilini bitirmit olacaktır. Bu, 
~le tahsil siıteminin esasında bir 
UO~luk olduğuna delalet eder. 

İlk tahsil hu~usi idarelere hıra • 
lalmıftır. Malumdur ki ilk tedri -
ıat vergisi halktan tevzi suretile 
alınıyordu. Ancak verginin bu tarz 

da. ~~ilinde . mü.tkülata tesadüf 
edıldıgınden f~mdı ınüıakkafat ve 
kazanç vergılerine zarnnı d'I 
le . kl• d 1 e ı en 
eaır te ın e a mınaktad İ 

P ır. s • 
ınet &fanın nutkundan 1 ıl 

k. b k·ı an aş 1 • yor ı u fe ı de toplanan . 
. k' Vergı • 

nın ye unu 13 milyon liran hali. 
olmaktadır. Yani 13 milyon lira ~ 
le 12 bin muallime m&af veriliyo;· 
6 bin mektep idame ediliyor v; 
tahsil çağında bulunan çocukların 
iiçte biri mektebe girerek altıda 
biri ikmal ediyor. Hedefimiz her 
l'iirk çocuğuna ilk tahsilini bitir • 
::k fırsatını vermek olmalıdrr. 
d r buçuk asır evvel, ekmek ve su. 

an sonra tahsil en mübrem ihti • 
~açtır diyen inkılapçıdan geri ka
acak değiliz. Yarım milyon yeri • 

ne bir buçuk milyon çocuğu okut
Ilı.ak imkanlarını aramak ve bul • 

~ lazımdır. İtte Başvekil ismet 
Ilı &fanın mali, idari ve içt!mai bir 
le e~ele olarak ileri sürdüğü mese· 
ll'İb'ud.ur. Başvekil Patanın dediği 
llu 1 

.. ıru~: fakat acil bir meseledir. 
eU lf~nku neslin yarın cümhuriyeti 

erıne tevd' d •· oldu. 1 e ecegı nesle borçlu 
ııu ehernrniyetli bir vazifedir. 

Ahmet ŞVKRV 

Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'usu MAHMUT 

9 uncu sene No. 2908 PERŞEMBE 15 MART 1934 

Roma mülakatı su.qa mı düşü11or? 

Almanya bir ''İtalya - Fransa - Küçük 
itilaf-Avusturya -Macaristan,, itilafın
dan korkuyor ve dehşetli t~dbir alıyor! 
Hitler, Habsburgların tekrar 

· rilmesi için Yugoslavya 
Avusturya tahtına 
ile mutabık kaldı 

geti-
• 

Merkezi Avrupanın siyasi manza
rası üzerinde çok büyük tesirleri o
lacak meseleleri müzakere etmek· 
le meşguldürler. Şimdilik bu mü
lakatın ne gibi bir netice vereceği 
malum değildir. Fakat muhakkak 
olan bir fey varsa, geçen günü. de 
yazdığımız gibi Almanyanın bun· 
dan fevkalade kuşkulanmış olma
sıdır. Almanya evvela M. Muasoli
ninin Tuna politikasında kendi a
leyhine çevrilmiş bir manevra ma 
nası sezmiştir. Almanyada hasıl o· 
lan kanaat budur. Halbuki Alman 
ya Tuna havzasında hakim bir rol 
oynamak istemiyordu. Fakat vazi
yet bu 1ekli alınca, Faşizm fikri
nin esaslarına müracaat etmek lü
zumu haad oldu ve Almanya, her 
i~. memleket~n de ay~ fikirden Almanya başvekili M. Hitler 
mu/hem oldugunu ve bınaenaleyh 
aynlamıyacaklannı ileri sürdü. Fa 1 
kat.~u. da ~u••?1!nin''n 8!ya.etini 1 Patlayıcı 
degıştırmege kiilı gelmedı. Bumın lı\cıustwya tahtinin varisi 

Prince Otto 

Macar BafI!ekilinden sonra J\ -
vuaturya Başvekili de Romaya va
sıl oldu. Şimdi üç decılet adamı 

üzerine Almanya matbuatı vasıta- M dd 1 . h. ar 
aile daha tecavüzkar hareketlere a e er ın ıs 1 
giri1ti. Ve iki memleket gazeteleri 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Reisicümhnr Hz. nin ta
hassüsleri ve emirleri 

Adada Gazi 
köşkün 

şehir 

H z. için yapılacak 
parası kendi emir/erile 
işlerine tahsis edildi .• 

Bütçeye konmuş olan 100 bin lira, Büyük Rei
sin emirlerinden sonra nereye sarfedilecek? 

Reisicümhur Hazretle • 
rinin tehrimize te§rifle • 
rinde, yaz mevsiminde 
ikamet buyurmalan için 
belediye, Büyiikadada 
Dilde zarif bir kötk İn· 
fa ettirmek suretile tehir 
halkının Büyük Münci • 
Ye kartı duyduğu can • 
:~n muhabbetin naçiz 
ır tezahürünü göster • 
~;~ iateın.i§ ve teklif et• 
tıgı ~3~ bütçesine bu j..,. 
§&at ıçın 75 bin lira tah• 
aiu.t koymuttu. Bütçe en 
cümenince 100 bin lil'a • 
ya çıkanlan bu tahaiaa
tın vaz'mdan haberdar 
olan Gazi Hazretleri çok 
mütehassis olmakla be • Vali Muhittin B. Mecliste izahat veriyor .. 
raber, belediye bütçesinin bu dar va- meclisin.in dünkü içtima.roda vali ve 
ziyetinde buna tahsis edilen paranın belediye reisi Muhittin Bey, heyeti n• 
ihtiyaçlara ıarfı muvafıkolaca.ğnu e • mum.iyeye fU tebligatta buluıuntqtur: 
mir buYlJnnu§lardrr. lstanhul umumi (Devamı 7 inci sahifede) 

• 
iş yürüyor, fakat Emin B. 
de çatm·aya bahane arıyor! 

Sekiz senelik hesapları çıkaracak 
bir komisyon işe başladı 

Nafıa Vekaleti halkın 3 milyon lirasını almak 
için doğrudan temaslar yapıyor 

Emin Beyin kulağımıza fısladığı bir sır! 
-~~,.;._--~;;__~~~.::!.:...:.:.:.:...:.::..: 

Tramr>ay §ırketile mukaveleyi im= 
eden Emin Bey, beyana:•nda yafadığı 
haleti ruhiyeyi bu resmi ile de bir kere 

daha gazete sütununda yaşatıyor .. 

Tramvay tirket.inin 8 &enedir bilet 
?a§m:" ~d~.ğr 20 para fazla paranın 
ıadesı gu~un en hararetli meselesi ol· 
du. Beledıyede bu buausta bir komi•· 
yon teıekkül ebnittir. Koın.isyon 8 -
nelik heaa.plarr tetkik ..._ kt d' 
D" d ka uuue e ır. 

un e . . Y~ettiğimiz gibi tiındiye 
kadar bırıknıit olması laumgelen pıı -
ran~ mecmuu üç milyon lira kadar 
t~ ed"Jliyor. Şirketin taahhüt ettiği 
yeru !:atlan vücude getirmediğine gö. 
re, ~~aaaında toplanan parayı iade et 
ıneaı ıcap etınektedir. Şehir meclisi 
•;ı:alan~ın bu meseleye deJr Vet"diklo
rı. l~krıre, vali ve belediye reisi Ma • 
lu~tı.? Beyjn bugün veya cwnarle•I 
g;ın~ cevap v-;rmesi beklenm.ektedir. 
Nafıa Vekaletı, Tramvay ıirketinln 
kasasındaki üç milyon liraya. yakın 
lıa~k para~mı istirdat için dofrudan 
dogruya fırketle teınaaa geçınlt b 
lu~ktadır. Katiyetle temin edild~fİ 
ne gore bu para yakın b' d , ır •aman a 

(Devaıru 7 inci sahifede) 

Hükumet Meclise bir ka
nun layihası verdi 

ANKARA, 14 (Telefonla) - Barut 
küherçile ve patlayıcı maddelerle fişek 
ve av malzemesi aiıp ntması ve lkulla
llflmıw yasak olnuyan tabancalarla fi. 
tcl<Jeri ve şenlik fişekleri inhisarı teı• 
irili hakkında hüluimet meclıiıse bir lnı· 
nun Uyihaıı vermiştir. 

Bu layiha esaalanna göre her nevi 
barut ve patlayıcı maddelerle bunların 

Devamı 7 inci sahifede) 

Balkan misakı 
-o-

Yunan meclisi 
Dün müza
kereye başladı 

ATINA 14 (Milliyet) - Dün öğ. 
Jeden aonr~ Hariciye encüm.oni yeni • 

den içtima etmit ve ~{ji~f!2::r'ij 
Balkan misakı etra t 
fında encümen re -
iai M. Hacisko ile 
M. Ekıindaria'in 

mazbatalarını dinle 
miıtir. M. Eksinda· 
ria'in mazhataıı en 
cümenin ekıeriyeti 
tarafından çok a • 
ğır telakki edildiğin 
den reddolunmU§ · 
tur. Mumaileyh 
meclisin ekalliyetini 
temail ettiğinden _ 
akıam üzeri M. Ka· M. .l!.ksınaari~ 
fandariı ve M. Papa· 
nastasiu, M. Venizelosun evinde toplan

(Devamı 7 inci sahifede) 

İnkılap kürsüsü 
_.,_ 

Recep Bey bugün ilk 
dersini veriyor 
Hikmet Bey yarın geliyor 

Cüınhuriyet Halk fırka11 umumi ki 
b"bi Recep Bey bu akf&Dl lnlulap tari
hi enatitüaünde ders 
!erine baılrya.caktJr. 
Recep Bey Türk İn· 
kılabınm aakeri ve 
idari a&fhalanru an 
!atacaktır. Recep 
B. in takrirlerine hu 
IUSİ bir ehemmiyet 
atfedilmektedir. o" 
niveraite konferans 
aalonunda verilmek 
t• olan inkılap tari 
hi derslerine karşı 
nıemkketin her tarafında yaımı ve u• 
mumi bir alaka gösterilmektedir. Oni-

(Devamt 7 inci sahifede) 

Milyonlar 
Kaçıran 
Şebeke! 

6 ncı sahifede .. 

Fransız meclisinde bir meb'us 
meclisin feshedilmesi hakkın
da Reisicumhura bir teklif ya
pılmasını talep etmektedir. 

Tel. { Müdür: 24318, Yazı itleri müdU:rü: 24319. 
• Jdare •• Matbu. : 24310 . 

• 
ismet Paşanın suallerini 

biz de tekrarlıyoruz .. 
Çocuklanmızı nasıl okutabiliriz, ilk 
tahsile nasıl bir veçhe vermeliyiz, 
ümmilikle nasıl mücadele edebiliriz? 

Memleket münevverlerinden, çocuk 
babalarından, milletten sorugorıız ..• 

Ba§V<!kil ismet PafGnın fırka grupu içtimaındaki nutkand" memleketin ilk 
tahsil vaziyetini dinledik. Memleket iılerinde gayet haYas olan kabine reişj. 
mİ% bu meselede acı olduğu kadar acıklı bazı hakikatleri meydana vurdu. 
Kendisinden öğrenılik ki, memleket çocukları ilk tahsile inkılap prensipleri • 
nin ar:ı:uladığı ıekilde atılmıyorlar. Eğer böyle ol•a;·dı mekteplerimizde her 
.ene bir buçuk milyon vatan çocuğunun ilk tahsillerini' yapmıı olması lıizım .. 
d_ı. Halbuki, ilk tahsi..' çağındaki çocuk/anmı;ı;, bunun ancak üçte birini tutabi. 
liyor. En çok fedakarlık, fakat en az netice!... Her sene ilk tah•il için bu 
mem~eektin on Üç milyon lirası gidiyor. On üç milyon lirC:ya mukabil 570,780 
çocugun mektebe yazdırıldıklan:nı, ve bunların içind.,, ancak 170 bininin mek
tebi bitirebildikluini görüyoruz. Geri kalan 400 küsur bin çocuk, tahsilini ya. 
nda bırakıp mekteppten çıkıyor. Sonra, millet mekteplerinde yanm yamalak 
okuyanların pek azı, tahsillerine devam etmek arzusu göateriyorlar. ilk tah • 
ail çağını geçirmiı olanlar arasındaki ümmilerle de ayrıca mücadele etmek 
zarureti var. Baıvekil Patanın nutkundan sonra bu iş, bir devlet meselesi ol • 
maktan çdıtı. Bir millet meselesi oldu. Dert, hepimizin derdidir. ilk tahsildeki 
bu derbedu/iği bütün milletin rey ve kararile halletmek /ôzım geliyor. Paıa 
Fırka erkanından bilhaua soruyor: 

ilk taba.ile m.ecburiyıete nasıl bir veçhe vermeli ki herkca okusun ve mekte
be ııitmeyen çocuk kalm.aam?. Vatan çocuklarını okumamaktan nasıl kurta. 
biliriz? Y afı ilerlemif ümmiler için ne yapmalı? 

Ve daha böyle birçok aaaller üzerinde duruyor, bu meselelerin fırka 11ru • 
~nca, fırka tqkil~ı.nca, bütün memleket mütefekkirlcrince ve milletçe üze. 
~d'! duru!zna.suıı ıstıyor. Fırka grupundan .,fkarı umumi. t ta§an bu bahis 
azennde bız de Baıvekilin ııuallerini Maarif ifile uğratan!::.-a, muharrir "" 
ırazet<!cilere, n<ifirlen, mektep müdür ve muallimlerine ra.ııtgele çocuk baba • 
larına sıra ile nntl gözetmeden ayn ayrı aormayı faydalı baldulr. 

Alacoiımız cevapların, ilk tahsil meseluine, o>erilecek yeni istikameti 1JC1lô· 
hiyetle etüt edeceklere küçük bir ~k hi:smetini ııöreceğini ümit ediyoruz. Bu 
itibarla: 

[ ilk alacağımız cevaplan yarın neıredeceğiı 

~akir, lbrahim Tali, Nali Atuf, ll>ralı l"ı Alaettın, Relik Şevket Beyleı 

ırka grup komisyonu 
dün teşkil edildi 

İlk tedrisat encümeni 
meb'us seçilmiştir 

azalıklarına 27 

ANKARA, 14 (Telefonla) -
Fırka grupu heyeti teşkili dünkü 
toplantıda kararlatan ilk tedrisat 
encümeninin azalarını seçmiştir. 
Bu zevatın isimlerini bildiriyorum. " 
İhsan P,..a (Gireson), Damar (A
dana), Haydar (Afyon), Besim 
Atalay (Aksaray), Aka Gündüz 
(Ankara), Dr. Cemal (Antalya), 

ı Mazhar (Aydm) , Rasih (Antalya) 
\ ismet (Çorum), Şakir (Edirne), 

Aziz (Erzurum), Nafi Atuf (Er • 
zurum), İbrahim Tali (İstanbul) 
Ali (Kocaeli), Müfit (Kırtehir) 
Muzaffer (Konya), Refik Şevket 
(Manisa), Hamdi (Mersin), Hasan 
Reşit (Muş) Ali Canip (Ordu), 
Ruşeni (Samsun), Zühtü (Sam· 
nın), Rahmi (Sivas) İbrahim Ala 
ettin (Sivas), Faik (Trabzon), Re 
fet (Urfa), Cevdet (Yozgat) Bey
lerdir. 

, 

Refik JJ..,.har, Ali Can7p, 1le•İm 
Atalay, Akagündüz Beykr 

Hareket fi'len b~şladı ! 
ıBeledige ve 
1 Şehir mecli 
si azası hak 
/arını dün 
devrettiler 

Feragatna-
ineler cumar 
tesiye hazır Meclis, yapılan teklifi dinliyor 

Telefon ıiıi<etinin abonelerine. iade 1 ş~en bu h"!ırlı ?e tene ve teber· 
edeceği para ile şehir hastanelerinden rue karar vennıtlerdir. . 
ikitinde yeni pavyonlar inıası için bili.· Husuıi abone~_erin de arnı kararda 
·...:. b'"'ün abonelerin haklannı ~ oldorklan , her gun mohtelif makamla-
•~na. ~ 1 .. ti nuniyetle belediyeye teıi< ve telıerrü et· ra ve gazetelere yapı an muracaa ar • 
meğe karar verdikleri görülmektedir. dan anlaşılmaktadır. . 

lstanbul halkmm her milli ve içti- Belediye, bu müracaatları teı.lul ı. 
mai meselede olduğu gibi, bu hayırlı çin )ii.,.m gelen ferag~t mek~b!' met• 
İfl'e de birii>irknle müsabaka ederceıi· nini hazırlMDış ve taba vermıttır. Bu: 
ne halı:lannı belediyeye ferağ edecek • gün bunlar tab' edilecek ve cumarte11 
1 . ::..ı. ........ ~.- aünü kaymalramhklara, gazetelere ve 
erme t"'l""e y~•uc· • .. 1 ·kt ki. 

Halkevi, fırka, milli bankalar ve mÜ· sair alalca<!ar mue~ıe~ erh".f mdı ) arı • 
--• • k tt '---'-) b klarını (Devamı 7 ıncı sa ı e e eeaeae.aer, fit" e en aıaçaa an a 



2 _ _ _ _ _ __ _ _ MtLLtYET PERŞEMBE lS MA.llT 1934 

Tarihten Parçalar. 2 ---f HAR 1C1 HABERLER 
D~i ÇANAKKALE 1 Staviski talıkikatı 

____ Yazan __ : Amiral Sir Roger Keyes F 1. ı . . f h. Himageietf al kadın gardım cemige-
Üstüste iki infilak herşegi bitiriyor! ransız mec ıs erının es l tinin kongresinde azalar seçildi 

(HULASA - Hattratın dünkü nüahamızda intifal' eden kıs· 
mında Amiral Sir Roger Keyu 1915 senui martında Çanakkale 
bombardımanını crnlatıyor. 

"lnllexible" ve "lrru'stible" zırhlıları öğledensonra mayine 
çarpmılfır. "lnllexible" Boğazdan çıkabilmif iae de "lrreaistible" 
olduğu yerde hareketsiz bir halde kalm1ftır.) 

Dütman, geminin feci vaziyeti. 
ııi görünce uzun müddettenberi 
•usmUf olan mutavassıt Saba ba. 
taryalan üzer:ne ate9 açtılar. "We 
ar" mürettebabndan bir kifi öldü, 
on sekiz kiti yaralandı. 

"I . "bl " hl rreaıstı e zır ıamı kurtar. 
mak İcap ediyor; Amiral, Wear 
muhribine gidip bir icabına bak· 
maklığnna müaade etti. 

"Jrresistible" e ya)daftığun -
man geminin üst üıte altı pusluk 
dört menni yemit oldufumı gör· 
düm. Bu mermiler seri bir te~ 

madığına ve Boğazın methaline 
varmadan sahile dütmiyeceğine 
kanaat hisıl ettikten sonra hemen 
dıtarda duran "Queen Eliaabeth" 
e gittim. "lrreaistible" ile "Oce. 
an" m süvarileri daha o zaman· 
dan "Queen Elisabeth" te idiler. 
Amirala, son iki saat zarfında cere 
ya neden hadisat hakkında diifün 
düklerimi ve "lrresistible" i kur
tumaktaki aczimi aynen söyle
dim. 

"4ranlılıta kaybolan garii 
"Oceean" m talisizliii itimizi 

T annte Çanaklttılen in bir görüniifii .. 

le 8 numaralı Bataryadan atdmıt
tı... Bu bataryanın bet topundan 
yalnız b "ri istimalden sakıt olmut 
tu; İntcpe' deki yeni bataryanın 
altı pusluk üç topu da iyi if görü

yordu. 
"Wear" muhribinin Mat 20,5 

te bordruma aldığı "lrresistibıe" 
de hiç hayat eseri göremed"ım. Ge
mi aafıharpten çıkalı bir saat ol· 
muştu; "Oceaıı" nın da onu yede
ğe almağa biç n~yeti yok gibi idi; 
onun için ( lrreıistihle) ııüvarisi
nin gemiyi terkedip "Oceıuı" a 
geçmeğe karar ve.-diğine hükmet
tim. 

Bu tahminim biraz sonra teeyyüt 
etti. Bu •erait dahilinde süvarinin 
isabet ettiği kanaatindeyinı ; zira 
.zabitan ve efradını diitman ate~i
ne maruz bırakmakla b :ç bir teY 
kazanılmıt olmıyacalrtı; bahusus 
bu vaziyette, dütmanm siikUnet 
halinde bulunan bu kadar büyük 
bir hedefi YUram•masma imkan 
yoktu. 

Daha eVYel hatrnlmıyacak oluna 
"İrraiıtible" in karaya düteceği 
atikirdı. Onun için gemiyi torpil
lemeğe karar verdim; gem"nin düt 
man eline geçmesi ihtimalini dü· 
tünmek bile caiz değtldi. .. 

lntepe'deki altı pusluk Turk 
toplarının at~i bilhaua "Wear" İ· 

B "W " çin pek nahottu. en ear e 
~ıkm19bm. Muhr:'p etrafta dolatı· 
yordu. Batarye üstümüzde tepele~ 
de idi. Mevkii, topçulan • ve alevı 
vazıban görmemize manı olacak 
kadar yakındı. Mermiler de adeta 
hep birden geliyorlardı. 

iskandil ederken cİYarımızda 
patlıyan mermilerin parçaları bize 
kadar geliyor, gülleler:n kaldırdı
ğı ~<uların serpintisi üstümüzü ısla 
tıyordu. 

çok tehir ettiği için fazla geç kaim 
mıt olmasından korkuyordum; fa 
kat derhal geri dönmeği teklif et· 
tim. "lrreaistible" i cereyanla gö
türmek imki.nı yoksa gemiyi tor· 
pilliyecektim. 

Şayet, "lrresistible" in su yü. 
zünde kal.I>ildiği müddet kadar 
"Ocean" da su yüzünde kalabilse, 
onu yedeğe alıp dıtarı çekmemek 
için hiç bir sebep yoktur. İcabmda 
gemiyi Bozçaada Yeya Taytanada 
aının sığ ııularında karaya oturt· 
malı: ta mümkündü. 

(Bitmedi )ı 

YARINKİ 
TEFRİKADA 
Karanlıkta kaybolan iki 
zirhlı ... Meğer ilcisi de bat· 
mıs ! " K:ı~·ırılan fırsat ! " 

....... .--.--.. ._ ___ ... ,_ 

İngilterede 
imar faaliyeti --Binlerce ev yıkılacak, 
yerine yenileri yapılacak 

LONDRA, 14 .A.A. - İngiltere hüku
meti tarafından birkaç ııenecEr yapılan 
klübelere karıı mücadele nihayet bet se
nelik bir plan ile neticelenmiftir. 

Bu pl&run tahakkuku, memleket ida
resini me~ırul eden mühim bir meseleyi 
ortadan kaldıracaktır. 

Metni dün ak§alD neıredilen bu proje, 
267,000 nin yıkılarak yerine 275.000 .,., 
i~a edileceğini bildirmektedir. 

Bu inşaat Ye yıkılma itlerinden d..Uyi 
1.240.000 kişi nakledilmiı olacakbr. 

Yapılacak masraf, llf'liı )'llkan 10 nail 
yar franktır. Maliye nezareti, bunun dört 
le üçiınü temin edecek, üıt tarafını be· 
lediye temin edecektir. 

Bu itlerde 110.000 itçi çıJrtacaktır. "Ocean" mayİne çarpıyor! 
"Wear" in süvarisi Metcalfe ile 

birlikte yaptığımız tetkikat üzeri· M. Princ'in ölümü 
ne "lrreıiatible" in daha bir müd- l'ARlS 14 .A.A. - Dün öğleden aon-
det için karaya dütmİyeceği neti- ra, yedi m'ütalıauısın huzuru ile M. Prin. 
cesine yardık. Gemiyi belki de kur ce'L.. ölümünfuı tesbiti için yapılan otop. 
tarmak mümkün olur dü,üncesiyle si ve mütemmim tetkikat, ölümün tren. 
tornillemek istemiyordum. le ezilme neti~esinıle olduğun teyit etme-

.. ğe mÜ•aittir. Yaralar Ye ezilme, M. Prin· 
Geminin meyli zail olmuttu; c:e henüz yaıarken olmuıtur. 

omurgası hemen de düz duruyor. Ciğwlerin ve ı.öbreklerin muayenesi, 
du. Kıç tarafı alçalmıt olmakla be •e M. Prince' .. daha ""'el, derin bir au• 
Taber )'ÜZIDe kabiliye~ el~ yerin. mte hi .. i ipt&I eden çok tahriı eden ve 
de idi. Ben oraya ıeleh bır saat uçucu bir madde de koldatıldıimı iıbat 

~L. etnıiıtir. 

olduğu balıle suyun aaınma_~· l •-----------•I ran daha fazla alçalmıt degildı. 
"Ocean" zırhlısı etrafta dolatı· 

yor ve istihkimlara gülle saYUl"U: 
yordu. Ben e~di,e içinde idim; zı 
~a dütm•nm fena tekilde bir ma.
yen kullandığı anlafılıyordu . ye 
bunlardan birine çarpmak ta ruha 
-yet bir zaman meselesi idi. 

"Ocean" zırhlısına yall8'ması 
nı tam Metcalfe'a ıöylemi,ti~ 
Maksadım, Amiral de Robec~ m 
bu gemiye çekilmesi yolundakı ta 
limalım bildirmekti. 

Saat 6 yı 5 geçe (yani "lrresis· 
tible" in safı harpten çıl,masından 

) "O " takriben iki saat sonra cean 
in bordraıında müthi, bir infilak 
oldu. Mayene çarpan geID;i derhal 
ı:irkin bir meyil peyda ~ttı. 
• "Ocean" ın vaziyet2ııin fena ol 

ELİM BİR ZİYA --Kurukahveci Huldsi 
Bey vefat etti 

Altı aydanben laviçrede Park. 
Sanatoriumda tahtı tedavide bulu. 
nan Kurukahveci Mehmet efendi 
mahtumlarmdan Hulusi Bey lüzum 
görülen bir ameliyat neticesinde ve

fat etmi~tir. 
Cenazesi Erenköyündeki kö~kle

rinden 16 Mart Cuma günü saat 10 
da ihtifal&tı layıka ile kaldırılarak 
Caddebostanı iskelesinden hareket· 
le Eminönünde Balıkhane ittisa
linde Rali iskelesine yanafılacaktır. 
Oradan Eyübe götürülerek aile kah 
ristanına defnedilecektir. (14467) 

için bir temayül var 
La Volonte gazetesi 
yazı müdürünün ko

misyonda söyledikleri 

Reisicümhura bir tek
lif yapılması talep 

edilmektedir 
PARIS, 14. A.A. - Staviski tahkikat PARIS, 14. A-A. - Mebus Sc:a-

komisyonunda nukat Gibout Ribaud, pini bir tahrir vermiştir. Bu takrir· 
"'La Volonte" cazeteıine umumi tahrir Fk 
müdürü olarak aokulduğunu, M. Dubar· de son hadiselerin e arı umumiye 
ry'nin 7-22-933 de kendisini M. Bonnet Üe bugünkü parlamentodaki mü. 
kalemi mahıusuna memur ettirdiğini söy me:ısilleri arasında bir ayrılık gÖ· 
lemiıti. rüldüğünü söylenmekte, Doumer· 

Staviski kendisine, M • Boonet ile Str• gue hükumeti intihap kanununun 
ıa'da bir yemek esruuırnda tanııtığmı müzakerat ru:z:namesine müstace· 
ıöylemiıfi. Staviski oraya nafia prOl"<a'lr len kaymağa davet edilerek Reiai
lıakkında görüımeğe gitmiıti. Ve M. H.>r ciimhura meclislerin luhi için tek· 
net'in tayanı hayret bir pbsiyet olduğu- lil yaptlman hıuusunda urar edil
nu söylemiıti. M. Cuibaud-Ribaud, S: ı · 
viskinin kendiııiae M. Dlll'Uld, M. Guouil a..."'.;.;";.;,·"-,;,;t;.;,,J;;,;;ir;.;,•-----------1 
le, M, Baretyon Ye M. Flandin' den biç 
babsetmeıliiini fllbt M. Pierre Cot ile 
l."ayy.,r-, siparifi için, baY& nazm, kalemi 
mabıas müdürü M. Chaa...- Y&Htuile 
miinuebette olchaPna ııöylemittir• 

PARIS, İ4. A.A.- Gwl>oud-Ribaud, 
dün demiftir iri ı 

- " .K.imoe Alesend.-e ile Staviskinin 
ayni pbu olmıuhimı bilmenıezlik ed• 
me:r. 

Guiboud-Rıl>aad komisyona Macar bo
noları meseleıinde, StaYiski'nin hariciye 
ve maliye nazır1-ın kendisine yardım 
ettiğini sôylecfiiiai bildirmq, fakat tah· 
lııibt nel!İceııinde Stawllkinin maliye ne
zatttinden iyi kafld•madığı hiııine Y&r• 

dığını ilave etmİftİr. 
Giuboud-Riıı.ad, Sl'aviskiniıı birçok 

belediye müstetarlan ve M. Tardieu hii· 
kümeti esnıuıındıt dahiliye nezareti ile ga· 

Almanya 
Cevabını verdi 

Bu cevabın musait ol· 
duğu beyan ediliyor 

BERLIN, 14. A.A. - Hariciye nazırı 
ail&hıızlanma baldmıdaki 14-2 taribl.i 
Fransız muMJl"llllD& Almanyanın cevabı· 
m Fransız sefiriae teedi ederken cevabın 
münderecatı bakkmda ela sefire tifahen 
w.ı..t •enmıtir. 

PARIS, 14.A.A. - Dünkü kabine iç· 
timaında, M. Bartbou silahlan bırakma 
hakkında İngiliz mubtarasına Frusanın 
yakında ırönderec:eği cevabıa ana batla· 
nnı anlatınıftn". 

Hariciye nazın bundan enelki kabine 
içtiıııaında baıladiiı siyasi vaa.iyetia i:ı:a· 
hına devam etmiıtir. • 

Cevabını metni ,t,_ 
LONDRA, 14. A.A. - Dün Von Neu

ratb tarafından Franaanm Bertin sefare
tine tevdi edilen ailiblan bırakma hakkın 
daki Fransız mubtırasma Almanyanın 
cevabında mevcut olduğu idda edilen la· 
vur hakkında Londranın iyi baber alan 
Alman mahafili cetYap metninin tamamen 
uzlaıtırıcı olduğunu kaydetmekte ve ce• 
vabın başbca gayelerinden birinin bazı 
•nloıamamazlıklan ortadan kaldınnak 
olduğunu söylemektedir. 

Reuter Ajansı cevap metninin iki gÜ· 
ne kadar Paris ye Berlinde ayni zaman 
da neıredileceğini zannetmektedir. 

Sarre meseleai 
BERLIN, 14. A.A. - Alman iıtibba· 

rat bürosundan: " Angriff gazet'esi 
Ocune gazdeıinin Fransanm Sarro hav· 
zasını sili.hlan bırakma meselesinde bjr 
rehine gibi kullanmak istediğine dair ya• 
zısı hakkında fD mutaleayı yazıyor : 

" Sarre ile silihlan bırakma meselele
rini birlqtirmek o kadar manasız birtcy· 
dir ki. bu hususla makul ıekilde bir mü· 
nak.,şaya girişmek lüzwnsuzdur. 

Boerıen Zeitunr, Sure eraziıinin ne 
bir Fran11z erazisi ne de Fransız bari· 
ciye nezaretinin ıiyaıi itler görebileceği 
bir rehine olmadığını kaydetmektedir. 

Ayni ıneoeleden bahseden Sarre mat• 
buatı, silahları bırakma hakkında vazi
yetinin çok iyi olmadığını yazmaktadır. 
Çünkü Fransa, timdi ne V ersailles mua• 
becJeıi ne de Sarre niuunnameıi mucibin .. 
ce ü.ıerinde biç bir bakin olmıyan bir re
hİMyi almakla tehdit etmeld4edir. Çünkü 
Fraoaa, bu iki veaikad& bilhassa kayde
dı1en rayİ umwniyeye müracaab menet'· 
mek için hukuki bir vasıtaya hiçbir za· 
man malik olamıyacakbr. 

Çin ordusu 
Alman askeri heyeti 
Çinde neler yapacak 

LONDRA, 14. A.A. - Havas ajansı 
muhabirinden : Alman ordusu sabık ku· 
mandanırun riyaseti altında Nankin'e ai· 
den askeri beyetiıa seyahatine Daily Eıı:· 
preSF ırazetesi ıu ınımayi veriyor : 

" Jeneral Von Seckt' Çin'e, Çin 1>r• 
dularını almanlıttırmaia gidiyor. Heye
tin maluadı, Çin ordusunun isı.hıdır. Fa· 
kat hu maswn seyahatin arkasında, Şanır 
Kay Çek'in ıüphe etmediği ince bit Al· 
nun pl~nı vardır. O da Çin orduou.na .... 
z' ıycddederek bir harp vukuunda, nnu 
JApon orduıuıu. mütemmim bir kunet 
olarak talim ve terbiye etmektir. 

Yon Scckt'ın arkasında, Çin kıtaatıru 
giydirmek ve onlara en asri silahlar sat
mak için mukaveleler imzalatmak üzere 
çah•an sayısız Alman tüccarlannın kay· 
oa~trkları göı-ülmektedir. 

Almanya, Japonya ile el ele vermek, 
Sovvet Rusya11nı çelik bir çenber ve düt· 
manlar arasına almakt.achr. 

zcteci Camille Aymod .asılası ile değil, 
doktör Vacbet vasıtasile münasebette ol· 
du~una da söylemittir. 

M. Guiboud-Ribaud, M. Bonne.t ile mü 
naııebata Jenmıe Leog isminde birisile gir 
diğini fakat Stresa buluımasının M. Bon· 
net için bir tesadüf S~viski için ise bu 
teaadüfün hazırlanmıı olduğunu söyle· 
mittir. 

~aviskinin çektiği paralar 
PARI, 14. A.A. - Tahkikat komis· 

yonu, Stavislrinin muhtelif bankalara çek 
tiği 1800 çeklik bir liste neıretmekte
dir. Bu çeklerden kimlerin istifade ettik· 
!eri malumdur. Ve ishnleri evvelce biJdi. 
rilmiıti. Bunlann arasında banker De
pardon. Mebus Bonnaure, La Volonte ga 
zetesi vardır. 

l Kazaya uğrıyan 
Japon torpitosu 
Kurtanlanlar facianın ani 
olduğunu söy:üyorlar 

LONDRA, 14 .A.A. - Bir talim sefe
ri eıruuımda birdenbire kaybolup kendisi· 
ni nramıığa "gönderilen bir gemi tarafın· 
dan omr,•gası havada bulunarak en ya· 
kın limana çekilip getirilen T omotsuru 
isimli Japonların asri torpidosunun uğra
dığ-ı bu facia hakkında birçok İngiliz ga• 
zeteleri mütalea yazmaktadır. 

Kurtanlmq olan 3 l"enıici !adanın a. 
ni olarak, böyle bir§ey olacağını haber 
veren hiçbir delil olmadan vukubulduiu· 
nu oöy!cmitlerdir. 

Mancbeıter Guardian, faciayı, torpido
nun büyük toplannm fazla ağırlığına Gl· 
fetmektedir. 

Bu gazete, tunları ya:z:makt.ladır: 
Bu torpidonun uğradığı facia, fevka· 

ladedir. Ve herhalde bu tip diğer gemi· 
lerde değişiklikler yapılmasına sebep o
lacaktır. 

527 tonluk T omotsuru torpidosıınun 5 
pusluk 3 topu vardır ki. bu pek fazla gö
rülmektedir. 

Hayatta olanlar var 
TOKYO, 13. A.A. - Japon filosunun 

en modern hafif gemilerinden biri olan · 
Pomotsurunin bayatta kalan üç tayıfası 
arkadaılannda sekiz kitinin makine dai
rcsinclo henüz hayatta oldularını bildir· 
mitlerdir. Tahlis iıile meıgul olanlar bu
ları kurt:ırmak ümidile teknesinde delik• 
ler açarnk h&Ya ve ziya vermeğe çaltı· 
mak\'adırlar. 

Felakette Japon deniz mütehauısl .. n· 
nı pek 7İyade f8tırlmıfhr. Çünkü, Japon· 
ya ikinci deniz programı mucibince Po
mots:ıru :..., iJ.,,i on altı s:remi daha an.. .. "' 
düıünÜyC>rdu. 

Siyam kralı 
ROMA, 14. A.A. - Siyam Kral ve 

Kraliçesi dün Roma Valisi tara!ınd~ şe· 
reflerine verilen büyük resmı kabülde 
hazır bulunmuıfordır.:...__. 

"F ord" amelenin ücret
lerini arttırdı 

DETROIT, 14. A.A. - Ford kınnpan· 
yası biı"lüa itçilere asjari bir dolar gün· 
delik tekrar ilin edildiğini bildirmittir. 
Bu tedbir kumpanyanın kullaıımq oldu· 
ğu yüz bin kitiden 47 bin kişiyi alakadar 
edecektir. 

Japon rekabeti 
lrakta Japon mallan 
aleyhinde tezahürat 

MARSILYA, 14 .A.A. - Beyrut'da 
çıkan ~Suriye" gazeteıi, Bağdat'dan al· 
dığı bir habere göre, Iraklıların işlenmit 
Japon mıımulitı itbalitından ıikayet et• 
meğe ba<ladıklarııu yazmaktadır. 

Bu ıebepten Sal'telarap ve Nahı- Yayla 
ehaliıi Japon ~ıyası satan ticarethanelerin 
etrafını samuılar, mühim zararlar yapa· 
rak bunlara kar!• tezaburalta bulunmuf • 
!ardır. 

Bu hareket neticeıinde, bükümet giim 
rük resmini arttırmaya karar venniı • 
tir. 

Ayni haber, Lancashire noamulatının it 
hali.tının geçen ıene yüzde altmıı iki niı· 
belinde düıtüğiinü, buna mukabil Japon 
ithal atının yüzde 23. art~ğmı da ilave 
etmek liizumunu kaydedıyor. 

LONDRA 14. A.A. - Japon mensu· 
cat sanayi mÜmessilleri, lngiliz: muhtr.-a· 
sına Tokio'dan gelen cevabı vermişlerdir. 
lngiliz muhtırası, dünya piyıuasmı muh· 
telif saUş rejimlerine tabi olmak üzere S 
mıntak,ya taksimini t~klif ediyor~u. 

ANKARA, 14 (Telefonla) - Himayeietlal kadın yardım cemiye
tinin kongresi bugün toplanmıstır. Birinci reialiğe Cebelibereket mebu
ru Naci Pa,a lle ikinci reisliğe Gireson mebusu Mün ·r Bey seçilmİflİr. 
Naci Paşa kongreye nyaset etmİf ve cemiyet reisi Makbule Naci Ha . 
nım cemiyetin faaliyeti. hakkı'!da iuıhat vermiştir. 

Bundan sonra azadan Ferıhan Hanım Ankara tilt 0ğinin kıymetin • 
den bahsetmiıtir. Merkezi umumi azalık/arına muallim Afet Fitnet 
Fevzi, Re,ide Celal, N'!"ber Kôzım Makbule Naci, Lahika Rü;,.eni, Ne 
Jime Nuri, Nihal Münır, Zelıra Ihsan, Ferihan Naci, Nimet Cemil, IUe
lahat Hayrullah, Mürüvvet Avni, Berhasne Malik, SaadetRüştü. Seza 

Basri, Muazzez Bürhan, Hadiye Tevfik, Belkis Rauf, Güzide Rifat Hanı· 
melendi/er ile Dr. Fuat ve Fuat Ziya Beyler seçilmişlerdir. 

• 
I nhisar memurları için 

"ANKARA, 14 (Telefonla) - inhisarlar umum müdürlüğü inhisar 
memurlarının terli, tec2>iye mezuniyet ııe kıdem zamları hakkırula bir 
talimatname h<rUrlam'1 Gümrük ve inhisar vekaletine göndermiftir, Ve 
kiiletname talimatnameyi tetkik etmektedir. 

. Matbuat Umum Müdürlüğü 
ANKARA, 14 (Telefonla) - Matbuat umum müdürlüğü lefkiUitı. 

na dair hazırlanan liiy'ha bugünlerde Mecli.e verilecektir. Bu tqkifa. 
ta göre dahili ııe harici matbuah tetkik etmek iizere umum müdür• 
lükte muhtelif servisler teJkil olwıacakhr. 

Maliye memurlarının sandığı 
ANKARA, 14 (Telefonla) - Maliye vekaleti memurları ve müs. 

tahdemleri için lf:ı- para biriktirme ve yardım sanı/ığı ycqnlnuısına tf!feb 
büs etmiftir. Bunun için bir nizamname projesi hazırlanmı,hr. 

Balkan misakı tasvip edildi 
'ATINA, 14. A.A. - Hariciye encümeni 9 fUbatta Atinıula imza.. 

lanan Balkan misakını ittilalıla tasvip etmiftir. 

Harice gidecek mütekait
lere dair nizamname 

Mezuniyet almadan harice gidecek
lerin maaşları kesilecektir 

:ANKARA, 14 (Telefonla) - Ma· 1 
liye vekaleti, mütekait, yetim va dul· 
!ardan barice gidecekler Jıakkında bir 
nizamnarue hazırlamıı, ve nizamna • 
me devlet ıılrumda tetkik ve müzake 
re edilmittir. Buırünlerde alakadarla• 
ra tebliğ edilerek meriyete ırirecek O• 

lan hu nizamnameye ıröre devlet bÜt• 
çesiuden, mülhak Ye h1Dusi bütçeler
den l'lllaı alan mütekaitler, dullar ve 
yetimler muvakkaten memleket bari· 
cine çıkmak iatedikleri zaman, bulun 
dukları mahallin en biiyük mülkiye 
memu..n1na iatida ile müracaat edı;rek 
me:z:uniyet almağa mecbur ola
caklarda. Mezuniyet almadan ıri· 
denlerle daimi ıurette hariçte oturan· 
!arın tekaüt, dul ve yetim maaıları ge 
silecektir. Bunlara Tüı-kiyeye a•detle 
. ri tarihinden itibaren yeniden miJaf 
bağlanacaktır. 

Muvakkaten memleket haricinde 
bulunduklan müdd.,tçe ~ alabi_ • 
lecekler. nizamnamede fOYİe turıh 

edilmittir• 

Rusyanın kuvveti 
LONDRA, 14. A.A. - Lord Marely 

demiıtir lı.i: 
" _ Eğer Japonya ile Sovyet Ruıya a· 

rasmda bir harp patlaroa, oyuncu olsay• 
clı .> yediye karşı bir olarak Sovyederin 
zaferi lehine babaa gİriıirdim. 

Japonyanın !Üpbe götürmez askeci ka· 
biliyetini tanımakla beraber bu itçi Lord, 
Sovyetlerin zaferini ezici derecede yük• 
•ek olan havacılığının temin edeceğini 
söylemektedir. 

1 - Kendi.inin veya i&fesi kendisi 
ne ait bulun.uı ana baba kanlet, eY• 
lal kan veya kocanın hariçte bulun • 
maaı. 

2 - TedaTi n tebdili bava için dok 
torun, söatereceii lüzum üzerine ocne 
bi memleketlere gitmek mecburiyetin 
de bulunanlar. 

3 - Ticaret maluadile Ye aerıri içiD 
Türk malı ithal eden memleektlercı a• 
centelik yapmak için gidecekler. 

4 - T abail içüı ıridenler, 
5 - Çocuklatı Yeya babalan ecıao

bi memlekette memur bulunanlar. 
6 - Davalannı takip için giden • 

!er. 
7 - lhtisuına bina.en Teya r.mİ 

bir vazifenin ifası için gidenler. 
Bunlarm haricinde kalanlar mak• 

bul bir mazeret dolayıslle ancak alb 
ayı hariçte kalabileceklerdir. 

Ecnebi ınemleketlere gidecek olan• 
lar yoklama nıuanıeleaini muayyen za • 
ınanlarda mahalli konoolosluklar vaaı 
tasile yaptıracaklardır. 

M.Barthou Brüksele gidiyor 
I'ARIS, 14. A.A. - M. Bartbou aym 

yirmi üçünde M. Hymııns ile görüımek 
üzete Brüksel'e gidecektir. 

o,..dan aonra da, Nisan sonlanna dof
ru Vartonya ve Prag'a ıridec:ektir. 

lngiliz bütçesindeki 
fazlalık 

LONDRA, 14 • A.A. - Bütçe fazlası 
geçen hafta sonunda 15.202.741 lngilliı 
lirasrna yükaeliyordu. Mali ııene bu ayın 
31 inde bitecekl\r. 

İTTİHAT ve TERAKKi 
Zatı Şahane, asma merdivenle 

yatak odasına çıkıyor! 
Merkezi umumiye rapor 

Bahaeddin Şakir 
Bey merhumun 
bıraktığı vesika· 
lara müsteniden 
yazılan bu te!ri: 
ka bir çok gızlı 
kalmış hakikat· 
terle doludur. Bu 
vesikalar bütün 
bir tarihin en ka· 
ranlık köşelerini 
aydınlatacaktır. 

Bugün neşrettiğimiz v~;;ika }- arııteki umumı merkeze gön 
derilen gizli bir raporun metninden alınmış bir parçadır. 

~illiyet:: PeTı yakında heyecan, alaka ~ merak 
la bekle-.ı bu tefrikay;:, başlıyacakh. 
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• 
Hipodrom! ŞEHiR 

Sultanahmelte bir umumi ap -
lesthane yapılmak için toprak ka
zılırken bir takım büyük ta' mer
d:venler çıkmış ve bunlar çıkınca 
Hipodrom'un meydana çıktığı ri -
Vayeti de beraber çıkmış.. Bu işe 
kendim vermiş amatör eski müte -
hauıslardan bir arkad8.f nefes 
nefese geldi ve bize anlattı .. 

- Aylarca yapılan hafriyatta 
ıneydana çıkmayan Hipodrom ni -
bayet bulundu. Sultanahmette ka 
nalizasyon yapılırken meydana 
çıktı .• 

- Nereden belli Hipodrom ol -
duğu? .. 

- Besbelli kardeşim .. Artık hiç 
le mi Hipodrom görmedik?. Hatta 
İmperatorun yeri bile görünüyor ..• 

- Nasıl görünüyor? .. 
- Basbayağı. Horasanlardan 

-.nlıqılıyor .. 
- s.a.ka bir alamet?. 
- Bir durbin bulunmu.. Caysi 

lllarkalı ..• 
- Ya? .. 
-Evet! 
- Peki bu (Hipodrom) 'deni -

le . . ' n teY ne ınııt ... 
- Hiç. Bunun aılı (Bodrum) 

lı:e!iıneıinden geliyormuf. Galiba 
(hep bodrum) yahut (İp bodrum) 
dan galat olacak •. 

O ırrada onu telefona çağırdılar 
't'e biz de bu mühim ma!Uınatı da
ha ziyade arttıramadık. 

E_rkeğini •a~allll§ ! 
Amerika gazetelerı bir ıarip 

haber vermitler .. Amerikanın Bal 
timur tehrinde Malvina isminde 
bir kadın ölmüş. Fakat cesedinden 
lıu kadının erkek olduğu anlaşıl -
ını,. Hatıratında da kadın yani 
erkek kendisinin cinsiyetini elli se 
ile sakladığını yazmıttır. Arka
da.şiardan birisi var. Karı~'I deh -
fetli bir teY ! Herife göz açtırmı
yor. Bu havadisi okuduğu zaman 
bu dehtetli zevce bizim arkadata 
sormu,: 

- Yahu! Bey, bir erkek elli se
ne kadın gibi YllfaJDlt·· 

- ••. Elli sene kadın gibi ya -
9amıt diyorum. 

-Olur a! 
- Ne demek, olura? .• ) 
- Olmuş ya itte. 
- iyi amma neden acaba böyle 

Jap1Dtş. Demek kadınlık erkeklik
ten daha terefli? 

... 
- Cevap Yersen~! ~ 

I 
- Ne diyeyim hanım? .. 
- Ne diyeceksin? Bu herifin 

neden erkekliğini sakladığım söy. 
le!. 

- Belki senin gibi bir karıya 
diiterim diye erkekliğini meydana 
't'Unnamıttır ..• 

Bu sözden sonra orada bir hayli 
fangırb, takırtı ve bağırtı olmut • 
tur. 

EKONOMi 

Sanayi imalatı 
Neden yükseliyor? 

Bir kısım sanayicilerin 
fiatları artırdığı 

söyleniyor 
Bu ay batından ben dahili sanayi 

imalatında umumiyetle bir fiyat yük
sekliği görülmektedir. 

Hatta bir kısan &anayicilerin cüm· 
rük tarôleıinin yeni şd.liınden doğan 
bir zanıretten istifade ederek fiyatları 
yükselttiği söylenrnelrtedir. 

1 hıuıiran 929 tarihli ve 1499 numa
ralı kanunu deği§tiren 2255 numaralı 
ve 27 mayıs 933 tarihli kanun neşrin
den 9 ay sonra twıhik ed;ılecekti. Yalnız 
~u kanun çıt.tığı zaman Türlüye ile 
lıicaret mua.hedeei veya modüs vivendi 
aktebniı olan devletler munreclatmdan 
muahedelerde derpq edilıniı olanlarm 
raim hatieri kanunun botbika girdiği 
31 • S • 933 tarihinden itil.ren 9 ay 
_., derpiş edilmmıiı olanlar haldnn
daki reoim hadlen de 3 ay sonra tat
bilı: edilecektir. 

Ne tiaıret muabedeıi ve ne de mo
düı wvendi olmıy- devletler müva
ridatına de yeni tadil edilen 2255 nu
nmnıh kanun mucibim:e 31-5-933 le 
tatbik edibni§tir. 

Elynm ar-...ı• mulı.telil ıekiller
de anlaıma olan Almanya, Bulprittan, 
Franoa, MecariMan, YunaniRan, lsveç, 
Japonya müvaridatı yeni şekilden mü. 
teeuir değildir. 

Bunların eıyaları eski tarife muci
ı.&nce günriiidenmelrtedir. Diğer dev • 
~I~': eıyuına ise yeni tarife. tatbôk e
~'~!lıİnden oralardan gelen mevaddı İp· 
tidaiye de clolayıaile eri>.bı sanayie pa· 
halıya mal oı.n...t..ıır. Mamnafih bu· 

m;,~,~ ~~~odan te§D>il 
emıwgı g u., _n tet.lôkat yapıl· 
malct...ıır. 

Yunanistan nihayet tutunu 
inhisara alıyor 

Gelen malümata nazaran Yunanis
tan nihayet tütünü inhisar altına alınıık 
yolu~ girmiştir: Bizzat M. Çaldarisin rİ· 
yasetı altındaki komisyon, hazırlanan 
inhisar layihasının son maddelerini tel· 
kik etmektedir. 

Uyilı,;.,.n Yunan milli meclisinin 
bu devr.,.inde çdcanlma.aı ve yeni mah
ıul aeneoinden evvel tatbik ~edilmesi 
mukarrerdir. 

• 
Yunanistanda ihracat ~ 

kooperatifleri 
Yunan hükı'.lmeti zirai mahsul koo

peratiflerinin faaliyet sahasını geni!i -
lebneğe karar venniıtir. 

Verilen hir kanıra göre icraattan bir 
knmı bu kooperatifler tarafından ya• 
pılacak ve yavaı ,yavaş bu umumileı· 
tirilecektir. 

Kurdoglu Faik Bey geldi 
Tüftôye dıı ticaret itleri milli ofis

leri reisi Kurt oğlu Faik Bey dWıkü 
trenle tehrimize ırelmiftir. 

Şehir Meduüıin dünl.ü toplan traı:nda Calip Bahtiyar Bey 

Sehir bütcesi tamam 
Muallim kıdem 

bedeli 
zammı ve mesken 

verilemiyor mu? 
Bütçe dünkü toplanhda çıkh 

Ltanbul nmumi meclisi, dün öğle -
elen oonra Se.de,ttin Ferit Beyin riyue-

tinde toplanarak mü 
zakerata devam et -
ti. Ali Rıza Bey, söz 
alarak Muallimler 
Birliğinden bir mek 
tup aldığını, burula 
yeni bütçede de mu 
allimlerin meaken be 
dellerile kıdem zam 
ları karJıhğı olarak 

1 tahsisat konulmadı • 
ğı h~ber alındığın -
dan bahisle bütçe -
nin darlığı takdir e· 
dilmekle beraber mu 

Ali RIZA BEY allimlerin vaziyeti 
ve ihtiyaçları da na 

zan dikkate alınarak mümkün olanın 
esircenmemesi temenni edildiğini söy 
ledi. Birlik tarafından bu hususta ge
ç~n celsede azaya matbu birer temen 
nı Yarakaw dağJtıhnqtı. 

Avni Bey, bütçenin buna müsait 
0

1 
lm~ığrnı, bu sene açıalcak mektep
er ıçın almırut muallim "hı· k b"" . e ı ıyaç var-

b~ln ut~ed";'~ darlığı dolayısile bunun 
ı ".ona ın ınlınesi zarureti haaıl ol

ıdugunu, bu sene bu temenniyatın na • 
ja~ı dikkate alınamıyacağıru söyledi. 
~timada hazır bulunan vali ve bele • 
dıye reisi Muhittin Bey JU beyanatta 
bulundu: 

"- Mu•llim hakin mevzuu bahso
lur~en daima hak tarafını istilzam e
d~nz •. V: a!nız her talebin isaf edile _ 
bılmesı ıçın bir imkan hududu 
d~. Tahsil çağındaki çoe:ukıanı::";..; 
mıkdan arbnaktadır. Bunun neticeai 
rJarak mu~II~ adedi de çoğaltılıyor. 
c u za~reti bıle hakkiyle tatmin ede. 
ek vazıyctte maaJeaef değiliz. u 

U.tife Bekir Hanmı, adalan giizel -
!ettirme cemiyeti emrine 25 bin lira 
v~riJ'!iği iJilildiğini, bu paradan on 
bın lrrasırun muallimlere ayrılabilece
iini söyledi. Muhittin Bey, böyle bir 
Para aynlınıt olmadığı mukabelesin -
de bulundu. 

Necip Bey &Öz alarak dedi ki: 
''Görülüyor ki Meclisle makam ay • 

ni diitiincede birle,iyor. Muallimle -
rin de vaziyetlerini takdir ederiz, Ma 
arif f &alında vuku& gelecek taaarnıf· 
lar karıılık gÖııtermek AD"fltile hiaıl 
olacak paranın, .-:aba kıdem zamla • 
nna tahsiai mümkün değil midir?,. 

Muhittin Bey, muhaaebei mnumiye 
kanununun buna m.fuaade edip etme· 
diğine tem.aa etm.İf ve itin bir kere de 
encümende tetkik edilmesini temenni 
eylemi§tir. Bunun üzerine birinci cel .. 
se tatil edibnit ve bütçe encümeni der 
hal toplanarak meseleyi tetkik etmiı
tir. 

I kinci celse .• 
Sadettin Ferit Beyin nyasetinde 

on beş dakika oonra açılan ikinci celse 
de, encümenin tetkikatı neticesi bildi
nlmit ...., maarif faslında vukua gele
cek tuarnıflann muallimlere kıdem. 
ummı kaı-Jılrğı ofarak sarf ve tahıisi 
kabul edilm.ittir• Bu auretle on bin li
radan fazla taaarruf elde edilebilece
ii ve bunun muallimlerin kıdem zam-

mina tahıis ohınacağı ümit '.'diliyor. 
Muallimlerin mesken bedellen karJı • 
lığı olarak ise bütçeye tahsisat kona
maınııtrr. Bunda.a 
10nra 934 yılı .
çesinin mü:zakereai 
ne dvam edildi. Mr 
arif bütçesinden hBJ 
)anarak llütçenin Yİ 
layet kıtmı müzak< 
ıresi yapıldı, mütea· 
kıben belediye ve 
fevkalade bütçeler
de müzakere ve ba· 
zı maddelerin mü · 
zakeresi tehir edil· 
mek suretile heyeti 
mnumiyeleri dünk;' 
nüshamızda yazdı - Liitile Bel.ir H. 
ğanız yekUnlarda 
kabul 1>lundu. Abdülkadir Ziya Bey 
Şehir Tiyatrosu, Konservatuvar, Ka • 
raağaç müesseseleri ve Darü18ceze 
mülhak bütçelerinin müzakereleri 
kaldığını söyledi. Bunların da miizake 
reai için içtima bugün sa.at 13 buçuğa 
brrakıldı. Mecli .. cumartesi günü bu 
içtima devresini bitirecektir. 

• •• FELEK 
Bır karım şayanı dikkat 

Faik Bey dün kendisini ofute ziya· 
ret eden muhanirimi2in sualme tahıi 
qleri için lıtanbula geldiğini ve bilTe
oile ofİI müdürünü ziyaret ettiğini söy
Jemiıtir. 

, 
teklifi · 

Edremitli bir kariimizden inkı
lap penatitüsünün dersleri hakkın
da fU tayanı dikkat mektubu al -
dıni: 

llluhte-rem Felek Bey, 
• Sizden bu mektubumla büyük bir 
'te önayal. olmanız için ricada bulu-
11<>cağun. Malıimanuz olduğu oeçhile 
lnl.ıltip Enııtitüaü deralere bQflamıı • 
lır. Bu denlerılm ancak l.tanbulda 
6ul'11lan ;yiil<Mlı tah•il gençliği iatila • 
de etmal.tedir. Halbul.i bu devreyi 
1<>haili daha evuel i1rmal edel"f!k oa -
hının dört bucağma yayılanların isti -
~~eaini temin için ennitü'de okutu • 
'V1t derslere ait notların l.itap halin • 

_ ~i:, neıri mü~ün değil midir) Bu va-
1ıok; JIGPGCagrnl% neıriyat ile bu iJin 
1- kate isaline çalıımaluını:a? Not
ınü'" ~manren l.itap halinde neıri 
A;:::::n olm~a bile bunların hergün 
BtzMte;::;'-:ıtle gazetelere tebliği ve 
mümkün dn '!~1 bunların aynen neıri 

eırı miJ" 
Bu hıuu.ta - ır •.• 

rrrn kadınları h::;:ereceırmı:a altika • 
mahalline ma. 1 ,,eden dalıa lıula 
1.~. ru olaca • L • •lllUft'ci imanım Llard gına 1Ccınaatım 

ır. 

Hürmet ue R:ıtlfllar I - .,. , e enaım. 
o A. H. 

F~ ~·,~-n~:.~~Ya gitti 

<>fi.ter tetkilitı t-ruaıımaclan kat'i 
Ye tef~ı. maliimet alm"" kabil ol· 
nuyacagı •nlaıılmald:adır. 

Sovyetlerin Suriyede ticareti 
Suriye ve Sovyet Ruaya arasındaki 

iktısadi münasebet 10n Zamanlarda çok 
İnki1af etırıiıtir. 

Son Suriye istatistiklerinden anlatıl
dığına cöre Sovyet miina&ebatı tica -
riyesi Suriye için birinci derecede 
mevki almaktadır. 

Tutun kongresinde görU· 
şulecek meseleler 

'Ankarada toplanacak tütün kongre. 
ııine iıtirak edecek murahhaslar için o
danın gösterdiği namzetler dün vilaye
te bildirilmiıtiı. 

Diğer taraftan ticaret od.ınm tütün 
ihtisao komiıyonu bir i.çtimaa davet e
dilmi,tir. 

Ankar• tütün kongresinde ıu mese· 
leler görüfiilec:ektir: 

1 - Muhtelif nuntablarmında tü
tiin alımlarında cari olan öri ye taamül, 

2 - lııkarta ve i*onto muameleleri 
ve Dtihaleleri, 

3 - Muhtelif mmtab!vda ekinci
nin tiitünü ne auretle iılemeıinin alıcı 
balnnunclan doğru olacağı, 

4 - Her iki tarafın karırlıldı dilek
leri. 

d" . a uy- e ç. •ııne tayin • 
tlnı" olan esbak Parıı Büyük .; .. 
. ~i Bey hükı'.lmetle temaı etmeİ, ısı 
~tnamesini almak üzere dün ..... :ı Bir meslekta•ımıza nişan .. nı.....,. gitmiıtir. -~ y 
" Stamboul gazetesi müdiirii ve baf • 
ı eni seyyahlar bekleniyor muharriri Mösyö PieJTe Le Coff'a Yu- ı 

AL - coalavya knlr hazretleri tarafından, Yu-
1. ~ bandıralı General von Steu- ıroalavy iıfa · • • hizm tlerd do-
"."". vapurile martın 19 uncu günü ıeh- la Sai•Y• etügı e en 
.,__,_ .. YI • nt • Sava ni""nının Commandeur 
--•0<2e 300 kadar seyyah gelecektir. rütba , .. Bund 

21 
A . . _,._ dı .verilmiştir. Meslektaşımızı teb-

v . an sonra martta quıtarua '"' e erı 
ı.i':urile ""1rimize bir kaç yüz kİJilik 1 z. 

1 P ~Yyaiı kafileoi celecektir. Bu va - K•••k ll•llerler 
ti::"d liman.ruza ilk defa olarak celcli • 
ı...~nbvapurc1a hiikiimet erkinile mat· fsviçre sefiri Mısıra gı.ttı· 
Plır ,d· ~ ?'Y ziyafeti verilecek ve va-

gez ınlecektir. * lniçreni.n Ankara sefir· M'" .. 

H 
H . M . ı osyo . ade • h ~~ artin ıeyMıat için Mıııra git. 1 

meı ayratın mııtır. . 

Şub t ) ki * İnhiarlar muiuuebe müdürü öl-a ay 1 arı dü - inhisarlar umum müdürlüğü mu- ; 
L. lstanbul evkaf .. d .. · · h h -'-- ""d"' ·· 1 Berbe ,.._,.....tın ba mu urıyeti ademei aseue mu uru atepıuı rynn E-
t-._-:··· '" t aylıklarını ftnlle.. b fendi vefat etmM.tir. lst-an efendi mem-:-aıttır M L.__ ge aı- ., .... 

.. • emurrarın mart. maatları bir leketimizde tanınmıt bir riyaziyeci idi. 
Ai •. . . ........ . .... 

Biz böyle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

Ca:fteler /ştanbal üniııer•ite -
sindel.i imtihanlar hakl.mda eııas· 
lı kararlar ittihaz. eedilmel.te oldu
ğunu yazıyorl~.ı-. B.a lıararlara gö
re Hul.uk fal.ultuınde imtihanlar 
yalnız. haziran deeuresinde yapı _ 
laCGk IJe bütün derslerden ıreçip 
te mazere-tine binaen yalnı% bir 
deraten geçemiyen talebe eylıil 
deuresinde diğer bütün derderden 
imtihan ııermoğe mecbur edilecel.
tir. Haziranda talebenin İmtihana 
girmui mecburidir. Eylıilde ancal. 
haatalığı dola;yıaile hiç bir imtihan 
11eçenM;yen talebelerin imtihanı ya. 
pılacaktır. 

Filhakika der.lerin bir b!oc ha
linde teltikl.i edilmui çol. mantı-
1.i bir harekettir. Çünl.ü program. 
lardaki bütün l.urlann biribirile a
lôk<Uı uardır. Bugün hukuku idare 
ile hal.ahu medeniye ue ;yahut hu. 
kuku düuel araaında bir müna
~bet olmadığmı kim iddia edebi • 
lir. 

Hul.ul. bir lıüldür. Diğer bü
tün der•ler onun fUbe1eri, 
daha doğrusu ıuuıılarıdır. Bina • 
enale;yh bir ;yerde bir sakatlık 11ös
teren talebenin diğer derslerden 
geçse bile, onları pel. İyi anladığı 
neticuine uarama;yız. O talebe ça
lıfkan bir talebe idiae, döndüğJ der 
si de bilmesi lti%undı, o talebe -ki 
bir talebe İıe, bu döndüğü dersi de 
anlaması laz.ımdı. Diğer dersler • 
den. ıreçnresine bell.i çalrıl<anlığı 
zel....,, yardım etmiftir. Fakat çol. 
ku1111etli bir ihtimalle fansının bun
da bir tesiri olmadığını ncuıl •ÖY
leyebiliriz? .•• ilim bir hal.ilıattir. 
Bir piyango değildir. Şansın ilim 
üzerindcl.i tesirini asgari hadde İn· 
dirmek lazımdır. Binaenaleyh bir 
talıım talebenin aleyhinde de ol
sa bu bloc imtihan .idemi mem • 
lekettelıi ilim •eviye.si. ifin mühim 

bir hizmettir. Bunu i~ merbut 
Türk gençliiinin, gene l.endi men
faati nol.tai nazanndan hararetle 
karfllayacağına fÜphe yo/rtur. Bu 
auretle ilim Speculataion'u orta • 
dan 1.all.mq olar. Aurupa üniuer· 
sitelerinden bir kısrrunda da bu u
•ul uard.ır. Me,.elti Brül.ul üni • 
versitui a3'lli va.ziyetteclir. Bunun 
için l.auuetli gençler yetiıtirmek • 
tedir. Aurupada yalnız orada , bir 
dersten dönünce diğer derslerden 
de imtihana gİrmel. rneeburiyeti 
uardır. Çünkü bir fal.ültenin ders· 
!eri araaında dehşetli bir müna -
aebet ırörülmelıtedir. lstatislilı ô • 
leminde çal. büyiik bir meııl.ii O· 

lan "'Mütabaloat nazariyesi,, aaye
ırinde bugiin isbat edilmi#ir l.i bir 
ticaret maktebinde imtihana giren 
talebelerin "11.tısat,. dersi ile (Ri
ytı%İ)'e) derainden aldığı notlar a
rasaıda çok •ıkı bir münasebet 
uardır. Ondan kuuvetli not alan • 
lar, diğerinden Je kuvuetli not al
mqlardır. Çünl.ü z.ekti ue çalJf'"a 
iki.inde de ayni teBİrİ yapar ue ay· 
ni neticelerin istihsaline yardım e
d<Jr. 

Bintttnale;yh bu usulün bizim Ü· 
niııerıritede de tatbikini çok yerin
de buluyoruz. Yaln,u: omlayama • 
dığrmı;a nolıta eylıil deurui imti· 
ltanlannın lıaldınlmaaı l.e;yliyeti
dir. Neden buna lüzum 11örüldü? 
Bir talebe bell.i htniranda lôzım· 
geldiği l.adar /eendisini hazırla:ya
mamlflır. Bu ..hepten dolayı ne • 
den kendiaine tel.rar bir sene ol<u· 
nıak mecburiyeti talımil e • 
dil.sin? Bir talebenin bir ıene ha· 
yahnı kazanamaması ve tamamen 
müstehlil. meul.iine dü1mesi o ta· 
lebe için ııe memleket için ne bü· 
yül. zarardır. Eylul deureai im
tihanları ipka edilmelidir. 

Biz böyle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

• 

HAFRiYAT 

Yeni duvarlar 
Daha çıkarılıyor 
M. Memboury hafriyat 
yerinde bugün tetkikat 

yapacaktır 
Sultanahmette inıası k~rarlaşhrıfan 

yeraltı aptisaneleri için hafriyat yapı
lırken Hipodroma ait olduğu ıöylenen 
duvarlara teıadüf edlidiğini yazmışhk. 

Aptisaneyi asıl kana!hn•yona bağ
lıyacak olan tali kanaliza•yon için ya· 
pılmakt.a olan hafriyat sahasında da bu 
durvarlarla alakadar inşaat bakiyesine 
teıadüf olunmaktadır. 

Sultanahmet paıiunın köşesinde 7U• 

hur eden duvar aluammın Hipodro • 
mun kralın oturmasına mahsus kısım 
olduğu kuvvetle iddia edilmekle bera
ber, Y erd>atan sarayı civanndan çıl'<an 
inpat bakiyeıi.nin Hipoclnımla alaka
dar olup olmaclıiı beııüz tahmin ed"Je• 
memelotedir. EAuen bu kıaımda zuhur 
eden ve kanaliasyon mnelesi t&rafm
dan kanal için lüzınnlu olan kısmı yı
lulmakta bulunan duvarın Otmanlı dev· 
rine ait olduğu anlqıJmrıtır. 

Ba kının Oanıanlılar tarafmdan ya• 
pdan i~ temel olarak kullanılımı 
ohnMı muhtemel duvarlardır ye ho
rasanla , kireçle İDJ& edilmiıtir. Bu lcıs
nwı altında da gene hora..,, ve tuğla 
ile İni& eclilmiı duvarlara teudüf olun
muıtur ki bunların Bizans devrine ait 
yeti tahaldruk ebniştir, fakat Hipod
roma aidiyeti tesbit eclileınemİ§tir. 

Müzeler müdürü Aziz Bey Hipod
romun buralara ıı..dar devam ettiği tah
min eclilemiy.,ceğiııi söylemektedir. Maa
moıfih park köıesinde çıkanlan duvar
ların aQemından olduğu muhaklmlı: ad
dedilm ... teclir. Burada hafriyat icrası ka 
nalizasyon ıirketi tarafından müfkül ııö· 
rülmüt ve yapılan sondajlar olduğu ııi· 
bi bıralularak kanalizaayon için baıka 
iıtikmnet tayin edilrniıtir. 

Tüftôyede bulunan tanınmıı '· Bri<e· 
ologlarclan M. Memboury bugÜn bu sa
hada tetkikat Yllpacalrtır. M. Memboury 
bulunan alnamın Hipodroma ait ol
ması ihtimalini müııteb'at gönnektedir. 

BELEDiYEDE 

Mahalle işlerinde 
Alınacak harçlar 
Şehir meclisinde bugün 

tarife göriif ülecek 
Umumi tehir mecliıinin bugünkü 

içtimaıncla belediye te1'Dfatı olan yer
lerde muhtar ve ihtiyar heyetlerinin liğ 
vından sonra belediyeye intikal eden 
hıi.zmetier mukabilinde alınacak ücret 
ve harçlara mahsus tarife müzakere e
dilecektir. 

Tarife, mebus i.ntihllbı itine ait ilk 
hianctleri, belediye intihap encümen • 
lerini ~ itini, ölüm vukuatı için 
verile~. ilınüh.Deıteri, adoere çağın
lanlar ıçın yapılac.k tebJ;gata ait itle
ri, as.kere ~ınlanlann yoklamalarına, 
ıubeye teslan ..., sevkine Mı itleri, fa
lııir ve muhtaç asker ailelerine yapıla
cak yardım h ... kındııici taodikleri, yok
lamada kayıt hari<İ ç•ıuı hayvanlara 
ait zabat varakalarmın t&ıdilı:lerini harç
tan ist•na ebnıiftir. 

Nakli hane ilmühel>erleri, misafir
lerin ilı:amet ilmühaberleri, polis ve jan
clanna tanhndıuı bu vazife ila edilece· 
ğinden harç}ııı aliıl<uı cöriilmemôttir. 
Sayım vergioi tahMdmlnına esu ola -
cak itleri İhzari.le bina ve arazi ı..briri 
itleri de harçla alakadar .ddedilmanit
tir. 

Veraset ve intikal vergia.i iflerinde, 
efradın müracaat ve btlebi üzerine ve
rilecelı: ilmühaberler 25 kuruı harca ta
bi tutulmaktadır. 

Tahsili emval kanununun tatbikatı
nı da vergi ve resmin temini tahoili i
çin iıfa edilen vaziieler>den cörülerd< 
harçtan istiana edilıniıtir. 

M ütekaidin, eytam ve eramil maaı
lan için y..ıamalarcla, 200 kuru,a ka
dar bir l"Y alınmıyaaıktır. 201 den 
499 kuruıa bdar 10, 500 den 2499 lcu
ruıa kaclar 20, 2500 den 49S9 kuruta 
kadar 40, 5000 kur11§tan 7499 kuruta 
kadar SO. .,... 7500 den 9999 lmruıa ka
dar 75 ve 10000 den yukarmna 100 
kuruş alınacaktır. 

Tütün alımnıa ait qler de harçtan is
tisna edil.mittir. 

lkametgifı ilmül.berleri, ahaliden 
fakir ve muhtaç olanlara verilecek ( &· 

kir ve ihtiyaç ibnühaberlerı de harçtan 
muaf tutolmuıtur. 

Tapu iflerinclen; it gayri menkulün 
Nltıpna taaıllük etbği takdirde, satılan 
cayri menkulün satış bedeline göre 100 
kuruttan 2500 l<uruıa kadar harç alın.:ı
cakbr. 

Zehirli gazlara karşı 
Dahiliye vekaleti, fdürde yapJacal< 

yeni İn§aatta birıaL.rm altında zehirli 
gazlardan lıorunınak için mahzenler yap 
tınlmasmı tavsiye etmiıtir. 

Bu huırnta tetkilmtta bulunulmak· 
ta Ye ıehir meclisinde bir karv alın • 
makla beraber bunun mecburi tutulması 
için bir kanun istihsali teklif edilmesi 
dütünühnelrtedir. 

Doktorsuz gemiler 
Kar.denizden gelip Büyükdere ida

resinde ııhhi muamelesini yaptınnış 
olan t.ı.ipAz ro•cu gemilerinin de, Ça
naldcale yolu ile gelen tabipsİ% cemiler 
gibi; Mannara denizindeki limanlarda 
pratika muamel.,.ine tllbi tutulmıyac""· 
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rpan 
Seyyah! 

Seyyah nasıl adamdır. Meramı 
nedir, niçin gezer? 
Aramızda seyyahı, hila ke~kül

lü, saçı sakalına karısmış kirli b:r 
derviş bozuntusu zan~edenler yok 
değildir. 

Eski devirlerde tekke ve zaviye
lere fermanferma dolan şeyhler 
adam olmıyan müritlerine çırağ 
verır: 

- Haydi, yola çık, çile doldur! 
Derlermi' ve onlar ellerinde asa, 

sırtlarında keşkül, çöl demez, um
man demez, yaz demez, kı' demez 
diyar diyar gezerlermiş. 

Artık tesadüf etınediğimiz bu 
tiplere eskiden (seyyah) derlerdi. 

Şimdi de şehir sokaklarında ha
zan başı kabak, baldırı çıplak, bir 
elinde sopa bir elinde koca bir def. 
terle· dolaşan ate,ten çıkmış bakır 
gibi yanık ve kavruk yüzlü insanla
ra tesadüf ediyorwı. 

Kartpostal aatıp dilenerek yir
minci asırda ülkeleri tabanla tepen 
bu adamlara da bazıları (seyyah) 
ismini Yerirler. 

Fakat bugünkü mi.nada seyyah 
aefalet ve dilenciliğin ifadesi de
··ıd· g:. .. ır. 

Seyyah, yerinde, yurdunda haya. 
tım kurmuş, itini yoluna koymuf, 
muhitindeki zevk ve eğlencelere 
kandıktan sonra dünyanın batka ta 
raflarında gönül eğlendirecek, göz 
oyalayacak batka eğlenceler fev
kaladelikler görmek için rahat, en
ditesiz bir yolculuğa çıkan mes'ut 
zengin ve sıhhatli bir adamdır. 

Almanyanın mamur bir tehrinden 
Londranın müreffeh hayatından, 
Nevyorkun en yüksek medeniyet 
alemlerinden bu maksatla ayrılıp 
yola çıkan bir seyyahı mefgul et
mek,eğlendirmek ve bu vesile ile ce 
binden markını, dolarını, iaterlini 
çekmek için ne yapmalıdır! 

Bunu yaptığımız gün Berlin cad
deleri lstanbulda açılmış, Taymis 
rıhtımları Boğaza uzatılmıt ve ltal
ya yolları Istanbulun etrafını ku
tabnı,, Nevyorkun konforu içimize 
girmit olacaktır· 

Burhan CAHIT 

ŞiRKETLERDE 

İlk seter 

ispanyaya, doğru 
seferler batlad1 

Anupa poıtalannı yapacak ilk 
Türk yapanı dün Jmıanımızdan hare-.ı 
Ut etmİ!tİr · Yelkenci zadelerin Enu- ~ 
nrm npuru hu ilk oeleri yapmai• t } 
sis ediJ.ıni§li. En lülaı ve büyük Tiirlo 
vapurlarmdan biri olan Erzurum dün 
alıtam 1imanıınnclaıı Karadeniz Türk li· 
manlmma haieket etmittir. . . 

V"""r Varna Ye Burgaza uiradık- ıs 
tan sonra 22 martta limanımızdan ge• 
çerek doğru Valanaiyaya gidecektir. Va 
pur V ali.naiyadan sonra Barselon, Mar· 
oilya ft Ceneveye uğrayarak avdet e • 
decektir. 

Ba -talıırda hem yük, hem de yol
cu nırıldedilmektedir. İspanya postalan 
Jiclip gelme 20 gün devam edecektir. 
llıinci poatayi Bulgar Seyriıelain ida
rMİnin Mari Lüiz ..e ondan sonraki pos 
ta,,,; Vatan vapuru yapacaktır. 

Bu ilk seferle Tiiri< - Bulgar mÜt· 
tdıit vapurları idar""i faaliyete geçmiş 
olmalı:ta.dır. Türkiye, Bulgarrstan, Is • 
panya, Fransa, ltalya seferleri munta• 
zam bir tefolde yapılacaktır. 

1 BORSA 1 -------(lı Bıuıkaomdan alınan cetveldir) 

14 Mart 1934 
Akı am 

lıtikrular 
f•tikl"a%1 dahili 96 
1933 l•tilcruı 98,75 
Şuk O. Y •ilan 2.80 

Fiyatları 

TahYilit 

Onitürk 28 85 
~ ıı ·2s 

- ili 28,35 
Glbortkler a 
Baint U,71 
Türkiye CimhUri 
)'et Bank••• 63 

T. ••.lceriye 
El•ktrlk 

Tram.•a7 
Tü•el 
Rıl.b• 
Müıne.all 

" 
11 
111 

ESHAM 
ı, a •• D. .. "•- 10 i T.ı.r •• 
" ,. Ha•Uİ•• 10 T erkea 

" , Müe••İ• 108 • Çimento 
T;•••Y 42 f. ittihat dey. 
Aaadolu Hiau 25.SS ! Ş.,.k dey. 
Sir. Ha,.riy• ti Bal1• 
Reji. 4,15 Şark m. ecu. 

ÇEK FIATLARl 
Parİ• 12,06 i Prai 
Loadra 6~·1 Viyaaa 
Nüyork 7925 Berlln 
Milano 9,.25.'>.-i Madrit 
Atil"- ~1,29 Bel ırat 
CeneTre 21560 Zloti 
Brüksel 3,4'lıC Penso 
Amsterdam 1,17,:fl Büt.rett 
Sof ya (, 1,61 Mo•lc.ova 

NUKUT (Satıı) 
IC.u.r•ı 

ZO F. Fr .. 11x ı69 ı şııı •. A•. 
1 Dolar 124 1 Pe••ta 
1 lsterlin 646 1 Mark 

20 Liret 2ı4 1 Z,.loti 
20 F. Belçika ııs 20 Ler 
ZO Dr•a_,,ı 24 20 Dinar 
20 J. lı•icr• ili 1 Cer•?•iı 
.. Le •• Z4 1 Altrn 
21 Kur. Çek. ıo& l Meı;. Ji7e 

•. .,. --
~-

17.71 
54,60 

48 
49 

il 
ıuo 

ız,65 

ı9 
ı,65 

1.511 
3,15 

19,11 
... 35 

1,99,96 
5,8ı,75 
34~5 

4,2ı 

3,88 
79,56 

10,93,50 

ıc.,. .. 
Z4 
ıı 
49 

23.SO 
21 
53 

~-
932 

Jll ı 2 
Z37 
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' Fikirler 1 

Neşriyat bayileri hakkında bir teklif 

ICUa..&.& _..,..,..,.r;a; 
"Kübizm,, in giremediği 

yeri .. 

HİKAYE 
Üzerine sık sık dönmekte ve ha- ı 

tıra gelen bütün çare ve tedbirleri 
saymakta hakikaten fayda bulu
nan eski bir derdimiz var: Tasra 

bir çok işleri arasında kitap satışile 
me,gul olamayacaklar ve gelen e· 
sederi bir kenara yığmak ve tozlan
dırmaktan başka bir şey yapamı
yacaklardr. 

Her tarafı saran "Kübizm" il
letinden bahsediliyordu. Aparlı· 
manlar kübik .. Ev eşyası, sandal
yesinden gardrobuna kadar kü
bik •. 

Büyüğü dururken .. 

kitap bayileri meselesi. , 
Mevzu üzerinde fikir yürütmüş 

olanların hepsi bir noktada mütte
rektirler: Taşra bayiliklerinin bu
günkü vaziyeti memlekette kitap 
satışının bu kadar dar bir çerçeve 
içinde kalmasının ba,Iıca amilidir. 

Filhakika okuma bilenlerin ve 
okuma ihtiyacının git gide arttığı 
bir devirde gazete, mecmua ve ki
tap satıtının artmak şöyle dursun 
azalmış olmasını ancak ha.sılan e
serlerin memleket içine dağıtılama· 
ması keyfiyetinde aramak lazım
dır. 

intişar eden türkçe kitapların ek
serisini lstanbul piyasasında ve 
hatta basıldığı veya tevzi edildiği 
kütüphanede bulmak mümükün
dür. Bir kısmı birkaç mühim şeh
rimizde tedarik edilebilir. Pek kü· 
çük bir kısmı da 20,30 ,ehir ve ka· 
sabaya kadar yayılmak taliine maz· 
har oluralr. 

Halbuki kitap ve gazeteyi oku· 
yucunun ayağına kadar götürme· 
dikçe satılmadığından şikayette 
hakkımız olmaz. Bahusus ki bizde 
posta vasıtasile kitap sipariş adeti 
hemen hiç teessüs etmemiştir. Ve 
esasen bu vasıtaya müracaat ede· 
bilıneleri için karilerin çıkan eser· 
!erden muntazaman haberdar edil· 
meleri icap eder. Halbuki kitap 
satışının azlığı kitapçıları büyük 
ilan masraflarına girmekten menet· 
mektedir. Bu bir fasit dairedir ki i
çinden ancak muntazam bir Anado 
lu satış teıkilatı yapılmakla çıkıla
bilir. 

Kitapçı ve mecmuacıları Anado
hı bayilerile doğrudan doğruya 
münasebata girişmekten meneden 
taraf bunlardan pek çoğunun ne 
eseri iade eden ve ne de parasını ö · 
deyen bir takım dolandırıcılardan 
ibaret olmasıdır. Ve hatta içlerin· 
de dolandırıcılığı bir sanat haline 
getirmiş olanlar ve ayni kasaba
dan muhtelif isim ve adreslerle mü
racaat ederek kabil olduğu kadar 
fazla kitap ve mecmua getirerek 
satmak ve parasını yemek suretile 
geçinenler de vardır. 

Aralarında pek namusblan da 
bulunmakla beraber bir çok meslek 
ta~larının fena şöhreti taşra bayi 
te:kilatına karşı neşriyat müessese. 
seferinin emniyetini azaltmaktadır. 
Ve e3asen emniyet ve hüsnü niyet• 
!erini israf etmiş olan müesseseler
Je bunun acı~ını çekmekte gecik
memişlerdir. 

Sonra, en namusluları da dahil 
olduğu halde, taşra bayileri mes· 
!eklerinin İnceliklerini bilmezler. 
Satılacak kitap ve mecmuanın ko· 
kusunu alıp, takip etmek, getirt· 
mek adetleri değildir. Ancak ken
dilerine gönderilen neşriyatı sat· 
makla iktifa ederler· 

Tafra ~"hsını emniyet altına al· 
mak derhal satışı artırmak ve bu· 
suretle 'furk eserlerinin ..tirajını 
yükseltmek neticesini verecektir. 
Bu emniyet tesis edilmeden bugün
kü vaziyetin düzelmesine imkan 
yoktur. 

Mesele üzerinde ortaya bir çok 
fikirler atıldı, bir zamanlar posta 
tefkilatına satıf vazifesinin de veri
leceğinden ciddi olarak bahsedil· 
di. Fakat tahakkuk etmiyen bu te· 
şebbüsten müspet netice beklene
mezdi. Çünkü posta memurları, 

Bence bu hususta yapılabilecek 
en ameli iş kitap satış bayilikleri· 
niıı halkevlerine verilmesiair. Bu 
suretle kitap ve mec~ua sahipleri· 
ne en emin bir satıf vasıtası temin 
edilmiş ve her nevi neşriyatın hal. 
kevlerinin bulunduğu muhitlere ya
yılmasına imkan verilmiş olur. 

Halkevleri, satış üzerinden ala
cakları komisyonla bu işle meşgul 
olmak üzere namuslu ve fakir 
gençler bulabilirler. 

Bu suretle, her sene sayısı artan 
lıalkevlerile, memleketin bayi tet
kilatı da her sene kendiliğinden 
geni~leyecektir. 

Ayrı bir bayi şebekesi vücuda 
getirmek pek büyük sermayeye mü
tevakkıftır, ve bu iti üzerine i\la· 
cak hususi bir sermayenin çıkması· 
nı ümit edemiyeceğimiz gibi şimdi
lik bu kadar ağır bir yükün devlet 
bütçesine yükletilmesini de isteme· 
yiz. Halkevleri bu geniş satış şebe
kesini en -emin ve en ma&rafsız bir 
~ekilde vücuda getirebilecek yega. 
ne münasip teşkilattır. 

Bu müspet teklifi alakadar ma
kamların dikkatine arzediyoru.m. 

Yaşar NABi 

Teşekkür 
Sevgili annemin vefatı dolayısile 

gerek bizzat cenaze merasimine iıtirak 
eden ve gerekse telgraf, mektupla ke
derlerinüze iştirak suretile bizi teselli 
etmek lutfunda bulunan muhterem dost 
larunıza teıekkürlerimrzin iblağına yük
sek gazetenizin tavassut etmesini rica 
ederim. 

Bilecek. meb""u: Saim 

TEŞEKKOR 
Mülga Darülfünun kimya müderrisi 

Doktor Cevat Maııhar Beyin nagihani u· 
fulü ebedisinden mütevellit teessüratı a· 
mikamaıza kemali samimiyetle iştirak e
den fen fakültesi heyeti talimiyesile aske
ri ve mülki talip ve talibatına ve diğer 
zevatı kiramın her birine ayn ayn te
ıekküratı vicdaniyemizi kemali saffet'le 
arz eyleriz. 

Merhumun zevcesi Letnan 
Merhumun biraderi: Askeri Liseleri E· 

debiyat muallimi Mehmet Emin 
Amcazadesi Muzaffer ( 14455) 

MOESSIF BiR ZIYA 
Ziraat Bankasında ve Mülga Maliye ne 

zaretinde muhtelif memuriyetlerde bulun 
muı olan inhisarlar muhasebei umumiye 
müdürü ve mektebi mülkiye muallimle
rinden lstapan Arabian efendi vefat et. 
mittir. Merhumun istirahati ruhu için cu .. 
ma günü oaat 14 buçukta U.küdar'da 
Fıstık ağacında, Selamsiz ermeni kliıe
ıinde ayini ruhani icra edilecektir. işbu 
ilanın davetiye makamına kabulü ve h· 
tanbul'dan gelenlerin saat ondöi't vapu· 
rile teşrifleri rica olunur. ( 14476) 

ISTANBUL BELEDiYESi 
~ .. J,;.. Tiyatrosu 

Bu akfam 
saat 19,30 da 

'STANBUL 
EFENDiSi 

Yazan Müsahib zade 
Celal 

Umuma. 
Pazartesi günü köksüzler 

1212 

Resim, baştan başa kübik ... O. 
yuncaklar bile kübik! Sade oyun· 
caklar mı? Pastacı dükkanlarının 
camekanında, kübik pastaların en 
vaı ... 

Bir gün gelecek, selamı bile kü 
bik tarzda alacağız. Kübik şekilde 
opuşecegız. Kübik usulde, evle· 
nenleri duyup işideceğiz. 

Hasılı, kübiklik, hayatımızın. 
her r.afhasına sokulacaktır. Eğer 
o zamantı kadar, . kübizm modası 
geçip te mesela fütürizm salğını 
başlamazsa daha pek çok tuh~fhk 
!ara şahit olacağımıza şüphe yok. 

Biz böyle konuşurken birisi de 
di ki: 

- Kübizm, her yere girdi, fa
kat nakil vasıtalarına nedense gi
remedi. Kübik bir vapw.-.ımuz, kü
h<ik bir tramvayımız, kübik b'r şi· 
mendiferimiz yok... Acaba ne· 
den? 

Ben atıldım: 
- Devrilir de ondan... Kübik 

satıdalye de devrilir amma, insa· 
nın bir yeri sakatlanmaz. Halbuki 
kübik va·pur, küb:k fİmendifer, 
kübik tramvay devrilirse içindeki· 
ler ya boğulur, ya ezilir!... 

M. SALA.HATTIN 

YENi NEŞRiYAT 

Akbaba 24 sahife 
iki aydır, yirmi sablleli nef'd bir Av

rupa mecmuası gibi çıkan Akbabanın 
bugünkü saynı, deha güzel ve müte • 
tekamil çılmıııtır. 

Akbaba, bugün mündericatına dört 
·sahife daha ilive ederek 24 sahife çık· 
mııtır. Bu 24 sahife içinde haftamn 
bütün hadiseleri zarif karikatürler, iti
nalı yazılarla teobit edilmiştir. 

Bugünkü Aıkbabada (Mebusluk hül· 
yası) isimli hikaye ile (Demir karyola) 
ruz. Bundan başka beı hikaye, iki şür, 
serlavhah Eı:krayı lezzetle okuyacaksr • 
nız. Bundan baıka beı: hikaye, iki şiir, 
üç makale, otuz fıkra, ahretten telgraf· 
!ar ve pek çok resim vardır. 

Bilhassa (Fener • Galatasaray) kav· 
gası ile F enerbahçe klübüne verilen ce
zalar hakkındaki karikatürler çok ırü· 
zeldir. Okuyucularımıza tavsiye ede • 
riz. 

Afrika vahşileri arasında 
Afrika vahıileri arasına düıen ve u· 

zun seneler vadı§ilerle beraber hayat sÜ· 
ren Nuru il adı Bey ismindeki bir deniz 
zabitinin bu meraklı ve heyecan dolu 
ıergüzeft ve macerasım tasvir ·eden bu 
eser Maarif kütüphanesi tarafından for. 
ma forma neJredilmeğe başlanmıştır. 
4 üncü forma çılmııflır. 

Bedi Vecdet Bey tarafından Tünü. 
yede ilk defa yazdan ve tefrikası es • 
nasında büyük bir alaka ve rağbet ka· 
zanan bu eseri tav-siye ederiz. 

Resimli şark 
39 numaralı maııt niisıl:ıası üç renkli 

gayet güzel bir kapak içinde çıkmı§trr. 
Cenap Şahabeddinin ölümü, Aramiler, 
Tiiı<k ve Iran tarihinden bir lavba, Af· 
rika hayvanlarr, neler btlir, Uyuyan kral 
lar, Bir dansözün hikayesi, Edirne me• 
zarlıklannda Pertev Pap, Alanya kü
tüphanesi, gibi kıymetli yazılar vardır. 

Sıhhl ögUtler 
Evvelce gazetemizde neıredilip her· 

kesin alaka ve istifade ile takip et· 
tiği "Sıhhi Öğütler,, muharriri bir ki· 
tap §eklinde basmıttır. 

Hayatta kadın, erkek, genç, ihtiyar 
herkesin bilmesi lazım gelen sıhhi kai· 
deler bu kitapta toplanınıştır. Her ai
lenin kütüphanesinde böyle bir kitabın 
bulu mnamasrnı bir eksiklik oaymz. 

Ni.bayet Ahmet Cemili evlenmeğe 
kandırmıılardı: 

- Yahu, otuz sekiz yaıına geldin. 
Bütün gençliğinden istediğin kadar İı· 
tifade ettin. Artık evlen. Sonrası pek 
geç olur. 

Halµkatte Ahmet Cemilin gençliği 
pek aade ıudan geçmişti. Yinni yaşm· 
da evkafa ginniı, çok yavaı terakki et· 
miş, nihayet çalıştığı şubenin muavini 
olmuştu. Ayda seksen lira kadar bir pa· 
ra kazanıyordu. Fakat bu para da ken· 
disine pek ala yetiş.iyonlu. Çünkü bü
yük ihtiyaçlan yoktu. 

Yalnız evlenir&e, ev idaresinin ağır 
olacağını tahmin ediyor ve başına ye
ni bir gaile almağa pek o kadar teıne 
görünmüyordu. 

Fak at pek o kadar ihtiyar olmryan 
annesi, y«kında öleceğinden bahsederek, 
oğlunun mürüvvetini görmek istedi -
ğini her ftnatta .söylüyor ve ev kur .. 
manın faziletlerini, nimetlerini, sevap
larmı sayıp sayıp bitiremiyordu. Konu 
komşu da bu fikirde idi. Nihayet Ah • 
met Cemil <günün birinde boynunu eğ
di: "Peki,, dedi. 

Kendisine Arif Sezai Beylerin büyük 
kızı Cavidan hanımı münasip gönnüş
lenli. Kızla Ahmet Cemili tanrştırmak 
için bir sofra tanzim edeceklerdi. Bere
ket vers.in, bu sofrada.lıtbuJunmak bir söz 
kesimi demek değildi, evvela büyü4cler 
evlenecek gençlerin intibalannı öğrene
ceklerdi. 

Hülasa Ahmet Cemil Cavidan ha • 
nmıla, Cavi.dan hanmım annesi ve ba -
bası ile, Cavidan •hanımın ~ük hem· 
ıiresi yinni yaılarında ele avuca sığ· 
IJl&z Handan hanımla yemek yedi. 

Cavidan hanım yİnni dokuz yaşla· 
rmda , çehresinin hatlan muntaz
fakat ciddi ve soğuk bir kızdı. Liıe tah
silini biıinniıti. Şimdi huıusi del'ller 
veriyor, bu suretle elbise para:sını çı .. 
karıyor,. yeni kitaplar utm alabiliyordu. 
Aldığı kitaplar öyle sevda romanları 
değildi, hepoi ilmi, felsefi şeylerdi. Bu 
kitaplar sayesinde Cavidan hannn ken· 
diıini okumuş bir kız addediyordu. 

Ahmet Cemil ise, izdivacı düşün • 
dükçe evinin biraz şen olması fikrinde 
idi. Çünkü şimdi annesile beraber otur· 
duklMı evde ve dar muhitlerinde hep 
dinlediği ıeyler ev ;,ı~d ve mahalle de· 
dikodularından ibaretti. 

Ahmet Cemil Cavidan hanımla ya· 
rnn saatin muhahaveresinden sonra, 
eğer bu kızla evlenirse kulaklarına bir 
kadın kahkahasının haram olacağını an
lamıftı. 

Zaten kendisi §en adanı değildi, fa. 
kat neşeyi seviyordu. On~n içindir ki 
gözleri gayri ihtiyari Handandan tarafa 
kaydı. Bu kız görünüşe nazaran mek· 
tehi filin bırakmıştı. On yedi yaşında 
bir mağazaya satıcılığa girmiş, şimdi de 
modi&tra olmuştu. Nereden kazandığı 
bilinemez -;.,eziyetleri ile pekala para 
da kazanıyordu. Annesi ve babasr kü
çük kızlarının böyle ulu orta mağazada 
satıcı oluşunu, hatta modistralığmı pek 
hazmedememişlerdi. Çünkü ailelerinde 
para kazanmak için dışarıda çalışan ilk 
kız Handandı. Fakat Handan para ka· 
zandıkça, sesleri de çıkmaz olmuıtu. 
Bilakis annesi iftihar etmeğe başlamış
tı. 

- Handan iıini bilir, diyordu. O • 
nun fikri otomobil •ahibi olmak, hizmet· 
çilere emretmek •. Göreceksiniz, o da o
lacak, o da olacak .. 

Hiç bir kız Ahmet Cemile bu Han· 
dan kadar şen 'Ve güzel görü ıvnemİ§· 
ti. Aralarındaki büyük yat fıirkını dü· 
şünmüyordu. Müteva-zr bütçesinin böy· 
le serbest yaşamağa alışıruş bir krzın 
fantazilerine nasıl kil.fi geleceğini de 
hiç hesap etmemişti. Varsa da, yoksa 
da o •.• 

Aile sofrasının ertesi günü bu itle 
mutavassıt rolü oynayan Zehra hanım 
Ahmet Cemilin intibalannı öğrenmeğe 
geldi. Zehra hanım güvey. namzedinin 
fikrini öğrenince Ani Sezaı Beyle ha. 
nmıınm bu fikre [mtiyen razı olmıya • 
caklarmı .öyledi: 

- Nasıl olur, dedi, büyÜk durur • 
ken küçüğü evlendirirler mi? 

Milliyet'in edebi tefrikası: 22 olmasın ... Ne kadar geç öğrenirse 
o kadar iyi ... 

bir gazete parçası:,, 
B'r kaza savuşturuldu 

KANLI SIR 
Ben, onun kalbimdeki hayalile 

avunabiliyorum. Şimdilik bu, ha -
na yetitir. lleriıi için, artık, kimbi 
lir ... 

Dün Ke9i9dağı eteklerinde feci 
bir kazanın vukuuna remak kal -
mıftır. Kazanın önüne geçen Hüs
rev Bey namındaki zatın fedakar· 

Annemin sözlerinden bir haki. \ 
kate erd:m: Miskinlere, zayiflere, 
ıysallara acınmıyor; hiddet edili • 
yor. 

Annem, Mestureyi sevmiyor, bı;
ğenmiyor değil; fakat onun sessız 
liğine, uysallığına kızıyor. 

Haksız mı? Ben de kendimi to· 
parlayınca, bunu görüyor, tasdik 
edebiliyorum. 

Zavallı Mesture, benim tarafım· 
dan bile himaye göremiyorsun! 
Halbuki senin insanı ılık bir bahar 
rüzgarı gibi saran şefkatin, sev • 
gin, samimiyetin, kalbe, ruha daha 
yakın, daha İnunisken, neye bir ku 
sur, adeta bir günah • bir kabahat 
addolunuyor? 

lığı ve kahramanlığı her türlü tak-
T emmuz 12 dir ve tebriklerin fevkindedir. Va-

Yazan: Mahmut YESARi 

mı gideceğim? Yarın Bursa ya gidiyorum. ka hakkında alman malfunat 9u • 
Görünıem, haber verirsem ne o Annenıin gözleri nemli, kızarık... dur: Cuma &abahı Ketite çıkan 

lacak? T uahf tey ! Çocukken leyli mek- bir seyyah kafilesi, ani bastıran bir 
O, muhakkaki mağmum bir te- tebe gitmiştim; annem, ta o zaman siste yollarını şaşırmışlardır. Sey • 

vekkül içinde Yatayor. Onun bu dan, benden ayrılığa alışıktı. Mek· yalılar, korku ve heyecan içinde 
mütevekkil hayatını karıştırmak • tehi bitirdikten sonra Avrupaya muhtelif istikametlere dağılmışlar 
tan, sükuneti bulandırmaktan kor· k gittim, senelerce kaldım. O vakit- ve içlerinden dört kiti geri dönme 

uyorum, ve buna hakkım var 1 d h uk 1 b 1 •· d' .. .. l · d d • mı? er a a genç, çoc sayı a i ir • gı üşunmuş er ıse e agın sarp 
M dim. Fakat annem, bu kadar mü - eteklerine düşmüşlerdir. Gittikçe 

•.. e~~~e~in 'Vaziyetinin değişti - teessir olmaz, bu kadar yeisli gö • kesafetini arttıran sis göz gözü gör· 
gını gozonunde tutmalıyım. rünmezdi. mez bir hale getirmit ve yü. 

Mektubum! hatkalarınm eline rümek imkanını da sel-b 1 b Peki, şimdi neden gizli gizli ağ-
g.~çerse; ~~ı,. on~n a irlikte gö. hyor? Acaba ihtiyarlıktan mı? betmiştir. Bu vaziyetten büsbütün 
rurlerse, muthış hır dedikodu, bir Bunu kabul etmek, benim hesabı • tel~a dü,en dört kişi önlerindeki, 
rezalet çıkacaktır. Halim Siretin görmedikleri uçuruma dog·ru yu" -
bundan ne kadar müteessir olaca- ma iyi ... 

d h Çünkü, aksi takdirde, benim bu rümeğe ve ayni zamanda da, nev· 
ğı malum değilse e, erhalde faz. gün.kil halime acıyor, ağlıyor diye midane etrafa seslenmeğe başla -
la ehemmiyeti vemıiyecektir. ceğım ! mışlardır. 

Fakat Mesturenin büsbütün ra Erkekçe hareket ettiğimi söyli • Bir aydanberi berayi tebdili 
Temmuz 8 hayatı. huzıırıı kaçacak! Bu da ne yen, beni takdir eden anneciğim; hava şehrimizde bulunan İstanbul 

Bavullarım hazır... Yalnız ne ticeli bir şey olsa... eğer bu, gözyaşlarının, bir iki dam lu Hüsrev Bey avlanma ve gezme 
gün hareket edeceğimi kararla,tıra Daha meyus, daha münkesir o- lası da Mesture içinse, beni min • vesilelerile dağ ve civarını karış 
mıyorum. Mestureyi düşündükçe lacağız ... Mestureyi görürsem bel nettar ettin. karı~ öğrenmiştir. Cuma sabahı, mu 
tereddüde düşüyorum. ki, benim de azmim kırılır, seya • maileyh te dağa çıkmağa karar ver· 

Onu, son bir defa görmeden; hatten cayarım. "Bir taşra gazetesinden kesile miş, fakat seyyah kafilerıinden ay. 
__ _,.o.,n .. a ..... ku,. .. ,.,u..,· .....,,h"'ir.......,h:::a:;b.::.er:....;:u.:.;la=tı""r;.;m;.;a;.;d;.;a;.;n;;.....:. __ H_a_y_ır_M_e_s_tu_r_e_n_i_n __ h,;;.;iç:.......;h;.;a;.;b;.:e;;.n;;.· .ı....:r~e;;.::k~h:::ii;:.:tı:,:.ra::...:d~e~f~te:;;:r~İ:.:n:.B....ı:,::a~ıı;;ıt;,;,ır;.;ı;;lm;.;;ııı._..,.:r..:.ı,.ıb:.:i:,.r ..ı.;:o~l ~ta::k::i:.ı:..e::;;tmiştir. Bi.@~bi-

Fakat Ahmet Cemil ~srar ediyordu. 
Zehra hanım dedi ki: 

- Peki anıma yavrum, ben nasıl gi
der de za .. allı Cavidana "•eni bcö;en • 
memiş kızını,, diyebilirim. -

O zaman Al>met Cemil kısa kesti. 
Dediği gibi olmazsa evlenmiyeccğini · 
söyledi. 

Fakat bizde kadınlar bir kere biri· 
ni evlendirmeği kafalarına koymaya gör 
sünler. Ne yapalım? Cavidan hanım 
kendini Ahmet Cemil Beye beğendire
memiş. Kabahat kimin? Kim bilir bel
ki Arif Sezai 'Bey de bira?. hoppaca o
lan bu kızlarını bir delikanlıya baş göz 
edip te hiç olmazsa mes'ul;yettcn bir 
ayal< evvel ııyrrlmak ta İsteyebilir. Zeh· 
ra hanım bunu kafasına k<.ıyunca, cv
velll. genç kızı yoklamak nıüııasip ola· 
cağını düşündü ve ak§anı çıkışında mo
distra mağazasının kapı9lnda bekledi. 
Han~ana meseleyi anlattığı zaman genç 
kız bır kahkaha salıverdi: 

- Ayol, babanı yennde bır ndaın· 
la naHl evlenirim ben? dedı. Sonra an
nemin her zaman söyledikler:ni bilir· 
sin. Bana otomobil laznn, hizmetçi Ja. 
znn .. O adam bunları evkafn: tozlu ına• 
•asından mı çıkaracak? Daha. •c·nra hay· 
di ben razı olsam bile, Cavidana ne yüz 
le bakarım? 

- Öyle amma krznn bir defa kafa· 
sına koymuf. Şimdi ben gidip ona ne 
anlatsam nafile .. Olursa H1lndanlıı olur •• 
Cavidanı istemem diY-;p iluruyor. Sana 
aşık mı oldu nedir? 

- Vah, vah, zave.lh yanrp tutuşu • 
yor ha .. 

Handan bir müddet düşündü. Sonra 
dedi ki: 

- Sen kendisine söyle.. Bir Jefa 
benimle ~onuşsun .. Ben ona vaziyeti an· 
latınm. . 

Ertesi gün Ahmet Cemil Handanı 
söz verdiği yerde bekliyordu. Handan 
seke ıeke geldi ve aşıkının koluna gire· 
rek )'.Ürüdüler. Yolda da anlatıyol'du ! 

- Azizim efendim, beni beğenmİ§ 
olmanız boıuma gitmedi değil. F akııt 
bu fikil"den vazgeçseniz gayet iyi olur. 
Çünkü benimle evlenirseniz, sizi mes'ut 
edemiyeceğimi pek ala biliyorum. Eğer 
beni bir azıcık seviyonş.nrz, sizden 
bir hizmet rica edeceğim. Siz gene Ca
vidanla evleniniz. Hem bu suretle ba· 
na her gün daha yakın bulunmuş o • 
1ursunuz. Benim eni§tem olursunuz. Ben 
arada sırada evinize gelir, biraz orta -
lığa neşe katarım. Ara sıra beraber 50-

kağa çıkarız. Ben size şen bik.iyeleı· an· 
latır. hetJ>iiremi güldürürüm. Bazen tav 
la, iskambil oynaTız. Canımızın sıkıl -
dığr zamanlar kalkar, hep birlikte sine· 
maya, tiyatroya gideriz. Sonra benim 
hemıirem a~ başlıdır amma, zekidir, 
size çok sadık bir zevce olur. 

Bu taraftan da emin olmak, bu za • 
manlarda mühim meseledir. Çocuk ya
parsınız. Hem ben ilk doğacak çocu .. 
ğunuza şimdiden isim buldum bile .. 

Sonra ,.iz de iyi kalpli bir adarns•· 
nrz .. Hernıiremi almazısanız, onun kalbi 
kırılmaz nu? Bir kadını beğenmemek 
ne demektir, siz erkekler pek o kadar 
iyi anlamazsınız. Si-z Cavidanla evle • 
niniz. Günün birinde bana te§ekk:Ür e .. 
dersiniz. Ben de sizin hepinizi seve.. 
rim benimle evlenseniz, belki $İzi 0 
kadar sevemem. Ben kendimi bilirim 
bir kaç ay g':çin«;, . size dünyayı zehu'. 
ederim. ~enım gibı baldrz her halile 
size la:zmı. flayd_i söz ver bana, Cavi. 
danla evleneceksın, değil mi? 

Ahmet C.ômil hiç •es çıkarmadan din
liyordu. Bu mantık aklına da yatmıştı. 
Handan nrar etti: 

d -;-- Ben !~di gidip hemşireme müj
~1 ve~ecegım. X arın akşam yemeğine 

bıze gelıniz. Babamdan resmen talip 
olursunuz. 

Ahmet Cemil boynunu büktü: 
- Peki, dedi, madem ki öyle isti

yorsunuz. 
Biribirlerinin ellerini sıktılar. Ah· 

met Cemil Handanı alnından öptü. Bu 
küçük kıza dunyanın en nadir saadetini 
feda etmiıti. . · 

SEM 

re sisin bastırdığını gören Hüsrev 
Bey, seyyah kafilesinin yollarını 
tatıraca)ı:larını düşünmüş ve onla
rr aramağa başlamıştır. Bu sıra~a, 
bağırmalar duymuş ve hemen o ı~
tikamete yürümüştür. Seyyah kafı •. 
lesinden ayrılıp dağın s<>;~ ~t~kleri 
ne düşen dört küşiden ıkısını bul
mağa muvaffak olmuf ise de diğer 
ikisini bulmak kabil olamamıştır. 
Bu vaziyet karşısında Hüsrev Be
yin cesareti kırılm~ış, mütema • 
diyen düdük çala~a~ ı?'.d~da çağır 
mış ve kaybolan ıkı kışının uçuru
ma yuvarlandıklarına zahip olmut 
ve ellerile kayalara tutunarak uçu 
ruma inmiştir. 

Hüsrev Beyin, cis içinde uçuru
ma inmesi muhayyerilukul bir ha 
dise telakki edilmektedir. Hüsrev 
Bey,. kayalar_m dibinde beklemiş 
ve sıs açıldıgı zaman taharriyata 
koyulmuş, nihayet iki seyyahtan 
birini yerde yaralı olarak, diğeri • 
ni ae esvaplarından bir sivri kaya 
kenarına takılı bulmuştur. Kaya 
kenarındaki muhakkak bir tehli • 
keden kurtarmış ve yaralıyı, dai • 
ma yanında bulunduğu ecza çan • 
tasından müdavatı iptidaiyeyi yap 
mıstır. İki kazazede seyyaha ora· 
da' kemali sükunetle beklemeleri • 
ni tenbih ettikten sonra tekrar ka 
yal!!.a tırmanıp çıkmıt _v-e ~rka_-

...! ................... .. 
SUMER SİNEMADA 

(Eski Artistik) 
Dün akşamdan beri 

GUSTAV FROEHLICH 
tarafından temsil edilen 

TALİ Kuşu 

Bugünkü program 
ISTANBUL: 

18: Pli.le neıriyatr. 19: Selim Sırrı Bey tar•• 
fından konferana, ajan• haberleri. 19,30: Türk 
musiki ':'eşriyatı (Kemal Niya:zi 8. Hayriya 
H . Mahır B. Müıeyyen Ff.) 21: Muhtelif net· 
riyat ve ajans babe-rleri. 21,30: Radyo orkeıt• 
raın tarafından dan~ mu:siki 5 i. 

V A R Ş O V A, 1415 m. 
16,40: Plik. - Müıahahe. 17,55: Polonra 

kli..ik musikisinden mürekkep konseır. 18,SO: 
Müıahabe. İ9: Konferans. 19,20: Vilna'd;ar:ı 
nakil, - Müıababeler. 21,05: Hafif ork.eatr• 
muailciai. 21,40: Miiıahabe. 22,05: MILANO'dl 
Skali. operaınndan naklen oıPaleıtrin.a" opera· 
ıından sahnelerden ibaret konser, Mütealabcn 

müsababe. 
B U D A P E Ş T E, 550 m. 

17: Hubay sarayından nakif. - Müı.habe. 
19: Bela. ~ec:z Siıan takımı. 20,10: Koaferan• 
20;30: Operadan naklen ran.:ı; Erkel'in e.-erle· 
rinderı "HUNY ADI LASZLO" iamindeki ope'" 
ra tem&ili. Mütealoben hafif ve müntehap bir 

konser. 
V 1 Y A N A, 507 m. 
17,40: Kadına ait neı.riyat. 18: Teknik neırl .. 

yal, 18,15: Piyan.o konseri. 18,35: Şarkılar ile 
lıafif parçalar. 19,05: lkt:ısadi neıriyat. 20,05: 
Radyo orlı:.eatraaı t.aTafmdan haflf mu•iki. 22: 
MilAno'dan naklen Pale•trina konseri. 23,45: 
Akıam haberleri. 24: Ka.r haberleri. 24,15; 

Plkk konseri, 
8 O K R E Ş, 364 ve 1875 m. 
13: Borsa. - Plak. 14: Haberler, - Pl&k. 

17,15: Çocuk neıriyatr, 18: Diaico OT'keatraaı. 
19: Haberler. 19.20: Dinico takım.ının konaer• 
deTamı~ 19,SO: Ün.i•eraite radyoS\I. 20,10: Kon• 
ferans. 20,30: Romen operasından naklen telll'" 

sil. 
B R E S L A U, 316 m. 
20: Flüt musikiai. 21: Günün kıaa haberleri. 

21,10: Karııık neıriy._t, 23: Haberler. - Karııık 
ne,riyabn devamı. 

1 İş ve İşçi 1 , __ 
Milliyet bu aütunda İf ile iffi isti• 
;yenlere ta11auut ed i;yor. I f 11e İffi 
iati;yenler bir mektupla lı bürı>
mu%G müracaat etmelidirler. 

iş aranıyor 
lngilizce fransızca ve bu iki lisan • 

dan daktilo ve steno bilir 12 sene şeh• 
rimizin maruf ıBankasından bjrinde ça• 
lışmış bir matmazel iş arıyor. Milliyet 
A.X. 

* * * Güçlü kuvvetli okuması yazma11 ,,. 
lan birisi iş arıyor. Gayet ehven şerait• 
le her ıtürlü iş yapar . 

Dııan da gider. Milliyet iş Bürosu 
Hakkı. 

ZA Yl - Rize askerlik şubesinden aldı· 
~~ terhis tezkeremi zayi ettim. Y enİ"" 
sını alac.a.ğımdan eskisinin hUkmü yok• 
tur. Galata Kasapla• sokak N'o. 5 Kara· 
deniz otelinde mukim Rizeli Temel oğlu 

' Mehmet. (14471) 

• 

Asrrn umdeıi " MiLLiYET" tir. 

ABONE ÜCRETLERi : 

3 aylıiı 
6 n 

12 

Türkiye i.çiıı 
L. K. 
4-
7 50 

14 -

Hariç için 
L. K. 
8-

14-
28-

Gelen evrak seri Terjlmes.- Müddeti 
ıeçe.n nüshalar 10 kuruttur.- Ga.zele •• 
ma,tba.aya ait itler için müdiriyete mü~ 
r•caat edilir. Gazetemiz aanlann mes•u .. 

~ liyetini Ubul etmez, • 

daşlarını haberdar etmittir. 
Yaralı seyyahın bir kolu zede ~ 

lenmiş ise de fundalara takılarak 
düştüğünden bu, sukutun tiddeti • 
niazaltmış olduğu cilıetle ahvali u· 
mumiyesinde vehamet görülme • 
mektedir. 

Seyyahlar, Kükürtlüde Hüsre" 
Bey şerefine bir ziyafet keşide et: 
miflerdir. Şehrimiz belediyesi, 
Hüsrev Beyi hareketi vakıasındaJ1 
dolayı tebrik etmiştir. 

'.Ağusto.s 10 
Bursa, misafirlerle doldu. JJıl 

kaplıca şehri, ne kadar güzel, yeııı 
yeşil, ışıklı ise, o kadar da ruhsuıı 
sönük, kasvetli... . 

Biliyorum, bu, şehrin kabahati 
değil ... Güzellikleri ruhsuz görell 
benim gönlüm, renkleri sönillc gö• 
ren benim gönlüm, ışıkları kasvet 
li gören benim gönlüm! .. 

Kalbimi koparıp atacak olur • 
sam, güzeliker, renkler, ışıklar ba• 

_ na, şen, şirin, şakrak görünecek 
ler ... 

Bursada bunaldım, fakat gide• 
mı yorum. . 

Oturduğum otele lstanbullu bıt 
Fransız ailesi geldi. Saz benizli, u· 
çuk dudaklı, narin, incecik, kız • 
ları var: F rançoise. Beni, BursaYll 
bağlayan o! 

(Bitmedi) 

l 
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Sporcu kral --yeni Belçika ,'-'ralı her 
spora meraklıdır 

< C > & t S 

Merak ortadan kalkıyor 
Fenerbahçe klübünün umumi merkeze! 

verdiği itiraznamede neler var? 
\ Ortada, az kalsın, bütün bir ida- 3 - ister Merkez, isterse Uiva; 

re heyetinin müebbet boykotla ce- m Riyaset olsun bu işe karar vermıf 
zalandmlmasma sebep olacak bir olsa ible kararları nizam haricine 
itirazname var. Bir çok kimseler, çıkamaz. Hele efrat ve klüplerin 
bu kadar ağır bir cezayı icap etti- haklarına ait sarahatler haricine çı
recek bir itiraznamenin nasıl yazıl- karak bu hakları takyit edemez. 
1111' olduğunu merak eylemekte ve Çünkü bu, nizamnamenin tadili 

\ 

pek haklı olarak bu itirznamenin demek olur. Bu tadil de yapılD1Jş ol
içinde edebe ve terbiyeye muga- sa bile ilanından sonra mer'i olur. 
yir cümleler bulunduğunu zannet- 4- Merkezi Umumi, azasından 
mektedirler. Hiç kimse de çıkıp birini nizami ve gayri nizami hiç 
1Du. umumi merakı ortadan kaldır- bir hususta umum merkez namına 

I mağa tefehbüs etmedi. Biz hu karar vermeğe memur edemez. U-

1 

itiraznamenin bir suretini elde et- mumi Merkezin verehi!eceği yega-
' tik; aşağıya dercediyoruz: ne salahiyet teftiştir. 

Muhterem Efendim, Binaenaleyh Umumi Merkez na-
:ı\ tubat 1934 tarihinde Galataaa- mına Reis Halit Beyefendinin hu 

f .~y Klühü ile yaptığımız maçta nizam harici müdahalesini haksız 
t-tkllr.I kavga hadisesi üzerine Mm- bulur ve arzettiğimiz noktalara İs· 

·' taka Futbol Heyeti fevkalade ola- tinaden itiraz ederiz. 
rak valıtimlen evvel içtima edip her Bu müdahaleyi Umumi Merkez 

1 
iki klüp~en on yedi kişi hakkında Riyaseti derhal menetmez ve klü
timdiye kadar emsali görülmemit bümüze bu müdahale yüzünden 
(ıddetli cezalar tatbik ederek ken- bir guna maddi ve manevi zarar 

Belçikanm yeni ve genç Kralı dilerine tebliga lüzum görmeksizin gelirse bunu nizam ve kanun yolla-
Leopold Hazretleri, hem spora me- bunları klübümüze gönderdi ve rmda daima anyacağımızı yüksek 
raklıdır, hem de bütün sporlan ya· alakadarların bet gün zarfında ni- adalet ve intizam hislerınize hitap 
par. En fazla sevdiği sporlar golf zam mucibinde müdafaalarını yap- ederek arzeder, saygılarımızı su· 
Ve balık avcılığıdrr. iyi yüzer bi- 1 gul 
siklete biner ve oto•.ıobil kullO:mr. malarım istedi. Biz bu İf e mef narız efendim. 

lngilterede tahsil eden Kral, ;;... iken Mıntakadan şu sureti merbut Umumi Katip 
-..- mektubu aldık. Ve hiç bir ter anla· Hayri Celal • 

defa mektebin kros kanteri tamPi- yamadık. Çünkü: On bet gündür devam eden bü-
Yonasma girmiş, üçünde de iyi de- 1 - Umumi Merkez hali içtima- tün bu meselelerde artık spor efka
receler almı~tır. 1920 de askeri da değilken bizim hakkımızda ve rı umuıniyesi, kimlerin haklı kim
lakımında müdafi oynamı! ve takı- bize hiç bir !ey sormadan karar ver !erin haksız olduğunu iyice anladı
ıııın kaptanlığım yapmıftır. Kral mesine maddeten •ıe nizamen im- ğı ve yukarıdaki itiraznameyi oku-

kan yoktur. makta son merakını halettiği için, 
ayni zamanda dağcılık ve kayak 2 _Divanı Riyaset te bu hususa bize yeni bir fırsat vermezlerse ar. 
sporlarında da çok mahirdir. Yu. karar veremez. Çünkü. Hangi hu- tık bu meseleye avdet etmemeği 
karıdaki resmi 1930 da bir otomo- soslarda karar verebileceği son doğru buluyoruz. 
bil yarışını seyrederken alınmıştır. kongrede tespit edilmiştir · Sadun GALiP 
•••• •oı ••&••••••••••''''''''''' ••~•• o ,,.,,,,, ..... .,... ....... .........,.,,,,,,.~,,,,,,,,.,,,,,,,,,,.,.. 

Sporda sinemanın oynadığı rol. 
Gözden kaçan 

sayesinde 

~ Spor müsabakalarında bir çok 
7.Yler olur ki gözden kaçar ve ya 
~oz ~nu olduğundan büsbürun ba~
r af hır .şekilde görüı·. Hatta fotoğ
"~ı-; 0?ıektiflerinin .bile y~ıldı~ı 

--rlır. Yalnız bınema fılmlerı, 
1Por ·· b k rnusa ~ alarmda o-özden ka-

bir çok şeyleri sinema filmleri 
koymak kabildir meydana 

çan ve yanlış görülen şeyleri haki
ki bir surette ortaya çıkarabilir· Bu
na en kuvvetli misal yukarıdaki re
simdir. Bu resim, geçen sene Avus· 
turalyada y~ılan bir at yarışında 
alınmıştır. Bu yarışl<'> üç at hemen 
hemen bir hizada arıveye gelmiş 

Vf! h.'lngisinin birinci, ikinci, üçün
cü olduğunu tayin hususunda müt-
1,i.ilat çıkmıttır. Halbuki ucunda 
külliyetli bir para bulunduğu için 
geli,i güzel bir karar verilmesi de 
mümkün görülememi,tir. Hakem
ler hu baştaki atı birinci zannet· 

Bir tenis maçında 12000 seyirci 
Amerikada her spora gösterilen rağbet gıpte 

edilecek kadar yüksektir 

lheşhur Fransız tenisçi Koşe yapılan davet üzerine Amerikaya gitmif cıe Necıyorkta meshur Amerikalı te
nisçilerle maçlar yapmı1tır. Yukarıdaki. resim. ~oşe'nin Vayns Üe yaptığı.maçta alınm..,tır.'On iki bin seyirci 
önünde yapılan bu maçı Vayns kazandığı gıbı, Koşe mefhur Tilden'e de yenümiflİr. Köşede toparlak ifin 

de görünenlerden kısa boylusu Koşe, Öteki Vaym'dir. .. ,,,,, ......•..•...•.. ~ .......................................................................... . 
Cuma maçları ! Futbolda hoş bir vaziyet 

--<>-

Bu hafta sahalarda kar
şılaşacak takımlar 

lstanbul futbol heyet6 riyasetinden : 
16-3-1934 cuma günü yapılacak resmi 

birincilik müsabakaları: 
Taksim sahaımda: Saha komiseri Sa

lah ad din Bey. Galatasaray - Beşiktaı B. 
takırnlan hakem Kemal Halim, saat 
12,30 • Anadolu-Kaııımpaşa 1. nci T. saat 
14.15 hakem Rüştü Bey, Galatasaray
Beşiktaş 1 nci T. saat 16 hakem Ahmet 
B. 

F ene>bahçe sahasında : Saha komiseri 
Sait Salahaddin. Fenerbahçe - Vefa-Kum- [ 
kapı B. takımı saat 11,30 da hakem Ha
lit, lleylerbeyi • Eyüp 1 nci T. saat 13,15 
hakem Sadi Bey, Fenerbahçe-V efa-Kıım 
kapı 1 nci T. saa~ 15 hakem Suphi B. 

Beşiktaş (Şeref) sahasında Saha ko
miseri Necmi Bey. Anadolu-Kasımpaıa 
B. t. saat 9 da hakem Nihat B. lstanbul
spor. Galatasaray Genç T. saat 10,15 
hakem Basri B., Sumer Spor • Ortaköy 
Spor 1 nci T. sa.at 11,30 hakem Eınin B. 
Türk Gücü - Doğan Spor 1 nci T. aaat 
13,15 hakem Adnan B. Fener Yılmaz -
Bakıı köy 1 nci takımı saat 15 te hakem 
Adnan B. 

Avrupa güreş 
Şampiyonluğu --Seçmelere girecek güreşçl-
lere Federasyonun tebliği 

Güre§ federasyoll'Undan: 1 - Ro • 
mada yapılacak olan 1934 A~ı:ıpa güre§ 
ıampiyonluğu müsabakal~ı ıçın seçme
lere girecek bütün güretçıler sıhhi mua· 
yeneye tabi tutulacaklardır. 

2 - 15.3.934 peflembe günü saat 
18 de C H. F. Beyoğlu me.kezind~ki 
idman salonunda federasyon c!oktoru 
Emin Şükrü Beyefendinin nezareti al
tında bir heyet tarafından sıhhi muaye
ne yapılacağından seçmelere iıtirak e• 
decek her giireıçi muayyen saatte sa -
!onda hazır bulunmalıdır. 

3 - Muayene olmıyanlar veya mua• 
yenede bulumnıyanlar seçme mlişaba· 
kalarına k:rbul eılilmiyeceklerdir. 

4 - Diğer mıntakalardan gelecek 
güreşçiler ayrıca muayene edilecekler• 
dir. 

---<>-

Beynelmilel askeri 
koşular 

NEVYORK, 14. A.A. -Gelecek 
teşrinisanide Nevyork' da yapılacak 
askeri at koşularına ltalya, Polon
ya ve Isveç'in i;ıtirakleri için ken
dilerine davetiye gönderilecektir. 

mişlerdir. Yukarıdaki fotoğrafa ba
kılırsa ortadaki atın birinci olduğu 
sanılır. Bereket versin, hu yaır' es
nasında.bir sinema operatörü arive
yi ralantı olarak tamamen filme 

. almıştır- Film oynatıldığı zaman 
öbür ba~taki atın birinci, ortadaki· 
nin ikinci, hakemler tarafından bi
rinci zannedilen bu hattaki atın da 
üçüncü geldiği meydana çıkmı;ıhr. 
Gelecek sayılarımızdan birinde hu 
m"vzu etrafında başka hadis~ler· 
den bahsedeceğiz. 

Fotoğraf objektifi, biraz da fo
-toğrafçı mahir olursa, futbol maç
larında hazan çok orijinal vaziyet
leri yakalamağa muvaffak olur. 

ltalyada bir maç esnasında alm
DllŞ olan yukarıdaki resim timdiye
kadar tesadüf edilmemit orijinal 
vaziyetlerden biridir. 

Lasya takımının kalecisi, korner 
atılırken birdenbire topa fırlamıf 
ve diğer oyunculardan evvel topu 
yakalamıştır. öteki oyuncular kıs-

men topa atılmak, kıamen "de lopa 
atılacaklan marke etmek üzere 
farkında olmadan öyle vaziyet al· 
mı;ılardır ki kalecinin muntazam 
bir şekilde arkasında srraya gir• 
mişlerdir. 

Eğer futbolcular istiyerek böyle 
bir şey yapmağa kalkişsalar belki de 

yapamazlar. Diğer taraftan her fo
toğrafçı da her zaman böyle bi7 
vaziyeti kolayca yakalayamaz. 

Boksörlerimizi davet 
İki Yunan boksöründen mektup aldık 

Halil siklet Grispo• -

Milopotamitaki ve Grispos ism~n
-de iki Yunanlı boksörden aldıgı
mız mektubu aşağıya dercediyo
ruz: 

"lstanbuldaki tanıdıklarımızdan 
biri vasıtasile gönderdiğimiz bu 
mektubun spor sütununuza derci
ni rica ederiz. 

Türk şampiyonları Melih ve Ta
rık, Istanbulda kendilerile karşı
' aşmak hususundaki defimizi ka-

ı. 

Orta siklet Milopotamitaki 

bul ederlerse çok memnun olaca• 
ğız. Bütün 'eraitin tespitini ken· 
dilerine bırakıyoruz· 

Melih ve Tarık'm teklifimizi ka• 
bul edeceklerini ümit eder, saygı· 
!arımızı sunarız Efendim.,, 

:Su mektubu, ismi geçen iki bok· 
sörümüzün ve hatta diğer boksör
lerimizin nazarı dikkatlerine vaze. 
diyoruz. 
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Y-aın yerine halrİ7'Zf Jevam eJiyor 

8 kasa daha çıkarıldı 
1 ••••••• 

Adliye enkazı altında bir çok para 
eşyayı cürmiye ve saire çıkanlıyor 

Bir vezne mahzenine hiç bir şey olmamış 

Yanan adliye hinMllllll enkazı Ü· j 
~rinde yapılmakta olan hMriyat bir hay 
li ileırJeuMıtir. Halriyat esnaaıncla mey• 
ilana 8 kaoa daha çıkarılmıştır. Bun • 
lar meyanında tebligat müdürlüğünün, 
ikinci iflia daireıinin, Sultanahmet ıulb 
hukuk mal:ıkemesinin, levaznnm, akın
cı hukuk mahkemesinin kaaalan da bu
lunmaktadır. 

Emliık ve eytam müdürlüğünün vez· 
ne mahzeni ateyten tamamen maoun kal
"''" hatti taılıta ıııluamı kavrulacak de
dccede ~tır bile. Bu kmm be
tondan bu1U1i tekilde yapılmıı olduiu 
için bir göz dahilinde iki kat olarak 
Ye tıpla kapanıldığı tekilde aynen mey
dana çılmıııtır. 

içindeki defterler, en-ak, doıyalar 
-dün kamyonlarla adliye emanet daire
eine mııldediJımöttir. Eytam kasaaı bili 
yerinde dunnııılıtadn-. Bu kasac!a me • 
maliki müstevliyeye ait muameleli ev
J'ak, clefte~er ve dosyalar muhafaza e· 
clilmektedir. 

Gene dünkü hafriyat esneaında en· 
lı:az llJ'Uında 20 kilo kadar nikel, bronz, 
alım n rümüı para bulunmaıtur. Ban· 
1ar da demal muluıfsza altma al.ımmt 
....., adliye emanet dairesine &e"Vked.ilmi1-
tir. 

Diin 7'llUID odacı Mehmet ağanın 
Cft«linin bulunduğu mahallin de kazıl
masına betlanılmııtır. 
~ Boıriin ele adliye emanet dairesinin 

HALIC.EVINDE 

Antalya, lskendarun 
tUrkferi birliği 

"Antak)'9, t.keoclerun ve lıavafüi 
Türideri yvdnn birliği önümüzdeki 16 
mart cuma günü ... t 14 le lstanbul 
halkevinde umumi bir toplantı yapa • 
cakbr. 

KOycUIUk ve köy sihhali 
r Milli Talebe Birliği tanfmdan ter· 
tip edilen köy günlerine baılaımııt ve 
dün akpm birinciA yapılmııtır. 

Bu münasebetle, dün akpnı Neıet 
Omer Bey tarafından lstanbul halke
wnde yapılan toplaotıda (köycülük Ye 

köy sıhhati) mevzuunda bir konferans 
venilmittir. 

Konferans 
r Halkevinden: 16 mart cuma rünil 
ıaaat 20,30 ela Tepebaşı Metruliyet cad
desindeki Evimiz Beyoğlu kısmında 
Mimar Samih Bey tarafından bir kon· 
ferans verilecek ve temoil ıubemiz ta
rafınd., (ikizler) piye&i temıil edile-
E 

Tarihi roman : 85 -

olduğu yer lı.azalac:Mwr. Hafriyata ad
liyece tayin edilen heyetten maada ıi
Yil ve resmi polislerclen mürekkep bir 
müfreze ile emlaki milliye memurları 
nezaret etmektedir. 

Zuhur eden tüfek, tabanca, pıçaık 
ve saire rilıi eıyayi cürmiye enkazı ay
n bir yerde nruhafaza altına alınmak
tadır. 

Müt...nhit 20 gün müddetle adi.iye 
namına hafriyat yapacaktır. 20 gün 
sonra kenti; namına hafriyata ve hede
miyata hatbyacak, 6 ay zarfında bütün 
enkazı kaldırarak sabayi düz ve temiz 
bir arta halinde emlaki milliye idare • 
ıine teslim edecd.tir. 

Eokazın molozu Eminönü kayma • 
lamılığı tarafından gösterilecek bir yere 
dölcülecelrtir. Hafriyat sahaaında şİm· 
elilik 30 ki!i Ç~dır. ileride hu 
milotar yüz, yiiz elliye çıkanlac:aktır. 

Yangın sahaı.ı dahilinde çaLıan a
meleye ucuz yemek Yermek için müte· 
ahhide bazı lokantacılar tarafından mü
racaatlar da vm.i olmaktadır. 

Amele yangın sahasından harice çı
karken politler taralından inceden in • 
ceye üzerleri araıwnalrtadır. Bu tedbi
re müracaat edil:meU.nin sebebi yangın 
....._., dahilin-de adliyeye ait olması İ· 

cap eden mücevherat, albn, gİİmÜf ve 
saire gibi ıeyler bulunması ihtimalidir. 

Bunlann yabancılann eline geçme
mesi ve kaybofmamaaı için bu tedbir
lere teveMiii olunmaktadır. 

MAARiFTE 

Kıbrıs!ı Talebe Birliği 
katibi vefat etti 

Hukuk fakiilteıi talebesinden ve 
Kıbn&lı Tiiıf< talebe birliği umumi ka
tibi Kıbnolı Mehmet Nusrat SaclJI< B. 
Y~at etmİ}tir. Cenazesi bugün saat on 
birde Lalelideki Tayyare apartnnanın
clan kalclmlacaKtır. 

isim kıtlığı mı vardı? 
Mahmut efendi isminde Dirisi "Kız 

l'e Enek iirıiıreniteoi,, isminde bir mec
mua nepetmeğe baılamııtır. Bir çok 
kimseler ve müesseseler bu mecmua .. 
nun lıt.anbul üniverıitesi. ile alakası 
olduğunu zannetmiılerdir. 

Oniverlite rektörlüğü aliıkadar ma
kamata müracaat ederek bu mecmua ile 
münasebattar bulıınmadoğını bildinniş • 
tir. 

cektir. 
Arzu edenler Beyoğlu knmı ve A

laykö§kü ida.-e memurluklarından dave
tiye alabilirler. Çocuk kabul edilmez. 

Güneşin Oğlu 
• Kabile. reisi ve kolb~la~ı biraz \ 
"daha gende atlarından ınmıtler ve 
ve uzun dallı burma ağaçlannm 
gölgesi albnda uzanmıtlardı. 

Günet'in oğluna bu haberi ver
'dikleri zaman ayakta duruyordu •. 
Ve uzaktan i~aan yığınından yük
selen tepeciği berekaten evvel o 
görmüttü. 

- ı,te arslanım! Sarkan kolları, 
kopmut kafaları. kırılmış kolları gö 
rüyormu sunuz? 

Diye bağırarak koftu 
Ceylanın arkasından reis ve •· 

damlan da ilerlediler. 
Bora: 
- T anrim-. Bu ne korkunç man

zara .. · 
Diye mırıldanarak ülü yığının 

yanına sokuldu.. insan leşlerini 
gözden geçirdi .• 

Hepsi de yeni ölmütlerdi. 
Göçebelerden bir vurguncu kafi-

lesi olduğu belliydi. . 
Kıyafetleri, silahlan, yüzlerın-

• · i cıbanlar •• Her e yabancıydı. 

Yazo-.l'ı: lıkenJer FAHREDDiN 

Bunları Türk akıncılarının ileri 
kolları mı öldürmüştü? 

Kolbaşlarını derhal birer birer 
so~guya çektiler. Hiç kimsenin bir 
§eyden haberi yoktu. 

..Ne gözcüler, ne de ileri kolları, 
goçebelerden hiç bir kafile ile 
kavgaya tututmamıftr. 

Ceylan etrafına bakındı .. 
Ba~-kut meydanda yoktu. 
Reıse sordu: 

-.- Y a~~!1. Ö~zünün sırtını yere 
getr ren yıgıti goren var mı? 

Borular çalındı •• 
Kolb14ları akıncılar arasına ka-

rışarak Baykut'u soruşturdular .. 
Ara,tırdılar •• 

Balkutu gören yoktu. 
Gözcülerden biri: 
- O bizden iki saat ileride gidi

yordu. 
Dedi. 
izini gören ve ıesini itilen bir 

er çıkmadı. 
Önlerinde yükselen ve güne! or-

talığa a ıldık a f · 

MAHKEMELERDE 
~~~~~~~~· 

Para ödenecek 
Adliye yangınında yanan 

para için kurar verildi 
Birinci ceza mahkemesi azasından 

Ertuğrul S it Beyin maat mutemedi 
Ahmet F tin Ye adliye mutemedi Asnn 
Beyler aleyhine açtığı clava neticelen
miştir. 

Evvelce de yazdığımız gibi Ertuğ
rul Sait Beyin maaşı maaş mutemedi 
Ahmet Fatin Bey tarafmdan adliye mu
temedi Asaıı Beyden alınmıı, Ertuğrul 
Sait Bey mezun olduğu için kend.iıine 
verilememiı ve malıılı.emede kıymetli ev
rakın muhafaza edildiği çekmecede mu
hafaza edilmi§ti. F alrat para çekmeceye 
konulduğu reee adliye yanmış, bittabi 
bu para da beraber kül olmu,, hunun 
üzerine Ertuğrul Sait Bey Ahmet Fa
tin ve Asmı Beyleı.ıen 99 lira 45 ku
rut olan maaımm la2mıinini istemiı • 
tir. 

Sultaııal•ııet birinci sulh lıiılômi Ce
lil Bey Jıu Jmau11talı:i karanm Yennİ§• 
tir. Karar. - ..lliye mutemedi 
Asım Bey Ertuğrul Sait Beyin maaıını 
- emini Ye mutemedi olan Ahmet 
Foıtıin Beye ıeımittlr. Binaenaleyh o
na mesuliyet tCYecciih ebnez. 

Ahmet Fatin Beye reliıice; Ertuğ
nıl Sait Beyin ID&llflDI kendi malı gibi 
muhafaza -...le memurdur. Çünkü 
onun eminidir. Fatin beyin ha parayi 
yüzde h.,. faiz ve yiizcle bet avukat üc
reti ile birlikte ödeme&i lizmıdır. 

Gene karar m~ mahkeme mae 
Nlı Fatin ve Ertuğrul Sait Beyler ta
rahnclan yan yarıya ödenecddir. 

Gençlerin muhakemesi 
Bulgarların Ran:grllltaki Tün. me

zarlığına tecavüzlerine mukabil hara
da bir niimayiı yapmak maksadile ş;,. 
li Bulgar mezarhğma çelenk koyan ta
lebeden bir kısmı bu nümayit esnaaın
da zabıtaya tecavüz n hakaret etmek
ten maznunlardı. 

Bu talebeden bir kısmı ııl kanunun
dan i.bfade elnÜ§, bir kı1tn1nın muha
kemelenırin devamına karar verihniı • 
ti. 

Devamı nıuiıaıkemeiet-ine karar veri
len talebelerclen Ell'VCr, lnnail Hakkı, 
Ali, Tank Halit, A:ziz, Bedri, llhan, Ah
duUııılı Cevdet, Şevket efendilerin mu
hakemesine dün iiçıiincü ceza mahke • 
meoônde devam edilmiP,.. 

Dünkü muhakemede Abdullah Cev
det ve lunail Hakkı efendilerin •orru· 
lan yapılmq, tabitlerin celbine karar ve 
riimiıtir. 

Maznun talebenin vdblleri lr . 
fan Emin bey; talebenin muhakemede 
haztr bulunmaktan vareste tutulnaları
nı ntemiı, fakat mahkeme 1abitlerin 
tereddüde düşmemeleri için bu talebi 
kabırl ebnemiş, muhakemenin süratle 
ikmali için plıitlerin lriıffesinia.bir cel
sede ihzan hınu..ıiıda müddeiumumili
ğe tezkere yUJ!masıııa karar vererek 
mll'hakemeyi haıka güne bırakınııtır. 

278 bin liralık zarar davası 
lski.n idaresinde bir onnan mese • 

lesinden 8 bin, bir maden meseleoinden 
de 278 bin lira hazineyi zarara sokmak
tan suçlu Cem.il, Nazmi, Emin ve Na
ıit Beylerin mabakeuıelerİne dün ağır 
ceza mahkemesinde devam edilmittir. 

Dünkü muhakemede maznunların 
yeniden ııorgalan yapılmış ve muhake
me bazı tetkikat icrası için bati<• güne 
bırakılmııtır. 

Patrikhane aleyhine neşriyat 
Zaharya ef<mdi isminde Amerikalı 

bir RumW> patrikhane aleyhine açtığı 
davayi tahrif ettiği ve Zaharya efendi
nin tekzibini neıretnıediği için aleyhi
ne dava ikame edilen Dimokratya ga
zeteıi neıriyat ınüdürü ve aabibi aley
hine açılan duaya dün üçüncü ceza 
mahkemesinde devam edilm<>ktedir. 

Müddeiu...,umi ceza tale'>indd bulun• 
muttur. 11:. mınlıar vekil tutmak için 
muhakemen.ı-ı hlltka güne bwakılmaaı
nı iıtemi~lerdir. Bu talep kabul edilmiı
tir. 

Adliye sarayları inşası için 
ANKARA, 13 - Meır.leket''.11 muh· 

vuran letler iki yüz kifiye yakındı. 
Tek b-.ına, bir adam, iki yüz 

çapulcu ile boğutamazdı ya.. 

Güneş'in oğlu le,lerin arasından 
Baykut'un aranılmasını enıretmit
ti. 

Hitay merakınan çatlıyordu. 
- Baykut öldüyse, ben de öl

düm demektir. 
Diyerek içinden ağlıyor, ve göz. 

Yatını kimseye sezdirmiyordu. 
Letleri birer birer indimıeğe 

batladılar. 
ölen çapulcular arasında Bay

kut boyunda ve onun kadar iri bir 
adam yoktu. 

Reisin merakı gittikçe artıyordu. 
Baykut insan letleri araıında bu

lunamamıştı. 
Ceylanın oğlu bıyık altından gü

lüyordu .. 
Reise: ...,.,_. 

-. ~ki yüz batı koparım bir ha! 
ta aızın uğrunuza öldise ne mutlu 
ona .. 

Diyordu. Bora: 
- Onun bu adamlarla naaıl dö

ğüştüğünü anlamak isterdim. 
Dedi .• Ceylanla konuprak eski 

yerine geldi •• Kumun üstüne uzan
dı .• Günet'in oğlu Baykut ile Hitay 
arasındaki gönül bağlarının bu su
retle koptuğunu düıünerek mern. 

POLiSTE 

Feci bir kaza 
Bir amele makinenin Üzeri
ne düştü, kemikleri kırıldı 

Sanyerde kibrit inhisan fabrikasın
da çalıfl'D \'e BÜyükderede F ıatıksu
yunda Yazıcı sokağında oturan 18 yaş
larmda Halit Mubıin elendi makinede 
çalıııri<en eteğini makineye kaptınnış 
ve ayni zamanda müvazenesini kaybet· 
tiğinden maıkinenin üıtüne doğru düş
müş ve ıağ tarafından kaburga kemik
leri kmlmıştır. Zavallı periıan bir hal
de Alman hastanesine yabnlmııtır. 

Bir kanın bayıldı ve man
galın ustune duştu 

Balatta Katip Müslihittin mahalle
sinde oturan 80 yaşlannda Faika ha
nnn iaminde bir kadın oda11nda dola
ım.en birdenbire kendisine fenalık geol• 
miş ve ayakta dwwruyarak odanın or
tasmda ate§ dolu mangalın üstüne düı· 
mürtür. · M_.. devrikniı, fakat hayım bir 
halde olan kadın bunun fftına YVa· 

mamqtıı-. 

Ateıler Faika barunım muLtelif yer
lerini ~ tehlikeli aurette y..,.ı.. 
dıiı ııilıi etrafta bulunan mineler ve ki
limler de tutvpıutf.ur. 

Duman ve alevleri ka!'§ı evde otu
J'an komıulan görüp kopnutfar, illeti 
eöndünnÜflu ve zalnta7a hııııl>er -.er • 
mitlerdir. y..,... neticel.İncle tehlikeli 
ıarette yaralanan F d.a hııııum hastane
ye kalciır-.ıtır • 

iskeleden duştu 
Beyoğlunda Loncada Cami sokağın

da 11 nmnaralı evde oturan duvarcı us
tası Kiıi<or efendi Pangalbda Bilezik
çi solaağında Corci efendinin yapısmda 
çalışırlten düımöı, muhtelif yerlerin
den yanılanmııtır. Kirkoz hastaneye 
kalclmJmıfbr. 

Barda yumruk yumruğa 
Fatihte Kıttaılncla oturan Ihsan e· 

fendi Marika iomıinde bir kadın ile Bey. 
oğlunda Kı§lık barda rakı içerlerken 
ywınlanna evvelce diğer bir masada o • 
tunnakta olan Bürban efencli ,_.,,n. 
da bir zat gelmq ve Ihsan efendiyi yum 
ruklamaya batlamııtır. 

Y umnık esıasında Ihsan efendinin 
yüzü yaralenmıftır. Bürhan efendi ya· 
kalıımmııtır. 

Mikrobiyoloji cemiyetinde· 
konferanslar 

Tüd< mikrobiyoloji cemiyeti evvel
ki "Etıbba Odası., salonunda toplanmış, 
celse Dr. bakteriyolog lhsan Sami B. 
tarafından açılmıı Ankara baytar fa. 
kültesi bakteriyoloji en.titüsü ~(. Dr. 
Beller tarafından "tederrünün esbap Ye 
tethisi., hıııldanda çok kıymetli bir kon• 
ferano verilmiıtir. 

Konferans Dr. Saip, Dr. Uveys Maz
har Beyler tarafmdan türkçeye çevril
miı ve salonu dolduran kalabalık bir 
eamiin kütlesi ıa.Jından büyük bir a
liıka ile dinlennııi.ftir. Bu konferansta 
Ankarada konferans vermek üzere tel>· 
rimize relen maruf Alman ilimlerin • 
den G.iıeimnıt, ministeraldirektör prol. 
Dr. M...ı, ve Dr. Med, Vet. Von Os
lertaıg bulunmıq, k ... dni büyük ve sa
mİllli tezmüratla karıılanmıytır • 

Konferansta keoditi tarafından va
zedilen üıouller haWoncla izahat veril • 
ken müteaddit kereler haraı-etle alkıy • 
lanmıttır. Mumaileyh prof. Von Oı
tertag Ankaradan avdetinde ı9 mart 
pazartesi gÜnÜ lstanl>Wda süt bıfzısaıh· 
hası baldmıcla lronferaıu verecektir• 
Bu konferansa bütün etıbba davet edi· 
lecektir. 

telif yerlerinde, adliye .arart:-•~ inşası 
için Bulgari.tanda olduf;u rıbı bazı ted-
birler ittihazı dütiınül~y.o<. . 

Bu tedbirler huku4< ı!nnJannın ıcra11 
ZJllDllnmda tahsil .,,ı;ıen paranın yüz. 
de iki veywı üçünü. bu iş içi~. tevk!f et• 
mekten n ıırf adlıye nrayı ınşası mak
ıaclile banl:~ya te•di ey)em.,kten iba· 
rettir. Bu hususta ktkikat yapılıyor. 

Fakat, Reisin İçinde bir aızı var· 
dı: Yaban öküzünün boynuzlarını 
koparan ve nihayet iki yüze yakın 
çapulcuyu boğazlıyan bir yeğit ko
lay kolay neden ölsündü? 

(T ılsunlı belde) ye gittikleri za· 
man, orada, Kral Op.~er'in göze 
görünmiyen mablUklarile Bayku
ta'tan batka kim boğu.p.caktı? 

Ceylinın oğlu tekrar reisin yanı
na sokuldu: 

- Fazla dütünme arslanım! de
di. Türk akıncıları arıuında yüz. 
lerce Baykut var •• Reiain gözdeaine 
göz diken bir adam, diken gibi her· 
gün göze batacaktı. öldüğü daha 
iyi oldu. Zaten ölmeseydi, çoban kı 
zını kaçıracaklL Bir gece Zipar'da 
konuturlarken kulağımla duydum. 
Baykut tehlikeli bir aralandı ve pen 
~esini günün birinde Feiıine na.sıl 
uzatacağını öküz güreşinde göa· 
terdi .• 

Reiı· Ceylanın sözlerine cevaı> 
vermedi .• 

Ellerile yüzünü kapadı .• 
Batını ağaca dayadı .• 
Uyuklamağa batladı. 
- Baykut •• Baykut·. 
Hitay sevinçle bağırıyordu. 
Suyun kenarına kottular .•• 
Bir tıqın üstüne uzanmıt deli-

kanlının iri, ti,kin gövdesini ve 

Döviz kaçakçılığı n sıl 
m~ydana çıkarıldı? 

•••••••• 
Tahkikatın tevsii için halen yedi sekiı 

kişi nezaret altındadır 
Dün meydana çıkarıldığını yazdığı

mız döviz kaçakçılığı ıebekeıi hakkın
daki tahkikat, mühim bir safhaya gir
miştir. Bu meselenin tahkilratile emni
yet mü.dürlüğü ikinci şube müdürü De
mir Bey dün gece yarısına kadar meş· 
gul olmu§tur. 

Bir muharririmizin yaptığı tahkika
ta göre hltdiıenin aslı ıudur: 

Sarraf ve komisyoncu Zaharya e • 
fendi ceviz kütüğü ticareti ve ihracatı 
ile meıguldür. ihracatın elcserisi l • 
talyaya yapılmaktadır. Zaharya efen
dinin yazıhaneıi Karıııl<öyde Domuzlıa
ne sokağında 51 numaradadır. 

Emniyet ve muhafaza menıu~.-:ı re
nık Zaharya efenclinin ve ıı-erek a • 
damlarının tüı>heli bareketlerinden or• 
tada bazı gizli ıeyler cereyan etmekte 
olduğunu -Utlerclir. 

EYVelki ııün z.harya efendinin Ü· 
-tibi Davidln, elinde bir çanta olduğu 
halde o ciwırda bazı sarraf ve banger· 
lerin yaztbanelerine girdiği görülmiit • 
tü 

•• 
r. 

Kendisini takip etmekle olan me • 
murlar, bundan daha ziyade ıüphelen
miıler ve kendisini çevİm>Ôflerdir. Çan· 
ta açılınca içinclen bazı ecnebi parala
n ye çekler çıkmıftır. 

Davit , para ve çeklerin Zalmrya e· 
fencliye ait olduğuna .Öylemiffir. Bu • 
nun üzerine Zabarya efendile kardeşi 
ve ortağı olan Alof ta nezaret altına a· 
lmarak tahkikata baılanmıı ve müva
ceheler yapılmıttır. 

Zaharya efendi hu çeklerin kendi· 
sine değiL, bir maseviye ait olduğunu, 
o musevinin de tiiıf<çe bilmeclip.den 
beraberce bankaya giımekte oldu~a~ı
m söylemiı ve ba%I isimler;. :ve~§-hr. 

Zalıarye. efendinin verdigı nimler 

İş istiyenlere 
Tevkifhane müdürü ve za
bıt :katibi olmak istiyenlere 

Istanbul müddeiumumiliğinden: 
lsblııbul ve mülhakatı mahkeme ve ad

liye dairelerinde münhal bin kuruı maaıı· 
lı zabit l<atipliklerine memurin kanunu
nun 4' üncü maddesindeki vasıf ve şart· 
lan haiz tiliplerin 20 Mart 934 salı gÜ· 
nü saat 14 te Y enipostahane bin&11nda 
lstanbul C. müddeiumumiliği dairesinde 
musabaka imtihanları icra edilecek ve İm· 
tihan neticesinde kazananlar namzet ola
rak tayin edileceklerdir. 

Taliplerin nihayet 18 Mart pazar sünü 
aktamı,.. kadar ~da .yazılı __ kAiıtlada 
lstanbul adliye encumemne muracaatlan 
lizımııelir. 

(lmtihan: 1 - Güzel ve çabuk y~-cı, 
zabıt tuın.k usulü, adli me•zular ..
rinde bir müovedde, zabit "~" da-

. cel ihzAr tevkif npızakke-
vebye, pname .' . be kabul .. 
releri, dava zaptı t~· yan u, 
febliğat uıulleri. ve edadh harçk . lar hakkın· 
da maJümab ihtın ece tir. 

Daktilo makinesile yazı yazmak bi
lenler tercih olunacaklardır. ı - Mektep 
ıaodikname veya plhadethamesi. 2 - Nu 
fuo cüzdanı. 3 - Hüsnühal varakası. 
4 - 4 adet fotoğraf, 5 - Arzuhal. 
6 - Askeri Yaziyetleri ve ecnebile evli 
oJmadıkJen hakkında venkL 

* * * Istanbul müddeiumumiliğindeıı : 
Münhal bulanan 2500 kurut ~lı !s· 

tanbul tevkifhanesi müdürlüğüne ıımdı· 
ye kadar talip olanların evrakı müıbi~~e
rini Ye başkaca talip olacaklann da bii•· 
ticla ı9 Mart 934 tarihine müsaclif pa
zar günü saat 17 ye kadar Y enipostaha· 

· ne binasındaki Encümeni adi.iye müra· 
<aat etmeleri. 

mu gördüler. 
Çoban kızı arağını bulmuttu. 
Baykut lafın üıtünde baygın 

yabyordu. • ki u·· • 
Çok ıu içtiği karnını t•t n gın-

den belliydi. k nl .. v 

Hitay Derhal deli a .. mın .~~g: 
ııünü muayene ederek olmedıgmı 
anlayınca taJcaklarını ve kollarını 
uğutturınağa batlamıttı. 

Çoban kızı: 
_ Buralarda dolatırken ona rast 

ladım· Buraya dütüP bayılmıt·· 
Haydi, onu elbirliğile ayıltalım. 

Dedi. Delikanlının yüzüne su 
serpiyorlar, bacaklarını ııkıyorlar-

dı. • bul d v Baykut un un ugunu reise de 
haber vermitlerdi. 

Bora gözlerini açmak iatemiyor

du. 
Korkulu rüyaya benziyen bu ha

disenin hikayesini dinlemeğe ta
hammülü yoktu. Dinlenrneğe ihti
yacı vardı· 

Yattığı yerden kımıldamadı. 
- Reis uyumu, ••• 
Diyeı-ek geriye çekildiler. 
Bora tatlı bir uyk•ı ile uyanıklık 

arasında kendini dinliyordu. 
Biraz evvel Baykut'un ölümüne 

acmııtken, bulunduğunu ve yatadı
ğını ititince neden gözlerini açm~
mıf, neden yerinden fırlayıp hıç 

arasında Havyar hanında Modro, Hefl' 
ri, Rafel, isimleri vardır. 

Bunların üçü de kardeş oldu~ıı" 
handa Yahni biraderler firması albnda 
sarraf ve bankerlilt yapmaktadırıar. 

Bunlar da nezaret albna alırurut • 
lardır. 

Zaharya efendinin oturduğu Şith'· 
ne karakola civannda Nuh apartma · 
nında araştırma yapılmıı, burada baıl 
vesikalar bulunmakla beraber, aut .ıJ· 
terler Zaharya efendinin bir akraba • 
urun evinde bulunmuıtur. 

Diğer yazıhanelucle de araştınnıı• 
lar y111ılmıftır. Raf.il efendinin Ha.-· 
yar Mnmdaki wezwh•neıinde çıkan Ye-' 

oikalardan 0.-.. Abit hanında ayn bir 
ywnbenesi olduğu anlaıılmıftır. Bunı· 
da odobatı Kinaılı:o, Rafail ef-ditıİI' 
bir kuau olduiunu söylemif, kua •· 
çıt.• içinden bir çok müceyberat, eı:· 
nebi _.tan, n aluiyonlar çılunııtır· 

Bulunan deflerler muhteV'İyatınıP 
anlB§ılmaması iç.in kendi aralarında tı-· 
ZI remizler kullendıkları da ııörülmüt· 
tür. Fakat polis tahkikab hu remizl.
rin anabtannı da bulmuJ, bu sureti< 
hunların ötedenberi böylece çek ahP 
bankaya sattddan ve harice de döviı 
kaçırdıklan tesbit edilmiıtir. 

Vesaik meydana çıkınca da remi>:• 
ler hallolununca bunlar, artık inkir ..,,~ 
dwnden vazgeçmiıler, iıi biribirleri • 
nin Üzerlerine atarak itirafa ~Iamı,ıar 
du-. 

Mevzuu babU bankanın da bir ec• 
nebi bankasının lstanhul ıubesi olcluğ11 
söylemnektedir. 

Halen nezaret altında yed1 sekiz l<i• 
ti bulunmaktadır. Tahkikata dün ge• 
ce de devanı edilmiıtir. 

Peşte seyahati --Gitmek isteyen yolcular 
ne masraf edecekler? 

Türkiye Turing ve Otomobil klübü j .. 
le Beynelmilel Budapeşte Sergisi hiıua· 
yesinde olarak yapılacak Budapcş!e •"" 
yahatı programını hazırlanmıştır. 

Seyahat 30 Nisandan 9 Mayis tarihi· 
ne kadar 10 gün devam edecektir . Bu• 
dapeşteye azimet ve avdet ikinci sınıf 
tren biletleri ile Peştede otel ve yem•~i 
tenezzüh ve istasyona nakil bedeli dah1• 

olduğu halde 85 Türk Liras:dır birin'' 
sınıf otellerde kalınacaktır. 

Üçüncü mevki tren ile seyahat edenltf• 
ikinci mevki ıeraiti dahilinde ve ikinci şı• 
ruf otellerde ikamet edilmek şartile •it· 
~I lira vereceklerdir. Talebe için üç~."~ 
""lira'-"lü yalnız seyahat ücreti 25 Tıır 

dır. 

Seyahat ıu tekilde yapılacaktır: 
30 Nisan 1934 nat 19,20 de lstanbul· 

dan hareket • 2 Mayis 1934 oaa.t 15,25 ı• 
Peıteye muvasalat. 2 • 3 • 4 - 5 • 6 ~··. 
yis Peıtede ikamet, tenezzüh. ikinci ~e' 
ki yolcular için Royal, Astory~ ve birııı• 
ci snuf Oi.'eller üçüncü mevki yolcular. 
için, Amiral, Santral, Grim ve sair ikiııc• 
aıruf oteller. d 

Y akarda gösterilen fiyatlardan nta11 .• 
Bulgar ,·izesi ile kolektif vize masrat:• •· 
çin cem'an 8 lira 20 kurut verilecektıt• 

Vagonli fiyatlarında ihlal yüzde zO 
tenzilit olacaktır. 

Himayeietfal vilayet 
kongresi 

Himayeietfel Cemiyeti vilayet k0 5' 
g.-esi 24 mart cumartea.i günü saat l . 
te cemiyetin meri<ez.i olan Tüıbed<~1 

binaaında yapılacaktır. 

olmazaa .~ iki yüz kitiyi nasıl öl 
dürdüğünü delikanlının ağzmd~r 
dinlemeğe kotmamıttı? 

Günet'in oğlu iki aykırı duyt" 
nun ezgisi altında bocalıyordu. 

Ceylanın oğlu, Baylrut'un bulıı~ 
duğunu görünce korkudan yerle P 
ıürüneı-ek ıu kıyılarında aazla~1

1• 
arasına sokuldu •• Kirpi gibi büı~; 
dü .•• Bqını örttü.. Sindi ve se•1 

çıkarmadan uyumağa çalıttı. 

Baykut ayı)mıttı. ef 
Gözlerini açınca kartıamda lı 

kesten önce Hitay'ı gördü. ~ 
lki gönüllünün biribirini arai' f 

gözleri, biribirine takılıp kalııı' 

tı. Delikanlının üstü batı kan ;çiti' 
de idi. • ı 

Kalçasında ve bacaklarında d' 
fak tefek yaralar, bereler vardı· 

Baykut: 11 
- Kolay değil. iki yüz çapul' 

ile boğuftum. p 
Diyerek doğruldu .• Ve batınd' 

geçenleri anlatmağa batladı: ıı 
- Akıncıların konaklayac;ı'iP 

yeri daha evvelden keşfetmek 1\ 1• 

önden gidiyordum. Ortalık ç?k e1 
caktı. Su kenarında uygun bır.~ 
ararken, kartıma (Borzipa) g0 6; 
belerinden iki yüz kişiye yakırı •J 

(BitmeJ• 



Roma mülakatı suya mı düşüyor? 
(Başı ı inci sahifede) 1 

ara ' ında bir münakaşa baş göster- 1 
eli. Ve lavoro Fasc·ato gazetesi bir 
makale yazarak: "Eğer Almanya 
muktedirse o da Avusturya ve Ma-

. d • ,,, d d. 
<'anıtcrna yar ım etsın. e ı. 

Diğer taraftan Fransa • ltalya 
rnüncuebatının iyileftİğİ haberi ya 
Yılınca Almanyada endife dahıı 
çok arttı. Bu esnada Berliner T e • 
geblatt bir makale nqretti. Ve bu 
makalede Fransa, l'A. Mussolin'nin 
Tuna politikasına dahil olmadan 
evvel, küçük itilôlın menfaatleri • 
tıi muhafaza etmeği dü~iinmüıtür. 
deniliyordu. 

Binaenaleyh Almanyanın endi
'esi çok yerindedir. Çünkü Mr 1-
talya, Fransa, küçük itilaf, Avus -
furya oe Macaristan itilôlının hum 
lünden korkmaktadır.. Filhakika 
Çekoslovakya ile Macaristan ara
•ıtıdaki noktai nazar ihtilôllannın 
?öyle b "r projeyi suya düfiirmesi 
ılıtimali çok oarittir. Fakat ne de 
olsa bir korkudur. Gazt!tte de Vass 
bu hususta diyor ki: "Belki Çekos 
lovakyanın menfaatleri ltalyrının 
menfaatlerine uygun olabilir. Fa
kat Romanyanın ve Y ııgoslavyanm 
Variyeti öyle midir? Hayır... Bü. 
tün bu vaziyetlerden istidlôl edebi 
liriz ki vücade getirilmesi mevzuu 
balısolan itilaf kat'i olmaktıın çok 
uzaktır.,, 

Şimdi bütün bu noktai nazarla
r~ rağmen Avrupa efkarı umumiye 
•ı Roma mülakatının neticesini sa 
bırsızlıkla beklemektedir. Diğer 
ta.raftan dün geç vakit haber aldı
ğımıza göre Yugoalavyam~ Bertin 
sefiri ile Alman ı.a.vekili M H:'t 
ler arasında bir mülakat ya ·.,,,: • 
ve b': esnada her ikisi de ftaba1~ 
burg ların tekrar Avusturya tahtı • 
na getiı-ilmeleri hususunda muta • 
bık kalmı,lardır. Bu havatlu çok 
fa>'anı dikkattir ve çok mühimdir. 

Bu ~ede Almanya Avusturya, 
!tf acarıstan ve l tal ya itilôlına kar
•• en mühim kozunu oynamakta • 
dır. Çünkü evvelce ltalyanın Yu • 
goalavya ile Habsburg'lar aleyhi. 
ne bir mukavelesi vardı. Bu mu • 
;~vAe~~ temdit edilmemiştir. Şim • 

1 ':"°"Ya bu fırsattan utilade 
etmeRfedir •• 

1 
Dün _bu hu.rnta gelen telgraf • 

"'~;"'gıya dercediyoruz: 
l(Ji MA, 14. A.A. - 'vuıturya bıqve
'. M. Dollfu11, dün ak,am R<m>a'ya gel 

""" M. Mouaaolini tarafından lou-Jılan
lllııı:,... 

ilk mülakat 
le ~-"dA, 14. A.A. - M. Mouaaolini j. 
r k C-~boeı ~unda yapılan ilk mü
.:. jt dun Venedik ıaraymda öğle üzeri 

,ş , am~ı '"" bir buçuk saat ıürmüttür. 
idi ",!>lığ ıadece görüımenin çok ııamimi 

0 uguııu söylemekle iktifa. ediyor. 
G ROMA, 14. A.A. - M . Dolfuso ile M. 
<>eınboes'in ltalyan bükiimetine mis:ıfj. 

retleri reımen bugün başlamaktadır. 
M. o,,11fu11, bugün öğle üzeri M. M 

•olini ile ilk müliıkatını yapacaktı Mı 
Goemboes ile M. Vinslder bu aab~ · 
10 da miıtthl'ek meıailerlıie baflamı saat 
lardır. 11. Dollfuas'ü kabul ettikten ıo~ 
rda Mek. t~Ol?mbocı Alman sefirini bbul e-

ec ır. 

Prenı Chigi tarafından verilen bir öğ. 
le yemeğinde. saat 13 te bugün Romada 
bulunan bütün siya.si tabsiyetler h 
lacaktır. azır o-

V atikand a 
VATICAN, 14 .A.A. ....:.. Papa, Macar 

baıvekili M. Gocınboes'i kabul ellmiıtir. 
lngilterenin noktai nazarı 

d LONDRA, 14. A.A.- Bugün Roma
.8 açılan T un:ı konferansının hlznıune

::.'ı;'giltere hükumetine bildirilm-"llit e>I
- la beraber Reuter ajanımı baber aldı-
&:ın " L d r· !" g~~ ~n ra konferansın ğaye!e-. 
•nı musaıt bır tekilde telakki etmekte 

Ve T~ hav~a.11.nda iktisadi vaziyetin tek 
.._,. duzelmesı ıçın yapılan her gayreti 
•yi bir ıuret~e .karıılamaktadır. Ya'nız 
b~ ra~etlenn ihtililflar doğuracak ıiya
•ı neticelere ıebep olmaması f'U'l' r 

ROMA, 14. A.A... - lıt-'anı' . .ı .b'I 
.ı · • "' aJaruı ı -"lnyor : 

Bütün matbuat M. Coenıboes ile M. 
Doıtıua'u hararetle ıela...ıanıakta A 
l'llpa siyasetinin düzelme unıaru 'J.e v
hiç bir sizli fi!Ür olmak1121., -~ Y~ 
Av~-- ulb · • • •--=aezı 
1
• --.- • muvazeneııru teatı etme • 
;-- selen bu mülakatın e!ı-...;yet'"• 
•:rde,.leroelıtedir. mı 

Habsburglar 
BERLIN, 14. A.A. - Hava. ltJanaı 

ruhabirindeıı : Baıvekil Hitler Y tııios
bavyaıım Berlin aefiri M. Balucclzic•i ka-

ul etnıiıtir. 

1 
Cörütme eınssında her ikiıi Hııbaburr. 

....., AYusl\ırya tahtına tekrar getiriJ. 
:ne1~ hususunda mutabık kalmıı olduk- · 
..,. aoylerunektedir. 
Al- ıiyasi mubafili, bu görüımeye 

çok büyük bir ehemmiyet vermek iste
~elctedirler. Ve M. Baluo;d:zig'in Berlin· 

en BeJırrad' a hareket ettijini kaydetmek 
tedirleı-. 

M. Dollluu'un beyanatı 
O Vly ANA, 14, A.A.- Baıvekil M. 
l olffuh htefani Ajansına beyanaıt'.ı bu· 
""tnu$tur. 
~ Delffuu demittir ki : 

Bugünkü Avrupanın vasfı olan ikti
~di ve ıiynıi parçalanma her gün yeni 
~~nt~r meyclan:ı çıkarıyor. Bundan do
n Yı bır dostun t ekrar elini arkabilmek ba· 
da 0 dere.:ed o in ıirab verecektir. Bu 
l' 0 •lla raıruzclaki rabıta yalnız yapıcı ve 
d:~~:ıcı rn.csaiye müstenit sulh arzusu 
it 1' • RYnı t•hıi ıempati ve ş.iikran hissi 
''~lranın A'·';'ıt~rya vaziye..'. ne, hayat 
iii a~rıa v:' ıhtıyaçbnna karşı gÖsterdi
Yük0 1a.yı'. •le Avusturyan1n ik ti'5~d .. n 
d.,n '; ~eıın~ rnatuf mesaimize yardımın .. 

r.b-ga.n şnkran hissidir. 
ı.ıliyle, Tuna havzasındaki ikbaa· 

di ve &İyasi şeraitin istikran yoluyle 
lıalya kendi menfaatlerine de hizmet 
ediyor. Fakat ltalyan noktai nazarının 
ebeınmiyeti, lt~ndi menfaatlerine hizmeti 
diğer millet ve devletlerin mübrem ıe•·ai· 
ti bayatiyeaine hünnetle birleıtirebilmeıi 
dir. Bu sabada ltal:ra ile A•aıturya ara-
11nda fikir birliği olduğundan memllu
nwn. Her iki tarafın hüuıiiniyeti iktisa
di menfaatlerin abenrine yol açmakta
dır. 

lıalya, Avusturya ve Macaristan Tu
na havza11nda öyle bir vaziyet ihdas et
mek İstiyorlar ki bütün Avrupanın baya
tı için {e,•kalade ehemmiyeti olan bu bav 
zada kıymetli kuvvetler birbiriyle çar· 
pıımasın, bilakis iktisadi faaliyetin ve 
müıterek küllür me.aisinin tekrar canlan 
ması için bu kuvvetlerin layik olduğu ıc
killerdo birletmesi kabil olıun. Bu raye 
kimıeyi teşriki mesaiden hariç bırak
maz, Zira onun temini herkesin menfaa· 
tı ikti:zaıındandır. Avusturya için mesai 
birliği bu çahtma teklinin mühim bir 
amilidir. 

Tuna havzasında mukim Almanlara 
coğrafi vuiyetlerinde.n doğan bi11iyat, et 
rafındaki mulüte düzeltici ve birlettiric; 
bir ıekilde tesir etmektedir. Onlar ken· 
dilerine hali hazırda terettüp eden va"Zi· 
feyi müdriktirler. Ve o vazifeyi ifa etme
ğe karar verrniılerdir. 

Buınm için bürriyetimm, i.bldi.limizi 
•e aerbestimizi muhafaz ebneliyiz. Zira 
bafka tartlar altında ıiyaai bayat tarzı· 
mızı kendi ihtiyaçlarımıza Ye dolayısiyle 
~i va.t ifele"!mize uyacak bii f'ekilde 
tanzun edemeyız. Bnnunla, Alman milli
yetinin loymetli bir parçasını ela terket· 
mek istemiyoruz. Pek yakın bir mazide, 
karcaşahğı Ye bunun tekerrürünü kuv
vefü bir müdahale ile menebneğe iktida
rımızı isbat ettik. 

Harice karıı ıulbu temin etme!ı: ve bü
yük devletlule eyi münasebette bulun. 
mak bizim için tabii bir vazifedir. Avuı
turyanın harici siyaseti bu tekilde idare 
edilecektir. Bu bütün maııa11 ile AVTu• 
pa siyasetidir. 

Musolini, ve Cömböt ile nki olacak 
müzalreratın, üç devletin iktisadi mahiyet 
teki müıte~ek rayelerini pratik ve hu
•uıi bir tarzıla temin etmeWıi temenni 
ederim. 

Silah kaçakçılığı 
SOFYA, 14 (Milliyet) - Belgrat• 

tm bildirili,._, 
, , ~~ ~~etelerine Viyanaclan bil

clirilctiğine gore ltal:raclan Macariıtıma 
yapılan yeni bir aili.b bçakçıbğı mey
dana çıkarılmıttır. 

Devam edeceği kuvvetle tahmin edi
len bu kaçakçılığın yapıldığı trende 
2(100 caz maıkeıi, 4 tank ve 26 top bu· 
lunduiu bildirilmektedir, 

Patlayıcı maddeler 
(Başı 1 inci sayıfada) 

kapsül, fitil gibi teferrü·'ıı ve kulla. 
nılmaaı yanık ohnıyan tabancalarla fi. 
teklerini, tenlik lii..,kleriııi münah:zar 
olan ve olmıyan u fiteklenle av mal
zemeaini ve av saçmaıllll ve potu kü
herçileıini yapmak, memlekete aokmalc, 
memleket isıincle salmlık devlet inbioa
mıa tabi oılacaktır. 

Bu inhisar, inhisarlar umum müdür
lijğünce iıletilecektir. Ancak bu mad
delerin dahilde imali askeri fabrikalar 
idare•ine bırakılacaktır. 

Ordu ve emniyet kuvvetleri için la
ZllD olan her nevi paıtlayici maddeler ve 
teferrüab askeri fabrikalarda yapıldı
ğı takdirde Milli Müdafaa vekiııletince 
veya onun. namına müteahhitlerce hariç
ten memlekete getirilecektir. Askeri fab 
rikada imali kabil ohnıyan inlıiııar mad
deleri inhiurlar idal'93ince hariçten 
getirilec-'<tir. 

Askeri fabrikalar imal ettikleri İn· 
hisar maddeleri fabrika tahmil istasyo
nu veya itlıeleainde teılim beddi ma• 
Uyet fiyatının yüzde beti geçemiyecek· 
br. 
. Bub kanunla askeri fabrikalar idare-

sme ırakıhıu 1 imal • I · · bilrn . . . ı o an •! emn ya· 
J:!& en •ç.n ~Ur idareye yü;z bin 
lır..,..a k_adar m~tedavil sermaye tefrik 
ve tabı11e Malıye vekill mezun bulu • 
nacaktır. 

Fişe* av ve saçma İnbıioa.rı muvak
kat idaresi umum müdürlüğii tarafın
dan .iıletilmekte olan küçük Yozgat •e 
Sila!ıtarağa fabrikalarının Milli Müda. 
f~ vekaletine devri için inhisar velrale
tıne mezuniyet verilecektir. 

Barut, mevaddı infilakiye •e av ve 
'"?"el"'.eı: fi_1e~eri inhnarı T'ıirlı: anonim 
f!rke~ınuı >nbisar vekaletine devrettiği 
şnndıye kadar kullanılmıyaıı iptWdai 
yarı mamul maddelerin -"utat..., aair 
eıyda dem eınaaındaki maliyet fi)'llhi· 
le Milli Müdafaa vekaletine denedile
celdir. 

Şimdiki inhisar idaresi 933 kadrosu• 
nun fabrikalara ait olan kıımı askeri 
fabrikalar tefkilabn11, diğer kıaımları in
hisarlar Umum müdürlüğü teıkilahna 
tabsintlarile bırakılacaktır. 

933 )'Ilı laıdrolannda muvakkat 4 
üncü madde ile Yerilmiı aal8ılıiyete isti• 
naden )'1l0ılacaık tadilit dolayısile açık· 
ta kalacallara tazminat verilecektir. 

Devredilecelı: fabrikalarda müıtah • 
d- ecnebilerin alacak ve be>rçları as· 
keri fabrikalar idar.,,me reçecektir. 

İnkılap kürsüsü 
. (BaJi 1 inci sahifede) 

v.e~aı~e konferans aalonu azami bin ki 
şı •.•t.ıap etmektedir. Salon, diğer din 
~~rcılerin değil, Üniversite talebesine 

1 e gayri kafidir. Aldığnruz ·maluma 
ta göre inkılap tarihi derslerinin rad
Y? vaaıtaıile her taraftan dinlenmesi· 
nı tem!~ için aalonda terh'bat yapıl • 
muı du ·· "J .. • d şunu mektedir. Diğer taraftan 
İgren iğimize göre Maarif Vekaleti, 
~.ta~bulda bir inkılap tarihi erutitü • 

au bına.aı İnfaaına muhakka ksurette 
karar ve~miş bulunmaktadır. inşaatın 
934~ mal~ senesi içinde yapılabileceğ i 
temın edı!.mektedir. Yeni ill§a edile • 
cek enstıtude konferan• ••lonu b b' 
k . .. . d ı.· - ef ın 

ışı ıatıap e e ılecek tekilde olacak • 
tır. Maarif vekili Hikmet Bey yarın 
Ankaradan tehrimize gelecektir. Hik 
met Bey cumartesi günü inkılap tarihi 
enstitüaünde deralerine devam ede.:ek 
tır. 

M1lJ.tYET PERŞEMBE 15 MART t934 

Spordaki 
Dedikodular 
Saracoğlu Şükrü Beyin 

Ankarada bir nutku 
ANKARA, 14. A.A.. -Ankaranm en 

temiz bir spor kütlesini bayrağı etrafın
da toplamıt olan " Gençler birliği klübü" 
onuncu yıl dönümünü bugün pek samimi 
merasimle ve kendi lokalinde kutluladı. 
Merasimde Adliye Vekili Saraçoğlu Şük· 
rü Bey, ittifak birinci reiıi Aziz ve ikin• 
ci reiıi Halit Ye mebuı Reıit Beylttle 
mınlaka reisi ve mmtaka erkanı ve bir 
çok sporcular hazır bulunuyorlardı. 
Kıüp namın~ ikinci reis Mümtaz Bey 

güzel bir nutuk irat ederek Türk gençli
i:inin §eflerinden aldığı direktiflere kar· 
fi olan sadaka't nı tebarüz ettirdikten ıon 
ra klüb;ın on r;enelik mesaisini hülasa et
ti. 

ittifak reisi Aziz Bey bir ııaat kadar 
ıÜren giı>.el bir nutukla buna mukabele 
elti ve memleketin spordan neler bekle
diğini. g~nçlik te§kilatını ve spor disipli
nini etrafile nnlattıktan sonra gençler a
rasında bul.,.ıan ve Türk sporuna pek 
büyük yardımları dokurunuı olan Saraç
oğlu Şükrü Beyi aeliimlamağa bütün 
genc!eri davet etmiı n mümaileyh tid
detle 11lkıtlanmııtır. 

Bundan sonra Şükrü Bey de bir nutuk 
İrat etmi ı ve bilbaua spordaki dediko
dulara ve bunların fena neticelerine hü
cum ederek memleketi yakın bir atide 
bundan kurtulmuı cönnek clileiini izbar 
etmiştir. 

Merasim p,-ençlerin yaptıklan atletizm 
idmanları. iskirim, &üret ve bol<ı müsa
bakalan ile neticelenmiıtir. 

Gençler birliği atletizmde 200 ve 400 
metre Türkiye birinciliğini kazanmıt. fut
bolde üç seneden beri ııampiyon çıkmıt 
ve bu sene Orta Anadolu fampiyonluiu· 
nu da ihraz etmiıtir. Bundan batka iki 
sene voleybolde taını>İyon pktığt gibi gü. 
reş, iskirim ve yüzücülük tubelerinde de 
mu•·affakiyetli neticeler elde eımiıtir. 

Tütün işleri 
Bafra ticaret odası kon

gresindeki meseleler 
BAFRA, 14. A.A. - A. A. - Ticaret 

odası senelik kongreıi toplantılannı bitir 
mittir. Muhtelif encümenlerden verilen 
raporlar ve ileri ıürülen temenniler uzun 
münakaf"lardan ıonra kabul edilmittir. 
Bilbaua t'iitün imalatının tonga demet ya 
pıltD3sırun serbest bırakılması rıraat ban
kaımın az faizle para •ermesi, ;Misar i
daresinin alacağı mahıulü revacmı temin
de nazımlık vazifesi yapması, idarenin a• 
lacaiı mahıulü zürradan ikmal edemezse 
sermayesi Türk Jİrl<el ve müesaeıelerin· 
den ıılmuı, ecnebi müe11eaelerin mal 
mübayaaıında ve Türk tüccar ve zürraın. 
dan almakta aerbestiıinin kabulü telefon 
ıebekesinin acilen yapılması, köy hizar
larının men'i eyi cins hayvan yetittirme 
iıtasye>nu açılması meslek mektebinin tü
tüncülük kıammın Safrada açılması, aJ. 
macılığın tamimi, :riirnı. bo~un 10 se
ne taksite bağlanan'....__,, •,ali gibi karar· 
lar ve ~emenniler kab"'- edilmiştir. 

Meclis reisinin ziyafeti 
ANKARA, 14 (Telefonla) - Meclis 

reisi Kaznn Paşa hazretleri kızının ev· 
lenmeıi miinasebetile yann halkevinde 
bir çay ziyafeti vermektedir. 

İran sefarethanesinde 
suvare 

ANKARA, 14 (Telefonla) - Iran 
Şahı Rrza Pehlevi hazretlerinin doğ
duk.lan günün aenei devriyesi münase. 
betile yann akfam aefarethanede bir SÜ• 
vare verilecektir. 

Irak kralının doğduğu gün 
ANKARA, 14 (Telefonla) - Irak 

kralı hazretlerinin aenei devriyei vili
deti münasebetile Irak maslabatgüzan 
Talip Bey tarahndan 21 mart akıamı 
sefaretbanede bir süvarc tertip edilmiı
tir. 

Numan Rifat Bey 
ANKARA, 14 (Telefonla) - Hari

ciye vekaleti uroumi kiıtı'bi Numan Rifat 
Bey bu sabah ~e gelmiştir. • 

Balkan misakı 
(Baıi 1 inci sahifede) 

mıılar ve yeni bir mazbata projesi tan 
zim ebnişlerdir. Bu yeni projede mi • 
oak meseleainin bükUıııet tarafmdan 
hüsnü auretle idare e>lunamadı(rna da 
ir bir tenkit yürütülmektedir. Diğer 
taraftan tefsiri beyanat Yunan.iıtanı 
bir harbe rina.ekten kurtardığından 
ve Bulrariatarun da bu misaka ittirak 
edebileceği zikredildiğinden encümen 
ekalliyetin.in bundan meınnun olduğu 
bildirilmektedir .. Bu yeni proje cece 
yarıaı Hariciye nazın M. Maluimos'a 
hildirilmit ve kendia.inin de bunu taa
Tiı> ettiği anlatilmııtır. Bucün Hari
ciye encümeni toplanarak bu mesele 
etrafmda nihai kararmı verecek ve 
mazbatalarını Mec1isin heyeti umumi 
Yesine gönderecektir. Balkan miaakı • 
nın müzakeresine Meclisin bugün öf 
leden somaki ccl1Uinde baılanacak • 
tır. 

Ceneral Pangalos'un beyanatı 
ATINA, 14 (Milliyet) - Jeneral 

Pangalos matbuat mümeasillerini ka
bul ederek Balkan misa.kırun, Balkan 
larda meskiln ve asayiti temin eyledi
fini SÖyleıniı ve tunları ilave etmittir: 
"- Tefsiri beyanat, düveli nıuazza • 
manın auizan ve infiallerini izale et
mek için lazımdır. Balkanlarda çıkan 
bir harp esnasında bir büyük devle • 
tin karşımızda görünmesi, bu yarım· 
adada hayati menfaatleri olan diğf'r 
devletlerin vaziyetini sarsacaktır. Ben 
bu tehiri beyanat olmasa Yunanista
nın bir Balkan harici devletle karşıla§ 
maıı ihtimalini varit! görüyorum. Bu tak .. 
dirde bütün muahede ve ittifakları a
tc;ıile kül edecek yeni bir Avrupa bar 
bı karşısında bulunacağız. Bu hususta 
tarihte birçok misaller bulmak müm • 
kündür, 

Reisicümhur 
Hz.nin emirleri 

(Ba~i 1 inci sahifede) 
"- Bu paranın bütçeye konulması, 

ReUicümhur Ha:wetlerinin latanbulu 
teırillerinde BüyükaJada Dilde bir i
kametgiilılan bcıltııtman maksadına 
matuftu. MüfQriinileylc Hazretleri, 
bu tahsiaatın bütçeye konulduğunu ha 
·ber almıılar ve ,ehrin bu alakasından 
mütehııaau olduklarım bildirmiıler cıe 
bütçenin bu vaziyetinde bu paranın ih 
tiy" çlara aarlı mavalı.le olacağını emir 
buJUrntUflardır.. Büyü.le Müncinin bu 
arzulannı heyeti aliyelerine iblağ e • 
derken, bu tahsiMıtın mÜf<Irünileyh 
Hazretlerinin emirleri ı>eçhik ıehrin 
diğer ihtiyaçlarına tah.uinin na.zan 
tlilılıate alınmasını ar~ylerim.,, 

Reisiciimhur Hazretlerinin Vali Bey 
tarafından iblağ edilen bu arzulan sü 
rekli alkışlarla kal'fılanmıftır. Bunun 
üzerine Muhittin Bey ıu teklifte bu • 
lunmu§tur: 

"Üsküdarda çocuk balmn m için 
bu paradan bet bin lira tahaiaat ay • 
rılmaaı muvahk olur. 

Maarif cemiyeti çok muztar va • 
ziyettedir. Birçok fakir talebeyi ia§e 
ve ibate ediyor ve buna yetİ§emİyor. 
iki bin liraaıru cemiyete ayrralnn. 

Şehrin umumi uayİfi tneaeleaile te 
le fon servisi çok alakadardır. T ahai • 
aat ihtiyaca kifayet etmiyor. iki bin 
lira ile buna yardım edelim. 

Cümhuriyet idaremizin 10 uncu 
yıldönümü müııueebtile yapılan f~ • 
lıalade tezahüratın tftbiti ~ bir o • 
nuncu yıl i.bideai yaptırmak iatiyoruz. 
inkılabımız merhaleleriııden birinin. 
ebediyen payedar n.İfanelİ olacak bu 
i.bide için de 20 bin lira &yrılmaanu 
teklif ederim. Geçen &ene kararınıza 
iktiran ettiği halde imki.nı mali olma
dığından yaptırmnadığunız 16 Mart 
şehitleri abidesi için. de 20 bin. lira tah 
siaat istiyoruz. Y-i mektepler İn.faa
tmdan sıkıntı çekiyoruz. Birçok köy • 
ler esaa malzemeyi hazırlıyorlar Ye 
bütçemizdeki yükü bu suretle hafifle· 
tiyorlar. Bu suretle Yiicude retirile • 
cek mektep binalamun noksanlannı 
ikmal için. de on bin lira tefrikini tek· 
lif ediyorum. 

Büyiikderede vilayetimizin bayrı· 
na Ye müstakbel inkqafına çok fay • 
dalı olan fidanlık enstitümüzün inki
tafı için ıde dört bin lira vailnıes.İ mu
vafık olacaktır. 

Gençliğin çok ali.lı:adar olduğu ıtad 
yum meselesini intaç için de 30 bin 
lira tabsiıini teklif ediyorum. 

Valde Çepneainde 20 • 30 bin lira
t.k istimlakat yaptık. Oraaı açıldı, fa
akt çıplak kaldı. Ora11nın tanzimi ve 
lralan yolun da ikmali inıaaı için beı 
bin lira verelim. 

Spor mıntaı..r sıkmhlı vaziyet
tedir. 500 lira da oraya ayıralnn. Çar 
tambada t...Uzlilı: itleri ahırını aur ha 
ricine kaldıracafız. Orada rüzel bir 
bahçe Yiicude getireeeğiz. Bu ite de 
reriye kalan 1500 liranın tahıiaini is
tiyoruz.,, 

Muhittin Beyin teklifleri muvafık 
görülmiiftür. Yalnız Necip Bey esas 
itibarile muvafdı: rörülen bu teklifle
rin bütçenin alakadar fa.ıl ve madde 
!erine göre tetkik ve teııbiti için bütçe 
encümenine tevdiini teklif etmit ve bu 
teklif kabul edilmiıtir. 

Bu urada azadan Safiye Hüseyin 
Hanım, Kurbağalıderenin tathiri için 
20 • 25 bin lira tahsiıi için bir takrir 
leri olduğunu aöyfedi. ve bütçenin bu. 
maddesine konan bin liranın 25 bin 
liraya iblağını istedi. 

Muhittin. Bey, takriri yeni aldığını 
tetkik etmediğini ve cevap vermek i : 
çin hazırlanmadığım ve bunun Nisan 
devresinde gör\itülmesi muvafık ola • 
cağını aöyledi. 

Bu İf te Nisan devresine kaldı 
' 

Hareket başladı 
(Başı 1 inci ıabifede) 

fi gönclerileccılrur. Abe>neler, bu yer
lerden ye gazetelerden cuınarteıi gü
nünden itibaren bu mektuplan kolay. 
ca tedarik edebileceklerdir. 

Belediyece tabettirilmekte ı>lan fe
ragatnamenin metni ıudnr: 

"Telefon şirketinden iadesi takar • 
rür eden telefon abonelerine ait ücreti 
şehir hastanelerinden birinde pavyon 
inşasında veya hastaneler işlerinde kul
lanılmak üzere lstanbul belediyesine 
terk ve tebcrıil eylediğimizden beledi
yece bu paraların şirketten kabiz ve tah
siline mezuniyet ve sal.lhiyet verdik, 

Aboneler .münferiden veya mütİ;,_ 
reken bunu mnzalaYIP belediyeye gön
demıelde maluat hasıl olacak ve çolı: 
hayırlı ve milli bir vuife ifa etmİ§ ola
caklardır. 

Belediye de, ınftes Ye müessesele
rinden meYCut teleloıUr içi.n ılli<ete 
ver..tifi Ye seri alacağı fazla paraların 
hastanelere t.beQi.ne .. arar nrmittir 

Vali Beyin beyanatı • 
fıotanbul tınnımi meclisini dünlrii 

içtimamcla, belediyenin. bu m:..rmı teı.. 
lii eden nli ..., belediye reiııi Mubittiu 
Bey demiıtir ki: 

"- Belediye, kendi me~ ve fUa• 
batına ait telefon tirketinin iade edece
ii. ~ haatanelere tahııiae karar ver. 
mıttır. Esasen gerek bütün matbuat ve 
gerek muhterem hallmnız da ayni ar• 
zuyu müttefik~n izhar etmit bulunu • 
yorlar. Bu nzıyette formalite ikmal 
edilince i"1oiz, bu arzuyu yerine retir
mek olacaktır.., 

Necip Beyin beyanatı 
Necip Bey aöz alanık ıunları söyle

mitrir: 
"- Bel~yenin bu kararmı minnet 

ve mem?unıyetle k""fılarız. Umumi mec 
Jiı azayı muhtereınesinia de evlerinıle 
ve yazılıanmıincleki telefonlar için !Ü'· 
kete verdikleri. ve geri alaCRklan fazla 
paraların ayru maksada terk ve teber
rii edece4<lerine emin olarak bunu tek
lil ediyorum~, 

Meclis azası, bu teklife müttefika• 
İttirıık etmiıtir. 

Vali Bey, te~kürle mukabele et· 
miş, ve işin biran evvel hüsnü neticeye 
iktiran ettirilmesi temenniya .. ı idıar 
edilmittir 

iş yürüyor, fakat .. 
(Bati 1 inci sahüede) 

tir ketten geri almacaktll'. 
Tramvay firketi endifede 

Şirketten paranm geri istenmesi Ü· 
zerine, tramvay ıirketi erki.nı ciddi bir 
endişeye düşmiqlerdir. Öğrendiğimize 
göre, Tramvay ıirketi de, diğer ta • 
l'aftan , müdafaa esaslannı ha:ııırla • 
makta ve mukavelename hükimleri
ııi, mütehaasu hukukçulara yeniden 
t etkik ettirmektedir. Fakat, ~ nokta 
mühimdirki ıirketten geri alınacak 
para ile ıehirde külli ve esaslı imar 
faaliyeti vücude getirilebilecektir. 
Emin Bey tarize behane arıyormuş 

T ramYay ti:rketi ile 1926 aeneıin • 
de yapılan mukavde operatör Emin 
Beyin tehreminliği zamanına tesadüf 
eder. Operatör Emin Beyin bu mesele 
hakkında fikirlerini Öğrenmek §&yanı 
dikkat olmıyan bir ıey değildi. Dün 
Emin Beyle görüttük. Fakat aabık 
Şehremini, belediyeye çatmak için ba 
hane anyonnU§. Böyle olacak ki ye • 
niden tarize vesile bulan çoşkun bir 
hi.leti ruhiye ile muharririmize uzun 
uzaaıya dert :rannıııtrr. Emin Bey sô· 
züne baılarken diyor ki : 
"- Cemiyeti belediye azalannm 

bu tram..-ay iti hakkında verınif ol • 
duldan takrir, belediyeyi dokuz .., • 
nelik derin uylruowıdan uyandrrmıf 
oldu. Filhakika, emanetimin ııon za • 
m.uılarmda Tramvay ıirketi ile bir 
çok yeni hatlann te.iıi etrafında yap
mıt olduiumaz muka•ele, Nafia •e • 
kaletince de tuYİp Ye ta.odik edil.mit 
ti. Teadül iealn TramYay tirketi, ia • 
timli.ki bitmit Ye teaviyei türabiyeai 
yapılmıf olan. Fatih• Edimekapı fOSC 
ai üzerinde derhal intaata baıladL'' \ 

Emin. Beyin, tehreminliği devrinin 
h~~~larmı bir ...de_ içinde yaıattığı 
göriiluyordu. Tatlı hülyalar ceçirir gi 1 

bi anla.tıyordu' 
- Oğlum, siz o zaman ihtimal ço

cuktunuz, hatırbmazsmız, arbdatlan· 
ruza sorunu:ı, onlar bilirler. Dolruz ae- I 
ne evvel ayni mukavele icabatı olarak Un 
kapanı Eyüp hattının vaz'ı esas resmini 
bile yaptım. Kurbanlar zephedildi, nu
tuklar söylendi. Fotoğrafiler alındı. İır 
terseniz bu fotoğrafilerden size takdim 
edeyim. Eyüp ve civarı halla davul 
zurnalarla, adeta şehri ayin yaparak ve 
"yaşasın. ~azi, yaşasın cümhuriyet !, .. 
avazelennı göklere kadar çıkararak se
vinçlere gark oldu. 

Netice ne oldu, bilir misiniz?. Ema· 
netten infikSkimi müteakip Unkapanı 
meydanına biriktirilmiş olan raylar ve 
malzeme kaldırtıldı, muvakkaten yapıl
mış olan it barakaları yıktıtıldı, ve bu 
iş bugüne kadar uyudu, ve uyutuldu . ., 

Kulağa fısırdanan bir .ır I 
Opeartör Emin Bey bu sözlerinden 

ııonra, kulağımıza bir ur tevdi eder 
gibi yaYllf bir aale diifünerek ilin 
etti: 
"- Gaıe ba mukavele mucibince 

Unk<-.-.am • Şehzadebctft hath inıa e
dilecekti. Fakat bu yol üzerine uabet 
eclen Emanet erkanından birinin evi 
yılıdmanıok İçin he,-. bu İf uyutuldu, 
hem de l>u yc>!wı i.stikamet lıotlan de
iiftirildi.,, 

Mıobarrimiz, Emin Beye belediye 
erki.nmdan olan bu aatm kim olduğu 
n.u sormuı, Emin Bey de netredi ime • 
mek Üzere, bu ismi fmldamıttrr, Vef.
diğimiz aözü tutmak için bu ismi yaz 
mıyoruz. 

Bilet ücretlerine yapJan zam 
Emin s..,. 1926 senesinde bilet Üc· 

retlerine yapılan zam hakkında da 
şunları söylemiftir: 

- _ Yap!l•11; zam, hatırnnda kaldığı
na gore yırmı paradır. Bunun on pa • 
rası kaldırılacak olan Köprü müruri· 
:resinin mukabili, diğer on parası da 
Tramvay tirketinin yeniden yapma • 
ğa mecbur olacağı bir çok yeni hatla
nn kartılığı idi. 

Emin Bey, Unkapanr ile Eyüp ara
sında bugün tramvay battı inıa edile
bileceği ü:zerinde rarar etmektedir. 
Emin Bey diyor ki: 

- Unkapa.nı ile Eyüp arasında tram 
va~'." tek hatlı olarak yapılabilmesini 
temınen zamanı memuriyetimde la • 
znngelen istiınlikit ve hidemiyat ya
P~!m•ı olup yol tamamen hazırdır. Bu 
gun de bu yol hazır demektir .. 

Küçük taşra haberleri 
• Bergamaya bıl.i Yeniköyde Him

met innincle bir adam birdeni>ire delir
mit ve eline geçirdiği bir balta ile iki 
mını yaralamıttır. 

. *. lmıirde Bayraıklı yolunda kendi. 
lennı 9eırlıeden polis Mehmet N · 
fendiyi öldüren Seyit Ahınetle ~ : 
daşı Ahmet Cemalin mulıalı.emelerine 
~':"~ edilmelı.tedir. iddia makamı her 
iki~'? on .eı.izer sene hapislerini ' iı
temııtir. 

Bayram Tebrikleri 

Afrika Vahşileri 

Eşya ve yolcu 
Tarifeleri 

Dıı iratların qya ve yolcu tarifele
rini tetkik Ye test.it edecek lıomiıyon 
dün DeıWı Ticaret müdürlüğünde lk· 
baat •ekiktİ deniz "" ha va miUtqan 
~dullah Beyin riyueti altında bir iç
tima yapmı1ta. 
~ toplantıda npurculuğun Devlet 

~e?'z~llan_ idaresi faaliyetine reçme
&ım m~ealıip ,:rapd- tarifenin altı ay
danberı tetkikinden elde edilen netice 
ve bu yolda yapdan ötirazlar tetkik e
diJmiıtir. Ticaret oclasırun tarife için 
topladrğı erbabı ticaretin itirazlan ge
lecek içtimada oda murabbası Kara Os
man zade S....t Bey taranndan koıniayo
"" verilecektir. 

Kari mrktaplan 

Kuzulara dikkat 
Bugünlade piyasada ve bilh•sa 

ka..., düld<i.nJanmn bazılarında kesil
miı 3 - 4 kiloluk kuzulara teaadüf 
edilmcldedir. 

Bunların ~"'• baytarlan tara • 
~an. ~uaye_nel':rinin yapıldığı çok 
ıiiphelidir. Çiiıılrii analarındaa ıüt ..,,. 
mit yağıız ve loıYftİ gıdaiyeden tama. 
mile mahrum Ye bili.kiıa vücudü bete
re muzir Ye ioluıl Yel'en bu kuzucuk • 
lann nereden celdiii Ye ne euretle k& 
si!is> .te pİyaaaya ç4.vıldığı ve kasap 
diilı:IWWırmda aatılclıiı cayi ıualdir. 
,__.,~~tanbul beledi,-•inin nazan dilı: • 
..um celllellecim. 

Dr. EMiN 

VAPURCULUK 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

lSTAN!.\UL ACENT ALICI 
U- Ht111, Telefon: 22925 

Karadeniz yolu 
SADIKZADE vapur u 

18 Mart 
P A Z A R günü saat 20 de Galata 
nhbmmd'an kalkacak.. Gidqte z-ru'· 
dak, IDebola, Ayancık. Sam.an, Ün
ye, Ordu, Giresoıı, Tirebolu, Görele, 
Trabzon •e Rizeye. Dönüıte bunlara 
ilaveten Of "" Sünneneye uğrar. 

İmroz yolu 
Her PERŞEMBE rünü Gala-

ta nbtımmdan ıut 18 de TA y · 
YAR vapuru kalkar. Gidit ve dö
nüıte mutat iskelelere uğrar. 

l&tanbul Mahkemeyi uliye altıncı hu
kuk dairelİlıden. : Müzeyyen ham tanı
fmdan Edimede lstanbul caddesinde Ayi 
ta lı&ılin malı&lleainıle ~ ...ı.acrnda 
bili numerola hanede mükim Ali elendi 

alehine açılan boıanma daYuının mümai· 
leylıin ikemetki.lamm meçbuliyetine bi

naen davetiyenin oıı beı sün müddetle i

li.nen tebliği karar altına alınmıı ve tah· 
kikat günü olaralı; 1-4-934 pazar günü 
aaa~ 14 tayin Ye bu bepda imli kılıı•ıı 
davetiye varakasi mahkeme diYan hane

sine tal~1! kılmmıt olduğundan keyfi 
yet teblig -kem•na kayim olmak üzen 
ilan olunur. (14444) 

DEVREDiLECEK iHTiRA 
BERATI 

" Tır&§ makinelerine, emniyet tertı
batına iılaha~ " baklı:mdaki ihtira için is 

til11al eclilmiı olan 17 Nisan 1930 tarih 

n 1376 numaralı ihtira beratının ihtiva 
ettiği hukuk lıu kere batkasına deyjr Y& 

yahut icara verileceği teklif edibnektf 

olduğundan bu bususta fazla mallimat e
dinmek iıteyen z""atm lotaobul'da Sah· 
çe kapıda Tq Hanında 43-48 numara• 
!arda miikim vekili H. W. Stock ef.,.... 
diye müracaat eylemeleri ilan olunur. 
(14452) 

--.BON.o~-
Her türlü bonolarla emliki mazbuta, 
yurtluk, ocakldr. vesikası alır satar ve 
satmak iıteyen.lere emlak ve arazi a
lır, Balıkpazar Makaudiye Han No 35. 
Uğurlu zade M. Derviı. 

Yiizlen:e çq;t, bet renkli, yaldızlı kartlar 
Toptancdara gayet elana.. Merkezi Maarif 
kütüphanesi. (14474) 

•raauul.a 1tir Türk ceaci.ia kınulaa ıeçen1•r. 
Dirdiiacü forma ~. M•rkn.i. Maarif küt\ip
laa.a.eıi. Porm•N 5 ku"'fl1tr. (14472) 

TÜRKİYE 

Hilaliahmer Cemiyeti 
MEKEZI UMUMISINDEN; 

Hili.liahmer Umumi Meclisi 1934 ıeneıi Nisanının 15 ncı 
Pazar günü sabah saat 11 de Ankara'da Yeni~hirde Cemiyetin 
Merkezi Umumi binumda. alelade içtimaını yapacağından, işti
rak edecek murahhasların mezkU.. tarih ve saatte HiJ;.l:..-~r 
merkezi umumisini tetrifleri rica olunur. 

Ruzname: 
J - Reia ve reiai aanilerle katiplerin intihabı, 
il - Meclisi Umumi tetkik komisyonu ve Merkezi Umumı 

icraat raporlarının tetkiki ve kabulü halinde Merkezi umumı 
zimmetinin ibrası, 

111 - 1934 • 1935 bütçesinin tasdiki, 
iV - Çıkacak merkezi umumi azası yerine diğerlerinin 

intihabı, 
V - Tetkik komisyonu azaaının yeniden intihabı, 
Vl - Merkezi umumi teklifleri. (14437) 



ıs MiLLiYE 

....................... mııııı 

Deniz yolları 
iŞLETMESi 

Acuteleri ı Karıılı:öy Köpn1bap 
Tol. 42362 - Sirkeci Miilıiirdanıade 

Hm->- Haıı Tel. 22740 .cg:ı. -· 

Trabzon sür'at 
yolu 

GOLCEMAL vapuru ıs Mart 
PERŞEMBE 20 de Galata 
rıhtımından kalkacak. Gidiste 
İnebolu, Samsun, Ordu, Gi~e
s~n, Trabzon, Rize, Hopa'ya. 
Dönüştı; bunlara ilaveten Pazar, 
Of, Pulatane'ye uğrayacaktır. 

' (1187) 1516 

Bartın yolu 
BURSA vapuru ıs Mart PER· 
SEMBE 19 da Sirkeci nhtımın 
dan kalkacaktır. (1188) 

1517 

Mersin sür'at yolu 
CANAKKALE vapuru 16 
Mart CUMA 11 de Sirkeci 
n!.t• --,ından kalkacak. Gidişte 
İzmir, Antalya, Mersin, Payas'a 
Dönü,te bunlara ilaveten Alan
ya, Küllük Çi!-nakkale'ye uğra
yacaktır. (1189) 

1518 

Tophanede kain telsiz telgraf 
merkezimizin, 935 senesi bida
yetinde tebdili icabeden cihazı, 
pazarlık suretiyle talibine ihale 
edilecektir. 

Şartnamesini görmek ve daha 
fazla malumat almak isteyenler 
her gün ıaat dokuzdan On seki
ze kadar idaremiz levazım Şefli-
ğine müracaat etmelidirler. Pa
zarlık 16 Nisan 934 Pazartesi gii· 
nü saat On bette yapılacaktır. 

(875) 1343 

ANADOLU· KINOPRIN 
KAŞELERi 

Türk Sigorta Şirketi 
C Oncll Vakıf Haa l•t-bul 

Baş, dit Te romatizma ağrıları, 
Grip nöbıtlerinin, lıaaımların 
mutat Ancılarıaı gideren 'H ani 
tHir EDEN YEGANE UAçtır. 
1-1 O adetli anbalajlanaı her ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
czaneden arayınız. 

Nama muharrer hisse senetlerinin {"' 68) ı Türkler elindedir. -M. Hikmet Tevfik [14195! 
1431 Tflrklye fı Bankaıu tarafından teıkil olunmuıtu:r. İdare meclhıl ve mildiirler 

heyeti ye memarlan kllmilen Türklerden mürekkep yegane Türk Sigorta Şirke· 
ltcllr. T6rklyenin her tarahnda (280) Ü geçen acentalannııı hepsi Türktür. Tür• 
kf7enln en mühim mGe-eselerinln vebankalannın sigortalannı icra etmektedlr. ,-4500LİRA 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil Nakdi teminat verip ayda 75 
lira ücretle veznecilik anyorum· 
Şehzadebatmda Tiirk Lisesi son 
sınıfta No 88 L. Sahip efendi 
vasıtasile "Vezne" rwnuzile 
mektup yazılması. (14450) 

lliaortslannı en iyi ıeraitla ı·apar. Hasar vukuunda. zararları ıl1r' ı ı ve kolaylık!:& ödu. • 

Telgrafı IMTIY AZ - Telefon: lst. 20531 12ıs 

Ankara Valiliğinden: 
, Keıif bedeli 1,369,782 lira 84 kunış olan Ankara Şeh-

ri Stadyum ve Hipodromunun muayyen bir kısmının inşası 
toptan götürü olarak, ve keşif bedeli 368,424 lira olan ince· 
su mecrasının islah ve civarının drenajı vahidi kıyasi fiat esası 
ile 60 gÜn müddetle 15 Şubat 1934 tarihinden 16 Nisan 
1934 tarihine kadar münakaşa.ya çıkarılmıştır. ihale Ankara 
Vilayetinde 16 Nisan 1934 Pazartesi giinü saat 15 te yapı· 
lacaktır. 

Daha ziyade maliimat almak isteyenlerin Ankara Vi
layeti Nafia Baş Mühendisliğine müracaatı. (635) 

1242 

ı. __ ..;E;;.V;..;K~A.;.;F;...:.M;.;.0;;.;D;;;.;l;;,;,R;;,;,l Y.;..;E-.T'"'"t;.....;.l L;;,;A_,N,_L;;,;A_,R._I ___ ı 
Beykoz'da Akbabada (500) dönüm çalılık ve mer'a Çengel

köyünde talimatname meydanında kaldırnn caddesin· 
de tarla ve bahçe. 

Usküdarda Bülbül deresinde (3) dönüm tarla. 
Usküdar'da Kepçedede mahallesinde bostan çılanazmda bos· 

tan. 
Paşabahçeıinde T epeköyünde 1 ,5 dönüm bahçe. 
Eyüptc otakcıbaşı mahallesinde namazgah ittisalinde bostan 

Emirbahari mahallesin de kışla caddesinde 2 dönüm 
\ tarla. 
Şehrimini Mevlevihane caddesinde 38 No. lu bo~;an. 
Edirnekapı haricinde şehitlik ittisalinde 1 dönüm bahçe. 
lstinyede Nislişah Sultan mahallesinde tarla ve bahçe. 
Mevlevihane kapısında hacı evliya mahallesinde 2 No. lu 

\ bostan. 
f Yukarıda bahs ve mahallesi yazıh bostan varidatmm 3 
' sene müddetle icarı arttırmaya çıkanlmışbr. ihalesi 14-3-
934 çarşamba günü saat 15 tedir. Talip olanların İstanbul 
Evkaf Müdüriyetinde Varidat Kalemine müracaat eylemele
ri. (787) 1245 

il 
" . . 

J ... .. •;:: - .. jo •• .., 

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

1339-
•• 

lstanbul Universite 
MübayaatKomiayonundan: 

1 - Fen Fakültesine bağlı Beyazıtta Eczacı mekte
bindeki inşaat ve tadilat toptan aleni münakasaya vaz edil
miştir. 

2 - Mezkur İnşaata talip müteahhitlerin asgari (5000) 
lira kıymetinde bir binayı muvaffakiyetle ikmal ve teslim 
etmiş olması lazımdır. 

3 - Talipler İstanbul üniversitesi Mimarlığına mü· 
racaatla ehliyetlerini gösterir evraklarını tetkik ettirecek
tir. Alacakları vesaiki Katibi Umumiliğe İşaret ettirdikten 
sonra bu İşe ait mukavelename, sartname, lahika ve projesini 
tetkik etmek ve suretlerini istins;h etmek üzere her gün Mü
bayaa t Komisyon kitabetine müracaat edeceklerdir. 

. .4 - Talipler kendi teklif edecekleri fiatm yüzde 7 ,5 u 
nısbetınde teminat muvakkateleri ile birlikte ihale günü olan 
18 Mart 934 Pazar günü saat 14 te Universite Mübayaat 
Komisyonunda hazır bulunacaklardır. (855) 

1252 

Posta T. T. lstanbul 
Baş Müdürlüğünden: 

. Kartpostallardan mada bilumum Arap harfli Posta pul 
ları 1 Nisan 934 tarihinden itibaren mevkii tedavülden kaldı 
nlacaktır. (746) 1243 

Gedikpaşada.Jandar~a Sat~nalma Istanbul Emniyet Müdürlüğünden: 
Komısyonu Rıyasetınden: . . Orta mektep, Lise veya yedi senelik idadi mezunlarından 

Jandarma kıt'atı için elli adet mahruti çadır kapalı 
zarf uıulile satın alınacak ve kapalı zarf münakasası 20-3-
934 salı günü saat on beşte yapılacaktır. Talipler şartnameyi 
görmek için her gün münı-..kasaya iştirak için de mezkilr gü
ni.1n muayyen saatinde ilk teminat ınakbuzla Komisyonumu
za müracaatları. (928' 1254 

ıhtıyat zabitliği yapmış olup ta yaşları yirmi üç ile otuz ara· 
smda bulunmuş olanlar yakında açılacak polis ikinci ve üçün
cü komiserlik İmtihanına kabul edileceklerinden taliplerin şim 
diden nüfus hüviyet cüzdanı askeri terhis tezkeresi ve mek • 
tep şahadetnamesini bir istidaya raptederek Vilayet makamı· 
na müracaat etmeleri ilan olunur. ,(1147) 

1474 

-· 
Akay işletmesi üdürlüğünden: 

20 Mart 934 Salı Gününden İtibaren 
, 1 - Y alnı~ Köprü. - Kadıköy - Haydarpaşa Vapur· 
larmın hareket tarıfesi değişecektir. Yeni tarife iskelelere asıl· 
mışhr. 

2 - Yalovaya kadar giden (104) No. lu Ada seferi 
Köprüde nsaat 8,50 de Kadıköyünden 9,10 da kalkacaktır. 

(1195) 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı Satınalma 

Komisyonundan: 
1 - Gümrük Muhafaza ·teşkilatı icin 1600 metre haki 

yazlık elbiselik kumaş 18-3-934 Pa:ı:ar g-iliıü saat 14 te Istan
bul Gümrük Muhafaza Baş Müdürlüğü binasındaki Komiı 
yonda pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 ·- istekliler tasdikli şartnameyi her giin komisyon· 
dan alabilirler ve örneğini de görebilirler. 

3 - Pazarlığa gireceklerin malin komisyonca tasar
lanmış tutarının yüzde yedi buçuğu olan (58) liralık vezne 
makbuzu veya teminat mektu:plarile gelmeleri. (1200) 

Istanbul Ziraat 
Bankasından: 

Sıra No. Mahallesi Sokağı No. Cinsi 
83 Okcu Musa Savcı Bey çıkmazı 5 Eski Feniks mat: 

baası binası 
Yukarda evsafı yazılı bina nıüıahere suretile kiraya ve 

rilmek üzere açık arttırma müddeti bir hafta temdit edilmiş
tir. 

ihalesi 19-3-934 tarihi ne müsadif Pazartesi günü saat 
15 te yapılacaktır. isteyenlerin yüzde yedi buçuk pey akçele· 
rile Bankamıza müracaatları. (1198) 

Kuş Adası Belediyesindeaı 
Nafia Vekaleti celileııince musaddak proje mucibince 

Kuş Adasına isale edilecek su için Kasabaya iki kilometre me 
safede ve 4199 lira bedeli muhamıneneli bir ve kasaba dahilin-

de 4373 lira bedeli muhammeneli bir ki iki adet Havuz ve su de· 
pozitosu 10-3-934 tarihinden itibaren bir ay müddetle ve ka
Jlalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Talip olanların 
şeraiti münak3:s~yı anlamak üzere Kuşadası Belediyesine 
müracaatları ılan olunur. ( 1191) 

Ankara Vilayeti Nafia Baş 
Mühendisliğinden: 

1 - Bedeli keşfi "35373" lira '72' kuruştan ibaret olan 
Polatlı - Haymana yolunda "20" menfez '4' kilometre şosa, 
"2590" metre mürabbaı adi kaldırım inşasile "5000" metre 
mik'ap taş ihzarı şeraiti dairesinde kapalı zarf usuliyle "21" 
gün müddetle münakasaya konmuştur. 

2- ihale 19 Mart 934 Pazartesi günü saat 15 le Ankara 
Viliyeti daimi Encümeninde yapılacaktır. 

3 - Evrakı keşfiye ve projeleri görmek ve fazla malfunat 
almak isteyenler her gün Ankara Vilayeti Nafıa Bas mühen
disliğine müracaat edebilirler. (1010). 1346 

DEVLET DEMlRYOLLARI iDARESi iLANLARI 

Kurban Bayranu münasebetile 22-23 Mart gece yarısın 
dan 1-2 Nisan gece yanıma kadar şebekede esas tarifeler ü
zerinden yüzde otuz ve Haydarpaşa ve Ankara garlarından 9 
ve 10 numaralı katarlarla Ankara ve Haydarpaşa arasındaki 
lsta.siyonlara gidecek yolculara yüzde kırk tenzilli yolcu tari· 
feleri tatbik edilecektir. Bu tenzilatın banliyö, Mudanya ve 
Erzurum hatlarına şumulü yoktur. (1158) 

1492 

lstanhul Üniversitesi Rektörlüğünden~ 
Marif Vekaleti Müşaviri Profesör M. Malche Terbiye 

hakkında Universite konferans salonunda dört konferans 
verecektir. Konferansların günleri ve mevzuları aşağıda gös 
terilmiştir. 
22 Şubat ve 1 Mart perşembe giinleri: "Terbiye prensipleri." 

8 Mart perşembe günü: " ilk çağda Terbiye - eski Yunan ve 
Roma Terbiyesi." 

15 Mart perşembe günü : " Rönesans devrinde Terbiye." 
Konferanslara saat 14 tebaşlayacaktır. Herkes gelebi-

lir. (838) 1249 

Çorum Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Vekaletinden: 

Çorum S!bhat ve .~çti.nıai Muavenet Müdürlüğü için beş 
yüz liralık neo ıle beş Y\lZ lıralık kinin kompirimesi alınacak-
tır. . 

!hale nıüddetı 15 Mart 934 de Çorumda Encümeni Vi· 
!ayette icr.a kıl~acaktır. 

Taliplerın şartnameleri g:)rmek üzere Çorum İstanbul 
Sıhhat Müdürlüklerine müracaatları ilan olunur. (1103) 

1428 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

1000 Kilo Gres yağı 17 Mart 934 cumartesi günü saat 
' 14 te pazarlıkla. 

100 Kilo Gres yağı 17 Mart 934 cumartesi günü saat 
14 te pazarlıkla satın alınacaktır. Şartnamesini görmek iste 
yenlerin her gün pazarlığa iştirak edeceklerin de yevmi mez· 
kurda Kasımpa~ada kain satınalma komisyonuna müracaat· 
ları. (1111) 1485 


