
Sultanahmette meydana çı
karılan eski duvarların Bizans 
hipodromuna ait olmadığı 
anlaşıldı. 

FlA Tl 5 KURUŞTUR 

Kazanç vergisi 

• 
Sahip ve Baımuharriri : Siirt Meb'usu MAHMUT 

9 uncu sene No. 2909 CUMA 16 MART 1934 

- . 

Silahsızlanma meselesin
den Avam kamarasında hiç 
kimse bir netice elde edile
ceğini ummuyor. 

Tel •, ( Müdür: 24318, Yazı i t leri mU. dürü: 24319, 
ldare Te Matb•a : 24310. 

Bu derde çare nedir? 
--o-

ANKARA, 1~ Mart 
Yeni kazanç vergisi layihan 

Millet Meclisinin muhtelif encümen 
lerinde esa...ı i>ir tetkike tabi tutul
duldan sonra, yeniden ruznameye 
-1ınıyor. 1931 senesinin ikinci tq
rininde hükiimet tarafından Mil -
let Meclisine verilmit bulunan bn 
layiha yirmi yedi aydan beri sıra 
ile bet encümende en ufak tefer -
tiiatına kadar görütüldü. önümüz
deki haftalarda meclisin ıııım•mi 
heyetinde müzakere edilecek olan 
hu layiha tetkik edilecek olursa, 
görülür ki; tatbikabn verdiği tec· 
İiibelerden istifade olunarak yeni 
kanunun ihtiyaca uygun bir tekil· 
de çıkmasına büyük gayret göıte
rilmittir. Bu lay:ha bilhassa Da -
biliye ve Adliye encümenlerinden 
nıuhtelit encümende iki defa görü 
tülmüt, gere!ı: mükelleflerin vazi -
Yetleri, gereksre hazinenin menfa -
a.tleri gc;eetilmek ıuretile son tekli 
ni almıftır. 

Çocuklarımızı nasıl oku
ı tup ümmiliği yenebileceğiz 

Bizde kazanç vergisi, kanunu, 
1926 senesinin tubat ayında meri
Vet mevkiine konınut olduğundan; 
ıek; z senelik mazisi olan bir vergi 
d ·r. Filhakika kazanç vergisi mef
humuna ithal edilebilecek vergi • 
ler hakkında mali tarihimizde bir 
arattırma yapacak olursak, Türki
yede kazanç üzerinden 1241 tari • 
hinde ihtisap resmi ile vergi alın -
ıııaya bqlandığını, ve 1926 sene -
•inde netredilen kaaznç kanunu -
uun da 1330 tarihli muvakkat te • 
lllettü kanununun yerine kaim ol -
duğunu görürsek te, bugün tatbik 
1!dilmekte olan kazanç kanunile ö
rıüınüzdeki haziranda tatbik edil
ıneğe batla.nacak yeni kanuna mes 
ilet te,kil eden hükümlerin batlı • 
ca prensiplerinin son rekiz senelik 
~ecrübelerden meydana geldiğini 
!d~ia edebil'riz. Bu iddiayı tevsik 
ıçın, 1926 tarihli kazanç kanunu -
muzun hemen bir sene sonra tadil 
edildiğini ve bu tadilatın da mak
""•lt temin ebnediğinden bugün 
tekrar deği,tirilmesine lüzum ha -
:ıı olduğunu delil olarak göstere -
oiliriz. 

>. Yeni proje, meriyette bulunan 
1<azanç vergisi kanunundaki nok -
sanları ve tatbikatta tesadüf olu -
rıan mü,külab bertaraf edecek esas 
larla mücehhezdir. Verginin tatbi 
kat tekilleri memleketin hususi i -
caplarına göre tanzim, ve mahzur
lar mehmaemken bertaraf edilmis
tir. Bilhassa beyannamelerin tan : 
2im !ureti ve bunların tetkikatı ye 
ni hükümlere bağlanarak; tabak -
kuk memurlarının aali.hiyeti ta -
lllamen alınmıttır. Bu nokta üze -
rinde durmak li.zımdrr. Bilhassa 
lstanbul ve lzmir gibi ticaret ve 
aanayiin inkitaf etmit bulunduğu 
büyük şehirlerde küçük memurla
ra verilm ;f olan böyle bir sali.hi -
Yetin hazine aleyhine oldukça mü 
him zararlar doğurduğuna işaret 
etmek faydalı olur. Hatta bütçe 
encümeni mazbataamda bu nokta 
t~ ehemmiyet vererek, böyle aali.-

1Yetin psikolojik bir icap olarak 
~r ahliıkiye revaç yollan açtığı 
l'lr ifade etmi,tir. 

Layihada eğlence ve hususi istih 
l&k vergisi kazanç vergisile tevhit 
olunmuştur. Muhtelit encümende, 
tö2e çok görünen bir raddeye çı • 
karılan eğlence yerlerinin vergi 
l:liabetleri böyle bir tevhidin tabii 
lıir neticeıi addolunınalıdrr. . Hiz • 
~t erbabının kazanç vergilerine 
gelince, mali vaziyet; hükUnıet ve 
encümenlerin arzularında ıarar gös 
tenııelerine imkin bırakmamıttır. 
hizmet erbabının verecekleri ver
&İlıin yekneııak bir hale getirilmesi 
"~ müteralcki tekil yerine verginin 
llıabi olması bu •ınıfa mensup mü
·kelleflerden alınmakta olan vergi 
:tekununun tenzilini mucip olaca • 
Kından layihada.ki esas değiftiril
!tı' t ve 'bugünkü kanunda mevcut 
lıi;!cürnler bu sebepten muhafaza 
edılnıi,tir. 

Mecdi SADRETTIN 

b Not - Aziz karilerimizden biri 
d arıa yazdığı mektupta, "tekaüt, 

4~1 ve yetim maaşları,. hakkında· 
1 makalemde ileri sürdüğüm ba

j,1 mü tal ealara itiraz etmektedir. 
4 fıraatta cevap vereceğim. 

Mec. S. 

Zelzele 
la:~TA~BUL, lS. A.A. - lstanbul ra· 
q0 an~ıı bugün saat 12 yi tS dakik:ı 
qOo~e. &<~e merkezi lstanbuldan 
~~k· . kılometre mesafede hafif bir ha-

-t, aı·z ka d dil · · v e mıahr. 

Recep Bey hıncahınç salonu dolduran dinleyicilerine dersini ıHlriyar. 

:Recep EJey el.erse ba.şla.clı 

''Türk inkılabı her bakımdan tam ve 
kamil bir inkılaptır. Çünkü milletin bün 
yesinden ve derinliklerinden doğdu .. ,, 
Tarih, yurtbilgisi muallimleri dersler4.e bulunacaklar 

Cümhuriyet Halk fırka.sı umumi dünkü derıinde aldıiımız notları &fa.• 
katibi Recep Bey dün ak§aD> aaat 7,30 iı,-a yaııyonız: 
da inkılap tarihi enatitiUünde ilk der· Türk inkılabının iltule.i 
oini vermittir. Onivenıite konferans. aa H Arkadaılar, 
lonu, dünkü derate fevkalade ve tmı· Yirminci urın bqlangıcmda ikel. 
diye kadar görülmemiı bir kalabaJık Türk ufuldarmda bir hadiae oldu. I>iiıı 
arzediyordu. Derste talebeden baıka ya tarihi bu hadiııeyi Türk inkılabı di
fırka, belediye ve hükı'.im.et erkiııı, ye kaydetti. 
ıehrimizde bulunan bazı mebuılar, Türk inkılabı biribiri ardından ge· 
Univenite profesörleri ve oair birçok len vakalar değil, her biri önündeki • 
zevat hazır bulunuyordu. nİ tamamlayan büyük vakaJann ifa • 

Recep Bey aaat tam 17,30 da aalo- deaidir. Bu topraklarda yqayan bu 
na girdi. Alkrılar araomda kür.üye aail millet, en teni idareler altında ken
çıktı. di a.iya.si benliğini, içtimai varlığım. 

Recep Bey denini, küroiinün üzeri- kayhetmiı görünür bir hale gelmİf • 
ne koyduğu not kiğrtlanna çok aey • ti. 
rek bakarak wlü;yorda. Recep Beyin lnlalit>, fenayi, kölıneyi, aarıırlm """ 

Kont Bet/en bir makale yazarak 
Avrupanın vaziyetini, Roma 

mülakatı;~n mahiyetini anlatıyor .• 

Kont Bellen 

İtalya kıralı M. Doll
fuss ve M. Goemboes'ü 

kabul etti 
ROMA, tS. A.A. - M . Mouuolini, 

Venedik sarayında, M. Goemboeı ve Don 
fuq f<!Teflnine bir akf8Dt yemeği ver- . 
n;ıiıtir. Yemekte, birçok nazırlar ve ıab
••yetler hazır bulunrnuıtur. 

.Yemekten sonra, parlak bir kabul ,.,,._ 
mı yapılmııtır. Bütün aiyasi miimeıailler 
hazır bulunmuıtur. 

Kralın huzunııula 
ROMA, IS .A.A. - M. Dollfuu ile 

Goenboes bu aabab kral tıırafından v .. 
rilen öğle ziyafetinde bulunmuttur. 

M. Mouasolini ile M. Dollfuu ve M. 
Goemboeı ilk defa olarak bu aktmn top.. 
lanıK-aldardır. 

Kont Betlen'in bir makalesi 
\lUDAPEŞTE, ıs. A.A. - Kont Bet. 

len Pesli Naplo ıı;azel'eııinde uzun bir ,__ 
(Devamı 7 inci sahifede) 

Dün lran Bafkon.olosluiunda ya."'lan meraaimden bir intiba '"' C"nera/ Kon- j 
aolos Ferruh Htz11 (Yazı 11 iç ..ı.a-iade) 

Recep Bey ldirııiiıl• 

den 'Ve J.iilriinden söküp yerine iyiyi, 
doğruyu ve haklıyı koymak, içtimai 
büny .... U. nıhunda perçinl~ip yaıat
maktır. lnkıli.p dediğimiz hi.diaeler, 
zorlu vaartalarla olur. Zorlu kuvvetler 
le, esiri müeueoeler sökülür, yeri • 
- doinı müeueealer konur. Türk in
kıliCımda bu haklar tam ve kamildir. 
Ba.n inkılaplar, zorlu vıuıtalarla ol • 
DlAttUf ve tatbik edilmiıtir. Meaela -
yeni düny:ı inkılaplarından Alman in
kılabı zorlu vuıtalar kullanılmadan 
olmuıtur. Türk inkılabı, çok giiç hadi 
ıelerle olmuıtur. Biz zorlu vaaıtalar 
kullanmağr. mecbuı oldulı:. Almanhı.-

--o-

Tenzilatlı tarif el erde 
değişiklik yapılacak 

ANKARA, ıs (Telefonla) - Dev . 
Jet Demirvolları umum müdürlüğü, i-

darenin açığı kapat• 
mak için bazı ted • 
birler almıı ve bu se 
neki bütçeıini müte 
vazin olarak hazır • 
laınııtır. idare yeni 
varidat membalan 
olarak düıündüğü 
tedbirleri bir proje 

halinde Nafia V ekn· 
leline vermiıtir. Bt: 
tedbirler ıun!ardır : 

Madde 1 - Teıvi 
ki &anayi kanunu mu 
afiyetlerinden ma • I 

RIFAT BEl" dut olan iptidai ma.d 
delerin tenzilatlı ta ' 

rife ile nakli uaulünün kaldmlmaaı. 
(Devamı 7 inci sahifede) 

Balkan misakı 
Dün Hariciye encümenin

de yapılan müzakereler 
ATINA, tS (Milliyet) - Hariciye 

encümeninin dünkü içtimamda encü • 
men ~ai M. Kaciskonun mazbataıı ve 
Ballllln miaalarun taedlkine dair teklifi 
kalıul ve tensip edilmiıtir. 

Bu mazbatadan ba~ dün llkt11111 
M. V enizeloı, M. Kafandariı, M. Papa
naotasyu tarafından meclise bir maz • 
bata t .... di edibqtir. Baıvekil Mösyö 
Çaldaria rahataız bulunduiundan misak 
lıaldundıılri müzakere beHri bu akıam 
ve yahut yann cereyan e4ecektir. _ 

lzmir nlrt;;- \ 
İdaresi kalktı 

lZMIR, lS. A.A. - Gayrimenkulleri. 
tramvaylan, lzmir liman ve körfez ,ir
keti ile milli emlak ve ııiimrük idareleri
ne deYrolunmak auretile ıehrimiz rıhtım 
idareaini.n mevcudiyetine nihayet nrnlİt 
tir, 

İlk cevapları bugün neşrediyoruz 
Bilgişizlikten nasıl kurtulabiliriz? Ne yapmalıdır ki milleti, ir -

lan lftğİna kavuflurabilelim? ilk tahsilini yarıda bırakanlar, mek • 
tebe devam etmeyenler, muhtelif sebeplerle ümmi kalanlar isin 
ne düfünüyoraunuz? Kısacası bu umumi derde çare nedir? 
. ilk tahsil meselesi için münevverlerin, alakadarların, bilhas!a 
çocuk babalarının Batvekil Puanın nutuklarında temas ettikleri 
9ikayetler hakkında fikirlerini öğrenmek istedik ve bu maksatla bir 
anket açtık. Her aınıf halkı alakadar eden bu mevzua dair herke -
ıin söylenecek sözü vardır. 
Bugün ilk olarak muharrir aıfatile Bürlıan Cahit Bey ve ilk mektep 
içinde yetitmit bir genç olmak salahiyetile 44 üncü ilk mektep mü
'dürü Tarık Beyin anketimize verdiği cevapları kaydediyoruz .• 

Burhan Calıit Beg ne digor? 
Buriııın Cahil Bey masuınm başında 

idi. Muhakkak ki roman yazıyordu ve ge
ne muhakkak ki romanının en tatlı yeri
ne gelmişti. Bir ıaniye için kalemi elindeıı 
bırakır bırakmaz, atddun: 

- Anketime ilk cevabı sizden iati,vo-
rmnl 

B!llmı kaldırdı: 
- Hangi anket bu? 
- ilk tahsil çağındaki çocuklarnnız., 
Sözümü bitinneden mevzuu anladı: 

- iyi teaadüf ... Ben de timdi lamet 
p_,.... nutkundan bazı notlar wor
dınn. Sor bakalım.. 

- Soraymı: ilk t!abıil çalındaki co-
cuklann acıklı vaziyeti hakkında ne dü
ıünüyorıunuz? 

Bunların pek çoiu, taba.illerini neden 
JU1da bırakıyorlar? 

Burhan Cabit B.,,., düfiindüklerini 
( DeVllDlI 5 inci sahifede) Burhan Calıit Bey 

Döviz kaçıran şebeke! 
Yalnız on beş günde 40 bin liralık 

döviz kaçırdıkları anlaşılıyor 
Maznunlardan dördü hakim 

kararile tlün tevkif edildi 

!J'imdiye ıttıdar mi1yonltırt:d ctralık döıı iz kaçırdıkkırı ;ı;abıta tahkikatile anıa
ıılan .açlular Emniyet Müdürlü iiinden Adliyeye serıkedilirlerken 

Döviz kaçakçılığı yaparlarken cür- paralan topladığı, Y abni Efendiye ver-
mü meıhut halinde yakalanan tebe • diği ve Yahni vasıta.ile dünyanın her 
ke hakkındaki zabıta tahkikatı ikmal tarafına döviz kaçırıldığı tahakkuk et 
edilıniftir. Cereyan eden tahkikat ne· mittir. 
ticeıinde maznunlardan Zabaryanın (Devamı 5 inci sahifede) 

Bugün 16 Mart 
lstanbullular bugün yakın bir mazinin 
verdiği müthiş dersi hatırlayacaklar 

336 .eneai martının 16 
incı gecesi sabaha kartı 
onuncu Kafka.s fırkuı 
karagihı olan Letafet 
apa rtıınanmda İfgal kuv 
vetleri tarafından kah
bece ıehit edilen aziz aa 
kerlerimizin hatırası, her 
sene olduğu gibi bugün 
de anılacaktır. latanbu • 
lun tarihinde en kara bir 
sahifeyi teşkil eden 16 
martı yalnız Ülanbullu-

1 )ar deiil, hiç bir Türk 
unutamaz. Bugün latan· 
bullular aadece Eyüptc ıtJ~-ııı..ıW.:.lıiıilı:o:.~._~;.;;,;::.;.ı;&;!...,..._...,.._....,Ji 
yatan Aptullab Çavu • 
ıun Kadir oğlu Omer 16 Mart BİİDÜ ifpl lıuovetl.ri taralmJ.an Jaırıu· 
Os~anm, Zileli Abdül - na dizilen bir Türk lıahramaııı .• 
kadirin mezarmı ziyaret 
edecek deiillerdir. Orada yatan te
bitlerin batında Türk tarihinin elem 
li bir günü, Türk nıhunun geçirdi
ği miithif ızlırap detilecektir. Bu 

eski 7aranın acıarnı unutmayan ve 
unutmayacak olan Ltanbullular, bu 
gün tehitlerin öuünde h.ızu ve hu-

(Devantı 1 inci sahileıle) 
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Tarihten Parçalar: 3 

ÇANAKKALEI 
Yazan: Amiral Sir Roger Keyea 

~~----..---~~ 

Boğazların müdafaa kabiliyetini 
kırabilmiş/er miydi ? 

(HULA.SA: - Taarruzun ük günü "lrresistible" ve "Ocetın" 
gemileri torp llenip batıyorlar. "lnflexible" de torpillenmİf oldu
ğu halde Bogaz haricine çıkıyor. Hava karardıktan sonra Sir Ro
ger Keyes, Amiral de Robeck'e gidip vaziyeti bildiriyor. ) 

Am.ralın kalbinden neler geç
tiğini pek iyi taaaVTIU' ediyordum, 
fakat zahiren halinde endi,e ve yıl 
gınlık yoktu. Onun baflıca derdi, 
Boğazlara dönmeden evvel biraz 
b ir fey yemekliğim ve "İrresistib
le" i torpilliyeceksem elimde beni 
mea'uliyetten kurtaracak kati ve 
tahriri emir bulunması idi. Ben e
mir meselesini abes buldum ve 
bunu da kendisine söyledim. "Ge
miyi az kalam iki ııaat evvel torpil 
liyecektim ve bunu dütündükçe 
lıiç üzülmiyorum" dedim. 

Maamafih o fikrinde ısrar etti, 
kralın gemilerinden birini batıra
cak olursam Bahriye nezaretinin 
batımıza ne itler açaca.ğmu tak
d ;r etmediğimi ıöyledi. itin mea'u 
liyeti ona aitti, o da mea'uliyeti 
deruhte etmek niyetinde idi. 

Projektörler parıl parıl yanar
ken gemilerin "lrreaiatible" i kur
tarmak iç ~n istihkamlara bu kadar 
sokularak tehlikeye ablmalanna 
razı olmadığını anlattı. "Wear" 
muhribine dönmek üzere derhal 
hareket ettim. Fakat ortalık zifiri 
karanlıktr. Muhribi bir türlü bula. 
mıyordum. Maamafih o sırada 
Jed muhribine tesadüf edip ona 
geçtim. 

Torpil gemileri gelinceye ka-
d "O " k d' · 'd d ar cean m en mı ı are e e 
bileceğini anladım. "lrresistible" 
İn kurtarılması veya batırılmaaı 
derhal yapılınıı.aı icap eden en mü 
him itti. "Jed", "lrreıiııtible" i en 
son gördüğüm noktaya doğru tam 
yolla gitmeğe bqladr. Ayni za. 
manda Boğazdan yukarı çıkarken 
dikkatle "Ocean" r gözliyordu. 
"Oceıı.n" bala batmadı ise gemiyi 
karanlıkta kaybetmittik. 

iki harp gemili batıyor! 
Bundan sonra Ç•n•kkale Bo

ğazına girdiğim dört saat aon de
rece alika bahtoldu Ye üzerimde 
devamlı bir tesir bırakb. Donan
manın torpil muhribi gemilerin
den kuvvetli bir flotili. ile bila müt 
kü~~t Marmara denizine geçebile
cegme bende - o zamandanberi 
hiç santlma.rmt olan - kati bir 
kanaat baarl olmumda o dört sa
atin çok dahli olınuftur. 

O aktam Çanakkale Boğazına 
döndüğüm zaman Boğazın bava 
sım çok müferrih buldum. 

aJed" muhribi "lrreıist'ble" i 
son ılefa olarak bırakbğım nokta.
ya doğru süratle yol alıyordu. Ge
mi ayni zamanda akınbyr cenup 
rÜzgi.nnm i·Jtikametini takip edi
yordu. "lrresistible" in bu istika
meti ıı.lmıt olduğunu zannediyor
dum. Fakat ortada gemiden eser 
yoktu. Boğaz civarını mussırane 

tarayan ve her zaman sahili aydın 
latan kuvvetli projektörler saye
sinde "lrresiıtible" in Anadolu kı
yısına düttüğüne yava.t yava.J ka
naat huri ettik. 

Bir müddet Rumeli sahilini ta
kip etfk. Nihayet "İrresistible" İn 

-

derin sularda batbğrna tamamen 
kani oldum. Onun üzerine "Oce
an" ı aradık. Neticede onun da 
batbğına kanaat getirdim. 

Sahilde projektörlerden ba,ka 
hiç bir eseri hayat yoktu. Mağlup 
bir dütman kartı:ıında bulunduğu
muz yolunda bende sarsılmak bil 
mez bir intiba hasıl olmuftu. Düt
manın öğleden sonra saat ik de 
mağlup olduğunu zannebnİftİm. 
Saat dörtte mağlil. olduğunu bilmi 
yordum. Fakat gece yansı düpna. 
nm mağlup olduğundan katiyyen 
emindim. Sıı.rfettiğimiz gayretle
rin meyvelerini toplamak için epe 
yi bir tarama kuvveti tefkil etmek 
ve .eraeri. torpillere kartı bazı ted
birler almaktan b~ka bizim için 
yapılacak bir ,ey kalmamıfb. 

Kaçınlan lırsat 
Bu kanaat bende sonradan hi.

aıl olmut değildi. Bu noktai naza
rı kuvvetle muhafaza ett;;;;,.,,. ..:ı". 

ir, kendi mazbutatım haricinde, 
o zamana ait bir çok f&lıade.ıer 
vardır. Sir lan Hamilton "Gelibo
lu Hatıralıı.n" nda bundan bahse
der. İki sene sonra Çanakkale ko
misyonu huzurunda bu hususa da 
ir yemin ettim ve o zamandanberi 
kanaatimi hiç değittirmedim. Bir 
kaç mil ötede neler cereyan ettiği 
ni her nasıl.,. size bildirmittim. 
Fakat vaziyet hakkındaki noktai 
nazarırmn doğru olduğunu teyit 
eden malômatı ancak aradan bir 
kaç sene geçtikten sonra elde ede 
bildim. 

(Devamı var) 

Milli sosyalistler 

Her şeyden evvel 
Seciye istiyor 

BERLIN, lS. A.A. - Alman istihba
rat büroıu bildiriyor : Hitler tarafından 
milli aosyaliıt hareketinin ahlaki ve en
t~~üel tqıekkülüne nazaret için tayin 
edilmıı olan Alfred Rosenberg, milli ıoı
yaliıt idarecileri mektebinde verdiği bir 
konferansta milli sosyalist talim ve terbi· 
yeainin idealini tarif ederek demiıtir ki: 

'' - Bu terbiye, her teyden evvel se
ciJe istiyor ve bu ıuretle onıekizinci ve 
ondokuzuncu asırların pedagojik id•ali· 
ni bertaraf ediyor. Bize büyijk alman a
damfan nürnüne olacaktır. Alman terbi
yesi şeref fikrinin vicdan hürriyeti fik
rine bağlı olduğunu göstermelidir. Bu fi
kir tabiata dönmeyi istilzam eder fakat 
bu dönüı Ruııo ile T olstoi taraftarlarının 
düıündüklerinden bıqka türlü tabia~ dön 
müıtür. Çünkü bizim anladığoruz ıeklide 
tabiata dönmüt. büyük ıehlr adamının 
dainiti ... dır. Hissi bir Vect ve Galeyan 
değil, Alman manzarasına, Alman topra
i- ve alman ırk ve seciye.ine karp ye
ni bir aıklır. Bu tabiata dönmüı yaln:z 
seciyenin tetekkülünü değil zaım.ııda vü
cudün yetiılirilmeıi demektir. 

Bununla beraber jimnastik ve sporcu 
rekorlar tesisi için değil, umlan mümkün 
mertebe yetiıtirmek için yapıyoruz. Bu
nun için, bugiin Alman ruhlannda de
Y&m eden bu yeni rönesanı ayni zamtln .. 
da serbest cennan adamının da röneoan· 
11 demektir. 

Devlet hazinesini durmadan 
cebine akıtan bir nazır! 

MfLLJYET CUMA 16 MART 1934 

HARiCİ HABERLER 
Silahsızlanma meselesi 

Avam kamarasında hiç 
kimse bir netice ummuyor 

••••••• 1 

Silaluulanma meuleai için lnt1iliıı naz.ırlanndan Lord Eden'in 
Romada oe Ptzri8te yaptnğr temaalardan müteoellit o=:iyet lnciltere 
AOCDn loamarıuında mü:uılierc edilmektedir. Kimse bu tem<Ulann müs
bet bir netice oereceiine dair ümitııar değildir. Çünkü milletler biJ1 
J•andan hani hani ııilahlanrrken, diğer taraftan ııilahnzlıiın edebiya
tını yapmaktadrrlar. Bu h=ta lngiliz; liberalleri de tenkitler :yürüt
mektedirler. Muela New'a Stateaman, milli hükumeti ne yaptıfını bil
memezlikle itham etmekte, ııc ıımları aöylemektedir: "Hükiimet bir 
silahsızlanma mukaoelui takip ettiii halde diier taraftan Bü:yiik 
Britanya ordulanrnn kuııııctlerini arttırmaktadır!' lngiltere hiç birisi
nin Ü.tünde dunnaksız.ın üç politika W..rinde oynuyor: 1 - . Sulh için 
mü1terek bir Faaliyet; 2 - Bir inz.ioa ııiyaseti; 3 - Fransa ile Mı bir 
irtibat. ln(liltere bunlann hanı;ri&ini yapacağına dair henüz. bir karar 
vermemiıtir.,, Görülüyor ki bu hususta takip edilecek /n(lİliıı politikası 
henüz istikrar keııbetmemiıtir. Binaenaleyh ıimdiden hülyalara ka -
pılmak abestir. Dün bu husıuıta t1elen telı;rrallan aıaiıya yaz.ıJIOruz.: 

Almanyanın Battığa doğru yayıl
masından endise edenler var 

LONDRA, 15 .A.A. - Avam kamara
smda M. Churdıell, lord Edenin iıinin e
sasen içinden çılahnn bir it olduğunu 
oöylemiıtir. Milletler bugünkü !Artlar j. 
çinde talısi emniyetlerinin büyük bir mil<
yaıta llalmuım kabul edebilecek bir vr 
ziyette değillerdir. Ve sulhu elde etmek 
için en eyi çare bizzat kendimizi makul 
bir emniyet vaziyetine. koymaktadır. 

lıçiler~en Vedgyoocl, almalann BaJtik 
d~~letlerıne doğTu yayılmak ve oralan 
muslemlcke haline getinnek istiyecekle
riııi tahmin etmekte ve Lokarno pren
ıiplerini" geniıletilmesini ileri ıürmekte 
ve demektedir ki : 

- İngiltere, Letonya ve Estonyanuı 
Anıır"'. haritasından ıilinmesine veya 
Schleıvıg • Holıtcin'in Danimarkadan 
alınm:ısına muhalefet edecelı:lir. Dançiır 
meselesi ile uiratlık. Gelecek sene Sarre 
mesdeai olacak, Avusturya meseles.i ioe 
daiına mevcuttur. Tehlikede olan mem· 
leketlere fngilterenin dayanabileceği bu· 
dudu bildirmek l&mndır. 

MuhalAZak&rlardan Locker Lampson, 
Avrupadaki ıı•rırinligin Polonya - Alman 
ya muahede•iyle azalın.ıı olduğunu ve bu 
muahedenin milletler cemiyeti haricinde 
yapılmıt olc!uğunu, bunun milletler ce
miyetini" nufuzunu azaltbğnu söylemiı· 
tir. 

Sir Con Simon 1üphesiz cok kan~tk ve 
DtÜstacel olan vaziyetten faideli birıey 
çıkanlıp çıkanlmıyacağmm artıfbrmaaın
dan başka yapılacak birıey blmadığmı 
ve ıilahları bırakma meselesi için fena 
fena bir anlaımanm, biç bir anlqma ol
mamasından daha eyi olduğunu aöyle· 
miştir. 

Havıı kuvvetlerine •!t bir mukavele 
hal'dunda Sir Con Simon, böyle bir mu· 
kavelenin yalnız. birkaç memleketi nla
kadar edereğini, çünkü yalnız büyük ha
va kuvvetleri olan memleketlerin bu iı 
için aöz sahibi olabileceklerini bildirmiı
tir. 

Müzakere reye müracaat edilmeden lıi
tirilmiştir. 

M. Eden'in noktai nazan 
LONDRA, 14. A.A. - M. Mogan 

Jones a ·am kamarasında muhalefet na
mına M. Eden'den, ahiren ziyaret etliği 
muhtelif m('tDleketlerin hattı hareketleri 
hakkında umumi bir fikir vermesini is
temiştir. 

M. Eden, ziyaret ettiği bükUınetlerin 
kendisine oöyledikleri ıcyler hakkında 
malümat vermesinin muvafık olam.ıyaca
ğıru söyledikten sonra Avrupadaki seya· 
hatinin mnksat ve fumulünün tek bir 
meseleye hasredilmis olduğunu ve bu se· 
yahatten sonra lngiltere hükUınetinin 
kendi teklifleri üzerinde ne dereceye ka
dar noktai nazar itilafı mevcut olduğu
nu anlıyacağı ümit edildiğini iıaret ede
rek anrak Fransa hükômetinin noktAi na· 
zannın mezkur hükumetin dıôili ishrlc 
fevkal&de meıgul ve bu yÜzden İngiliz 
muhbrasım tetkika fınat bulamamış ol· 
masına binaen bir kaç günden evvel ma
lUm olamıyacağmı ilive etmiı~r. .. .. 

M. Eden, lnııiltere ve Amerıka huku· 
metlerinin silthıı1J.:1:nma konferanı ·n:n 
son safhaları hakkında mütabık olmadığı
nı tekzip ederek sitalısızlanmayi mual
lakta bırakan şeyin milletlerin bir muka 
velenin imza ve idamesine kifi itimat ve 

Denizde yangın 

( 

M. Çorçil 

cesareti ihraz etmerniı olmalarmdan ileri 
geldiğini söylmıiıtir. 

M. Eden, ıon haftalar zarfında, fngi!U 
muhbra.amın tevdi edilmiı olmasından 
dolayi kendiıini peıiman edecek biç bir 
hadioe tereyan ebnediğini ıöyliyerek de
ır::ıiıtir ki : 

" Ecnebi memleketlerde efkin umumi
yenin lngilrerenin milletler cemiyetine 
ola."t ilimadından ıüphecdeceğini zanetme 
eliğim gibi lngilterede de böyle bir tüı>
henin mevcut olduğunu zanetmiyorwn. 
Yalnız. 1 ngiliz tqeU ~sünün mevcut bot
luğu doldurmağa DEi ırehnesini bekle. 
mek fazla olur. fakat boıll!k daha küçül 
tülmüt ve timdi artık diğer .-nlelietle
rin mesuliyetleri ortaya ablmJJtır. 

Almanyanın cevabı 
PARlS. 15 .A.A. - Havaı ajansından: 

14 ŞubaE tarihli Fransız mubtaruına Al
manyanın verdiği cevabı hariciye neza .. 
retine ı:elmiıtir. 

Alman hiikıimetinin riiz.üsü üzerine, ce
vap metni netredilmiyccektir. 

Şekli itibarile çok nazik olan cevapta 
yeni bir hadise teıkil edecek. biç hirtey 
yoktur. 

Söylendijiine göre, cevapta, Almanyaın 
meıul ıahıiyetlerinin ıimc!iye kadar bir
çok fınatlarda, silahlan bırakma baklan
da Alman tezini müdafaa için ileri sürdük 
leri muhtelif deliller vardır. 

PARIS, 15 .A.A. - Havas ajıın.,ndan: 
Cuma veya cumartesi gÜnÜ Elyıee aat"a
ymda toplaruıcak olan nezir~~ meclisi, 
Fran•anın lngiltereye verecegı cevabın 
metnini hazırlıyacaklır. 

F ransanın siyaseti 
PARIS 15, A.A. - Mebusan mecliıi 

haricivf" e~cümeni, harici vaziyet bakk1n 
da gô~üıtükten ıonra, bir müstenki! "'!'" 
ye karşı, ekseriyetle bir karar v~ıtır. 
Bu kararda , encümen, teıkilita tab• t~tuj 
lacak bir emniyet uıulü dahilinde kf~ '";' 
lu bir ıitahlan bırakmaya taraftar, •1 <ah 

ek ·ı·h) nmasına a ey -Alm.anyarun t rar Si a • . · E ·· • . • t •t etınıştır. ncu .. 
tar olan aıyaseti.nı eyı , ııb 

• b. ·1· L 'an buaıana mu e-men umumı ır il aru · b" • • 1 yeru ır •ı-deai yapılma.sına, bu o ına:zsa ~..;:. -lh · 'n ~5uracagı !ahlanma yanıının su ıç. . b. ·••h 
hl"k 1 • L~ •• af etmek ıçın ır .,,.. . 

te ı e en.,...._ . •--- ·d 
tarı lahdi~ muıwhedcsı yapılll1"0ma ıı -
detle taraftardır• 

Ali Fethi Bey Ankarada 
AN_f'~.RA, !5 (Telef'?'1.l~J - Ali Fethi Bey bu sabah geldi, Çan

kaya koşkune gıderek Reısıcumhur Hz. tarafından kabul edilJ' • 
• ~N KARA, 15_ ( f'tlilliy':t). - Fethi Beyin londra büyük elçiliğine 

taymı hakkında vakı olan ıstımzaca muvafaakt cevabı gelmiştir, Fetlıl 
Bey yakından londraya gidecektir. 

Kazanç vergisi görüşülüyor 
'ANKARA, 15 (Telefonla) -Yeni kazanç vergisi lôyihasında Mil 

let Meclisinde cumartesi günii müzakerelere baslanması ihtimali kuv • 
vetlidir. • 

• 
/ lk tahsil meselesinin tetkiki için 

ANKARA, 15 (Telefonla) - ilk tahsil meııele&in'. tetkik edecek 
olan fırka encümeni riyasetine ismet (Çorum), Mazbata muharrirliği. 
ne Haydar (Afyon) kôtipliğe Cevd et (Yozgat) Beyler seçilmişlerdir. 

Hacı Mehmet B. in teklifleri 
ANKARA, 15 (Telefonla) - Hacı Mehmet Beyin tekliflerini tet• 

kik eden fırka komisyonu tetkikatını ikmal etmek üzeredir. 

4 bin baytara ihtiyaç var · 
'ANKARA, IS (Telefonla) -Müvazenei umumiyeye dahil baytar 

uhdesinde Ziraat Vekaletinin muvafakati şart"le maaşlı veya ücretli 
vilayet ve belediye baytarlık vazileııinin içtima edebileceği hakkında 
hükUmet Meclise bit layiha vermiştir. Layihanın esbabı muc/besinden 
hesaplara göre daimi 4 bin mütehasns baytar isteyen ülkemizde miite ~ 
kait baytar/ar da dahil olduğu halde ancak 350 baytar kullanılmakta 
olduğu tarih edilmektedir. Birçok vilayetlerde mahalli idare ve beledi. 
ye bütçeleıl'nin müsaadeııizliğinden dolayı aygır depoları ile belediye 
ve mezbaha baytarlıklan vazileleri için müstakil/en baytar istihdamı· 
na imkan bulunmadığından hükiimet Meclise böyle bir lôyiha teklifi • 
nl lüzumlu görmüıtür. 

Bayram için tenzilatlı tarife 
ANKARA, 15 (Telefonla) -Devlet Demiryollarında tatbikı mu• 

karrer yeni hareket tarifesi 20 martta başlıyacakhr. Bayram münasebe 
tile tenziladı tarile 22 Mart alıfamından sonra ve on gün deuam ede• 
cektir. 

Hanimef endi ile 
Şemsettin Bey evlendiler 

ANKARA ıs (Milliyet) - Kaz.ım Paşa Hazretlerinin kız.ı Neri. 
man Hanunefe~Jile ilk teclri.at umumi müdürü Re,at Şemııettin Beyin 
evlenmeleri münaaebetile Halkevin~e bir çay ziyale,· verilmiftir. Ga
zi Paşa Hazretleril.e lamt;t Paşa, vekıller, mebuJar ve Ankaranın güzi
de pek çok ailelen bu zıya/ette hazır bulunmu,lardır. 

Neriman Reşat 

Cenupta yakalanan kaçakçılar 
ANKARA, 15. A.A. -Bu ayın ikinci haftası içinde cenup hudu

dunda dördü çarpı,malı 22 kaçakçı vakan olmu,tur. Bu vahalarda bi
ri ölii 34 kaçakçı, ve biti ölü 25 kaçakçı hayvanı, 850 kilo gümrük 700 
kilo inhisar kaçağı tutulmu,tur. 

Mecliste görüşülen işler 
'ANKARA, ıs. A.A. - B. M. Meclisi bugün reis vekili Esat Beyin 

riyasetintle toplanmışhr. 
Yeni intihap edilen mebuslardan Ali Mıızaller Konya, Yahya Ke

mal (Yozgat), NQfit Hakkı (Kütahya) Beylerin intihap mazbatalan tas 
dik edilmif ve bazı mebusların mezuniyeti tasvip olunmuftur. 

Ağaçlarında bultıfık hastalık olan mahallerden lidan çıkarılmıı 
ııının meni hakkındaki kanun layihasının geri verilmeııine dair başuekô 
let tezkereııi okunduktan sonra arazi vergisi kanununun befinci mad
desinin ve askeri, mülki, teaküt kanunun 25 İnci maddesinin birinci fıh 
rasmın tefsirine ait mazbataları kabul etmiftir. 

Meclis cumartesi günü toplanacaktır. 

Sovyet Rusya ulum akademisinin 
hükiimetimize kıymetli bir hediyesı 

MOSKOVA, 15. A.A. - Tas bildiriyor: Sovyet Rusya Ulürn aka 
demiıi Türk hükumetine gayet kıymetli bir kolleksiyon hediye etmi1ti~. 
Bu kolleksiyon altaydaki Türkmen kavimlerin etnoğrafyaaını tenııı· 
re yarayacak bir takım efyadan mürekkeptir. . 

Bin parça şeyden ve Türkmenlerin z.iraat ve avcılık gibi istihsaı 
ııahalanndaki hayatlarını ve hayatın sair bir çok sahalarındaki vaziyet 
ve faaliyetlerini gösteren bir çok fotoğraflardan mürekkep olan bu 
kolleksiyon pek orijinaldir. Türkmenler, halihaz.ırda altayın uzak 
dağlarındaki yeni bir sosyalist iktisaJiyatı vücuda getirmi1!erdir. 

Havanada vaziyet 
HAVANA, 15. A.A. - Grev yapacak 

bütün ıendikalar, bu hattketlerile filen 
fcsbedilmiı olacaktır. 

Cuba bükiımeti, telefon müstahd.-mini 
sendikaıının feshini eınretmittir. 

Cuba telefon ti:"\ eti, sendikalara dahil 
olsun olmasın bütün iıçilerle müzaker~Ye 
hazır olduğ .. nu bildirmekle beraber, ':f" 
ket ile ıcndikaya dahil itçiler ara•dc 3 

vaziyet gerııin olmakta devam etm te-

Rusya borçlanıyor 
MOSKOV A, lS.A.A. - lsveç hükü· 

meti Sovyet hükumetine borç olarak 1()1 

milyon ineç kuronu vermeye muvafakal 
etmiıtir. Borç Sovyet bükômeti tarafın
dan laveçten yapılacak mubayaata tahsis 
~dilecektir. Borça mukabil 1939 ğuıtoau 
ıle 1941 mayıs vadeli Sovyet devlet tah• 
villeri çıluırılacaktrr • Ve bu tahviller so 
nelik yüzde ı.e, buçuk faize tabi tutula
caktır. 

1 . · Bir Amerikan 
~ Harp gemisi 
j I Alevler içinde! 

ispanya duruluyor 

Matbuat sanayii 
İnşaat grevi 
Hitam buldu 

dirŞehrin muhtelif noktal~mda ıitihlar 
atilmakta devmn olunuyor. 

M. Duka'nın katli davası 
O 

., S A A _ Dukanın katti-
B KRmahkE.,, 1 • B:.k:..ı harp divanmd• 

Bu itilaf Sovyet Rusya ile lsveç arasd 
da ticari münasebatm inkişafına doğru 
ablınıı mühim bir adım tetkil etmektedi11 

Roosvclt'in seyahati 

T kk• tefrikaıındıı devlet hazinesini era 1 kendi huıusi kasasına bo9altan bu 

nazırın da kim olduğunu okuyaca ksmız. 

Btılıaeddin Şehir Beyin bırak- Yukandaki vesika latanbul-
tığı vesikalara göre yazdan bu dan Paristeki umumi me~keze 
tefrika bin!Jir hadiıe ile dolu bir yazılan gayet mahrem bır ra-

! 
HONG-KONG, 15 .A. A. - Viılıart 

lnııiliz muhribi ıimdiye kadar Fulton ge 
nÜıi tayfa11ndnn 139 kiıi kurtannııtır. 
Bu suretle genıinin bütün mürettebatı 
kurtanlmıt olmaktadrr. . .. 

HONG KONG, 15. A.A. - Bıaı kor
fezinde konanlara karşı nöbetçilik yapan 
bir Amerika harp ır.~si yanı~~l<l:adır. Ve 
imdaf if&l"elİ vcrmııtır. Geminın tayfa-

. . erk tın - baz--'---·'·tadır· " genuyı t e eııe rrııuun ..... 

lar. Bir lngiliz muhribi ıreminin yanında 
bulunmaktadır. 

Yanan Ame..ika ıemiıi Fueton iıimli 
bir ıremidir. 

HONK KONG, 15 .A.A. - 1100 ton-

tarihi aydınlatacak en mükem- porun içinden alınan satrr-

1~~~:~~1~~ .. !.!1Ib.P.1: ...... ,_1 
luk Fulton gemisinin tayfuı gemiyi terk 
etmitlerdir. Tayfadan 48 ini Toinan ge
misi almış. altınıpnı da lnıiliz mubrip-
lerindcn Vishart almıfbr. · 

Tayfanın içinde bulunduğu diğer san
dallan arayıp bulmak için Viabart •iı yü
zünden gÜ5lük çekmektedir. Yangının ••
benleri mechuldur. 

MADRIT, 15. A.A. - Matbuat ·~· 
~ ·· ~evi bitmiş.tir. Bu grevden mıı· uayn -~ dikal .. ,. . . 
tecııir olan ıen . ar muaınye~ı, a:ı:ev 
komitesinin fartlarını kabul et~~lerdir .. 

Binaenaleyh, yann sabah~an. ı~baren •
ıe batlanması için enÜr verılmııtır. 

Dün akıam çıkacak gazeteler, bu sa-
bah çıkacaklar ve yarın çıkacak olanlar, 
cumadan itiboıren çıkacaklardır. Yalnız 
"A. B. C." gazeteıi, iatina edilmiıse de 
bu gazetenin çıkması da temin edilmittir . 

MADRIT, 15 .A.A. - Madrit hareketi 
ile tesanüt göstermİ§ olmak için Cijon'da 

- ait eme u ·~ ikk" 
19 martta batlayacaktır·. T~ıv ar ya. 
zılardan dolayi tevkif edılmit olan ~ .. .,. 

.
1 1 f - Nac lonesku ve dıger 

tecı er e pro eor • . af d 
.. k" . ""dd · wnumılik tar m an tahuç ışı m~ eı • 
tiye cdilmıılerdir. .. . . 
BOKREŞ, tS. A.A. - Bu~~ın d11 

maballeıinde demir, m~af~ ~sı Coo-ne
r eoı1reano tevkif edilmi1tir. 
ıu~ coc1reanonun M. Dukamn katlinin 

ert • günü gaip olduğu malıimdur. Şim
.ır::• kadar bütün taharriyattan kurtul-
muıtu. 

yapılan intaat grevi bitiıtir. Fransadaki şimendifer 
Trene suikast kazası ıneselesi 

HAVANA, lS .A.A. - Camaguey ,,._ PARIS tS. A.A. - Meclis bu 1abah 
!ayetinde bir trene kaı-ıı dinamitle sui· Lagny tU:,...difer kazası takrirlerini mü· 
kaat yapıldıiı bildirilmektedir. Oç kiti- nakaşa etmitt"'ır. Bir çok mebuılar gayıi 
nin ağır surette yaralandığı söylenmek· mesut makiniıt ile ateıçinin keyfi tevkif· 
tedir. . . • !erine, itaretlerin fena işlemesine yolcu• 

Reımi mahafıl bu hususta katı bır ke- · eti" 'ıçı"n tehlikeli bir •ey olan 
. af k ' C rın emnıy • im tumıye!,:"~ dazadeb"?e te

11
• ece . a~- 1 memurların tazyik al~nda ~ulunduru a 

guey vuayebn e emır yo arı grevının k roteıto etmıılerdır. 
ı,juiiini haber vermektedir. . oına ar§l P 

VASHINCTON, lS.A.A. - Parla• 
mento vaziyeti müsaade ettiği takdirde 
M. Rooaevelt, ayın 27 sine ~oğru ~ a .. 
hington'dan ayrılacak ..e Ffonda sahille
rinde bir deniz seyahatine çıkacaktır. 

Bir dinamit kazası 
SAN SAL VA TOR, tS .A.A. - Libe~· 

tad limanında bir mubripte 250 kaaa ~ı· 
namitinin patlamall yüzünden olenlcnn 
say111run 110 olduğu bildiriliyor. , 

Patlama yü:zünden yanğm çıkmıt ve li
mandaki binaların çoiiu tamamen harap 
olmuttur. 

F cci bir inhidam 
BEYRUT. lS .A.A. - Çok eski bİ~ 

bina çökmüttür. Bu b~nada bir ~t~l ve bil 
kııbve vardı. Ve çok ıılemekte ıdı. 

Enkaz altından 25 kiıi çıkarılmııtn'· 
Bunlardan on beıi ölmüıtür. 

KıLaat tahliıiye iıine yardım etmekt .. 
dir. 



[flELE~ 
Saatlerin yoklanması 

Gazetelerde bir havadis gördük: 
"İstanbul ölçüler müfettitliği ,ir 

~etlerdeki stok saatleri ayar etme
ııe ba,lamı,tır. Ondan sonra 
da evlerdeki ıaatleri ayar edecek
lerdir ... 

Birçokları bana sordu. 
- Acaba evdeki saatler ayar 

llıı ediliyor?. 
Ben de tetkik ett'm. Saat deni -

len •eyin vakit gösteren saat olma
Yıp, su, elektrik ve havagazı gibi 
tcyleri ölçen teyler olduğunu anla 
dıın amma aklıma bir şey geldi. 

Acaba cep saatlerimizi kontrol 
ttsek ne neticeye varırız? Mesela: 
ICöprüba,ına iki taraflı iki ayarlı 
18.at koysak, ve bu saatlerin önüne 
de memurlar ikame etsek. Bunlar 
Relen geçenin eaatini sorup mua • 
Yene etseler de ileri veya geri ka -
le.nıara bir ceza tayin etseler .•• Ne 
tihi? •• Mesela ileri gidenleri kaç 
dakika ise o kadar geri geri yürü
lııeye, geri kalanı da o nifhette koş 
lııaya mecbur tutsalar, alimallah 
'1lalı köprü üzeri bu ameliyab sey 
~ek için panayır yerine döner. 
Vakıa bunlann içinde: 
- Efendim; ben saatimin i.ya

l'tnı Y enicamiden aldım. Beni ne 
tiye cezalandırıyoraunuz? .. diyen
er bulunur. Ona kartı söylenec~k 

llÖz çok amma en kestirmesi "Ye
llicami direk iıter, söylemeye yü
rek ister,. manisi:dir. 

Derken acele iti olan ve daima 
laatini ileri yapan bir şişman a • 
dam saati tetkikat neticeıinde yir
tııi dakika ileri olduğu anlaşılınca 
onun geri geri gitmeye mecbur 0 • 

luşu ne acıklı olur! 
Ya saati durmu' olanlara ne 

hpmalı?. 
Hangi saatte durmuş ise o kadar 

defa olduğu yerde döndürmeli, di
Jenler var ••• Şimdi bir latife ola • 
tak ileri ııürdüğüm bu oyun, evler
de de oynanamaz mı?. 

Lakin bu latife farzı muhal cid
di oluverse de herkesin saatinin 
Janlışlığı kadar para ceza vermesi 
kahul edilse alimallah dehtetli ha
•ılat olur. Olur ama ertesi gün 
kiınse ıaat taşımaz, lstanbulda da 
eşref ıaatten batka saat kalmaz. 

Bir gaip aranıyor 
b' Dün karilerimden birisi bana 

• 
1r tnektup içinde bir Şirketi Hay

rıye karnesi gönderınif. Anlatılan 
~u zat bu bilet karnesini bir yerde 
0 ulmuf, bana da fU mektubu yazı
Yor: 

"Muhterem elendim 
Zatı.ıilinizin polisliğe de merak

lı olduğunuza biliriz. Her ne ka
ılcır ehemır{')'etaiz; bir fey Üe J e 
bu emaneti aahibine iade ederse • 
rıiz müteşekkir kalır. Hürmetler e
lendim. 

(imza yok) 
Bu biletin mektubu yazanın eli

ı:ı~ mu~) geçtiğini bilmem. Fakat 
bılet hır memur karneaidir. Numa
l'luı mazbut ve henüz yenidir. Her 
halde aahibinden batkaamın ınü • 
racaat zahmetinde bulunmamaaını 
rica ederim. Çünkü üstünde fotoğ
rafisi vardır. 

Ne yapalım? Muharrir diye biz 
llJ.et edemiyorsak, böyle emanet i
darehaneler, hasret kavutturan, 
~jYIP eş.ya sahiplerini bulan gibi 
{ er yapıyoruz. Buna da tükür! 
h"a. bundan bilmem ne kadar evvel 
ır :ı:at ta kendisine vasıtamızla bir> 

't aramıttı ya? •• 
FELEK 
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EKONOMi 

Yumurtaları 
Muhafaza 

, Bütcelerin hepli cıktı 
- - o-

Odaya yeniden bir çok 
müracaatlar oluyor 

Yumurtaları uzun müddet muhafa· 
za için Kasımpafalı Hasan efendi tara· 
fmdan yapılan tecrübeler üzerine tica • 
ret odasına bu vadide bir çok mlİracaat· 
lar vaki olmağa başlamıştır. 

Bunlar içinde bir yumurtayı daha u
:zun müddet muhafaza etmek için der· 
hal tecAibeye hazır olduğunu bildiren
ler de vardır. Oda, bu müracaatları tet
kik etmekle beraber, ıon tecrübelerden 
aonra bunları gayri ciddi telakki etmek
tedir. 

Tel - Aviv panayırına iştirak 
mese'esi 

Filistindeki Tel - Aviv panayrnna 
lttirak edilip edilmemesini kararlattır· 
mak üzere yarın ticaret odasında bir İç• 
tima yapılacaktır. Bu içtima için oda 
tarafından ticaret ve sanayi erbabından 
90 !Dıi davet edilmi1tir. 

Tutun konferansından evvel 
Şehrimizdeki tütün tacirleri ve tü

tün kumpanyalar mümessilleri salı gü. 
nü ticaret odasında bir toplanb yapa • 
c:aldardır. 

Bu toplanbda l stanbul mmtaka11 na
mına tütün kongresine gidecelt: mü • 
messiller de bulunac:ak ve kongre nız
name.i etrafında görütülecektir. 

Belçika ile yeni ticaret 
mukavelesi 

TüMye ile Belçika araS1nda yeni 
bir ticaret ve takas mukavelesi akteıli
lecektir. Belçika sefareti müsteşarı M. 
Motte, Hariciye umumi katibi Numan 
Rifat Beyin riyaaeti altında teıekkül 
ebniş o~an komiayonla temaı ebnek ve 
müzakereye hqlamaı. Üzere dün aktam· 
ki trenle Ankaraya gİtmiıtir. 

iki hükumet arasında mevcut tica
ret muahedesi 25 martta hitam bulacak
tır. 

Şehir meclisinin son toplantısı yarın 
Dün nelere karar verildi? 

Istanbul umumi meclisi, dün de mü 
zakera.tına devam etti. Dünkü celse .. 
de evvela mülhak varidat ve maaraf 
bütçeleri ile bütçe encümeninin bun· 
lara ait esbabı mucibe mazbatası o • 
kundu. Konaervatuvann yatı kısmı ... 
nın orta derecede tahsil görmesi teı 
sip edilerek keyfiyetin Maarif veka\ 
tince tasvip ve progranımm belediye 
ye tebliğ olunduğu cihetle bütçenin 
masraf kısmına bu programın istilzam 
ettiği mikdanla tahsis.at konulmu~tu. 
Dr. Suphi Beyin fıtri ve ameli Türk 
muaiki eserinin tab'ı için de masraf 
bütç ... inde 500 lira tahsis edilmişti. 
Karaağaç müeueaatı variadt ve mas. 
raf bütçeleri, yekünları 1,595,000 lira 
olarak kabul edildi. Karaağaç masraf 
bütçesinden 1,194,484 lira belediyeye 
aafi hiiaılat olarak göateriliyor, Avru
paya talebe göndermek masrafı ola -
ralı: 3000 lira tahsia edilmiş bulunu • 
yordu. 

Darülaceze varidat ve masraf büt
çeleri yekünlan 184,228 lira olarak 
kabul edildi. Varidat bütçeaine 1,900 
lira teberrüat kartıhğı konulmuş ve 
belediyenin bütçe açığına y&rdmı tah 
aisatı da 27,617 lira ol&rak göateril • 
mi,ti. 

Maaraf bütçeaine göre, Darülace
ze kadrosuna 60 liralık bir elit dokto· 
nı ili.ve edilmiıtir. 

Belediye teıkili.tı olan yerlerde 
muhtar ve ihtiyar heyetlerinin lağvın
dan aonra belediyeye intikal eden biz 
ınetler mukabilinde alınacak ücret ve 
harçlara lnAhaua tarife okundu Te ka 
bul edildi. 

Tarifede mütekaidin, eytam ve e
ramil ma~ları için verilecek yoklama 
ilmühaberleri 200 kuruta kadar harç· 
tan istiana ediliyor. 201 kurunta.n 499 
kuruta kadar 10 kunJJ harca ti.bi tu
tuluyordu. Bu maddeye itiraz edildi 
ve 200 - 500 kurut maaı alan müte
kait, yetim ve dullardan ilmühaber a
lınmama11 kabul edildi. 

Reiaicümhur Hazretlerinin ikamet 

Şehiı" Medi.rinin dünkü toplantısında 

teri için Büyiikadada Dilde yapılacak 
kö,k bütçeye konulmuıken müıarüni
leyh hazretlerinin emirlerile diğer ih· 
tiyaçlara tahıisi sabık celsede takar • 
rür eden yüz bin liranı:n, geçen içti -
mada vali ve belediye reisi Muhittin 
Bey tarafmdan teklif edilen mahalle
re aarfı esas itibarile kabul edilmişti. 
Bütçe encümeni, bunlan bütçenin ala
kad&r faaıl ve maddelerine vazetmiı
ti. Bunların, Muhittin Beyin teklifleri 
dairea.inde encüınenin gösterdiği fasıl 
ve maddelerden sarfı kabul edildi. 

Vecihi Beyin tayyare mektebine 
yardmı olarak 1500 , Bakırköy doğum 
evine de 500 lira tahsiıi takarrür et
ti. 

Y edikule kapıaı haricindeki dükka
nın iotimli.ki ve yolun tamiri için 
Kemal Beyin verdiği takrir üzerine 
bütçe encümenince bu it için iki bin 
lira ta.h&i&i imk'1mu bulmuştu. Tahsi
aat az rörüldüğÜnden takrir bütçe en 
cümenine iade edildi. 

Meclis, yarın saat bir buçukta top
lanacak ve bu devrei içtimaiyesini ilo:
mal edecektir. Türkiye ile Belçika arasındaki tica

ri münaaebat son zamanlarda biraz dur
m~,t~. Bundan evvel iptidai madde
lenmız, Belçika pİyasalannda İyi müş
teri bulduğu halde oon zamanlarda Bel 
çikaya ihracatunız azalmıştır. 

Kurukahveci Hulusi 
Beyin cenaze merasimi 

Pehlevi Hz. nin 
Doğduğu gün 

Bunun neticesi olarak Beliçkanın Tiir 
kiyeye olan ihracatı da oldukça müte
essir olmuıtur. Geçenlerde bir Belçika 
ticaret heyeti tehrimize gelmiş, ve bu
rada tüccarlarnnızla temaslarda bulun
muştu. 

Bu temaslardan iki memleket lehi
ne müsbet neticeler elde edildiği haber 
verilmektedir. Bu neticenin, Ankarada 
başlamak Üzere olan müzakerat üze
rinde, iyi bir tesir yapması ümit edil -
mektedir. 

Dünya maden cevheri fiatları 
TürL:iye madenciler bir1ijjnden : 

12-3-1934 ta,.ihli fiat 
(Londra bor••u fiab) 

Balar (elek.) 36./ . H& 3o 1 / ~ ınııı.ı...uası 
Balar 33 3/ı6 ;Ji 33 ı/4 u u 

K&!ay 234 ı/4 ili Z34 1/ 2 ~ " 
Kurıun 11 9/16 ili. . • • ., " 
Çin~. < 14 3/4 • • • tt " 
Krom (Türkiye malı 48'7ıeı) 72 jJi. 74 ,, ıilini 
Krom ( " ·,, SOo/0 ) 85 ilA 87 n •• 

(Beher derece İçin 2 tilin lu:la) 
Antimu•n (50 dereceli ite· 
J.er derecesi) 2 / 9 ili. 3 / • " " 
Antinauan (60 dereceli be-
her derecesi) 3/f} ili. -4/. ı 1 n 
M••nezi. (300 tonluk 
parti.lor) «) ili ..• • • ., ,. 
Kömür (~ob Cardiff) 
Croı Amı~aute 1916 ili , •• , • " ,, 

,. Ordınaire lS/g ili. 19/6 " ,, 

iN HiSARLARDA 

Avusturya şarap isteyor 
Avuıturyarun bu ıene hariçten mü

hün miktarda §araı> alacağı tahmin e
dilmelrtedir. inhisar idaresi bunun için 
tetkikat yapmaktadır. 

Avusturyarun geçen seneki prap is
tihsalatı 1,5 milyon kilo olduğu halde 
bu sene ancak 6('.Q bin kilodur. 

inhisarlar mutehassıslarının 
tavsiyeleri 

lnhiıar müteha1111lan tarafından ya
pılan tavsiyeler t~beılil~ttir. .Bunlar 1 
mülhakaJa tevzi edilecektır. lnhıaar ıu
beleri bu tavsiyeleri tamamen aldık 
tan aonra tatbik emri verilecektir. 

Deniz yolları tarifeleri 
Deniz yollan tanfelerini yeniden tet 

kik ve tesbit edecek komisyon dün de 
Deniz Ticaret müdürlüğünde lktuat ve
kaleti Deniz ve Hava müateşan Sa • 
dullah Beyin riyasetinde toplannuıtır. 

Dünkü içtimada hazırlıklarla meı : 
cul olunmU§!Ur. Tarifenin yem tekh
nin tesbitine cumartesi içtimaından iti
baren baılanacaktır. 

Dayak mı? 
Asayan Ermeni mektebi talebesin

den bazıl&rı muallime Matmazel Ar • 
kine Y esgriıyan tarafından fena hal
de dövüldüklerinden ve biri de kafa
s'!'da iki aopa kırıldığından bahisle fİ 
kayet etmiılerdir. Bu ve diğer bazı 
mekteplerdeki dayak iddialan hak -
kında Maarif idareıince ehemmiyetle 
tahkiltat yaptırılmaktadır. 

* Galatasaraylılar Cemiyeti Müeıısi• a
zası şerefine bayrama müsadif 28 mart 
çarıamba günü saat 17 Tokatliyan salon 
lannda bir dan•lı çay verecektir. 

• Dün farmakoloğlar birliğı tara . 
fından Tokatliyan otelinde az8'ı fere 
{ine bir çay ziyafeit verilmiştir. 

lsviçrede Davoa'ta tedavide bulun-
du.iu lll'ada vefat ettiğini yazdığonız 

kuru kahveci Hulusi 
Beyin cenazesi ev .. 
velki gün tehrimize 
getirilmittir Daha o 
tuz yaımda iken ha 
yata veda eden mer 
bumun cenazesi bu· 
gün ErenköyÜndtki 
köşkünden kaldmla 
rak Caddebostarun -
dan motörle Y emiı
te raJi iskelesine ge 
tirilccek ve oradan 
Eyübe götürülerek 
aile kabristanına def 

nedileceKtır. lltanbul liaeainden me -
zun bulunan ve genç yqında ticaret 
hayatına atılan Hulliai Bey merhınn 
bizde kuru kahvedliği fenni ve müte
kemm.il bir hale getirmiı ve kendiaıni 
piyasaya oevdirmişti. 

Mayo bulunamadı 
Geçenlerde Karadeniz boğazı önle

rinde görülen mayn dört gün dört ge
ce arandığı halde bulunamamt§br. 

Kara<!enize itliyen gemiltte dikkat 
tavsiye edilmiıtir. 

Iran phı Rua Pehlevi hazretleri
nin doğduldan günün aenei devriyesi 
münaaebetile dün ıehıimiz Iran konso
loshanesinde merasim vapılmıştır . 

Ceneral konsoloıu F ernıh Han, dün 
•abah •llM ondan on ikiye kadar Iran 
tebaılllnnl tebriklerini kabul etmiştir. 
Ferruh Han, kısa bir nutuk söyliyerek 
§ah hazHlleTİ zamanında lrarun büyük 
terakki ve inkiıafından babsetmi§tir. 

Öğleden sonra da vali ve belediye 
reia Muhittin Bey, Kolordu kumandanı 
Şükrü Naili Paıa, vali muavini Ali Rı
za Bey ve ıelırimirdd<i konıoloslar 
lran konsoloahanesine gid....d< tebrik
lerde bulunmlJllardır. Çay ilcram edil -
miştir. 

ViLAYETTE 

Ziraat vekaleti müsteşa
rının tetkikleri 

Ziraat Vekaleti müot.,...n Atıf B. 
tetkiklerine devam etmektedir. Dün 
orman i.§lerile meıgul olmuıtur. Yük -
oek orman mektebini de gezmiflir. A
bf Bey yann Anlı:araya gidecektir. 

Bir Japon harp ;emisi gelecek 
Nisanın on betinde bir Japon harp 

gemi&i limanımıza gelecektir. Reaıni 
merasim yapılacakbr. 

böyle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

Biz 

Bafra Ticaret oda8Ulın tütünle • 
rimi:zin vaziyetini tetkik etmek ü:ze 
re toplcırulığını ga:ıetelerde oku • 
duk. Bu müzakerat emcıaındcı tü • 
tün/erin na .. ı nvkedileceii meaele
•İ de l'Örüıülmüıtiir. Filhakika 
Türk tütünleri beynelmilel pazarı 
olan mühim bir maldır. Ve ihrcıca
tımu:ın mühim bir lıumını bu mal 
teılril etmektedir. Bunlann toplan• 
nuuı, cımbalôjı ve aevki bu itib<rTla 
çok mühimdir. Y cılnu büim bu me
aele etrafında tütünc:ülerimüin ııa
zarı dikkatini celbetmek istediiimü 
bir nokta vardır ki o dcı fUdur: Mcı 
aleaeF bazan duyuyor ve görüyoruz 
ki tütüncülerimizden bazılan ithcı -
lôtçı memleketlerle yapılan muka -
velelerin ahkamını ekaeriya bilmi • 
yerek ihlôl etmek ,aJletinde bulu
nuyorlar. Bunu kendilerinin kcıa • 
ten yaptıklannı iddia etmiyoruz;. 
Belki ihmal yüzünden oluyor, belki 
Farkına ııanlmıyor. Fakat bi:ı:im Ü• 
zerinde ı.ırar etmek iatediiimiz me ... 
ıele ıudıu: 

Meaela Avrupanın Filôn ıehrin • 
de bir sigara Fabrikatörü piyasaya 
bir sigara çıkannak iatiyor. Bunun 
harmanını tayin ediyor. Ve diyor 
ki: Şu tütünden fD kadar, bundan 
bu kadcıT koyarsam sigaram evacıl 
itibarile güzel olur. Bu meyanda 
tabii en güzel tütünleri ve evlevi -
yelle Türk tütünlerini kullanmaiı 
düşünüyor. Sipariılerini veriyor. 

Tütünciilerimh iatenilen evuıltaki tü 
tünler için ballanıyor ve ihracata 
b'Jflıyorlar. Avrupalı fabrikatör sj. 
l'arcıaını piyasaya aiirmek için elin
den ,.elenİ yapıyor, binlerce lircı 
mcıırcıl ediyor. Fakat bir iki ay .an 
rcı l'Örüyor ki, l'Öltderilen tütünle • 
rin evacılı değİşmif. Belki bu yeni 
tütünln ukmnden daha iyidir. Bel 
ki daha kokaludur. lçün itibarile 
daha tatlıdır, oc hatıa belki muka
velede teabit edilen tütünlerden 
daha kıymetlidir. Fakat iatenilen 
tünü değildir. latenilen mal değil· 
dir. .Büı-ncıleyh piyasaya sürülen 
sig(IJ'(lların içimini tamamile değiı -
tirmiıtir. 

Bunun Üzerine tabii ltıbrikcıtör, 
ııcıfıfın ek8ildİğini görünc:e ikinci bir 
•ipcırif için b'Jfkcı memleketlerin 
tüccarlanna müracaat etmek lüzu .. 
munu hisaediyor. 

Tekrar' ediyoruz. Bunda Türk tcı
cirlninden baz;ılcırına bir hile uncıt 
etmek aklımızdan bile geçmez. ih
timal bunlar hümü niyetle hareket 
ediyorlar. Ve hatta ba=n yukarıda 
da aöylediğimü l'ibi daha pahalı tü 
tünler gönderiyorlar lcıakt cır;ı:u e· 
dilen tütünü göndermiyorlar ... 

Avrupadcın gelen bir cırkcıd'Jfı· 
mı;ı: bize Avrupalı tütüncülerin bu 
fikayetlerini yancı yakıla anlattı. 
Harici tütün ticcıretimüi düzelt -
mek için bu noktalara ehemmiyet • 
le dikkat etmeli,U. 

Biz böyle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

\.. 

ŞiRKETLERDE 

Tramvaydan 
A1ınacak para 

--o--
Muhiddin Bey Operatör 
Emin Beye cevap veriyor 

Tramvay ~irketi es.as ınukavelena -
mesine 926 senesinde zeyil mukavele 
yapılırken bilet ücretlerine icra kılı -
nan ve o zamandan beri muhtelif fC· 
bekelerin İDfA edilmemesi dolayısile 
vilayet umumi meclisince iadesi iste
nilen para hakkında belediyece yapı· 
lan tetkikat bitmiş sayılabilir. Bu hu
susta vali ve belediye reisi Muhittin 
Bey de tetkikatını bitirmittir. Muhit
tin Beyin bugün Ankaraya gitmesi 
teahhür ederse yann mediıte izahat 
verecektir. Muhittin Beyin Ankaraya 
gitme&İ de bu meaele ile ali.kadanlır. 
Muhittin Bey bu mesele hakkında ı ... 
tanbul halkının hisaiyatma tercüman 
olan lstanbul vilayeti umumi meclisi
nin dileklerini hükiimete ve Nafia ve
kilet:ine a~edecektir. 

926 senesinden h<ori şirkette biri -
ken zam paralannm faizile birlikte 
herhalde üç milyon liradan atağı ol -
madığı talımin edilmektedir. 

Tramvay ıirketile 926 senesinde 
zeyil mukavelename eaki Şehremini E 
min Bey zamanında yapılmış olduğun 
da.n bu münasebetle Emin Beyle bir 
muharririmiz aöriipniif ve .özlerini 
dünkü nüshamızda yazmrtıık. Emin 
Beyin tarizki.r beyanatı dün bizim de 
kaydettiğimiz gibi alakadarlarca iyi 
kal'§ılanmaırut ve ni.kıa görülınüıtür. 
Aliikadarlann dediğine göre filhekika 
Emin Bey esa.&a, yani zam meselesi • 
ne temas etmcmit. kendi zamanında 
bazı yerlerde vaz'ı eaaı merasimi ya .. 
pıldığı halde bunun bili.lıara halefi za
manında intaç edilmediğini aöylemif· 
tir. 

Hatta demiıti ki: "Gene bu muka
vele mucibince Unkapanı • Şehzade • 
baıı hattı inta edilecekti. Fakat bu 
yol Üze•~ne isabet eden emanet erki. 
nından birinin evi yıkılmamak için 
hem bu it uyutuldu, hem de yolun is
tikamet hatlan da değiıtirilcli,, 

Bu aöz, belediye mahafilinde büyük 
hayretle lı:al'§ılanıruıtır. Salahiyettar 
bir zat demittir ki: 

"- Bunu hangi idare imiri dÜ§Ün
mck değil, hayalinden bile geçirebi -
lir? Böyle bir feY Tarit olabilir mi? 
Herhalde bunu söylemek lüzumlu, lü
zunısuz b~kalarma çatmak suret.ile 
isminden bahsettirmek istemektir. Bu 
sö2lcre cevap bile verilemez." 

Muharririmiz vali ve belediye rei -
ai Muhittin Beyi de ziyaret ederek 
Emin Beyin beyanatından ne kaadet
mek iatediğini sonnuttur. Muhittin 
Bey, Eınin Beyin bu aözlerine kartı 
muharririmize: 

''- Sadece zavallıdır derim.'" 
Demiıtir. 
Söylendiğine göre Emin Bey zama

nında Tramvay ıirketile imzalanınıı 
diğer iki mukavele daha vardır. 

Hayret! 
Adliye sarayı enkazı 

hala yanıyor 
Adliye yangın yerinde hafriyat de

vam etmektedir. Dün akıam geç vakite 
kadar yanan vezne odacısı Mehmet a
ğanın cesedi aranoıııbr. 

Bütün •aha tertemiz olduğu halde 
ne bir kemik parçasına, ne de C<"setten 
bir esere teaadüf edilememİ§tİr. C..sedin 
demirleri bile mayi haline gelec:ek hal
de eriten miithiı hararet içinde t~ma· 
men kül lıaline inkılap ettiği anla~ıl
mııktadır. 

Yangın yerinde dün emanet daire· 
si de temizlenmiıtir. Bıwada bir çok 
efyayi ciirmiye bulunmakta ve ayrı bir 
yerde muhafaza edilmektedir. 

Bulunan efyayi cünniyenin ahfap 
kısmı tamamen )'8llllllf, madeni kısmı 
da gene işe yaramaz bir hale gelmiştir. 

Bir çak yerlerde hi.la ateıin devam 
etmekte olduğu görülmektedir. Bilhas
sa evrakın çok olduğu yerlerde hara
ret derece&i hi.li yüksektir ve küçük 
mikyasta kur§Unu kıaa bir müddet zar
fında eritecek kadar fazladır. 

Hafriyat eanasında böyle yanmak
ta olan yerlere tesadüf edildikçe o nok
talarda hafriyat durdurulmakta ve ye
ni battan baıka yerde h:ıfriyata bat -
!anmaktadır. 

Adliye içinde bulunan .,.., her birin
de yüzer ton su olan iki büyük •mıçla
rm kapaklan bile hararetten erimit ve 
kırılmıştır. 

Bu aarruçlann ağız ağzına su ile do
lu olduğu ve biç birisinden itfaiyenin 
istifade etmediği görülııtüıtür. 

Dün çalııan amele miktan yetmişe 
çdtanlmııhr· Bugün cuma olduğu için 
faaliyet yapılnuy~cak, cumartesi cbha 
büyük bir kadro ıle çalıtılmaya ba,lana
caictır. 

Yükek duvarları ve bacaları yıka
ad< olan mütehassıs usta dünden itiba
ren iıe b~lamışbr. 

Bu U•ta duııarlardaki büyük tatları 
indirmek için vapur halatı kalınlığında 
halatlar lrullanmaktadır. Heılim esna -
unda amelenin başına yukarıdan bir ıey 
düşmesi ihtimali düıünülerd< ameleye 
itfaiye baıhğı fdı:!ônde tas şapkalar giy
di..tlmeoi takarrür etmiştir. Bulunan ka
salar cumartesi günü bir heyet huzu
runda açılacaktır. .,_ __ 

Y alovada yeni bir otel 
Hollandalı otelcil..-den mürekkep bir 

grup tarafından Y alovada büyük bir 
otel inıau i?n hülı:ômete mühim bir 
teklifte bulunulmuftur. Hülı:ümet bu 
teklifi tetkik etmektedir. 
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1-l•rpan 
Haklı bir endişe 

Başvekil ismet Paşa geçen gün 
fırka grupunda çok dikkate de
ğer bir memleket meselesini orta
ya attı. 

Pratik ve tatbikatçı bir devlet 
adamı olan İsmet Paşa ilk tahsil 
hareketlerini grafiklere, hesapla
ra ve bir kaç senenin verdiği neti
celere göre o kadar iyi tahlil etti 
ki, az çok takip ettiğimiz bu dava
nın hakiki çehresi bütün vuzuhiyle 
meydana çıktı. 

Onun çizdiği levha •udur: 
Memlekette, ilk tahsil çağında 

bir buçuk milyon çocuk vardır. 
Biz bunun üçte biri olan (570) bin 
çocuğu okutabiliyoruz. Bu yavrula 
rı 13.264 muallim okutuyor. Ve 
bunlara dokuz milyon l'ra maa~, 
dört milyon lira da mektep mas
rafı veriyoruz. Yani ilk tahsil mas 
rafı olarak bütçemizden on üç 
milyon lira çıkıyor. 

Hükumet reisi diyor ki: 

- "Bu on üÇ milyon lira mas
rafa mukabil taha'I çağındaki ço
cukların yarı~ını bile okutamıyo
nız. Bunda çocuk babalarının ol
duğu kadar muallimlerin ve idare 
adamlarımızın da ihmal ve lakay
disi vardır •• " 

Memleketin en hurda iş'erini 
bile aıhhatli bir görü,le tetkik et
meyi bilen ve bunu kendi hüku
met sistemi için prensip telakki e
den ismet Paşa haklı olarak endi
feye düfüyor. 

Düter. Y alnrz ilk tahsil için idare: 
hususiye bütçesinden on üç milyon 
lira ayıran bir memleket mevcut 
nüfusuna göre bütün tahsil çağına 
giren çocuklarını okutabilmelidir. 

Memlekette (6544) ilk mektep 
var. Bunların (1443) ü tehirlerde 
ve (5401) i köylerdedir. Bu levha 
gösteriyor ki, köy mekteplerinde 
talebe miktarı pek azdır. 

Cümhur:yet rejimi ilk tahait 
mecburi kılmıttır. Buna rağmeı 
mektep olduğu halde tahsil çağı 
na giren çocukların ancak üçle bi 
rini okutabiliyoruz. 

Bu netice lamel Paşanın gozu· 
ne çarpmı~tır. inkılabın eserlerini 
haraasiyetle takip eden bir devlet 
adamı için böyle canlı levhalar ü
zerinde hak:kati görmek en doğru 
bir harekettir. Vardığımız netice 
bizi tatmin etmiyQJ'. Bunda baba
ların nu, idare memurlarının mı. 
muallimlerin mi tesiri olduğunu 
ketfetmek Maarif iş'erimizin ba
tında bulunan zevata teveccüh e
der. Her halde mesele naziktir. 
Yapılan masraf matlup randımanı 
"Yermiyor. Omit ederim ki, muhte
rem Bafvekilin Fırka erkanının 
tetkikine bıraktığı bu mevzu um
duğumuz alakayı uyandıracak ve 
inkılap Türkiyeainde il'..t tahsil da· 
vaaına daha ver'mli bir yol bulma 
yı temin edecektir. 

Burhan CAHIT 

Telefon hastane si 

Belediye aboneler için 
teberrü varakaları bastırd 

Telefon şirketinin abonelerine iac!e 
edeceği paralarla tehir hastanelerine 
pavyonlar İn§ası meselesi Üzerinde be
lediye ehemmiyetle çalı§maktadır. Aba.
nelerin haklarını bu maksat için bele · 
diyeye terk ve teberrü ettiklerine dair 
varakalar tabedilmektedir • 

Bunlardan miktarı ki.fi yarın kay• 
makamlıldara ve gazete idarehanelerine 
gönderilecek ve istiyen abonele< tarafıno 
dan buralardan kolayca alınabilecektir. 

Şômdiden halkevi, fırlı:a, beJ.,diye a
zası ve diier bazı milli ve ecnebi mii
e11eselerden maada bir çok aboneler de 
şahsen haklarını terk ve teberrü etmek 
üzere belediyeye mürac:aat etmektedir • 
ler. 

ilk teberrü varakaları merkez ve 
§ubelen namaına belediye reisi Muhit
tin Bey tarafından ve ıayet kendisi bu· 
gün Ankaraya giderse muavin Hamit 
Bey tarafından imzalanacaktır. 

Bugün Ankaraya gideceği haber alı
nan vali ve belediye reisi Muhittin Be· 
yin, tannvay şirketinin aldığı fazla pa· 
ralarla beraber telefon hastanesi işini 
de hükumet merkezinde takip ve intaç 
çalııacağı tahmin edilmel.tedir. 

Hava hücumlarından koruma ce
miyetinin beyannamesi 

Telefon şirketinin iade edec:eği faz 
la mükaleme ücretlerinden bir Z has -
tanesi vücuda getirilmesi için hava hü· 
cümlarından konuna cemiyeti tarafın• 
dan bir beyanname neşredilmittir. Ce
miyet bu beyannamesinde gazlanmıtla
ra fen K:abatı dahilinde bakabilmek ve 
bunları lüzumu kadar tedavi eylemc-k 
bakımından doktorlarımız olmadığını, 
söylemekte, gerek doktorlarımızı, ge -
rd. böyle bir f-eliket gÜnündeki yar • 
dnncılan yetiıtirecek böyle bir müe11e
se vücuda getirihnesi zamanı geldiğini 
'-i.ldinnektedir. 
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1 Haftalık Siyasi İcmal ' 1 
Roma mülakatı: 

Uç haftadanberi bir takım ziya
retlerle zemini hazırlanmakta olan 
Roma mülakatı nihayet yapılmakta
dır. Bu satırları yazdığımız dakika 
ltalyan Baıvekili Mussolini, Avustur· 
ya Batvekili Dollfu.. ve Macaristan 
Batvekili Goemboes orta Avrupanrn 
Harptenberi sürüp gelen vaziyetine 
çare aramkla meşguldürler. 

Bu, orta Avruparun vaziyetine ça
re bulmak için yapılan ilk tetebbüa 
değildir. Evvela Fransa maruf Tardi
eu proje İyle orta Avrupayı Fransız 
hakimiyeti altına almağa tetebbüa 
etti. Bu tetebbüg, lngiltere, ltalya 
ve Almanyanın itirazlan karşısında 
auya düttü. 

Sonra Almanya Avu•turya ile bir güm
ı ük ittihadı aktederek orta Avrupayı nü
fuzu altına almağa çalıştı. Bu da Franu, 
1 talya ve lngilterenin itirazlanna hcdtf 
oldu. 

Şimdi 1 tal ya ayni meseleyi kendi men
faati noktai nazarından, halletmek isti
yor. Bu da Almanyanın ve Kücük itilafın 
İtirazlarına hedef oluyor. ~ 

Görülüyor ki orta Avrupa meselesinin 
halli için şimdiye kadar yapılan üç te
ıebbas daima bu meseleyi büyük devlet
ler noktai nazarından halletmek gayesinı 
istihdaf etmiştir. Bu. nuntakada evvela 
Fr~sa, sonra Almanya hakimiyetlerini 
teıı! ebnek i temişler. Şimdi de halya 
4ynı şeyi yarnnak İ5tİyor. 

ltalya muvaffak olacak mı? Hemen 
{ rtnu söylenıek lazımdır ki genit politika 
noktai nazarından, yani büyük devletler 
ı;ırasındaki münasebetler baknrundan va
'Zİyet daha evvel yapılan iki teıebbüsten 
daha müsait göriinüyor. Çünkü Alman
ıada Hitler rejiminin kuvvetlenmesi, 
"fransaYt korkutumuştur. Fran'\a, orta 
Avrupada ltalyan nüfuzunun kuvvetlen· 
ınesine eskisi kadar aleyhtar değildir. 
lngiltcre de ltalyan projesine daha evvel 
Z.i iki projeye itiraz ettiği kadar itiraz et
mez R"İbi ~örünüyor. Maamafih bu nokta
dan 1 ngiliz siyaseti henüz mütebellir de
ğildir. lngilterenin düşüf 'iiğü şudur: 
E·!er orta Avrupada FranL_. Almanya 
•>yalı ut ltalyadan biri mutlak nüfuz te-
11.1 edecekae, sonuncuıunun teıiı etmesi 
b:r halde müreccahbr. Ancak hiç bir bü
yuk devlet nüfuz (esis edemez de küçük 
d vletlerin bir kombinezonu meydana ge
Ii. ıo daha iyi. 

lşt~ şimdi orta Avrupa meaelesinin İ
talya noktai nazarına göre halli için yapı
lan bir teşebbüse §Ahit oluyoruz. Bu iti
barJad r ki Roma mülikatının neticesi 
büyük merak ve alaka ile beklenmekte
dir. 

• * • 
/talya · Almanya: 

ltalya tarafından takip edilen bu siya
•.A>tİn en şümullti safhalarından biri, Al
ınanya ile 1 i..'alyanın arasını acmasında
c.ır. Esasen bu noktadandır ki. Fransa 
Mussolini'nin orta Avrupa siyasetini u· 
zaktan seyrediyor. ltalya Avrupada Al· 
ınanyanın yegit.ne dostu idi. Şimdi Avua
lurya meselesinden dolayı aralan açılmıt" 
lır. Binneticc Alm~nya tamamile yalnız 
l<alıyor. AncRk bunu telafi edecek b:r nok. 
ta Küçük lıiliıf devletleri arasında gene 
".yni orta Avrupa meselesi yüzünden çık· 
uıası beklenen anlaşamamazlıkl\r. Yugos
lavya ve Romanya orta Avrupada 1 talya
uın nüfuz kazanmasına Fransa kadar li
kayı kalamıyorlar. Bu itibarla Almanlar 
Paris ile Belgrat arasında bir ihtilaf çık· 
ınasını ümit ediyorlar. Fransa'nın eheı:n. 
miyetli bir müttefiki olan Lehistaru ge
çenlerde kandırdılar. Belçika da silahsız· 
Janma meıeleıinde Pariı'ten ayn düşün
düğünü ilan etmi, bulunuyor. Şimdi 
Fran112lann Belgrat ile de araları açıl.ı
cak olursa, Franıanın harp sonu emniyet 
amilleri birer birer aarıdıyor demektir. 
Almanlar bunda bir teselli noktası görü· 
yorlar. Maamafih her tey Roına mülakn· 
tının neticesine bağlıdır. 

* * • 
Siliihaızlanma: 

Siliıhsızlanma meseleai dağınık bir 
ihtilaf halinde devam ediyor. Eden Paris, 
Berlin ve Romayı ziyaret ettikten sonra 
Londra'ya döndü. Anlaşılıyor ki Eden'· 
in ziyareti, müsait bir netice venniı olsa 
idi, lngiltcre, konferansın derhal içtimaa 
daveti için bir teşebbüs yapacaktL Ancak 
böyle müsait bir hava olmadığı anlaııl· 
mak~dır. lbtiliflar çok dağınıktır. lngil· 
terenın en çok hava silahlan meselesine 

• 

ehemmiyet ver 0 ği anlaşılmaktadır. Eden 
Almanyayı iki seneye kadar harp tayya
resi İnşa etmemeğe imale etmeğe çalıştı; 
muvaffak olamadı. Fransızlar Almanya· 
nın yarı askeri teıkilatmdan korkuyorlar. 
Bunlann dağıtılmasını isl'İyorlar. 

Silahsızlanma etrafındaki en büyük 
sürpriz, Belçika Baıvekilinin hafta ara1t 
söylediği bir nutuktlJr. Brocqueville bu 
nutkunda silab1tzl'lll'11a hakkındaki Fran· 
sız noktai nazarından aynlmaktaclır. Bu, 
Fransada çok elim bir intiba hasıl etti. 
Gerçi bu nutuk tevil ediliyor. Fakat 
Fransa Hariciye Nazırı M. Barthou'nun 
Belçikayı ziyaret.'ı arifesinde bu nutkun 
ıôylenmeıi üzerine ziyareti yapm~tan 
vazgeçmesi de manidar telakki ediliyor. 
Acaba harpten beri Fransanın en sadık 
müttefiki olan Belçika başka siyasi cere
yanlara mı kapılıyor? Fransızlann endi
şe ile sorduktan sual budur? 

* • * 
Yan~ bafladı mı? 

Sil.ihsızlanmıya çalışırken devletler de 
silahlarını artınnağa başladılar. 1934 se· 
nesinde her devlet silah icin fazla para 
sarfediyor. Amerika büyük. bir •İlahlan· 
ma programı tatbik etmeğe karar verdi. 
lngiltere hava kuvvetlerini artırıyor. Do
na.nmasrna fazla para sarfediyor. Fransa 
büyük bir harp gemisi yapıyor. Japonya 
asla geri kalmıyacağını bildiriyor. Bina
enaleyh silahsızlanmak sözde kalıyor. Si
lahlanmak fa fiil sahasına intikal etti. 

Bu vaziyette 1 tal yan Başvekili Muaso
lini'nin realist bir devlet adamı olduğu 
bir defa daha anlaşıldı. Musaolini bu si-

]i.hsızlanına meselesinde silahsızlanmaktan 
vazgeçip te ıitahların artırılmamasına ça~ 
lışılmaıını tavsiye ediyor. Yeni başlıyan 
ıilah\anma yarışı Musıolini'yi. haklı gös
terecek bir vaziyettir. Almanya'nın sili.h
lanmak davası da bu yeni şartlar altında 
kuvvet buldu. 

• • * 
Rooıevelt idaresinin yıldönümü 

Cümhurreisi Rooseveld hafta araaı, ik· 
tidara geçmesinin yıldönümünü idrak et· 
ti. Bu vesile ile bir senelik mesainin 
blançosu yapıldı. Filhakika bir sene evve
lisine nazaran Amerikanın iktıaadi vazi
yetinde büyük bir salah eseri vardır. Bir 
sene evvel Bankalar kapanm.rş, iııizlerin 
miktarı on üç milyonu bulmuı. Ticaret 
durmuş ve daha fenası, Amerikalıların 
maneviyatları bozulmuıtu. Bu vaziyet 
ile timdiki zaman arasında hayli fark 
vardır. Bankalar açılmış. Kredi vaziy~ti 
düzelmiş. bir kaç milyon itıize it bulun
mut. Ancak henüz iktısadi kalkınma hol· 
reketinin muvaffak olduğu iddia edile· 
mez. Hata itsizlerin miktan on milyonu 
geçiyor. Dolar kıymetinin sukutile çiftçi
lerin borç yükleri hafiflemiı olabilir. Fa
kat' çiftçiler sattıkları mallann parasını 
da kıymetten düşmüş dolar ile alıyorlar. 
iş hacmi arbnamıftır. 

Cümhurreisi yeniden mesai saatlerinin 
azaltılmasını istiyor. Bu suretle daha bir 
milyon işsize it bulacaktır. Sonra Ameri· 
ka harici ticaretinin genişletilmesi için 
bazı tedbirler almak niyetindedir. Devlet· 
lerle ticaret mukaveleleri yapabilmek için 
meclis~en salahiyet istiyor. Meclis Cüm· 
hurreisine çok geni§ salahiyetler venni§ 
olmakla beraber, bu •onuncu noktada 
müşkülpesent davranmaktadır. Çünkü ti· 
caret mukaveleleri yaparken, gümrük ta· 
rifelerile istediği gibi oynıyabileceğinden 
bir takım menfaatleri ihlal edebilir. Güm
rük tarifeleri Amerikada iş hayatının çok 
hassa• bir noktasıdır. Bununla beraber 
Cümhurreisi her istediği salahiyeti alabi
lecek derecede kuvvetlidir. Çünkü Am,,. 
rikalı1ar, bir ıene evvelki yeis ve ümitsiz. 
lik içinde Roosevel~in kollan arasına a· 
tılmışlardır. Fırkalara. fırka liderlerine, 
politikacılara, bankacılara, hatta meclise 
karıı itimatlannı kaybettniflerdic. Bir se
nelik blançonun en dikkate layık olan nok 
tası, Cümhun-eiıinin preıtiji hiç ıarsıl
mamıt olmasındadır. 

• * 
Balkan misakı: 

Balkan misakı Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarafından lastik edildi. Yunanis
tanda da fırka lid,.leri arasındaki üç haf. 
talık münakata nihayetlendi. Misakm 
t\ıstik için meclise tevdi edildiği bildirili
yor. Atinadan verilen habere göre, üç 
hafta devam eden münakaşadan sonra 
Hariciye Nazırının misak hakkında §Öyle 
bir ihtirazi kayıt dermeyan etmesine ka· 
rar veril mit imit: -

- Balkan misakı yalnız Balkan hudut· 

Milliyet'in edebi tefrikası: 23 

KANLI ~ SJR 
Françoiıe. Mestureye o kadar 

t.enziyor ki .•• Çizgisi çizgisine, ren 
gi rengine Mestur~ değil; fakat öy 
le mü.terek batlalr, mütterek ma
nalar var ki hazan Mesture mi 
Françoise'a; Françoise mı Meatu
reye benziyor? diye düşünüyo • 
rum. 

Françoise'ın babası ava merak 
lı ... Fakat gülünç derecede acemi, 
sakar bir avcı ••• 

Benimle ava çıkmak, dolaşmak 
istiyor. Lakin yarı yolda kesiliyor, 
soluyor, mola vermeğe mecbur olu
yoruz. 

Bazan Françoise da bizimle be· 
raber geliyor. Beyoğlunun kapa • 
nık tat apartımanlarından kurtu . 
lan bu kızcağız, henüz kafesinden 
azat edilmit bir yavru kuş gibi cı • 
vıl cıvıl ötüyor, kanat çırpıyor. 

Babasının hayretle bahsett' ği be 
nim avcılımı, maalesef Françoise. 
bir kere bile göremedi. Çün
kü onun beraber bulunduğu gün -
!er, elim titriyor, silahım hedefini 

Yazan: Mahmut YESARi 

şafırıyor. 

Françoise'ın babası M. Raymond 
benim sakarlığıma kızıyor, kolları· 
nı açarak bağırıyor: 

- Mahsus yapıyorsunuz, Hüs -
rev Bey! Françoise'ın yanında be
ni mahcup çıkarmak için mahsus 
~ap.ıyorsunuz ! inanmam, dünya • 

a ınanmam, ıiz, boşa kurşun at • 
mazaınız! 

.-. - yemin ederim, F rançoise, 
Husrev Bey, isterse kurt 1 • •. b'I , un a aıuc
gı ı e vuruyor. Şimdi alay edi • 
yor .• 

O kadar dostken M. Raymond 
ile dı.itman olacağız galiba? 

Ağuatos 14 
Bugün çok korktum. Hila tit

riyorum, kendime gelemedim. Ni
çin bu kadar korktum? Bunu ken 
,ı; kend · me itirafa utanıyorum. 
Françoise bir ölüm tehlikesi ge
çirdi. 

Fakat b~ ölüm tehlikesi geçi· 
ren Françoıse mıydı? Hayır! Mes-
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HİKAYE 
Bibaht 

- Fransızcadan -
Pirene dağlannrn eteklerinde küçük 

bir köyde oturan ihtiyar bir amcam var. 
her sene yazın bir köye gider, birkaç 
hafta amcamın yanında misafir kalmm. 
Amcam Yatının alCmı§ı geçmif olmasına 
rağmen "fimdiye kadar evlenmemiştir. 
Akraba namınaı benden başka da kimsesi 
yokt.ur. Köye gitti~m zamanlar beni eğ
lendınnek için elinden geleni yapar, ziya· 
fetler verir, av alemleri tertip eder es· 
ki ' zamana ait hikayeler anlatır, hülasa 
köyde geçireceğim giinlerin bende hoş 
hatıralar bırakmasına çalışır. 
Amcamın altımı yaşına geldiği halde 

neden evlenmediğine merak ederdim. 
Onu da öğrendim. Gençken bir kızı sev· 
miş ve sevilmemif. Komşularından Mat· 
nıazel Rabck isminde bir kıza aşık ol
mut ve kızla evlenmek istemitti. Malına· 
zel Rabek köyün zenginlerindendi. O za· 
manlar amcamın serveti azdı. Tarlalan 
ancak kendisini geçindirebiliyordu. Bu 
scbepll>n matınazel Rabek amcamla ev· 
lenmeğe razı olmamış ve sebebini de açık· 
tan açığa söyleıni,ti. 

Fakat amcam inatçı bir adamdır. Sev· 
diği kızdan bu cevahı alınca zengin ol
mağa karar vermiş ve bunun için büyük 
bir gayretle çalışmağa baılamıştı. En son 
sistem makineler getirtiyor, tohumun iyi
sini seçiyor, mahsulünü bizzat uğraşarak 
kabil olduğu kadar pahalıca satıyordu. 
Diğer taraftan tasarrufa da son derece 
riayet ediyordu. Bu sayede az zaman 
zarfında servet~ epeyce arbnış yeni yeni 
tarlal:.\r ı.c;.tın almıştı. 

Fakat maatteessüf kendisi para birik
tirmekle uğraşırken Matmazel Rabek te 
ba~ka birisile evlenınitti. Genç kı'Z.ln, 
amcamın servet toplamasını beklemeden. 
evlenmesi bittabi zavallı adamın canını 
sıkmıttı. Fakat bu, bizzat düğünde bula· 
naTak geline aaade~ temenni ebnesine 
mani nlmanuıtı. Amcam düğünden av• 
det ederken şöyle düşünmüştü: lıte sev
diği kız başkasile evlendi. Şimdi ne yap
ım? ilk aklına gelen şey, kend;sinin de 
hiç beklemeden bir batka kızla evlenmesi 
olmuttu. Fakat kalbini budaklacLktan 
sonra buna imkan olmadığını anlamıştı 
Matmazel Rabek'i hakikaten ciddi bir 
aıkla seviyordu. Amcam bütün gece u
yumıy,ırak düşündükten sonra, nihayet 
~u kararı vermiıti: Hiç kimse ile evlen· 
miyecek. sevdiğinin dul kalmasına intizar 
edecekti. Eğer kendisi daha evvel ölürse, 
hakiki bir aşık ve kahraman gibi terki 
hayat etınit olacaktı. 

Amcam bütün vekayii bana anlatınıştı. 

lannı kefalet altına alıyor. Büyük devlet
lerin hiç birine kar'ı bir hareket teşkil 
etmez. Yunanistan bu misakı imzalamak
la büyük devletlerden hiç birile harbe 
girmeyi taahhüt ebnemiştir. 

Bizce bu ihtirazi kayıt 114 uzdu. 
Çünkü Balk.an misakının yal- Balkan
lara şamil bir mukavele olduğu zate'l ma· 
lum bir keyfiyetli. Aksini lıimıe ıddia 
etmemiıtir. Yunanistanın en ziyade kork
tuğu ltalyadır. ltalya ile Yugoslavya ara
sında bir muharebe çıkarsa Yunanistan 
ltalyaya karşı Yugoslavyayı müdafaa et· 
mek istemiyor. Bunda da haklı olabilir. 
Fakat böyle bir vaziyet daima nazari ol· 
makta kalacak6r. ~ünkü eğer Avrupanın 
vaziyeti Yugoslavya ile ltalya arasında 
bir harl>i caiz kılacak şekil alırsa, bu har
bin mevzii kalmıyacağı ıimdiden tahmin 
edilebilir. Fransa bir sebeple iştirak ede
cek, Almanya diğer bir sebeple iştirak 
edecek. Böyle bir harp, 1914 senesinde 
olduğu gibi bir harbi umuminin batlan
gıcı olarak kabul edilebilir. Esasen bun
lara mani olmak içindir ki misaldar imza
lanmaktadır. Fırka liderleri arasındaki 
itilaf tan sonra Yunan Meclisinin ve Y ıı· 
nan ayarunın misakı tastiki beklenebilir. 
Asıl ehemmiyetli nokta da ayanın tasli
kindedir . Çünkü hükumetin mecli•te ek
seriyeti var. Ayanda ise muhalif fırkalar 
ekseriyettedirler. Ayan meclisin 
tastiki aleyhine karar verirse, o zama9 
Yunan kanunu eaaaisine göre; ayin ve 
meclis beraber İçtima ederek bir meclis 
halinde karar vereceklerdir 1cl bu tekilde 
de hükUınet ekalliyette bulunuyor. Zaten 
bunun içindir ki misak, lastik için mecli· 
se verilmezden evvel, hüklııne~ fırka reis· 
leri arasında bir itili.f teminine çalııtı. 

.Alfmet ŞOKRO 

wre ölecekti. Ben, Françoiıe'ı 
değil, Mestureyi görüyordum. 

Ah, bu dehfet sahnesi, ölece· 
ğim anda bile gözlerimin önünden 
gitmiyecek. 

Hüsnü Güzel'in aet bahçesinde 
oturuyoruz. Hava, boğucu sıcak .•• 
Eğer rüzgar esmeıııe bayılabiliriz. 
M. Raymond, lstanbuldan gelen 
gazetelerini okuyor. Fransovaz 
resimli mecmualara, moda gazete· 
lerine bakıyor. 

Bir açılır kapanır iskemleye 
uzandım, ellerimi ensemde kilitle
dim. Önümde göz alabildiğine u
zanan ovaya bakıyorum. Günetin 
kızğmlığı, ovanın çatlak toprakla
rında, soluk yetilliklerinde; pelte 
pelte akan Nilüferin bulanık sula· 
rında, kah yakamuzlar yapıyor, 
kah kılıç sırtı gibi kamatarak ya-
nıyor .... 

Bu uzun yaz gününü nasıl geçi
receğiz? 

Otele gidip yatmak ta itkence .•• 
! e~ içinde, yapış yapıf yatmak, 
ıstırahat değil, adeta bir istirap o
luyor. 

M. Raymond gazeteleri oku
maktan bıktı, bir açılır kapanır is
kemleye uzandı, gözleri kapandı. 

Françoise da moda resimleri
ne, figürinlere bakmaktan yorul. 
du, mecmualarını katladı, masa-

olanın .• 
Her sene köye gidince kendisine ıorar
dıın: 

- Eh amca, hala ümit yok mu? 

O da kendisine mahsuı ı tabirlerle he
rifin başı bile ağnmadığmı, ahret için pa
saport almağa henüz niyeti olmadığını 
söylerdi. Maarnafih bu mükalemelerin 
sonu ekseriyetle fU sözlerle biterdi: 

- Karnım fena halde acıktı, yemek yİ· 
yelim mi? 

Aradan seneler geçti. Bir gün amcam· 
dan müjdeli bir mektup aldım: Matma· 
zel Rabek'in kocası bir kaza neticesinde 
ölmüş, kadm dul k:ılmıştı. Artık bu ka· 
dar senelik emel llıhakkuk edecek, niha
yet sevdiğine kavuşacaktı. Amcamın 
mektubu üzerine düğünde bulunmak için 
köye hareketi tacil ettim. Yengem için de 
hediyer alarak yola çıktım. 

Kfye geldiğim zaman amcamı memu
lün tevkinde kaşları çatılnu, ve kedeı li 
bul~um. Beni bermutat muhabbetle kaqı
ladı. Neden canının ııkılıdğına merak et
tiğimi anlaymca, başından geçenleri an
lattı. 

- Matmazel Rabek dul kaldıkl'an son· 
ra kendisini ziyarete başladon. Bir hafta 
havai ıeylerden bahsettim. Bir hafta ·~~
ra da eski hatıralardan bahsederek bala 
kendisini sevdiğimi söyledim ve izdivaç 
teklif ettim. Matınazel Rabek artık ihti- 1 

yarladığımızı, izdivaçtan vaz geçerek iki 
dost gibi yaıamaklığımızı söyledi. Çok 
uğrafbğım halde kendisini iknaa muvaf. 
fak olamadım. Bunun üzerine kendisine 
fU mektubu yazdnn: 

" Aziz Madam Rabek, 
"Size pek mühim bir sır tlevdi edece· 

ğim. Bu Hr o kadar mühimdir ki ancak 
tenha bir yerde kulağınıza söyleyebili
rim. Bu gece yemekten sonra saat dokuz
da köyün dı,ınd nehir kenarındaki çı
nar ağacının altına gelmenizi rica ederim. 

Eğer gelmiyecek olursanız, size pek 
ağır mes'uliyetler terettüp edecek ve bun
dan mütevellit vicdan azabını ömrünüz 
oldukça çekeceksiniz . ., 

Mektubu gönderdikten sonra hizmet
çim Selasteni çağırdım. Selasten kırk Yat· 
lannda iri yan bir köylüdür. Kendisine 
o akşam nehir kenarında Madam Rabek 
iJe görÜ§cceğimi ve icap ederse göaterit 
için kendimi nehre atacağımı söyledim. 
Böyle bir ihtimal karşısında çınar ağacı
nın civannda hafif &ir elbise ile hazır bu· 
lunmasını, şayet kendimi suya atarsam 
hemen imdadıma yetiımesini tenbih et
tim. 

- Anladon efendim dedi, siz mÜ•t.,. 
rih olwı. 

Ak§81D muayyen saatte Madam Rabek 
çınar altına geldi. Pek nıütebeyyiç görü
nüyordu: 

- Ne var, beni niçin çağırdınız, çabuk 
söyleyin, diye sıkqtmnağa başladı. 

Fıraatlan istifade ederek a§lomdan, ke
derimden bahsettim. kadının merham.,~i
ne iltica ettim. Fakat o hiç oralarda de
ğildi. Arkasını çevirdi. Ben de: 

- Öyle mi? Ben de artık yaşamam, 
intihar ederim. Bunun da müsebbibi ve 
mes'ulü ıena.in, katil oluyoraun, dedim • 

- Ne iıterıeniz yapınız, diye yÜrüm&
ie başladı. Ben de başka çare kalmadığı• 
nı görünce, kaldınp kendimi suya attım. 
Madam R(\bek hakikaten kendim! öldür• 
meğe kıırar vCrmiı olduğumu anlayınca 
geri döndü: 

- Aman vaz geçin. Sahile çıkın, bir 
çare buluruz, diye bağırmağa b&§ladL 

Bu sırada nehre bir adam atıldı. Seles· 
tan verdiğim emir mucibince imdadıma 
geliyordu. iri yan herif bir kaç kulaçta 
yanıma yaklaıtı ve beni l'utarak sahile 
çıkardı. 

Selesten her ihtimale kartı evvelden 
tamamile soyunmuı olduğu için Madam 
Rabek ay ııığı altında herifin bütün te
ıekkülatı uzviyesine, kuvvetli pazulannı, 
geniı omw:lannı görmüıtü. Sonra da bu 
manzaradan utanarak köye doğru kaçtı. 
Bir hafta geçmeden haber aldım. Madam 
Rabekle hizmetçinin niki.hlan kıyılmak 
için her hazırlık yapılmı1-

Amcam hik;yesini bitirdikten sonra 
içini çekti Dedi ki; . .. .. • .. 

- Bu güclü kuvvetli beriFm olumunu 
de bekliyemem ya... Artık bu atkı feda 
etmekten baJka çare kaJm":'1ı· Fakat .kar· 
rum da öyle acıktı ki, har.di yemek yıye
lim.. 

SEM 

mn üzerine bıraktı. 
Françoiae, bana soruyor :· 
- Ne yapalım, Hüsrev Bey? 
Hafifçe doğruluyorum: 
- Yapacak bir şey yok. .. Otu-

ruyoruz. 
- Oturmaktan da yoruldum. 

- Bu sıcakta gezilmez ki .•• 
- Çok bunaldım. 
- Bir banyo alınız .•• 
F rançoise gülüyor : 
- Peki sonra? 
Omuzlarımı oynatıyorum: 

-Hiç! 
Françoiıe, sinirleniyor : 
- Böyle durmayınız. Bir tcY 

icad ediniz. 

Ben de onun kadar yorgunum, 
bezginim. Bu bezgin, yorgun ka· 
fadan ne çıkar ki? Onu işletmek
için de bir gayret, kuvvet lazım· 
dır. 

F rançoiıe, ayağa kalktı : 
- Sizin bugün tembelliğiniz ü

zerinizde ••• 
Hayret ve merakla bakıyorum: 
- Siz, ne yapmak fikrindesi-

niz? 
- Biraz dolaşacağım. 
- Nerede? 
Elile set bahçesinin önünden a

şağıya inen yokutu gösteriyor: 
- Buralarda ... 
- Pek caz'beli manzaralar gö 

Her zamandau şen - Her zamandan ne~eli 

MAURİCE CHEVALİER 
Pek yakında şehrimize geliyor: 

GÜLEN PARİS 
,---------------------~ Güzellik ilahesi BILLİE DOV 

tarafından göz kamaştırıcı bir zeniinlik ve mizansen 
içerisinde çevrilen 

AŞK MELiKESi 
Lüks ve ibti1am filmi 

İPEK SİNEMASINDA 
Ayrıca: Sporcul..ra mahsu! getirttiğimiz nefis bir spor filmi ve 

Deniz Kızı Eftalya Hanımın türkçe şarkılı filmi 
Bugü'l s•at 11 de tenzilatlı mathe (14482) 

..... Bugün ELEK Sinemasınd3 -<• 
Vicdan ve şehvetin mikadelesini vı büyük bir aşk va kah

ramanlık macerasını tasvir eden F rans~zca sö:ı:lü 

Denizaltında Cehennem 
(AŞK VE VAZİFE) 

Harikulade filmini takdim ediyor. Metro· Goldwyn. Mayer 

filmidir. ilaveten: PARAMOUNT JURNAL 

.,... Bugün saat 11 de tenzilitlı matine - {14542] ~--

Bugünkü program 
ISTANBUL 

12,.30 Alaturka pli.k neıriyab. 18 Pl&.lıı: neı~ 

riyalı. 19 Muhteli.f neır!yat, Ajanı lıaberlerl.. 

19.30 Türle Muaiki neıriyab1 (Eliza H. inci H. 
Ülkü H. Sevim H.) 21,20 Ajan• haberleri. 

21,30 Necip Yakup Bey orkeatraıL 

V A R Ş O V A, ı4ı5 m. 

17,40: Müıalıabe. 17,SS: Caz orkeıtran ta· 
rafından konser. 18,50: Zirai müıahabe. 19ı 
Mektepli için konferans. 19,20: Tasannili koq

ıer. 19,40: Pl1k (Hafif muıik.i). 20: Muhtellf 

müaahabeler. 21,05: Senfonik konıer. 21,lSı 
Var,o•a filharrnonik heyeti tarafındao büyük 

konser. 23,40: Danı muıilôıi. 24: Müa.ahabe. 
24,05: Dans muıikiıinin devamı. 

B U D A P E Ş T E, 550 m. 

18: Konıer. 18-3(): Kooferant. 19: L .. Balcer 
cazı. 19,30: Steno der•İ· 19,55: Spor, 20,10: 

Kantık konıer -.e müsamereler. 22,30: Buda
pe•t• muıilci heyeti tarafından konıer. (Operet 
parçaları). 24: Siean muıilc.iıi. 

V 1 Y A N A. 507 m. 

18,0S: Kadın taati. 18,30: Pi7ano parçalan. 

19,05: Seyahat •e ecnebi ne,riyatı. 19,20: Haf

ta ıporları. 19tlf): Konferanslar. 20,05: llkha· 

bar z:amanlarıaa a.it tarkılar. 21,15: Haberler. 

21,30: Aktüalite. 2.1,45: Askeri konser, 22,501 

Aktam haberleri. 23,0S: Aktaın konseri. 

ZP•rafio RcŞHfE P63.n4 cm vb cm hh•b• 

B O ıc R E Ş, 364 •• 1875 m. 

13: Bor••· -Plak. 14: Haberler. 14,20: Plak 

18: Radyo orkeıtraıı. 19: Haberler. 19,20: Ha• 

b 1 
.. ft. Oni•erıite derı1eri.. 20,.20: Plak. 

er er. -... 

2
0,4S: Mütalea. 2l: Filharmonik _t.a&nmı tara• 

d fonik konser. 22: Mutalea. 22,15: 
fın an ıen 

S f 
'k konserio. dc•anu. 22,45: Haberl~r. 

en onı 

Himayeietf al vilayet 
kongresi 

Jtimayeietfal Jstanbul vilayet kon
grefi 24 mart cumartesi günü saat 15 
te cemiyet merkezincle toplanacaktır, 

Konferans 
Galatasaraylılar Cemiyeti aalonun

martın 18 inci pazar günü saat 18,30 
da Ferit Asseo !Bey tarafından "lktt • 
a.adi dünya buhranı,, mevzuu etnıfı:n--
da bir konferans verilecektir. 

receğini zannetmiyorum. 
- Ben de o fikirdeyim- ~. 
- Öyle ise... ~ 
- Ona rağmen dolaşacagım. 
- Siz bilirsiniz! t 

F rançoise, şemsiyesini aç 1 ve 
kalçalarını tatlı bir ahenklke oyna-

t ak .. .. d" bahçeden çı tı. ar yuru u, 
Yol ıssız tenha ... Yol kenarın

daki t;k tük' cılız ağaçlar da fazla 

gölge vermiyorlar• ? • 
Françoise, ne yapacak. Dıye 

merak ediyoruın· Ben de kalktım. 
Bahçenin kapı!ll ?n~nde d.ol~aca
ğım. françoise ıstıkametine ba-

kıyorum. 
françoise, yokuştan ağır ağır 

iniyor. Bird~nbi.re bir çığlık kopar 
dı femsiyesı elınden yere düştü. 

'Hemen fırladım. Françoise, 

geri dönüp koşacak gibi oldu, fa
kat dizleri titredi, kollarını hava
ya kaldırarak tekrar çığlık çığlık 
bağırmağa başladı. 

Genç kız, ne görmü,tü? Neden 
korkmuştu? Daha ona yak"4ma
dan yokuşun alt başından yukarı
ya doğru bir azgın mandanın bü
tün 'iddetiyle çıktığını gördüm. 

Azğın hayvan, başını öne eğ
miş, boynuzları ileride, gözlerin
den kanlı alevler saçılarak ilerli
yordu. Ben, Françoise yaklaşma 
dan, daha fazla yaklaşmıştı. 

~-.... Baş rolleri ~ ıt 
GABRIEL GABRIO -

JEAN TOULOUT 
tarafından temsil edilen 

SEFİLLER 
muazzam film, 16 kiıilik bir orkestra· 

run iştirakile 

Tamamı Bir Arada 
Pek yakında S U M E R sinemada 

gösterilecektir. ( 14548) ................ ___ ., 
ISTANBUL BELEDiYESi 

Şehir Tiyatrosu 
s .. ~;ın Saat 14 de 

Bu aktaın 
saat 19,30 da 

ISTANBUL 
EFENDiSi 

Yazan Müsahib zade 

Cel&l 

Umuma. 
Pazartesi günü köksüzler 

1212 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehaııııı 

Cumadan b-.ka günlerde- saat 

(2,30 dan 6 ya) kadar htanbul 

Divanyolu No. 118. Kabina tele· 

fon : 22398. Kışlık ikametgah 

Telefon 42519. 

•illiy~ı 
Asnn umdesi " MiLLiYET" tir. - ÜCRETLERİ: ABONE 

Türki1e içisa Hariç lçiıa 
LK. LIC. 

3 aylıiı r 4 - 8 -
6 • r;, 750 14-

12 " 14 - 28 -~.....::~~_;;,;.._~_;;,;..._-· 
Celen e-.ralıı:: .. ri -.erilmes.- Müddeti 

s9Çen oüıbalar 10 kuruıtur.- Gazete •• 
matbaa1a ait iıl.r için müdiri1ete mü• 
racaat edilir. Guetemiz il&.a.larm. m••'o• 
li:retini kabul etmez. t 

Genç kız, elleriyle yüzünü ka• 
pamıttı, ürkek, titrek bir sesle: 

l - Hüsrev Bey •.• Hüsrev Bey ... 
mdat. •• 

Diye bağırıyordu. 
Bu ses, F rançoise'ın değil, Mes• 

turenin sesiydi. 
F rançoise, geri dönebilip kaÇ' 

mağa çabalasa da kurtulamazdı· 
Azgın hayvan, karşısına çıkan he 
defi görünce süratini arttırmıştı. 

Bu hadise o kadar ani olmuttıl 
ki, ne bahçedekiler, ne kartı bab• 

lıcadakiler, kimse, imdada kotı:ıı11 

mıttı. 

Beynimin içinde bir timtek çalı 
tı, arka cebimden tabancamı çl' 
kardım ve azgın hayvana nişan IJ' 

!arak atet ettim. 

Tabancamı çıkarmam, nitan 11' 
lıp atet etmem, kaç saniye içinde 

oldu, bilmiyorum. Yalnız, atef e· 
derken, kalbim kızğın bir elle tlJ' 
tulup sıkılmıttı. Elimin hafif b!' 
titremesi, yanlıt nişan almam, bıt 
felaket olurdu. 

Azğm hayvan, yanık, acı bı·r 

büğürme ile yere yıkılmıştı. O yer 

de d~belenirken bir daha atet et· 

tim. 
(Bitmedi) 
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Haftanın filmleri 
Elhamra: Çıplak Kadın • Hal • 

kın kızı 
Melek: Deniz altında cehennem 
ipek: A,k melikesi 
Saray: Çin geceleri 

Sümer (eski Artistik): TaUh Kuşu 
Türk : Bir saat/ık milyoneı 

E:LHAMRA .._ _____ _ 
Çıplak kadın 

( Fransızca ) 
Oynayan maruf Fransız aktriıi 

Florelle' dir. 

Halkın kızı 
( Fransızca) 

Maruf Amer:kah arti:t Georges 

Ba.-ıcroft ve Miryam Hopkbs tara 

fından oynanmıştır. Her ikijil~in 
de ilk gösterilişi değildir. 
MELEK 

• 

Deniz altınd 
Cehennem 

( Fransızca ) 
Oynayanlar: Robert Montgome 

ty, Walter Huston, Madge Evans. 

Bu film bir harp ve a,k filmidir. 
lieyecanh sahneler-i vardır. Güzel 
artistlerin oynamıt olması filme 

ayrı bir cazibe vermi9tir. 

Mevzuu bir tahtelbahir zabitile 

d'ğer bir zabitin bir kumandanın 
kızını sevmeleri yüzünden araların 
'la hadis olan rekabetin bunlar • 

dan birinin feragati ve nefsini fe. 
da etmesile neticelenmesidir. 
iPEK 

Aşk melikesi 
( İngilizce ) 

Oynayan: Billi Dov. 

Bu güzel artistn oynadığı hu lie

b~canJı film bir tiyatro artistile 
ır layYare zabitinin atkmı göıter

ıtıektedir. Bu artist harp esnasında 
llıüttefik devletlerin tazyikıyle Pa

thte çıkarılmış iken Venedikte bir 
lı.merikalı tayyareci ile itıktathk 
etınit ve sonra Paristeki saant mev 

kiinin tehlikeye dü,tüğünü görün
ce tekrar oraya dönmüş ve nihayet 

~bitle evlenmittir. 

(Deniz altında cehennem) filminden bir sahne 

SUMER (Eski Artistik) Sefiller filmi 

Tali kuşu 
(Almanca) 

Oynayanlar: Maria Solveg, Gua
tav Frölich. 

Bu film neşeli ve eğlenceli bir 
eserdir. Maruf Alman artisti genç 
ve sevimli Güstav Frölich çok mu
vaffak olmuştur. Eser bir nevi vod 
vildir. Mevzuu: 

Bir banka meclisi idare reisi • 
nin kızı hüviyetini gizliyerek han 
kaya daktilo girer ve kendine di • 
rektör süsü veren bir erkekle se • 
vi9ir. Asıl banka direktörü de kıza 
tutulur ve bu karışıl< vaziyet ao • 

nunda belli olarak iki genç evle • 
nirler. ' ' 

l TURK ~. 

Bir saatlik saadet 
( Fransızca ) 

Oynayanlar: Duvallia • Florelle 
Film gülünçlü bir komedidir. 

Hem Florelli hem de maruf ko • 

Duvollesı çok muvaffak olmaktadır 

(Vikror Hügo) nun bu meşhur e -
serinin lstanbulda bll'(Ünlerde (Saray) 
ve Sümer (Eski Artistik) ainemalann
da gösterileceği gazetelerde yazılı >eli. 

Karilerimi:z bize bu ikiliğin mahiye
tini sordular. Tetkikatmuzdan anladık 
ki; (Sefiller) filminin aesli ve yeni tab'ı 
"ki partide (Saray) sinemasında göste
rilecektir. 

(Sümer) in göstereceği (Sefiller) 
bu eserin çok eskiden yapılmış sessiz 
bıb'ıdu:. 

Tali KufU /ilminde Güstav Frölich 

Sümer sineması 
Artiatink sinemau İsmini 

mer) e tahvil etmiştir. 

(Sü • 

Mevzuu: bir kasabadaki eczacı 
ve doktorun teairile kendini hasta 
zanneden bir zengin güzel hasta. 
bakıcının teairile bu fena merak -
tan kurtulur. Diğer taraftan eczacı 
nın çırağı da bir kumar oyununda 

zengin olur. Bütün bu hadiselerde 
komik Duvolles'nun oyunu çok gül 

dürmektedir. (Bir Saatlik milyo r.er) filmm4en &rr llCllıne 

Burhan Cahit Bey ne diyor? Döviz kaçıran şebeke 
(Başi 1 inci sahifede) 

!Öyle anlattı: 
- Bizde ilk tahsil mecburiyeti vardır. 

I' akat bunu filen tatbik etmek müıkül 
oluyor. Fakir aileler, çocuklannı okut
tnak istedikleri halde maırafım düıüne
•ek, onu kendilerine yük olacak bir un. 
•ur değil, belki fayda getirecek bir vası
ta yapmağı tercih ediyorlar. 

~1ektep kit'.ıplannın pahalı olmıw, mu
~llinıl~rin muht~lif vesilelerle çocuklu· 
•an zıynet ve eclenceye ıarfedilecek pa
a toplamalan, çocuk velilerini ürkütüyor. 
ta\~le kız mekteplerinde, muallimlerin 
Li •...,terine ,bir Öl'Jlek eitıse, giydirmek, 
Ö~·~•nkte kordela taşıtmak, bir biçimde 
2• uk Yaptırmak gibi tuvalete ve fanta· 

1'!• ai~ merakları, evliitlarmı okutmakta 
~ llçli;k çeken fakir aileleri tedirgin edi-
•Or B .. d k 1 ' h•·~· u yoz en, me tep erini yanda bı-
2-..ınağa mecbur olan çocukların yekiinu 
lltınedildiğinden pek fazladır. 

...._ Peki o halde, sizce ilk tahsil dava• 
1111& na11I bir vecbe verilınelidir? 

Burhan Caiht Bey diyo• ki. · • 
.. - Ben yalnız ilk tıııbsil içi~ de"il b'" 

lu ah"ld ı ··· g, u-n t Si erece erı IÇln atkı bir diı 0 r 
takip edilmesine taraftarım. Bizde bi~p ';: 
•na ve babalar, tnl:ısilin minisını k ço 
lııamıılardır. Öylelerini biliriın ıa,•vra
t~klarını evden gitsin, başımız dinç ol~::;. 
dıye mektebe ~azdırıyorlar ve yazdırdık
t..n aonra da bir daha onlarla me§gul ol
llıazlar. 

lialbuki ilk t.ahail yqlannda, hatta 
~ tahsil çağrnda her genç istenilen 
~~afa eğilebilecek bir yumu§aklıktadır. 
Ilı •ıleri ve düıünceleri, henüz tekamül et
i. •trıiştir Henüz muhitinin teairi altında 
~~lun_maktadır. Onu bu eski, bat~a~ mu
k llerın ve aile yuvalannın Uesınnden 
k "l'tannaiı, bunun için de talim heyetleri 
cı:~r idare heyetlerinin de cezai, adli i
ait'i _nufuzu istimal edilmelidir. Çocuğu, 
ti •_nın deği~ cemiyetin adamı olarak ye-
flıreceı. tedbirler alınması zarurHl.ir. 

lı,, - .. l'ahsil çağındaki çocukların mekte
le tonderilmemesinde daha ziyade kim· 

r llıea'üld" ? ur. 
ı,- - Ben bunu bir ihmal meselesi değil, 
t~j .. l>t~nsip mese!eai, bir disiplin meselesi 

t~ ebd~nml· · h"k" t b' · k la_ a aı davasını, u ume ır ın ı-
tıı\ lneseleai yapmalıdır. Falan yerde 
d • tep açıp oraya birkaç muallim gön
~~•kle İf bitmiı sayılınaz. Bu vazife
'•' •n Yalnız bir cephesidir. ikinci cephe 'Q lnektep açılan yerdedir. 
deıı ranın muhtarından, nahiye müdüriin
id. ' kayınakamına ve valisine kadar her 
la~te Rlemuru, muallimlerle çocuk baba· 
l~td atasında ir~1bat vazifeıini yapacak-

ır. Altı ayda bir köye uğrayan maa· 

rif müfettiıi, hiç bir ıey göremez. 
Kağıt üzerindeki havai, ve hayali ista

tiıtiklerde bir mani ifade etmez. 
Tahıil çağındaki çocuğun, bir elinden 

muallim, bir elinden hükumet memuru 
tutmaı_ıdı_r. Bu yapılırsa, memlekette ade
ta yenı bır içtimai inkılap olacak Anado
lu dağl~ında, yalınayak sığır~açlık e
den •.~kiz on Y&J!ndaki yavrular, mekte
~' kol'. ~ahve!en!'de pinekliyen rakı ve 
tonbekı tıryakılen de vazifelerine gide
ceklerdir. 

_ Ya, millet mekteplerine ıöyle böyle 
devam edip, tekrar kara cahilliğe avdet 
edenler? 

- Millet mektepleri, harf inkılabının 
yürüyüt hareketini kolaylaıtırmak İçin 
açılmıı muvakkat birer bilgi vaaıta11 idi. 
Bunlara devam edenlerin çoğu, okumayı 
öğrendiler. Ve adeta yeniden dünyaya 
gelmiş oldular. 

Fakat öğrendiklerini unutanlar için 
bence yeniden fedakarlık ctnıeğe hiç lü
zum yoktur. Çünkü onlar h7yattan na
siplerini almıf, devirlerini ikmal etıniı 
insanlardır! 

44 Uncu ilk mektep muduru 
Tarik Bey ne diyor? 

44 üncü ilk mektebin genİ! avlu • 
sundan, şakrak çocuk sesleri geliyor -
du. Mektep müdürü Tarık Bey, "ilk 
tabail meselesi., hıwkkında sorduğum su 
ale bira'"!: tereddütle cevap :verdi: 

- Bana sonnasanız; daha iyi eder .. 
siniz! 

Bilakis ilk tahsil çağındaki ço
cuklarla en yakından temasımz olduiu 
için size IOl'Uyoruz ! 

- Fak,.t ben ancak kendi mektebim 
b~kında aöz söyleyebilecek vaziyette
Ylln.. Köyler için, bir §ey diyemem. 

. Ve Öyle sanıyorwn ki, mektebe git· 
~yen, tahail çağındaki çocuklara, §e
h!r~erden ziyade köylerde raıtlarur. Bil· 
gwzler Yekiinunu kabaı1!in köy çocuk· 
!arı olsa gereCdıir. 

Geçen sene, lstanbul maaril mınta
kasr~ dal.i ilk mektepler, ( 5000) mezun 
verdiler. Halbuki yen>den yapılan müra 
caatlar (13000) i geçiyordu. Bu 13000 
talebenin hepai mekteplere yerleştiril • 
eliler. Hatta, namzet olarak kaydettik
lerimiz dahi açtkta kalnİadı. 

Tahsilini yarıda bırakan bir tek ta
lebe hatırlamıyorum. Yalnız fakir bir 
çocuğu geçenlerde babası almak iste .. 
mişti. Deıılıal müdahale ederek mani 
olduk! 

Bu arada başka mekteplerde muh • 
telif sebeplerle, tahsilin·i yarıda bırak • 
mağa m<>ohur olanlar bulunabilir, Ben 

(Başi 1 inci sahifede) 
. 1? gün zarfında yalnız Pariae 20 

bın lıralık ve Bulgariatana 20 bin lira 
l~k d?vi": kaçmldığı tahakkuk etınit -
tir. Şımdıye kadar memleketten mil
yonlar çıkarıldığı anlatılmaktadır. Top 
lanan çekler lstanbuldaki bir ecnebi 
b~nk~ ".as.rtuile çıkarıldığı da tes • 
bıt edılmıttır. Şebekenin kullandıkla
n şifreler elde edilmif ve miftahı bu
lunarak açılmııtır. 

Şebekenin Pariıte Avram Avramo
viç isminde bir elemanı olduğu, Pa • 
risteki tevziatı bu adamın idare ettiği 
ayrıca Mısırda da gene bir ecnebi 
bankıuırun Ofmiris iaiınli bir adam va 
aıtasile kaçakçılığın idare edildiği tes 
bit olunmuştur. 

Suçlu olan 12 kiti hakkındaki ha • 
zırtık tahkikatı ikmal edildiği için suç
lular dün Emniyet müdürlüğü tarafın 
dan ta.lıkikat evraklarile beraber müd 
deiumumiliğe tevdi edilmiılerdir. 

Suçlular Zaharya oğlu llya Zabar. 
Ya, R:J'ael Yahni, Hami Y abnl, Kom
merçıyale Bankası kambiyo ıefi Sala
mon llyazar Uzuyel, memur Edvar, 
Neaim, Morehay, Davit Samoil Moiz 
Lüi ve Avram oğlu Moiz efendilerdir'. 
Müddeiumumilik suçlulan derhal Sul· 
tan~et birinci ceza hakimi Reşit 
Beyın huzunına sevketmiftir. Hakiın 
Reş~ Bey suçluları usulen nvela sor
gu~a çekip yaşlarmı, itlerini, hüviyet
l~rıni teabit ettikten sonra ayrı ayrı is
tıcvap etJn4tir. 

Suçlulardan Zaharya oğlu llyaz Za 
harya Efendi isticvabında deıniftir ki: 

. - Üzerim.de zuhur eden döviz, bi .. 
rı 40 dolarlık, diğer ikisi ilciyüz frank 
lık 3 çek idi. Bu çeklerden birisi im • 
zalı diğerleri de imzaaızdı ve tanıma
dı~~ fakir bir adamdan mübayaa et 
mıştim. 

Ben elime geçen ecnebi paraları 
Yahnilere verirdim. O gün de b .. 

k . k d·ı . u uç 
çe ı en ı erıne verecektim. Fakat 
~emurlar yakaladılar. Çekleri üze • 
rımde buldular. Bunların kaçak olma 
d.~ğı ':e Türkiyede bozulabileceğini 
:"'.yledım. Memurlar sözlerimi iabat 
ıçın bu paraları bankada bozdunı-ıa • 
mı .istediler, Ba?kaya gittim. Çek
lerı Salamon Üzıyel Efendiye verdim. 

&İze yalnız keneli mektebimizden bahse
diyorum. 

Millet md<teplerinden okuyup yaz
mağı taınamile öğrenmeden çıkanlar 
hakkında bir şey ıöyliyemem !., 

M. Sal81ıattin 

iki çek inuaaızdı, 
- Ben imzalaııam olur mu dediın. 
- Hay hay olur dedi ve çeklerin 

muamelesini yapma11 için Edvard Efen 
diye verdi. Edvard Efendi de muame
leyi yaph, ben de parayı aldım.. 

Müsaade alınmadan döviz muame
lesi yapılmasının memnu olduğunu 
bilirdim. Ancak bunlar yekı'.inu 40 • 
50 lirayı geçıniyen küçük paralardı ve 
bir suç teıkil edeceğini tahmin etme
diın. 

Salamon llyazar Uziyel Efendi de: 
- Ben bankanrn kambiyo şefiyim. 

Zabarya Efendi çekleri getirdi. Bu çek 
lerden biri manıf bir bankanın, diğer 
ikisi de Kı'.ibada tanınmıt ve maruf o(. 
mayan bir bankıınındı. Zaharya Ef. 

- Ben imzalarım. dedi. 
Zaharya Efendi her zaman bizim· 

le muameleai olan, maruf, banka mu
amelelerinde dürüstlüğü ile tanmmıt 
bir zattır. Bizce çeklerde sahte imza 
olduğunu farketınedik ve esasen Za • 
barya Efendi manıfumuz olduğu için 
tetkike de tabı tutmadık. Esasen çek
lerin tediye edilmesi için biç bir miinü 
kanuni yoktu. demittir. 

Memur Edvard Efendi de: 
- Ben iıle me1ruldüm. Zaharya 

Efendinin getirdiği çekleri tetkik et -
tim. imza muaınelesi muntazam ve mü 
kemmeldi. Salamon IJyazar Efendinin 
muameleyi yapmamı emrebneai üzeri
ne usulen vazifeın olan o günkü bor 
aa fiyatlarını teabit ederek çeklerin 
Türk parası ile kıymetini yazdım ve 
vezneye gönderdim.. demiıtir • 

Suçlulanlan Mordebay Efendi 
- Ben ınünha.aıran fatura tahsili i

le metırul bir memurum. Batka işe ka 
rıpnam, bu i!lerle de alakam yoktur 
demiıtir. 

Nesim Efendi: 
- Ben aktam üzeri bir dalaverenin 

farkında oldum. Türk parası verip 
harice ecnebi parpası gönderiyorlar -
dı. Fakat bu i§lerle alakadar olma
dığım için pek te eaaslı aurette Üzerin
de tevakkuf etmedim. Zaten ertesi aa 
bah ta memurlar yakaladılar demİ§tir. 

Suçluların elebaıılarmdan olan Ra
fael Yahni Efendi her şeyi inkar et • 
mi§tir. Rafael Y abni Efendi demiıtir 
ki: 

- Zaharya Efendi ticari bir mua • 
meleden dolayı bana kızmıt, ve bir o
yun oynayacağını aöyliyerek beni teh 
dit etmitti. Bu itle benim hiç bir ala
kam yoktur. Zaharya aleyhimde İsna 
datta ve iftirada bulunmuı, baııma 
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lık Melikesi) filminden bir parça 

ı--5-.-n-.m-.-h-ab-.-.. -.a-.. -. --, , Bir E~c~~i~~ hanımın hak!ı sikAyei 

* Eski balet kızlarından ve Ötedenberi sinemalar filınlerde biç 
şimdi Paramunt yıldızlarından To t~rciime yapmıyor ve bazen b;r kaç ke-

b W . "Y Bah • rı " lıme yazıyorlar, o da oinde bir. Lak.in 
.Y • ı.ng . afU~n. . rıy~ 1 ~.r bir iki kelimeyi okumadan hemen çeki-

fılmını çevırmek ıçın şımdı yuz- yorlar. Vakıa filmler sözliidür, lakin 
mes:ni öğrenmektedir. lisan bilmiyenler ne y•psınlar. Hiç ıi-

* Silvia Sidnay "Otuz günlük nemaya gitmesinler mi? 
prenses" ismindeki filmde ilk de- Yoksa gittikleri zaman aptal, aptal 
fa olarak cifte rol alacaktır. baksınlar nu? Ne anladım bu sinema· 

.. • .. l l dan ben? Şimdiki filmleri aıılamak için 
" " Dünyanın en, g'!~e . sa~ arın~ li~an bilmek lazım. Ya yalntz bir lisan 
Kızıl lmparatorıçe ısmındekı bden olW"aa? Hep o lisanın fılmlerini 

filmde seyredeceğiz. Bu f,lmi mi beklemeli? 
Marlene Dietrich çevirecektir. Herde başka lisandan filmler de el-

,. F ransada "Nemo Bankası" ~tte geli~: _Film seyr~~ek i~in bütün 

1 

· • d b• f"I ·ı k • M bsanları ogrenmek mı lazım. 
1 ı~mın e ır ı m çevrı ece tır. o Bunlan gazeteye yazacağ1ruzı ümit 

na Goya ile Victor Boucher filmin ederim. Tekrar affnru rica ederim efen• 
ha~ artistleridir. dim. 

"' "Matmazel Doktor" isminde 
bir Alman casus kadınının hayatı 
nın filme alınacağını yazını.tık. 
Alice ield'in çevireceği bu film
de diğer artiıtler şunlardır: Jean 
Gabin, Panlette Dubost, Pierre 
Ronoir. 

"' Gaby Morlay "Jeanne" ismin 
deki romanı filme alacaktır. Hen
ri Duvernoia de filmin çevrilmesi· 
ne ittirak edecektir. 

"'Yvonne Printemps de film 
çeviriyor. llk filmi "Liidam Oka· 
milya" olacaktır. 

* Willy Fritsch'in yeni filmin· 
de eti Kate von Nagz'dır. 

" Gustav Frocblicb "Atk Kar
navalı" isminde b!r film çevire
cektir. Bestesi Johann Strauss'un. 

dur. 
" Cleopatra'nın hayatı filme a

alınıyor. Bu filmde Amerikada 
Clive Broock ile Clandette Colbert 

bu i§leri açmıfbr. 
Hakim Raıit Bey Rafael Yahni Ef. 

yeye: P k" ı· t · · f · · - e ı ama po ıs e ıtıra etm.ipın., 

orada bana Zaharya Efendi iftira edi 
yor dememi§&İn?. diye SOrmUJ, Rafa· 
el Efendi o zaman da: 

- Beni poplise götürdükleri zaman 
kardeşimi döverlerken gördüm. Halbu 
ki kardeıimin bu i§lerle hiç alil:ası 
yoktu. BU.tün muameleleri ben yapo.r. 
dım, biçarenin beyhude yere dövül
mekte olduğunu gördüm, ve: 

- Onu dövmeyin, her şeyi bana 
sorun, o bir §ey bilmez, ben söyliye • 
yim dedim ve onu kurtarmak için aslı 
olmadığı halde iatedikleri şekilde iti· 
rafta bulundum demiıtir. 

Rafael Efendiden llOllJ'a Zaharya 
Efendinin katibi dinlenilmif, o da de
miştir ki: 

- Bu muameleleri bizzat Rafael 
ve Hanri Y a.hni Efendiler yaparlar;Jı. 
Yahni Efendin.in inkirı doğru değil • 
dir. Bize iftira etmektedir.. Benim 
bahaedilen muameleden haberim yok 
tur. Böyle bir muamele olsaydı benim 
malilmatım İcap ederdi. Maamafih 
Yahnilerin bu İ§lerle uğraıtığmı pek 
iyi bilirim. 

Samoel Efendi : 
- Ben Yahni Efendinin yanında 

günde iki saat çalııırım.. Binaenaleyh 
muamelatı ile hiç alakam yoktur, de-
mittir. 

Miıel oğlu Lüi Efendi: 
- Ben Yahnilerin memuruyum. 

Fakat münhasıran bono ve iskonto it 
lerini yaparnn, Bahsolunan Zabarya 
it inden haberdar değilim demitlir. 

Avram oğlu Moiz bir ıeyden haber
dar olmadığını söylemi§ , diğer Moiz 
Efendi de: 

- Ben Yahnilerin veznedanyrm, 
yaptığı iakonto Üzerinden tediyat ya • 
parnn. Böyle bir muameleden habe • 
rim yoktur dem~tir. 

En son isticvap edilen Rafa.el Y ah
ni Efendinin kardeıi Hanri Yahni Ef. 
olmuıtur. 

Hanri Yahni Efendi demiıtir ki: 
- Ben sadece iakontoculuk yapa • 

rım. Döviz üzerine iı yapmam, yapma 
dık ta. Zabarya El.endi yalan ıöylü • 
yor, bize iftira ediyor. 

izinsiz rehin muamelesi yapmanıa 
gelince, ben rehin muamelesi de ydp .. 
marn. Fakat iskonto muamelatı hazan 
vaktinde ödenemez. O zaman alacak 
lım olan adam bana muvkkaten bir 
rehin verir. Yok&& daimi surette re -
hin muamelesi ile iştigal eden bir a -
dam edğilim. demiştir. 

Polisteki itiraf kendisine anlatıldı· 

Bir genç kız 
---<>--

Erika Morininin ikinci 
konseri 

( Saı·ay) sinema salonunda geçen 
çarşamba ak:ıaını ınuvaifakıyetli bir kon
ser veren maruf kadın kemancı, Viya .. 
nalı Matmazel Erika Morini bu cuma 
ertesi gÜDÜ akşam üzeri alb buçulcta ay 
ni yerde ikinci bir konser daha vere
cektir. 

çevirecektir. 
* Bu senenin ilk bet haffal.m

da Macaristanda yirmi dokuz film 
gösterilmiftir. Bunların on sekizi 
Amerikan, sekizi Alman, biri 
Fransız, ikisi Macar filmidir. 

" Amsterdam sinemalarına 
1933 senesinde 6,696,813 seyirci 
gelmittir. 

"' "Dünyanın namusu" isminde 
ki Sovyet filmi Stockholm' de mene
dilmi,tir. 

Azapkapısındaki çeşme 
Müzeler idaresi Azapkapısmdaki ta

rihi çepııenin tamirini belediyeden ri. 
ca etmİ§, belediye de çef1Deyi bu aene 
zarfında arzu olunan §ekilde tamir et• 
tireceğinİ bildinniıtir. 

Bu çeflll" çok kıymettar eserlerden. 
dir ve balnbümayun karı11mdaki Ab • 
medi Salff çe§mesinden daha san'aıtka. 
ranedir. Çe!}D"lell'İn eski nakıılan da tec: 
dit edilecektir. 

Tamir pliirunı müzeler idaresinin mi
marı hazırllm';Jı:tadır. Tamire ele ge
ne müzeler idaresi mimal'iığı tanfm
dan nezaret olunacaktır. .......................... 

ğı zam.an da: 
- Orada istenilen eılcilde itiraft• 

bulunmaktan baıka hiç bir teY yapa• 
mazdım. Çünkü ikinci §Ube müdürü 
Demir Bey ilk evvel 3 tokat, aonra da 
suratıma dört yumruk '(W"du. Ayak • 
kaplaronı çıkarttı ve falakanın getir • 
tilmeaini emretti: 

Bu feci vaziyette öyle aöylemekten 
baıka ne çare vardı? 

lsticvap bittikten sonra hi.kim Re• 
§İt Bey kararını tefhim etmiıtir. Suç 
memleketin menfaatini muhil ve hü· 
kumetin nüfuzunu kıran suçlardan ol
duğ uiç.in Salamon llyazar, llya Za
harya, Avram oğlu Rafael Yahni ve 
Hanri Yahni Efendiler hakkmdakit.;'b 
kikahn mevkufen cereyanına, diğer 
maznunlar hakkındaki tahkikatın 
gayri mevkuf olarak devamına ve ev• 
rakın alakadar , makama sevki için 
müddeiumumiliğe iadesine karar ve• 
rilmittir. 
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MÜTEFERRİK HABERLER 
Hipodroma 
Ait değil! 

POLiSTE 

Şişhane 
Yokuşu kazası 

Bulunan duvarlar hakkın
daki tetkikat 

bu neticeyi verdi. 
Yaralılardan Raşel hasta

hanede vefat etti 
Sultanahmette panun köıeslnde yer

ahı helası yapılırken zuhur eden duvar
lar iizerindd<i tetkikata devam edilmek
tedir. 

Bu e-1n HipOdroma ait olmadığı 
Ye tamamen Hipodrom harkinde kal-
dığı katiyetle teıbit edilmiıtir. Maamafih 
tarihi kıymeti ve ari<eolojiyi alakadar e
den ilmi mııılıiyeti haiz olmadığı da id
dia edilememektedir. 

Bu duvarlann Ogüstaon denilen Ye 
Hipodroma ait olan meydanın duvarla
" ve yahut gene Hipodromun teferrii
atmdan olan 'Ye Zoluima denilen hamam 
lann temelleri olma11 pek muhtemel gö
rülmektedir. 

Müzeler idaresi dün de hafriyat sa
hasında tetkikat yapbnnış, biUıassa ye
ni yapılan sondajlar üzerinde pek fazla 
a!ikıwlar olmuftur. 

T ezalıür eden eserler kısmen &k i
le, kısmen tuğla ile inta edilmiş asar 
bakiyeıKlir. Buralarda Osmanlı İnşaab 
eserlerine de tesadüf edilmektedir. Hat
ta yan yana biri Osmanlı, diğeri Bizans 
tarzı sütunlara bile tesadüf olunmakta
dır. 

Zuhur eden eserlenn planlan, fo -
toğraflan, kalınlığı, yükseldiği, tarzı İn· 
şası, velhasıl bütün telerrüab ayn ay· 
rı teobit edilmektedir. Müzeler idaresi 
burada bdediyemn yapmakta olduğu 
hafriyat ve insaat bitinceye kadar tel· 
kikabna devani edecektir. 

Zuhur eden temeller üzerinde yapı
lan tetkikatta bu temellerin ellenmiı 
olduğu anlaşılmışbr. Yani temeller ya
pıldığı tarzda değil, tahrip edilmiş, aa. 
veler yapılmış tekillerde bulunmakta -
dır. 

Sonra mesela bir Osmanlı ibriği ile 
bir Bizans çömleğinin kırıklan iç içe 
bulunmaktadır. Bu da göıtermektedir 
ki burası bilİllıara ve <hmanlılar devrin
de doldunılmuttur. 

Müzeler idaresi haziranda bir bro
ıür neşredecektir. Bu broıürde zuhur 
eden eserler hakkmclaki ilmi tetkikat 
neıiceai, planlar, resimler, zuhur eden 
kabili nal<il eserlerin resimleri ve sair 
teferrüat yazılmıı bulunacakbr. 

Tanınnu§ ari<eologlardan Pr. M. Mam 
llOury de dün hafriyat sahasmda tetki
kat yapmıştır. M. Mamboury bu husus
ta şunlan söylemektedir: 

Pr. Mamboury ne diyor? 
- Kaönn Bizanı Hipodromunun ha

,,., 3i etrafında büyijk gürültü ve 
ıniin•k•t""·~ oluyor. Halbuki bu Hipod
romun hak»ıi mevkii 1932 senesinde an
latılmııtrr. Pli.nı da şudur: Eski Hipod· 
rom türiıeden ııanayi mektebine kadar 
takriben 400 metre imtida<lında idi. Ge· 
nİ§Iİği 70 metre tutuyord" 

Halbuki meydana çıkarıian duvar 
bakiyeleri Türbeden 500 metre mesafe· 
dedir. Binaenaleyh ba bakiyelerin eski 
Biz.ana Hipodromuna ait olduğuıııı su -

• reti kafiyede tekzip edebilirsiniz. 
Fakat bir baıJ<a mesele ort.ı.ya abl• 

clı. Bulunan mermerlerin imparatorun 
locasına ait olduğu söylendi. Arkeol~: 
lar bu locanm meırlrii hakkında pek ıyı 
ımlapmı değillerdir. Bazılan hu loca· 
yi Roma Hipodı omlan gibi sahıuun ııağ 
merkezine lııoymaktadırlar. Bazıları da 
sanayi mektebinin ıimdiki bulunduğu 
yani kotu anıbalarının hareket ve mu• 
'Yasalat noktasında bulunduğunu iddia 
ebnektedirler. 

Her iki halde de locanın bulunan du
nrlarla münasebeti olamaz. Daha son
ra ~torun locası 40 metre mnrab
baıııda idi. Mevzuu bafıiş bakaya ise 
50 ınetreden fazladır. 

Be ... : Bulunan duırarlar ne Hipod· 
rom ı•e•m•, ne de imaparatorun lo • 
casma llİt olamazlar. 

Tarihi roman: 86 -

Şithane yokuıunda ıoför Remzi 
Efendinin yanht manevra neticesinde 
otomobili ile yaralamıf olduğu üç ka 
dmdan Ra,el dün aabah Haseki has • 
tahane•inde Yefat ebniştir. 

Yatağa saklanan köylü sigarası 
Ankara muhtelit katarile Haydar

pataya gelen yolcular arasında Top • 
ha.nede oturan Rıza oğlu Ihsan Efen· 
dinin getirmiı olduğu yatak muayene 
edilmiı, içinden kaçak köylü sigarası 
çılmnfbr. 

Olenler 
Arn&vutköyünde Tramvay cadde

sinde 34 nnmarah evde oturan Kar
nikyan Efendinin 10 ya§larındaki oğ. 
lu Hankazar, dün aaat 13 te Arnavut 
köy Enneni mektebinde Agop iımin· 
deki çocukla oynamakta iken, ayağı 
kayarak yere düpniiş b~mdan yarala 
narak berayi tedavi kaldınldığı ~.e· 
rikan ha.&tahaneainde vefat ebnıl)tir. 

ikinci bir vaka da Mahmutpatada 
Hoçplo hanında Pandeli Efendinin ya
nında çahıan 50 yaşlannda Avram 
da fücceten vefat etmİftİr. 

Çarpan tramvay 
Bahçekapıde hamına! lsmaile 1205 

numaralı vatmanm idaresindeki tram 
'Yay çarpnuf, kolundan hafifçe yarala 
mıttır. 

Tavuk hırsızı 
Karagümrüklü Mehmet Sırn is • 

minele biri Fenerde Tekir sarayında 
oturan avukat Ahmet Şaban Efendi
nin tavuklanoı çalarken yakalanmıt 
ve Üzerinde tavuk avlamağa mahsus 
ipler buluıunU§tur. 

Yangın 
Beyoğlunda Hendek caddesinde 

35 numaralı apartrmanın üat katında 
Kohen Efendinin oturduğu odada yan 
gın çıkmıı, derhal söndüriilmüştür. 

Tutuşan minder 
Küçükpazarda Hayriye sokağında 

oturan Salim Efendinin evinde ot 
minderi tuhqmuı ise de söndürülmiif
tür. 

Kalp onluk 
KÖprünün Kadıköy iskele•i giıesi

ne bilet abnak iç.in gelen Mehmet 
Efendinin 'Yerdiği 10 kuruıun kalp ol 
duğu anlİIL§ılmıı, tahkikata baılanmıt· 
br. 

lskenderunu istemişiz?! 
Dün gelen Adana gazeteleri Halep· 

ten aldıkları bir hal>eri nqretmekte • 
diri er. Bu habere göre, Suriye i.li ko
miseri M. de P.hrtel Suriyeye gider
ken Anluıraya uğramış ve hu ziyaret 
bazı tefsirlere yol açmıfbr· 

Bu ııazeteler diyorlar ki: 
"Suriyeyi Irana bağlayacak olan de

miryolumın Inıktan geçmesine insi! • 
tere razı olmamıftır. Buna sebep te 
bu yolun Hayfa limanının ehemmi,.... 
tini sıhra indinnui ve Fransız nüfu • 
zunun Hindistana doğru ilerleme tefd>
büsüdür. 

Fransa bunun \izel'İne T~ye ile 
anlaıarai< bu yolu Tüık toprai<lanndan 
'Ye Hakkari yiJiyeti tarikile K.irmao§81ıa 
ıreçinnek teıelrlıoiiMinde bulunmuıhlr. 

Türkiye biik\ımeti de bu fedakirb
i• lakendenın sancağmm Tür!Gyeye ia
desi f&rlrİle razı olacağını F ransaya lıil
clirmiıtir.,, 

Bu hııberin doğru olduğunu zrumet
miyonııı:. Bir defa Suriye fevlııalade ko
müeri ne lstaıılıula, ne de Ankanva 
ırelmiı deği)dir. Adana &'azetelerinin 
haber verdikleri ıeiıilde her hangi bir 
müzai<ere etrafmcla ela maliimat yS • 
tur. 

Güneşin Oğlu 
1 

kafile çıktı. Yolumu lieamek ve ne· ı 
reden gelip nereye gittiğimi anla
mak istediler. Silahlan yoktu.. Kum 
üstünde yaya gidiyorlardı Yakın 
bir köye gittikleri belliydi. Atı. 
mm etrafını çevirmişlerdi. içlerin
den birisi: ''Bu atı bana ver!" di
yerek bacağıma asılmıştı. Gülere_k 
b~ına bir tekme vurdum •• Herıf 
derhal yere yuvarlandı ve öldü. 
Göçebeler kızmıştı .. "Yere in de sa· 
na haddini bildirelim!,. diye bagır
dılar. Attan atladım. Döğü,meğe 
ba,ladık. Hepsine kıyasıya vuruyor 
ve üstüste yuvarhyordum.Döğüş a· 
zışmıftı. Üzerime ıaldıranlar sağ 
kalınıyordu. Nihayet üç kişi kalmış· 
tık. iki onlar .• Bir de ben. ikisi de 

göçebelerin en kuvvetli adamları 
idi ve ellerinde birer ufak hançer 
vardı· Benim hançerim onlarınkin
den daha büyük ve kalındı. Üzeri· 
meikisi birden atılıyordu. Bu adam· 
lan mağlup edebilmek için h~yli 
uğraşmıf yorulmuşlum. Leşlerı u
zaktan ııörmeniz i;;in üstüste yıl?· 

Yıwr.l'ı: l.JıenJer FAHREDDiN 

dım ve suyun kenarına kottum. Ha
raretten o kadar çok su içmİfİm ki •• 
Burada nasıl dü9üp bayıldığımı bil-
miyorum. . 

Hitay delikanlm"ın yüzündeki 
kan lekelerini sildi.. Bacağındaki 
yarasını yıkadı •• Ba,ını taştan kal
dırdı. 

.• -:: H~ydi Baykut, yavaş yavaf 
yuruyelım .. Şu gölgeli ağaçların 
almıa gidelim! 
~ıncılardan birkaç yiğit Bay

kut un koluna girmi,ti .• Su kena
rından çekildiler.. Biraz ötede bir 
ağacın dibine oturdular. 

Bu hikayeyi dinleyen yiğit er 
kendi kollarına çekilerek, Baykut' 
un iki yüz göçebeyi nasıl boğazla
dığını anlatmağa başlamı1lardı. 
Hertaraftan: 

- Varolsun Baykut ..• , 
Sesleri yükseliyordu. 
Güne,'in oğlu gürültüden uyuya

madı. 

Baykut'un ölmedi~ini anlamıştı. 
Ceylanın oğlu, reisin uywnadıiiı· 

BELEDiYEDE 

İstatistik yıllığı 
Yıllıkta meraklı ve istifa

d eli malumat var 
1 ıtanbul belediyesi, çok müfit malu· 

mab ihtiva eden bir (istatistik yıllığı) 
netretmi'itİr. Bu yıllrlrta li.lettayin bir 
kaç hülau alıyoruz: 

Nüfus: latanbul ıeöriniı'l umumi 
nüf.nu 690,857 dir. Bunun 333,144 Ü 
bdı:ir, 276,542 si erkek, 72,421 i dul, 
8,411 i boı, 339 u meçhuldür. Bu umu
mi niifusun 42,76ı i ziraat, 50,712 si 
sanayi, 67,215 i !Karet erbabından, 12, 
756 11 serbest meglekler erbabından, 
12,613 ii memu-rdur. 295,326 kişi oku
maık biliyor ve 395,531 kişi bilmiyor. 

lstanbul ve kazalannda 1931 sene • 
&İnde 4,639 evlenme vuku bulmuştur. 

931 seneaü.cle §ehrimizde 12,564 ve
fiyat kaydedilmiıtir. Bunun 3ı9 u asa
bi ve akli, 1990 ı kalp, 146 tı deveran, 
119 u bro111it, 1179 u zatürree, 202 si 
sair cihazı ten<ifüsi, 1139 u ishal ve 
dizanteri, 26 ti _...:liwit, 97 si kara· 
c:İyer, 2.27 si .bazım cihazı, 69 u tefrik, 
534 ü idrar ve tenaaüJ cihazı, ıs i kan 
zehirJ..,mesi, 25 i hamil ve doğum, 1021 
i veladi zaal, 940 ı ihtiyarlık hastalık· 
larıoclan, 34 ünüzül, ıss i kaza, 13ı i 
meçhul sebeplerden vıılı.u bulmuştur. 

Gene ayni yıllığa göre şehrimizde 
89,762 ev, 1441 apartıman, 67 pansi • 
yon, 169 otel, 426 han, 491 bekar oda· 
11, 3170 baraka, ki cem'an 95,526 bina, 
35,082 dükkan, 356 fabrika, 140 ha -
mam, 380 fmn, 218 garaj, 1353 ahır, 
481 mekteıo, 30 kışla, 303 hükiimet bi
nası, 67 belediye binau,. 49 hastahane, 
143 karakol, 4tr1.,...,;, 192 kilise, 41 hav 
ra, 51 ırinema ..e tiyatro vardır. 

Mevcut h1Dmi "" resmi lıutabane
lercle 931 -indeki yatak adedi 5004 
iken 932 de bu miktar (5191) e çıkarıl 
mııtır. 

Şehrimizde meYCUt sinema ..e tiyat
rolara 931 aeneMncle 2,461,255 müıteri 
girip çıkmııbr. 

931 senesinde dariilfiinuna 3209 u er· 
kek, 695 i kız olarak 3904, 930 sene
sinde tebrimizde orta mekteplerine 
5226 tı erkelı: olma:k üzere 8616 tale • 
be devam etmİ§tİr. 

Ydbk, bu ııD Ç<>k enterenan malu
mab ihtiva etmektedir. 

Kooperatif heyeti umumiyesi 
Belediye kooperatif heyeti umu -

m.iyesi hafta nihayetind,.,Joplanacak
tır. Koopepratifin tevsü ve semt koo
peratif1ıerine yardım ebn-.i için karar 
lar almacaktrr. · • 

Ayni zamanda Jehir ~ jkbaaciyab 
hakkında bir konferans serisi de ter
tip edilmetkedir. 

" Babıali ,, tamir edile
miyor mu? 

Sallomsöğütte Babıali kapru den • 
mekle maruf tarit.i kapının tamiri iti 
halledilememifıir. Emniyet müdürliiğü 
bu kapınm tehlike te§lı:il eylediği için 
yıktırılacağım bil<lin:rek müzeler iclare
ıinin mütaleasıru somıuı,, müzeler i .. 
dares:i de bu kapının tezyini kıymeti haiz 
bir eser olmat.ıtım baJl<a ayrıca bir ta
rih habrası da olduğunu bil~ 
~ ... ve bilikia tamirini temen
ni etmiıtir. 

Ancak blısisatı olmadığı ve bütçe
&İ pek dar olduğu için müzeler idaresi 
bu tamiri yaptıramamaktadır. 

Kapının tmnir edilip edilmeyeceği 
ma!Uoı değildir. Bumm için kapı mu
vaılııkaten kapatılmıfbr. 

Eğer ...... tamir edilecek oluna eski 
ıeklinde t? liri için mıiizeler idaresi i
cap eden > T:ınları yapacaktır. Kapı
nın asıl ve hakiki fdılinin, tezyinatııuo, 
müzeler idare8ıde ayn ayn reaimleri 
nrclır. Tamir eınıumcla bu resim!""' 
den ve plfuılarclan da İlıifade edilecek· 
tir. 

nı görünce yavat yavat yanma yak-
1~tı. Manalı bir tavırla Bora'nın 
gözüne baktı. 

- iki yüz göçebeyi bir atıhfta 
öldüren bir adam •izin için daima 
bir tehlikedir. 

Diye ıöylenerek yere diz çöktü. 
Bora, bili biribirine aykın duy. 

gularırun ezgisi albnda ne yapaca
ğını bilmiyordu. 

Baykut Suriye için çok lazımdı. 
- Fakat, bu arslan yavrusu gü

nün birinde kudurursa evveli sizi 
boğacak. ' 

Diyerek reisi füphe ve korku için 
de bırakan Ceylan, Bora'nm dü,ün
düğünü görünce, kulağına eğildi: 

- Tam yeridir, arslanım! dedi
Bu İnsan kulesinin tepesine ancak 
onun lefi yaraşır· .. . . 
Fırat kıyılarında kimi 

asıyorlar? 
Güne,'in oğlu, elleri arkasında 

ağaçların arasında aşağı yukarı d~
laşırken, uzaktan Baykut ile Hitay' 
ın bir ağaç dibinde yan yana otur
duklarını gördü. 

Kimseye belli etmeden yavaşça 
hançerini çekti •• 

Onların oturduğu ağacın dibine 
kadar yürüdü. 

Dinledi •• 

Kurban bedelleri 
Tayyare cemiyetine teberrü 

her sene artıyor 
· Tayyare Cemiye~ lıtanbul tu~si i
dare beydi dün Nakiye hanımın nyase
tinde alrtettiği içtimada yakınlatmakta 
olan kurban bayramında kesilecek kur
banların aynen veya bedelinin naklen 
cemiyete teberrü edilmesi itini görüş • 
müıtür. 

Alınan malumata göre, Anadolumu
zun bir çok yerlerinde halk geçen se
ne kurbanlarını ve yahut bedellerini Tay 
yare Cemiyetine teberrü etmişlerdir. 

Memleketimizin hava müdafaasının 
ehemmiyetini çok iyi takdir eden halkı
mızın bu yüksek görütü ıayaru mem • 
nu niyettir. 

Bütün kuri>a.n hasılatı Ankarada Tay
yare Hilanahmer, ve Himayeietfal Ce
miy~tleri arasında taksim edileceğine na
zaran, bu hususta halkımızın yaptığı 
teberrü hem hava miidafaasına yardnn 
edecek ve hem de zavallılara ve lmnse
ıiz yanulara nnıavenet temin etmit o
lacaktır. 

Dün kendisile bu husulta görüten 
muharririmize lstarıl>ul tayyare ıubesi 
müdürü Hasan F ebmi Bey ıu izahatı 
vermi1tir: • 

"- Her zaman yardımlannı fahrü 
menmuniyetle görm~t<; ol~uğumuz 
hamiyetli hıııllıımuzın miibım bir kısmı 
gere!< lstanbul ve gerek Anadoluda kur
banlannı aynen veya naklen Tayyare 
Cemiyeı.iıre teberrü etmektedirler. 

Hava müdafaasının elıemmiyetini her 
gün daha fazla bir alaka ile takip ve 
takdir eden halkrmızm hu teberrüü her 
sene mühim milr:tarda artmaktadır. Bu 
sene de bu kal:ıtl teberrü için §İmdiden 
bir çok müracaatlar olduğu memnuni • 
yetle görü!mdrtedir. 

Bumın için cemiyetimiz bu tekilde 
vaki olacak teberrüatı karşılamak üze
re tertibat almqbr. 

Arzu edenlerin doğrudan doğruya 
Çağaloğlundaki lstanbul Tayyare tube
si merkezine ve yahut muhtelif s«ntler
deki ıubelerimize müracaatlan halin
de teberrüleri memnuniyetle kabul edi
lecektir. 

Geçen sene memlelııetin muhtelif ma· 
hallerimle bu tekildeki teberrülerin a
dedi beş bini tecınÜ2: etmitıir. Bilhas
sa fazla koyun ve sığır hayvanatı yetiş· 
tiren mıntakalarda aynen ve diğer yer
lerde naklen mühim teberrüler yapıl
mııtır. 

Bu sene, geçen senekinden daha fe
yizli neticeler elde edeceğWnizi kuvvet· 
le ümit ediyoruz. Fedakir halkımızın 
isabetli görüı ve kavrayııının; Tayya • 
re ,Hilfiliahmer ve Himayeietlal Cemi • 
yetlerine olan derin sevgi ve ali.kasının 
bizim bu ümidimizi fazlasile tahaı.kuk 
ettireceğinden emin bulunuyoruz.,, 

Adliye memurluklan 
Adliye intihap encümeni diin ikin· 

ci içtmıamı yapmıfbr. içtimada yeni· 
den münhal bi>; kaç_ memurluğa tayin· 
ler yapılmıtbr. 

T evkiffıane müdürlüğü için pek çok 
talip vardır. Haftaya kadar müracaat· 
lar kabul edilecek, soma bu it için bir 
müsabaka imtihanı açılacak ve kaza. 
nan adliye vel<aletine inha edilecektir. 

İstanbul müzeleri için 
bir kitap 

Müzeler idaresi mühim bir eser ha
zırlamaktadır. Pdı: yalanda neıredile
cek olan bu eser biri fransızca, diğeri 
türlııçe olnuıık üzere ilci tab' ile neıro
lunacaktır. 

Eserde l•tanLulda bulunan bütün 
müzelerin bir senelik faaliyetleri , ayn 
ayrl her müze tarafmdan bir sene .zar· 
fıncla yaprlan ilmi tetkikler ve taıhrirler, 
bunlann neticeleri, bir oene zarfında 
ber müzeye yeniden pren eserler 'Ye 

bu eserler hakkında t.nilli tarihi Ye iJ. 
mi maliimat bulunvaktır• 

Avrupa müzeleri heı; sene bu ıel?'
de eserler nqretınektedir_~er. Neı~.~. -
lecdı: eserlerden birer nüshası bulun 
dünya müzelerine gönderilecektir. 

Baykut anlatıyordu: 
- Günet'in oğluna beni çok fe. 

na anlabnıflar •• Ziparda azgın bir 
yaban öküzünün sırtını yere getir
dim.· Burada iki yüz göçebeyi iki 
saat içinde boğdum .• Yanıma gelip 
te: "Varol!,, diye umuzumu bile 
okfamadı. Ben ise, yolda yağmura 
tutulduğumuz gün, seller içinde o
nu aramağa çıkmıştım. Bu savafta 
da kendim için hiç bir şey beklemi
yorum. Ben dağda doğan, dağda 
büyüyen bir çobanım. Dünyada 
!'.iç bir dileğim yok. Ulubarima bo
yun eğdim .• Yola çıkbm. Düşman
la cenge tutu9tuğwnuz gün, yurtta9-
lllrımla beraber kanımı akıtacağım. 
Bu cenkte ölmezsem, öbür cenkte 
mutlaka öleceğim. 

- Sen yaşamalısın, Baykut! Re· 
isimiz herkese hakkını veren, her 
ycğitin değerini ve cesaretini ya· 
kından gören temiz yürekli ve yal· 
nız yurduna bağlı bir adamdır. 
Elbette bir gün gelecek, yalnız o
muzunu oksamakla kalmıyacak , 
alnından da Öpecek! Haydi, timdi 
yat •• Gözlerini kapa ve uyu .• yorgun 
sun! Dinlenmezsen yola çıkamaz
sın! 

Güne9'in oğlu hançerini kınına 
ıoktu •. 

Sendeliyerek geri döndü •• 
Bora. kartal baslı yeğiti uyku-

Bugünkü lik maçları 
Beşiktaş Galatasarayla, Fenerbahçe 

Vefa ile karşılaşacak 
Buııün, oyunculan cezalı iki maruf 

takımdan biri Kaclııköyünde, öbürü de 
Taksim stadında karıılB.§'lcakbr. 

F enerbahçe stadmda oynanacak maç 
~~erbahçe - Vefa takımları arasında-

1 
Taksim stadında yapılacak maç İse 

Be!iktaş - Galatasaray takımlan arasın
da olacakbr. 

Gerek Fenerbahçemn ve gerek Ga
lata~arayın yeni takımları geçen ve ev· 
vellri cuma görüldüğü için arbk bunlar 
haldunda fazla bir merak kalmarnışbr. 
Yarınki maçlarm meraklı tarafı şampiyon 
luk yolunda birinci,vc ikinci olarak sıra al 
mıı üç takımın da maçları bulunması
dır. 

Be§ikta'- yalnız Galatasarayla bir be
raberliği olduğundan batta bulunmak· 
tadır. 

F enerbahçe Beşi.ktaıa yenilmi,, Bey
kozla berabere kalmı§ olmak itibarile 
tam puvandan üç puvan kaybetmit va
ziyettedir. Galatasaray da Fenerbahçe
ye yenilmiı ve Beşilrtaşla berabere kal
mıı bulunduğundan o da ayni miktar· 
da puvan kaybetmittir. Binaenaleyh 
Fenerbahçe ve GıJataoaray takımları mü 
savi puvanla ikinci ~aziycttedirler. 

Bu vaziyette belki değişildik yapa· 
cak bugünkü maçlardır. itte bunun i
çindir ki bu maçlar, bilhassa TakıHm 
stadındaki Bqİlrta§ - Galatasaray maçı 
alaka uyandırmaktadır. 

Bu maçlarda Beşiktaş, kendisinden 
sonra ayni hizade gelen Fenemahçe Ye 
Galatasaraya karşı tamamen avantaje 

_ bir vaziyettedir. 
Beplrtaşnı 17, F enerbalıçe ile Ga • 

latasarayrn on dörder puvanlan vardır. 
BePktaıın Galatasarayı yendiğini, Fe
nerbahçenin de V elayı yendiğini farze
dersek Bqiktaş bir taraftan F enerbahçe 
ile arasındaki üç puvan _farkı muhafaza 
edecek, diğer taraftan Galaıasarayla a· 

Bursa 
Unutuldu mu? 

Bursa şehri Turing klöbün 
programına girmek isteyor 

Dün Bursa belediye reisliğinden ıu 
mektubu aldık: 

"11 Mart 1934 tarih ve 2904 sayı

h nüshanızda (T rırinır Klbı> hazırlanı
yor.) Başlığı albnda neşir huyurulan 
bir haberde mezk\ir klüp tarafmdan tan· 
zim edilmekte olan prognmda Turiz • 
me elveriıli tehirler tadat eclilirken hu 
meyanda Bursadan bahsedilmemesi hay· 
retimizi mucip olmqtur. 

Halbuki cihanda müli bulunmıyan 
ealö e.erleri, hayatbahş kaplıeaları ve 
kayak sporlarına en müsait bir yer ol· 
cfıığu bütün clünya<:a tanıomağa baı
laoan Ulu Dağı ile batlı batma bir aey· 

ah tehri olan Bursadan balısedilme
~esi mub•kak bir yanlışlık olsa ge • 

rektir. 
Şayet filhakika Bunanın bu program 

dan hariç ıutnlduğu tahakkuk ettiği tak 
clirde keyfiyetin talhibi :umnmcla aeı
riyat ve muavıenetinize intizar eyledifi
mi arz '"' saygılanmı sunarım efen • 
elim.,, 

HALKEVINDE 

Şubelerin yeni faaliyetleri 
latanbul Hallı:evi ıubelerinin yeni 

faaliyet hatlarını t...bit için hir top • 
Jantı yapılmıt, umumi hatlar teabit e
dilmit ve (Yeni Türk) mecmu.aunm 
daha muntazam tekilde nefl'İ karar • 
l~trnlmı§tır. 

dan uyandırmıftı. 
Ur muhafızı gözlerini açınca 

kartısında Bora'yı gördü. 
Reisİlı hiddetli olduiu ıolwna

smdan belliydi. 
Kartal yerinden fırladı: 
- Şimdiye kadar uyumadınız 

mı, ko-ıa aralan? 
Diye sordu. • 
Bora'nın gözlerı karanlıkta ıtıl

dayan iki yıtdız gibi ~arlıyordu. 
_ Haydi kalk, ded~, kollardan 

bet on tane. güçlü de!ıkanlı çağır .. 
Ve şuradaln kuru agaçlardan, bir 
adam çekecek kadar aağlaın bir dal 
seç.. ip hazırl~.! Güneşe bir kurban 
hediye edecegım.... . 

Ur muhafızı, reıaın gözlerinden 
korkmuştu .• Dikkatle yüzüne bak-

tı. . 
Bora fazla hır şey söylemeden 

yürümüştü. 
Kartal hayret ve tereddüt içinde 

bir müddet kendi kendine düşün
dü. 

Ulu Tanrıya kurban vermek li
zımgelse, arkadan gelen bir çok ko
yun, sığır, deve sürüleri vardı. Bun
lardan bef, on, yirmi .. Sayısız kur· 
ban kanı akıtılabilirdi. 

Cenge giden akıncılar arasından 
kanını akıtacak kim vardı? 

Kartal kendi kendine düfünür
ken: 

rasındaki üç puvan farkı beşe çıkacaktır. 
O zaman Be§iklaş birinci, Fe; 
nerbahçe ikinci, Galataıaray üçünc1l 
sıraya girecektir. Hele F encri>ahçeoİJI 
de Vefaya yenildiğini farzedersek o :ıa· 
man Be§ilrtaşm puvanı, F enerbalıçe
ninlrinden beş fazla olacakbr. 

~alatasarayın Betiktafı, F enerbah• 
ç~~ın .':"efayi yenmeleri bile Betiktaıın 
bınncılık vaziyetine halel getinnez. y,J• 
nız gene ayni puvan müsavatmı ınu~ 
hafaza edecek olan öteki iki takımı bİ• 
rinciliğe çok yaklattwır. 

Bu takdirde Beıiktaşın puvanı ıs. 
Fenerbahçe ile Galatasal'ayın puvanl•· 
rı 17 olacak ve aradaki fark sadece bit 
puvana inecektir. 

Böyle nazik bir vaziyette hiç bit 
mütaleada bulunmıyarak takımların 
a!acaldıırı neticeyi beklemeği muvafılı 
görüyoruz. 

Askeri mektepler arasında 
ISTANBUL, 15 .A.A. - Askeri mdı· 

tepleriıniz arasında yapılmakta olan si"" 
birincilikleri müsabakalardan güreı şattl' 
piyonası bu hafta yine Maltepe lisetİ 
•P<>r salonunda devam edilmitlir. Mü.a• 
bakalar mektep müdürü Adil Bey. Tar~· 
frndan açılmıt ve güreş federasyonu re'' 
si Ahmet Bey idare etmiııir. Pek büyİİ~ 
bir seyirci kütlesi ve zabitan huzurund• 
yllpılan bu musabakalarda birinci ve i: 
kincilere madalya verildi. Mektep müd .. 
rü Aciil Bey bizzat madalyalan taktı. Iİ.' 
ticede Kuleli lisesi bir;nci Maltepe lise" 
ikinci oldular. 

Müsabakalann neticesi : . 
Suat mal. Süreyya kul sör7 üeügk..P., 

56 kilo Y akup Mal. Ziya MaL Gı !<il• 
Suat Mal. Süreyya Kul. 66 Muzaffer J(ol 
~ Deniz Kedik., 72 kilo Nihaf Deni~ 
kedik., Saffet Deniz lise., 79 klio Muı'' 
fer Kul. Safa Mal., 87 Orhan Kul. Ni· 
zami Mal., Ağır Cengiz Mal. Aziz Kul 

Liberallar 
-o-

Mösyö Zaimise 
Aleyhtar! 

ATINA, 15 (Milliyet) - Lilıer~I 
partinin mebusları ve ayan az.alan du~ 
M. Venizelosun evinde toplanmışlar 
n eylwde yapılacak cümhurreisliği in· 
tihabatmda şimdiki reisiciimhur M· 
Zaimıis'e rey vennemeğe karar venni1· 
!erdir. 

Bunun sebebi ıudur: Muhalefet rÜ•" 
sası iki teşrii meclisin müşterek bir iç • 
tima yapmalarını iıatemitler ve fak•t 
biikiimet bu talebi reddetmiıti. Hal ·, 
buki M. Zıaimis ~nin kenmıine b•" 
ıetıiği hakka istinaden bu içtimaı ya4" 
tırabilirdi. 

Muhalifler bu hususta reisicümhur•
1
• 

müracaat etmiıler ve fakat cevapsız ~ 
mıtlardır. Liberallerden bir knmı ,.,. 
7 • ·si keneli nüfuzunu ietimalden ,,,JY 
ru.n addetmelııtedirler. 

Atinadan uzaklaşbrılaca1' 
AT~N.A, 1~ (Milliyet~ _ Dalıilir• 

nıezarelının aliılıaclar servui ı>eı"f.,.-. 
.ırşanıma k2"ar M. lmulin lıuradan af· 
nlınası için iktiza eden muameleyi tı•• 
zırlamoılrta.Jır. 

F alıat ecnebi sefaretler kendiainiıı 
par"""rtunu vize etmek hususunda ıniil 
kilit çıkannaktadırlar. 

ATINA SEYAHATi 
Y unaniıtamn ıo uncu Ciimhuriyet yıl 

dönümünde baluıımak için yegane f~r. 
Emsalsiz tenzilat • 

ERZURUM Yapuru 22 Mart ~ 
loe - 18 Galata rrhtunmdan cloğt" 
PiREYE. •,, 

Seyahat acenı.lığı ve y'.,.;P" 
NAK 

Galata Rihtim caddesi 1 
· t Tel. 43ı26 

- Bu kurban olmasa gerek .• 
Diye mırıldandı. 
Tanrıya verilecek kurban o~ 

kadar bir uzun tqm üıtüne yalf 
rılır ve kanı toprağa akıtılırdı. .t 

Kuru ağaç dalına iple aaılaV' 
olan adam ancak reisin ve kurul~ 
yın verdiği ölüm cezasına çatJ' 
mıt demekti. . 

O halde ölüm cezası görecek ıır 
ri vardı. 

Bu adam acaba kimdi? ' ' t 
Kartal, Baykut' un ölüm cezat• 

receğini zihninden bile geçirııı' 
mişti. . . 

- Reis belki akıncılardan lıl~ı 
nin fenalığını görmüttür. (Serl~j 
den yola çıktığımız günden ~~ 
ne akıncdardan, ne de düşman). 
hiç kimse kuru ağaç dalına aJI ' 
rak ceza ıı-örmemitti • 

Kartal baflı yeğit nehir kr;ılafl, 
da kunm;uş bir ağaç buldu .. Ot.~ 
ne çıktı .• Yüksekçe dallardan b~, 
ni yokladı.. Elindeki ipi bu el •r 
bağlıyarak iki ucunu tekrar ataS 
ya uzattı. f 

Kart~lm nehir boyunda icla,Jı 
hazırlığı yaptığını uzaktan an' 
bir kişi sezmifti: Ceylanın oğld~ 

Ur muhafızı akıncılar araıoı -
seçtiği on yeğiti (ölüm ağacı)ıı• 
dibine getirdi· J•) 

(Bitmeu' 



) 

Recep Bey derse başladı M 
(Başı 1 inci sahifede) 1 cemiyet kuruyorlar. Yeni liir cephe alı- j daha açık bir tekilde izah etfı. 

kültür noktasından ileri gittiler. lnkı· yorlar. Recep Bey izahabm bitirdikten aon· 
liıplar baza.n, yalnız bi~ >;iyasi r~j!"' Sennaye ve patronlar ~e".İ ~ı- ra dedi ki: . . 
veya iktıaadi •i•lenı değıştırmek ıçın- <ında sosyal demokrat, komuruzm nam - Her dersınnzden sonra bazı nok-
dir. Fakat tam inkılap, milletın içti- lan altmda bir çok cepheler teşekkül talar üzerinde tereddüt ederi talebe ar-
ınai hayatının derinliklerinde yapılan <'diyor. Patron işçinin hakkını tam • kadaşlar bana sualler aorsunlar. Soru-
!•kıliıptır. Türk inkılabı bu ıekıld': tam rnak ,..z!yetinde kalıı::or •. ~azen bu hak la~ak • sualleri yeniden izah etmeğe a- Egede bu seneki tütün Domuz avı 

•nkılaptır. Bütün içtimai bünyemızde lar (ngilterecJe oldugu gıbı ça'l'ıtma • madeymı. Bundan sonra her ders ao • 

İnkılô.p yapmı,tır, derinlere nüfı;,z et- lar •oı;>un.~ zorla, A~y~ harpten nunda bu vaulü tatbik edece~. '!~- Geçen . sene ve bu sene mahsulu·· nden 
,.i~tir. Türk inkılabı bütün manayı evvelki gibi, daha aırtemli • tanılıyor. nm aaat fazla burada kalmak aızuı ıçın 
bütün şümulile ihata ediyor. B"rada Fakat bu halı: tannna yolu ne kadar ŞU• faydalıdır. Sonra imtihan veridcen güç-

ORDU, (Milliyet) - İki sene
denberi müdürlük kadrosuna alın 
mıf olan vilayetimiz ziraat tetki
labrun faaliyetini daha isabetli 
ve daha faydalı kılmak için pro
gram tanzim edilmittir. derı gören genç arkadaşlar lise ~ah•i- urlu olursa olsun bu çarpıt""'? bap.a lük çekmezsiııU. . • . elde bı·r şey kalmamış gı·bı.dı·r 

linde inkılaba dair ders almadılar. in- topraklarda yaşayanlan da aynı gayede Recep Bey, denını verırken, alkışla-
ltılap devrinide yaıa.madılar. B .. ni din çalış".'~a."'.'vkediy~ •. _ • • . maya lü2~ olmadı~ım,. çünk~ bıir ko;ı- • _ -~---~--T"----~---....,...,,....-~- Programın birinci maddesini, 

umumi harp yıllarında Kafkasya. 
dan memleketimize kaçmıt olan 
domuzların öldürülmesi tetkil et
mektedir. 

leyenlerden talebe harici olanlar. da, . Bın;ıcıa halık .. mtililıi _li!" .Y.•?Inda, ~':r8.""• hır nut~ .bı.r hıtabe aoylemedı-
bana muhatapbr!ar. Yüksek tah11l ta hır_ nen a.nuf ımicadel~aı ıhtil":lı. açıl: ırım, .. dera verdığım, binaenaleyh aıkı-
lebesi vazifedar olarak bulunuyorlar. ".'.ag8. ~ı~yor.. ~·~ '!'u~dele'!"n':" .~r "' I~ olmad!~~.'.' iıaret etti. . . 
\' azifeli dinleyici ark..datların güç • torpu .Jrihi..' bir ıç~ b~y~~. Yl!'fı, İnkılap enstıtusunde, yarından ıb· 
lük çekeceklerini zannecliyorum. Son aanayıı yiikaek cemıyetlen duıundur • haren deraler ayın yirmi ikisine ka • 
aınıf talebelerine bundan sonra takip mehtedir. .. • da': bi18:fa.~ıla d~vam o:~ece~r. Cumar-
•deceğimiz denlerde yardımcı olarak Bu .sımE mucadeleaı, .Pa~ ve ser- te&ı gunu M'.'arif Vekilı Hikmet Bey 
bir anahtar vereceğim. Kendil~rini ay mayemn 100 aenedeııben, dünya haya- den verecektir. . 
dınlatıcı mahiyette olacaktır. bn.da İtçi .!ınıfı':'8 kartı _Yaı>tığı i~dia Muallimler de derslere devam 

llıi türlü inkılap edılo:n zulmün bı~ ~a~ıılıgı ~ uze: edecek 
ı . . 1 k . . .f re bır tııılum yera fikirler te"'ı.kul edi· ilk rta ek 1 1 1. 1 • .h 
nkı?iiplan ıyı ~n ama ıçın !asnı .. yor. Meseli bugün Rusyada iıçi 2'rl.. .... , o m tep e.r e. !se enn ~an , 

~r.> tabi tutmak b.zrm~ı_r .. l~ılabı ta· feri denen bir devlet kuruluyor. Sınıf c~~r"f'.ya, • ve yu~ .. ~~gısı ~uallımle-
l'ıf etti.k. fena ycrıne ıyıyı ıkame et • mücadelesi, amı:f ihıüali cliyip bu is· rının ınkılap ensbtüsunde venlen ders-
lrıektir. (nkılaplnr ikiy.e ayrılır:_ timai değoiıiklilder hftmiyor. ' le~e dev~!an .me~~ri bulunduğu ta-

l - Hıılk kütlelerınden dogarak, M'"-'--'-"I harek ti _,_ ··ı· il manen teblıg e'}ılmııtir. 
eki u.......,, e er, .... su nme er B ualliml da la 

İYaklanış, kül halinde memlekett doğuyor. S•uf miicadeleıinin tevlit et• t u. m er, ora açı cak def. 
1 
::iii~!ll'ı'1J 

•anunlara karı• ayaklanmak. tiği en çcıl< zararb yer olmak üure Al- ere ımza atmağa mecbur tııtıılmutlar. •J :SJ~~~~~~~} 
2 Halk tebaası uyutucu cehalet a.la bi lki L•.ı.: l dır. 

- ' ·f b d b many r ıene evve uctW&e er, ==----:----c>--------Yolunda ı:i~erken, vazı e ~;ın a u- ltalyada harp sonu vaziyeti gösterile- D } 
l.:nan otorıteler harelcele geçerler. bilir ev et demir 

Mese!a, Rusyada Petro inkıla~~ Y'.': A.ımanya , ba mağllİp halinde ken-
lc..rıdan gclmi! bir inkıl8'>br. Çunku dini kurtarmağa çalqırken smıf müca- y JJ b.. • 

Hakikaten bu hayvanların fın
dık ve mısır mahsullerine yaptık
ları :zararlar pek büyüktür. Do
muzların itlafı için köylerde sü
rek avları tertip olunmuftur. 

Petm uyumut bir milleti.n batmd8. ~~- delesi yüzünden danna dağuıık bir 0 arJ UtÇeSJ 
lunuyordu. Rusyanm ılerlemesı ıçın manzara arzetmitti. ltalya 0 zaman 
lıirden h11reketle Rusyada bir inkılap F8'i:ımi kunnağa mecbur oldu. Çünkü (Başı 1 inci Bahifede) 

Aydın lnhüarlar Baımüclürlü ğünün temel atma mer<ı.iml .• 

Ziraat müdüriyeti bu avların 
faydalı ve iyi neticeli olması uğu
runda köylüler'.mizle birlikte ça
htmaktadır. Birinci Kanundan 
bet Şubat tarihine kadar vilayet 
dahilinde öldürülen domuzların 
adedi (675) tir. Mücadele devam 
ediyor. Ağaçlar yapraklanmcaya 
kadar daha bir çok domuzların 
öldürüleceği kuvvetle ümit olun
maktadır. Sürek avlarına ittirak 
eden köylülere hükfunet tarafın
dan s'Jih dağıblmaktadır. hp\ı. . aımf müc.clelellİ memleketi telıliAı:eli bir 

ikinci Mahmut milletin o z~anki vaziyete Mnıuıtu. Müt..ı.abil ihtilil 
•nlayış ve yaıayış hayatında hır ıuur ~diladizmi ykıyor. Ve milli bir dev-
lıaıine pelmemlş olmakla beraber o let kuruyor. 
•llD:ıanki Oamanlı imperatorluğunda, Türk inkılabı 
rukarıdan gelen bir inkılap yaptı. Fa T .. _,_, · ihb"!•"-' ·--''edelim· 
k t b • kıl" 1 • ·ı • kı unuyenın ....,. uuu • ." u m ap ar tam mana il e ın • T .. ,_ • ııiu.1abı b tınnife göre tam 
!ap değildir Çünkü ,..karıdan gelen f ik l> halk ·:.ı..ıabu1.ır Dünyadaki 
•nkılptpır. Bunlardan bir kıamı mu • ~!' b" 

1~htili.l Tüdı:i d.A<i kadar yerin-
Vaff ak olma2lar. ıç ır 1 _ ye V b 

· . . . de, kat'i ve luzumha olmıomııtır • e u 
. Avuaturya unperatoru ikmcı Joz~ kadar - olmamr• ..... Tiir4ô e halk ih-

fın 16 ıncı asırda yukandan gelme rn ..... suç !'._. y 
1

.....J_ • b" 
kılabr muvaffak olmanu•tır. Kral A • bli111~1 ~-~tan sonra mem .~eti - ır 
manulbh ta Efganiatanda ınuvaffak ~f iht.ili.li salıaaı yapmamak ıçınb .. T~ 
olmaınıftır. ~:re h:Jkçılık mefhu~~u en uy 

Halktan gelen inkılap tiplerine mi dokten11 o~ v~h?'.~·. • . . 
&al· Sı?ıf mucadele ihtilii.li bp111111 ılcr• 

1. . . 1 t 1 lcmeaı dünyada artık bir kartılık. yani 
ngılız, Fransız, A man, ta yan, milli bir :..ı...1._ • t ·ı h'"-'- • et 

R ·h b .. ··k T .. k ·nkıla"bı -....op, yam 0 on e ""'um -
_u~ ve nı ayet uyu ur .' • !eri kurm.ııık, balio t lamıık filcirleri 

gıbı... Bunlar halktan gelen ınkılap • bütün dünyada ileri~ d. 'Halk ılık 
lardır. Memleketimizde zaman 2aman fikrinin memleketlerde il;l ır. • S 
doğru ve yanlıf bir takım telakkilere ret aarfeılilmeai doğru olur emeaa gay • 
ıı:ıeydan veren i~i keli~e vardır. lhti- Türk iııkıliıbı, bir büyÜı. asil mille-
lal ve inkılap kclımelerı... .. .. tin kurtuluf, ve dirilifiııiıı iflldeaiclir. 

Ecnebiler bir tek kelım.e aoyl~>:or - Bu kr11111 istildi.I muharebelerini anla-
l~r rcvolulion diyorlar. Bız bu ı~ı ı... tıı4.en ..ı.L. "'- •. ı .. l'yece~m. 1 kk .. d.. l •. B d ~·2 .._ m ..... a .... soy ı .,-
a ıyı uze tecegız. u say ~"--: Türk inluJiıbr kadar vatani kurtar • 

h•reketleri içerisinde i.btilil kelimeu- mai< için. !.ütWJ dii. il "--..lele 
1 ·r d -· · halkın • n,.. em ........ e ı a e ettıgımız a.raldanma, . etmek vazııyelinde baıılaı bir inkdip l· 
";I haline gelmesi ihtilaldir. Tiirki!e mamıfbr. 0 

b": inkılap hayatı mevzuu bahistir. Biz c:limiale.ı siliiılanom: a!awmı bir 
r~ririyede bir inkılap dem yaf&DIYOr· millettik. Fllbt gene iııkıln batar • 
"''• ;~ıaııe inkılabı ayınnak dılı:. Tüdı: inkıli.bmm a1imeti farilcaaı, 
~luayyen hadiseleri anlarız. Mllal: bir ntildiil muharebesi ile batlamıt ol-

i;'D"z in1cılabında halkın Venaya masıdır. BW111 unu«nuım•k lizımdır. 
~. 111 .!'alinde ıuurl~ bir halde ael halin lnktlilbımuuı tesirleri 
• hucum elmelerıne, ltalyada (Pb) Tüdı: • nkılib bir b • • .::.ı. harika& 

;;adisinden Romaya harekete ihtilal 
01 

daha ~edeli:·" u:r- ı-
. e~lo;r. !ürkiyede kurtuluı harbi bir Tüı4< inkılibı teıı.irleri yalnız bu top.. 
hhtıl •. ldır. Fakat fikirlerin tatbik aa • rMdara miinıhMır değildir Menü bir 
ası .. zanıara inkılaptır, inla"'! bidiae değildir, Tüdı: iııkdai,1 cihan 

~:v~~d~, Bunları kendi anlayıfıma go- tiimuldür. Bu nol<tııyi akılda tulmalı: la 
soyluyoruın. . • . zRDdır. Bu miilıim bir noktadır. Türiı: 

. Bu tarife göre Alman ınkılabı bır inkıli.bınm cihan ·· ul ...... ___ -~ 
ihfliıl . _,,_ T .. rki ed fUID o .......... çog.--. 1 ve bir ınk.._tır. u Y e vaziyeti iledir. Mesela İspanyada, 1 • 
•nkılap ihtilalli .. i~kılp~~· M~aela ~o randa, fskandinavyada bu inlı:ılap ol • 
l<;>nya bugün ~";"!m. ~ır ınkılap geçı • saydı, cihan tiimul olmazdı. 
rıY.or· .Faa'!'t ı~tıl.a!lı .'~ıla!' değildir. Mııksııtlarmıı izah edeyim: Coğraf-
l\ırk ınkıhbı ıhtılallı ınkıl1>plar züın- 1 !"-' ... :.: ı Wal" de eh • tJidir 
tesine girer. Çünkü halktan gelen bir ~~.~---.Jel e · 1ı".ır nd enr-·:ı:~k d • 
inlolpbr. alaru ela~< enn ,,,_.'_,_,..,_;!yut • a-

lhtili.I ·nıkıJ· . v co,.,_ya te...-- ~ esır e-
ı.· . Ye ı . ap derken bilh.na der. Tüdıiye, Avrupa ve Aayanm bir-
1.ır kel~eye dıkkat .e~elidir. Bu ke- !ettiği y~e, boğazlara aalıip, Tünciye 
ıme de ısyandır,. Bızmt anlayıımu:za ırana.O ___ ._._ tl • · • dd..: W.ıi-

g.. • • • .,._, ,. """"'"'"'e en ıçın ma ~· ·~ 
ore, ıçli.maj mevzularnruzı mU<I>e& daiye iuızu.la cı memleketi arumıloı 

ederken bu kelimeye fÖyle mi.na ver - rnüh" • YI. • . eı:. 
ınelidir: isyanda doinıyu &r&ytf nok- fııu ":.,~<>ç.tbr. ~ ıumul va•· 
taamdan, bir ayaklanış kokuau Ye mi Cihan _ ·~~len arltınr: 
naaı yoktur. ihtilal ve inlolabm aksi .....,p· Büiuumull'!ııu arttınuı bıi~ baı~ 
ınanada bir kelimedir. isyanda meı- !etini~ d....,: ~ ~ca, T~ mil
ru otoriteye karşı ayaklanış vardır. Me sayılı milletleıfode y !mu ~dBy~n 
'."'1.a Türk inkılabı ka.-.ıamda Şeyh Sa- raklarda Türiı:terd:U 0 b '-~ b: ::_, .. oıı>-t 
•t ısy b k ı· • . _._ bu aı,.. ır ııuue .. anı u e uneye mana verırken otursua""" t\ .alip a:ilıaıı ·· ı 
loylenebilir. lamazdı. ıumu o-
b llıtil~llerin ve inkıliıplarm tipleri Diğer bir delil: 
ı;~!ka bır bakımdan fÖyle tefrik edi • Bu inkılabın vulru bulduğu zama. 

• nın da husuıiyeti Yardır. ZamMJm ıo-
1 htilı'ilde iki tip ~ri olmllfhıt'. Bütüıı dünya içtimai , 

lhtiWi, başlı batına içtimai büny,.. ayaai, biiyük muharebenin ibdaı ettiği 
Ye niobetle tarif ederken iki tipe ayır- aeh_e~lerclen dolayı, meçlıtıl lıidiaelerin 
"'ilk IUımdır: to:am. albnda İzttrap çokiyordu. Tür. 

.ı - insanların rulıuncla.ki esaa içti- kiye İlı:bsadi bir canlanma yolunda bu-l:"' asil, ıulhıoeverliktir. Hatti insan • lunmuttur. T~ye dilnyaya ömek ol· 
r o kad~r . aull_>ıever ohnutlardır ki ılu. !iirl< i.ıılolabı l:artt.ğı -*let ile cj. 

ıııu•nen ıçbmaı hakların ·· .. - · - han tumul ohnuıtur. 
~. eli-· d . 1 d ... _, •urunup çıır· B ....::-ı..~ • • -~-'-k n il evır er e .._i bir büyük hare- Uı<~-y gını ~rim. talel>e a,._ 
I •t yapmak buıuaunda çeki . le d. kadatlarnn için, bu derslerin iyi -ıa. 
nsanlar bu kadar had>ııeıiz y=.k. rr. ıılmaaı noktasmdan miilıündir. Bu aöy-
teı-ler. ıa- !ediğim, tarif içinde ııizi uımnni lıava 

Milli '4'ftf, İçtimai hak için ald içinde gezdireceğim. Yarım aaat daha 
1"P otoriteye karıı &'elmet. ç<ı1c ay a- burada kalacağım. Bana sualler sorsun 
lur. Krallar, haneda.ntar müt•-"" !eç. o- 1 lcencl"--'-' d ı d. h. ·nc1 • ~ .... .., o- ar, KCClllİ ay ınlatmm. 
an ın umeli e olanların Y•r<Lın lrteyenler burada kıdınnlar, valıın: 
llmıtlardır. •n1 , 

arluıdatlar bürada bir teY söylemek ia-
. Gene krallar, hanedanlar, ils:İnci ın-t terim: 

~efik olarak zad.eg~n diye bit- ıaı.n: ... ':!u ~ekette bütün ıtıklann &Ön· 
j"liyazlı lcüılelerin yardmuru bu&n.,,. dugıı, . ümit naııuna hiç bir ıey kalma-
t~rdir. Kralların , hanedanların heye. dığı bir ZMJ1anda, bir büyük güneı doğ-h uınumiyeıi, halk~ karşı aristokrasi j1_':: .Bu memleAcetin aail bir evladı, mem 
k~elıidir. Bu zümrele~ halk denen ""etı kurtarrmı olan Gazi Mustafa Ke-
~tleye zulüm yapmıtlardır. ~al .. adını, bir dua veya ezberlenmiı 

~ .H_alk kiltleleri mal, can, ırz masuni- ..;i], "utı olaralı: değil, terci, haysiyet, 
kj!•~ lemin ifin ariatokraoi kart11mda <>ld e! ve .'ı.ıemleAcet kurtarıuı bir adam 
Ilı. •~ile bir suı·ette mücadeleye batla· ş,::f" ıçın onun adını söylüyorum. 
'' ardır. h;;;;'~ etm""' ve eminim ki sizler de 

....._ a_:z bu tip inkılaba halk inkılabı di- söyi~"' ay.,; duygu ile bu büyiık iami 

............ _ U)'orsıu auz. 

""'-~1•ııilc inkıli.bm yanında yüz sene Süallere cevaplar 
ı.,. • baılayan bir yeni inkılap tipi da- du SaatR on sekiz buçuğu bet ge_çiyor• 
r- Vardır. Makine devri, Rönesans, Re- . ecep Be d . . 
vı:nı, A. Recep .,_ Y eranıe nihayet verdi. 

ı;,;; vruparun dirilit ve anlayıı dev- ceriki @d3. bet cLıkika iatirahaı için i-
İlıtj n Vel'diği semereden sonra, beşeri ;:.calı: ta~~turdu. Derse ait aual so-
'4t/açlar kar,ıamda tamamlayıcı İma· Be e...,,.,.. ealonda kaldıJ,.r. Re-\o,• .. menuatta hazırlamak imkanını cep Y tekrar salona avdet ederek )a-
9'ılı•rıyet~ veriyor. Makine hııımda ::' saat • sorulan suallere cevap ver-
~~a., hır lnlcnn işçiler, patronlar hu-
,.,,,.1 nda hak dllvd eden vazivete giri • Sorulan oualler meyanmda : .. Halk-
"• a•. Sosyalizm kelimesi ilk defa yüz çılık vasfı, amı:f mücadel-'-' ·· ·· 
~... _, 1 .1• ? ( ~Qn onune na . 
..,...,., evv.,. ifade edihniıtir. Para ve sı geçı ıyor.,, • ( htilal, inkılap ve is- ı 
ıı.., 1 ay., kar••.,n-·la baş ve kol kulla- yan mcffıumlnn arasrndak.i farklar n 
'<>rı:;• 1<

1 
c~dilerini il-mal cdilıniş b,ılu- !erdir?) (Türle inluliibmın cihan 1w'.:,~I 

ııı,. · toılcr arası.ırla beraber çal.~- olu*undaki amiller nelerdir?) Sualle,.; 
tUUru ba.Jıyor. Nihayet işçiler bir vardı. Recep Bey bu sualleri yeniden 

2 - Posta idaresinden poata nakli
yatı için kilometre batma ma.ktuan 70 
lira alınmaaı "4 bin kilometre hesabi
le 280 bin lira tutmaktadır." 

.. 3 - Askeri nakliyatm aülw yerine 
yuzde altmıı tenzilat ile yapılma.sır, or 
du mensuplarının aülüa yerine yüzde 
altınq tenzilata tabi olmalan. 

Roma mülakatı 
(Başı l inci Bahifede) 

kale neıretmiıtir. 
l<o~t, bu makalede, -senelerden ben 

eforunu! olan Avrupa beyndmiid haya
tının .. bır ~eneden beri canlanmıı olduğu
nu aoyledikten aonra diyor ki : 

" Fransa ilk Önce Sovyet Ruıya ile alı:
tetti~i itiliif ve sonra ela daha aılı:ı bir sıı
rette tetlı:il ettiği küçük itilafla milli aoa
yaliıt Almanyaya kartı bir cephe teaia 
etti. Sonra Ballı:an misakı gddi. Alman. 
Ya milletler cemiyetini bırakb ve Lehia
tanla uz laftı. Avrupa efkir:ı umumiyeıı.i, 
hadiselerin teairinde, AYrUpanın hukuk 
müsavab ve adalet üzerine dayanan bir 
teşriki mesai ve yahut bir harbe mürcer 
olacak iki grup te§kili ııldarmclan birini 
intihap etmeıi lüzumunu gönneğe baı
ladı. Fransız cephesi eğilmeğe bqladı. 
Lehistan ayrıldı. Bulpriıtan Ballı:an mi
aalı:ına ırirmedi • Banda" sonra Avustur
ya hadiseleri oldu. A vuaturya etrafında
ki mütadelede, Macariatan hükumeti 
tam bir bitaraflık ittilıu etti, Maeari .. 
tıuun Avusturya meaeleainde ber hangi 
bir lıııttı hareket ittilıuı varia olmadığı 
gibi bundan Roma konferansında bahset
mesi do varit değildir. 

Kont Betlen İmparatorluğun iadesini 
gayri kabili tatbik İf olaralı: telilkki et
mekte ve bunun için Roma konferan11 mü 
~aebetiyle yapılan tahrilı:atın anlqılmıu: 
bir '"Y olduğunu söylemektedir!' Bu 
konfer~uuta yalmz ltalya, Avusturya ve 
Macanstan arasmda, üç aene evvel baı
larunıt ve semerinır itili.fiyle esaolan ku
rulmuş olan iktisadi iıtirakin l'ehakkuku
nu lemin meselesi göriitülecektir. Buuwı 
h~ricinde bir kombinezon hayal mahsul· 
dur. Macaristan daima serbeat kalmalı: 
s~yasetini takibetmittir. Merkezi vaziy,.. 
Li, ona müstakbel siyaseti hakkında ka
~i ~İr lıı:~rar verecek devrenin gelmesinu 
mbzar ımki.nııu vermektedir. Fakat böy
le bir kati karardan daha çok uzak bulu
nyoruı." 

Me~hul cukerin mezannda 

AYDIN, (Milliyet) - Yurdumuz 
da oenede iatihııal olunan on milyon 
ko tütünün 7,200,000 lı:iloau Eğe mın
takaamda 1,800,000 kilosu da Trab
zon mmtakasında .retiıir. Eğe- mmta 
kası tütüncülüğünde Yilayetimizin de 
mühim bir mevkii vardır. Aydm köy. 
lerinin bazılarında bu mmtakanrn en 
iyi tütününü yetiıtiren Gavurköy ve Ak
hiaar tütünleri derece Ye nefasetinde 
tütünler istihsal edilmiıtir. 

Aydın, Çiıte, Kupadaı, Söke, Sel
suk, Denizli, Çal, bparta ve Eğridir, 
mmtakalarmı ihtiva eden Aydm lnhi 
aarlar Batmüdiirlüğü çevresinde bu 
ıene bir milyon 730 bin 575 kilo tü
tün istihsal olunmuıtur. Bu miktar ge 
çen ııeneye nazaran yarı yanya fazla 
dır. 

Uç aene evnl tütün fiatinin yük
aelmeai neticeai herlces tütüncü olmuş, 
tarla kiralamak suretiyle 200, 300 
dönüm ditün elı:enler görülmü:ıtü. 

Bu hem amele Ücretinin yüksele
rek iatibııal fiatinin arttırdı ve hem 
de zaruret kartıaında, bu itten anlı. 
yan anlamıyan ameleler kullanılma
"'• çapa ve diğer hizmetlerin vaktin
de veya layikiyle yapılmaması yüzün 
den o aene bu gibi tütün ekicileri bii 
yiik bir buhran geçirdiler. Bundan ta 
biatiyle hakiki tütiinciiler de zarar 
gördü. 

Bu Y&Ziyet üzerine &'eçen aene ö
tedenberi tüliin elı:ıın rençherlerd"ll ihti
yatlı davrandılar, az ektiler, fakat ge 
çen sene inhisar idaresinin piyasaya 
müdahaleli tütüncülerimize cesaret 
verdi. Bu yiU:d- bu &ene ekit ve is
tihsal geçen aeneye niabetle yan yarı 
ya :rü!<aeldi. 

Aydın lulıisarlar bapnüdiirlüğü 
mıntakaamda ne eaki ne yeni mahsul 
satılmamıt tütün yok gibidir. Eski ae 
ne mahsullerini inhisar idııreai tama 
men satın almqtır. 

Yeni ""- malı&ullerinde yüzde el 

Aydın köylerinde 
AYDIN, (Milliyet) - Aydm 

Halkeri köycüler tubeai komitesi 
heyeti lşıklr, Arapkuyusu ve Şev
ketiye köy~rine giderek hu köyle 
rin sıhhi,- içtimai ve zirai vaziyet
lerini tetkik etmitler, köylülerle 
konutmalar yapmıt'ar ve ,uher>in 
teşkil edeceği Nümune köyü için 
tetkikatta bulunmuflardır. 

tisini kumpanya ve hu.uai müeasese
ler yiizde 2G tini de inhisar idaresi 
sat~ almıştır. Kalan yüzde 5 te pey 
albna alınmıt. fiatlerde 25 ili 80 ku 
ruf araaındadır ki, tütüncülerimiz bu 
fiatlerden çok memnundurlar. 

Şimdiye kadar tütün alım aatmım 
da bir uaul Yardı. Ve müstahsil bun 
dan çok zarar görürdü. Meseli bir a
lıcı bir müııtahaile ait bir parti mal
dan bir k.ıunmı seçer, buna bir fiat 
verir, alır, kı.lan kıamm aatılmaıı müa 
tahsil için büyük bir zorluk teşkil e
derdi. Pazarlıkta tekerrür eden is
konto Ye Ukarta niabetleri ekseriya 
teslimde satıcı aleyhine değitirdi. 

Geçenlerde Sökede bir tütüncü
den itilmittim. Tütün alan bir tücca
ra arzolunan nümuneye verilen fiata 
aa.mı razı olmazsa, ayıı.i ırün ikinci 
bir müraoaatta daha &§ağı bir fiatle 
kartılatırmıf. inhisar idaresi iki .sene 
dir bu ticaret oyunlarının tamamen 
önüne geçmif ve piyasaya müstahsil 
yerine hakikaten hiikinı ve niznn ol
muıtur. 

Temaa ettiğim her müatahail inhi
sar idareaiııin bu kıymetli yardım n 
müzaheretinden ıükranla bahsetti. 
Buna misal olarak Aydm Başmüdür
lük anbarmda yalıuz bir parti mal bu 
lunduğunu, bunun da pey altında O· 

lup geçenlerde müstahsilin ortağiyle 
anlaf'IJl\amaamdan alıcrya teslim edil 
mediği anlaıılmııtır. 

Bu hal Türle tütünciilüiünün kemi 
yet ve keyfiyet itibariyle inlı:iıafmı 
temin etmekte olduğu &'İbi, alıcıların 
çoğalmaamı intaç etmektedir. Nete. 
kim bu aene Aydında yeniden bir çok 
tütün alıcılan gördük ki, buna Cüm 
huriyet idaremizin Türk çiftçisini yük 
aeltmek ve Türk mallanna yabancı 
piyasalarda layik olduğu mevkii ver 
dinnelı: huauaunda aldıiı tedbirlerin 
ehemmiyet Ye isabetini tebarüz ettir 
mektedir. 

Çankırı belediye
sini teftiş 

ÇANKIRI, (Milliyet) - Çanla 

n Belediyesini teftit maksadiyle 
mülk-iye müfettişler:nden Cevat 

Bey bir hafta evvel tehrimize gele 

rek Belediye itlerini teftite batla. 

nu9br. 

Köylümüz, mahsulün bqma 
hela kesilen bu muzır hayvanlarla 
mücadele için hükUmetin gö·ter
mekte olduğu esaslı alakadan 
çok memnun olmaktadırlar • 

lzmir belediyesinde bir aylık 
faaliyet 

934 senesi tubat ayında lzmirde 
bet yangm çıkmıtbr. 933 ıenesin
de ayni ayda 12 yerde yanım çık
mışb. 

Son ay zarfmda 215 genek, 465 
kilo noksan ekmek, 708 kilo kaçak 
et müsadere edilmittir. 

Esmer ekmek imal eden dört ki· 
fİ, nokaan ekmek çıkaran bet fı
rıncı, sokağa pis su akıta alb kiti, 
arabasını ehliyetsiz sürücülere te .. 
lim eden sekiz ki9i, otomobili faz. 
la sürerek halkın üzerine çamur 
sıçratan iki toför, tecziye edilmiş-
lerdir. • 

79 gıda maddesi belediye kim
yahanesine tahlil için gönderilmit 
ve 9 dilenci dilence evine aevke
dilmittir 169 köpek itlaf edilmit
tir. 

Ka11ıy:ıkadada 294 köpek ve 14 
kedi öldürülmüftür. 

Belediye fen heyetince lzmirde 
ki sinemalarda yangına kartı buı 
tedabir ittihaz edilmittir. 

Gemlikte menenjit 
GEMLiK, (Milliyet) - Gem

likten menenjit füphesi üzerine 
yedi ha$ta Buraada Ahmet Vef.k 
Pap. Hastahanesine gönderilmit
tir. Bunlardan ikisi ölmüttür• Bet 
hastaya menenjit tethi.ai yapılmıt
tır. 

Gemlikte hasta çıkarılan evle
rin kapılanna tehlike kağıdı ya
pıftmldı. Merkez ve Gazi M. Ke
mal mektebi çocuklarile birlikte 
bütün halk için ilk tedbirler alın
dı. 

Belediye hekimliği meneııjit
ten korunma çarelerini bildiren 

ROMA, 15 .A.A. - M. Dollfua rela
katindr Avusturyarun Roma sefiri ve hal 
yamn Viyana sefiri olduğu halde dün 
İtalya krallarının mezari ile meçhul as
kerler mezarmı ziyaret etmiştir. 

kağıtlar dağıtmıfbr. 
da M. Mouasoliniyi ziyaret ebniıtir. Mü- l •-.,....--==--===--=-------=....----.---........... ----.....,-• 
li.kat samimi olmllf Ye uzun siinnüttür. ı 
Sonna Siyam Kral .,. Kraliçesi, tarihi 
mahalleri ve abideleri ziyaret etmişler

dir. Oiıleden sonra Si1am Kral Ye Krali
çesile M. Dollfus n M. oGemboea M. 
Mouasolini ile birlikt'e Tor di Kinton f. 

M. Moussolini öğle vakb V enedik ••· 
rayında Avusturya baıvekilini kabul et. 
mittir. Mülakat pek samimi olmuş.tur. 
M. Dollfua aaat 18.JO da Vatikanda Papa 
tara! rodan kabul edilmitllr • 

Siyam Kralının ziyaretleri 
ROMA, 15 • A.A. - latelani bildiıi

yor : Siyam Kralı dün V enedik sarayın-

podorunda Ye süvari mektebinde ve za. 
bitlerin at talimlerinde hazır bulunmuı
lardrr. Misafirler halk tarafından hara
retle allaılanmıılardır. 

Bugün 16 Mart 
(B''' 1 inci ııalıIIede) 1 

şu ile batlarmı eğdikleri zaman ya 
kın bir mazi ile kartıla.p.caklar ve 
bu mazinin verdiği mülhit dersi ha 
brlayacalr.lardır. 

ihtifal pregranu 
Bu&'Ün yapılacak olan ihtifalin 

Proırra.nu tudur: 
16 Mart ıehitleri ihtilali her ..,. 

ne olduğu gibi bu sene de 16 Mar~ 
cuma günü Eyüpte tehitliklerde 
afaiıda yazılı pl"Ogram dahilinde 
de yapılacaktır. 

1 - Meruim -at 15 te Müftü 
efendinin okuyacaklan türkçe bir 
dua ve tehitlerin ruhuna ithaf olu
nacak Fatiha ile baılıyacaktır. 

2 - Halk lırkau ve evi namına 
Nakire hanım, tehir namına Galip 
Bahbyar Bey ve &'ençlik namına 
T~ Tale.be b~liğinden Zeki Bey• 
ler bırer hıtahe ırat edeceklerdir. 

3 - Aakeri muıı:ika matem hava
sı çalacaktrr. 

4 - Bir onbaıı kumandaamda 
bir manga manevra fitenııi ile üç 
defa havaya alet edecektir . 

5 - Kıtaat ve mektepler duruı 
suretile geçit reuni yapacaklardır. 

6 - D"vctlileri götürmek üzere 

köprünün Haliç iakeleainden biri 
saat 13 te Ye diğeri aaat 14 te iki 
.,.apur kalkacaktır. izdihama mahal 
kalmamak Üzere herkesin ellerinde 
ki davetiyelerde yazılı olduğu aa -
atteki vapura binmeleri rica olu . 
nur. 

• • e 
Milli Türk Talebe Birl.ifi Umumi 

Katipliğinden: 
Bugün toplanacak olan 16 Mart 

14>hitleri ihtifaline ittirak İçin bü -
tün arJı:adaılann saat 13 le köprü
nün Haliç iskelesinden kalkacak 
hususi vapurda bulwunalan rica 
olunur. 

• • e 
Halkevindenı 
16 Martta yapılacak ıehitler ih

tifaline, adresleri m&IUnı olmadığı 
için davetiye yerine kabul buyura -
rak lstanbulda bulunan Türkiye Bü 
yük Millet Meclisi azalan beyefen
dilerin teıriflerini rica ederiz. 

Halkevinden: 
16 Martta yapılacak ıehitler İh· 

tilaline lstaobulda mOYcut hayır ce 
miyetleri ile meıleki Ye içtimai ce
miyetlerin idare heyetleri azalan -
nın tetriflerini nca ederiz. 

KURBANINIZI 
Yahut 

PARASINI 

TAYYARE 
CEMiYETiNE 
YERiM 

~~ 
KARDEŞLER ;Göklerimiz pek çok tayyare isteyor. Bu i~ bo 
~ün hiç para etmeyen deri ve bağırsaklarla başa çıkarılamaı 
Kurbanlanmızı canlı olarak yahut kurban alacağımız parayı 
tayyareye vermeliyiı . Eğer ba~lı ba~ımıza bunu veremezsek bir 
kaçımız toplanıp bu İ$İ yapmalıyız • f 

YURT BUNU BilE EMRfDiYOR. 



- - - - ---- -

Süt 
veren 

annelere Fosfatlı Sark Mal Hülisası Kullanınız sütünüzü arttırır 
Çocukların kemiklerini 

Kuvvetlendirir 1386~ 

1 iş ve işçi 1 
Milliyet bu ftitunda İf .,,., İfçi iıti· 
:ıı.enlere tauauut ediyor. lı ve İfçi 
iıti:y.nler bir mektupla lı bür~ 
mıua müracaat etm•liılirler. 

iş aranıyor 
Takibat işlerinde kullanılacak daktilo 

~ilir bir memura ihtiyaç vardır. Yatacak 
J•ri temin edilecektir . Sultanahmet 
tramvay caddesi No. 38 tahriren müra
caat. 

ZA Yl - 22259 nmııerolu - ciizda· 
IUIDda kullandığım tatbik mübüriim kay
lıoldu. Hükmü yoktur, Samal!ya caddesi 
157 numarada merhum Halil elendi la
m Repde (14560) 

GAİP ÇOCUK 
Dün başı açık ııiym ceket ayağında 

kısa boz pantalonlu ve ııiyah çorap ve 
lastik beş yaşında Cemil bin Aziz i • 
simli çocuk kavbolmuıtur. Bulanların 
Tophanede Karabaş mahallesi üçüncü 
dere sokağında Cafer Çavu§Un 6 nu • 
maralı hanesinde Pederi Aziz Efendi· 
ye bildirmeleri insaniyet namına rica O· 

lunur .. 

HUKUK GAZETESi 
3 ncü nüshan çılmıııtır. 

Her hukukçu, her doktor okumalıdır. 

Fiyab 100 kuruıtur. (14533) 

Dr.HORHORUNI 

Çocukların Sevgilisi 
İŞ KUMBARASI 

Yavrunuza vereceği:ıiz en 

gllzel ve faydalı 

BAYRAM 
hediyeıidir 

..... ._ ........ ._ ... ~ 
VAPURCULUK 

TORK ANONiM ŞiRKETi 
lST ANBUL ACENT ALICI 

Liman Han, Telefon: 22925 

Karadeniz yolu 
SADIKZADE 1 ~·P~~:rı 
P A Z A R günü saat 20 de Galata 
rıhtımından kalkacak. Gidiıte Zongul· 
dak, lnebolu, Ayancık, Samsun, On· 
Ye, Ordu, Gireson, Tirebolu, Görele, 
Trabzon ve Rizeye. Dönüşte bualara 
ilaveten Of ve Sürmeneye uğrar. 

4500 LiRA 

1 Eminlinll Valide kıratanesi 1 
1 
_.,. yanmda ~ (13732) -..1 
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7.AYI- Fatih askerlik ıubesinden aldı· Bir KOHl.NOR IST ANBUL iKiNCi iFLAS 
MEMURLUCUNDAN 

Deniz yolları 
iŞLETMESi 

A-teleri ı Kankiy ~ ... nakdi teminat verip ayda 75 lira Üc· 
retle veznecilik anyorum. Şelızadeba
tmda Türk Lisesi son sınıfta No.88 
L. Sahip efendi va11lasile "Vezne" 
rumuzuna mektup yazılman. (1452!>' 

ğim terbiı tezkereıini zayi ettim. Yeni- Tecru .. be . 
ıini alacaiundan eolrilİlı.İn hükmü yok-

u 
tanıtır 

tur. Cibali, Oıküpl6 malıalleııi Aralık so
kak No. 6 hanede 317 doğumlu Hasan ................. , ... oğlu Mustala. ( 14532) 

• 

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

Büyük ikramiye 200e000 liradır 
Ayrıca: 25.000, 20.000, 15.000, 10.000, 5.000 

liralık ikramiye ve 50.000 liralık bir 
mükafat vardır. 

Gedikpaşada Jandarma 
Sabnalma Komisyonundan: 

Kartal Maltepeainde yeniden yapılacak Jandarma Ge
dikli Küçük Zabit Mektebi kapalı zarf usulile yaptınlacak ve 
kapalı zarf münakasası l Nisan 934 pazar günü saat 15 te ya
pılacaktır. Talipler şartnameyi keşifname ve pilanlan görmek 
üzere istedikleri vakit pazarlığa iştirak İçin de gösterilen gü
nün muayyen saatinde ilk teminat makbuzile Komisyonumu
za müracaatları. (1015) 1450 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Büyük Pangaltıda Ak Baba ve afet sokaklarmm birleş 

tiği köşede kain yeni 12,14 Te 66 numaralı üç dükkan bede· 
li naklen ve defaten verilmek şartile 18-3-934 Pazar gunu 
s71at 12 buçukta açık arttırma usulile satılacağından isteklile· 
tin muhammen kıymeti olan 1200 liranın yüzde 7,5 nisbetin 
de pey akçeleriyle müracaatları. (R) (894) 

Sümer Bank Umum Müdürlüğünden 
Halen Rusyaya ıtajiyer talebe göndermek mevzuubahı de

ğildir. Bu aibi bir karann ittihazı halinde keyfiyet gazetelerle 
ilin edileceğinden beyhude y~re mllracaat edilmemesi alikadar-
ların malumu olmak iizere ilin olunur. (1116) 1489 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı Satınalma 

Komisyonundan: 
1 - Gümrük Muhafaza teşkilatı için 1600 metre hi.ki 

fUhk elbiselik kumq 18-3-93 4 Pazar giinü saat 14 te lstan
bul Gümrük Muhafaza Baş Müdürlüğü binasındaki Komis 
yonda pazarbkla satm . almaca ktır. 

2 ·- istekliler tasdikli ~artnameyi her gün 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 mektuplarile gelmeleri. (1200) 

1530 

.................................................. ~ 
Ecnebi memleketlere i'iden tüccar ve seyyahlara 

Banka Komerçiyale İtalyana 
Sermayesi: 700,000,000 (hıtiyat akçesi : 580,000,000 Liret) 

Trauellen (Sen-ahin ,elıleri) aatar 
Liret, Frank, lngiliz · lirası veya Doları Frank olarak aatılan 
bu çekler aayesinde nereye gitseniz paranızı kemali emniyetle ta
'ır ve her zaman isterseniz dünyanın her tarafında şehirde otel· 
lerde vapurlarda, trenlerde . b';1 çekleri en küçük tediyat için 
nakit makamında kolayılıkla ıstı~al ed!bilirainiz. Travellers çek. 
!eri hakiki aahibinden batka kımsenın kullanaınayacağı bir 

tekilde tertip ve ihtas eciılmittir. (5999) 
1217 

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

1339 

Diş macunu 
Difleri iyi temizler, aiJzda gfizel koku bırakır. İdeal bir 
macunı!ur. Sirkeci Mfıhnrrlu zade H. 18 (14514) 

TICARET iŞLERi UMUM MODORLOGONDEN : 
30 ikinci T qrin 330 tarihli kanun hükümlerine göre tescil edilmit olan 

ecnebi Bankalarından (Bahri Sefit Felemenk Bankası - Banque Hollandaiae pour 
La Mediterrane) ıirketi bu kere müracaatla bankaıun aktif ve pasifini (Ho
laatae Bank üni N. V.) ye devreylediği cihetle J.J.934 tarihinden itibaren faali. 

yetini tatil eylediğini bildirmiJtir. Mezkur Banka ile alakası bulunanların (Ho
lantse Bank Uni N. V.) ye ve icabında Is ('anbul Mıntakası Ticaret Müdürlüğüne 
müracaatlan lüzumu ilan olunur. (13352) 1230 

Nafıa Vekaletinden: 
Irmak - Filyos hattının Irmaktan itibaren (186+000) 

(228+ 500) üncü kilometreleri arasında bulunan Irmak 10 un 
cu kısım İnşaatı kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 
Münakasa 2-4-934 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 15 te 
Ankarada Nafia Vekaleti müsteşarlık makamında icra edile
cektir. Taliplerin cari seneye mahsus ticaret odası vesikası ve 
teminatı muvakkatelerile birlikte aynı gün ve saatte komİs· 
yonda bulunmaları laznndır . Talipler bu husustaki şartname 
leri Otuzar lira mukabilinde Ankarada Nafia Vekaleti Leva 
znn dairesinden tedarik edebilirler. (1108) 

1487 

1 DEVLET DEMlRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 
. idarenin muhtelif mağazalarında mevcut olup tip hari 

cı çıkarılarak satılmaama karar verilen perçin çivisi, cıvata 
kupilya, vida, alat edevat, Ele kb'ik malzemesi ve saire yüzler 
ce kalem malzemeden H. P. Mağazasımnmevcudu aynen 
ve diğer mağazalarmkiler de tablo halinde nümuneleri top
lanmış ve taliplerin tetkikine amade bulundurulmuştur. Mü 
zayed 24-3-934 tarihine müsadif cumartesi günü saat 9 da 
başlıyacaktır. Arzu edenlerin her gün H. P. mağazasına 
müracaat edip malları görebilecekleri ve müzayede günü de 
hazır bulunmaları ilan olunur. (1225) 

idaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan dosya 
do~abı, Gıliseı:Dı., normal çelik talaş, keten izole boru, robe
roıt ve roberoıt tutkalı ve saire gibi (35) kalem muhtelif eş· 
yanın 21-3-934 ÇarşamLa günü saat l 1 de pazarlığı yapıla-

caktır. isteyenlerin mezkur saatte mağazaya müracaatla tahrİ· 
rE'n teklifte bulunmaları ve nıağaza dahilinde asılı listede 
(X) ~aretli malzeme İçin nünıııne getirilmesi ve nüm\Ole
siz tekliflerin kabul edilmiyeceği ilan olunur. (1224) 

Devlet Demiryollarmm bitişik hallan üzerinde ha
len tatbik edilmekte olan trenlerin kalkış ve Van§ saatları 20 
mart l 934 tarihinden itibaren değişecektir. 

Yeni tarifelere göre Ankara - Haydarpaşa arasında Ana 
dolu sür'at treninden başka çıkarılan yolcu treni Haydarpa
şadan saat 15 te kalkacak, Ankaraya 8,43 te varacaktır. Hay 
darpaşa • Adapazar arasında da sırf bu kısım için ayn bir tren 
yapılmıştır. 

Ankaranm Sıvas - Samsun, Balıkesir ve Mersin • Ada
na ile olan doğru münasebatı her güne çıkarılmıştır. Bu mü 
nasebetle Haydarpaşa ile Sıvas - Samsun arasında her gün 
tren olacağı gibi haftada üç gün de yataklı vagon ve ucuz 
fiatlı ~em~ furgon bulunacaktır. Haydarpaşa -Adana ara
sında ışletilen yemekli furgon lağvedilmiştir. 

Ankaranm Toroa sür'at treni ile olan münasebah hafta
da iki $!'Ün Kayseri Ulukışla üzerinden temin edilmiştir. 

Fazla mali'imat İçin İstasiyonlarımıza müracaat edilmesi 
muhterem halka ilan olunur. (1214) · 

'·----~E~V~K~A~F_.;.;.M~O~D~IR~l~Y~ET~l::...,:IL~A~N~L~A~R~l----11 
Kemer Burgaz ve Bahçe köy camii şerifleri müezzinlik

leri Demirci köy camii şerifi İmameti, mülhak vakıflardan 
Galata' da Bektaş ef. Camii şerifi imameti, mülhak vakıflardan 
Ortaköyde teşrifatı Mahmut ef. Camii müezzinliği, Üsküdar 
da pa~a limanın~a Silahtar Abdürrahmaıi paşa müezzinliği ni 
~~betı Karadenız buğazında -poyraz kariyesi camii müezzinli
gı, Beylerbeyinde Abdullah ağ a, camii müezzinliği. 

Baladaki cihetler için 7 .4.934 cumartesi günü saat onda mü 
sabaka imtihanı yapılacağından talip olanlann nufus tezkere 
si ve askerlik vesikalarile Tevcih kısmına müracaat eylemele-
ri. (1223) -

İFLAS SATIŞI 
Bir müflise ait Beyoğlun!a is

tiklal cadd ... ~inde 238-240 numara· 
lı mağazada mevcut tuhafiye efyaai 
sergi halinde satılacaktır. lateyen
lerin 18 Mart 1934 pazar günü •e 
anı takip eden günlerde sabah saat 
10 dan itibaren akşam saat 6 ya 
kadar mahalinde hazu bulunmaları 
ilan olunur. 

KINOPRIN 
KAŞELERi 

Baı, diı ve romatizma ağnları, 
Grip nöbetlerinin, hanımların 
mutat ıanalannı gideren •• ani 
teılr EDEN YEGANE lllçbr. 
1- 1 O adetli anhala jlannı her 
"Czaneden arayınız. 

M. Hikmet Tevfik [141951 
1431 

... BLAUPUNKT 

RADYO 

Tal. 42342 - Sirkeci Müıw.n..te 
H- Tel. 22740 

Ayvalık sür' at 
yolu 

SEYYAR •apuru 17 Mart 
CUMARTESİ 18 de Sirkeci 
nhtmıından kalkacaktır. (1216) 

Mersin yolu 
lNEBOLU vapuru 18 Mart 
PAZAR onda Sirkeci rıhbmm 
dan kalkacak. Gidifte Çanakka
le, lzmir, Küllük, Bodrum, Ro
dos, Marmaris, Dalyan, Fethi
ye, Kalkan, Ka,, Finike, Antal
ya, Alanya, Anamur, Merain'e . 
Dönütte bunlara ilaveten Tqu
cu, Kuşadası, Gelibolu'ya uğra
yacak yalnız Anamur'a uğramı
yacakbr. (1217) 

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

Şartnameaini görmek ve 'daha 
fazla malfunat almak isteyenler 
her gün saat dokuzdan On seki
ze kadar idaremiz levazım Şefli
ğine müracaat etmelidirler. Pa
zarlık 16 Nisan 934 Pazartesi gü 
nü saat On bette yapılacaktır. 

(875) 1343 

lstanbul asliye birinci ticaret 
Son model 1934 mahkemesinden : 

Bütün dünyayı işitir. Dilli Zade Rebia, Semina ve Sa-
N. ve s. NlHA T adet hanımlapn müttereken tahtı 

Galata, Karak&y Palas (144l7) tuarruflarmda bulunan aafi 294 
tonluk Misakı Milli vapurunun lı· 

- tanbuldan Ama.araya hamulesiz ola 
tş ve p ARA .-.. ı rak esnayı st?.erinde 9, ıo ,ubat 934 · 

&ecesi fırhna aebebile Kefkende ka 
sermayesi olanlara kazançlı it veri· raya oturmauna müncer olan ha· 
yonız. Her türlü it bilenlenı sermaye 
veriyorus. Posta pulile beraber lotan· diseye mütedair tanzim kılınan de-

bul poeta kutusu 447 niz raporunun tasdiki mezkur ge· 

(14462) 

__ ... BON041m
Her türlü bonolarla emlaki mazbuta . ' yurtluk, ocaklık vesikau alır satar ve 
oaı.nak istemeyenlere emlak "" an.zi " 
lır, Balıkpazar Maksudiye Han No 35. 
Uğurlu zade M. Derviş. (14448) 

154:.! 

lıfanbulcla Bahçe Kapuda Yeni Volto 
Hanında 5 Nmmrada DiKilik ve dit alat 
ve ecı-ati tiaıretile müatagil Rafael Fa· 
raci ef-.linin Konkordato akli için müh· 
let itaai talebile vukubulan milrac:aatı Is· 
tanbul icra hakimliği tarafmclan kabul e

dilerek Komİlerlik vazifesini ifa etmek· 

!iğim tlıkarriir etmiı olduğundan : 
1) Rafael F araci efendiden alacai• 0 • 

lanlann alacaldannm müspit veııiblarla 
birlikte 21 Marf 1934 tarihinden 9 Nisan 
1934 ııoribiııe kadar 20 ııün zaıimda saat 
17-18 arumda Iatanbul Atir efendi cad-
desinde Basiret hanında 24 Numanlı 
yazıhaneye miiraca t ederek alacwklamu 
kayit ettirmeleri ve bu müddet zarfında 
alacaldarnu lra:;it ettinnmÜt olanların 
konkordato müzakeresinden hariç 'bırakı. 
lacaklan. 

2) Alacaklılann 10 Ni.~ 1934 
ı1arihinden 19 nisan 1934 tarihine kadar 
on gün zarfında -,r 17 • 18 arasmda mcz 
kur yazıhaneye muracaatla alacak veıİ• 
ı.aıannı tetkik edebilecekleri. 3) Ala· 
ealdaruu kayit ettinnit olanların 26 Ni

san 1934 Pertenıbe günü saat 15 ı.ı mez. 
kur yazihanede vukubulacak alaca~•· 

Jar toplantısına gelmeleri ilan olunur. 
Konkordato Komiseri: Abdülhak Kemal 

(14562) 

7.A YI - Tekaüt maatmıa ait tatbik mü
hürümü kaybettim. Yenisini çıkaraca. 

ğnndan eskiıinin hükmü yoktur. Kurtu
luş Sinemköy lntirah aparl~manı No. 2 
Hayrünisa. (14519) 

mi süvarisi Mustafa ,!ley tarafından 
talep edilınit olmakla deniz Tica
reti kanununun 1065 inci -ddesi . 
mucibince bu itle alakadar herke
ain raporun alınması için tayin edi
len 24-3-934 tarihine müsadif cu· 
martesi günü aaat 14 te mahkeme· 
de bulunabileceği ilan olunur. 

(14528) 

1 Aakeri fabrikalar ili.nlan 1 
Bakırköy barut fabrikaları 

ihtiyacı için 10:15 ton Adana 
pamuğu mübayaa edileceğin
den taliplerin şartnameyi gör
mek için Pazartesi ve Perşem· 
be günleri ve münakasaya gir· 
mek Üzere 9 Nisan 934 Pazar· 
tesi günü saat 14 te barut fab
rikalarında satınalma komisyo. 
nuna müracaatları. (1212) 

* * * Bakırköy Barut fabrikaları 
muhafız takımı efradının iaşe· 
leri için aşağıda cins ve mıkta
n yazılı4 kalem erzak ile mez· 
kfır takım hayvanlan için 2000 
kilo arpa pazarlıkla mubayaa e 
dileceğinden vermek isteyenle 
rin 22 Mart 934 Perşembe gü· 
nü saat 14 te Barut fabrikala
rında satınalma komisyonuna 
müracaatları. (1213) 

Kilo ' 
50 Zeytin yağı ' 

100 Makama 
100 Kuru Fasulye 
100 Toz Şeker 

2000 Arpa 

Umumi Nefriyat ue Yazı lrleri 
Müdürü ETEM iZZET 

Gazetecilik ue Matbaacılık T. A. S. 


