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FIATI 5 KURUŞTUR 

Muvazeneli bütçe 
Son •eneler zarfında hükiimetleri 

•n ziyade menul eden mesele bütçe
lerin tevzinidir. Fransız hükUmeti a • 
tağı yukarı senenin on ayını bütçenin 
lovzini için lizım gelen kanunların 
l•nzimine ve bu kanunların Meclis -
!en geçirilmesine tahaia eder. Masraf 
ıle varidat araamda bir müvazene bul 
llıak her memleket için en güç bir me
!ele halini aldı. 

Türkiye cümhuriyeti bütçelerinde 
llıüvazene artı),; mali hayatımızda bir 
•ıı'ane olmuftur. Birçok büyiik devlet
lerin bütçeleri açık verirken ve bir çok 
devlet bütçeleri de istikraz ile kapa· 
'>ırken, Türkiye cümhuriyeti daima 
bııaıraflarmı varidatına uydurmağı, 
)ani ayairnı yoraanına söre uzatma
lı bir mali umde olarak k.hul etmiı
tir. Bu sağlam Maliye siyasetinin ne • 
liceai, Türk paraamm bugün dünyanın 
en ıağlam paraları arumda bulun -
ına11dır. Frank 1926 aeneainde kıym• 
linin beşte bmne indi. İngiliz Hraar 
1931 aenesinde kıymetinin yüzde kır· 
lunı kaybetti. Geçen aene dolar da ay
ııi ni•bette •ukut etti. Halbuki Türk 
Paraar on aeneden beri hiç bir paranm 
IÖıtermediği iatikrarı arzetmektedir. 
'I' asarruf günü münaaebetile irat etti
ti nutukta Muhterem Bqvekil lanet 
Paşanın •Öylediği gibi, "Ne mutlu ce
l.inde Türk parası olana" 

Hükumet birkaç haftadan beri ge
lecek senenin bütçesini hazırlamakla 
'lleşguldür. Ankaradan gelen haber -
ler, yeni bütçenin 175 milyon lira ka
dar olacağını bildirmektedir. Anlatı • 
lıyor ki cümhuriyet hükümetlerinin 
l.ütçeleri aşağı yukan bu rakam üze• 
)'İnde karar kılınıttır. 1931 bütçesi 
186 milyon idi. 1932 mali ıenesi zar
fındaki varidat ve maaarifimi:ı 170 
lnilyon üzerinde karar kıldı. Gelecek 
~ne de bu iki rakamın •aaali•i ola -
•ak demektir. Dört b.. Mıne, qağı 
hlkan ayni rakam üzerinde durabil -
ınek le bir hükiimet için muvaffakı • 
)et telakki edilmek lazımdır. 

Filhakika her Mınenin bütçeaini ka 
Pıltma.Jc için Türk halkı bir takım yeni 
ınükellefiyetlere katlanmak mecburi • 
)etinde kalmıştır. Ancak müvazene te 
"'1ı: İn etmek için bir hükümet üç yol ta-

ip edebilir: 

1 - Maaarifi azaltır. 
2 - istikraz yapar. 

1 
3 - Varidatın arttırılmaaı için çare 

er bulur, 

. Masarifi azaltmak mümkün değil -
.dır. _çünkü bu, esasen haddi aaıari:re 
ınmıttir. Bir hükWnetin vatand&1lara 
... e memlekete kartı bir takım vazifele
r~ vardır. " Buhran seneleridir. Fevka
lade zamanlardır, para yoktur,, diye 
l.u vazifelerden bir kıamınm ifaaı baş
lı:ı,~ zamanlara talik edilebilir. Fakat 
ır kısmı talik edilemez. Bir kıanıının 

da fukalide zamanlar olduğu için ba 
krılmaar lazımdır. Yapılacak işlerin 
"•tari haddi para ile ifade edilince 

l
l'7o veya 180 milyon liralık olduğu an 
"Jılmaktadır. Katki paramız oba da 

daha çok i~ler yapabilsek. Omıanlı 
~Pera.torluğundan cümhuriyete harap 
Qıl' vatan intikal etmiftir. Bunu imar 
t~ek, timendiferlerini yapmak, maa .. 
>ifi tamim ederek milli vahdeti teşkil et
"ıek, Ü&telik bir de aanayi kurmak. 
11,;;;ıar kolay kolay başarılır işler de -
lildir. Fakat aala münakata edilemez 
~i lüzumlu işlerdir ve behemahal devci tarafından yapılmaaı li.zımgelen 
~•erdir. Devlet halka ve memlekete 
li.rşı bu va:.ifelerinde ihmalkar dav-
••~ - h .. .. amıyacagına nazaran er sene yuz 
)•tıniş, yiiz ıekaen milyon lirayı bul • 
'-'~k lazundır. Yukanda itaret ettiği • 
~z gibi, bu, bazı hükUınetler tarahn
~~'! ist.i~raz .!le t"'!'in ediliyor. Ancak 
·~•JJJ. ıçın boyle bır çareye müracaat 
~k, paramızı kıymetten d~ürebi -

1• • Para bir defa ıukut edene etYa 
;Ylltlan yükselir. Mernur eline ~eçen 
1 •ra ile bugünkü kadar efya salın a· 
,•ıııaz. B!na~nale:ı:h mün.~ene ve buh 
)aıı vergılerı §ekimde tedıye edilmi • 
~ •": mikdar par~ .ln.ymetindeki ıukut 
.:.tıceainde kendılığınden tediye edil
~~ olur. Rantiyer olsu~, memur veya 
li il tahdem olıun, her ınsan bugiin e
~1e geçen para ile yarın ne satın ala-

1 ~eğini bilmek ister. 

~ liunun içindir ki hükUnıet, her ıene 
~~ilk bir bütçe yapabilı~ek için halka 
t~ takım yeni mük~llefıyetle~. tahmil 
~ lllelctedir. Evvelkı aene muvazene 
••ı· . b h .. k .. ••ı, ceçen sene u ran vergısı on .. 

. ,,. ... Filhakika bunlar alır vergilerdir, 
'.i "'°•le paranın aatınalma kabiliyeti -
-., "ı,de yükıeldiğini nazarı itibara al
•ı" lazımdır. Oç aene evvel yÜz lira 
~t: memur bu sene mı;aela yetmi.! beş 
ı.,./" lira alıyor. Yanı maaş ve ucret 
~. ı.~ Yüzde yirmi, yinni beş niabeti'!
tı) ır tenezzül vardır. Buna mukabıl 
~;,~ fiyaı!arında ve kiral~rd:' '!,;. ay'!i 
loı.·ı· tte hır tenezzül oldugu ıddıa edı
'ıı-1 •r. l'ara nihayet bir mübadele va-.. ~•ı ld • - .. ı· _..,_t, 0 uguna göre, dun yuz ıraya 
il.,~· aldığımız efyayi bugün yetmi§ 
11.tı •raya satın alabilirsek düne ni•
'••~ b11gün arada ehemmiyeti! bir 
,. İıt~0ktur. Biliyoruz ki bu kaıdeler· 
"ti, 1'nalar aranıp bulunabilir. Ancak 
~ı.,,~alar vardır diye kaidenin sakat 

~•ı ı· •2nn gelmez. 
'il Ciirnhu . M ı· . . f .. 

~l'y· . rıyet a ıyesının vas ı mu -
ttdil",'~.rn~te1:'.azin, is.tikrazsız bir büt 
>oı; · . •Ilı mucadelenin muvaffakı -
~kJ;~~ın bütün malını milli teklifler 
~i loh. e veren millet, elbette gene ken-
ııı,11 •.n'.' 0~an bu mali umdenin tabak 

"'•lıta'Çın ıcap eden fedakarlığı yap
n kaçınmı}·acaktır. 

Ahmet ŞUKRU 

- tedbir alındı. 
Sahip ve Başmuharriri : Sürt Meb'uau MAHMUT 

9 uncu sene No. 2894 PERŞEMBE 1 MART 1934 Tel. {Müdür: 24318, Yazı it leri müdürü: 24319. 
• idare ve Matbaa : 24310. 

Bütçe Tamamen Mütevazin Olarak Hazırlandı 
Hariciye nazırları mayısta B. M. Meclisi 

A k · d ) ) Bugün açılıyor 
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~ 1934 bütçe layihası bu 
~ sabah Meclise verilecek 

n ara a top anıyor ar MisakmetniMecliste;Fırka 
Yunan Hariciye nazırı fırka liderlerine divanı bu sab~toplanacak 

misak hakkındaki izahatını bitirdi 
M. Venizelos'un bugünkü içtimada fırka reislerine 

bazı tekliflerde buluna_cağı söyleniyor 
Balkan miıakı • 

inızaıı, misakı im .. 
za. eden Türkiye, 
Yunaniatan, Yugoa· 
layYa ve Romanya. 
arasında Balkan •i 
yaaetinde ukı bir 
tefriki mesaiyi i • 
cap ettirmekte ol • 
doğundan dört dev 
Jet Hariciye nazır

lan gelecek mayıa 
ayında. Balkanlara 
müteallik mesaili fYI. Yevtiç 
görüşmek Üzere içtima edeceklerdir. 
ilk Balkan miaakı konaeyinin Ankara• 
da toplanmaaı mukarrerdir. Bu sebep· 
Je Yunan Hariciye nazırı M. Maximoa, 
Yugoslavya Hariciye nazırı M Y ev -
tiç ve Romanya Hariciye nazır; M. Ti
~leacu mayıs ayı ;ı:arfında Ankarayı 
zıyaret edeceklerdır. Balkan miıakı 
henüz, imza eden devletler tarafııı _ 
dan teodik edilmemi§ olmakla betaber mi 
sak hükmen meriyete gimıit addolunmak 
tadır. Konseyde müzakere edilecek 
meaail hakkında henüz bir ruzname 
tanzim edilmeınittir. Ruznamenin ya
kında tanzim edileceği haber veril • 
~e.ktedir: Di~er taraftan Hariciye ve· 
~ Tevfık Rıittü ~eyin Romanya Ha
rıcıye nazırı M. Tıtuleacu'nun Anka _ 
raya vaki olan ziyaretini iade iç.in 
Bükreıe gibneai de mevzuu bahistir'. 
Yalnız bu seyahatin Balkan misakı 
konseyinden evvel mi veya sonra mı 
yapılacafı henüz malum defildir. 

Tevfik Rüştü Beyin, M. Tituleacu ile 
birlikte yakında M.,.kovaya gideceği 
hakkında, Bulgar menabünden veri • 

(Devamı 6 ıııcı sahifedt) 

• 

M. Titüle.ko Makırimos 

M. l! eni:ıeloır 

lzmirde 12 dilsiz suikast 
töhmetile tevkif edildi! 
Bura~~n .. g!~e_n k?.f~.le ~radaki mektep 

mudurunu mu oldureceklerdi? 
Dilsizlerin sekizi İstanbuldan gitmiştir dördü de 

İzmirdeki dilsizlerdendir ' 

• 

Dilsizler Cemiyeti Reisi Süleyman 
Sıtrı B•y 

lzmirden bildirildiğine göre, latan. 
bul~? gel~n ıekiz ve lzmirde bulunan 
4 dılsız adlıyece tevkif edilmiıltrdir. 

Bunlann lzmirde loulunan dilıiz mek
tebi müdürü Necati Kemal Beyi öldür
meği tagarladıklan ıöyleniyor. Kendi. 
!erinin tabancası vannı1 . 

Dilsizler evvela mektebe gitmitler 
Necati Kemal Beyi aramıtlar, fakat b~
lamamışlaı-dır. Yapacaklan hidiaeyi j. 
dare müdürüne itiraf ettikleri ıöylenil-
mektedir. 

Dilsizler müdürün mektebi fena ida
re ettiğini iddia etmektedirler. lzmir
de bu meseleler pek garip görülmek • 
tedir.,, 

Dün tebrimiz dilsizler cemiyetinden 
yaptığımız tahkikata göre, dil • 
sizlerden Hayri, Nurettin Sa • 
lahat~n , Kemalettin, Küçük Mugtafa, 
lsmaıl !Jakkı, Ahmet, diğer İsmail Hak
kı, N~rı E!endiler - ki on kişidir • bun
d~n hır muddet evvel lzmire gitmişler· 
dır. 

Bunlardan Iımail ve Küçük Mustafa 
efendiler bir hafta evvel şehrimize dön
müılerdir. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Yukarıda: Profesör Lipman dün Hasekide ilk açıı der&ini verdi. 
Aıağıda:: Dünkü bahaı haııası herkesi gümtıe ııe parklara rıkar., :r &ıı •• 

Meclis ruznamesi 
ANKARA, 28 (Telefonla) - Fır

ka divanı yarın saat on yedide katibi 
umumilik dairesinde toplanacaktır. 

Mecliste neler görüfülecek? 
ANKARA, 28 (Telefonla) - Büyiik 

Millet Meclisinin yarınki ruznamesi ha

--
---
= 
= 

Bütçe yekunu geçen seneye nazaran 
3,306,000 fazlasile 173, 780,000 lira 

Maliye Vekilinin beyanatı 

zırl~nmış.tır. Fransız 
pirlamentosunda 130 
mebusun . bir Türk 

. = ANKARA, 28 (Telefonla) - Hü
kumet 1934 bütçe layihasını ve mer· 
butu cetvelleri yarın sabah Büyük 
Millet Meclisine tevdi edecektir. Ye-· • ,Fransız grupu teı -

kil ettikleri hakkın -
dairi . telgraf ruzname
ye dahildir. Ve yarın

. ki toplanhda okuna -
caklır. Devlet Şurası • 
nin daavi daireıinden 
kazai mahiyette sadır 
olan kararların Büyük 
Millet Mecliıinc bo -
zulup bozulmaması 
hakkında muhtel;t en· 
c:ünience hazırlanan Kazım P§. H z. 
mazbata ruznamenin 
baılıca maddelerinden birini te§kil et· 
mektedir. Bundan baıka ruznamede 
vakıf, akar \'e arazinin ve · mahıulleri
nin ne suretle icar ve idare edileceği .. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

İ~giltereye filosu 
Az geliyormuş! 

----
-
-
----
--

ni bütçe projesi 1933 bütçesine niı

betle 3 milyon 306 bin liralık bir faz
lalık nrzetmektedir . 

Ancak temin edilen bu fazlalık 

önümüzdeki ınaJi sene için dairelerin 
iıtedi~leri fazla tahıiıatı ve bazı za- · 
ruri ihtiyaçları karJılayamadığından 
Büyük Millet Mecli•inde varidat büt
çesini takviye edecek yeni bazı ted
birler aranması ihtimali kuvvetli --= dir. = ~ 

~ 

Bu hususta bir kıımı hükümet ta
rafından da yapılması ihtimali bulu
nan muayyen tekliflerin fırka gnı • 
punda müzakere ve bir karara bağ • 
!anması pek mümkündür. 

Nitekim hükUmetin müvazenei u
mumiye kanunu layihasile yarın mec
lise vereceği ve muhtelif vergilerin 
niıbetlerinde yapılması teklif edile • 
cek tadiller ve kısımlara dair buluna-

Maliye vekili Fuat B. 
intizaren hazırlanmamıı oıniaaı bunu 
göstermektedir. 

Amiral Beatty bahriyenin cak kanun ıayihalarından gayminin 

kuvvetlendirilmesini istiyor = fırka grupunda verilecek kararlara 

Vergi bakasını ve yeni ae11enin 
vergi tahıilatmı tahrik edecek yeni 

(Devamı 6 nc.ı aayıfada) 

LONDRA, 28 (A.A.) - Amiral •ınınııııııııııııııııııııııııııuıı ıntmnııınnınıııımw 
Kont Beatty lngiliz bahriyesinin tez - ~ 

yidi lehinde bulunınut ve demittir ki: H k k ı ki•• b •• •• t 
"İngiltere .hük~eti sila~sızla~~a u u çu ar u unun e-

huauıunda bır mııal verebılmek ıçın . 

kendi filosunun tetkilatında o kadar kk •• ı •• • d -h· • ı· k" 1 k • mu un tenzı at yapmıttır ı mem e e 
tin emniyeti tehli~ .. altın~ diişmüıtü~. şe u une musaa e e 
Londra m.ıah• 1esıle lngıller .. ye verı
len harp gemil~~i adetlerinin yüzde 
nisbeti filodan beklenilen hizmet ile 
~~tiyen münasip değildir. Bu sebeple 

Amiral Beatty 
1935 de t.-ı>lanacak Londra konfe • 
ranaında b

0

u manialardan kurtulmamı 
zı temin ebnek icap eder. 

Recep Bey 
Cümhuriyet Halk Fırkası umumi ka· 

tibi Kütahya mebusu Recep Beyin bu 
ayın on beşine doğru ıehrimize gele • 
ceği haber alınını~tır." 

Recep Bey, üniversite inkılap enı • 
titüsünde inkılabımıza ait derslerine 
başbyacaktır. 

Maarif Vekili 
Hikmet Bey cumartesi 
günü lstanbula geliyor 

Dün şehrimize gelmesi beklenen Ma
arif vekili Hikmet Bey Ankaradan ha
reketini bir kaç gün için tehir etmiş .. 
tir. Aldığımız malumata göre vekil B. 
cumartesi günü şehrimize gelecektir. 

Oniveraitedeki inkılap enıtitü•ünün 
kü§at resmi pazar günü gaat 5,30 da 
yapılacaktır. Hikmet Bey ilk dersi pa
zar günü akıamı verecektir. 

--·----, 
Behaettin Şakir 

Beyin bıraktığı vesikalara göre 

İttihat ve Terakki 
Yakında Milliyet'te ..._ ____ ~ 

Klüp, Baronun temin edemediği 
· ihtiyaçları tatmine çalışacak 

bazı 

Barodan ayrı ola
rak kurulmaarna te 
ııebbüa edilen (Hu
kukçular klübü) a
vukatlar arasında a 
U.ka ile karşıla.1 -
mııtır. Klübün ida.· 
re heyeti tetek.kül 
elınİf ve hükılmetco 
verilen beyann:ıme 
üzerine reımi mü • 
•aadesi almmıttır. 
Klüp Karaköy Pa
)aata bir daire tu • 
tularak muvakkat Esat B. 
merkez ittihaz edilmittir. Klübün asıl 
merkezi için Beyoğlunda (Yeni Klüp) 
binasının teminine teıebbüs olunmu§ -
tur. 

K1üp idare heyeti, pazartesi günü 

'Kenan Omer 'B: Emin Ali B. 
ilk toplanhsını yapacak ve reis ile i -
kinci reiı, kitibi umumiyi ve muhase
beciyi seçecektir. 

Klübe dahil olan azanın mikdarı 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Hapis ve sürgün! 
Limon kralı ve arkadaşları hapis 

sürgün cezasına çarpıldılar 
ve 

Limon Kralı Diyamanai OenJi mahkemede .... 

Limon kaçakç.ılığile maznun limon. 
kralı namı verilen Diyamandi Yan•kakı 
arkadaıı Muçaki ve bunlara yardım 
etmekle auçlu gümrük memurlann~8!' 
Arif ve Ali efendilerin muhakem~lerının 
dün gümrükte ihtisas mahkeme!ınde ~on 
celsesi yapılmış ve karar tefhım edıl
miştir. 

Bu cc1ıede maznun vekilleri hazır 
bulunuyordu. Mahkeme salonu fevka
lade kalabalıktı. Hatta samiin salon • 

dan koridorlara taşmı§tı. Bu meyanda 
piyasanın tarunmıt &İmaları göze çar
pıyordu. 

Karar büyük bir sükun içinde okun
du. Samiin üzerinde kararın bıraktığı 
tesir bütün yüzlerde okunuyordu. 

Uzun müddettcnberi devam eden, 
le,·hit edilmiş davaların karan şudur: 

"Diyamandi ve Muçaki efendilerin a ... 
ralarında suç ortaklıl;ı mevcut bulun· 

(Devamı 6 :ncı sahifede) 
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!!ergün bir yazı 

Münasebetsizliklere dair 
Münasebetsiz neleri sorar, neleri anla
mak ister, kimlere nelerden bahseder? 
Münasebetsiz insana göz göre vapur kaçırtır! - Tramvayda 
beleşten gazete okur.- Yolda durdurup cigaraamı yakar.
Olur olmaz şeyleri sorar.- Gazeteye bedava vefat ilini 
yazdırtır ! Avusturya Nazileri hakkında mahalle 

bekçisinden malUnıat almağa kallaşır ... 

Bazı münasebetsiz hallerimiz 
vardır ki, nasıl zıria tevil götür -
mez .e, bunlar için de hiç bir maze 
ret ileri ıürülemez. Münıuebetsiz -
lik, müna1ebet1izliktir ! Me1ela, Bo 
ğaz'çinde oturuyonunuz. Son va -
pura ancak iki dakika vaktiniz var. 
Kotar a-dım Köprüye doğru yürür
ken biri önünüze çıkar: 

- Vay efendim; tükür görüttil
ğümüze ... Nereye böyle? 

Acele elinden kurtulabilmek Ü -
midi~e: 

- Vapura ... Vapura ... diyip yo
lunuza devam etmek iıteniniz. Fa 
kat, münasebetliz ıizi kolunuzdan 
sımsıkı yakalar: 

---; Dur canım •• Acele etme! Va
pur daha kalkmaz ... 

- B;r dakika var, yok.. Aman 
kaçırmıyayım ! 

- Korkma kaçırmazıın. 
Ayak üstü zaruri bir çene yarrtı 

hatlar: 
- E ••. Daha ne var, ne yok ba 

kalım? 
- iyilik, güzellik... , 
- Dün bir yazını okudum! 
- ..... 
- Ne olur. Bir gün de fU bizim 

mahalleden bahıet ! Aylar var ki 
çöpçü uğramıyor. 

- Pek\ • • • Peki ••• 
- Evi bilirsin. Etyemezde .... •o 

kağında .... Aklına eserse, gel de 
bir kahvemizi iç! 

- Gelirim ... 
- Ama kuru vait istemem. Mut-

lak gelmeli ... 
- Gelirim, dedik ya .... 
- Hadi gülegüle ... 
Fakat ıiz merdivenleri hırsınız

dan adeta ağlaya ağlaya inersiniz. 
Çunkii son vapur, çoktan iskeleden 
ayrılmı,tır. Gece karanlığında ver 
elini Maslak yolu ... 

Yahut ta tramvaydasınız. Gaze
tenizi acmı• okuyorsunuz. Derken, 
enıe kökünüT.de yapı.kan bir çift 
göz peyda olur. Görmeden hiase -
ders iniz k : gazetenin karii ikiletti. 
Canınrz srkılır. Fakat nezaket ica
bı , b ir •ey diyemezsiniz. Herifte 
de •urat mahkeme duvarı... Siz 
mühim bir haberin yarısında iken: 

- Pardon, der... Gazeteyi az 
müsaade eder misin:z? 

"'lüsaadenin azı, çoğu olmaz. 
BAi\ manası, "para.smı verdiğin 
b t C '...sen okuma... Bırak ben 

a tta•, d ı . . 
keci nhtııı. emf' .. t.ır · 

me,hurdur: 

-----• Tekerleği bana 

1 Cildiye ~: ... Ben ne yapayım? 
- !:ıurütüver ! 
Bu da ona benziyor. 
Soğuk bir kı• günü... Kar, lapa 

lapa yağıyor. Sımsıkı giyinmifıi -
niz. Boynunuzda sargı, el'nizde el 
diven .. Hızlı hızlı giderken, biç ta 
nımadığ.ınız bir adam, kırk yıllık 
ahbap gibi önünüze çıkar: 

- Affedersiniz, efendim, saate 
bakar mısınrz? 

Sizde saat olduğunu ke,feden b~ 
zatın arzusunu yerine getirmeseniz 
de olur. Fakat, nezaket i.cabı, hi -
tırını hot etmek lazım.. Paltoyu, 
ceketi çözer, eldiveninizi çıkarır 
saati söy!er'>iniz. Acele bir itini~ 
var. Ağzınızda cigara, giderken 
b r göğüs darbesi: 

- Ne var? 
Ne mi var? Beyefendi, cigarası

nı yakacak! Derhal durmalı. Ciga
rayı uzatmalı ki, o da rahatça tük
rüklerini yüzünüze .'1çratarak, ken 
d cigarasını sizin cigaranızın ate
tinden yakım! Bir kutu kibritin iki 
kuruta satıldığı lstanbul şehrinde, 
cigarasını baııkaıından yakan böy. 
le nice eh'idil vardır .. 

Sinemadasınız. Film'n heyecan
lı bir sahnesi ... Hasta bir kadın, ö
lüm döteğinde koca!ma itiraf edi
yor: 

- Ben, birini sevdim!.. 
Derhal sağ tarafınızdan bir ses: 
- Vay alçak kadın ... 
Sonra, bunu s'ze de tasdik ettir-

mek için: 
- Değil mi Beyefendi? 
Cevabınızı beklemeden: 
- Efendim ... Zamanımızda ah

lak bozuldu. Bendenize kalırsa, 
böy!e filmleri çoluk çocuğa göster-

i . ' meme ı... • 
Daha sonra, muhavereyi uzatmı' 

olmak için: 
- Tıpkı bu filmdeki gibi bir 

vakaya, rastladımdı. Yirmi be' se· 
ne kadar oluyor. Gene böyle iffet-

ıiz bir kadın, ölürken kocasını al
dattığını itiraf etmitti ! - ...... . 

Yeni bir elbi1e yaptırnufıınız. 
ilk giydiğiniz gün; birkaç münaae 
betlizden dinleyeceğiniz sözler: 

- Hanıi terziye yaptırdın? 
· - Fili.ne& terziye ••• 
- Y akur biraz pot olmu9, ga • 

liba ... 
- Rengini neye böyle intihap 

ettin? Solukça göründü bana •• ! 
- içinin astarı da pek iyi de -

ğil ... 
Yahut ta: 
- Fena olmamıt .. Biçimi botu

ma gitti. Ben de bir kat umarla -
mak iıtiyorum, seninki takaitle de
ğil mi? 

- Tak:ıitle ... 
- Beni prezante et te bir kat 

elbise de hana dikı=tı ... 
- Kefilin var mı? 
- Yok ... Sen kefil oluver!. Bi-

lirsin ya, batakçılrğrm yoktur .. 
Gazetede otururken haber verir 

ler: 
- Sizi biri görmek istiyor! 
Bakarsınız. Hiç görmediğiniz 

bir zat: 
- Falan Bey siz mi.siniz? 
- Evet .. Buyurun .. 
- Efend'.m ... Küçük bir ricam 

var. 
- Estağfurullah ... 
Bendenizi tanımazsınız. Fakat 

üç ıene ayni mahallede oturmuf • 
tuk. Nasılsa görütmek mümkün ola 
madr. 

- Bir emriniz mi var? 
Bu sefer, sıra ona gelir: 
- Estağfurullah .. Arzettiğim gi 

bi küçük b ':r rica.. Bizim kain bira
derin süt dayısı, sizlere ömür dün 
gece vefat etti... Gazetei alinize 
münarıip surette bir teyler yazıver
seniz ... Adreı te fU ... 

- Hay hay ... Yalnız ... 
- Merhum, cidden ahlakı haae-

ne sahibi bir zattı. Fukara perver
Jiği ile tanınmıfh. ilanda, birkac 
cümle ile bundan da bahsedilse .. , 

- Ba9 üstüne amma ... 
- Artık, bu kadarcık bir şeyi 

sizden beklerim. lntallah buyurun 
da görüfelim ... Evce pek arzuluyo 
ruz amma, 9.ındiye kadar nasrlaa 
mümkün ol&madı. Müsaadenizle e
fendim .. 

O gittikten ıonra, sizi bir dü,ün
ce alır. Vefat ilanları, gazeteye be
dava girmez. Hiç tanımadığınız 
eski bir komtunun hii.brı için, ah •u 
kör olaaı nezaket, en atağı be9 lira 
verm.ği göze almaktan batka ça
re yok! .. 

Münasebet.iz için zaman, me • 
kan kaydı yoktur. Münasebet•iz, 
tanıdıkla tanımadık arasında bir 
fark gözetmez.. Rastladığı yerde, 
raatladığı adama, aklına gelen mü 
nasebetsizliği yapar. Otomob'line 
bindiği fOförden günde kaç para 
kazandığını, bir ayda kaç insan çiğ 
nediğini öğrenmek merakına dü • 
ter. Tramvay b':letçiaine kumpan -
ya aleyhinde atar, tutar. Avustur • 
yadaki Naziler hakkında mahalle 
bekeçisinin mütaleaıına müracaat 
eder. Ekmekçiye harıl harıl, bele • 
diyeyi çeki,tir'r. Sehir meclisi aza
sına Eyiihe ne vakit tramvay itliye 
ceğini sorar! Münasebetsiz adamla 
rın çenesi, testereye dönen kör bir 
jilet u·•turasına benzer. Vay saka
lını böyeller'nin eline verenlere!. 

' M. SALAHATTIN 

Galatıısaray ceza karar
larını yerinde buldu 
lSTANBUL, 28 (A.A.) - Geçen 

cuma günü Takıim ıtadyomunda ya • 
pdan F enerbahçe .. Galataaaray maçın· 
da çıkan müessif hadise dolayıaile Js. 
tanbul mıntaka11 futbol heyeti tarafın
dan her iki takunda gürültüye karııan 
futbolcular için bazı kararlar verilmi• • 
ti. x 

Galatasaray bugün mmtaka riyase
tine müracaat ederek futbol heyetinin 
ceza kararlanru yerinde bulduğunu bil
uı5ı ~ıpvuııo ızV•!l! •ıcı 5!'{ <>A l!UU!P 
c~ goren Galatasaraylı oyuncular hak
kındaki karar bu suretle katiyet kazan. 
mıştır. 

Adana koşu yeri 
ADANA, 28 .A.A. - KofU yerin· 

de halkımızın koıulan muntazam ve 
rahat bir surette takip edebilmelerini 
tf"min için umumi meclisimiz tribün .. 
ler yapmak üzere on bin liralık bir 
tahsisat kabul etmiştir. Bu bütçe la&· 
dik edilir edilme:ı: derhal İnfaata baş· 

' lanacaktır. 
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HARİCi HABERLER 
İngiliz işsizleri 
Meclise sokulmadı 

--o-

Bir hadise çıkmaması için 
sıkı tertibat alındı 

LONDRA, 28 (A.A.) - ltıizler 
meselesi avam kamarasında ıiddetli mü
nakaıalan mucip olmu§tur. Bir mebus 
baıvekilden iııizler heyetini kabul et .. 
memekle onlan neden kendisile temaı 
imkanından mahrum bırakbğını sonnu§
tur. Başvekil, hük\imetin teJrii her tür
lü salahiyetleri haiz meclisle temasın kafi 
olduğu cevabım vermiıtir. 

Bir mebus ta protestoda bulunarak 
bu aözün bir cevap tetkil edemiyeceği
ni söylemiı, kararından vugeçmuini 
iıtemittir. 

Diğer bir amele mebusu iısizlerin 
taleplerini ya batyekile, ya bükümete, 
ya uıun kamara11na arzedecek bir ça· 
re buluncaya bdar müzakerelerin tehi
rini istenaiıtir. 

Amele fırbu melıuslarmdan bir so
funun söz aöyleıneai muhtemel oldu • 
fundan miizakeratın sabaha kadar sür
mesine İntizar edilmektedir. 
Mecli'.in içinde ııe dıfında tert:bat 

LONDRA, 23 (A.A.) - A,,am ka· 
ma.~;m , iııizler namına murahhas bir 
heyetin ?rtunba günü parlamentoya 
kabul edilmeüni mübeyyİn Bucbanen 
leklifini 52 reye karıı 270 rey ile red· 
detmiıtir. 

Müzakerat eına11nda fevkalade ihti
yat tedbirleri ahnmııtır. Her tarafta 
•sa:rit ve intizam memurları iki ve hat• 
ta üç misline çıkarılmıttır. 

Parlamento binasının ahaliye açık 
olan kunnlannda ve koridorlarda müte
addit aivil polisler gezmekte idi. Hınca 
hınç dolu olan localarda dahi sivil za. 
bıta memurlan bulunuyordu. 

Avam kamaraıımn civar sokakların
da ayni veçhile tertibat alınınııtı. Par· 
lamento kapmndan içeriye girmek iıti· 
yenler ııla bir sorguya çekilmekte ve 
ismini verdikleri mebuı tarafından ka
bul edilınediklen takdirde derhal uuk· 
laıtınlmakta idiler. Bu suretle her tür· 
lü hadisenin önüne geçilmittir. 

Stavisky 
Soygunculuğu ----Tahkikattan meraklı neti
celer çikacağı anlaşılıyor 

PARIS, 28 .A.A. - Fransız kabine· 
sinin içtimaını müteakip neşredilen 
tebliğde deniliyor ki : 

" Adliye nazın M. Cheron, Staviski'
ye müteallik davaların tecili sebeple
rini tahkike memur komisyon namına 
M. Lescouve tarafından verilmiı olan 
rapor münderecatıru kabineye arzehniı .. 
tir. . } 

Müddei umumi M. Pre11ard'a bava· 
le edilen bu raporda beyan edildiğine 
göre Sen mahkemesi reisi,, meıu]iyeti 
mucip ağır mesleki hatalar iflemittir. 
Buna binaen, adliye nazın, M. Preıııard 
r temyiz mahkemesine nakil ve M. Pail
he'i müddei umumi naıpeden 3-2-934 
tarihli kararname ahkamını feıheliyen 
yeni bir kararnameyi reiıicümhura İm· 
za ettirmİ!tİr. 

Yine reisicümhurun imzasına arzoJu .. 
nan diğer bir kararname ile de Pariı 
mahkemesi müddei umumilerinden M. 
Gomien, baıka vazifeye nakledilecek o
lan .M. Presııard'rn. yerine Sen mahke
~eıı müddei umumiliğine nakledilmif'" 
lir,. · 

Çeklerden utilade edenler 
BA YON, 28. A.A. - M. Darius ve 

Bonnaurc'nin avukatları, mütekkilleri· 
nin muvakkaten tahliyesini talep et • 
miılerdir. Bunlann bu talebi ıüratle 
tetkik edilecektir. 

Bu sabah, Stavıiki tarafından çeki· 
len çeklerden istifade etmiş olan bir çok 
kiıinin isticvap edilebilemeleri için İı· 
tinabe emirleri iıdar olunınuıtur. Bu 
kimseler arasıncla evvelce isimleri ıÖy· 
lenen bazı ıabıiyetleT, ezcümle Pariı· 
te aleyhlerinde kanuni takibata ha§lan
mıı olanlar vardır. Bundan baika Vi
yana aktrislerinden Matmazel Rita 
Gorgez'un da istinabe yolile dinlenme
si istenecektir. · 

Bugünki vaziyete nazaran, sabık na
zır M. Dalimier'in pek yalanda Bayon 
a celpedileceği muhakkak görülmekte
dir. 

Bir teııkil daha 
P ARiS, 28. A.A. - istintak hakimi

nin verdiği müzakkere üzerine Staviıki .. 
nin avenesinden Gillbert Romagino bu 
sabah tevkif olunarak hapiıhııneye ya
tırılmıtbr. 

Bu1gar kralı Berlinde 
BERLIN, 28 (A.A.) - Bulgari• • 

tan kralı Boria bu sabah Berline vasıl 
olmuf, istasyonda Bulgar sefaret er .. 
karule protokol müdürü umumisi tara
fından karıılanmıttır. 

Bulgar sefaretinde bir ziyafet veri· 
lecek ve bunda baıvekil muavini Fon 
Papcn ile bazı nazırlar hazrr bu • 
lunacaktır. Kralrn şerefine Bul· 
gar ıefaretindo bir ziyafet verile • 
cektir. 

SOFY A, 28 (A.A.) - Kral Boris 
ile sabık A vuaturya ve Macllristan 
kraliçesi Zita ve Arıidük Otto'nun 
ııörü,müş olduklarma dair bir kısım 
ecnebi gazetelerinde intişar eden ha. 
vadislo:ı·i sureti katiyede tekzibe Bul. 
gar Aıaıuı aal&hiyettardır. --

ltalyada terfi eden 
prensler 

ROMA, 28. A.A. - Stefani ajansı bil
diriyor: Veliaht, Piyade ferikliğine Dük 
d'Oaste, tayyare mirlivaliğına Dük de 
Spoleto, Bahriye mirıılaylığına, Dük de 
Piıtoia ile de Bergamo da piyada mirli
valığına terfi etmiılerdir. 

"Sulh istiyoruz, 
Fakat kuvvetliyiz,, 
Japonlar sulhçü görünüp 

gizliden hazırlanıyorlar mı? 
MOSKOVA, 28 .A.A. - Tasa a• 

jansından : Sovyet Rusyanın Japonya. 
nın Japonya ve Mançuri ihtilafları· 
na müteallik olan siyaseti, Sovyet 
Ruayanm iktisadi ve askeri kuvveti
nin fevkalade artını§ ve beynelmilel 
vaziyetin ıon derece resanet kesbet• 
miş olmasına rağmen, katiyen değiı
memiştir. Ruıya, evvelce olduğu gibi 
timdi de kendi hudutlarma. ve men• 
laatlerina hürmet edilmek ıartile Ja. 
ponya ile arasındaki bütün münaziün 
fih meselelerin müılihane surette hal
ledilebilecefi kanaatindedir. 
Eğer zahirde mıulihane bir takım 

manevreler çevriliyorsa tatbikat bu 
manevreleri meydana çıkaracaktır. E. 
ğer tatbikat muılihane bir aiyaaetin 
ı.a,Iangıanda buluaduium\lzu göstere• 
cek olursa boa si,..ıet Moıkovaıla 
Sovyet - Japon münuebatının a • 
cele bir ıurette 111abı saha • 
ımda miiulıeret görecek büınÜnİ· , 
yet bulacM:tır, Jzyutia diyor ki : 

Gerek Sa.yet efkin umwniyesi ve 
gerek cihan efk&n umwniyeJi, iıtik-
balde tahaddüı edecek vukuatı bü
yiik bir dikkatle takip edecektir. Zi· 
ra Uzak Şarkın dei>"l, bütün cihanın 
aulhü buna bağlıdrr. 

Habsburgların 
Avdeti 
Fransız mahafili bu ihtimal 
hakkında ne düşünüyor? 

PARIS, 28 (A.A.) - Diplomasi 
mahafili Habisburg hanedanının tekrar 
saltanat makamına getirileceği haberle
rini ciddi telakki etmemektedir. Bu ma· 
hafi! acele hüküm vermekten iıtinkif 
etmekte ve böyle bir meselenin siyaıi 
müşküller ibdaı edeceği kadar Viyana 
ve Budapeşte hükumetlerinin evvelce 
vaki taahhütlerine de menafi bir hare
ket yapılmıı olacağı söylenmektedir. 

Viyana ve Pe1te hükumetleri Habis
burg hanedamnrn tekrar tahta getiril· 
mesinin sulhun esaslarına mugayir ola
cağını kabul etmiıler ve 4 ıubat 1920 
ve 1 nisan 1921 tarihli mektuplarile ta· 
ahhütte bulunmuılardı. 

Bir arıidük i•mi de meıızuu bahis 
BALE, 28 (A.A.) - Alman istih

barat bürosu bildiriyor: 

Bir talmn şayialara göre Avustur• 
yanın müstakbel federal reiıliğine se
çilecek olan Artidük Eugenein yakinin
de bulunanlar, Arıidük yebniı yaşında 
olduğunu ve 1919 tarihinden beri u • 
mumi hayattan temamile çekilmit bu· 
vazifeyi deruhte etmeye pek mütema
il olmadığını beyan etmektedirler. 

A11111turyada sükun var 
VlY ANA, 28. A.A. - M. Dollfua Reu 

ter ajanıınrn muhabirine yaptığı beya .. 
natta ıon havadislere nazaran Avuıtur .. 
ya .. Almanya hudutlarında ba>:t hadise
ler çıktığına dair olan rivayetleri tekzip 
etmiştir. Hudut mrntakaları da dahil 
olduğu halde A vusturyanın her tara• 
fında tam bir sükun vardır. 

Avusturya hükumeti yalnız yukarı 
Avusturya dahilinde umumi asayiıi mu
hafaza etmek gayesiyle muavin kuvvet· 
leri o sahada harekete getirmiştir. Bu 
münasebetle yukarı Avusturyamn son 
ihtilalin merkezini teıkil ettiğini unut· 
mamak icabeder. 

Üç Bulgar 
Moskovada --Almanyada kalan meb'uı 

T orgler öldü mü? 
MOSKOVA, 2S. A.A. - Tu ajan

., bildiriyor : Dimitrof, Popov, Ta· 
nev'ü Moıkovaya gelmek Üzre Alman
yadan hareket ettikleri haberi geç a
lınınıt olmasına rağmen Bulgar ihti
lalcilerinin gelmekte oldukları der· 
hal ıayi olmıq ve fabrikalar, müesae· 
seler murahhaalan önde bayrakları 
ve muzika olduğu halde tayyare mey
danrna gitmiılerdir. 

Tayyarenin muvasalatından çok ev 
vel Komentern'in Manouils.ki, Khorin 
ve Peckert gibi ileri gelen fahsiyet
leri ve fabrikalarla müe»eseler mu .. 
rahhaılan meydanda toplanmıı bulu
nuyorlardı. Tayyare tam saat 7 de 
meydan üzerinde görünmüı ve horra 
nidalariyle karşılannıı§ ve yavaş ya
vaş yere irunittir. 

Dimitrof ve arkad&§lan yorgun ve 
hitap bir halde ııörüvorll\rdı. D;mitrof 
ruşça olarak yalnız "arkada,lara ıe• 
Jamu diyebilmif, &Özlerin gerisi alkıt· 
lar arasında işidilememiştir. Bulgar 
ihtili.lcilen otomobille tayyare mey
danından aynlmışlardır. 

LONDRA, 28. A.A. - Reuter A· 
jamı bildiriyor : Bulgar ihtili.lcisinin 
Almanya tarafınadn tahliyesi lngiliz 
matbuatında umwniyetle eyi karşılan· 
mıştır. 

Deyli Telgraf gazete•İ bu tahliyeyi 
geç kalmıı bir adalet hareketi ola
rak tavsif etmekte ve ihtili.lcilere kar 
fi tatbik edilmit olan muamelenin u
zun seneler nefretle ve nazi]ere kartı 
istikrahla tehattur edileceğini yaz. 
maktadır. 

Nevehrronicle 8'azetesi, Torgler'in 
ak•betinin ne olacağını ıonnakta ve 
mumaileyhten artık ıağ olarak hahse
dilebileceğinden §Üphe etmektedir. 
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Devlet demirgolları memurları bir 
sigorta sandığı teşkilini istigorlaa 

_AN KA.~A, 28 (Tele/onla) - Deıılet Demiryolları memurları Baf· 
ııekaelte muracaatta bulunarak lnhiıar idareleri memurları isin 
yapı~~n. . şekilde . ke'!dileri_ için .. d~ bir . ~igorta sa_ndığı 
~eı~ılını. teme'}nı. etmışl~rdcr .. lnh·sar idarelerı sıgorta sandıgı pro 
ıesı Malıye ııekaletınde tetkık edilmektedir. Projeye göre ıandık için 
memur ma(Jflarından yüzde dört terli edenlerin ilk terli zamlarının nu
lı, idarenin bütçeye maaı ııe ücret olarak koyacağı m/kdarın yüzde be· 
fi, memur ve müstahdemlerden ceza olarak kesilecek paralar serma -
ye teıkil edecektir . • 

Tefsiri istenen maddeler 
ç.\N KARA, 28 (Tele/onla) - Müvazene ııergüi kanununun birin

ci madduinin bqinci fıkrasını tadil eden 1932 müııcu:enei umumiye 
kanununun 40 ıncı maddeıile 2114 sayılı kanunun ikinci maddesinin 
telıirini hükumet bir tezkere ile Meclisten ütem~tfir. 

11 liradan az yetim maaşı alanlar 
AN KARA! 28 (T elelonla) - On bir liradan daha az yetim maap 

alanların harcırah kanunu hükümlerinden iıtilade edip petmiyecekle -
rının tefsir yolile tayini hakkında hükiimet Meclise müracaatta bulun
muıtur. 

Dr. Reşit Galip Bey hasta 
.. ANKARA, 28 (Telefonla) -.Aydın mebusu Dr. Re,it Galip Bey 

:zatürreeden hastadır. Milliyet; muhterem doktorun pek az zamanda İ· 
yile,muini temenni eder. 

Ôlüm cezasına çarpılan kadın 
ANKARA, 28 (Teleonla) - Lüle Burgazın Büyükkarııtıran kö -

yünden Veli kızı SaJrih'n ölüm cezasına fCUpılmıuı hakkındaki ka -
rar tasdik için Meclise arzedilmi1tir. 

Maarif ıslahatına dair layihalar 
ANKARA, 28 (Telefonla) -Maarif vekaleti, Maarifte yapılacalı 

ıslahata dair olan kanun lôyihalarını hazıralmlf ve bu layihaların fi'rer 
suretini mütalealarını almak içi11 vekaletlere gönde!miftİT. Bu layiha • 
lar mektep programları, orta tedrisat muallimleri tefkilatı, panıiyonlar 
ve maliilin maaşlarUe ders ücretleri hakkındadır. 

Yararlıkları görülecek/ere mükô.f at 
ANKARA, 28 (Telefonla) -Hazerde memleketin asayişinde ya

rarlıkları görülecek jandarma ümera, zabitan ııe gedikli küçük zabitle
re verilecek mü_kalatlara dair hiikUmet Meclise bir kanun layihası sev
ketmek üzeredrr. 

Maliye Vekô.letiniu bir tamimi 
ANKARA, 28 ( A.A.) - Tah11ildar1 sandıkemini ve mutemetler he 

sabahnın kefalet kanununun mürakabe hakkındaki hükumetleri daire
sinde muhasipler tarafından miadında mürakabelerine azami dikkat e· 
dilmesi Maliye vekaletince tamim edilmi,tir. J 

Çin askeri he gelinin telgraf /arı 
ANKARA, 28. A.A. - Son dela memleketimizi ziyaret eden Çin 

askeri heyeti reui tarafından hariciye Vekaletine fU telgraf gönderil• 
miptir: 

Türkiyeyi terkederken memleketiniz, Gazi Hazretleri, ismet 
Paşa Hazretleri, Miifür Feıızi PQfa Hazretleri ııe zatiJeııletlerile Ze
kai BeylenJi Hazretlerine Çin askeri heyeti namına hayranlık ııe derin 
minnettarlığımızı arzetmeye müsareat eylerim. Şefinizin dehasını fır
kanızın baıardığı büyük eseri memleketinizin ütiklal harbinden eııııel 
geçirdiği ve m!?mlek~timizin bugütıkü hal~ne biraz benziyen kritik va
ziyetini hatıı'layacllk takdir edecek mevkıJe bulunduğumuza ki!nii:z. 
Türkiyede seyahatımız esnası~da kendileri~~ temas ettiğimiz kuman• 
dan zabitan ve kıtaata Ja takdır ııe te,ekkuratımızın iblôğına zati· 
devletlerinin yüksek tavasaütlarını dCerim. 

Ceneral Y AG CHIH 

Makedonya kongresinin kararları 
SOFY A, 28. A.A. - Bulgar ajar.sı bildiriyor : Makedonya kong 

resi bir çok kara!'lar ııerdikten sonra dağılmıştır. Ba kararlarda Yugos
lavya ııe Yunanıstan makedon;ııalıların bugünkü idaresi protesto edil. 
mekte, Balkan deııletleri arasında mukarenetin esaslı şartı olmak üze· 
r>e Balkanl~r~~ki bütün ekalliyetler için siyasi ııe harsi hürriyet hak. 
lar!~!" te'!1ını 11tenmektedir. Ayni zamanda sulh muahedelerinin ihdas 
ettıgı ııahım vaziyet üzerine büyük deııletlerin nazarı dikkati celbolun
makta ııe milletler cemiyetti misakının 19 uncu maddeıi mucibince 
Neuilly muahedesinin tadili talep olunmaktadır. Bundan maksat üç 
parçaya ayrılan Makedonyanın müstakil tek bir deıılet haline konulma
sıdır. 

Çekoslovakya da 
tahşidat mı yaph? 

LONDRA, 28 (A.A.) - Çekoalo ! 
vakyadaki askeri hareket hakkındaki 
,ayialara dair Londradan kendisine te 1 
lefonla müracaat edilen Hariciye na· 
zırı M. Benes bu ıayialardan fevka • 
iade mütehayyir olduğunu beyan et -
mit tir. Elyevın Prağda bulunan M. 
Benes Avusturya buhranı dolayısile 
herhangi bir askeri hareket veya tah§i 
dat yapıldığr rivayetlerini kat1 İ au.re:t· 
te tekzip hususunda Rot<;r muhabırı -
ne salahiyet vermiştir. 

Macaristanda bir casus 
şebekesi yakalandı 

PEŞTE, 28. A.A.: - Büt_ün Macaris
tan dahiline tumulu olan bır casusluk teı 
kilatı keş/edilmiştir. 

Zabita bu yüzden tevkif edilenlerin a
dedini bildirmemekle beraber bu adedin 
yükıek olduğu tahmin ediliyor. Resıni 
tebliğe nazaran mevkuriar meyanında 
her içtimai sınıftan kimseler vardır. Ca
suıluk ı.e,kilatının hedefi, Macariıtanın 
aıkeri kuvvetlerile, talim ve terbiye u .. 
ıullerini Öğrenip haber vermek idi. 

Hususi membadan alınan malumata gö 
re casuslar komşu bir memleket hesabı
na çalıtmakta idiler. 

ltalyada Faşist memurlar 
ROMA, 28 A.A. - M. Mussolini 

nin bir kararına göre bundan sonra dev .. 
let memurları vazifeleri başınoıı Faşi•t 
tetkilatındaki rütbelerinin iıaretlerini 
taııyacaklard<r. Bundan maksat rütbe· 
!erin derhal tanınması ve inzibatın te· 
yididir. 

Prens Puyi bugün tahta 
çıkıyor 

HSINKING, 28 A.A. - Prenı Pu· 
yinin yann İcra edilecek tahta çıkma 
merasiminden evvel tuttuğu oruç ve et• 
tiği ibadet hitama ermiıtir. 

Prens Puyi imparatorluk makamm• 
kuudunu müteakip (Huzur ve fazilet) 
man"una gelen Kang • Teh ünvanını 
alacaktır, 

Paris hadiselerinin 
mes'ulleri aranıyor 

PARIS, 28 (A.A.) - Altı ıubat va· 
kayii hakkında tahkikat yapmağa me • 
mur anket parlamanter heyeti, beraYi 
şehadet ihzar olunan memurların meı • 
lck icabı ıır saklamak mükellefiyetinden 
affedilmelerini temin ettikten sonra, diiJı 
öğle üzeri hararetle çalıımııtır. 

Heyet, yann, dosyaları, tetkik ede
cek ve gelecek hafta içerisinde ta!ıitle
ri dinliyecektir. Bunlar arasında sabık 
polis müdürü M. Chiappe de vardır· 

Esrarengiz yazılar 
PARIS, 28. A.A. - Firkateyn kapta· 

nı Fereud'nun kumandası altında bulu
nan Rigoult De Genuilley gemisi b~ri0 muhiti kebir ve uzak şarka müteveccıhc 
Lorient limanından kalkacaktır. Gemi~"' 
biri denizcilik ve isari alika propagaıı 11

" 

sı maksadiyle gönderilen, diğeri atef 
memleketi kanalları ile Paskalya ad•"';; 
da ahiren keşfedilen eırarıengiz yaz~ll 
tetkike memur iki heyet bulunmakta 1

" 
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Gazetelerimizde garip havadis 
~k bol değildir. Fakat araaıra 
~ladüf edildiği de vardır. Nete -
<ıın dünkü gazetelerde bir haber 
•tıtifar etti. Cezairden Ticaret oda
~.?a bir mektup gelmif, Bizden ö
•İi:ı: bafı istiyorlarmıf .. Ben Tica
tet odasının bu mektuba ne cevap 
'ereceğini bilmiyorum. Tabii ze • 
llıin ve zamana münasip bir cevap 
'~rir. Çünkü talep hakikaten garip
lır. Acaba Cezairdeki öküzler baf
•ıı mı?. 

O halde Cezairdeki öküzler 
~Yruklarile mi yerler, ve boynuz
•lrı sırtlarında mıdır? 

Bir ayy~ hakkında tahadet e • 
denlerden birisi hakime: 

- Efendim, ağzına rakı koy -
llıaz ... demi,, hakim de sormuf: 

- Burnile m~ içer?. 
Balıklar ve adamlar 

lnce sanatkar (Cemal Nadir) 
ltı Aktamda çıkmış bir karikatü • · 
tünden ilham aldım. Artist iki ki
tİyi Köprüden denize baktırıyor 
le birinin "yahu balıklar bile bir 
'ıraya gidiyorlar. Biz yolda biribi-
1İın.ize çarpıyoruz,, demesine mu • 
~bil öteki cevap veriyor: "Tabii, 
irader, biz balık mıyız? .. ,, 

Ben artistin yerinde olsam 
~il resmin yanına bir de sardalya 
~taundaki balıkları konufturur 
)e: 

-Yahu! Biz inaan mıyız, tram 
l\yda mıyız ki böyle sıkı,tırıyors-u 
~ll:ı: ... dedirtirdim. 

FELEK 
1. H. imzalı mektup gönderen 

4oriimfze: 
Mektubunuzu (Milliyet) aynen 

~earedecektir. Hürmetler efendim. 

Gayrimübadiller kararı 
bekliyorlar 

, Gayri mübadiller, J.tanbuldaki fira
l'i eırıJakinin istihkaklarma mahsuben 
l.•ndilerine yapılacak yeni bono tevzia
~na kartılık tutulması haklwıda heye
ti vekileden karar iıtihsalini beklemek
~dirler. 
lf·· Ankaraya ıiden üç kitilik heyetten 
Uınü Beyle Halil Paf'l ıehrimize av• 

~•t etmitlerdi. Heyetten Şahap Bey, 
ı.;: kararın çıkmasına kadar Ankara.da 
~emektedir, 
Cuınarteıi ıünü idare heyeti topla

l>a.c:Q ve lüzum görülürse heyetin diğer · 
IZllsı da tekrar Ankaraya gidecektir. 

Şirketten ayrılan 
vapurcular. 

do Vapurculuk tirketi idare meclisin • 
" ayrılan ve Ankaraya ıriden Tavil 

~de Hüseyin Bey ve rüfekası dün teh
lirtıize avdet etnUılerdir. 

Bunların lkboat vekileti nezdinde 
)'Plıklan teıebbüalere lstanbu1 • 
"- bulunan vekile! hukuk nıü
~>lrinin Ankaraya dönüıüncle va • 
lİ)'etin tetkik ettirileceği cevabı veril
~ttir. 

Gelecek seyyahlar 
ı~.ıı.tarbn dördünde Empreu ol Auı
'"1İa isimli vapurla limanımıza 150 aey
~-ı. ırelecektir0 Ayın 12 ıinde de Sta
~~dam vapurile iki yüz İngiliz aeyya-

gelecektir. 

Halkevinde faaliyet 
l lfalkevi kütüphane ve neıriyat fU • 
"ti ve halk dershaneleri ve kursları 
~i komiteleri dün akf'l!R toplana • 
~ :veni ıene faaliyeti programı etra-

da konutmuılardır. 
~eni sene için her ıube bir program 
lıi . !ayacak, bil&bara bu esaolar umu
~ . •dare heyeti toplanblarında takarrür 
liı-ilecektir. 

t BORSA 1 
U, Ban.kasından alman cet.. eldir) 
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EKONOMi 

İspanya heyeti 
___.,_ ıı:JIDI, 

Heyet bugün Bulga
ristana gidiyor 

Bir müddettenberi şehrimizde bulu
nan ve tüccarlanmızla temaıta bulu -
nan l ıpanyol ticaret heyeti bugün Bul
caristana müteveccihen hareket edecek
br. 

Marquis de Lara'nın riyaseti albn
da bulunan lstanbul heyeti ıehrimizde 
bulunduğu müddet zarfında muhtelif 
ticaret zümrelerine mensup tüccarları
mızla temas etmiıtir. Ticaret odasının 
delaletile yapılan bu temaılarda hep 
müsbet ve verimli neticeler alınmıştır. 

l spanyaya yumurta sevkiyab üze • 
rinde anlaşıldığı gibi memleketimizden 
fıpanyaya doğrudan doğruya barsak, 
halı ve arpa , faıulye ihracı için de ba
zı anlaımalar yapılnuttır. 

Heyet buradan Bulıraristana gide • 
cek ve orada da bazı anlaşmalar yap • 
mağa çalıpcakbr. 

Aldığımız malumata ıröre lspanyol 
heyetinin daveti üzerine yumurta tacir
lerimizden mürekkep bir heyet te bu 
ay nihayetine doğru Barselona gidecek
tir. 

Şirketlerin içtimaı 
Şehrimizdeki anonim ıirketlerin he

yeti umumiye içtimalarına buıünden 
itibaren baılanacakbr. Heyeti umumi
ye içtimalannın bu ay zarfında ikmali 
lazım ıelmektedir. 

Afyon karteli içtimaı 
Beynelmilel afyon Karteli heyeti u

mumiyeıi ıubabn 13 ünde Pariıte top
lanacakken toplanmamış ve ayın 23 ün
de Bal'de toplanmasına karar verilmiı
ti. 

Gelen haberlere ıröre Bal'deki içtima 
da ekseriyet olmadığından yapılamamıı
br. Bunun için bu defa Filoranaada top 
larulması takarrür etmiştir. Filoran • 
sada yapılacak bu içtimada Türkiye ve 
Yugoslavya ile yapılacak afyon anlat • 
ması üzerinde görüıülecektir. 

Dunya maden cevheri fiatları 
Türkiye madenciler 'birliğinden : 

24-2· 1934 tarihli fiat. 
(Londra bor•aıı fiatı) 

Balın· (elek.) 35.15/ - il& 36.10/ - lnıJ.Liraıı 
Bakır 33.-/- ila . .. . 11 ., 

Kalay 228 ili. . . • " ,. 
Kurıun 11 10/ - il• 11 15/ - " ,. 
Çinko 14 17/ - ili. . . '• ,, 
Krom ( T ürklye 

malı 48~~) 72 il& 74 ., tilin i 
Krom (Türlı l ye 

malr 50~c) as ili . • • " ,. 
(Beher derec• için 2 t ilin fazla) 

Antimuan (50 dereceli 
'&eher derecesi ) 2/ 9 ili 3 

Antimuan (60 dereceli 
beher derec:e•İ) 3/ 6 ili 4 
Maanezi (300 ton· 
lulr. partiler) 
KGmür (Fob Cardiff) 

40 il i • •• 
" .. 
" " 

Cro• Admiraute 19/ 6 ili. . . . , 
,. Ordinaire 18/ 3 ili 18/ 6 :, » 

Hasan Bey nerelerde? 
Geçen senenin eylôlünün ikisinde 

ticaret odasında bir sandığa kapanan 
yumurtalar alb aydır bu kutunun i -
çinde duruyor. Yumurtalan sandığa 
yerleıtiren Kasımpaıalı Hasan Beyin 
iddiasına göre hu yumurtalar altı ay 
bu tandıkta bozulmadan kalacakbr. 

Nihayet bu alb ay tamamlannuıtır. 
Yarın yumurtalann sandığa konuluıu
nun altıncı ayıdrr. Yarın cuma olduğun· 
dan sandığın buırün açılması lizım -
dır. Fakat itin ıraribi timdi de H e.san 
Bey meydanda yoktur. Bu zat bul , • 
madan •andığın açılması doğru görill • 
memektedir. Eğer Hasan Bey bugün 
gelmezse kendisi aranacak ve sandık 
pazarteıi ıünü idare heyeti huzurun
da açılacakbr. 

Ticaret ofisi kadrosu gelmedi 
Yeni ticaret ofisine ve ıubelerine ait 

kadro teıkilat ıekli dün akfllIDB kadar 
alakadarlara tebliğ edilmemiıtir. Ofi • 
sin 1 martta faaliyete geçeceği anlaııl
mııbr. 

YUk ve eşya tarifesi 
Limanlanmız arasında tatbik edil -

m~te. o!-" il~ altı ~ylık yük ve Ofya 
tarafesının yerıne kaım olacak yeni ta
rifeyi ihzar için tarife komiıyonu bu • 
günlerde meıaisine baılayacakbr. 

Evvelki ırün Anlıaraya dönen De
niz ve Hava müsteıan Sadullah Beyin, 
bir iki güne kadar tekrar tehrimize 
avdeti beklenmektedir. Sadullah Bey, 
komisyona riyaset edecektir. 

Amerikada TUrk rakısı 
Amerikada içki yasağı kaldırıldık • 

tan oonra her taraftan Amerika piyata
sına külliyetli miktarda muhtelif içki
ler ırönderilmiıtir. 

~u ıridiıle Amerika piyaıa11nın iıba 
haline geleceği anlaşılmaktadır. 

ln!_>isarlar idaresi de, Amerikaya ne
fis T url< rakıları göndermiıtir. Bu mal
lann büyük rağbet göreceği ümit edil
mektedir. 

Zeytin pıyasası 
d' ,?~.ny_a zeytin piyasa~ı hakkında e
il an •ıımız. ~alümata nazaran ıuhabn 
~ yan~ı ıçınde yapılan itler mühim 

bır yekuna baliğ olmaktadır. 
ltalya mahı !" .. ühim' • b' kı . u u.nun m ır s -

mının •çeri alındığı bildirilmektedir 
M~eketimiz dahil olmak üzere Yu •• 
rs~an, ispanya, ve Tunuata iıtihsa
~ta . ~vam olunmaktadır. Piyasalarda 
tınıdılık durgunluk endiıeıi yoktur. 

Nurullah Esat Bey 
Sümer Bank umum müdürü Nurul

lah Eıat Beyin Viyanada tedavide bu
lunduğu yazılmııb. Son gelen bir ha
berde sıhhatinin iyiletmekte olduğu ve 
ıanatoryomda biraz daha iıtirahat ede
ceği bildirilmektedir. 

Macaristanda pamuk 
PEŞTE, 28 (A.A.) - Macariıtan 

MAHKEMELERDE 

Adliye binası 
--o-

Yeni bir bina yaptırılması 
da düşünülüyor 

Postahane binasının adliyeye tah • 
aiıi iti gene baıka bir veçhe almıtbr· 
Söylenildiğine ıröre binanın adliyeye 
tahsisinden sarfınazar olunmuştur. 

Bunun sebebi yeni postahane bina -
sı inşası zarureti olmasıdır. Yapılan tet
";ikata göre böyle bir binanın in§B•ı i -
çın 250 bin liranın, tesisatın nakli için 
de 100 bin liranın sarfı icap etmekte
dir. 

Yalnız telıiz telırraf ve bük tesiıa
tı ile kablo ve piııomatik tesisabn nak
li 50 - 60 bin lira aarfını istilzam et
mektedir. Posta tesisatı ve tefriıatı -
nın da yeni binaya göre tadili 30 - 40 
bin liranın tadını istilzam ettirecektir. 
Buna binaen yeni bir postahane binası 
inp.sından ise yeni bir adliye i.inası 
inpaı daha muvafık bulunmuıtur. 

Bir Alman ırrupunun takıitle ve in
f&Bb bet ayda ikmal edilmek üzere ad
liye ıarayı İn§& ve tefri§İne de talip ol
duğu ve bu iıi 400 bin lira mukabilin
de denıhte etmek teklifinde bulundu
ğu, teklifin tetkik edildiği söylenmek • 
tedir. 

Maamafih bundan batka düyunu u
mumiyenin adliyeye tahsiıi, lstanbul 
liıeıinin de mü!.ııa bbbiyeye nakledile
ceği pyiası da vardır. Fakat bütün 
bunların hiç biri üzerinde kuvvetle te
vakkuf edilmemektedir. 

Tramvaya .. bomba bırakanlar 
Artin Tülekyan Efendi ismindeki 

tütün tacirini tehdit etmek maluadile 
tramvay arabasında kasten bir bavul 
içinde ( 4) bomba bırakmaktan suçlu 
tütün tüccari Bafralı lbrahim, katibi 
Cevat, Mapavrili Mehmet, Rizeli Ha -
fız Mehmet Ragıp efendiler dün müd
deiumumilik tarafından birinci istintak 
daireıine sevkedilmiılerdir. 

Birinci iıtintak bi\kiıni Ramazan B. 
derhal ıuçluları isticvaba batlamıı ve 
dün lbrahim ve Cevat efendileri istic • 
vap etmiıtir. Buırünlerde Mehmet n 
Mehmet Raırıp efendilerin İsticvabı ik
mal edilecek, haklanndaki tahkikatın 
mevkufen veya gayri mevkuf olarak 
devamı hakkındaki kat'i karar da bu -
ırün verilecektir. 

Para kaçakçılığı 
Dün zabıta tarafından para kaçakçı· 

lığı yapmaktan suçlu olarak müddeiu -
mumiliğe Katina ve Halil Hilmi iımin
de iki kiıi se'(,kedilmittir. 

Bunlardan Katina 15 yaıında bir 
kızcağız dır. Yapılan muhakemeye na
zaran Pariate bulunan ablası Katinaya 
120 frank ıöndermittir. Katina bu pa· 
rayİ yaıak olduğunu bilmediği için 
Halil Hilmi efendiye aatmak istemit 
ve satarken yakalannuıbr. Zabıta da 
bunu para kaçakçılığı addederek her i
kisini de müddeiumumiliğe gönderrniı· 
tir. 

Müddeiumumilik hadisede para ka -
çakçılığı görmemiı ve suçluları borıa 
harici muamele yaparak Türk parumın 
kıymetini koruma kanununa muhalif 
hareket ettiklerinden dolayı mahkeme
ye sevketrnitlerdir. 

Sultanahmet birinci sulh Iıakinıi Sa
lihattin Bey yaptığı muhakeme netice
sinde ıuçluların tevkifine lüzum gör • 
memiı, ikiaini de serbest bırakmııtır. 

Matmazel Katina bu parayi yatak 
olduğunu bilmediği için aatmağa teıeb
büs ettiğini söylemiıtir. Muhakeme bat· 
ka ırüne bırakılmııtır. 

Tahliye talebinde ısrar 
Üçüncü defa olarak kefaletle tahliye 

talebinde bulunan ve Maslak kazasının 
müaebbebi olan Albert Taraırano efen
dinin talebi tetkik eclilmit ve ret kara
n verilmittir. 

Albert T aragano efendi bu ret kara
rma ağır ceza mahkemesi nezdinde j 
tiraz etmistir. 

ovalarında pamuk ekimi tecrübeleri ya
pılmıttır. Şimdiye kadar müıbet neti
celer vermiyen bu tecrübelere devam e
dilecektir. 

KllmUr satışı artı yor 
ZONGULDAK, 28 (A.A.) - Zon

guldak maden kömürlerinin l&bfı gün
den güne artmaktadır. Bu sebeple ma
den müdüriyeti umumiyesi Kozlu ma
den mevkiindeki tahmil techizatını tev
sie karar vermiı ve on dört bin lira 
sarfile ilaveten bir demir iskele daba 
inıa11na batlamıfbr. 

Bu iskele mayııın birinci cünii bi • 
tecek ve bu sayede bin ton ilivesile on 
iki saat zarfında Kozlu iıkelesinden her 
ırün dört bin ton kömür tahmili te • 
min edilmiı olacaktır. 

Kilimli maden mevkiinde maden kö
mürlerini yıkamak için Türk it tirketi 
tarafından bir lavuar yaptınlmaktadır. 

TUrk • Bulgar vapurları 
idaresi 

Yelkenci zade firmaıile Bulgar Sey
risefain ıirketi arasında bir anla!ma 
yapılmııtır. 

Bu anlaıma neticesinde bir Türk 
Bulgar müttehit vapurları idaresi te§
kil edilmiıtir. 

Bu idare Karadeniz ve Akdeniz li • 
manları arasında Avrupa postaları ter
tip edecektir. J dareye Yelkenciler iki 
ye Bulear Seyriıefain idaresi iki va ... 
pur koymaktadırlar. Bu idarenin vapur. 
lan, Köstence, Varna, Burgaz, lıtan • 
bul, Pire, Brend~i, Marıilya, Valanıi
ya ve .Barıelon lımanlarr arasında isli-
yecektır. .._ 

POLiSTE 

Çamaşır asarken 
-o--

Tar aça çöktü, karı koca 
aşağı düştüler 

Sirkecide istasyon arkasındaki ao • 
kağmda 77 numaralı evde oturan Ti
mur Efendi ile refikası çamaıır asmak 
talar iken, taraça çökmüı, her il<iıi de 
düşerek hafifçe yaralanmıtlardır. 

Dirhemle cerh 
Karagümrükte Çarıamba pazarın

da iki sebzeci arasında bir kavga çık
mıı, sebzeci Adem diriıemle sebzeci 
lamaili batından yaralamıı ve Adem 
yakalamnıttır. 

Kumas hırsızı 
' Beyoğlunda Alyatak hanı altında 

manifaturacı Artin Abnasyan Efendi
nin mağaxasından 4,5 metre kumaı 
çalan sabıkalı Recep cürmü meıhut 
halinde yakalanmııtır. 

Kaçak et 
Kartal ve Pendikten ıelen yolcula 

rın ekaeriaini kadınlar teıkil eder. 
Bu kadınlardan bazılan kaçak et ge
tirdiklerinden Hayd 'PaJa garmda 
yakalanmıılardır. Bunlar meyanında 
Oaküdarda oturan Tevfik Efendiden 
20 kilo, Oaküdarda oturan Seniye Ha
nnndan 8 kilo, Ihsan Hanımdan 8 ki
lo, Kadıköyünde oturan Hafız Hanım 
dan 13 kilo ve Kadıköyünde oturan 
Kadiriye Hanımdan 6 kilo olmak üze 
re 55 kilo kaçak et yakalanmıtbr. 

Zarfçı 
Saraç Osman ,Efendi isminde biriıi 

evvelki gün Zeyrek civarından geçer
ken önüne birisi çıkmıt ve yere zarf 
atmak suretile Osman Efendinin ce -
binden cüzdanile paralarını aşırmıı • 
tır. 

Biraz sonra İ§İn farkına varan 
Osman Efendi zabıtaya haber vermiş 
ve önüne çıkan adamın eşkalini tarif 
etmittir. 

Yapılan tahkikat neticeoinde bu do 
landırıcının Sabri isminde bir aabıkalı 
olduğu anlaşılarak kendisi yakalanmıı· 
tır. O•man Efendiden çaldığı cüzdan 
ve paraların bir kısmı Sabrinin üzerin 
de bulunmuıtur. Sabri adliyeye teslim 
edilmiıtir. 

Çocuğa çarpan araba 
Erenköy kız liıeaine ait binek ara

buı, Kadıköyünde Etem Bey ıokafın 
da 53 numaralı evde oturan Talat Be 
yin 6 yaşındaki çocuğu Müfide çarp -
mqbr. Müfit hafif surette yaralandı
ğından arabayı kullanan Ounan hak 
kında takibat yapılmaktadır. 

Eroin 
Üıküdarda imrahorda oturan Yu. 

nan tebaumdan Şükrünün latanhul -
dan eroin aldığı Öğrenilmiı, vapurdan 
iskeleye çıkarken çevrilerek üzeri aran 
mıtbr. Şükrüde iki pa.ket eroin bulun 
muıtur. 

GUya şaka 
Beşiktaıta Haafırın caddeıinde kah 

Yeci Ahmet Efendi, ayni caddede kun 
duracı Sait Efendiyle §Bkalatmıtlar • 
dır. Bu aırada Sait Efendi latife olaun 
diye çakısını kahvecinin eline aapla • 
mıttır. 

Esrar 
Valdehanı kapısı içindeki kahvede 

yapılan araştırmada 3 ırram esrarla 
10 paket köylü ıigara•ı bulurunuıtur. 

Dayak 
Beyazıtta oturan Sadık Efendi poli 

ıe müracaatla Beyoğlunda Ma.ty ... ia
minde bir ıahutan dayak yediğini IÖy 
lemit, suçlu karakola cötürülmüttür. 

Pazarda kavga 
Bu sabah Çartamba pazarında bir 

yer kavgaaı obnut. ıehzeci Ademle 
ıebzeci lamail biribirine ırirmittir. 
Kavıa esnaamda Adem elindeki dir· 
hemleri lomailin baıma vurmut ve ra
kibini yaralaınıtbr. 

ViLAYETTE 

Tevbih 
Sabık K09biar ve lahik Ilgaz kay

makamı Sıtkı Beyin Mazgit köyüne 
ıittiği vakit orada, yanında memur ar 
b.d&§lan olduğu halde, birisi kadın ve 
diğeri erkek kıyafetinde iki köçek oy· 
natbğı hakkında Dahiliye vekaletine 
payet Taki .ımuı ve tahkikat yapıl
mııtır. Dahiliye vekleti tarafından 
neırolunan idare mecmuasının neıret
tifi karara nazaran, bu badiıede Sıt • 
kı Beyin amil olmadığı anlaıılmıt iıe 
de muınaile)'bin mezkur oyunun çir • 
kinliğine ittili. peyda ettikten sonra 
oyunun devamına ırözyummuı makam 
ve memuriyet otorite ve haysiyeti ile 
kabili telif görülmemiJlir. Binaenaelyh 
Srtkı Beyin tevbih ile tecziyesine ka -
rar verilmiıtir. 

Maaş bugDn 
Mart umumi maa§ı bugün verilecek 

tir. Ücretli memurların tubat maqı 
dün verilmiştir. 

Hamdi Bey işe başladı 
Liman Şirketi umumi müdürü Ham

di Beyin Sipahi Ocağında geçirdiği bir 
at kaza11 neticesi hastalandığını ve 
Sağlık yurdunda tahb tedaviye alındı
ğını haber vermiıtik. Hamdi Bey ya
pılan müdavat neticesinde iyileımit ve 
vazifesine tekrar baılamııtır. Hamdi Be-
~ ~eçmiı olsun deriz. 

MAARiFTE 

İlk açış dersi 
--o--

Kadın hastalıkları anfisi 
de dün açıldı 

Üniversite Tıp fakültesi kadın has • 
talıklan ordinaryüsü profesör Lepman 
dün öğleyin saat 11,5 ta Haseki kadın 
hastaneıinde ilk açıf dersini vermiı -
tir. Profesörün dersinde Bolu mebusu 
Cevat Abba~ üniversite rektörü Neıet 
Ömer Beyler, Tıp fakültesi reiıi Tev
fik Salim Paf8, üniversite profesörleri, 
tehir hastahaneleri doktorları, talebe ve 
daha bir çok zevat J:ıazır bulunmuttur. 

Profesörün dersinden evvel inf8SJ hi
tam bulan kadın hıutalıklan anfisinin 
resmi küf8dı yapılmı§, davetliler anfiyi 
ırezmiılerdir. 

Profesör ilk dersinde kadın hasta -
lıklannın ehemmiyetine iıaret etmiı ve 
kadın baluinının bugün bir memleket 
meıelesi olarak telakki edildiiini söy • 
lemiıtir. Profesör dersin sonunda çok 
alkı§lanmııbr. 

BELEDiYEDE 

Pendikte 
Kesilen etler 

--·--
Pendik kasaplan Beledi

yeyi dava edecekler 
Pendik kaaaplan belediyeyi dava 

ebneğe karar vertniılerdir. Pendik 
mezbahas.nda muayene edilen et]erin 
Pendikte aatılmasına müsaade edildi • 
ği halde, ıehir hududu içinde ... ııt • 
masma belediye müsaade etmemekte 
dir. Pendik kasaptan, aattıklan etin 
mezbahadan geçtiğini, lstanbul bele
diyesinin bu etleri müaadere edemi • 
yeceğini iddia etmektedirler. 

Bakırköyde pazar yeri 
Bakırköyünde belediye yeni bir 

pazar yeri kumıuıtur. Burada hafta -
da üç gün esnaf ıergi kuraca·ktır. 

Gaz hücumuna karşı evlerde 
mahzenler yapılacak 

Müstakbel harplerde ıraz tehlikesine 
karıı alınacak tedbirlere dair hükumet 
talimatname ıröndermitti. Bu talimatna
me üzerine belediye hemen tatbikine 
geçilebilecek bir proje bazırlamııbr. 

Proje Yali ve belediye reisi Mı.:hit
tin Bey tarafından tetkik edil-ktir. 
Belediye, &'az istilasına karıı büyük, 
mahzenlerin, belediye bütçesile yapb • 
nlmasına ıiındilik imkiin ıörmediğin· 
den tayin edilecek bir tarihten sonra, 
yeniden inıa edilecek olan büyük, kü
çük her kirsir binada - binanın Yazi .. 
yetine göre - birer korunma mabz.eni 
inşa ettirilmesi mecburiyetini koyacak
tır. 

Binaenaleyh yeniden bina inıa et
tirecek olanlar behemehal inşaat plin
lannda bir mahzen için de bir yer ayı
racaklardır. 

Bundan baıka belediye gaz hücu • 
munda itfaiyenin yardımile vücuda ıe
tirmeğe çalııacakbr. Belediyenin ha
zırladığı projede bu da vardır. 

KöprUnUn açılıp kapanması 
Deniz Ticaret müdürlüğü köprünün 

vaktile açılıp kapanmasında ihmali gö
rülen memurlan değiıtinniı ve yerine 
diğerlerini tayin etmiıtir. Bir müddet
tenberi köprü aababları oaatinde açılıp 
kapanmaktadır. 

iN HiSARLARDA 

Yeni bUtçs projeleri 
inhisarlar umum müdürü Hüınü B. 

evvelki ıün Ankaraya gitmittir. Hüs
nü Bey, inhiaarların yeni aene bütçe 
projeleri. ecnebi müteba.Mıaların ra .. 
porlarında ıröıtermekte oldukları ıola 
bat ve tqkıilat esaslarının ıureti tat -
bikı, inhisarlar memurlarının tekaüt • 
lülderi ve aair işler üzerinde veki.let
le temas ederek birkaç gÜne kadar av 
det edecektir. 

Atış poligonları 
Banıt ve mevaddı infilikiye inhi • 

urları idaresinin, memlekette atıf 
sporlarını inkitaf ettirmek için lstan
bulda ve Ankarada birer poliıron TÜ • 
cude getireceği yazılml§tı. idare, An • 
karada Hipodrom civarında teıiai ta· 
kıırriir eden poligon tesiaabnı 15 bin 
küsur liı:aya ihale ebnittir. Bu poliıon 
üç aya kadar ikmal edilnıit olacak • 
tır. lstanbulda tesi• edilecek poplia'on 
için de idarenin yeni bütçesine kafi 
mikdarda tahsisat konulmuıtur, 

Tapuda tayinler 
lotanbul Tapu idaresinde bazı te • 

beddülat olmuıtur. Rahatoızlıiına bi
naen kendi arzusile tekaüt edilen lı
ta:nbul tapu baş memuru Hacı Meh • 
met Beyin yerine Üsküdar tapu baş 
memuru Yusuf Bey, ve Üsküdar tapu 
baş memurluğuna da terfian Beynğlu 
bıqkatibi Rü§tü Bey ve Rüttü Beyden 
münhal kalan Beyoğlu tapu baş katip 
!°iğine de terfian Sadi Bey ve Sadi Be· 
yin yerine de Beyoğlu tapu memurla
rından Sabri Bey, Sabri Beyin yerine 
de kayıt kalemi memurlanndan Sa -
lahattin Bey, ve Salahattin Beyin ye • 
rine de evvelce açıkta kalan memur· 
!ardan Kadri Beyler tayin edilmişler
dir. 

Hilaliahmer Çarşı nahiyesi 
Eminönü Hilaliahmer kaza merke 

z.ine bağlı bulunan Çarıı nahiyesi liiğ 
vediJmit ve bütün muamel&tı merkez 
kazaya devredilmittir. 

.3 

IFıKnN 
T ctkik seyahati! 

Petteden Viyanaya geçmitler. 
Oradan da galiba Romaya geçe
ceklermiş. ltalyadan Amerikaya 
kaç günlük yol ki... Şöyle Afrı • 
kada Fas, T un~s, Kongo, Kap, 
Transval ve bu arada Madagas
kar adasında bir tetk k hiç te fena 
değil; hatta faydalı. Orada tetki
kat !:>ittikten sonra Umman denizi 
tarikiyle Hindistan, Siyam, Cava, 
Filipin adaları, Çin, Japonya, gar
bi Amer'ka, tarki Amerika, Kana· 
da, cenubi Amerika ve nihayet A· 
vusturalyaya uğrıyarak orada da 
tetkikat icrası, faydalı olmaktan 
fazla lazım ve hatti elzem. Dönüş 
te her halde lngiltereye uğTamak 
fena olmaz. Hele bir ara da İslin 
dayı ihmal etmek, hele Grenland 
da tetkikat yapmamak hataların 
hatası olacağı için tetkik seyahati 
programına buralarının da ithal 
ve ilavesi katiyyen lazımdır. 

Evet, evet! .. Ben bunda b'r an 
tereddüt etmiyeyim. Hatta o hey
et böyle uzun boylu bir rıeyahat ic 
rasından rahatsız ve l:>ihuzur olup 
arzu etmezlerse buradan Romaya 
bir İstirham heyeti gönderelim l'e 
böyle esaslı bir tetkik seyahatini 
ihtiyar etmes 'ni o heyetten rica 
edelim Zira i,, hava İfi, civa iti de
ğil, doğrudan doğruya su itidir, 
ıu İfi demek ise, hayat İfi demek
tir. Onlar, bu tetkik seyahatinden 
avdet ettikleri gün, şehirde yıllar
ca süren ezeli au derdi hallolmuş 
bulunacak demektir. Onlar, bu tet 
kik seyahatinden avdet ettikleri 
gün, hamil oldukları gemi, Saray. 
burnunu dönerken, yalnız T erkos 
murlukları, geeceli gündüzlü ak
makla kalmıyacak, tehrin Kırk
çetme suları, yıllardanberi yalak
ları çökmü,, muslukları ademe ka 
rı,mıf, terazileri münhedim olmuş, 
tarihe intikal etmit, mevcut ve 
gayri mevcut bütün sular l>irden 
fıfkıracak. 

Belediye namına Avrupaya tet 
kik seyahat;ne çıkan ve memleke
te bayır ve bereket getirecek olan 
au İflerini tetkik heyeti iç in mu
vaffakiyet temenni ettiğimiz k a 
dar yıllar süren b ir t e tk k seyaha
ti temenni etmek, hiç te yeraiz ve· 
manasız değildir. Bu temenniye 
bizim dudaklarımız kadar T erkoı 
gölü, su bentleri, Kırkçeşme boru
ları, tehirde halen m evcu t ve sahı
kan akmaz, sızmaz kuruçeşmele • 
rin muslukları da ittirak etmekle • 
dir. 

O zaman Feshane fabr1c:ası, ;;.!
nn da Arteziyen ,borularını nazar· · 
hk diye fabrikasının bacasına as· 
ıın. 

Satahaıtin ENiS 

CEMiYETLERDE 

Yeni cemiyet 
Ecnebi şirketlerdeki 
memurların hukuku 
nasıl korunacak? 

Ecnebi firketlerde çalı§&n ınemur
lann hukukunu muhafaza etmek ve hun· 
!ardan yardnna muhtaç olanlara Y!'f. : 
dım etmek maksadile teıekkül etbgmı 
yazdığımız cemiyet faaliyete geçmek ü-' 
zeredir. . . . 

Cemiyetin rei•i Feyzi B-;ydır. Reısı 
sani Loyit Tristino acentesıoden. Na -
dir l<atibi umumi Vakum Skuru ıraz 
tirketinden Kimil, muhaoebeci Hollan
da vapur acentesinden Arifi, veznedar 
Backer firketinden Salô.hattin ve aza -
da Nestele tirketinden Sami Beylerdir. 

Cemiyetin letekkülü alakadarlar ta· 
rafından iyi bir surette kartılanınıtbr. 
Cemiyet eoa• itibarile ecnebi tirketle.r
de müıtahdem memur ve hademenın 
haklarım mevzu nizamlar dahilinde 
muhafazaya çalııacakbr. Bu sebeple 
ali.kadar ıirketlerin bu cemiyete fÜP -
heli bir nazarla bakmalan mevzuu bah
ıolamaz. 

Hatta aldığımız habere cöre Loit 
Triyestino acentesi umumi müfettiıi 
Möıyö Bonella cemiyetin teıekkülünü 
memnuniyetle kartılamıı ve cemiyete 
muavenet ve müzaherette bulunmağı va• 
detmiıtir. • 

Cemiyet, ileride ecnebi tirketlerde
ki Türk memurlannm haklarının mu • 
hafazaoı için it kanununa bir madde 
ilavesine tetebbüs edecektir. Bun~an 
maada küçük sanatlar, kanunen Turk 
tebaasına haıredilmit olduğundan c~_mi· 
yet bu kanundan da, ı~rketlerde ~ua
tahdem hademenin lehıne olmak uzere 
istifade etmek için teıebbü.ıe buluna• 
caktır. . 

Hademelik te küçük hızmetlerden 
sayıldığından ecnebi şirketlerin, hade
me olarak ecnebi tabiiyetinde hiç kim
se istihdam etmemeleri için kanuna bir 
madde ilave edilmesine çahıılacakbr. 

Bundan maada, bazı ecnebi ıirket· 
!erin kendi mensup oldukları milletler
den başka ecnebi memur kullandıklan 
ırörülmektedir. 

Bu ıirketler mütehassıs olarak ken
di milJ.,tlerinc mensup memur kullana· 
bilirlerse de diğer milletlere mensup 
ecnebi memur kullanmaları doğru ola
maz. Cemiyet bu haksızlığın da önüne 
geçmeğe çalışacakbr. 

Norveç sefiri geldi 
Norveç sefiri Mösyö Bentzon dün 

Ankaradan ıehrimize gelmiştir. 
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Gene O Mesele .. 
Asıl iş, tedbirleri vaktinde almaktır 

Lüzumundan fazla akislendiri- J 

le.n Fenerbahçe • Galatasaray ha- ı 
dıaesinden sonra, Türkiye İdman 
Cbeıniyetleri ittifakı ikinci reis:nin 
eyanatını okudum. Bu mesele -

de spor te,ki-latına ve te,kilattaki 
alakadar arkada~larında zerre ka
dar toz kondurmak istemiyen muh 
terem Halit Beyefendi beyanatı
l\ııı bir yerinde: 

"Maçın b~langıcından itiba
ten ink:şafının sinirli bir hava i
çinde cereyan ett" ğini gördükçe 
böyle müessif bir hadisenin zuhu-
tıınu tahmin ediyorduk. Hatta bu
lııı dü,ünereke ilk ifimiz orada in
~ibat amirinin nazarı d kkatini cel 
betınek oldu" diyor. 

Maçın başlangıcından itibaren 
l lı:ıüe'.'5İf bir hadise zuhur edcceği

lıi tahmin eden Halit Beyefendi 
lıiç · n kabahati yalnız klüplerde ve 
1Porcularda görüyor da, daha ha,. 
langıçta iki oyuncuyu cezalandıra 
tak hu snirli havaya mani olması 

ı !alım gelen hakem", yani te,kilat 
:d• ~damını bir tarafa bırakıyor ve 

'bu ifi yapanlar kimlerse - ister 
tb~k bir ,ahıs ~laun ve isterse bütün 
·r klüp - hıç tereddüt etmeden 

"e vakit geçirmeden tiddetli suret 
le cezalandırmalı ve onları dera
kap spordan uzakla,tırmalıdır" 
diyerek yalnız sporcuları göz ö
lıünde tutuyor. Halbuki Halit Bey
efendi beyanatının diğer bir yerin 
de: "Aradaki rekabet yüzünden 
f~Ja sinirli b"r hava içinde oyna-
1\an maçlarda hakem, emrinden 

,,. 1 k 
Çı anları ve oyunun nizamını ihlal 
edenleri hiç bir mülahazaya, hiç 
bir arkada, gayretketlğine kapıl
lı:ıadan sahadan atmalı ve bu saye 
de mevkiinin oyuncular indindeki 
~uvvetini göstermelidir" demekle 
na.kemin ogün hu vazifesini yap· 
lııamıf olduğunu da zımnan ima e 
diyor. 

Sonra Halit Beyefendinin mü
''•if hadisenin zuhurunu tahmin 
ederek inzibat amirinin nazarı dik 

katini celbetmif olmasına göre, 
tahmin edilen hadise ikinoi devre
de çıktığından devre arasında her 
halde hakemi de ikaz etmit olma
sını dütünmek yanlıf bir şey de
ğildir. 

Fransızların bir darbımeseli var 
dır: "Haberdar bir adam, iki ada
ma bedeldir" derler. Böyle oldu
ğu halde hakem hadisenin önüne 
set çekecek tedbirleri alaınamıf· 
tır. 

Lik maçalrının başındanberi, 
sinirli hava içinde oynanan maç 
yalnız son maç değildir. Hakemin 
emrinden çıkanlar ve oyunun niza 
mını ihlal edenler veya hiç değilse 
bu istidadı gösterenler yalnız son 
maçta görülmemftir. Bazı hakem
lerimizin bu istidadı gösterenlere 
müsamaha•ı da ilk değildir. Gece 
y;,.rılarına kadar sakin, mutedil, 
fa-kat cidd:, etle çalı,tıklarını hiç 
bir zaman inkar etmedğimiz fut
bol heyetindeki arkadaflarımız lik 
maçlarının batından heri ne ted • 
bir ittihaz etmi,Ierdir, hangi hake 
min müsamahasına ağız açmıflar
dır, hadiselere sebep olabilecek 
hangi futbolcuyu cezalandırmıtlar 
dır?. 

Her hangi bir sporcuyu "dera
kap spordan uzaklattırmak" ga
yet kolaydır; fakat asıl mesele: 
T efkilat adamlarından, alınacak 
tedbirleri vaktinde almıyanları 
"biraz daha spora yaklaftırmak" 
dır. 

Şunu da ilave edelim ki, ne ha-
dise çıkaran futbolcuları müdafaa 
fikrindeyiz, ne de onlara ceza ve
rilmif olmasını yanlış bulanlarda
nız. Hatta geçen günkü b'.r yazı
mızda bu gibi hadiselerde klüple
rin de nazarı itibare alınmasını i
leri sürdük. Fakat bütün kabahati 
de yalnız sporculara yükletmenin 
doğru olmadığı da yukardanberi 
yazdığımız satırlarla peki.la anla-
tılır· Sadun GALiP 

!Oynanmalı mıydı? 
-·-Salahiyattar kimselere 

soruyoruz ... 
Fenerbahçe kalecisi Hüsamet

tin, Galatasaray antrenörüne tar
ziye verdikten sonra gö~üşürler· 
k~n antrenörün söylediği sözlerde 
bılhassa iki nokta. nazarımızı cel
betti: 

Antrenör hadisenin zuhurunu 
anlatırken demi, ki: 

1 - Hakem lüzumu kadar tid
detli değ ld i. 

2 - Saha sinirleri bozacak ka
dar çamurlu ve barbattı. 

Okuyucularımız hatırlarlarsa 
maçın ertesi günü yazdığımız ya. 
zıda biz de ayni ,eyleri söylemi' 
ve bir hafta evvelki maçı tehir et
mek hakem ve takımların sahaya 
gitmesine lüzum görmiyen futbol 
heyefnin hu sefer ni_çin buna lü
zum gördüğüne itaret etmi,tik. 

Ogün merkezi umumi, futbol 
federasyonu, mmtaka, futbol, ha
kem heyetlerinin bir çok azası ma
çı seyre gelmit!erdi. Bütün bunla
ra fikirlerini alenen soruyoruz: 

- O berbat ve çamurlu sahada 
maçın, bilhaaaa böyle mühim h:r 
maç oynatılmalı mıydı, oynatılma 
malı mıydı? 

- Bütün salahiyettar spor er
kanından rica ediyoruz, hu süali
mize cevap vermek lütfünde bu
lunsunlar. Kanaatleri her ne ise a
çıkça söyliyeceklerine eminiz ve 
bu kanaatleri ne olursa olsun hür
met ederiz. Yeter ki, müsbet veya 
menfi bir cevap versinler. 

Bu cevaplar ilerisi için alınacak 
tedbirlerin yarım olınama,ına çok 
yardım edecek ve sporumuz için 
hnyırlı olacaktır. 

rekliyoruz? 

Dekan öldü 
Fransamn ve J(arpantiyenin met 

hur boks meneceri Dekan ölmü,tür. 
Fransız matbuatı ve bilhassa rıpor 
gazete vP mecmuaları Dekan hak
kında s:tayitkar makaleler yaz. 
makt~dırlar. 

ünya Horoz Sıklet Şampiyonluğu 
lenci boksör zevksiz bir maçtan sonra gene şampiyon kaldı 

J . 

r 
1~tı~cen_ ~afta Ystan~ul sinemalıP:· 
1ılttıı n. b rınde göıterılen h_~vad_~~ 
~tı erınde bilmeyiz gördünuz mu· 
~lcae ll'eçe? düny~ . horo.~~~~let 
~~l\ . fanıpıyonluğu ıcın doguşen 
1~ İ·dı Al Brown ile Young Terez
'ittıı 't,1an yaparlarken alınmış re· 
~ti~~rı bu havadis filmlerinde gös 
1~ııı/0•du. Bu filmleri görenler 

tıda bile Zenc·n:n gösterdizi 

maharet ve l.11Tfıassa çevikliği sey
rederek Perez'in mağlup olacağını 

' ...,islerdir. Nitekim 
Brown hasmını sayı hesabiyle 
.. . ~0 .ııo ecıerek gene fampiyonlu
ğu muhafaza etmiftir. Maamafih 
T erez Zenci boksür karfısında iyi 
bir mukavemet göstermi9tir. 

Zenci bilhassa ayak oyunların
da gösterdiği çevikl.k ve sürat sa-

yesinde, iyi bir boksör olan T erez
e tefavvuk edebilmiştir. Yukarda 
yazdığımız filmi seyredenler Zen
cinin bir gramofon plağından çı
kan fokstrotun temposuna ayak 
uydurarak ne muntaz.am İp atladı
ğını da elbet görmütlerdir. 

Her iki boksörün on ikinci 
ravunttan baflıyarak maçın sonu
na kadar mütemadiyen döğü,mek 
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Fransızlar futbolde çok ilerlediler 
Ecnebilerle yaptıkları maçların bir çoğunu kazanıyorlar 

Framıa futbolunda profesyonel 
!iğin kabulünden ve hu yüzden en 
iyi ecnebi futbolcülerinin Fransız 
takımlarında yer almasından son 
ra Fransızlar futbolda çok ilerle
diler. 

Profesyonellik, Fransada hem 
sık sık beynelmilel temaslar yapıl
masına vesile oldu; hem de hircok 
Macar, Avusturyalı ve diğer ö'rta 
Avrupalı usta futbolcuların Fran
sanın dört tarafındaki takımlarda 
yer alarak Fransız futbolcularına 
adeta antrenörlük ve hocalık et
melerine imkan verdi. 

Geçen senedenberi Fransızlar 
bir çok ecnebi takımlarile gerek 
resmi, gerek hurıusi tema.şiar 
yaptılar ve hunlardan b"r çoğunu 
kazandılar, kazanamadıklarında 
da çok iyi neticeler aldılar. 

Yarınki maçlar j 
Taksim, Fenerbahçe, 
Beşiktaş sahalarında .. 
lıtanbul futbol heyeti riyasetinden: 
2-3-1934 cuma ırünü yapılacak res

mi müsabakalar: 
1 - Taksim sahasında, saha komi

seri Muslih Bey, Süleymaniye • Vefa • 
Kumkapı B. T. saat 12 , hakem Baori 
Bey, Altınordu . • Beylerbeyi 1. inci T. 
saat 13,45 hakem izzet Muhittin Bey, 
Süleymaniye • Vefa - Kuınkapı 1. inci 
T. saat 15,30 hakem Suphi Bey • 

2 - F enerbahçe sahasında , saha 
komiseri Sal8hattin Bey , Beykoz • F e
nerbahçe B. T. saat 11,30 hakem Ah· 
met Bey, Topkapı • Eyüp 1. inci T. aa· 
at 15 hakem Kemal Hallin Bey. 

3 - Be4iktaş {Şeref) sahaaında, sa• 
ha komiseri Nuri Bey, Altınordu • Bey• 
lerbeyi B. T. saat 9 hakem Halit lb • 
rahim Bey. Beıiktaş • Süleymaniye 
Genç T. saat 12 hakem Halit Galip B. 
Vefa • Kumkapı • Fenerbahçe genç T. 
saat 13,15 hakem Sadi Bey, Fener Yıl
maz • Karagümrük 1. nci T. saat 14,30 
hakem Sait Salahattin Bey. ~........_-

Basketbol 
lstanbul mıntakası basketbol heye· 

tinden: 
Basketbol birinciliklerine 2-3-1934 

tarihinde Galatasaray lokalinde batla

nacaktır. 

Bu haftaki maç: 
Galatasaray • lıtanbulıpor saat 17,30 

da hakem Sakalak Bey. 

Kır koşusu 
'.Atletizm heyetinden: 
1 - Cuma günü ıaat onda baılaya

cak olan kır koşusuna ittirak edecek 
olan atletlerin sicil varakalarını bera • 
her almaları lüzumu tebliğ olunur. 

Arsenal hafta .. 
İngiltere birinci küme lik maç

larında me,hur Arsenal gene bafa 
geçmittir. Ar3enal kupa maçların· 
da da en kuvvetli rakibini tasfiye

ye uğratmıştır. 

ten kaçmaları haklı olarak halkı 
kızdırmıf ve aleyhlerine bağırıl
masına :ıehep olmu9tur. Fakat na
sıl olsa sayı hesabiyle galip gele • 
rek şampiyonluğu muhafaza ede
ceğini kestiren Zenci hiç istifini 
bozmamıf ve böylece ümit ettiği 
neticeyi elde etmi§tİr. 

Her iki boksörün resmini yuka 
nya dercediyoruz 

Fransa efkarı umumiyeai ve 
matbuat futbolcularının gösterdi
ği hu terakkiden ve muvaffakıyet
lerinden çok memnundurlar. Fran 
sız gazeteleri aon haftalarda yapı
lan beynelmilel temasları (takım
larımız muhtelif ecnebi takımları· 
nı mağlubiyete uğrattı) feklinde 
ballandıra banandıra yazıyorlar. 
Filhakika mesela evvelki Pazar 
Paris takımının Prag takımını 1 • 
3 mağlup etmesi Fransızları ne ka
dar sevindirse yeridir. Çünkü o
yun tarzları Slavya ve Isparta do 
layısile bir müddet yakından tanı 
dığımız Çekler orta Avrupa futbo 
lunda olduğu kadar, dünya futbo
lunda iyi b'.r mevki sahibidirler. 

Yukarda güzel bir aafharmı 
gösterdiğimiz Paria • Prag maçın
da Paris kalecisi Thepot mükkem 

mel bir kurtarıt esnasında görülU.. 
yor. Bu resimde futbolcuların va
ziyetleri, bir taraftan F ransadaki 
maçların da çok zevkli oynandığı
nı gösterirken, diğer taraftan tri· 
bünlerde görülen büyük kalabalık 
ta maçların nasıl bir heyecanla ta 
kıp edildiğine delil olabilir. 

Fransızların futboldaki bu te. 
rakkisini kaydederken takımları

nı, kendilerinden çok istifade et
tikleri ecnebi futbolculara boğma 
mak hususunda tedbir aldıklarını 
ili.veyi de lüzumlu goruyoruz. 
Fransa Futbol federasyonu arbk 
FranMz takımında oyn;yabilecck 
ecnebi oyuncuların adedini üç ola
rak tahdit etmekle ilk defa futbol
de de bir kontenjantman sistemi • 
ni ortaya atmıf oluyor. 

Dünya kupası maçları 
Bu maçların oynanacağı stadyom

lardan biri 51000 kişiliktir 

lJDnya kupası Dömi Final ve Finalleri ltalyaJa sekiz fehirJe oy
nanacaktır. Bu maçların yapılacağı ltalyan stadyomları fİmJiJen 
seçilerek her türlü eksiği gediği tamamlamakta, lazım gelen tamirat 

.. yapılmaktadır. 
intihap edilen ıtaJyomlardan biri resmini yukarda görılüfüniU 

Ceneve stadtdır. Bu stad 21.000 ni oturmuf olmak üzere 51.000 ıeyird 
almaktadır. 

Top dejil, Gazometr 

1 

Yukardaki resim muazzam bir futbol ve muazzam olduğu ıçın 
Amerilıalıların eseri zannetmeyiniz. Bu Ostantta yapılmakta olan 
bi,· Gazometerdir. Bu Gazomeleri yaptıranlar bunu bir futbol seklin
de yaparak uzaktan bakılınca kocaman bir top zannedilecek bfr hale 
getirmislerdir. 



Balkan Haberleri 

Sofyada bir suiistimal 
SOFYA, 28 (Milliyet) - Yapılan 

bir tetti, neticesinde yüz binlerce Je .. 
valık suüstimali ortaya çıkan Sofya 
gümrüğü kasadan tevkif edilip adliye
ye teslim edilmiştir. 

Bizansologlar kongresi 
SOFYA, 28 (Milliyet) - Atinada 

toplanan ıon bizanıologlar kongreıin .. 
de betinci kongrenin Sofyada aktedil
mesi kararlaştrrılmııtı. Kongrenin ey ... 
liil ayı i_çinde yapJlabilmesi için hazır
lıklara devam eden bizanaolog profesör
lerinden mürekkep bir komisyon, kon-. 
grenin zaruri masraflarını karıılamak 
için hükümetin )iznn gelen tahsisatı 
vermesini rica etmi~tir. 

Bugünlerde nazırlar heyeti bu meae
le ile mefiul olacaktır. Hükumet ta
rafından yardım yapılmadığı takdirde 
komisyon, kongrenin Bulgaristanda ya
pılamıyacağını lazım gelen yerlere bil
direcektir. 

Hapis ve sürgün 
(Başi 1 inci sahifede) 

duğundan kanunun tarif ettiği ıekilde 
aralannda tetekkül vardır. Bu itibar
la Diyamancli ve Moçaki efendilerin 
ikiter sene hapislerine ve tetekkül ma
hiyetinde olan cürüm sürülmelerini il
tizam ettiğinden birer sene müddetle 
Afyonkarahisanna teb'itlerine, bu te -
ıekküle yardım ettikleri anlaıdan mua
yene memuru Ali ve kolcu Arif Efen
dilerin de memur olmalan dolayuile 
ayni suçlulara verilen ceza miktarmca 
onlann ela hapsine, memuriyetten müeıt. 
beden mahrumiyetlerine ve asıl müc • 
rimler gibi sürgün edilmelerine karar 
verilmiştir. 

Aynca para cezan alınmasile bun • 
!ardan Muçaki efendinin yaımın 65 i 
geçmİ§ olmasından dolayı a-erek hapsi, 
gerek sürgün ve a-erek para cezasının 
albda birinin tenzili muvafık görül • 
müıtür. Mücrimler evvelce tevkif ve 
kefaletle tahliye edildiklerinden tem
yiz neticesine kadar tekrar mevkufi -
yetlcrine mahal olmadığına da karar 
verilmiştir.,, 

İzmirde 12 dilsiz 
Tevkif edildi 

(Başi 1 inci sahifede) 
lzmirden gelenlerden dilsiz Küçük 

Mustafa efendi bu hidise hakkında dün 
bir muharririmize demiıtir ki: 

- Bunlar lzmire gitmekten mak -
aatlan ıudur: lstanbulda it bulamadık
larından ve İzmir dilsiz mektebinden 
mezun oldukları cihetle oraya a-idtrek 
İzmir dilsiz mektebi müdürüne halle
lerinden bahiale istikballerinin temini 
ricasında bulunmak içindi. 
• Bu tefebbüslerine cemiyet reisi Sü -

leyman Sım Efendi de yardım etti; fa
kat Süleyman Sırrı efendi bunların tev
kif edildiklerine dair aldığı bir mektup 
üzerine kendi&i de pazarteai günü lzmi. 
n:ı sitti. 

Süleyman Sım efendinin anlattığı
na göre lzmir dilsiz mektebi müdürü 
çocuklara .~ert n:ıuamele eder ve çocuk
la~ çok dovemııf, bunların ıikayeti ü
urıne cemiyetimizin reiıi Süleyman Sır
n efendi dilıizleri himaye makaadile 
lzmir dilsiz mektebi müdürü hakkında 
Maarif veki.letine şikayette bulunmuı
tu.,, 

• • • 
IZMIR, 28 (Milliyet) - Diloizler 

Cemiyeti reisi Süle7DU1n Sırn Bey gel
di. Gazetecilere beyanabnda arkadaı 
laruun tahliyelerine çalııacağıru, ada
letin tecelli edeceğinden emin olduğu 
iuııu, clil&i:zlerin yerine mektep mü • 
dürü Dr. Necati Kemal Beyin tevkif 
edileceğini söyledi. Ayrıca Necati Ke· 
mal Bey aleyhinde dava açacağını da 
ili.ıre etti. 

İzmit umum meclisi 
IZMIT, 28 (Milliyet) - Viliyet u

mum meclisi vali Etref Beyin bir nut
kile bugiin içtimalanna nihayet vemıiı
tir. 

Bütçe (660) bin lira olarak kabul 
edilmiıtir. 

Da.imi encümen azalıklarına Rifa~ 
(fzmit) , Kimi! (Hendek) , Zeki (Geb
~) , Kemal (KarMu) , Beyler seçil • 
mıılerdir. Encümen azaları terefine 
halk fırkası tarafından bu alqe.m 75 
~tilik mükellef bir ziyafet verilmiı • 
tir. 

Tarihi roman : 72 

B. M. Meclisi 
Bugün açılıyor 

(Başı 1 inci sahifede) 
ne dair, kanun li.yibasile zabıta me -
murlannın tahdidi sinnine dair liyiha 
ve kazanç vergisi li.yihası vardır. 

Balkan anlaşma misakının matr:i 
ANKARA, 28. A.A. - Büyük Millet 

Meclisine tevdi olunan Balkan anlaıma 
misakının metni berveçhizir tebliğ olu
nur: 

Balkanlarda sulhun kuvvetleıtiril
meıine yardım etmeyi arzu eden ve 

Briand - Kelloııg misakının ihzann· 
da ve Akvam cemiyeti umumiyesinin 
buna müteallik kararlannda hakim o
lan anla,ma ve uzlaım& fikri ile hareket 
eden ve 

Mevcut ahdi teahhütlere riayeti ve 
Balkanlarda halen müesses erazi niza
mının muhafazasını temine kat'iyetle 
karar vermiı bulunan 

Türkiye Reisicümhuru, haımetlu Yu
goslavya Kıralı, Yunaniıtan Reiıicüm
huru ve ha~metlu Romanya Kıralı Haz
retleri bir 

" Balkan anlaıma misakı " 
akdine karar vermiıler ve bu hususta 
murahhaslan olarak : 

Türkiye Reisicümhuru, 
Hariciye Vekili Tevfik Rüıtü Beye

fendiyi, 
Haımetlu Yua-oslavya Kıralı, 
Hariciye nazırı Mösyö Bogolioub 

Y evtitch'i, 
Y unaniıtan Reiıicümhuru, 
Hariciye nazın Mösyö Demetr Mak

simoı'u, 
Hapnellu Romanya Kıralı, 
Hariciye anrı Mösyö Nikola Titü

lescu'yu tayin etmiılerdir. 
Murahhaılar, uıulüne muvafık görü

len sali.hiyetnamelerinin teatisinden 
ıonra atideki ahkamı kararlaıbnnıı
lardır. 

Madde 1. 
Türkiye, Yugoslavya, Yunanistan ve 

Romanya bütün kendi Balkan hudutla
nnın emniyetini mütekabilen tekeffül 
ederler. 

Madde 2. 
Yüksek akitler bu itili.fnamede tayin 

edilmit olan menfaatlerini ihlal edebile- · 
cek ihtimaller karı111nda alınacak tedbir
ler bakında birbirile aörüımeıri teah
hüt ederler. Onlar bu misakı imzalama
mıı olan diger her hangi bir Balkan mem 
leketine kartı birbirine evvelden haber 
vermeksizin siyasi hiç bir harekette bu
lunmamağı ve diğer akitlerin muvafaka
ti olmakoızın diğer her hangi bir Balkan 
memlek!tine kartı siyasi hiç bir vecibe 
altına gınnemeği teahhüt eylerler. 

Madde 3. 
Bu itilifname bütün i.kit devletlerce 

imzalanır imzalanmu mer'iyete girecek 
ve mümkün olduğu kadar çabuk tasdik 
edilecektir. 1 tilifname, iltihakı ak.itler 
tarafından müıait bir tetkika mevzu teı
kil edecek olan her Balkan memleketine 
açık bulunacak ve iıbu iltihak keyfiyeti, 
diğer İmza sahibi memleketlerin muva
fakatlarmı bildinnelerile beraber hüküm 
ifade edecektir. 

Taadik zımıunda müıarünileyh murah .. 
haslar iıbu misakı imzalamıılardır. 

Atinada bin dokuz yüz otuz dört se
nesi ıubatının dokuzunda dört nüsha o
larak tanzim eclilmİf ve her bir yüluek 
akide bundan bir nüsha tevdi kılın mıı
tır. 

Doktor Tevfik Rüştü 
D. Maksimos 
N. Titulescu 

B. Yevtitch 

Kadastro postalarını tefti~ 
Is tan bul kadutro reiıi Faik Bey 

Süleymaniye ve Şehzade cihetlerinde 
faaliyette bulunan dört kadaı.tro _.. 
tasının faaliyetini teftit etmiı, bu 
ııenelerde bazı noksanlar görülmüı ve 
bunlann ikmali ali.kadar memurlara 
bildiril.ıni,tir. Diğer taraftan da ikmal 
edilen mahallitın tescili için &.zı ma
lıallelerin kütüklere a-eçirilerek tapu 
ıicil muhafızlıirna devreclilmeoine 
baılanmııtır. -

' 

ııı:ı,11r lı•lıı•rler ı ,_ __ _ 
Tayyare Cemiyetinin Üsküdar Do

iancılar ıubesi, mmtaka clahilindeki 
mekteplerde okuyan fakir n yardıma 

muhtaç 42S talebeye defter ve kalem 
tevzi eımiıtir. 

Güneşin Oğlu 
Güne,'in oğlu, maden işçiıine, \ 

karıımın malını ve cihazını elden 
.(;ıkarmağa hakkı olmadığını aöyle-1 
mitıe de, maden itçiıi inadında ıı
rar etti: 

- Şimdi gidip satacağım.. Sığı
nn mütterisi bile hazırdır. Mal da 
benim, keyif te benim, karı da be

nim ... 
Diye bağırdı. · 
Bora, yanında toplanan bilginle-

re if&l'et ederek: 
-Ya çocuklar •• Onlar kimin? 
Diye sordu. 
Maden itçisi hiddetle: 
- Onlar da benim •• istersem tim 

di gider, hepsini kuduz köpeklerin 
ağızına atarım. 

Dedi. 
Şehrin ihtiyarları bu adamın hal

kı tembelliğe alı,tırdığını ve İşçile
ri daima kargafalık çıkarmağa sev
kettiğini söyliyerek şiddetle ceza
landırılmasını istediler. 

- Bir kötünün bin eyiye zararı 
dokunur. Bu adamı ~ehir kapısı 
altındaki bodurumda hapsetmeli. 

Ya.u.11: lıkender FAHREDDiN 
Diyerek üzerine yürüdüler. 
Günet'in oğlu, o gün ikinci bir 

yasak daha ilin etti: 
"Çocuklanna balunıyan 11e kas

ten aç bırakan veyahut herhangi 
bir sebeple evladını öldüren baba
lar ölüm cezası göreceklerdir.,, 

.~u yasak Ur fehrinde afyon 
muptelaaı kimselerin keyfini ka
ç!rmı,tı. Çünkü afyon tedariki i
çın çocuklannı satan bi,, takım 
d'!y~ıuz babalara da tesadüf edil
mıftı. 

Güneş'in oğlu bu yasakla Fırat 
kıyılarında kurulan büyük bir me
deniyetin ilk temelini atmış olu
yordu. 

Artık çocuk kurban etmek, ma
betlerde çocuk k~nı akıtmak ve zev 
cenin malına cebren tasarruf etmek 
gibi kötü adetler tiddetle menedil
mifti. 

"Kartal başlı yiğit,, 
yola çıkarken .. 

Aradan on gün geçmitti .• 
Güneş'in oğlu, Batıkutu'nun Ur 

MiLLiYET PERŞEMBE 1 MART 1934 

Nazırlar mayısta 
Toplanıyorlar · 

(Başı 1 inci sahifede)' 
len habere, doğru nazarile bakılma -
maktadır. Bu haber, Tevfik Rüttü Be· 
yin, Romanya ile Sovyet Rusya arasın 
da bir yakınlık huıule. getirmek huau
sunda viki olan tetebbüslerinden ga
lat olaa gerektir. Filhakika Türkiye 
ile Sovyetler, ve Türkiye ile Roman -
ya aruındaki aamimf dostluk, arala -
nnda henüz resmi münasebat teessüs 
etmemi§ olan Sovyetler ile Romanya 
arasında bir yakınlık husulüne hizmet 
etmiı ve bunun neticesi olarak Ro -
manyada mütecavizin tarifine dair o· 

1 
lan itiJilnameyi imza etmi§tir. Harici 
ye vekilimizin, Sovyetlerle Romanya 
arasında bir anlaşma temini ve mü.na .. 1 

sebatın iadeai için evvelce de viki o .. 1 
lan teşebbüslerine devam etmekte ol
duğu haber verilmektedir. 

M. Maksimos liderlere misakı 
anlattı 

ATINA, 28 (Milliyet) - Fırkalar 
reisleri dün de llariciye nezaretinde 
saat 10,30 da toplanarak müzakere -
!ere devam ebnİ§lerdir. Öğleden sonra 
da devam eden bu celselerde Harici· 
ye nazın M, Maximos Balkan miaakı 
hakkında.ki İzahatını bitirmi;tir. Va -
kit geç olduğundan toplantıya bugün 
de devam edilmesine karar verilmiı -

1 tir. 
M. Maximoe uz.un süren izahatı 

esnaoında, lngiliz :ve Fransız hükiimet 
!erinin Balkan miSakına hiç itirazları 
olmadığına dair Yunanistanm Paris 
ve Londra sefirlerinden gelen telg -
rafları okumut ve hükiimetin noktai 
nazarını müdafaa etmittir. ! 

Bugün içtimada ilk ıı.özü Liberalle -
rin reiıi M. Venizeloa alaca·ktır M. 
Venizel ... un hitabesi uzun olac~k Ye 
belki bütün celse müddetince devam 
edecektir. M. Venizelos misak hakkın 
daki nokta; nazarım bildirecek ve Yu 
nanistanın harici siyaseti naaıl olmaaı 
li.zım ııeldiğini İzah edecektir. M. Ve 
nizelo. bu İçtimada fırkalar liderleri
ne bazı tekliflerde bulunmaaı muhte· 
meldir. l..i.k.in hükiimet mahafilinde 
temin edildiğine göre, hükiimet bu 
~e;vzuda mu~lefetin hiç bir tavsiye- 1 
sını kabul etmıyecektir. 

M. Çaldarisin beyanatı 1 

ATINA, 28 (Milliyet) - Hüku • 
met gazetelerinin aldıkları maliimata 
göre, Ba,vekil M. Çaldaris liderlerin 
dünkü içtimaında muhalefetin misak 
hakkında takip edeceği yolu izah et- 1 

mesirü iıtemiş.tir. 

Ayni gazetelere göre, M. Çaldaris 
beyanatta bulunarak, Yunan milleti 
Balkan misakını tasvip etmediği !ak
dinle kendisinin siyasetten çekileceği· 
ni ve misakın memlekete temin ettiği 
faydalan milleti tenvir etmek için 
hükiimetin elinden gelen şeyleri ya -
pacağını ıı.öylemi~ir. 

Sefirimiz izahat al.dı 
ATINA, 28 (Milliyet) - Türkiye

nin Atina sefiri Enis Iley M. Venizelo 
ıu evinde ziyaret ederek uzun müddet 
gÖl'Ü§müıtür. Bu göriişmede Bıılkan 
misakının mevzuu bahaolduğu tahmin 
ediliyor. 

Türk ile Rus sefirlerinin ziyaretleri 

ATINA, 28 (Milliyet) - Dün Tür
kiye ve Sovyet sefirleri ayrı ayn Ha
riciye nazın M. Ma.ximoıu ziyare.t 
ederek, liderler içtimaındaki müzake
reler hakkında maliimat iatemiştir. 

Sayfiyelere işleyen 
vapurlar 

Adalarla Anadolu sahilleri araoın • 
d~ vapur seferleri pek mahduttur. 
~m sabahl~yin diğeri akıamları olmak 
uzere Pendikten hereket eden bir va
pur Kartal iskelesinden ıonra Adalara 
uğrayarak köprüye gelmektedir. 

Ayni su,..,tle köprüden hareket etti
rilen bir vapur da Adalardan sonra Kar
tal ve Pendiğe &'İtmektedir. 

Akay idaresi halkın ihtiyacını naza
n dikkate "!arak Adalarla Maltepe, Kar 
tal, Bosta -·, Suadiye arasındaki va -
purlan sık.aıtrnnağa karar vermiıtir. 

Vapurların hareket tarifesi o ıuretle 
tanzim edilecektir ki ııünün her saatin
d~ Anadolu !~illerindeki köylerden 
hıç olmazaa bırıne vapnr bulunabilecek
tir. 

tehrine baskın yapmağa hazırlan-ı 
dığını duymUftu. Onunla çarpıt
madan Ur'u terketmiyordu. 

Batıkutu'nun kafasını koparma
ğa giden Hitay'dan henüz bir ha
ber yoktu. 

Bora, Çoban kızının dağlarda 
vahti hayvanlar tarafından parça
landığına veyahut Batıkutu tara
f~~dan yakalanıp telef edildiğine 
hukmetmitti. Çünkü Hitay nihayet 
üç gün içinde bu iti bitirip gelecek
ti. Türk akıncılannın Ur,da fazla 
kalamıyacaklarını Hitay pak ala 
biliyordu. 

Günet'in oğlu, çoban kızının kay 
bolduğuna çok yanıyordu. Hitay 
Türk kabileleri arasında en me9-
hur yeiitler kadar cesur ve ölüm
den yılmaz bir kızdı. 

Bora vaktile onu yola getirmek 
için az mı uğraşmıştı! 

Güneş'in oğlu odasında oturur• 
ken dıtarıda bir gürültü koptu •• 

Etraftaki köylerden gelmit bir 
kaç çoban kılıkları yabancı görü
nen çobanlar l'eisi görmek istiyor
lardı. 

Ur muhafızı çobanların yanına 
gitti: 

-Nerden geliyorsunuz? Reisi 
ne yapacaksınız? 

Diye sordu. 
Çobanlar hep bir ağızdıu •• • 

1934 bütçesi 
(B•ş• 1 inci sahifede) 

h(ikümler konması mukarrerdir. Bu 
meyanda vergisini muayyen zamanın .. 
dan evvel verenlere bir miktar tenzİ· 
lat tasavvuru vardır. Bu hususta 
Saraç oğlu Şükrü Beyin Maliye ve -
killiği zamanında hükumet tarafından 
meclise sevkedilmiş bulunan bir ka
nun li.yihası mevcuttur. 

Hayvanlar vergisinde nisbetlerin 
tenzili kararlaımııtır. 

Maliye vekilinin beyanatı 
ANKARA, 28 (A.A.) - Maliye 

vekili Fuat Beyefendi yeni sene büt
çesi hakkında Anadolu ajansına fU 

beyanatta bulunmuılardır: 
"1934 mali senesine ait vari

dat ve masraf bütçeleri üzerin
de yapılmakta olan tetkikat ik
mal edildi. Müvazenei umumiye 
kanunu projesi ve merbutu büt
çeler teşkilatı esasiye kanunu -
nun emreylediği müddet zarfın
da B. M. Meclisine arzedilecek
tir. 

Bütçenin mütevazin olduğu
nu söylemeyi zait addederim. 
Her sene olduğu gibi 1934 sene
si bütçesi de d·ahili ve harici 
bilumum taahhüılatın ifası na
zan itibara alınmak şa:tile ta
mamen mütevazin olarak hazır· 
lanmıştır. 

Masraf bütçesi yekunu ge 
çen seneye nazaran 3,306,000 
lira fazlasile 173,180,000 lira -
dır. Bu fazlalık bilhassa muh
telif vergilerin nisbetlerinde mü 
savatstZlığı ile bazı kısımlarda 
muadelesizliği kaldırmak şek
linde tadiller ve cüz'i zamlar ya
pılması sııretile karşılanmış -
tır. 

Bu tertibatın memleketin ti
cari ve sınai hayatım müteessir 
etmiyece_k ve mükellefleri yeni 
bir.yük altında bulundurmıya -
cak sahada kalması ehemmiyet
le nazarı dikkate alınmıştır. Bu 
meyanda tecrübe ve tatbikatın 
verdiği kanaatlere İstinaden 11er
gi bakayasını ile yeni senenin 
tahsilatını tahrik edecek hüküm 
lerin ittihaz ve-kabulü üzerin
de çok ameli bazı tedbirlere gi
dilmiştir. 

Bu hususta hazırlanan layi
haların ekserisi müvazenei umu
miye kanunu lô.yihaaüe bir kıs
mı da onu takiben meclisi aliye 
takJim olıtntrctıktır ..• 

Hukukçular klübü 
(Başı 1 inci sahifede) 

timdiden a!bnııı bulmllfhır. Bu meyan 
da Kenan Omer, umumi ajan Emin 
Ali, Eaat, Hamdi Halim Beyler gibi 
birçok avukatlar bulunmaktadır. Klü
be her avukatm dahil olamıyacağı an 
laıılmaktadır. Nizamnamesine göre, 
klübe airmek isteyen avukatlardan 
herhangi biri hakkında, azadan biri 
tarafından itiraz vi.ki olursa. bu müra 
caatm bbul veya ademi kabulü ııene
de bir toplanacak heyeti umum.iyede 
kat'i karara bağlanabileecktir. Müeı
aiılerin nizamnamenin ve nizamname 
nin gözettikleri gaye, klühün avukat-· 
!ardan a-üzide bir sınıfı toplamasıdır. 
Bu husu.ta çok haaaas.iyetle hareket 
edilecektir. 

Hukukçular klübü azası, Barodaki 
alikaalnnı bittabi muhafaza edecek
lerdir. Eaaoen dahil olmıyan avukat -
Jarm icrayi vekalet edebilmelerine ka
nun mi.nidir. Ancak klüp azaar, ~·ro:'. 
nun tamamile temin etmediği manevı 
ihtiyaçlardınm, ve m.,.Jeki !nkifafı vü
cude getirecek tetebbüslenn v_e "~: 
itin klüp tarafından ~~ar eclı!m~•!nı 
düıünmektedirler. Kl~un y~ı kİfİ -
den mürekkep bir hayaıyet dıvanı ola 
caktır. Divl'n, filin mahiyet ve ehem.
miyetine ııii're tahriri ihtar, kJübe mü
teallik auretile ilin Ye klüpten ihraç 
cezalarını verebilecektir. 

- Çapulcular köylerimizi yağ-
ma ettiler. 

Diyerek aflafıyorlardı· 
Bora çobanlara yaklattı: 
- Güne,'in oğlu benim, dedi, 

çapulculann ba9ında kim vardı, 
söyleyin bakalım? 

içlerinden birisi atıldı: 

- Batıkufu .•• Onu kaç defa gö
zümüzle gördük. 

- Şimdi köylerimizi yağma e
denler arasında o da var mı idi? 

- Hayır •• Bu sefer yoktu.. Fakat 
çapulcuların hepsi onun adanılan 
idi. 

- Nelerinizi aldı? 

- Nelerimizi almadı ki ... ! Ne 
sığırlarımızı bıraktılar •• Ne koyun
larunızı .• Üstelik yiyeceklerimizi 
de yağma ettiler. Erzak anbarla
mızı tamtakır bıraktılar.. Cepleri
mizi bo~ttılar.· Karılarımızın, kız 
larımızm boyunlarındaki zinetleri 
kopanp aldılar. Çırçıplak kaldık, 
oğul! 

Bora'nın ~anı aıkılmıttr. 
- Siz fehrin kapısında bekle

yiniz .. Ben köylerinize birer akın
cı kolu göndereceğim. On1ara ça
pulcuların kaçtıkları yolu gösteri
niz •• Akıncılar pe,lerini takip etsin
ler. 

Çobanlar boyunlarını bükerek 
uzaklattılar. 

Ahırzaman Peggambari 
Afrika. Vahşileri 

H.sreti Muhammed'in hayab •e lr:urduiu dini• 
e•aaları 2 nci forma Maarif kütüpftaneaind• 

çılı:ll· 

araaınd• mülllım Nurullah Beyin ).atu·aları 
2 nci forması çıktı.Maarif kütüphanesinde 5 J(r). 
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İstanbul Emniyet Müdürlüğünden: 
Pazarlık suretile Zabıta memurlarına yaptırılacağı 

ilan olunan elbise ve kapotlar imaliyesinin ihalesi 3 Mart 934 
Cumartesi gününe talik edilmiştir.Alakadarlarla taliplerin ye" 
mi meLh.u ........ .. aat onda Vilayet muhasebesinde müteşekkil 
münakasa ve mübayaa komisyonuna müracaatları ilan olunur· 

TASFiYE HALiNDE BULU -
NAN TORKIYE TOTONLERI 
MOŞTEREKOLMENF AA REJi 

ŞiRKETi 
l LA. N 

Tasfiye halinde bulunan Türkiye Tü
tünleri Müşterekülmenfaa Reji Şirketi 
hiasedarları 22 Mart 1934 tarihinde öğ
leden evvel saat 11 de Jstanbulda, Be
yoğlunda, Tünel meydanında, Metro 
Hanında topfanacak olan umumi heyete 
tasfiye memurları tarafından davetı ofu .. 
nurlar. 

MUZAKERAT RUZNAMESl: 
1 - 1933 senesi içindeki tasfiye it

leri hakkında tasfiyedarlar tarafından 

verilen raporla murakıp raporunun o .. 
kunması; 31 kanunuevvel ı933 tarihin

de kesilen hesaplarla bilançonun takdim 
ve tasdikı, 

2 - 31 kanunuevvel 1933 tarihine 
kadar olan zaman!\ ait idarelerinden 
dolayı tasfiyedarlarm ibrası, 

Umumi hey4'ıte bulunabilmek için en 
az 30 hi11esi olan hiasedarlann nihayet 
11 Mart 1934 tarihine kadar hi11e ae
netlerin.i : 

JSTANBULDA Osmanlı Bankası 
merkezine. 

LONDRADA 26 Throınnorton so
kağında Osman! Bankası ıubesine. 

PARISTE 7 Meyerbeer sokağında Os-
manlı Bankası §ubeıine. • 

6-8 Haussmann Bulvannda Unyon 
Parisien Bankauna. 

BERLINDE Behrenıtr. 63 sokağında 
Möıyö S. BleiChröedere. 

VIYANADA 1 Am. of Hof. 6, so
kağında Oesterreichische Creditanstalt 
fuer Hande! und Gewerbeye. 

Tevdi etmeleri lizım gelir. htanbul
daki hissedarlar için hisse senetlerinin 
tevdi mühleti Türkiye kanunu mucibin
ce nihayet 14 Mart 1934 tarihine kadar 
uzatılmııtır. 

Hisse ıenetlerini tevdi edenlere bir 
makbuz verilecek Ye bu makbuzun gös
tıerilmesile umumi heyete girilebilecek-
tir. (13703) 
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AKŞEHiR BANKASI 
Meclisi idaresinden : 

Heyeti Umumiye daveti 
Nizamnamenin mevaddı mahsuıuına 

tevfikan alelade hiuedarlar heyeti umu
miyesi 3ı Mart 934 cumartesi günü saat 
onda banka merkezinde içtima edece
ğinden gerek asaleten ve gerek vck&le
ten en az on hİHeye malik hissedarlann 
yevmi içtimadıın on ciin evoeline kadar 
dühuliyelerini alarak muayyen gün ... 
saatte içtiınada bulunmalan rica olunur. 

Ruznamei müzakerat bervec
hiatidir : 

1 - Heyeti idare ve Murakabe ra
porrannm okunması, 

2 - 933 seneıi bilançoıile ki.r ve za
rar hesabının tetkik ve taaCliki ve heyeti 
idare ve murakabenin ibrası, 

3 - T emettüün teklif Teçhile tevzii
nin kabulü, 

4 - Müddetleri biten heyeti idare a• 
zalannın yeniden seçilmesi 

5 - 934 senesi için iki murakıbm inti
habı ve ücretlerinin takdiri, 

6 - Heyeti murakabenin teklifatı 
7 - Heyeti idare azalarmm bank .. 

Bora, tehir muhafızına döndü: 
- Bu kudurmut köpeii ele ge

çirmeden ölürsem gözüm açık kala
cak •• Akıncıların bir kısmını çapul
cuların üzerine göndereceğim. 
Bunlann başında ıen buluna~k
sın ! 

Dedi •. 
Şehir muhafızı, Bora'yı çok sa

yardı. Günet'in oğlu on~ bu ~>:
gıaından istifade etmek ıatemıtlı. 
Zaten Batıkutu'nun sırtını ancak 
yere getirebilirdi. 

Bora, o sırada Ur!dan bir yere 
ayrılamazdı. Bütün akıncılar Suri
yeye yürüyüf yapmak için can atı
yorlardr. 

Günet'in oğlu Türk doğütçüle
rinin topluğunu ve aralarındaki dü
zeni (Batıku9u) yüzünden boza
mazdı. 

Şehir muhafızı, Sarısu kabilesi
nin en cesur ve akıllı ve bilgili oğul 
)arındım biri idi. Ur tehrinde ona 
"Kartal başlı y~ğit,, derlerdi. 

Ur muhafızı küçükken, Türkle
rin çok mukaddes tanıdıkları bir 
kartal yavrusunu avlıyarak kafası
nı koparmıt ve başına takıp şehirde 
dolaşmağa başlamıştı. 

Kartal başlı yeğit o günden be
ri her yerde bu adla anılıyordu. 

Bora'nın teklifine: 
- Peki ••• Giderim. 

(963) 

Aslan ve Eskişehir 
Müttehit Çimento ve Su 

Kireci 
Fabrikaları Anonim Şirketinden : 

iLAN 
Ticaret kanununun 361 nci maddesi!• 

şirket mukavelcn«mesi ahkamına tevfİ"' 
kan Aslan ve Eskihisar Müttehit Çi· 
ınento ve Su Kireci fabrikaları AnonİJll 
Şirketi hiHedarları 1934 ...,nesi Martı• 

nın 21 nci Çarşamba günü saat 10 d• 
Galata' da Aa-opyan Hanında ıirket ınel"' 
kezinde inikat edecek adi heyeti umuınİ• 
ye İçtima.ına davet olunurlar. 

Ruznamei müzakerat : 
1 - Meclisi idare raporu ile Mural<ıP 1 

raporunun Kıraatr, 
2 - 1933 senesi muamelatına ait h•' 

sahalın kabulü ve meclisi idare azasm•P 
ibraıı ve senei mezkUre netayici muarne"' 
!atma dair Meclisi idarenin teklifi, 

3 - Meclisi İdare azaauıa verilece!< 
ücreti huzurun tayini ile beraber umur&l 
ıirketin idaresine ıureti mahsusada ın•• 
mur edilen az.a aidatının tespiti, 

4 - Mecliai idareden çıkan dört az~· 
nın yerine yenilerinin intihabı ve mecb~ 
si idarece azalığa intihap olunan bir z•• 
tın tasdiki intihabı. 

5 - 1934 senesi için bir Murakıp ;~· 
tibabile aidabnın tespiti ve murakıb•' 
mazereti halinde ifayi vazife etmek ;ar• 
diğer bir zabn intihabı, 

Uakal 25 hisse ıenedine malik olup el> 
içtU-i mezkı'irda hazır bulunmak isteycd 
zevat ticaret kanununun 371 nci madde
&İne tevfikan içtima tarihinden en az bi1 

hafta evel hisaeleriniıGalata'da Doyç• 
Ory~ntbank Dresdner Bank ıubesi gi• 
ıelenne tevdi etmelidirler. 
Diğer bankalara tevdi olunan hisat se' 

neclatı mukabilinde mezkur bankalard•~ 
alman makpuzlar heyeti umumiyeye d•j 
bil olmak üzre Döyçe Oryentbank-Dre• · 
ner Bank şubeıine tevdiat mahiyetind• 
olarak mezkur bankaca kabul olunacaf<• 
tır. 

Jstanbul , 26 ıubat 1934 
Meclisi 1 dare 

(13831) 

Ne zaman civciv çıkarmalı 
ne yedirmeli 

va nasıl buyotmeli? 
Cafer Falu-1 Beyin bu Oç ıuale c•"•fl 

veren rt1imli mühim eaeri çıktı. 
Mih·ezzilerden arayıauı 

Fiab 5 kuruştur . 
(13360) Akıam Kitaphane•1 

ıı 45 

ZA Yl - Suvari Müli.zonunilerind•" 
merhum oğlum Kenan Efendiden ııı~; 
hassas senedi resmisinde Sultan Ah"'\ 
Şubesinin 10673 numerosile muka1~:t' 
seçen ıeneye ait maaı cüzdanunı -PY1 

tim. Hükmü kalmadığı ilan olunur. 
(13836) Hatice Aı~ 

mızla ticari muamelelerde bulunuP ıııı· 
lunmıyacaklan hakkında karar ittib-1'') 

(t3ss' . 

Diye cevap vermifti. ,.. 
Şehir muhafızı reide berabt;' 

kıncıların karargahına gitmitt)j,.r• 
Günet'in oğlu, icap eden ko ol• 

ayırdı •• Kartal ba,lı yeğiti bu ~ııe 
!arını başına geçirdi .• Köylüler 0 

düttüler •• Yola çıktılar. ditİ 
Bütün akıncılar Batıkutu'ıı\I 

olarak ele geçirmek istiyorlard•·.
11

j 

Bora akıncıların bu iste~e~t' 
yakından görünce, bütün T~~eri•, 
rin Batıkutu'ndan nefret ettı 
ni anlamıftı. 'it' 

Bu anlayıf Günet'in oğ)lllld~ ;ııe 
ni bir ümit uyandırdı. Kend1j1111 
bu kadar bağlı bir kuvvetle Y8 .,ı,.. 
Suriyeye değil, Anadoluya dıt tııtl 
nabileceğine ve ônasya:yı 1baJ,tıı• bata itıal edeceğine kanı o Ol 

11
,. 

Bu iman, Bora'yı Türk fU!.~:Jeıı 
biraz daha bağlamıt ~e. o gu Jjl,.. 
sonra bu yüksek ülkü ıçın ~.•~ese 
ğa ve bu uğurda kanını dok 
yemin etmitti. 

• •• ...... 
" Bir başa karşı yırı•· 

baş •. .!,, fıf' 
Yabancılara bakır satan _Ce{"ı· 

nın oğlu, Batıkutu'nun eakt 
8bzı.f' 

datidi. Ur da iki üç yıl 'çinde J';r 
li zengin olmuf ve ocağını ge 
)etmitti. eJi) 
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Sümer Bank 
Umumi Müdüriyetinden: 
Bankamız ve müessesatJ Muhasebe servislerinde İs· 

tihdam edilmek Üzere imtihan ile on iki memur alma· 
caktır. İmtihana iştirak için laakal Lise mezunu bulun
mak ve Askerlik hizmetini ifa etmiş olmak ve otuz yaşı· 
nı mütecaviz bulunmamak şarttır. 

Kabul edilecek memurlara tahsis edilecek maas 
asgari 80 liradan iptidar eder. Aynı derecede muvaf: 
fak olanlar arasında Ali mektep mezunlarile Banka ve 
sair müessesatta tecrübe görmüş olanlar ve ecnebi lisan
lardan bir veya ikisine vakıf olanlar tercih ve bu evsafı 
haiz olanlara iktidarları nisbetinde maas tahsis edilecek· 
tir. ~ 

İmtihan 20 Mart 934 Salı saat dokuzda Ankara ve 
latanbulda aynı zamanda icra edileceğinden talip olanla
rın İmtihan programını ve sair tartları anlamak ve isim· 
lerini kayıt ettirmek üzere nihayet 17 Mart 934 akşa
mına kadar Ankara'da Umumi Müdürlüğün memurin 
tubesine ve lstanbul'da Galata'daki Bankamız Şubesine 
müracaatları !lin olunur. (837) 1251 

EMLAK VE EYTAM BANKASI iLANLARI 1 
EmlAk ve Eytam Bankasından: 
Tekaüt, yetim ve dulların Haziran, Temmuz ve Ağustos 

934 maaşatmın İskontosu l'ttal Müdürlükleri tarafından Mart 
~aaşmm tediyesinde batlanıldığı günden itibaren yapdaca
gmdan O tarihten evvel müracaat edilmemesi rica olunur. 

(895) 1253 

lstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Marif Vekaleti Müşaviri Profesör M. Malche Terbiye 

hakkmd'!- Universite konferans salonunda dört konferans 
\'er.ec~?'· Konferansların günleri ve mevzuları aşağıda gös 
lerılmıştır. 
22 Şubat ve l Mart perıembe günleri: "Terbiye prensipleri." 
8 Mart perşembe günü:" llk çağda Terbiye - eski Yunan ve 

Rom"a Terbiyesi." 
15 Mart perşembe giinü : " Rönesans devrinde Terbiye." 
. Konferanslara saat 11' te başlayacaktrr. Herkes gelebi

lır. (838) 1249 

Ankara Valiliğinden: 
. Keşif bedeli 1,369,782 lira 84 kuruş olan Ankara Şeh-

rı Stadyum ve Hipodromunun muayyen bir kısmmm inşası 
toptan götürü olarak, ve keşif bedeli 368,424 lira olan ince
~u mecrasının iılah ve civarının drena.ir ve I" i kıyasi fiat esası 
ıle 60 gÜn müddetle 15 Şubat 1934 tarihinden 16 Nisan 
1934 tarihine kadar münakaşa Ya çıkarılmıştır. lhale Ankara 
Vilayetinde 16 Nisan 1934 Pazartesi günü saat 15 te yapl
lacaktrr. 

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

1 - Vergi cüzdanları bedeli mukabilinde mal sandık
larında satılır. 

2 - Cüzdanların bez kaplılarma 20 kuruş ve meşin 
~plılarma 50 kuruş fiat tayin olunmuştur. Ve bu fiatlar cüz 
~anlarrn üzerinde gösterilmiştir. 

3 - Cüzdan almak mükellefler için ihtiyaridir. Cüzdan 
~lnıak ve cüzdanlara kayıt yaptırmak isteyen mükelleflerin 
1•tidaname ile müracaatlarına hacet yoktur. Gerek bizzat ve 
terek bilavasıta mal sandıklarına müracaatla parasını vererek 
~i.i:ı:dan alabilirler. Şu kadar ki cüzdanlarını bilavasıta almak 
~•teyen müke~efleı:, is~~ ve şöhre~ini ~~ c:>.tu~d~l~rı yerin ma
'lalle ve sokagmın ısmllll (köyde ıse koyun ısmını) ve kapı 
111.lrnaralarını mal sandıklarınca icabeden kayıtlar yapılmak 
İi:ı:ere tavsit edecekleri zata bildirmeğe mecburdur. 

4 - Vergi cüzdanları müddetle mukayyet değildir. 
t>oluncaya kadar istimaline deva medilir. CüzdUılar tarifat 
\>eçhile dolunca mükellefler yeni cüzdan alabilir. (946) 

Istanbul Liman işleri inhisarı 
Türk Anonim Şirketi İdare 

Meclisinden: 
t\i Dahili nizamnaınemizin 23. ncü ntadd.esi. mucibince hissedarlar umumi heyeti• 
•i 11 ~ııağtda yazılı, ruznameJ~lcı m~ddel~rın ~üzakerui için 31 Mart 1934 cumarte· 
~~l\Ü ıaat onyedide Şirketın lst~nbul da Sırkeci'de Kain Liman Hanında ldar" 

kezinde alcl~de to;:ılanınaya çagırılması kararlaıtırılmııtır. 
•• Nizamnamenin 24 ncü. maddesi ~nucibince alelade toplanmıya gerek aıalcl"n, 
:ıı:•k. Vck~!etcn !aakaJ 5~ . hı_u.eye ı~hıp olan ze~atın 26 ncı maddeye göre toplan• 
l'·· lrününden cvelki on gun ıçınde hı5 '5C 1?nellerını· 1 .şirket idare meı·kezine veya 
~~•kir~ iş n~nkasının merkezi ifaşub_olcrıne tevdi ile mukabili.nde alacaldan mak

"ll.t, .. ıdar.c meclisine irae ederek duhulıye varakası almaları iktiza eder. 

Müzakerat ruznamesi : 

1 - ldıu-c Meclisi ve Murakıp ra~orlarının okunması ve tasdik~ 
l.t 2 - 1933 senesi bilançosunun ve kar ve zarar hesabının tasdiki ile [cbre 

•el;,· . ' •run ıbrası, 
~da 3 - 1934 ıcncıi bila_nçosunun tanzin:ı ye .u"?'umi heyetten. tasdiki tarihine 
ı-~irı~ devam etmek üzre şırket murakıplerının ıntıhabı ve tahsısat mıkdarlaruıın 

ı, 

4 - ldat·e Mı;clisi nzalığına ildvcten intihap olunan zatın nzalığmın la5diHi, 
l\i~a 5 - Ceçen fevkalade heyeti u'?um İye iç~im_aında , kara~lattır1~~1jiı v~çhile 
-lid '"~an.enin 12 nci maddeıi mucibınce kura ıle tefrık edılecck uç ıualıga tec· 

ı:-11, 'ntihap yapılması. 
6 - Hiuedarlar tarafından .-aki olacak tekliflerin tetkiki. (13865) 

MJLL1YET PERŞEMBE 1 MART 1934 1 

EVKAF MOD1RIYETI iLANLARI 1 
Darülaceze Müdürlüğün

den: 

!19 .................. .. 

VAPUKt;ULU.K 
Kıymeti 

Muhammenesi 
Lira K. 

Müesseseye iktiza eden 50 
kalem defatir ve evrakı mat· 
bua numuneleri veçhile ve ka
palı zarf usulile münakasaları 
18 Mart 934 pazar günü saat 
on dörtte İcra edilecektir. Ta
liplerin teminat akçelerile 
Müesseseye müracaatları. 

TORK ANONiM ŞiRKETi 
IST ANBUL ACENT ALICI 

Liman Han, Telelon: 22925 

İmroz yolu 148 40 212 ·metre teı~iinde bulunan Balat'ta Hoca Ka
sını günani mahallesinde Meydancık sokağında es· 
ki 19 yeni 7 No. lu arsanın tamamı. 

400 00 43 metre terbii~de bulunan Mahmut paşa'da Daye 
hatun mahallesınde Kürkçü han ikinci katta 15 
No. lu odanın tamamı. (891) 

Her PERŞEMBE günü Gala
ta rıhtınundan saat 18 de TA y · 
YAR vapuru kalkar. Cidit ve dö
nüşte mutat iskelelere uğrar. 

600 00 Dayehatun mahallesinde Büyük yeni han 2 inci 
katta 38 No. lu odanın tamamı. 

100 00 Mahmut paşa mahallesinde Mahkeme sokağında 
25 No. lu dükkanın 1-3 hissesi. 

156 00 78 metre terbiinde Beyoğlun'da Hüseyinağa ma· 
halleıinde Bilezik sokağında eski 29 yeni 23 No. 
lu arsanın tamamı. 

00 207 metre terbünde bulunan Sultanahmet'te Uç 
ler mahallesinde Meydana nazır Uçler camü arsa· 

• .•mm tamamı. Yukardaki emlak Mart 
'.?' 21 ınc! Çarşamba gü':.1ü .saat 15 te pazarlıkla aatılaca 
gmdan talıplerm pey akçelerıle beraber mahlülat kalemine ·· 
racaatları. (947) mu 

M. M. V. Hava Levazım 
Müdürlüğünden: 

Eıki§ehir'de ameli tecrübe komisyonunda bir kimya
~ere lüzum vardır. Devlet devairinde İstihdam edilmemiş ise 
!~ üc~et. ücret . (~2~) Devlet devairinde bila inkita 
iki ıene_ııtıhdam edilmi~ ııe. Ücret (165) liradır. Talip olan 
!arın dıploma, bon ıervıs, hızmete mani ıdıhi bir hali olmadı 
gma .~air .Uç nüıh~ ra~r "Askeri Hastanelerde olacaktır." 
M~~ I~~~d~m bır ~ali olmadığına dair mahalli Emniyet 
~.udurlugunun veııkası, hal tercümesi 3 adet Fotoğraf ve 
ıki ~ne .ı.;;met ed~ceğ~e dair noterlik~e tasdikli taahhüt ıe 
nedile bırlikte Eskişehır de ameli tecrübe ve muayene komis 
yonuna veya hava Müste~arlığma müracaat eylemeleri. 

1156 1ıss 

~--------------~· , 

• 

EN EYİ ARKADAŞ/1111 KUHBARADlll 

Deniz yolları 
iŞLETMESi 

A-teleri ı Kanköy Köprillıoatı 
Tel. 42362 - Sirkeci Miilailrclanade 

H .. Tel. 22740 

TRABZON 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

sür'at yolu 
4 Cncll Vakd Han !atanbııl 

fhtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
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GOLCEMAL vapuru ı Mart 
PERŞEMBE 20 de Galata 
rıhtımından kalkacak. Giditte 
İnebolu, Samsun, Ordu, Gire
eon, Trabzon, Rize, Hopa'ya. 
Dönütte bunlara ilaveten Pa
zar, Of, Pulatane'ye uğrayacak-

Nama muharrer hisse senetlerinin ( 110 60) ı Türkler elindedir. 
Ttirl: iye ft Bankası tarafından teıkil olunmuıtur, idare meclisi ve mildilrler 
he~ eti ve memurlan lıimilen Türklerden mürekkep yegaııe Türk Sigorta Şirke
tidir. Ttirklyenin her tarafında (200) il geçeıı acentalannııı hep•I Türktür, Tiir• 
ldyenHi en mühim mtieaaeaelerlnln vebankalannın aigortalaf'ııu icra etmekteıllr. 

tır. (933) 1257 

Bartın yolu 
B U R S A vapuru 1 Mart 
PERŞEMBE 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. (931) 

• 1255 

Mersin sür'at yolu ' 
INEBOLU vapuru 2 Mart 
CUMA 11 de Sirkeci rıhtımın
dan kalkacak gidişte İzmir, 
A:~talya, Me: sin, Payas' a. Dö
nuşte bunlara ilaveten Alanya 
Kül:~1c, Çanakkale'ye uğraya'. 
caktır. (932) 1256 

T oph.an~~e kain telsiz telgraf 
merkezımızın, 935 senesi bida
y.etinde tepdili icabeden cihazı 
pazarlık suretile talibine ihale ~
dilecektir. 

Şartnamesini görmek ve da
ha fazla malumat almak iste
yenler her gün saat dokuzdan 
on sekize kadar idaremiz Le. 
vazım Şefliğine müracaat etme
lidirler. Pazarlık 16 Nisan 934 
Pazartesi günü saat on beşte ya
pılacaktı"· ( 875) 

·-----. Le:vazım anbarı haricinde bi. 
rıkmıs olan hurda demir, tahta 
ve kablolar pazarlık suretile sa
tılacaktır. 

Pazarlık 7-3-934 çar,amba ı:ü 
n~ ~aat l O da yapılacaktır. Şe
raıtı öi(renmek üzere her gün i
daremiz Leva71m Seflii(ine mü-
"'"aat olun"h;t;r. (9~0) 

Sultan"'1met üçüncü •ulh hukuk mah
keınesinden : 

Fatihte Macar kardeşler caddeıind~ 
küçük meydan sokağında 33 No. lu apa-;.t 

manda Melahat hanımın Erııani Bak:r yo 

lu istikru tahvilinin A, tertibi 133514 

No. lu muvakkat makbuzunu zayi etti
ğinden Vı? tediye edilmemesi için pr0 .. 

testo çektiğinden bahisle bu hususta ka· 
rar itası talep edilmiş ve tetkik edilen 

merbut evraka nazaran mezkur ıahvill 

emlak Eytam bankası lzmir ,ubeıinden 

almış olduğu anlaşılmıt ve bu suretle id
diasının 1ıhhatine kanaat bi.aıl olmuı bu .. 
lunduğundan yukarda numarası yazılı 

muvakkat makbuzunu faiz ve bedelinin 
bir tarafa tediye edilmemesine ve keyfi. 
yetin gazetelerle ili.nına karar ve 'ld" 

rı. ı. 

03866) 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
&igorlalarını en iyi ıeraitle l apar. Hasar vukuundı zararları stır' at vo kolaylıkh öder. 

Telgraf s iMTiYAZ - Telefon: İst. 20531 

T~QKiYe 

a 'A.N KA c::. ı .. - __, 
~~ 

~ 

-



o MlLLIYET PERŞEMBE 1 MART 1934 

f DEVLET DEMIRYOI.LARI iDARESi iLANLARI \ 

4000 çift cebire ile 1000 O adet tirfonun kapalı zarfla 
münakasası 15 Nisan 934 pazar günü saat 15 de Ankara' da 
idare binasında yapdacaktır. 

Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde be
şer liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. (949) 

•• 
Istanbul Universite 

MübayaatKomisyonundan: 
1 - Fen Fakültesine bağlı Beyazıtta Eczacı mekte

bindeki İnşaat ve tadilat toptan aleni münakasaya vaz edil
miştir. · 

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

3 -Talipler İstanbul üniversitesi Mimarlığına mü
racaatla ehliyetlerini gösterir evraklarını tetkik ettirecek
tir. Alacakları vesaiki Katibi Umumiliğe İşaret ettirdikten 
s•)D'"""· bu işe ait mukavelename, şartname, lahika ve projesini 
tetlC!.k: etmek ve suretlerini İstinsah etmek üzere her gün Mü
bayaat Komisyon kitabetine müracaat edeceklerdir. 

4 - Talipler kendi teklif edecekleri fiatın yüzde 7,5 u 
nisbetinde teminat muvakkateleri ile birlikte ihale günü olan 
18 Mart 934 Pazar günü saat ] 4 te Üniversite Mübayaat 
Komisyonunda hazır bulunacaklardır. (855) 
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Yozgat Vilayetinden: 
Yozgat kasabasiyle kazalar, Terzili hamamı Çamlık 

ve Yerköy istasyonu arasında sefer yapacak otöbüs işletme
si için ruhsat itası bir şirket tarafından talep edilmiştir. Vila 
yetler idaresi kanununun madei mahsusasına tevfikan vila
yetce ruhsat ita edileceğinden başkaca talip olanların teklif 
namelerile birlikte Yozat Vilayetine müracaat etmeleri ilan o
lunur. (876) 

Orhangazi Belediye Reisliğinden: 
Orhangazi kazasında mevcut eczahanenin idamesi için 

bir eczacıya lüzum görülmüştür. Taliplerin Belediyemizde 
mevcut şartnameleri talip olupta görmek isteyenler dairei Be
lediyemize müracaatları ilan olunur. (959) 

Ticaret kanununun 361 nci madddile 
§İrket mukavelenameıi ahkim:na 

tevfikan 

TüRK ÇiMENTOSU 
VE KIRECl 

Anonim Şirk.ıti hissedarlan 1934 sene1i 
martının 20 nci salı günü saat 15 te Gala 1 
bmn 20 nci Salı günü saat 15 te Gala· 
ta'da Agopyan Hanında §irket merkezin· 
de inikat edecek heyeti umumiyei adiye 
içtimaına davet olunurlar. 

Rüznamei müzakerat : 
1 - idare Mecliıi Raporu ile lir.ura· 

kıp raporunun kıraati, 

2 - 1933 ıenui muamelatına ait he· 
saplann kabulü ve idare Meclisi azası· 
nın ibrası ile mezkUr ıeue muameli..tı 
netayicine dair idare meclisinin teklifi, 

3 - Müddetleri hitam bulan Meclisi 
idare azasının yerine intihabat icrası ve 
ıirket umurunu idare ile mükellef azaya 
verilecek .Udatın teıpiti, 

4 - Ticaret kanununun 323 ncü mad· 
deıine tevfikan ıirketle muamelei tica· 
riyede bulunmak üzre idare Meclisi aza
sına mezuniyet İtası, 

5 - 1934 ıeneai için bir murakıp ta· 
yin.i ile aidatının teıpiti ve Murakıbın 
mazereti halinde ifayı vazife etmek Üzre 
diğer bir zatın intihabı, 

Laakal 250 hl11e ıenedine malik olup· 
ta içtimai mezkı1rcla hazır bulunmak iı· 
teyen zevat Ticaret kanununun 371 nci 
maddeaine tevfikan içtima tarihinden bir 
hafta eve! hl11elerini §İrket merkezine 
tevdi etmelidirler. • 

Bankalara tevdi edilecek senedat mak
puzlan tirket merkezine tevdiat mahiye
tinde olarak kabul edilecektir. (13838) 

iHTiRA iLANI 
" Dokunabilir fitillerin hadde makinası 

cezasına mahsus tazyık cihazı " hakkın· 
da istihsal olunan 1 Mart 1932 tarih ve 
1318 numaralı ihtira beratı ile keza ayni 
mevzu hakkında iıtibsal ohınan 6 Ha· 
ziran 1933 tarib ve 1318 numaralı berata 
ilave taıdiknameıi bu defa mevkii fiile 
konmak üzre ahere devrüferağ veya icar 
edileceğind~n talip ol1111lann Galata'da, 
Çinili Rıhtım Hanında, Robert F erriye 
müracaatlan ilan olunur, ( 13567) • 
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İSTANBUL VE TRAKYA 
Türk Anonim 

----------~ ............... _ .. , .............................. ~ 
O. Pı .. ofessor Dr. Kemal Cenap Bey 
Tarafından Tesbit Edilen Öz Türkçe Istılahlarla 

ADA 
TEŞRiH MODELi 

KADIN VE ERKEK 
VÜCUDÜNDEKİ BÜTÜN AZANIN AYRI AYRI TABAKALAR HALİNDE MÜCESSEM MODELi 

Kan damarları, adaleleri, iskeleti, sinirleri ve iç azaları ayrı ayrı tabii ıekillerile gösterir. 
Kemal Cenap Beyefendi tarafından yapılan bu ıstılah cehe!i ayrıca bir bro~Br halinde neıredll
miıtir. Muhterem profeHor Tllrkçe 11blahların adlanma sebeplerini de ayrıca izah eylemektedir. 

Erkek kısmı levha 150 kuruş, Kadın kısmı levha 150 kuruş. 
Her iki kısma ait ıstılah broşürleri 50 şer kuruştur. ( 13893) 

Türk - Bulgar Müttehit Vapurları 
Yelkenci Zade e Mahdu u - Bulgar Seyri 

Sefain Ticaret Şirketi 
Türkiye ve Bulgaristan ile ispanya, Fransa ve ltalya limanları arasında yolcu ve yUk nakliyatı 

Muntazam seferlerine 15 MARTTAN İTiBAREN başlanacaktır 
Bu seferin için 5 ili 7 bin toa hacmi iıtiabislndeki 11rriyus11ir 't'e lllkı konforu had 

't'e beyaelmilıl birinci sınıf ıalıadıtaamıyi laaiz 

ERZURUM. MARIA LUIZA. VA TAN • BALKAN 
Vapurları tahsiı edilmiştir. Seferler her 10 günde bir icra edilecektir. 

Vapurlarda lllkı birinci, ikinci va llçllncü sınıf kamaralar mevcuttur. 

Yük ve yolcu navlonlarında azami tenzilat yapılacaktır. 
Fazla tafsilat için Sirkecide Y elkeaci Hanında Y elkencl Zade vapur idare1ine 't'e Galatada 

Merkeı Rıhtım Hanında 7 aumarada Bıılrar vapur acentabğına mllracaat. 

ŞEKER FABRİKALARI 
Şirketinden: 

Fabrikamızda çıkanlmağa başlanan yeni sene mahaulil toz ve keame şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilo dan az olmamak üzere her İsteyene satılmaktadır. ' 
Fiatlarunız eskisi gibidir. Yani lstanbul'da Sirkeci iıtaıyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta teslim 

u1a\da Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 San~ı~ta Küp Şekerin Kilosu 39,so Kuruştur. 
Ancak en az beş vagon §ekeri birden alanlara vagon baş ma beş lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapılacak aipari~ler bedelin yiizde yirmisi peşin ve üst tarafı ha
mule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal tirket tarafından mlitteri 
hesabına sigorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin temamını petin ödeyenler vagon ba-
~ına beş lira tenzilattan istifade ederler. . 

Adres : Istanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30. Telgraf adresi: lstanbul Şeker. Telefon: No. 24470. 645 

Cumhuriyet M rkez Bankasının 31-12-1933 
e iten :k·nci hes p devresi bilanço udur--

'.AKTiF: 

KASA: -

Altın mevcudu "MeskUk ve külçe " 
Safi kilogram 12.160.320.260 

Banknot ' 
Ufaklık • 

P.\HILDEKI MUHABiRLER ı 
Altın " külçe " safi 

kilogram t.788.023.893 
Banknot 

HARiÇTEKi MUHABiRLER : 
Altın " külçe " safi 

kilogram 3.747,024.574 
Döviz 

AVANSLAR: 
HAZiNE BONOLARI 

Deruhte edilen eVTakı naktiye liartılıit 

ESHAM VE T AHVILAT COZDANI : 
Banknot kar,ılığı 
Banka malı 

JSKONTO COZDANI : 

Hazine bonosu 
Reeskont 

.ı 

GAYRI MENKULLER : 
DEMiRBAŞ: 
HiSSEDARLAR : 
MUHTELiF: 
NAZIM HESAPLAR : 

T. L'. ' 

17.104.500,43 
13.871.965.-

663.188.15 

2,515.004,-
1,274.122, 79 

5270.501,06 
5. 71().739,60 

28. 775.837,-
1.225. 783 ,30 

[ 4.167.600,-
3.725.516,77 

ı' 

:r. L. ı 
' 

31.639.653,58 

3. 789.126, 79 

10.981.240,66 
1 

l.776.738,88 

152.010.068,78 

30.001.620,30 

7.895.116,77 

796.727,53 
152,431,66 

4.500.000.-
6. 712.207 ,05 

128.245.634,18 

577.478.566,18 

... ı.:. ı•. 

SERMAYE: 
lHTIYAT AKÇESi: O 

PASSIF. 

T. ı:. 

ı 15.000.000,-
349.110,26 

TEDA VULDEKI BANKNOTLAR : 

Deruhte edilen 
Altın kartılığı 

TEVDiAT: 
DöVIZ TAAHHUDATI ı 
MUHTELiF: 
KAR: 

[ NAZIM HESAPLAR ı 

152.010.068, 78 
\ 8.688.000,- 160.698.068,78 

l8.901.52'2, 75 
10.193.459,45 
42. 741.470,65 

1.349.300.13 
11.28.245.654, 18 

377.478.566,18 


