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Balkan Misakı ve 
Yunanistan ismet Pş. HZ. lnkıliip kürsüsünde il dersi verdi 

--Dün Atinadan gelen bir telgraf, 
Mebusan Mecli.ainin ikinci okunma
dan sonra Balkan misakını kabul ve 
t...dik ettiğini bildirmektedir. Yani Misa
lcın Mebusan Meclisindeki muamele
•i bitmi§ oluyor. Balkan misakı Yu
!laniatanca meriyete girmek için 8.
Yan Meclisi tarafından da tasdik e
~~ınelidir. Bildirildiğine göre, bafta 
•çınde misakı İlyan meclisi de müza· 
kere ve galip bir ihtimale göre de 
tasdik edecektir. Binaenaleyh artık 
Balkan misakının Yunanistan tara· 
fından tasdiki bir emri vaki telakki 
edilebilir. 

Balkan misakı Atinada imza edil· 
dikten aonra fırka reiıleri arasmda 
büyük bir münakaşaya zemin olmuş· 
tu. Liberal lideri Venizelos bazı nok
lalanna itiraz etti. Papanastasiu mİ· 
"'kı nokıan buldu. Uzun münaka§a· 
lardan sonra anlaşıldı ki, Yunanis· 
'•nda Balkan misakı etrafındaki fi. 
kirler, Türkiyedeki kanaatlerden ay· 
>ı değildir. Romanya ve Yoguslavya
da da kanaatlerin ayni oloduğu anla
tılıyor. Balkan misakı imza edildiği 
z11m.an bu kanaatleri şöyle hülasa et
llıiştik: 

1 - Balkan misakı Balkan hudut• 
lannı kefalet altına alan bir mukave
ledir. Yalnız Balkanlara ıamil bir iti
laftan ibarettir ve bu misakı imza eden 
devletlerin Balkan dıtındaki devlet· 
ler ile olan müna&ebetlerini asla ihlal 
etmiyecektir. 

2 - Balkan miaakı noksandır. Ta
lnam olmak için Bulgaristanm da if. 
tira.k etmesi lazımdı. Ancak m.iaakı 
İınzalıyan dört devletin bütün gay
retlerine rağmen, Bulgaristan iıtirak 
etm.emekte ısrar etmiştir. Bunun iÇin
dir ki, misak nok•an kalmı§tır. Fakat 
·e~isi mümkündür. Bulgariıtanın 
ltıısaka İ ştiraki için kapı açık bırakıl
dıfrma göre yakın bir istikbalde Bal
k11n misakı tamamlanabilir. 
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= Başvekil diyor ki: : 
= = : ''Uğra~acağımız en mühim hastalık 
~ cehalet, takip edeceğimiz 
~ en feyizli yol müsbet ilim yoludur,, 
! Türk inkilahı üzerinde umumi görüşler.. = 

i"Tür~ mill~ti olarak var olmak, ~-üy~k i~~an ailesinde. y~k 
~sek hır cemıyet olarak yaşamak turk ınkılabının gayesıdır,, 

İ 'AN~~=~~ ~!:~~t~;,: =:~k:~nd~~:~~t~~:nü- = 
a::: liinde S.,vekil lamet Pap Hz., Türk inki labı üzerinde umumi görütler mevzulu _ 
E konfennalannı nrmitlerdir. Bu konferansta B. M. Meclisi Reisi .Kazrm Pt·• Hz.= 
;;;; ile, Vekiller, mebuslar, veı.aletler erkanı yüksek askeri JUra aza11,. T'?"'< dil! Te -
E Türk tarihi tetkjk cemiyetleri azalan, Lon dra ve Moskova büyük elçilen F ethı ve = 
E Hmeyİn Ragıp n Ankara, lstanbul valileri ve Hukuk Fakültesi müderrisleri n = 
E lhJnık fakültesi, enstitüler, liseler, muallim mektepleri, son sınıf talebeleri, ve =: 
S ımuallim mekteplerinde ve orta mektepler de bulunan tarih, coğrafya ve yurt bil· E = ııiai denleri muallimleri hazır bulunmu,lardır. ;;; 

= Salonda bütiün sandalyalar n localar inal edilmiş, koridorlar temamen :;: 
= dolmut. binaya aığmıyan halk, Halkevi önünde tehrin mubtlelif yerle- -
S rindeki radyolann önünde toplanarak bu büyiık dersi dinlemi~lcrdir. =: 
= Kurtuluş savctşı -
Z:: ismet Pa§a Hazretleri derse §U suretle ba§lanuştır: = 
i5 Hanımlar, efendiler, E: 
15§ Türk milletinin, içinde _Y•§adığımız ve _devan: et~ek.te olan İ?kilabı, 
5 ecnebi istilaaına ve osmanlı nızamına kar§ı çıfte cephelı bır savıq ıle baf· = 

Doktorlarla avukatların 
kazanç vergisi 

Mecliste dün de münakaşalar oldu, bar
lardan alınacak vergi miktarı arttırıldı 

ANKARA, 20 (A.A.) - B. M. Mec· 
lisi bugün reis vekili Refet Beyin riya
setinde toplanarak kazanç vergisi ka • 
nununun müzakeresine devam eylemiş
tir. 

34 inci maddesinin idarehaneler ve 
yazıbanelerde veya evlerinde sanat ve 
ımeslelderini yapan doktorlar, avukat • 
Iar, mühendisler, müıavirler ve müte ... 
hassıslar, albn ve zikıymet mücevherat 
satanlar, antikacılar, ve yedinci mad
de haricinde kalan sarrafların gayri sa
fi iratlanrun yüzde yüz nisbetinde ver· 
giye tabi tutulacaklarına dait (i) fık. 
rasmın müzakeresinde doktor Suat B. 
(Ka..tamonu) venliği İki takrirle yeni 
çıkan doktorların üç sınıfa ayrılarak 
birinci sınıfın yiiz:de yüz, ikinci sınıfın 
yüzde elli, üçüncü sınıfın da yüzde yir
mi be§ gayri aali varidatı nisbetindc 
kazanç vergisine tabi tutulmalarını iste
mittir. 

Tahrirler 
(leparta) Mükerrem Bey, de verdi-

I 

j 

Ha.•an F~hmi B. (Gümüıhane) Mü • 
kerrem Bey (Isparta) 

ği bir takrirle serbest meslek erbabından 
mesleki hizmetlerin icra edildiği mahal· 
lin gayri >afi iratlarırun yüzde ellisi 
aluvnakla beraber büıtçe encümeni t;:ı ... 

rafından kabul eclilen bir derece Ilitesi 
Üzerinden de maktu vergi alınmasını tek· 
lif eylemö~tir. 

işte Yunan fırka liderleri arasın
daki !"Ün kap.da yukarıki iki me
~l~nın çerçevcai dıtına çıkmaJI11ftır. 
Bızım Balkan misakının imzalandığı 
l~nun f crdaıında takdir ettiğimiz 
bır vazıyet, Yunaniıtanda oldukça 
U~ ve hararet!i miinaka§alara ze· 
~ın olmu§ ve nıhayet ayni noktalar 
nzerinde ayni neticelere varılmıştır .. 
k u m.ünakaplar cereyan etmekte i· 

= lamıtbr. Türk inkilabı, Türk milletinin kurtuluş savaşıdır. Ecnebi is\l!i· = = sına kar§ı vatan müdafaası gibi, nisbeten sade bir manzara ile hatladığı ılk 5 • 
§ günde bile, inkilap osmanlı nizauıını kendi kartısında bulmuştur. Kurlu· = 

Bu takrir üzerine de açılan müzahe .. 
rede söz alan Mükerrem Bey (l•parta) 
hükumetten gelen teklifle serbest mcs· 
lek erbabının hizmetlerini yaptıkları 
mahallerin iradı gayri safisimn yüzde 
elini nnhetinde bir vergiye tabi tu • 
tumalan i&tenildiğ-i gibi bulundukları Jeh 
rin nüfusuna göre sınıflara tefrik edi
lerek ayrıca maktu vergi alınması tek· 
lif edildiği bütçe ve maliye encümenle· 
rince de bunların kabul edildiği halde 
muhtelit encümenin bu son vergiyi kZ .. 
milen kaldımıış olduğunu i§aret et• 
mit ve demiştir iri: § luş savaşı, her hamlesinde muvaffakiyeti, bir ecnebi darbesini r:ddeder- = 

ı:::: ken osmanb nizamının temellerinden birini yıkmakla elde etmiş.tır. Anla· = 
Reıil IS. (Gazi Antep) Suat B. 

(Ka"tamonu) (Devamı 7 inci sahifede) 
fi§ şılıyor ki inkilabmnz dahili ve milli mahiyeti itibariyle osmanlı içtimai =: H = heyetinin vakit vakit gösterdiği islahat te,ebbüslerinin bir devamı _veY_a = am petrol ı·thala" tının = tekamülü değildir. Bilakis Türk inkilabına oamanh nizamı amansız hır :ı.ıt =: 
- ve hasım vaziyeti almıştır. Şu halde, osmanh nizamı artık Türk milletiııe kurtulut temin edecek bir muhitin bütün teni- = 

~rı, ba zı Balkan memleketlerindeki 
e, .. -I ar y Unan devlet adamlarının hat-
,· hareketlerine karş ı sabırsızlık gÖs· 
.errneğ a lıımıtlaıdı. O zaman da 
•şaret etligimiz gibi biz, münaka~ala .. 
>ı Yunar.iatandaki politika hayatı· 
l\ın bir cilvesi telakki ettik ve misa
... ~n ergeç tasdik edileceğinden asla 
•uphe etmedik. Bir memlekette her 
hangi bir eiynsi vaziyetin ş.umül ve 
ehcrnmiyetini anlamak için o memle
ketin politika hayatını yakından bil-
1\ıek la ımdır. Balkan misakı etrafın
daki müzakerelerin manası da an
C11k bu komşu memleketteki siyasi 
lıayatının dclaletile anlaşıl;ıbilir. Bu 
Politika hayatı hakkında kim ne dü
i~nürse düşünsün, Yunan milletinin 
•ıyasi olgunluğu ve Y uoan devlet adam
lıınnın vatanperverlilderi hakkında kim
&enin fÜpheıi yoktur. Bundan asla §ÜP· 
lıe etmediğimiz içindir ki, Balkan misa
ltının ergeç tasdik edileceği kanaatini 
daha ilk günden izhar etmiştik. 

!!E: tini kaybetmiş ve hakikaten 0 zamanfar, açıktan söylendiği gibi osmanlı milleti ve cemiyeti nazariyesi içinde Türk mille- - .., ı • • d b • 1 
:ııııt:,~~ı~;üü~~;;ını~~ılıilil~ıı~ü~üıi~1u~i ıı~nı;;ı~:~;;;tı;m~~~"'lımmı~i;:ı~ı~u~~iiı'ı~lim~iiııiWuıuu~~:,ımı1ı;11;1ı~1Üı~~~~~ı~m".; ço g a mas ı çın t e ı r er 

Balkan misakırun fırka liderleri arn· 
:!ndaki müzakeresinden sOl!r~ Hariciye 
"azm M. Maksimos tarafından bir izah 
~~Pılma11na karar verilmi~tir. Hariciye 
'1 a.ıır1 bu izahta Yunani~tanın Balkan 
~salanı imzalamakla büyük devletlerin 

1~ birile muharebeye girişme:. taahhü
d~ altına gir.nediiiini ta;rih etmiştir. 
~llakın yalnız Balkanlara miiııhasır ol-
uğu bütün ali.kadarlar tarafından ka· 
~I edildikten •onra böyle bir ihtirazi 
""Yda lüzum yoktu. FakRt hükiimet 
fn.İtasırun Balkan misakını "lkdetınek su
•etile tecelli eden parlak ll'Uvaffalayeti 
~'§ısında muhalelet te hükunıcti ehem· 
ltııye!li. bir meseled!' İ~az etmi1 olmak 
!erefını kazanmak ıstcınıttir. Bunu yap· 
inak muhalefete, Balkon m.isakını Yunan 
l\olı.tai nazarına göre uygun bir şekle 
lı.oYmuş olmak hazını veriyorsa bu şe· 
teften mab~ıwn edi]meleı-i için s~p yok .. 
hır. Bdlcı de mahrum edilın~1 · • · ok ,__._ -~ erı 
ıçın Ç seuq.n:r mevcuttur. Hakik t 
ıudur lci Balkan ınioakı şu veya bu fırf< a _ 
nın eseri değil, Yunan milletinin ınah. 
dır. Misal. Yunan milleti DMDJna İmza
lannuttır. Yunan milletine malolrnu,tur. 
:'f unan milleti onu benimseınittir. Ve 
""- istilzam ettiği taahhütleri yap. 
inalı: Yunan milleti için bir borçtur. 
. Yunaniotan, artık müatekar bir harici 

:Yaset takip eclecelı: olgunluğa vannı~-
r. Yunanistanda ilk siyasi fırkalar ecl:;M devletlerle olan dostluklara göre teş 

f 1 edilmiıti.lngiliz Fırkası vardı.Fransız 
;~•sı ve Ru• fırkası vardı. Bu fırkalar 
t" •dara geçtikçe harici siyaset te ona 
d 0~e cleğitirdi. Her fırka dostu bulun• 
~~~· daha cloğru•u siyasetini terviç 
il 1~1 tefuin himay<>1İ altında sayılabi-
;ı. rdı. Hemen söyliyelim ki bu, 19 uncu 

0 j"'d• Osmanlı imparatorluğunda da cari 
,~ir ıniıldü. Reıit Paıa lngiliz ta
ın..t , Ali Pata Fran1ız taraftarı, Mah. 
q.,.. Nedim P"'a da Rus taraftarı sadra
l>ıi lardı. Fakat arlık bizim memleketi
d., ~e olduğu ııibi, Yunanistanda da bu 
fn.kır Bl'kacla kalmıştır. Bugün Yunan 
ıı,,, a liderleri yalnız Yunanist .. run milli 
1'a.:raatleri mülahazasile hareket eden 
"İ npe~r adamlar olduğu gibi Yuna- ı 
ıı.,1~ d~ •!yaaeten olgun bir millet halj..' 
'-•cı!'rtnıttır. Müzakere ve mün~şa
~ it~ ıonra misakın Meb'usan Meclisin· 
•in.!ifakı iıri ile tastik ediliiieıi de bu 

ı olcunluC- ~ni ı.ir delilidir. ,..._t ŞOKRO 

Fransızları telaş aldı İlim savaşında Gümrük ve inhisarlar encümeni madeni 

M h d d d "'• ti Ecnebi profesörler yağlar inhisarı layihasını tetkik ediyor acar u u unu egış r-ı ANKARA, 20 (Telefonla) -Güm mumi tarifesinin 695 inci numaraaın-

1 

M Malche yapılan bazı rük ve inhisarlar encümeni mayi ma- da sayılan mayi madeni mahrukat 

k h b d kt• 
0 

, • deni mahrukat ve madeni yağlar İn - ve madeni yağların Türkiyeye ithali m e mu ar e e eme ır tahrıklere cevap verıyor hisan layi?au _üzerinde bayramd~n hükümetin inhisarı altında olacaktır. 
J "Hakimiyeti Milliye., refikiınizin sonra tetkıklerıne devam edecektır. Gümrük ve inhisarlar vei<aleti inlıisa • 

M. Mussolini'nin son söylediği nutka karşı 
Fransız gazeteleri ateş püskürüyorlar 

P ARiS, 20. A.A. - Hususi ınuha· 
birinıiz bildiriyor : 

Roma itilafları ve M. Muuolininin 
nutku Pari•in beklediği gibi çıkmadı. 
Dün akşamki Liberte ııazet'esi siyasi ma· 
hafile atfen itilafın ve nutkun müsait 
karşılandığını, muahedelerin tadiline dait 
bir şey bulunmadığını yazıyordu. 

Bugünkü gazeteler, baıta Temps ola· 
rak bir cok tenkitler yazıyorlar. Bazıla· ' 
n fransı; hariciyesini, yaptığı hatalardan 
dolayı muahaze ediyor. 

Temps bat yazısında Roma protokolla. 
n ile nutuk arasında ıayanı hayret te· 
zatlar bulunduğunu yazarak diyor ki : 

" imzalanan iktisadi protokola mebdei 
hareket letkil eden siyasi protokola bir 
Avrupa te9riki mesaisi ve uzlaşma zihni
yeti hakimı!ir. Halbuki Düçenin nutkun· 
daki hususiyet ise müsmir ve devamlı teı 
riki mesaiye uymıyacak façist emperya .. 
lizmi zihniyetindedir!' 
Temp~ muahedelerin arazi ahkimına 

ait her hangi tadilin bir Tuna anlaşın.,. 
sına har<ket nokta11 alınmasına hiç bir 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 
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Son beyanatı ile F"ransayı velveleye 
veren M. Mussolini 

Bir kaç yüz Amerikalıya 
· bir kaç milyon! •• 

Harple zarar 

, 

gören Amerikalılar 
için gelen heyetle 
müzakere haşladı 

l 

---o--
Heyet reisinin ga-
zetemize beyanatı 

Umumi harp esnasında Amerika 
birletik hükiiınetler tebaa11ndan mal 
aln zapt ve itııal edilen veya hasara 
uğrayan kimselerin zarar ve ziyanla 
nnı tetki kiçin teıkil edilen konfer~n 
sın bugün muhtelit mübadele komll· 
yonu binasında Şevki Beyin riyaseti 
altında toplanacağını yazmııtık. A • 
merika hükümeti bu makaatla ıehri
mize hukuıinaolardan mürekkep bir 
heyet ııöndermİ§tir. Heyet reisi M. 

T iirlı Myeti reui Şevlıi Bey (Devaını 6 ıncı sahifede) 

ıehrirniz muhabiri htanbul üniverate- Bu liiyiba esaslarına göre gümrük u • (Devamı 4 üncü sahifede) 
sinde ecnebi profe • 
.örler aleyhine yapı - ..... ._. 
1ıuı bazı Wırikler hak
kında profesör M. 
Malc:be ile konuımuı • 
tur. Profesör tunla -
n aöylemiıtir: - O • 
niveraite kadro.unu 
bımamlmnak için Ma
ri .....,iletinin eçne • 
lıi profetörlemen ele 
istifade ettiğini bili -
:J'O"Unuz. Gelen pro
fesörler buradaki pro-
feoörlerin takriben • 
döcite biri kadardır. M. Malche 
Bu profesörler iini • 
veniteye Iaalettayin değil, ciddi bir tet· 
Jcikten sonra ııetirilmişlerdir. Bunların 
büyük bir kısmı Almanyanın belli başlı 
üniver11itelerinde ordinaryüs profesör j .. 
diler ve hepsinin arkasında NlZftrİ ve a
meli olarak en az on tedris senesi vardı. 
Kati olarak size şunu aöyliyebilirim ki, 
lıtanbul üniverıitesine yeni getirilen pro .. , 
feaörlerin her hangi birinden bir ecnebi 
alim veya mütehassısa bahsedecek olur
ıanız ıize bu zatln isminin menıup ol
duğu ilim şubefine ıeref verdiği cevabı· 

(Devam! 6 ıncı sahifede) 

r 
Çocuklarımızı 
Nasıl 
Okutabiliriz? 

l•met P(lfanın 
Fırka grubunda 
irad ettiği nut
kuyla bütün mil
let mütefekkir
lerini üzerinde 
durmaya davet 
ettiği ilk tahsil 
meselesi üzerin
deki anketimize 
devam ediyoruz. 
Bugün de Trab- L.<.~ 
zon meb'usu ve 
inkılap liseleri Hamdi ney 
müdürü Nebi 
Zade Hamdi Beyle görüştük. 
Yazısı : 

6 ıncı sahifede 

ıT ram vay şirketini, otobüs
leri Belediye satın almalı! 

kaldır-Yalnız ahşap ev yapmayı 
mak, yangın duvarı islemek 

kafi değil, yapılacak şeyler var ... 

Ordinaryüs Profesör 
Belediye kooperatif idaresi tuafın 

elan tertip edilen konferans hafta11 
başlamıt. birinci konferans, dün ftk· 
~am UniYenite içtimaiyat ordinaryüaii 
M. KN&ler tarafmclan Hallııevi salo
nunda giizide bir aami kütl...; müvace 
betinde verilnUıttr. M. KMtler konfe· 
ranaı Almanca olarak irat etmİf ve be 
lediye iktısat mildürü Asnn Bey tara 
fından türkçeye çevrilmiştir. Konfc -
raruıçı, şehirden beklenen vazifeleri: 

1 - Mahalli gıda ihtiyaçlarının te 
mini, ~ 

2 - Yolların vücude getirilmesi, 
3 - Su, havagazı ve elektrik te • 

mini, ,. 
4 - Kanalizasyon ve tanzifat jı .. 

leri, 
5 - Toprak ve iakiın ıiyaseti, 

'Il~,YllSIU 4 üncü sahifedo) 

Kessler diyor ki •• 

Kessler Jinleniyor. 



Tarihten Parçaları 7 

ÇANAKKALEI 
Yazan: Amiral Sir Roger Key~ 

• • 
I ngiliz üniforması ile I ngiliz hat-

larına giren Türk fedaileri 
Bütün sahilin çevre.i, siperler, 

tüneller, bodrumlarla arı peteği 
gibi delik d~ k bir hale eelmİ!tİ. 
Bütün bunların hedefi ihraç ame
liyesinin yapıldığı nokta idi. Si-

• perler, o tarihte bizim kullandıkla 
rımızdan daha çok mülhit, en kor 
kunç ter örgülerle muhafaza edıl
mifti. Tel kesmeğe mahsus aletle
rimiz bu örğülere kartı hemen de 
tesiraizdi. "V" sahili cephe hücu
miyle gayri kabili zapt idi ve bu 
hu1111t.a söylenecek batka b:r fey 
de yoktu." 

Sahüde üç saat gezdilden rtın· 
ra " Quen Elisabeth" e döndük. 
Düflinülecek çok mevzu vardL As 
ri terait dahilinde ıukeri hareka
tın arzettiği korkunç mahiyet Ye 
ordunun uhdesine düten yazifenin 
büyü)diiiü timdi bütün YUZU!ıiyle 
tezahür ed'yordu. Onun için do
nanma yardıma ne kadar eYVel 
hatlara& o kadar iyi olacağım bi .. 
11ettim. 

Donanma hücumun vaziyeti or 
du lehine çevireceğini anladık. 
Bunun için gemi kumanda\arma. 
mahrukat, komanya Ye mühim
mat ibtiyaçlannı gemilerinin ıon 
haddi iıtiabilerine kadar tamam
lamalan hakkında itaretler hazır
landı. 

Hatıra defterimde f(>yle devam 
etmitim: 

"Queen Eliaabeth hareket edip 
Anzaç sahiline gitti. AteJin ardı 
aruı kesilmiyordu, fakat kimse
n'n buna ehemmi1et Yerdiği yok
tu; lıarekab ukerıye sahilde bila 
inkıta deY&JD ediyordu. Bir fflYe 
ihtiyaçları olup olmadığnu anla
mak için sahile gitmeği çok arzu 
ediyordum. 

Bu sırada bir lan kulağıma fınl
dadı: : 

- Karaya çıkıp bir baksak, 
nud olur? 

811 teklif üzerine bir hayli IO

ğuk ıu döküldü. Sir lan karaya 
çıktt. 

Şimdiki harplerde erkinı har• 
biye heyeti ıeferiye batk>ımanda.
n1nın telıllkeye maruz kaim• •ma 
cevaz vermez. Maamafih ben tah
sen bu fikirde değilim. Fakat her 
ne olursa. olsun bu hususta fazla 
ileri gitmemelidir, zira öyle ahYal 
olabilir ki, kumandanın kıtaatla 
teması Ye kttaatın batında bulun
ması, IDID'affakıyeti onda dokuz te-
min eder. _ 

"Colne" muhribine binip An· 
zaç koyuna doğru g'ttik. Sahile 
bir mil kala istimbota geçtik~ 

Dütman tarapnelleri bütün gün 
Anzaç üzerinde patlamakta idi. 
Fakat itial etmekte • olduğumuz 
mevzu tüneller, siperler, hendek· 
!erle gayet iyi tahk' m edil mitti. 

Bu alet olmasaydı, k~ndimi.zi 
günetli bir günde lngılteremn 
Margate p\ıijma çıkmıt zannede
cektik. Sahilde iki üç b'n kiti Yar 
dı. Bunların bir çoğu denize giri· 
yor, ötekiler de yamaçlara. v_e. hen 
deklere yayılmıflar çay pqırı1or· 
lardı. Asker, gayet güzel yollar, 
galeriler yapmıtlar, en sarp Ye 
rnamn yerlere toplar yer!eşt:rın't-

lerdi. Hepsi de vaziyetten gayet 
memnun görünüyorlardı. 

Banyo Ye piknik yapanlar ara· 
sında zayiat oluyorsa da kimsenin 
aldırdığı yoktu. General Birdwood 
bizi hat harp siperlerine götürdü; 
yolun kısmı azamı örtülü idi. Ara. 
ııra batımızı indirmemizi tembih 
ediyorlardı; o zaman batımızm 
üzerinden kurtunlar geçiyordu; 
Yolda üzerimize bir hayli a~ cel 
bettik. Bunu bafımızdaki beyaz 
kasket kılıflarına atfettiler. O gün 
den sonra karaya çıktığım zaman 
b&fıma haki kasket giydim. 

Avustralya ve yeni İrlanda kı
taatı donanmanın isabetli en· 
dahtlarından çok memnundular. 
"Queen Elisabeth" in ~apnelleri 
birinciliği kazanıyordu. 

Yanımda bulunan ''Queen Eli· 
sabeth" in kordeli.sını t.qıyan flj. 
ka lostromusu Bready bilhassa et
raftan çok koltuklanıyordu. 

Bir AYUsturalyalı miralay 15 
pusluk tarapnellerimiz~en biri~~!l 
bütün bir Türk alayını imha ettıgı 
ni aöyliyordu. 

Öyle zannediyorum ki, endaht 
hususunda " Baccbante ' gemi
si ikinci geliyordu. 

/ngi/iz üniformalı Türkler! 
Düfmandan hatlarımı:za ıoku· 

lanlar çok oluyordu; fakat bunlar 
b'rer ikiter yakayı ele veriyorlar
dı. Bu cümleden olmak üzere çalı 
lar arasına aaklanmıf bir adam bu 
lundu. Yanında on bet günlük er
zakla kafi miktarda suyu, 1.000 
tane de mermisi vardı. 

ölülerimizden aldıktan ünifor· 
malan giymit bet Türk yakalandı. 
öldüler. Bir ölü üzerinde bir Fla· 
'iııg ipret limbaaı ile Mors itare· 
timizi haYi bir kart bulundu. lta
retlerin kartııında Türkçe muka
büleri yardL Anlatılan bir çok 
sahte itaretleri bu adam veriyor
du. Bilha!lla "Atef kes!" ipreti 
ıık sık Yeriliyordu. Sahil telsiz is
tasyonlarımızın itaretleri adam a
kılb kopya edilmifti. 

Gruptan evvel avdet ettik. Sa
hile çıkmaktan çok memnun ol· 
m"'tuk. Bütün muhit çok ferah
bahftı. İnsan it:mat ve nikbinlik 
haYası teneffüs ediyordu ve emi
nim ki, AYUaturalya ve yeni Zen· 
da kıtaatı Sir lan'ı aralarında gör 
mekten çok memnun oldular. 

Ahi Baba üzerine taarruzumu· 
zu 1915 Mayısında tekrar ettiği· 
miz sırada. o tarihe kadar elde et
tiğiın.'z muvaffakiyetelrin lıt.an· 
bulda büyük bir endite uyandırdı· 
ğı anl ... ılıyordu. Aldığımız ınalu· 
mata. göre dü,man tarafında, Ma
ratal Liman Von Sanders En~er 
Pqadan "müstevlileri denize dok -
mek" hususunda kati emir almıt
tı. 
Bunun üzerine Mareşal, cenup mm 
takasında Türklere kumanda e
den Miralay Sodenstein'a, 1-2 Ma 
YI•• gecesi son nefere varmcaya ka 
dar mevcut bütün bvveti ;stimal 
ederek müttefik hatlarına taarruz 
etmesini emretmi~ti. Türk k>ıvvet· 
leri 21 tahurla 56 toptan mürek
kepti. 

(Devamı var) 

·' İTTİHAT ve TERAKKi 
Dr. İshak Sükuti ittiham ediyor 

4numaralı 
vesika! 

Bu b·r casusun, 
Yahut ta bir 
Hafiyenin 
Raporu değildir 
Dr. ishak SükUti'oin 
Dr. Nazım'a 
Yazdığı mektuptur. 

Ahmet Pş. vaka~· 

, .. _, 

-.:.ı- • 
,. . -. .. , 

:.. .. 
• . .._ 

". .. ı. ... . . ,,..,.. , 

Bahaeddin Şakir merhumun bıraktığı vesikalara 
göre yazılan yeni tefrikamız bir kaç güne kadar 

neşredilmeye başlanacaktır. • 

İTTİHAT ve TERAKKi 
~ ~ 
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HARiCİ HABERLER 
---

M. Pilsudisky'nin 
Yıldönümü 

Bütün Lehistaoda ayinler 
ve ıenlikler yaoıhvar 

MareJal PilauJaky 

V ARŞOV A, 20. A. A. - Marqal PiJ. 
aadıık.i'nin yıldöııiimü münasebetile t.iİ· 
\ün Lehistancla yapılma11 mukarrer olan 
ıenlikler, V arıovacla büyük klisede kar· 
dinaI Kakavıki tarıılmdan yapılan dini 
bir aynı ile baılamıt ve bu ayinde reİ· 
siciiınbur ile hükıimet erkanı hıuD" bulu.ıı· 
muıtur~ 

Maretahn İkametgahı olan BelTedere 
sarayına bir çok heyetler gelmektedir. 

Strazbargda bir hcidise 
VARŞOVA, 20. A.A. - Pat .ajansı 

Strazburgdan iıtihbar ediyor : 
Mareıat Pibudski ıenlikleri miiııaJo.. 

betile yapılan bir leh toplantumda, AJ. 
..,Jılardan mürekkep silüıh bir cnıp sa· 
lona eirmek iıtemiılerdir. Tehlikeyi ve 
içtimada hazır bulunanların katli iht.İmıı· 
lini göz önüne alan komolosluk memur
hrı konaolosbane kapramm önünde ko
münistlere kartı silahla müdafaada bÜ· 
lunmuılardır. Bunlardan bir kaçını ya
ralemıılardır. Y etiten polis mütearrizle
ri defetmiıtir. 

lnsull 
Nereye gidiyor? 

-o-

Yunanistan bir baş be
lasından kurtuldu 

PORTSAlT, 20.A.A. - iç.inde M. 
lnaülün bulıuımAkta olduğu Maiotiı va· 
purunun bl1~ buraya rıüvasalitı bek .. 
lenilmektedir. Vapurun Basri lionezine 
doğru yoluna devanı edeceği zanolun• 
maktadu·. 

ATINA, 20.A.A. - Buııünkü gazel~· 
ler lnaul meoeleıin.in Yunaniıtan için 
artık kllp~nmıt olduğunu yazıyOl'lar. 

Filipine istiklal veriliyor 
VAŞiNGTON, 20 (A.A.) - Mec· 

liı, Filipin adalarının istilr.Iiline ve 
kendilerine bir cümhuriyet olarak te 
şek.kül edebilmeleri için ı tetrinieY • 
vele kadar müsaade eden kanun li .. 
yiba11nı taıvip etmiıtir. 

Bir belediyeyi yakblar 
OVYEDO, 20 (A.A.) - Sol cenah 

unsurları LariTeca belediyesini hücum• 
la iual ede....lı: yal<ınqlardır. 

Zabrta bu hareketi kan döbıeksi· 
zin basbrmıfbr. Bütün belediye aza· 
eı ile 31 kiti tevkif edihniıtir. 

Amerikada 
Haydut ordusu ---
Amerikan ordu ve bah

riyesinden 
daha fazla silahlı imiş 
VAŞiNGTON, 20 (A.A.) - Bat 

müddeiumumi M. Kummings, hay -
dutlarla mücadele kanun layihasını 
tetkik eden ayan encümen.i huzurun
da demiflir ki: 

- Amerikadaki cinayet aleminin 
Amerika ordu ve bahriyeıin.in silahlı 
efradmdan daha fazla miioellah ef • 
radı vardır. Kanuni tedbirler lizım. 
dır. Zira, federa.ayona da.bil devletle
rin hukuku ile federasyon hukuku &• 

ruında eksiklik vardır. Ve haydut • 
lar bu eksildiği muvaffakıyetle istİI· 
mar ediyorlar. 

Fransız maliyesi 
PARIS, 20 (A.A.) - Parlamentonun 

son kararına göre mali itlerin karar -
nameler neıri ıuretile düzeltilmeıi j. 

çin dün mühim görütmeler ba1lam11 -
tır. 

Bu görüpneler, lriitün lıafU devam 
edecektir. Hüi<ümete miivazenenin, yeni 
Yergilere miincaM edilmeksizin tau.r· 
ruf yolu ile tesm esa11ııa miistenit y.,.. 
n.i teklifler yapılacalcbr. 

Gümüş 
. VAŞiNGTON, 20 (A.A.) - Mec· 

lıs 112. r~ye kaqı 257 rey ile giimüt 
madenının tekrar plll'a olarak kıymet 
lendirilmeıi kanun layihumı kabul 
etmittir. 

Bükreşte mühim bir dava 
BÜKREŞ, 20 (A.A.) - Demk mu

hafızlann davi!ISı, divanı harpte ba'jla· 
DU•tır. 50 kadar maznun vardır. 

Alman kadınının 
Vazifesi evindedir 

Nasyonal sosyalizmin 
gayelerinden biri .. 

KASEL. 20. A.A. - Hes havaliıin 
den eelmİf olan otuz bin kadın müvace· 
besinde bir nutuk söyleyen Alman cep
hesi reisi M. Fey, bilhassa eski fırkala· 
nn nasyonal ıosyalistleri kaclmlardan en 
:yüluek emelleri olan intihap hakkını ne
zetmek istemekle ittiham etmekte olduk
laruu lı<'ya.n ile demiştir ki : 

- Hiç zannetmiyoruz ki oğullarının, 
kız1armın it&İz kaldığım, çoc:aklarmın 
proleterya bataklığına. boğulduğ-unu aör
müı olan Alman kadmlarmm Alman ıın
nclerinin dört senede bir kene rey ver· 
mekten ~· emelleri ol.1 .asın. Naıyo
nal aoıyalizmin en üln gayeıi, kadınları 
ocaklarına, ailelerine iade etmek onları 
annelik ·ıazifeleri baflna sevketmektir. 

Para ve iş 
Amerikada sanayie uzun 

vadeli kredi veriliyor 
VAŞiNGTON, 20 .A.A. - Konğra: 

ya bir mektubunda, M. Roos:"e.1~ ~enayıe 
uzun Yadeli bir sermaye temuıı ıçın kre
di bankaları tesisini tavıiye etmiştir. 

Bu mektup alınır alnımaz, t'av~i~e edi·. 
len ~de kanun layıhalar\ her iki mecli
ıe verilmiıtir. 

On iki F edaral bankanm mmtakaların· 
da kredi bankaları tesisi teklif edilmek
tedir Hiikiimel bu bankalara 140 milyon 
dot..:!dı: sermaye verecektir. 

Bu taaavvur edilen bankalara "muta· 
vasaıt" bankalar denilmektedir. Çünkü 
F edaral bankalarla ticaret Ye senayi te
şebbüıleri arumda bir nevi muvaııaliit 
teıkil etmektedirler. Bankalar senayi "" 
ticaret teıebbüslerine devir parası olarak 
sermaye Yermek için ıubeler -1>tlecek 
ve bazı ahvalde ikrazat da yapabilecektir. 

M. Roosvdt en küçül< senayi tarafın· 
dan 700 milyon devr sermayesi istendi· 
iini tahmin etmektedir. Bu ıııretle bu ııe
nayi 346.000 kiıi kullanabilecek ve tab· 
minen 378.000 kiıiye ele it Yerebilecek· 
tir. 

Fikren ileri 
Türkiye ----Lyon belediye meclisinde 

bir azanın sözleri 
PARIS, 20 (A.A.) - Husuıi mu· 

hahirimi.ı bildiriyor: 
Liyon belediye mecliıiftde bizim 

için göiüı kabartacak bir müzakere 
geçmiıtir. Şehir civarında eski eaer -
ler taharriyah için istenen tahıiaata 
azadan biri tarafından itiraz edilmif, 
M. Herriot cevaben bunun seyyah cel 
bine faydalı olacağını aöyliyerek de. 
mittir ki: ''Türkiye ve Ruıya gibi fik. 
ren ileri memleketler bu itlere çok bü 
yük ehemmiyet vermektedirler.'' 

Hudutta çıkacak ihtilaf /arın 
halline dair mukavele 

ANKARA. 20 (Telefonla) - Hudutta zuhur eden ilttilalların tet
kik .ve halfi'!e. müteallik olmak üzere Türkiye ile Sosyalist Sovyet cüm· 
hurıyetlerı ıttıhadı masında akdolunan mukavelenamenin yeniden al· 
~ ay.~zatılması .~akk!ndaki protokolun tasdikına dair olan layiha /11il
lı Mudalcuı encumenınde muzakere edilmiştir. 

Maarif Vekili bugün J!e/iqor 
- "ANKARA, 20 (Telefonla) -Maarif vekili Hikmet Bey ba ak. 
fam lstanbula hareket etmiş!cr. 

Trakya umumi müfettişliğine dair 
lagilıa bugün görüşülecek 

ANKARA, 20 (Telefonla) -Trakya umumi müfetişliği maaş ııe 
masraflarına dair olan layiha yarın mecliste görüşülecektir. 

Bütçe encümeninde bugün liiyiluı üzerinde ;yapılacak ta:diller görü
şülmüş ve bu tad'.llerin yarın heyeti umumiyeye teklifi kararlaşm11tır. 
Bu tadilata göre umumi müfettişlik teşkilatı için oerüecek nisan rJe 
mayıs aylanna mah.ıu tahsisat bir mikdar arttırılmakta ve kadrodaki 
memuriyetlerden bazılarının maaşları yükseltilmekte, yeni bazı memu· 
riyet~er ilave edilmekte ve bundar. bafka asayif müdürlüğü yerine sek
sen lıra a.li m<ıCJflı mayiş müşavirliği ihda. olunmaktadır. 

Muhacirlerin getirecekleri mallar 
ANKARA, 20 (Telefonla) -Mulıacirlerle mültecilerin beraberle

rinde getirecekleri malların gümrük rJe sair raimlerden mualiyti hak
kında olan layiha mıwakkat iskan encümeninden geçerek ruznameye 
alınm11tır.lski'in encümeni lfıyihayaya bazı ilaveler yapmı,tır.Bu meyan 
da hudutlarda muayyen kapılardan girecek muhacirler"n beraberlerin 
de getirecekleri e,yanın kendilerine aidiyetini isbat eder bir veaika. aekli 
nin tanzimi ve bunun bir nizamname ile tesbiti hükılmete bırakıl,,;ıstır 

Gümrük rJe inhisarlar vekili Rana Beyin teklili üezrine encüme~e 
layi/ıaya fU muvakakt madde ilave olunmuflur: 

"Bu kanunun nefTİ tar.hinde muhacir ve mülteci malı olarak güm
rüklerde bulanan feker, benzin, petrol ipek ve iplikler ve inhisara tabi 
maddelerle trikotaj makineleri ve kavuçuk sanayii mmnuatınJan olan 
ayakkaplar a1e bQfına 5 bin liralık mikdarı malların kıymeti gümrük -
ten geçtikleri yer piyasasındaki toptan fiyata: göre tayin olunaı·ak bir 
defaya malı.sus olmak Üzere ithal olunur.,, 

• 
/ zmirde bir eve yıldırım düştü 
IZMIR, 20 (Milliyet) - Dün gece fehrimi.ule Jİddetli yağmurla 

lıarlf'k dolu dii.pniiıtür. Bu_yraklıda bir eve yıldırım Jüşmü1, erJ hu • 
men yanmCflır. insanca :&ayıtlt ;yoktur. 

Polis Nuri Efendinin katilleri on 
sekiz seneye mahkum oldular 

IZMIR, 20 (Milliyet) - Polia Nuri efendiyi öldüren çingeneler -
Jen Sait Ahmetle arkadUJı on sekiz seneye mahküm edildiler. 

Buğdayı koruma kanunu, ek
mekten resim alınacak 

ANKARA, 20 (Telefonla) -Buğdayı korumak için alınması mu· 
karrer resmin un üezrinden değ l, fakat ekmek üzerinden alınma.sına 
bugün fırka grupunda karar rJerildiğinden iktuat encümeni bu huıuıta 
ki layiha üzerinde tetkikatını bir an evvel ikmal edecektir. 

Resni"n ekmeğe pul yapı1tırılmak auretile tahsil edilmesi esas iti -
barile mukarrer bulunduiundan bunun tatbikatta doğacak bazı mahzur 
lan üzerinde encümen bilhmıuı mefgul olacaktır. 

Y anm rJe dörtte bir .,kmek ıatışlannda ekmeğe pul yaputırılmıs 
Almanyada yazlık olup olmadığının nasıl kontrol edileceği _ileri sürülen mahzu;lar ard. 

sındadır. Ziraat Banluı•• da kanunun tatb katı İçin hazırlıklara btıfla -
iş mücadelesi mıftır. Pulların damga matbaııaında bastınlmaaı muhtemeldir. Bu hu-

BERLIN, 20 (A.A.) - Alman iıtih· 1 .:•;:u::s;;ta~b~tız;;;;ı~n~iı~'m;;;;u;;;n;;e;le;;r-.h!!!a~z·ır.l.a•nm-ı~f~tı!."r•. ~"'!'!!'!""'!"'!"~~~~!!'!!''!!'"''!'-____ _ 
barat bürosundan: I• -- _ 

Almanya yann yazlık if mücade • - Bal,,,;;; H,:,berleri p • t • 
lesine başlıya<:aktır. Bu münasebetle ara SiS emı 
başvekil Hitler Münib otomobil yolu Balkan misakı H 
tezgô.hlarrndan birisinde,, AYU1tur~a hu· ak kında 
dudu üzerinde, radyo ıle neıreclilecek -o--

olan bir nutuk söyliyerek ı934 te ik· 
traadi bir kallrnmıa olması için iı içti· 
maları yaratnıak üzere haznoladığı plan 
lan bildirec:elotir. 

Amerikada 
Alman polisi 

Oradaki Almanları Alman
ya dostları cemiyetine 
girmeğe icbar ediyormuş 

ŞIKAGO, 20 (A.A.) - Meclis, 
muhaceret ve tabiiyet encümeni reis 
M. Dikıtayn, Alman hükfunetini Ame 
rikada gizli bir poliı tefkilatı yapmak 
la ittliha.ın ebnittir. M. Dikıtayn'a gö 
re Alman hükümeti bu poliı ile 12 
milyon Amerikalı Almanı "yeni Al • 
manya dostları cemiyeti'' ne girmeğe 
mecbur etmeğe çalıf1Dakta, akıi tak 
dirde bunlann Almanyada olan akra 
balarını tazyik ile tehdit ebnektedir. 
Kongre, yarın milli aoayalistlerin A • 
merikadaki faaliyeti hakkında bir tah 
kikat projeıini müzakere edecektir. 

Fransadaki karışıklık 
tahkikah 

PARIS, 20 (A.A.) - 6 ıuhat bi -
diıeleri ~nda tahkikata memur ko
miıyon dün belediye miitaviri Fer -
randi imzaıile neıreclilen bir beyanna• 
me baklanda komiser Bslsitden bir 
mektup aJmııbr. 

Beyannamede Konkord meydanın • 
daki nümayite t*rar batlamak için 
milli ihtili.le teveccühü olan bütün va· 
tanperverler Vagram s.Jonunda içtimaa 
davet edilmektedir. 

Komisyon bu beyannameyi da.hi.li
ye oaz.1rına göodenneğe karar vermıı· 
tir .. 

Komi•yon, bundan sonra M. Chiappc· 
in nakli meselesi hakkında M. F abri ve 
M. Daladier'vi dinlemi'!tir. 

Ayan meclisi de bu hafta 
tastik edecek 

ATINA, 20 (Milliyet) - Yunan 
J\'.lehuaan meclisi dün akıamki celse· 
sınde Balkan ıniaalu layihasını ikinci 
ve son kıraatinde kabul etmiıtir. A • 
yan meclisinde de misakın müzakere 
sine yarın vey .. but öbür gÜn baılana· 
caktır. Uyiharun taadilu herhalde bu 
hafta. içinde bitirilecektir. 

Rum mUbadillerin TUrkiyeye 
seyahati meselesi 

ATINA, 20 (Milliyet) - Hüku -
met frrkuma mensup muhacir ıne : 
buslardan Atina mebuşg M. Atinoynı 
Türkiyede itleri olan mübadillerin 
Türkiyeye seyahatlerine ne z~lln 
mü"ade edileceğini aonnuJ ve ~u • 
kUmet namına verilen cevapta ınüba· 
dillerin Türkiyeye ıeyaba.tlerini me • 
neden tedbirlerin yakında kaldmla • 
cağı ceTabr Terilmittir· 

Yunan Halk fırkasına 
. tekrar girenler 

ATINA, 20 (Milliyet) - ~ski da. 
biliye ıre hava nazın M. Rallı .. Baıve
kil M. Çaldariııe bir ınektup .rondere
rek tekrar Halk fn"k:-11na 1'•~ ar. 
zuıunu izhar etmitlır. Keza ık.a :sene 
evvel Halk fırkıumdan •r;Wın. Atina 
belediye reisi M. Merkormn orlu Yor 
gi MerkOt"i•i.n de t~ Halk fırkası. 
na irı:;bakı içm mü%Üereler eereya:-ı 
etmektedir. 

Sofyadı şupheli adamlar · 
soFY A, 20 (Milliyet) - Dün ae· 

ce yarıaındaa aonra Sof,.anın her ta· 
rafında azbıtaca tiipheli Yerlerde yapı 
la.n teftiı neticeainde hiiTiyetlerin.i is
bat edemiyen 200 kifi Yakalanmıtbr. 

Sava nehri taştı 
SOFYA, 20 (Milliyet) - Belgrad 

dan bildiriliyor: Birden biı e t fAn Sa 
va nehri Suıak kuabıuı ve havali.in
de pek büyük zararlar yapmııtır. 10 
bin kadar arazi ve lfj() kadar ev 1U 

altır..Ja kalmııtır. Derhal lazım gelen 
tedbirler alınarak ıenİf mikyaatıı. yar 
<hm teşkilatı hazırlanm11tır. 

Ankarada ne düşünülüyor? 
ANKARA, 20 (Telefonla) - P:ıra 

siıteminin aşari hesaplar üzerine tah .. 
vili haldanda l.tanbulda ileri sürülen 
bazı mütalealar burada yeni bir meY'Z\I 
olarak telakki edilmektedir. Filvaki 
madeni ufaklık para kanunu m..clis en· 
cümenlerinde görüşülürken bilha11a ma· 
!iye encümeni yeni ufaklık paraların 

san~~ esasına göre baıılmaııru derpiş 
ebruyti. Fakat mezokür kanunun dör • 
düncü ~dde~inde on paral. .. 1<.lar için 
(25) santim tabiri kullanılması ve o
nuncu maddenin ikinci fıkraaında ba11· 
~ ~araların sair evsafının tesbiti 
•ç~n mahye vekiletine mezuniyet veril .. 
mı~ o~ıı, bu maksadı teyit ettiğin• 
den ~)'ihaya aynca bir ilıive yapılma • 
•ı.na lıuum görülmemiıtir. ----Divanı muhasebat teşkilah 

ANKARA, 20 (Telefonla) - Mali· 
Ye encümeni divanı muhasebat tefl<ilii· 
b haldandaki layiha üzerinde tetkiılca -
bnı bit:İnlri1tir. 

Gene emniyet meselesi 
LONDRA, 20 (A.A.) - Silahları 

bırMana hakkında Franıanın lngiltert 
ye cevoiu dün öğleden sonra Fransa 
oefiri tarahnclan tevdi edilmittir. Noı-· 
nm ylllaoda neıredilmeıine intizar e
diliyor. 

Patron, amele kavgası 
NEVYORK, 20 (A.A.) - Otomo

bil sanayii mimnessillerinden sonra fİJlt"' 
di de maadin aanayii mümessilleri -
le tetlôJitmm tamnmaaı aleyhine la • 
YMil elmİflerdir. 

Pensilvanya, Obio, garbi Virjina ve 
Meriland gibi dö..t sanayi memleketin· 
de yerleımit olan 50 çelikhanenin mii· 
messillerl, hükiimet tarj,,,.ıan ileri ıii
rülen ve Amerikan meaai federaıyon1' 
mümesaillerinin de tştirakile daimi bjr 
milli ofiı iıhda11nı ütihdaf <><len proje 
aleyh.inde resmen protettoda bulu-t• 
!ardır. 

Sanayi ~ı bu ofiain il>dasııu 1ıiı' 
diktatörlük aliıneti add~bnektedirler. 



lfm:LE~ 
Büyük ~ehirlerin vasıfları 

Univeraite profeaörlerinden bir 
azı yakında (büyük tehirlerin vasıf
lan) iuninde bir konferan• verecek -
illi~. Bu zat, o konferansta ne diye -
tek? Oraaıaı bilmem? Fakat ben o· 
llUn yerinde olsam bizim memleketin 
en büyük tehri olan lstanbulu ele alır 
'Oe ıöyle aöylerdim: 

''Hanımlar, efendiler! 

Nasıl biiyük bapn derdi büyük o -
luraa büyük §ehrin derdi de büyük 
olur. Onun için büyük ıehrin ilk va.fı 
Çok derdi olmaaıdır. Bu dertler türlü 
liirlüdür. KU:ru.i §ehrin kendiaine ait
tir. Lağımlan, yollan caddeleri, te
ınizliği ve ıtıiı gibi paraya taallük e
den ıeylerdir. Şehir büyüdükçe bun• 
lann maan.fı artar. Artar ve nihayet 
tehir bütçesi bunları temine kiıfi gel
ıtıez. Tıpkı vaktinden evvel büyüyen 
Çocuğa eavaplan küçük geldiği gibi. 
Onun içindir ki latanbulun yolları bo 
"1ık, mahalleleri karanlık ve lağım -
lan henüz eksiktir. Eğer ..,bir bugün 
ltü bütçeoile bımun üçte biri kadar ol 
&aydı, füphea.iz bu aöylediğim ekaik
lilder olmazdı. O halde latanbulun bu 
eltaiklikleri, kendi kabahatidir. Büyük 
lüğünün neticesidir. Bundan bqka 
Lüyiik ıehirlerin ·.-aaıflanndan biri de 
eürültibüdür. Pek az iatianaaile Is • 
tar.balda uykuya dikkat edilen ma • 
lıaııe yolı: rıl>idir. Geceleri bir takım 
deJUiz adamlar, aruz adamlar, müna 
...,etaiz adamlar, kih aadıot olur ba 
fınrlar, ki.Jı pya biribirlerile taka. 
l"fll' ltağınrlar, kiJı ka•ıa Ye ki.h ti. 
C&ret için baiı:nrlar Yüz paralık bir 
fincan aalep -tmak için bütün bir ma 
hal!eyi uyandıran, altnuı paralık bir 
einıit aattığını haber vermek için her 
ı. .. i sabah uykuaunda tedirııin eden 
._.., canı aıkıldığı için eokakta ıazel o
lr.uyarak alemi rahataa eden adamlar 
ancak büyük tehirlerde bulurrur. Bü
yük tehrin vaaıfllU"lndan biri de ra • 
bat uyku uyutmamaaıdır. 

Bir üçüncü yaaıf ta ihtikirdır. Bir 
büyük §"birde eına.f ihtikar yapar. Bu 
ltüçük tiearetin inceleıtiğini gösteren 
bir alimettir. Küçük kasaba olsa ı.öyle 
Lilekirlık eden esnafı hemen parmak 
la göstermeye bqlarlar, ~ ıit • 
ıınez. Likin büyük tehir böyle deiil· 
clir. Orada halk bir deryadır. Akar gi
der ve hilekar emafm l>ir aldattığı bir 
daha dönüp ıelinceye kadar •eneler 
reçer ... 

Büyilk tehirlerin ... aaıflanndan bir 
dÖrdüncüaü de aolı:aklarmda, yollann 
da nakil vasıtaları ka-.Jan olma•dır. 
Bunun önüne ıeçilmiyor diye ıikayet 
edemeyiz. Her büyük ıehirde kaza o
lur. Eier büyük tehir bir kasaba ve• 
)'a köy oha bu kazalar olmaz .. 

Hülisa, biiyük baım olduğu ııibi 
~ük tehrin de fU aaydığmı ıihi dert 
ler; büyüktür. Faiat yavq yaYaf al,,_ 
&rıılar.,, 

Oııküdan imar cemiyeti 
Bir kariimiz bana fU mektubu sön 

dermif, A}'JMll dercediyonun: 

"llahterTrrt Felelt Beyef«1dil 
Bundan bir müJd.t e11vcl OaJıüelar· 

HayclarlHlftl bul.-ıı halılıınelo luymet 
li nefriyatta lnftunmanızı rica et • 
nıiftim, Çolr teplrlrür ederim iti: bu 
melrtubumu a-wıpnz bıraltmatlaıu. Şu 
mektubu ela ~a ikinci ele çok 
mühim bir muele aebep olmalrtadır. 
Ar:udeceiim filtrinü OsJ.üJcırumzın 
bazı biiyüklerirıclen rica etmiftim. Her 
birisi adeta neme lôıım eler gibi ol • 
clu. 

Geçen ga;utede aclaltıtrcla olJuiu gi 
bi "Anaelolu Jııyıa inıar onniyeti'' te• 
qlrkül etmiı 11Cı bu imar aaha.nna Ka
dıköy 11e tren hattı clahilmif. T abü her 
muhit bahunıs miineııııer oldukça lren 
clileritıin yükulmesini herhangi bir 
tekilde arzu ele tatmin eder. 

Çok ;yaz,k iti Oaltüdarımı.zuı bahu
"'' iskeleden alınız Harem iskelesine 
lıaclar uzun bir sah..mela cemiyetler 
•ııran,. imar yapan, muhitlerini cenne 
fe çevirmek isteyen ıu mümkün mer .. 
tebe muwıllalr olan diğer semtler • 
elen daha mütefelıltir daha müııe1111er 
~11at olduğu ile bu muhit bir çok 6Ü 
~ele cilimler ile .izler ıibi mümtaz 
muharrir ve cemiyctçilerle clolu ol • 
eluğu halde m<ıaleael lıimıe alakadar 
olup ta bir de Ualıüdar kıyılarını imar 
"emiyeti llıurmuyor ile bu ıahada çalıf 
ıtııyor. Zatı cililerinclen memleket na 
fttuıa, irfan namına, imar nanxna ve 
bilhassa ııatanperuerlik ferefine böy
le bir cemiyetin kurulmaaına gerek 
h~ıuai, gerekse hükumet namına Os
ltudar dkele civannrn parlı. meselesi
le Ttı§delen suyu ifi ile bir de Vakü
clar • llayJarpafa bulcarı. buna ilaue 
ten enıaafnz Çamlıcanın ıhya"' hıuu
"'1ncla bezli himmet buyurmanızı ue 
bu noktada her fırsatta nef'"İyatla be
lediyemizi ilraz ile pelt balıımsı;ı; _la • 
Irat her bir taralı birer cennet (~mar 
<eclilirse) olacak Uıllıüdarrmr.zın ıhJ!a· 
.,na delalet buyurmanızı rica e~erım. 
Şunu da ar:udeyim ki: Bu nca.mla 
kendime bir if, bir menfaat. ~at~yen 
beklemiyorum. Maksat muhıtın ıhya 
Orelır. latanbulun planının yapılması 
ftrifesinde böyle bir cemiyetin kurulu 
fu ne kadar yerinde olur. Tabii tak
dir buyurursunuz. 

Hürmetlerimin kabulünü rica ede
ıim elendim,, 

Salacaklı 
(Bir kariini;ı;) 

. Muhterem karümizin fikrini pek 
•:ti buluyorum. U.kin cemiyet teıkili· 
tıe beni k&nştmnamaınnı rica ederim. 
ilen cemiyetten o kadar içtinap et • 
ltıekteyim ki: velime cemiyeti olma • 
•ın ıliye bekar kaldım. Hürmetler. 

FELEK 

Mimar Sinan ihtifali 
i .31 .Martta yapılacak Mimar Sinan 
~tifalı programı Halkevi tarafından 
h az_...ıanmaktadır. lhtifalde muhtelif 
•tıpler aanatkrın eıerlerinden bah • 

oCdeceklerdir 
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ŞEHiR HABERLERi 

EKONOMi 

Yumurta 
İhracatımız 
Almanya hükumeti neı
dinde yeni bir teşebbüs .• 

J.,_.,a kapılan Türk yumurta· 
ama kapandığından beri, bir zaman 10 
milyon lira kadar tutan yumurta ihra
catımızı nereye .....t<ec!eceğimizde te • 
ttddüt edİJ'Oruz. Alman~ ilk hatıra 
relen memld<et otarak görülmiif ve 
tekmil yumurta ihracat111t1zı oraya teıv· 
cih etmek için tüccarlanmn büyük bir 
tehalük göstermeğe baılaııu,larclır. 

Halbuki Almanya yumurtaya kon • 
teınjan koymuıhır. Ve maalesef her 
memlekete göre tayİft edilen bu kon
tenjan miktarlan 1932 seneeiııin ith~ -
liıtınm yüzde 40 la olarak te..,it edil • 
mi§tir ki, Türkiye biJh .. a o -, tek
mil yumurtasrnı it111anyaya gönderi -
yordu, Ahnanyaya hemen hemen biç bir 
f"Y ıöndenniyonkı. 

Bu ı-.pla >Almanya Tüıtôyeye ay• 
da ilD v..- kontenjan VennİJtir. Bu, 
yumurta ;.tilMalioniz y--1& cÜz'i bir 
miktardır ve çok ;pmize yanyııcak bir 
f"Y ele fildir. Almanyadadı:i ticaret mü
meMilliiimiz Alman remıl mabafili 
na:.ıclinde tetelıhüoatta bulumnll'f Ye bu 
mi<tarm elli misli arttmlmaomı talep 
-.igtir. Almanya~ Türkiye ara11n· 
dalci iktıaacli ıninwaebetlerin dostane ol
duğu malümdur. Bu te,ebbüslerdeın mu

....Uakryetli neticeler çılı:a<:ağt ümit olu
oMıilir. Ancak Almanya tekmil devlet
lerle ot.duğu gil>i Türkiye ile de en faz. 
la mazfıan müsaade eaaoile ticaret mu· 
bveleleri aktetmittir. Buna nazaran Tür 
kiyeye verilen bir müaaadenin diğer dev· 
letler tarafından dahi talep edilmek 
ihtimali vaNLr. Gerek yumurta ibra • 
catçılarwnnm ve ııerek iktıoat bayatı • 
mızın ehemmiyetli bir meselesi olan yu
murta meselesinin bü..,ü suretle hal • 
li umumiyetle temenni ohınmoirtadır. 

Yumurtacılar kongresinin 
kararları 

Smnsun yumurtacılar kongresinde 
Yerİlen kararlann ta1hilône başlanmak 
üzeredir. Kongrede karar verilen me· 
eelelerm ba§lıcaaı ,...,ı..,dı: 

Tavuk cinainin ıalaiu; yumartal
tsni:z ol.rak toplamnuı, yumurtaların 
ncuz ve iyi naldedilmeıi, yamıırtalann 
muayyen unrflara aynlması, ambalij • 
lara fazla dikkat edilmesi, sandlkla
rm 1440 adetlikten 720 adede indiril • 
..,_;, bayat yumurtalann toz olaralı: 
ihracı, yumurtalann Türk gemilerile ih
racı, yumuıtalarm tazeliğini muMla
za iç;.. tedbir alrnma11. 

Yakında lstanbul yumıırtaalan tica
ret odama çağnlarak kararlann bir 
an enel tathiki için fikirleri aorulacak· 
tir. 

Ofis merkez teşkilAtı 
Harici ticaret ofiııi merkez Tiliyeti· 

ne ticaret mdrtebi muııllimlerinden Ser· 
Yet, Ankara Ziruıt Bankasından Sü • 
reyya, etki Konya mebaıu Fuat Beyle
rin tayin edildikleri haber verilmek· 
tedir. 

Macaristan için seyahat çeki 
Macar hükômeti, seyahat malı:r -:Iİ· 

le Macariotana gidecek olanlara ~ • 
sus bir seyahat çeki hazırl11DU1tır. 

Yeş meyva ihracatı 
Yaş meyvıı tacirlerinin müracaat· 

lan üzerine ticaret odaaı tetkikatını iler• 
leımi,tir. 

Oda, yaş meyva ihracatınm mevoi • 
minele ıerek tren, gerek vapurlarda ter 
tibat alınmaaı ve ambalajın iyi bir 
telrilde temini iç;.. çalııacaktır. 

Tel • Aviv panayırı 
ltalya hükümeti Tel • Aviv tark pa· 

nayırına nıomen iftirake karar vennİ§· 
tir. 

Bir heyet Suriyeye giderek lıalyan 
mamulatının t.,,hir edileceği pavyonla
nn yerini gönnüı Te pl&nlarmı hazır
)amı§trr. 

Yunan tütünleri inhisarı 
Yunan bilkümetinin tütünleri inhi

sar akına almak üzere tetkikatla bulun· 
duğunu yazmıştık. Son gelen malUına· 
ta ,öre, bu tasavvur §İmdilik ıen.e
ılilmi ! tir. 

Çeşmede zeriyat 
ÇEŞME, 19 (A.A.) - Kıızamı:oda 

eon ay içinde 135 hektar buğday 1740 
ı....t.ar aıpa, 235 hektar yulaf, 185 bek· 
tar balda, 48 hektar nohut, 39 hektar 
burçak, 30 hd<tar börülce, 20 hektar 
çavdar ekilmittir. 

Fransız ticaret odasının 
senelik toplantısı 

Fransız ticaret odası heyeti cuma 
ııünü aaat 10,30 da Onion Françoiee'de 
senelik toplantısını yapacaktır. Bu top
lantıya fransız aefiri MöıyÖ Kamme· 
rer riyaset edecektir. 

Amerikalı ziraat mütehassısı 
Memleketin iktısadi yazİyetini tet

kik etmekte olan Amerikalı mütehan11 
heyeti aza"Sından, , ziraat mütehassısı 
Mösyö Gardner dün ak?JD Ankaraya 
ııibnittir. 
------~o-- -

Aqutania bugün bekleniyor 
Şehrimize birkaç yüz aeyyah ge -

tirecet olan İngiliz bandıralı Aquita
nia vapurunun bugün limanımıza gel 
mesi beklenmektedir. 

-
Zabıt katipliği • • 

ıçın imtihan 
Münhal bulunan beş zabıt klltipliği için açılan müsabaka imtiharu dün icra 

edilmiştir. Adliye dairesinde imtihan icrasına müsait salon bulunmadığı için ağır 
ceza reisi Aziz, asliye reisi eneli Meındu b, müddeiumumi baş muavini Salih, Üskü
dar müddeiumumisi Bürhanettin Beylerden mürekkep imtihan heyeti viliyete &.it
miş ve müsabaka vilayetteki salonda yapılınıJtır. Müsabakaya altmış~n fazla lıoe 
ve orta mektep mezunu iştirak etmiştir Netice perşembe ı:ünü bellı olacaktır. 

Kazanç vergisi 
Doktor ve avukatlar yeni 
bir teşebbüs yapmıyorlar 1 

Doktorlann kazanç verıiai için te· 
ıebbüaatta bulunmak iizere Ankara· 1 
ya bir heyet gönderecekleri hakkın • 
daki haber aaıl11zdır. Evvelki gün top 
lantıda doktorlar bn mesele etrafın • 
da tetebbüaatta bulunmaya karar ver 
mitler ve mecliain evvelki günkü ka
rarını gazetelerde okuduktan eonra 
bu tetebbüaten de ferqate karar ver 
mitlerdir. Doktorlar meclis küraülerin 
de kendilerini müdafaa ettiklerinden 
dolayı doktor Hakkı Şinaai Pata ile 
Ziya Gevher Ye Ali Saip Beylere birer 
teeıkkür telgrafı çekmeğe karar ver 
mitelrdir. Avukatların da kazanç ver 
giıi hakkında bir te<!tbbüs yapmaları 
Yarit değildir. Bu hUM1sta Baro reisi 
Halil Hilmi Bey demiftir ki: 

- Baro geçen ıene bu hususta icap 
eden tetebbüaleri yapmıftı. Buırün i • 
çin yeniden tetebbüa yapmaya lüzum 
yoktur. Liyiha mecliste müzakere ha 
!indedir. Muhterem meclis azalan da 
bilhusa İ&tanbul avukatlarrnm yan • 
ırmdan ıonra düıtükleri elim vaziye
ti pekala bilmektedirler. Binaenaleyh 
biz meclisten çıkacak kararm pek idi 
iane olacağına kanaat etmit bulunıı
yoruz. 

Mahmut Esat Bey dersine 
bugün devam edecek 

Batvekil İsmet Pqa Hazretlerinin 
Ank.......ıa Halkevinde inkılip enati • 
tüaünde ilk derai vermesi dolayıaile 
dün denini tehir eden lnkılip enati • 
tüaü prof...örü Mahmut Eaat Bey bu· 
ırün denine aaat on yedi buçukta de
vaın edecektir. 

Rus filmcileri 
"Ankara Türkiyenin kalbi" isimli 

Maarif vek8.leti hesabına bir film çe· 
vinniı olan Rtta Sovyet rejiaörü M. 
Yutkeviç ve refiki M. Viıkin, filmi Ma
arif vek.ii.letine vermek üzere dün ak
f&m Ankaraya gitıni,lerdir. 

Şirketlerin 
Mukaveleleri 

--o-

Vali ve Belediye reisinin 
Ankaradaki temasları 
Vali ve belediye reisi Muhittin Bey 

Anı.arada tramvay ücretlerine yapı· 
lan zammın iadeıi meselesi etrafında 
da t~l&rda bulurunaktadır. Diğer 
taraftan tramvay ıirketi erki.nmdan 
bazı zevatın da mukavelenamenin .be 
nüz tatbikma imkan bulunmayan mad 
deleri etrafında Na.fia nkleti ile te
mas için Ankaraya gittikleri haber 
verilmektedir. Nafia veltiletinin di • 
fer hidematı umumiye ıirketlerinin 
mukavelelerine ait tatbikatı da eNU1· 
lı surette tetkik ettireceği anlaıılınak 
tadır. Bu meyanda saat kiralan, tele
fon kordonunun uzunluğu nisbetinde 
abonelerden alman paralar ve aaire 
de tetkik edilecektir. 

Matbuat umum müdürü 
Matbuat umum müdürü Vedat Ne

dim Bey Ankaradan ,eı.rimize gel • 
mittir. Vedat Nedim Bey bu akf&Dl 
Ankaraya dönecektir. 

Necıneddin Haydar 
Beyin cenazesi 

Erzunmı aakeri hastahanesi ront
gen müteahu111 ıenç doktorlarımız • 
dan binba,ı Necmettin Haydar Bey, 
vazife ..... yüzünden rontıenden mü. 
tevellit bir kanaer baatalığına tutul • 
muı ve hükfunetçe tedavi için Avua
turya ve Almanyaya l'Önderihnifti. 
Bütün müdavata rağmen en ıon çare 
olarak yapılan ameliyata rağmen Ber 
!inde henüz 36 ya§mda iken vefat e· 
den merhumun ıon dileği veçhile, ce
nazeıi yann Galila vapurile tehrimi • 
ze ıetirilecektir. Bu aziz fen kurba
nına liyik olduğu derecede muhte • 
..,m meraaim yapılması için meslek • 
ta§lan ve Oniveroite talebeai tarafın· 
dan hazırlık yapılmaktadır. 

Biz böyle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

Aıaiı yuhan hepimizin eı>inde 
..,, elektrik ve htt11ag<tt1 teai-rı cıar 
dır. Bilmem dikkat ettiniz mi gii • 
nahlan üstünde lıalaın amma, sa • 
atleri pek doğru iılemez ... Geri kal 
sa ne ia" Fakat çok ileri gider. Had
den elzun ileri gider. Hani bayağı 
&aatler gibi arkannda (ileri • reri) 
diye bir 11ida yok ki biz ayar ede
lim. Onu ayar .,den etmiı/. 

Dün Ankara caddesinde oturan 
bir dorlumuz anlatıyordu: 

"- Bakn geçen giin ne oldu: 
Su firk.,tinin memurları geldi, aaa
te baktılar: Az bir zaman ;ı;arlın • 
da bin metre mikıibından fazla su 
sarfetmiıiz. Hayret! ... Aman etme· 
yin, eylemeyin dedik. Bu naaıl olnr. 
Bu kadar nı sarfetmeğe maddeten 
imkıin yok ... 

- Neden? diye sordular, saat 
yazıyor! .• 

- Saat )'a%1yor amma, amma.n 
llar.. Çünkü bizim bulunduğıznıuz 
bina kanaliZOJJvon denilen feyden 
mahnımtlur. Binanın auları umumi 
mecraya akmaz, Bir çukur ııardır. 
Bütün sular ve aaire hep oraya top 
!anır. Ve sonra temizl~ir. Halbullıi 
bu çukur söylediğiniz suyun dörtte 
birini bile irtiap edecek derecede 
değildir. Yüz metre mikabı hacmin 
de bir kap bin metre mikcibından 
Fazla suyu naaıl Uıtiap edebilir? 

Bunun Ü.zerine saati muayene el· 
tirdik. Saatle bir fey yok. Tılıır t<
kır ifliyor. E .. peki fimdi kabahat 
kimde? .• 

- Kabahat ne sizde, ne saatle 
ne memurda! .. 

D...tumuz hayretle aordu: 
- Kabahat çukurda birader. Çu 

kurda... Haddinden büyük İflere 
• • • 1 

gırıprHf·••• ,,. ,,. 
Ayni ırün rarip bir teaadüF ola

rak bir baıka doatumuz fu macera 
yı hikye etti: 

Geçen aene bir buz clolabınıız 
ıxırdı. Ba sıt ile iılerdi. Binaenaleyh 
faz.la su aarliyatı yapardık. Bu ıe· 
ne o buz dolabını deii§tirdik. Yeri 
ne elektrikle ifleyen bir baıka do· 
lap aldık .. Eude sar/ettiğimiz nı -
yun mikdarı herhalde hayli milular 
da az.aldı zannecliyorduk. Fakat al 
danmıpz. Bir de memur faturayı 
getirdi iri deh§et ! ..• 
Meğer biz geçen senenin ayni 

ayına nazaran bir misli daha çok 
sarfiyat yapmlflz ... B~ e11de değir 
men iıeltaem bu kadar au aarfede· 
mem. Ncuıl oluyor anlamculun. 

Geçen ıene su ile ifleyen buz do· 
labı ile daha az ısarlediyorum da 
bu une elellıırik dolabı ile daha 
çok sıı gidiyor?. 

Memura saatin muayene edilme
.ini söyledim. Muayeneden geçti ••. 
Sağbunmıı. Tıkır tıkır ifliyonrıuf··· 
Peki kabahat kimin? .. 

Ceıxıp verdik: 
- Kabahat ne .izde ııe memur· 

da ne saattedir !. 
- Peki yer nerede? diye sordu! .. 
- Bütün kabahat dolapta! .• ,,. ,,. 
E11et maalesef 

dolaptadır! .• 
bütün kabahat 

Biz böyle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

~-----------------JI 

ODADA 

Tütün kongresine 
Hazırlık 

Dün tütüncüler Odada · 
bir toplantı yaptılar 
Yakında toplanacak olan tütün kon

grea.iıııe ait hazırlrklara devam edilmek
tedir. Dün ticaret odaaıuda tütün ta • 
cirleri bir içtima y_.uılardır. 

Bu içtimada ticaret odaoı namına tet
lcikat ,ırbeıi müdürii Hakkı Nezihi B. 
hazır bulunmu~r. 

lstanbul tütüncülerinin noktai nazar
ları görüıülmüt ve kongre nizmnna • 
meoi tetkik edilerek buna göre hazır • 
larulmaaı karar alıma alınnu~tır. Ayni 
:zamanda lstanbul tütüncülerinin arzu
lanru daha etraflıca tetkik ederek ra
por hazırlamak üzere bir komMyon ay
rılmıştır. 

Komisyon Hüseyin Sabri, Hennan 
müeıoeoeoinden Kohen ve oda tetkik fU· 
beai müdürü Halda Nezihi Beyler -
den mürd.keptir. 

Komiıyon i§İnİ pazara k:x1ar bitire
c:elrtir. Pazar gümü unıumi bir içtima 
dıılıa yapılacak ve .._.- l•tanhul oda
sı namına kongreye gidecek mur.nhu
lııra verilecektir. 

BELEDiYEDE 

Telefon hastanesi 
Fazla telef on paralarından 

yapılacak pavyonlar 
T eleıf<>n firi<etinin abonelerine iade 

edeceği fazla aldığı paralann beledi • 
yeye teri< Ye teberrüüne dair varakala
nn belediye matbaaoında tab'ı ikmal e· 
cfilmiıtir. 

Belediyede 30 manur nıeaai aaatle.-i 
haricinde abonelerin muhtelif r.enıtlere 
göre cetvellerini ihzara dün de ele • 
vmn etmitlerdir. Bu me'1lurlara veri
lecel< fazla mesai ücreti aynca teabrt 
...ı;ı.,.,.;r. 

Bazı abonelerin, balı:lanııı Yerem 

mücadele cemiyetine teberrü ettikleri 
göriiım.ktedir. Sıılıbiye müdürü Ali Rı
za Bey, her al>oıneııftı haldanı iıtediği 
müeueaeye teberrü edebileceğini, f.ı.at 
bu parıılarla yapılacak pavyon!.....,. ida
mesi ınenuu balMolduğunu, lıu itibar· 
la kendiıinin telefon paralarmın mun• 
lazam t.,,ı.ilita malik olması itibarile 
Haseki ve Cerralıı>at& baıtıuıelerine i
liverini mevznu ı..tıia pavyonlan idare 
edebilecek '111Zİ)'etff bulunan belediye
ye terk "" tebeıı ü eılilmesine taraftar 
bulunduğunu aöylenittir. 

Sıhhiye işlerinde neler yapılacak 
Vilayet aııhbiye müdürlüğü, tehir 

ıneclisince kabul edilen yeni belediye 
Tilayet bütçesine ıöre, tdıir ve vila
yet hududu dahilinde yapılacak ırhhiye 
iflerinm bir milis- tertip etmekte-
dir. • 

Diğer belediye tubeleri de ayni IU· 

retle birer hüliaa hazırlamaldadırlar. 

Nereye gitti? 
Karqiimrül< belediye taba.il ıubesi 

bılıaildarlanndan Turırut efendi orta • 
dan kaybolmuı, ve zimmetine para ge· 
çirdiği tesbit edilmifıir. Beledi~ Tur 
gut efendinin denle.ti için zabıtaya 
müracaat etmi,tir. 

imar planı 
Şehrin imar planına dair mütehas • 

naların raporlan tabedilınelı:tedir. Ya· 
kında jüri heyeti, ikinci içtimamı ya
pacaktır. 

Mütdı-ıalann raporlanncla mV§· 
terde noktalar, telırin ticaret, aanayi, 
mesken 'ff mmtakıılara tefriki ve bu mm 
takaların huauaiyetlerine göre .imarma 
taııllük etmektedir. Jüri, bunlan ehem
miyetle t~ edecektir. 

Şehir bütçesi 
Şehir meclisince kabul edilen yeni 

belediye, vilayet bütçeci bugünlerde taı
dik için Dahiliye vekiletine gönderile. 
cektir. • 

Ne kadar otomobil var? 
Hususi otomobillerden muayyen bir 

reaim alnıma.11 versiJeri tetkik komis
yonunca muvafık görülmÜ§IÜ. 

Şebrimizde 1022 talui, 484 huıuai 
otomobil mevcuttur. 

Kooperatif heyeti umumiyesi 
Belediye kooperatifinin heyeti umu· 

miyeci bugün kooperıııtif lokantaoınm 
üatündeki aalonda toplanacaktır. içti· 
mada kooperatifin hesaplan tetlıik ve 
tasdik edilecek, tet!<ilitrn tevoii ve ye
ni faaliyet esasları tesbiti karar altı
na almacaktır. 

Şehir tiyatrosu istihlAk 
kooperatifi 

Şehir tiyatrosu aanatkarlarmın eaki 
Gardenbarda bir istihlak kooperatifi te
ıisine karar verdilderi yazılmqtı. Bu 
huaustaki mukavele taıdilı: ettirilmdı: Ü 
zeredir. 

Mukavele müddeti 3 ıenedir. Şim
diden Tepebafı bahçeoinin tanzim ve ıs
laılıına baılanmııbr. 

Haliç şirketinin aidatı 
Haliç firi<eti, ÜÇ senedir tehir ai. 

da tını verememektedir. Şin.et, beledi
ye aleyhine mahkemeye müracaat dmiı 
tir. 

Vali ve belediye reisi Muhittin B. 
Ankarada firketin bu Taziyeti etrafın
da da alikadar vekaletlerle temaı et • 
melrtedir. Muhittin Beyin ndetinde bu 
ite de kat'i bir netice verilecektir. 

IF.Kü~ 
Tekrar kapanan tarihi 

ka;>ı 
lıtanbul valisinin güzel eserle

rinden biri, yıllardanberi kapalı 
duran tarihi "Babıi.li" kapısını aç 
man olmuftu. Bu kapının açılma
siledir ki, açılmaz kapı ananesi kı 
rılmı' oldu. Bu kapının açılmasile 
devlet kapısına iti düşen halk, yo
ku~ çıkmak külfet" nden vareste kı 
lındı. Şimdi bir kaç gündür ki, o 
kapının gene eskisi gibi kapandı· 
ğını goruyoruz. Ve sebebinin de 
tamiri için iktiza eden tahsisatın 
bulunmamaaı olduğunu öğreniyo
ruz. 

Bu kadar seneler geçti, dev;r. 
ler deği~ti. Babıalinin üst kapısın
dan yüzlerce sadrazamlar, nazır
lar girip çıktılar; fakat Kösem 
Sultanın ruhunun mahfuz olduğu 
vehiıniyle asırlarca el sürülem"yen 
hazine daireıindeki efsanevi kasa 
gibi, hiç bir hükfunet ricalinin eli 
bu kapıya değemedi, bu kapıya el 
sürülmek fÖyle dunun bu mevzua 
temas bile edilemedi. Ve seneler
ce bu kapı, mesdut ve arkası des
tekli kaldı. 

Bu kapının tamirine iktiza e
den tahssatm fıakiki miktarı
nı bilmemekle barber bu paranın 
lıtanbul vilayeti gibi milyonluk 
bütçesi olan bir devlet tetekkülün 
ce tesviye ed lemiyeck miktarda 
olacağını hiç te tahmin etmiyoruz. 
Arzumuz, ebedi bir eserin telcra,. 
ihyasıdır. 

Esasen o muhit, muhtelit tari
hi dekorları ihtiva eden ve muhte 
lif tarihi dekorları mütekAsif hal
de kendi:ııinde toplıyan bir muhit
tir. Bu güzergah Beydztla çıkar
ken Salkımsöğüdün köşesinden baıı. 
lar ve tramvay caldesinin imtida
dınca adım b'4ında kendisine ye
ni yeni dekoriar ili.ve ederek ta 
Ortakapıda nihayet bulur. ı,~e 
"Babıali" kapısı bu tarihi dehlzin 
mebcie nokwıdır. 

Yakın vakte kadar bu kapını" 
arkası laf toprak yığın· yle dolu i
ken son senelerde tcmizlettirilmis, 

üstelik oraya müteaddit fidanlar 
da dikilmitti. Bu fidanların tu'ma 
ama itimat edildiği takdirde bir 
kaç sene sonra orası hiç yoktan 
güzel bir ormancık halini alacak
tı. Bu tarihi kapı için güzel bir 
Fon tetkil edecek olan o kö
fe, fChir için de b" r ziynet olacak
h. 

Şehri güzelle,tiren ve eski, ta
rihi eserleri harabiden kurtaracak 
olan bu tetcbbü·ıün bir kaç yüz li
ralık bir tahsisat fıkdanından clo
layı yüz üstü kalmasını hiç te doğ
ru bulmuyor, bu kapıyı açan elin, 
onun tamirine tahsisat bulacağına 
da emin bulunuyoruz. ' 

Salahaıtin ENiS 

Yangın davası ---Suçluların tahliye tale
bini mahkeme reddetti 

IZMIT, 20 (Milliyet) - Adliye yar.
gmı dava11nda bugün de ıalıitlerin din· 
lenmesine denm edildi. 

O.. şahit dinlet>d'.kten sonra, suçlu
lann vekilleri müekkiller'oıin kefalet
le oeı4>est bırakılmalarrru aitediler. He
yeti hikime müzakereden sonra bu ta
lebi red .,... müdafaalan dinlemek üze • 
re muhakemeyi 9 nisana tehir etti. 

1 - _s_o_R_S_A __ , 
Bankaamdaa alınan cetvaldir) 

20 Mart 1934 
Aktam Fiyatları 

latikrazlar ı TahTilit l•tikrau dahili 96 
1933 laül.,,a.u 98,75 T. ukorl70 1.75 
Sa•lı D. Yallan Z,IO Elokh-ik --
Onitürk 29 Tr••••Y -

,. il 28.l'5 l Tiiaol 
., ili 28,30 Rılııb• 

Gllmrl.kl•r 1 Mümea•il 
Bofdot g.71 
Türkiye CW.lı.Uri '' 11 
yet Bankası 63,.25 ·~ lll 

ESHAM 
lı Baaka .. N..,a 10 f Telefon 
• • HaailİA• ıo T er-'1011 

.... Müe1111is 108 Çimento 

Anadolu Hiaae 26,60 Şa,.k. dey, 

17.7S 
55 

48.30 
49.35 

Tr•m•ay 38,50 f İttihat dey. 

Şir. Ha,.rir• 11 Balya 
Reji 4,10 Şark m. ec.za 

il 
18.50 
12,45 

19 
1.65 
ı.ss 

4 

ÇEK FlATLARI 
Pari• 12,06 ı P•oi 19,08,iS 
Londra 6 43.SO t Vi7ana 4,32 
Nü7ork 79,l<f Beri in. 2.01 Milano 9,24 Madrit 5,82,30 
Ati"a 83,36 Bel,...at J..ı,98 
Cene•re 2,45,75 

Zloti 4.21 
Brükael 3.40,35 Penıo 2.69 
Amaterdam 1,17,91 Bükrett 79,GZ 
Sof ya 64,66 Moakova 10,87,75 

NUKUT (Satıı) 
1( ..... 1:-

--. 
20 F. Fraa11s 16' l SUia. AY, 24 

1 Dolu 124 ı Poaoto ı• 
1 latulin 645 l Mark 49 

20 Liret 214 1 Ze.loti 23.50 
20 F. Belçika 115 20 L.7 21 
ıo o .. ~ .. ı 24 20 Dinar 53 
n ı. l••içr• ... 1 C.rao•lı ~-

» L•Y• 24 1 Altın 932 
21 Kur. Çek. 106 l P..fecidl7e 35 1 2 

1 Florin. &3 Banknot 237 
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HİKAYE 
HIRSIZ 

Sabahın birine doğru, ağ"ır ve nerdey. 
ae patlayacak fırhnayı haber veren hava
dan bir türlü uyuyamayan Naime Hanım 
kocumı uyandırdı. Enditeli bir sesle ya
vaşça h11ldadı: 

- Sellin, atağıda bir patırdı duydum, 
mulıaldı:iik hırsız ııeldi. 

Selim Bey tatlı uykuounun içinde hır
ımn geldiğine pek kani değildi. 

- Yok cannn, ne münasebet? BeMri 
kedidir, dedi. 

Fakat ne olur ne olmaz diye, haıfKttn 
kulak kabarttı. Hakikaten odanm içinde 
a,ağıda yabancı bir adam bulunduğunu 
hissettiren bir hava vardı. ŞÜpheaini ye
nemiyerek kalktı, yav&§ça giyindi, çek
mecedeki tabancayı aldı. Merdivenleri 
gıcırtmamak için kenardan kenardan a
şağıya indi. Yemek odasının kapalı ka
pısının altından araııra ı~ıklar görünü
yordu. Demek ki içeride biriıi var. Ta
bancasını ıöyle bir doğrultarak kapıyı 
açtı, aol taraftaki elektrik düğmesini de 
birden bire açh. Büfenin açılmıt gözleri 
önünde biı• adam kartıama çıkh. 

Selim Bey, tam bir ev sahibine yakışa
cak kahramanhlda bağırdı: 

- Kıpırdanan, yakanın. 
Hırsız artık elinde faydası kalmıyan 

cep lambasını aöndürdükten sonra, ta
banca namlısmın karımnda, hiç kıpırda
madı. 

Bu sırada kapı açıldı, kocaıınm arica
smdan gelen Naime Hannn içeriye girdi. 

T abancarun önünde gayri müteharrik 
duran meçhül adama baktı, bir §eyler 
söylemek istedi, ıöyliyanedi. Selim Bey: 

- Korkma 1 dedi, bu adam fenalık 
yapacak adama benzemiyor. Eğer yap
mak isterse, vallahi ıurada haklar ve 
paldamn. ' 

Ve sonra gene tabancasmın tehdidi 
altında tuttuğu hırsrzı göstererek, karı
sına: 

- Ara tunun üzerini! dedi. 
Kadıncağız titriyerek hıraızm cepleri

ni bo,alttı. Bir cigara paketi, bir çakmak 
bir mendil, bir anahtar, birkaç metelik, 
bir tırnak törpinü, daha ufak tefek bazı 
şeyler çıktı. Atağı yukarı namuslu her 
ad~ ceplerinden sıkabilecek §eyler .. 

Selım Bey aert biraesle ıordu: 
- Hepai bu mu? Tabanca, kama, hı· 

ç:ık, ıuıtalı yok mu? 
O zaman hırılZ cevap verdi: 
- Ne yapacağım onlan? Adam öldü

receiim de başıma dert mi alacağnn? 
, Y kalandık, yakalandık, ne ~apalım? 

Hırsızın hal, tavrı, tuhaftır, basbayağı 
İnsana emniyet ifade ediyordu. Kılıfrı, 
kıyafeti de yerinde idi. Gündüz kendisini 
dıp.nda görenler, kendisini bir tirkette 
veya bir fabrikada memur sanırlardı. 
Omninde hırsız görmiyen Naime Hanım 
şaşırıp kalmıttı. O, hırsızı kafa. 
ıında hiç te böyle tasavvur r tmiyordu. 
iri yarı, eli bıçaklı, geni! ağızlı, iri dudak 
lı, kılık kıyafet hak getire bi6 aanıyor
du. 

Hnlbuki lu.rtıamda PÖrdüiü adam. hır
sa mı bu? Şapkasını bite eline almıı, hür
melkarane bir vaziyet takınmıı, hakkın· 
da ev salıiplcri tarafından verilecek ka
rara muntazrr bi.• de:ilcanlı. 

Naime Hanım biraz heyecanı geçtikten 
sonrıa: kocaıma sordu: 

- Bu .. Bu adamı i\e yapacağız? 
- Ne yapacağızı var mı? Keratayı ka-

rakola götüreceğim. 
- Bu vakitte nasıl olur? 
Selim Bey dütündü. Hakikaten o va· 

kitte iki kilometre uzaktaki jandarma ka 
rakoluna kadar gitmek te bir meaele idi. 
Hırsız dediğin. hem de karakola giderken 
yolda kuzu gibi yürümez ya .. Kaçmak 
iıterıe, Selim Bey ne yapacak? Karısına 
dedi ki: 

- Sen komtulara bir haber aal. 
- Deli misin sen? Bu vakitte kime 

haber aalanm. Cemil Beyler evde yok. ir
fan Beyler de öyle.. Salim hoca hasta .. 
Ben dünytda bu karanlıkta bir yere gide
me°' En İyisi aabahı bekliyelim. 

- Maşallah, sabaha kadar burada efen
diyi mi bekliyeceğiz? 

Selim Bey hiddetle elindeki tabancayı 
bir kere daha oynattı. 

Bir sandalyeye oturdu. Naime Hanım
da keza.. Yalnız hırsız ayakta, büfeye 
dayanınıf, bekliyordu. 

Nihayet Selim Bey sebebini pek iyi an
lamamakla beraber hırsıza, bir sandalye 
göstererek hem cemi muhatap sigaaile: 

- Siz de oturmaz mısınız? dedi. 
Hırsız da kemali nezıııketle teıekkür 

ettikten aonnı ııösterile nsandalyaya o
turdu. Naime Hanını ile Selim Bey ma• 
naırz bir iki ıey konuıtuktan sonra sus
tular. Dııanda fırtnıa patlamalı: üzere 
idi. Bir çeyrek böyle seaaiz oturduktan 
ıonra, nilıaY"Ot Sele Bey dayanunadı. 
Deminden beri kafaaında halkalanan su
ali sordu: 

- Bu eve ne diye geldiğinize şaftnn. 
içinde in._ olduğunu bilmiyor muydu
nuz? 

Hırsız hu muahazeden mütehassis ol
du: 

- Efendim, dedi, bu ayın aonuna ka
dar kimse gelrniyeceğini söylemişlerdi 
de .. 

Naime Han un cevap verdi: 
- Evet, biz Bursaya ll•tmistilc. Ay so

nunda geleceğimizi söylemitt*. Fakat 
erken dondÜI<. ' 

Mesele halledilmiıti. F M<at Selim Bey 
muahazesine devam etti: 

- Kuzum, siz neye böyle hırsızlık ya
panına !Anlamıyorum. 

Delikanb, insanlann kendi mukadde
ratlarına hikim olamıyacaklarmı ifade 
eden bir omuz aillcintiai ile bu suale ce
vap verdi. 

Naime Hanım sordu: 
- Siz, (İmdiye kadar mahküm oldu

nuz mu? 
- Bir defa mahkUm oldum hanıme· 

fendi, o da üç ay için .. Fakat tecil etmiı
lerdi. 

Selim Bey ilave etti: 
- Bu defa da mahkiim oluraaruz, ea

kiaini de üstüne katarlar. 

Ve hemen arkaaından bu sözii de ıöy
lediğine piıman oldu. Odanın içini tekrar 
bir aüki?t İstila etmiıti. Dakikalar, sene
ler kadar uzun bir yavaıbkla geçiyorlardL 

Selim Bey alnında biriken terleri sildi, 
sonra esnedi. Havanın ağırlığı gittikçe 
artıyordu. Selim Bey bir daha esnedi. 
Ah, ıu delikanlı yalvarıp yakaraaydı, iki 
gözü iki çeıme affmı istirham etseydi, or
tada mesele kalmıyacaktı. Çocukcağızı 
hemen orada kapı dıfarı edecek, kendisi 
de tekrar 11cak yatağına girecekti. Fakat 
hırsız nazik mi, nazikti. Hatta ıapkuil.e 
hafif tertip yelpazeleniyordu. 

O zaman Naime Hanım dayanamadı: 
- Ban ıoğuk bir ıey içaek, dedi, bü-

fede dört ıiıpe kadar bira var. 
Kocasına döndü: . ' 
- Sen de içer misin? 
Kocaaı da kabul etmitti. Masanın üze-

rine pek tabii olarak, iki yerine üç ka
deh geldi. Selim Bey keyifli idi: 

- Vallahi birayı bu sırada içmeli İ· · 
miı. Ne enfes ıey bu? 

Bu sırada d!_ııanda fırtına patladı. Şim
tekleri gök gürültüleri takip ediyordu. 

Birden yoldan doğru iki ıimtek aruın-
da bir ıabk duyuldıt. 

Selim Bey hemen dojiruldu: 
- Bu da ne? 
O vaikt hrrsız cevap verdi: 
- Efendim, ari<adaşım dıtanda, yağ

murda kaldı da beni çağınyor. Gözcülük 
ediyordu da ondan. 
Yağmur hakikaten insafsızca devam et

tiği icin Naime Hanım: 
- Vah vah, zavallı çocuk, dedi, ça· 

ğırsana arkad&§ını dL. 

Ham petrol 
(Başi 1 inci sahifede) 

ra mevzu olan bu maddeleri ithal et• 
mek isteyenlere tayin edeceği mikdar 
lar için mü~ade verebilecektir. Bu 
inhisar maddelerinden kilo başına a
lınacak inhisar reami henüz taayyÜn 
eltnit değildir. Hükômetin layihaam· 
da teklif ettiği resim mikdarlan en -
cümende az görüldüğünden bu husua 
ta yeniden bazı tetkikler yapılmasına 
karar verilmiştir. Encümende bilhas
sa ham petrolün 6 kuruıluk bir inhi
sar reamine ti.bi tutulmaaı hakkında 
hükômetin teklifi itirazlan mucip ol
nnıştur. Ve bu resmin 10 kuruıa yük. 
aeltilmeai lüzumuna ifaret olunmuı • 
tur. Petrol ve benzin ithalatının azal
masını ve dolayısile gümrük varida • 
tının tenakuıunu mucip olan ham pet 
rol ithalatının çoğalmaama kartı bu 
suretle tedbir almmıı olacaktır. 

Milliyet'in edebi tefrikası: 27 

K ANL I S I R 
mektepten tanır:ıın ..• Ben, böyle 11 

kı hayata tahammül edebilir mi • 
yim? B. r değil, bin pifmanun. •• La 
kin ilerisini dü,ünüyorum. 

Gülüyorum: ··ı·· .. .. .. ? 
- Kaynananın o umunu mu .••• 
Yüzü hiç kızarmıyor: 
- Bu engzisyon itkencesine kat 

!andıktan sonra bu, benim hakkım. 
Ayni zamanda karım da hayata, gü 
neşe çıkacak. .• Adalarda, yahut Bo
ı;aziçinde bir köşk tutalım, dedim 
de kaynanam, küplere bindi ••• Hay 
di, onlar alıfıtı•Ş olsunlar, ben, dün 
yada alıtamam ... Annemden biraz 
yüz bulsam, br hastalık, filin ba
hane edip kaçamaklar yapacağım. 
Onu da darıltmak itime gelmez. 
Anlıyor musun? 

- Anlıyorum •.. Bütün söyledik 
)erini, hatta söylemek istediklerini 
de anlıyorum. 

Bir adım geri çekilerek yüzüme 
baktı: 

- Haksız mı ım? Bari, sen, söy 

Yazan: Mahmut YESARi 

- Haklısın Halim! 
- lstanbulun en güzel sayfiye 

yerinde kötkleri olsun, sonra da 
T etvkiyede, harap konakta otura· 
lım. Bu ne mantık! 

Elimle omuzuna dokundum : 
- Dünya bu, azizim. insanlar, 

~e kadar kuvvetli olsalar, gene ta
lı, muk~dderat, yollarını kesiyor. 
Saadetı, huzuru, muhtelif noktai 
nazarları tel'f ederek temin etmek 
mümkün değildir. Madem ki ileri 
si için ümitlerin var, çaresiz bo
yun eğeceksin! 

Halif Siret, heni tepeden tırna. 
ğa kadar süzüyor: 

- Sen, ne yapıyorsun? 
Kılığımı kıyafetimi muayene e

di,inden; halimi, hayatımın reviti· 
ni, refahımı anlamak istediği mu
hakkak: 

- Manasız, maksatsız yafıyo
rum. 

Gözleri hayretle açıldı: 
- Anlamadım! 

MiLLiYET ÇARŞAMBA 21 MART 1934 

M. Kessler diyor ki 
(Başı 1 inci sahifede) 

6 - Mahalli kredi ihtiyaçlarının 
tanzimi. 

7 - Fakirlere yardrm ve hayir ce· 
miyetleri aiyaıeti, 

8 - Hariçten gelen ziyaretçilere 
bakma siyaseti. diye saydrktan sonra, 
tehir idaresinin bu vazifeleri ma1i sa
hada, mahalli idare sahasında nasrl 
yapabileceğini anlatmıf, belediye me 
nıurları aınıfma ve belediye müesse
ıelerindeki amelelerin vaziyetlerine 
de temas etmi§tir. M. Keaaler ezcüm
le demittir ki: 
"- Gıda ıiyueti, fehirlerin en e..., 

ki vazifeai olmuıtur. Buğdayın bol ol
duğu fu zamanda ekmek meselesi yok 
tur. Faka! buna mukabil et meselesi .. . 
sut meıelesi vardrr. Et için behema • 
hal merkezi bir mezbaha vücude getir 
mek li.zımdır. 

Süt tedariki itinde tehir idareıi ta 
rafrndan merkezler vücude getirilme 
si meselesi, birçok münakatalan mu
c.ip olmuıtur. Şehrin muhtelif kıarm • 
ları, mesafe itôbarile pek uzak bulun 
duğundan müteaddit merkezler vü • 
cude getirilmek icap eder. Şehir süt. 
hanelerinde, bilhaaaa ilk zamanlar· 
da büyÜk mikdarda sütün bozulması 
ihtimali varittir. 

Perakendecilerin sattıklan sütün 
nevi ve cinai itibarile arkı kontrole ti. 
bi tutulması ve müstahsillerin ellerin• 
deki ahırların kat'i ve daimi surette 
nezaret altında bulundurulması lazrm 
dır. Belediye, süt salı§ mahalleri de 
açabilir. Taze meyve. ve sebze için 
de bir merkezi hal vücude getirilerek 
perakende satıcılann buradan mal al 
malannın temini eaaıtır.,, 

M. Keuler nakil vasıtalarına §ÖY• 
le temas etmittir: 

"- Şehirde münakale itlerinden 
bahaolunurken tramvay tirketlerine te 
mas etmek lazım. Son zamanlarda bu 
tirketler belediyelerce satın ahnmağa 
baılaıımıt ve bu hareket henüz durma· 
m11tır. 

Otobüı servisleri ıahaaında yeni 
hatlar !eıiı edenler, yeni çığırlar a -
çanlar huausi teıebbüı erbabı iseler 
de, eıhir sokaklannda bütün tramvay 
!ar, şehir mmtakaaında seyriisefer e
den otobüıler tehir idaresinin eline 
geçirmelidir. Ancak bu suretledir ki 
uzak semtler, yeni inkiıaf eden mm· 
takalar bu .aeri nakil vaaıtalanndan ia 
!ifade ettirilebilir ve ancak bu tekil • 
de makbul bir tarife siyaseti tatbik 
olunabilir.,, 

Konferanaçı, tehirlerden beklenen 
mühim vazifenin de au, hava.gazı ve 
elektrik tevziatile kanalizasyon iıle• 
rinin tanzimi olduğunu, bunların ıe .. 
bir idaresine ııeçmeai halkın sıhhati 
noktaaından pek mühim bulunduğunu 
söyledikten aonra ıehrin iskan siyaa&
tine ıu suretle temas etmiıtir: 
"- Bu sahada 19 uncu asırda bir 

çok garp memleketlerinde bizi korku 
tacak hatalar yapdnutıır. ikametgah 
larla hal ve vaziyetleri, ıehir halkı
nın aıhhatlerinin iyi vej"a fena oldu .. 
ğuna kuvvetli bir delildir. Hiç fÜphe· 
aiz sağlam ve yangından maaun ev • 
!ere ihtiyacımız vardır. Fakat ayni za 
manda ikametghlarnnı:ıın ıartlara 

unun ve temiz olmaaını İstemek te 
hakkımızdır. Yalnız ahfap evelr yapıl 
maaıru menetmek, yangm dıvarlan in 
ıaıını istemek kafi değildir. Evlerin 
irtifıunı aokaklann genitliği ile mÜ· 
tenasip kılmak icap peder. Gün8' gir 
miyen, hava alnuyan oda ve mutbak
ların intaıına. meydan verilmemeli ~ 
dir. Bilhassa garp ıebirlerinin büyük 
bir felaketi olan halkın (kiralık kıt
la) dediği büyÜk kira apartmıanlan 
menedilmelidir. Münferit küçük evler 
intasmı teşvik etmelidir. Türkiye ıe· 
birlerinde mutavassıt halk tabakas ... 
na mahsus küçük evler, henüz ekseri 
yeti tetkil ediyor. Her ıehirli aile i • 
çin, bu, sonsuz bahtiyarhk!ıor. Bey• 
oğlu semtinde gördüğüm kat kat yük 
selmiı korkunç apartıman tiplerinin 
karanlık aokaldarile gittikçe geni§ • 
leyerek bu gÜzel evleri ortadan kal· 
drrmaıına meydan vermemelisiniz. 
Şehre mahsus küçük münferit evlerin 
muhafazası ve gittikçe tekemmülleri 
için belediyenin çalıımaaı, uzak atiyi 
gören makul bir toprak siyaseti ile 
mümkün olabilir. 

Belediye, böyle münferit evelr in
ıaaına müsait semtlere mümkün oldu 

dı. Lakin bilirsin ki, ben, hovarda 
mizaçlı, oyuna, içkiye dütkün bir 
adam değilimdir. En büyük zev· 
kim, seyahat etmek ..• Biraz da av, 
spor ••• 

Keyfince YD.f•Yonun ya! 'ı 
- Evet, amma, yalnızım •.• 
_<)muzlannı hiddetle kaldırdı, 

seaınde kıskançlık, kin, haset yanı
yor: 

- Paran var . ..,.Yalnızsm .•• Ne 
fikayet ediyorsu.17 Daha ne isti· 
yorsun? 

Ben de kollarımı yanıma sar
kıttım: 

- Dedim ya, insanların 
tında muhakkak bir taraf 
yor! 

haya
a~sı-

Halim Siretin, kini, hasedi sön-
medi: 

- Bulmu,sun da bunuyorsun ! 
Boynumu büktüm: 
- ihtimal! 

EU'-.AK. 
...... l!' •• i 

Deve değil, kuş .. 
Kurban Bayramı geliyor. Va

tandatın kendi toprağında, göğsü 
nü sevinçle gererek, bafını gurur
la kaldırarak, serbestçe dolatabil
mesi bilen için en büyük bayram
dır! 

Hiç bir dütman gölges!nin ka
rartamadığı temiz havama:ı koklı
yabilmek zevkini, ben kendi hesa
bıma, dünyanın hiç bir saadetine 
deği,mem. 

Biz ki, nice kara bayramlar 
görmü,, tarihimizi kurtarmak uğ
runa milyonlarca kurban vermi' 
bir milletiz! Müstakil bir vatan

da, kendi bafııruza buyruk yatadı 
ğımız bu mes'ut günlerin kıymeti
ni her milletten iyi b:lmeli ve o
nun tükran borcunu ödemeliyiz. 

Tayyare Cemiyeti, hu yıl da, 
Kurban ke!eceklerin hediyelerine 
kapılarını açtı. 

Kurbanlarımızın kanını, tehli
ke gününde bizim iç:n kurban ol

mağı göze alan yüksek hava kah
amanlaımızın e•iği önünde akıt
malıyız. Her kurbanlık koyun bede 
li, hava müdafaamızda küçük te 
olsa bir siperdir. Bütün bu siper
ler bir araya gelince çelik bir ağ 
gibi vatanın göklerini çepeçevre 
kaplıyacak! 

Dün aramızda Bavrama dair 
konu,uyorduk: 

Birine sorduk. 
- Sen kurban kesecek misin? 

- Ne münasebet.. Dedi, ben 
kurbanın paprasını çoktan deve 
yaptım! 

Bir b&fkuma sorduk: 
-Ya ıen? 
Batını mag..w.ane salladı: 
- Ben deve yapmadım, kuf 

yapıp uçurdum ••• 

Ve elindeki Tayyare Cemiyeti 
makbuzunu gösterdi. 

Türk kutunun kendi havasında 
hiç bir yabancı 'ahine aman ver

miyecek kadar d;tli olmasını isti
yorsak, kurban bedellerini, deve 
değil, kut yapıp havalanmıza sal
malıyız! 

M. SALA.HATTIN 

ğu kadar fazla yol açarak buralarda 
bilfiil iskana salih halo ıretirmeli ve 
toprak fiyatları tetekkülünde rol oy
nayabilmeai için elinde mümkün ol • 
duğu kadar fazla toprak bulundunna 
hdır. Yüksek ve sıkııık binalar vücu
de getinnekteki serbeıtidir, ki top • 
rak fiyatlarını pahalı yapar . ., 

M. Kessler, tehre ait vazifele~ 
ifası için muntazam bir tehir bütçesi 
lüzumuna da itaret ederek demittir 
ki: 
"- Emin ve muntazam gelirli va • 

ridata sa.bip olmadan muntazam bir 
§ehir idaresi olamaz. Şehrin, herhal
de kendisine mahsus varidat memba
lan olmalıdır . ., 

- Modern bir ethrin belediye me
murluğunun ayrıca bir ehemnıiyeti 
vardır. Mesleki tahsil sahibi yüksek 
memurlar bulunduktan sonra muta • 
vassıt memurların daha ziyade ticari 
ve iktısadi mahiyette tahsil gönniif 
olmalan, pratik olmalan ve bürokra· 
siden ço kteY beklememeleri li.znn • 
dır.,, 

Hatip, ıehircilik noktasından la • 
tanbulu büyük atilere götürecek ve 
yapılacak bir çok vazifeler .. olduğunu, 
ıehri bir camia halin~e. m~talea et • 
mesi li.zımgelen tehır~ılenn ~ardımı 
ve memurların bilgilen sayeııınde bu 
güzel fehrin müstakbel inkitafmdan 
emin bulunduğunu •Öyliyerek konfe • 
ransmı bitirmittir. 

- Ahlaksızlığımı itiraf edece
ğim, seni kıskandım, Hüsrev! 

- Meni! 
- Sık sık Beyoğluna çıkıyor 

musun? 
Gayri ihtiyari gülümsiyorum. 

Bana: 
- l.tanbula iniyor musun? 
Diye aorınıyor. Çünkü İstanbul 

tehrinin Beyoğlunadan gayri semt 
!eri, onun iiçn Afrika çölleri, Aı· 
ya stepleri, Kutuplar kadar meç
huldur. 

- Arasıra it:m düttükçe ••• 
- Köyde oturmaktan sıkılmı-

yor musun? Köyde oturmağa ne 
mecburiyetin var? Tek ba,ınaım. 
Beyoğlunda bir apartıman tut, 
keyfince yafa! 

Onun gözlerinde, ideal olan bir 
hayatı sevmediğim için, bana: 

- Ahmak, sersem! 
Der gibi bakıyor. 
Onun ne hakaretinden, ne de 

merhamet:nden müteessirim. Yal
nız, yüzünün hasetle kırı,ması, ıe 
sinin hasetle burkulufU, beni dü
tündürüyor. 

Her halinde: 

İPEKvf ELHAMRA 
--- SİNEMALARIHDA •••• 

• ~ 

Bu akşam fevkalade müsamere 
olarak saat tam 9 da 

• 

iPEK sinemasında 
Fiyatlarda ZAM YOKTUR 

DiKKAT : Bu geceki müsamere 
için alt kat locaları ile hususi kol

tuklarda yer kalmamıftır. 

LEBLEBİCİ 
HORHOR 
Yarın matinelerden itibaren 

1 P E K ve E L H A M R A 
sinemalarında h&flıyacaktır. (14754) 

,----------------·------·~ ?:EVK •.• NEŞE ..• VE KAHKAHA KRALI 

MAURICE ı· CHEVALIER 
Bu aktamdan itibaren tamamen 

d'raÖızLsöz~ vNarkılı ı 

P A R l S 
iıimli muhteıem Paramount filminde 

. MELEK 
sınemasında; numaralı ko!tu.kların temini 

rica olunur. Tel. 40868 

Bugünkü program 
ISTANBUL : 
18 Pli.k neıriyatı. 18,30 Fransızca 

ders. 19 Monoloğ (Muammer Bey ta. 
rafından), Ajana haberleri. 

19,30 Türk musiki neıriyab. (Ek. 
rem B. Ruten B. Cevdet B., Kemani 
Cevdet Bey, Şeref Bey, Semiha H. Ve
cihe H. Servet H.) 

(Şehir tiyatrosu verilirse yalnız A
jana haberleri ve plak). 

21,20 Ajans ve borsa haberleri. 
21,30 Necip Y akup Bey orkestraaı 

tara.fından muhtelif eserler). 

B U D A P E Ş T E, 550 m. 

18,30: Ceora Panman taraErndan PİJ'&RO 
konseri. 19: Jtalyanca der•. 19.ZS: Sahibinin 
Sesi. pli.kları. 20: Amele netriyab. 20,30: Bü
yük operadan nalı; len _F.~anz Lehar'rn "Daa 
Land dea laechelna,. (Gulumıeme memJeketi,) 
İ•i"'li opere\ temıili. Müteakiben Donaplta"
dan dans muailı.:iıi . 

V A R Ş O V A, 1415 m. 

FERAH Sinemada 

HARP filmi 
Bir kaç gnn daha temdit edildi 

(14743) 

ISTANBUL BELEDiYESi 
Sehir 

Dr. 1 H S A N SA M l 
lST AFILOKOK AŞISI 

istafilokoklardan mütevellit (ergen· 
ı7,SS: Hafif muıiki. ı8.SO: Ziraat. ıs: Mü· lik, kan çıbanı, koltuk altı çıbanı, 

sahabe. 19,20: Hafif ve dana musikisi parça-
lan. ( Adria L:ah.vehaneainden). zo: Muhte- arpacık) ve bütün cilt baıtahklanna 
lif mü•ahabeler, 21,05: Senfonik. takım tara- karıı pek tesirli bir aııdlJ'. Di•an-
hndan Fônlandya muıikiıi. 22: Müıababe. 22,15 iiıll••1> yolu No. 189. 13898 -
Popüler konaer. 23: Pli.le j)e hafif parçalar. ~ 
23.30: Dans musikisi.. 24: Müaahabe. 2410!: 
Da.ns musikiıinia. devamL 

B U K R E Ş, 364 •• ı875 m. 

13: Borıa. - Pl&k. - Haberler. - Plak. 18: 
Rad10 orkeatra•ı. 19: Haberler. 19.20: Rad10 
orkeıtrası. 20: Oniverıite. 20.20: Pl&k. 20,45: 
Konferans. 21: Pi1ano konıeri. 21,30: Konfe
ranı, 21 ,45: Mme. Mimi Meıtareıko tarafın· 
dan tagaoni . 22,15: Vi7olonıel konıeri, -
22,45: Son haberler. 

VIYANA,S07m. 
18,15: Piyano ref•katile taıanni. 18,45: Tıb\,i 
neıriyat, - Müıalıabeler. 19,40: Kuartet kon
seri. 20,50: s-t ayan .... 21,05: o .... aıd. ka
baıta'nrn idaresind• büyük senfonik konser 
22,50: Esperanto haberleri. 23: Son haberler. 
23,lS: Adolf Franıcher ca.ıı: takınu. 

B R E S L A U 316 m.: 

17 Hafif muıiki1 müıahabe, 
ıarkılan, mü. .. babe. ~. ~opüler 
aababe, 24 Gece ınus•lciaı. 

20 ilk bahar 
konser, nıü-

Aorm umdeai "MiLLiYET" tir. 

ABONE ÜCRETLERi : 

3 •Tl•i• 
8 

12 

.• 
TürkİJe içi.o 

L K. 
4-
7 60 

14 -

Hari' ic;iııı 
L IC. 
8-

14-
za -

Gelea. ••ralıc .. ri •erilmez.- Müddeti 
l'&çen nüı'hal&r 10 kuruıtıı.ır.- Caz.et• •• 
matbaaya ait itler için miWiriT•l• mü· 
racaat edilir. Gazetemia ili.ralana mea'u· 
liyetini kabul etmez. • 

ve -·-
Sigortala~-Galatada •• Onyon Hanında Kain 

0 N Y O N SlGORT ASINA yaptırınız. 
Türkiyede bilafa8ıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 

Telefon : B.eyoğlu 4.4888 1214 

dan 'iki.yet edemezsin! Ah, evet, 
mevkilerimizi deği,mek kabil ol· 
sa! 

)ı ır..anunue~tıel ~ 
Bir ay geçti, Halim Sir~.ti gör· 

medim. Fakat o da, Mesrur: de, 
her gün kafamın içindeler, adeta 
hayatıma kanttılar. Bir an, onları 
düfÜDmekten kendimi kurtaramı-
yorum. d.k 

Mesturenin, evlen 1 ten sonra 
alacağı hali vaziyeti, her tekilden 

d .. ·· ·· ru··~ Lakin Halim Sire-utunmuf · . • 
tin anlattığı hal: ".azıyet, hıç ak. 
lımdan geçmemı,tı. 

Demek ki, Mesture, muhakkak 
felaket kartısında isyan etmif, 
kuvvetlerini toplıyabilmit ! Anne
sine, annesi.nin kuvve~ine, tahak
kümüne de uyan edebılmesi, onun 
iç yarasının derinliğini, sızılarının 
acılığını gösteriyor. 

Zayıf iradeler üzerinde vakala 
rm hadiselerin bu aksülameli ka
da~ ınüthit bir ~ey olamıyor. 

Halledemediğim ve bir türlü 
içinden sryrılıp çıkamadığım bir 
k-.;· feY var: Acaba, Halim Siret, 
Mestureye henden bahsetti mi? 

h~kta~ neler umuyor? Zengin, bt' 
kar hır arkad&f, her zaman içill 
faydalı bir dost, faydalı bir ark•' 
daştır. Ufak tefek kumar borçları 
ödetliverir. 

Sonra, bekar bir arkad&fm •' 
partımanından da istifade edilir• 
Küçük sergüze,tler, geçici macer• 
lar, masrafsızça aavutturabilir. 

Yıllardan sonra tekrar buluşu!• 
mu• eski bir mektep arkadafıPI 
yoklamak ta, evden kaçamak içi1'r 
çok makul bir vesiledir. 

Peki, Halim Siret, benim Met' 
turenin ailesini tanıdt:ğımı netlre' 
den biliyor? Nasıl ve J ne sure e 
öğrendi? Kö,kten, kom,ulard~ 
konu,ulurken bahsim mi geçt1 • 

Mesture mi, yokııa Mesturenin şJI' 
• nesi mi söyledi? 

Halim Siretin benden fÜP~e 
etmediği muhakkak... BeniıP e 
dost olmak istemesi, acaba Me•~ 
renin, kadınlara, kadınlığa haı, 
hiç hissettirmeden yapılan bir tef' 
·kı ., 

vı emı. ·~ 
Hayır! Buna inanmak istem•>' 

rum. · 
Eğer inanırsam, huzurum killi' 

Bakıtlarından, daha yanacak 
dertleri, dinletecek hicranları ol
~uğunu anlıyorum. Fazla açılma· 
ga korkuyor mu, çekiniyor mu, 
yoksa utanıyor mu? Bilmiyorum. 
Fakat benden neye çekinsin, kork 
sun, utansın? 

Tutuk tutuk duruyor, cesaret e 
demedi~{ muhakkak: 

- Ah! Mevkilerimizi değif· 
mek kabil olsa! , Fakat ne münaııehetle? 

cak... . ır 
Acaba değmez mi? Bilm1tıi 

rum. Y almz, bunun sonunda te 

Köyde mi oturuyorsun? --
Diye bağıran bir fikayet var ••• 
Onu, sen, benim kadar istiye-

Benim, Beyoğlunda apartıman 
tutmamı ne için istiyor? Benimle 
doıt olmak için mi? O, bu dost· 

ke görüyorum. ) 
- (Devamı var 



MiLLiYET ÇARŞAMBA 21 MART 1934 

İstasyonların 
Son vaziyeti 

1 Macaristanda 

Yeni bir kanun 

Son haftalarda Lücerne pli.nı 
ınucibince çalıtmaları lazım gelen 
İstasyonlar n'hayet muan:en d~
gıı.larını tayin edebilmıtlerdır. 
lanı dalgasında çalıtmıyan mer
kezler günden güne azalmaktadı~. 
Avrupa merkezleri t':'lü mevçle~~
ııi yeni değittirdikler1 zaman bu. 
tün dinleyicilerce bilinir ki, br 

. Sok ista•vonlar daha iyi itidilecek 
Yerde aksine olarak çok daha fe
nıı.Ia,mı' ve birbirlerini dinle~e
ltıekte idiler. Bu yüzden esk1den 
ıııı.yet ıyı işitilen postaları 
dinlemekten mahrum kalıyorduk. 
Artık bu gibi tacizat kalmamıt de
llecek kadar azalmıt ve vaziyet la 
ltıamiyle başka bir şekil almıştır. 
Filvakı batlangıçta bazı merkez
ler yeni tayin edilen d~lgala!ını ~o 
layca tanzim edememışlerdı. B1r 
kaç gün evvel Brükseldeki biJfi. 
mum tulü mevçleri kontrol etmek 
'lazifesiyle mükellef :ıantral bu hu 
•Usta şayanı dikkat raporlar ver
ın' ttir. Raporda deniyor ki, dalga 
ı>lanının tatbikine batlanan 14 ki· 
ııunusani 934 tarihinden sonra iki, 
iiç hafta sonra bir çok merkezler 
layikiyle dinlenemiyordu. Buna 
da sebep bazı küçük merkezlerde 
lııerkezlni ayar edecek hassas a· 
!etlerin ~bulunmamasıdır. Ejder 
merkezleri daha ilk günlerde tam 
yerlerini tespit edebilmi,lerdir. 
Dalgalarını ilk gününde doğru ta
Yin eden merkezler 491 metre ile 
550 metre arasındaki istasyonlar 
olmu,tur. Burada en ehemıniyetli
leri Budapeşte, Zürih, Athlone, 
Stuttkart, Viyana, Florans ve Brük 
~-eldir. Sayılan istasyonlar arasın
da hiç bir tacizat mevzuubahis ol
mamaktadır. 

En uzak Avrupa tehirlerinden 
bile bu istasyonlar büyük bir zevk 
le dinlenebilirler. 

ikinci derecede iyi duyulan pos 
talar 405 metre ile 470 metre ara
sında çalıtanlardır. Bu sahada 
haşta Prag olduğu halde Lion, 
laııgenberg, Fransız lsviçresi, Pa 
t'a, Stakho!m, Roma ve Münib ge 
lir. Orta dalgalardan bir az aşağı 
doğru gidilir ise bazı karıtıklıkla
ra rastlanır. Hatta bazıları ekseri· 
'Yelle temiz dinlenememektedir. 
Kattovitz, Orta lngiltere, Marail. 
Ya, Leipzig, Berl:n, Mili.no, Bres: 
lau hazan pek iyi, hazan da gayrı 
ınuntazam gelmektedirler. Evvel
ce iyi dinlenen Haylsberg hele son 
Zamanlarda işidilmiyecek bir va
ziyete gelm' ,tir. 

Orta dalgalar bu vaziyette ol
ınakla bahtiyar sayılırlar; çünkü 
tek dalgalar ilk gününden farklı 
değildir. Her ne kadar bu kıum
larda çalı,an iatasyonlar az, çok 
yerlerini oynatmakta iseler de ıs
hk ve uğultusuz alınan bir yüksek 
dalgalı istasyon yoktur. Bu husus· 
ta bütün ümitler geçenlerde topla
nan Cenevre Konferansının kara
rına bağlı idi. Her halde ş:mdiki 
halde 200 ile 600 metre arasında-

Radyo dinleyenleri rahat- i 
sız edenler cezalandırılacak 

Macari&tan radyo dünyan için 
büyük ehemmiyeti haiz bir kanun 
kabul etmiftİr. Kanun radyoyu !" 
ciz edenler aleyhindedir. Macara.
tanda {mdiye kadar radyo!~ ta. 
ciz edenleri cezalandırmak ıçın e· 
ıaslı bir kanun mevcut değildi. 

Kanun her türlü vukua gelen 
her türlü tacizleri menetmekte ve 
herkesin tacizata ka'1' tertibat aJ. 
masını emretmektedir. 

Bu kanuna göre elektrikli her 1 
nevi tacizat neşreden ôletlere an· 1 
ti parazit birer alet kullanmak la
zım geliyordu. 

Tramvay, motör, matbaa, asan
sör, vantilatör, ütü, süpürğe gibi 
elektrik cerayaniyle ve elektrik şe
rareleri saçarak bir parazit neşre
den aletlere parazite karşı tertibat 
kullanmak mecburiyeti vardır. Ta 
cizata sebebiyet verenler ağır ce
zalara tabidir. 

Almanyada 

·spikerlik 

Alman radyo idaresi radyoda 
konu,mağa sesi en müsait olan 
spikeri bulmak için bütün Alman 
kadın ve erkekleri a.r&!·mda bir 
müsabaka açmıttır. Müsabaka 15 
mart 934 te batlamış ve bütün ilk 
bahar ve yaz mevsimlerinde de· 
vam edecektir. Almanyanın bir 
radyo grupunda muhtelif neşriyat 
yapılacak ve her mıntaka kendi 
kadın ve erkek sp'.kerini intihap 
edecektir. 

Bu suretle seçilecek olan bu iyi 
spikerler için birisi 2000 ve dördii 
cem'an 1727 mark ve 105 şi cem· 
an 3150 mark ve 300 ne de takdir 
name olmak üzere muhtelif müki. 
fatlar konulmuttur. 

Müsabakaya girmek istiyen ta
lipler için üç vazife verilmiştir· 
Müsabakaya iJtirak edenler bunla 
rı tamamen yapabildikleri takdir· 
de mükafatları alabileceklerdir. 
Vazifeler tunlardır: 

Siyasi bir hadise ve bir nüma
yiş hakkında dinleyicilere malii· 
mat vermek; milli bir bayram hak 
kında dinleyicilere malumat ver
mek; milli hay.atın, eski adetlerin 
ve Alman topraklarına ait menazı 
rın tasvırı, bir spor merasimini, 
teknik bir hadiııeyi veya fabrikayı 
tarif etmek. 

Paris 150 kilovat 
75 kilovatlık Paris P. T. T. is

tasyonu bir müddet sonra 150 ki· 
lovata çıkarılacak ve Fransız İs· 
tasyonlarının en kuvvetlisi olacak· 
tır. 

ki merkezler yukarısındaki dalga· 
ların normal bir şekle girmediği 
en haısas aletler ile kontrol edile· 
rek tespit edilmittir. 

Turgun MITHAT 

En genç radyor 

Muganniyesi 

En 11enç Radyo mqoanniyai 
Mü:uyyen H111nını 

lstanbul radyosunun en genç 
ve yüksek musiki teknikne vakıf 
olan muganniyesi Müzeyyen Ha
nnndır. Kendisi Perşembe ak
tamları Cemal Ki.mil heyeti takı· 
mına refakat etmektedir. Bundan 
maada Müzeyyen Hanııwn plağa 
anrejiıtre edilmit şarkıları da 
pli.k neşriyatı kısmında dinletil
mektedir. Henüz pek genç yaşta 
bu kadar kabiliyet gösteren san
atki.rımızın istikbalde daha büyük 
muvaffakiyetler göstereceği şüp. 

heaizdir. 

Litvanya 120 kilovat 
Avrupanın en uzun tulü mevci· 

le çalıtan Litvanyanın Kaunaı is
tasyonun 120 kilovat enerjiye çıka 
rılacağı bildirilmektedir. Yeni mer 
kezin Klaypada'da imaline karar 
verilmiıti• 

OEL 

Bu ayın sonuna doirv lnanbula gele
cek olan Avu•turya propa11anda yah 

~'/karos" 

1 ~ _m_· -:-l ___ R_A_D_Y_O __ PR_O_G_R_A~-----'-m-· _ı 
25 Mart pazar 

V A R Ş O V A, 1415 m. 
18.15: Polon1a musikisi. - Müaa.kahe. 19,40: 

kenıan konseri. 20: Mubteli.f h.aberler. Z0,50: 
Senfonik konter. 21,50: Haherler •eaair<ll!I. 
22,15: Neteli netriyat. 23,0S: Londradan na'k1en 
llEYNELMILEL KONSER (AdrU.n Boalt'un 
İdaresin ıenfonik talunu.) 

KONIGSVUSTERHAUSEN 
19,05: Taııannili halk muaikisi. 19.SO: Ait& 

lı.a.rnı.onikaaile konaer. 20,SO: Spor h.abcrl4!ırİ. 
21,0S: Haydn'in eaerlerinden oda musikisi. 
23: Haberler. 24: Londradao. um'!m; Anupa 
lconaerini nakil. 24,SO: Fraııkfurt tan naklen 
tece musikisi, 

B U D A P E Ş T E 550 m. 
. 18: Oatende kah.,eıinden naklen aat.oon mu

•1kisi. 19,15: Konferans. 20: Askerı konser. 
21: Spor haberleri. 21,15: Mü .. habe. 21."5: 
~a.leria kah•<ll!lsinden naklen konser. 22,~...\ Ha.· 

erler. 23,0Sı. Londradan naklen umumı Yru
Pa konseri. 24,30: Heinernann c&& talamJ. 

V 1 Y A N A, 507 m. 
18: Hafif musiki. - Müaahal,e. 21: Saat aya• 

t-ı •esaire. 21,15: Musikili karıtık. neıriyat. ~· 
4.5: londradan naklen umuml A.-rupa konaerı. 

R O M A,: 
l 18: Bir opera temailinl nakil. 20,30: Habe~· 
eı-. 21,45ı "Ma.,.i mazur,. isimli Frans Lehar ın 
~erlerinden operet temaili. 

llllLANO, TORINO, TRIYESTE, Floran,.: 

22
18: Mütene•vı muaiki. - Müaahabe •• plak. 
: Mili.na operaıında •erilecek temaili nakil. 

B R E S L A U, 316 m. 

!:·40: Piyano konaeri. - Müsahab., 21: "Cra· 
d da.'da ıece hali,. isimli kreutzer'in eserlerin· 
•ik~. Opera. temsili. - Müaababe. 24: Hafif mu· 

26 Mart pazartesi 
1 S TAN BU Lı 

19~8 : Pl~k ne~riyab. 18.30: Fraıral'l:ca der•. 
fı ·d Aaabıye dolır.toru Şükrü Hazım Be,. tara
ttı.: ~". konferans, ajanı h•berler.i. 19,30f Türk 
li, $1!'' ne,riyıı._tı. (Ekrtım B. Ru4en B. Ce•det 
d.i. ref B. Satnl Bey Belma H. Vecihe H. Ne· 

ille H:.) 21..ZO: Ajan• ve borsa haberleri.. 21,30 

Necip Yakup Be,. orkestrası tarafından muh
tel;f eserler. 

V A R Ş O V A, 1415 m. 
17,55: Taı•nni. 18,15: Oda musikisi konıeri. 

18,SO: Ziraat. 19,20: Pli..k. -- Mü.ahabe, 21,05: 
Senfonik konser. 22: Müsalıabe. 22,15: Sen
foni\c takımı tarafından ltalyan. musikisi. 23,45: 
Pli.k. 24: Mü.aahahe. 

KONIGSVUSTERHAUSEN 
20: Milli nefriyat (ıarkılar.) 21: Verilecek 

opera hakkında i:r.ahat. 21,05: .. DONNA DIA· 
NA,, ismindeki opera temaili. 24: Köniıaberı' 
den naklen aece muaikisi. 

B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18: Sahibinin Seti pli.kları. 18,45: Müsalıabe · 

19,15: Koro tarafından ıarkılar. 20: Beden 
terbiyeai Ali mektebinden nakil. 21.SO: Stüdyo• 
dan bir temsil. 22,55: Riıo Siaa.n takımı. 23,25: 
Emerich Stefaniai. tarafından bir konaer. 24,10: 
Almanca konferana. 24,25: Triye konser. 

V 1 Y A N A, 507 m. 
19: Şarkılar ve hafif havalar. - Müaahabe. 

20,15: Askeri konser. - Müaahebe. 21.45: 
f,enfonik konser. 23,15: Akıam haberleri. 23,30: 
R..dyo ot"keatraaı. 

ROMA, NAPDLI. BARI: 
18,30: Konser. 19,45: Haberler. 19,30: Kon• 

ferana. 20,30: Saat ayarı vesaire. 20,55: Haber· 
ler. 21,45: Taıannili konser. 22,55: Piya.iıo • 
keman (oda musikisi) kon•eri. - Müsababe. 
23,50: Senfonik muai.lti . 

MILANO, TORINO, TRIYESTE, Floransa: 
18,30: Filharmnoik konser - Müaahabe •e 

plakl•r. 21,40: Plik. 23: Bir perdelik temsil. 
Müteakiben pli..k konaeri. 

B R E S L A U, 316 m. 
18,50: Genç: kız neıri,.atı. - Müaahabe. 20: 

Tar~nni.li konser. - Müaahabe. 21,30: Askeri 
netrıyat. 24: Muhtelif aletler ile konıer. Müte• 
akiben ora konseri. 

27 Mart salı 
1 S TAN BUL: 

18: Plak nefrİyab. 19: Mesut Bey tarafından 
çocuklara maıal ve- aj•na haberleri. 19,30: Türk 
musiki ne,riyatı. Eftalya S•di H. Kemani Sa· 
di B. Refik Bey. 21: Muhtelif neıriyat. Ajans 
ve bo1"aa haberleri. 21,30: Radyo orkeatran la· 
rafından muhtelif eıerler. 

V A R Ş O V A. 1415 m. 
17,55: Orkestra konseri. - Müaahabe. 19: Ta· 

ıannili koro konseri . 19,30: Poznan'd...n naklen 
Piyano konaeri. 20: Pt-füaahabe. 21,06: Plak. 
21: Milinoda .. Skala,. operasından naklen,, 
Rocea'nın eserlerinden "DYBUK,, operası. 
(lstirahatlerde müsahabeler. 

KONIGVUSTEHAUSEN: 
20: Hamhurıtan ~klen geı:nici farkıları. -

Müsababe. 21,30: Ne,eli musiki. 23: Son haber· 
ler. 24: Gec• konseri. 

B U D '°: P E Ş, T E, 550 m. 
18ı Verea Sıaan laturru. 19: Amele aaati. 19.JQ: 
Budapeıte operasından naklen: Wacr'in "PAR. 
SIFAL,. operau. 23: Konferan.a. 23,30: Buda· 
petle muaiki heyeti tarafından konser. 

V 1 Y A N A, 507 m. 
18,20: Orkestra konseri, - Müıahabe, 20: Rad. 
yo orkeatrası (Neıeli muaiki.) - Mü,thabe, 
22: Haftahk haber icmali. 23: Son haberler, 
23,15: Halk. opera orkestrası. 

ROMA, NAPOLI, BARI: 
18,10: Orkestra konseri. - Muhtelif müsaha. 

be Ye pliklar. 22: Operada verilecek temsili 
nakil. 

MILANO, TORINO, TRIYESTE, Floran.sa: 
18,10: Pli..k. - MüaaJu,.be. 21: Oda muaikiai. 
21,45: Milinod•ki "Scala,. operasından naklen 
opera temsili. 

B R E S L A U, 316 m. 
16,10: Mandolin konseri. 17: Hafif musiki. 

18,50: Müaahabe. 19~0: ilkbahar me.-aimine 
mahauau farkılar. - Müsaha.be. 20: Milli net· 
riyal (tem•ili.) 21,10: Musikide tiir. 24: Al· 
man halk t•rkıları. Müteakiben plü konıeri. 

28 Mart çarşamba 
1 S TAN BUL: 

18: Pli.k netriyatı. 18,30: Franaı:r.ca dert. 
19: Monoloi (Muammer Bey tarafından). 19, 
30: Türk muaiki neıriyab. (Ekrem B. Ru,en 
B. Ce•det B. kemani Ce.,.det B. Şeref B. Semi• 
ha. H. Vecihe H. Servet H. 
(Şehir tiyatrosu verilirse ya1nı.z. ajana haber• 
leri ve pl8.k neıriyatı.) 
21.20: Aj.~n• •e borsa haberleri. 21,30: Necip 
Y akup Bey orkeat ... aı. 

V A R Ş O V A, 1415 m. 
18,20: Poznandan nakl'en koro kon•eri. - Mü.· 
sahabe, 20: Varıova büyüle ıehir ti7atrosun• 
dan naklen Wasnerin "PARISIVAL,. operası 
temsili. 22: Müaababe. 

KONIGSVUSTERHAUSEN: 
19: Keman • org konseri. - Mütahabe. 

~"' ı _____ İ_s~tanbul Rad~~~~fent=ü~ülr?!ı~yrettin Bey-

efendinin resimler:ni çekerek kari 
lerimize takdim etmeyi de foto 
muhabirimizin elçabukluğuna mü
tetekkiriz. 

Karilere cevaplarımız 

Ankarada H. Hüsnü Beye: Sualleri· 
Dize mektupla izahat verilecektir cf. 

* * * Karilerimizden Mahmut Beyden 
aldığımız tayanı dikkat mektubun 
dikkate tayan yerlerini dercediyo
ruz: 

Bu haftaki radyo sayfasında 
şehir tiyatrosundan yapılan nakil 
hakkında karilerinizin mütaleası· 
nı soruyorsunuz iki haftadır "lıtan 
bul Efendisi,,ni dinliyoruz. 

Nakil Avrupa radyolannda din· 
lediklerimizden farklı değildir. 
· Yalnız fazla haykırmalar, uğul· 
tular geliyor. Artistler seslerini iti· 
na ile cıkarsalar bu mahzur da or· 
tadan kalkacak ama, tabi bu 
cihet radyo tirketine taalluk etmez, 
değil mi? 

Yalnız radyo idaresinin tatbik
te kusur ettiği bir mesele vardır ki 
onu bervechiati arzediyorum. Ba
dema verilecek temsillerde nazarı 
dikkate alınacağını ümit ederim: 

1 - Oynanacak piyesin muhar· 
riri, bestekarları söylenmelidir. 

2 - Piyesin mevzuu münhası· 
ran hikaye olunmalıdır. • 

3 - Oynıyacak artistlerin isim
ll'ri ve hangi rolü yapacaklan 
izah edilmelidir. 

Dr. Philips 60 yaşında 
Radyo aleminin ileri gelen er 

kanından olan Dr. Philips bu gün· 
lerde 60 yaşını ikmal etmiştir. 20 
yaJında ite başlıyan Dr. Philips 
evvela yalnız elektrik ampulleri İ· 
mal ederek çalışmıt ve on~an son 
ra radyo i.letleri ve teferrüatıru da 
imal etmeğe başlamıştır. Mumai
leyhin Hollandadaki bir kasaba 
büyüklüğünde fabrikası en maruf 
radyo müessesesi halindedir. 

Dr. Philipse yaptığı hizmetlere 
mükafat olmak üzere 1928 sene· 
sinde Poterdam Ticaret i.lemi mek 
tebi tarafından fahri doktorluk un 
vanı verilmiştir. 

Yugoslav radyosu 
Belgrat civarında hali inşada 

bulunan yeni Belgrat büyük poo
tası bitmek üzeredir. Şimdiye ka· 
dar intası bitmiş kısım makine da 
iresi, küçük stüdyo, yazıhane oda· 
ları ve akümülatör daire!İnin bu
lunduğu binadır. Transformatör· 
ler ayrı bir daireye konulmuttur. 
Mürsilenin büyük nefriyat stüdyo 
ları eskiden olduğu gibi Belgrat 
Fen Akademisinde kalacaktır. An 
ten kuleleri Eiffel kulesi şeklinde 
olup yerli bir müessese tarafından 
1 ()() metre olarak yapılmıştır. iki 
kulenin arası 170 metredir. 

Paskalya munasebetile Papa· 
lık merkezinde neşriyat 

1 Nisan 934 günü kısa dalgalı 
Vatikan merkezinde papa bir ruhi 
hitabede bulunacaktır. 

20: Milli nefrİyat. 21: Müsahabe. 21,10: uBiı:im 
Saar'ımız isimli milli konferana. 21,30: Neıeli 
bir karttık program. 23: Son haberler. 24: MÜ· 
nihten naklen: Gece muaikiai~ 

B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18: Polidor ve Bröav.ik pli..lclan, 18,.S: Mü· 

sahabe. 19,lS: Mr. Stefao. Gati larahndan s1'1a 
norefaktile KEMAN KONSERi. 21: Müaababe. 
21,15: Stüdyodan bir tiyatro temsili. (Opera 
odry takımı.) 23,30: Fark•• Siıan t•kımı. 24: 
Opera orkeatraaı tarafı.ndan konser. 

V I Y A N A, 507 m. 
18,20: A•uaturyalı bestckirlarının. es<ll!lrlerinden 
mürekkep konser. 19,35: Milli netriyat. 20: 
Şarkılar, ae:r.inti ha•a.lan. 21,45: Alc:üalite. 22: 
Romantik •enfonik. konser. 23: Haberler, 23,35 
Plak. 

ROMA, NAPOLI, BARl• 
18,10: Orkealra konseri. - Muhtelif bahis· 

ler ye plak ne,riyatr. 21,45: l. l~ttoriali della 
Culture • delle..-rte isimli neıri~t. 23: Hafif 
muailır.i. 

MJLANO, TORINO, TRIYESTE, Floransa: 
18,10: Taıannili konser. - Müsahahe. Ye 

plaklar. - Müaab.abe. 21,40: Edebi •e sanatlı.:& 
rane neıri,.at. 22,50: Variyete ncıriyat. 

B R E S L A U, 316 m. 
18,.30: Pli.k konseri. 19: Müaah.abe. 20: Mil· 

li neıriyat (taaannili k.on•er.) 21: Günün kısa 
haberleri.. 21,10: Berlinden naklen konferan.a. 
21,30: Paakia.lye 9arkıları. 22,20: Olen askel'
leri hatırlama neıriyab. 24: Tan.ınmıt sanatki.t
ların dan• havalarından. 24,45: Paskalye musi· 
kiti. 

29 Mart perşembe 
1 S TAN BUL: 

18: Plıik neıriya.tı. 19: Se!ıHm Sırrı Bey tara
fından konferans, ajana haberleri. 19,30: Türk 
musiki netriyatı (.Kem.al Niyui Bey. Hayriye 
H. Mahir B. Müzeyyen H.). 21: Muhtelif net· 
riyat, ajana ve bor.- haberleri. 21,30: Radyo 
orkestrası tarafından dana musikisi. 

V A Ş O V A, 1415 m. 
16,40: T •ıannili kon&{'ol'. 1 7,SS: Rnfı.l neıriyat. 
18,50: Zirai müaah.ahe. 21,05: Musiki bahisleri. 
21,15: Ruhi musikiden mürekkep filharmonik 
konser. 23,40: Plak. 

KONIGSVUSTEHAUSEN: 
20: Polonyadan na.klan: Köylü musilciıi. 21: 

Müsababe. 21,10: Eaki musiki. 22: Rom•n 
tefrikaar. 23: Haberler. 24: Hamburg'tan nak
len hafif musiki. 

B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18: Zirai neıriyat. 18,30: Budapette musİ· 

ki heyeti tarafından konaer. 19,30: Spor haber... 
leri. 19,.c;;: Müsahabe. 20,15: Muaikj ali mekte: 

lstanbul Radyo ıirketi fen müdürü 
Hayreddin Beyefendi 

Her radyo merkezinde olduğu 
gibi lstanbul radyomuzun da dai
mi bir radyo saz heyeti vardır. Bu 
takıma "BEDA YH MUSiKiYE" 
ismi verilmiştir. Karilerimize bu 
takımda çalan ve söyliyenleri tak
dim etınek maksad'yle bir kaç 
gün evvel radyo şirketinin yeni 
stüdyosuna giderek bir kaç poz 
fotoğrafi çektik. Bundan evvel, 
stüdyoya girebilmemiz için müsa
adelerini almak maksadiyle radyo 

Havaların ısınmasına rağmen 
stüdyonun ısınmıt olmamasından 
artistler ceketlerini çıkarmak mec· 
buriyetinde kalıyorlardı. 

Bedayii Musikiye heyeti haki
katen dinleyicilerin pek beğendik 
leri ve sebatkar bir musiki heyeti
dir. 

Heyetin azaları Türk musikisi 
i.leminde birer tanınmıt san' atki.r 
dır. Yalnız bu heyete dahil ve se
si pek sevilen Selma Hanım ıs
rarımıza rağmen resmini almamı
za müsaade etmemittir. 

latanbul radyo musiki heyeti cu:cuın· 
dan: Tahsin B., Nedime""" Münevver 

hanunlar 

latanbul Radyo musiki heyeti azasından udi Cevdet Bey, Vecihe Hanım ve 
kernani•t Saim Bey 

SİGAN TAKIMLARININ ÜLTİMATOMU 
Budapefte Radyo idaresi tanın 

mış musikişinaslardan Dr. Şpur'u, 
radyoda çalınan Sigan musikisini 
Kritik ve Kritiklerini gene radyo 
vasıtasiyle umuma bildirmesine 
memur etmiştir. muaileyh yaptığı 
bir kritikte Sigan musikilerini e
peyce tenkit etmit ve Sigan takım 
!arı halk musikisinden ziyade ye
ni ve fantast'k parçaları milli 
Macar musikisi yerine dinlettikle· 
rini iddia etmittir. Bundan alınan 

binden naklen Bach'ın eaerferin mürekkep kon· 
ser. 23,35: Yaylı sazlar kuar,teti tarafrodan kon• 
ser. 

V 1 Y A N A, 507 m. 
18,25: Piyano konseri. - Müaahahe. 20: A1· 

ınan halk ıarkıları. - Haberler, aaat ayarı. 21, 
35: Kua.rtet konseri.. 22,35: Son ha.herler. 

ROMA, NAPOLI BARI, 
18: Ta.-annili konaer. - Muhtelif mÜaahabe· 
ler ve plik neıri,.atı. 21,45: "Messada ne,ri
yalJ. quieni,, isimli Verdinin eaerlerinden ope· 
ra lemaili. 

MILANO, TORINO, TRIYESTE, Floranoa: 
18,10: Dana muaikiai. - Müsahabe. 21: Mü· 

aababe. - Pla.k. 21,lOı Bir tiyatro temıiliai 
na.kil. 23: Oda muaikiai. 24: Haberler. 

B R E S L A U, 316 m. 
20: Köylü netriyab (musikili.) 21,10: A•ua· 

tur)'a haklnnda konferans. 21,30: Anton Bruk· 
ner'in eserlerinden mürekkep konser. 24: Har· 
ınonik konaeri. 

30 Mart cuma 
ISTA N BUL, 

12.30: Türkçe pli..k ne,r-iyab. 18 30: Plik net· 
riyalı. 19: Muhtelif nefriya.t. 19.3o: Türk muai
ki netriyab. (Eli:ı:a H. inci H. Ullır.ü H. Se· 
Yim H .. ) 21,20: Ajans .-e horaa haberleri. 21,30: 
Necip Y akup Bey orkestrası. 

V R Ş O V A, 1415 m. 

17,55: Senfonik konser. 18,SOı Ziraat. 19: 
Ruhi konferans. 19,20: Plik. 20: Bayramlarda 
nerl!lcrc ıitmeli7 21,05: Ruhi konser, 23: Mü.· 
s11.hnbe. 23,40: Rulıi konser (Pli.k ile.) 

KONIG5VUSTEHAUSEN: 

20: Dac-h'in eserlerinden konaer. 21,40: Halk 
farkılaıile dolu "Laendlicher Totentanz., isim· 
li. Lir $ktıç 23: Haberler. 

Il U D A P E Ş T E, 550 m. 
li\: Kitiaiden nakil. 18,30: Müsah•h•. 20,05: 

Kouser. 20,40: Konferans. 21,20: Tell"funken 
eramofon plüları. 21,45: Paakalye netriyah. 
23,15: \.'iyolonsel konseri. 23,45: Ludwir Raj· 
ter"irı idareainde opera orkestaraat, 

VIYANA,507m. 
19,45: Muhtelif bahisler. 21,15: Ruhi musiki. 

22: 0Paas•İon,, Georg Reud!!I tarafından. 22,50: 
Ors kona4!ırİ. 23,05: Or.- konseri. 

ROMA, NAPOLI, BARI: 
18: Kanıık konser. - Buhtel.if La.hi.der, 

haberler, plftk. 21,45: TaıannHi konser. 24: 
Son h•herler .. 

MILANO, TORINO, TRIYESTE, Floran .. , 

Sigan takımları üç gün için grev 
ilan ederek Dr. Sturun kritiklerine 
nihayet verilmesini istemişlerdir. 
Çaldıkları musikinin hakiki halli 
havaları olmadığını kimse iddia 
edemediğini ileri sürerek r. Spur· 
un kritiklerinin fena tesir bıraktı· 
ğı anlaşılan bu Siğan takımları 
fazla ücret verilmediği takdirde 
radyoda konser vermiyeceklerini 
de bildirmişler. Şirket tekliflerin 
hiç birini kabul etmemittir. 

19..SO: Müaahabe. 20,30: Pli.k. 20,45: Mü .... 
babe. - Pli.k. 21,40: Plik. Müteakiben Maest .. 
ro Rito Selvosei'nin idaresinin senfonik it.on• 
ser. 

B R E S L A U, 316 m. 
20: Paskalya münaacbctile büyük taaanaiU 

konser. 21: Skeç. 21,50: Orı konseri. 23,JOı 
Oda muaikiai. 

31 Mart cumartesi 
1 S TAN BUL: 

18: Plak neıriyatı. 18,30: Franaı::ı:ca. ders. 19ı 
Muhtelif netriyat. Ajana h•herleri. 19,lOı 
Türk nnuiki neıriyatı (Refik B. ahire H. Sa· 
fiye H. Udi Refik Tlilt B. Fikret B.J 21: Re .. 
fik Ahmet Bey tarafından lconferans, ajana 
ve boraa haberleri. 21.JQ: Necip Y a&ı:up Be,. la• 
rafından muhtelif eaerler. 

VAR Ş O VA, 1415 m. 
17.SS: Plak. 18,05: Polonya iatikl8.liyet %.ama• 

nını habrlatan eserlerden mürekkep lıı:on•er, -
Müsahabeler. 20,20: Pli..lc. 20.25: Müaababe. 
21,05: Senfonik kona•r. 22ı2(): Polonya. muaİ· 
kiai (Tarannili..) 23: Ecnebi liaanile konferanıa. 
%3.25: Kadı-n korosu ta1"afından konser. 23,30: 
Salon nıuaikiai (Plak ile). - Müaahabe. 

KONIGSVUSTHAUSEN. 
20: Neıeli Paskal,.a ne,rİ~ab. 21,10: Leip~ 

ziı'ten Drat filha.rmonik takımı lar•ftndan 
kl8.aik konacr. 23: Haberler. 24: Gece konseri. 
BUDAPEŞTE,550m. 

18: Mandiat ••lon takımı, 19: Amerilır.anııı 
da nalt:leJeceii paskalya nefriy•b. 20: Otto 
Bera'in idaresinde opera orkeatarsı. 21,15: 
Konferana. 21.SO: Orı konaer.i. 23: Haberler. 
23,20: Siaan musikisi. 2-1: Tunapalaa otelinden 
naklen ca:r.hand. 

VIYANA,507m. 
18,SS: Viyana büyük operaaınd•n nelclen 

"PARSIFAL,. operatı. (latirahatJerde muhte .. 
lif müaahabeler.) 

ROMA, NAPOLI, BARI: 
·8,10: Orlc.eatra .konseri. - Muhtelif a.aa •• 

pli.&ı:lı netriyat. 22: Operada Yeya bir tiyatro 
da. verilecelc temsili nakil. 

MILANO, TORINO, TRIYESTE, Floran•., 
18: Pdak. - Müaahabe, 21,10: Piyanist Li" 

vi•bella tarafından oda muaikiai. Mütea&ı:ibell 
23.30: za kadar bil' kahvehaneden naklen ha.fil 
musiki. 

B R E S L AU, 316 m. 
17: H.f:f muaiki. - Müaab,abe. Paalcalya 

çocuk neıriyab. 21,10: ltalyan operelarandaa 
taıannili lı:onaer. 23: Müaahal,e •e haberler, 
24: Dans muıi.kia.i ye hafif parçalar. 
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Bu derdin çaresi nedir? 

Çocuk babalarından, mu
allimlerden, mütefekkir

lerden soruyoruz .. 
Çocuklarımızı nasıl okutabiliriz? 

Nebizade Hamdi Bey diyor ki .. 

Tnıl>zon meb'ınu ve inkılap liseleri 
müdürü Nei>i zade Hamdi Bey, sene -
lerdenberi hem yazı hayatında, hem 
tedria hayatmda, varlık g&.termit1 kıy
metli f8hsiyetlerimizdendir. 

Kendiein.i eski bir muallim aıfatile 
tiyaret ettim ve ilk tedris hakkmda fi
kirlerini sordum. 

Nebi Zade Hamdi Bey , bana dedi 
ki : 

- Ortada iki mesele ıörüyorum: 
Birisi, mektebe geleni, iyi olnıt.....ır, 

çıbnnalc, ikincisi de gelrniyeni getir -
mdr. Mektd>e peıı çoculdan iyi oloa
tvp çıkarmak ta hem devletin, hem bo
t:anm, hem ailenin müıtereken anula
rine düşen ittir. 

Ma.on.Hı, bonda en kiiçülı hine 
d.,..letin olduğu ı.:-atindeyim, demek 
iatiyorum ki çoculdann oı.um- mea 
uliyetinde devletin hi-i, ya çak az
dır, Ja hiç yoktur. Devlet, mauolını 
yapııp mektep açtıktan, haauai idareler 
bütçeaindeıı muallim tahıôsatını tanin 
ettikten aonra, yapacağı it, yüksek bir 
kontroldan ibaret kalır. 

Asıl vuitt, hoca ile ailenindir. 
Hocalardan, benim kanaatimce, is -

t.Wecek ilk İ! çoeuklan, kitap. kalem, 
defier haricinde maaraf yapmak mec -
buriyetincle bıralcmamaktadır. Mekte
be a:iren çocuğun, kitap tt kalemin -
den başka, Yi7ecek, giyecek ve 101 pa
rası gilıi masralları vardır. 

Bunların temini bizim memleketi -
mmıe, bir çok Aileler için epi bir feda
kirU. teşkil eder. 

Mektebin yekneaak kıyoıfeti, önlük, 
y.ıı.atılr, müteaddit ayııkkabılan için 
ım>f süslemek, tenezzülılere qtirak et
me' ile çayları ven:nek gibi veai.leler
le to 1lıman ve sufedilen paralann 
günün birinde dolm1J1 bir banlağa ili
ve edilen bir damla suyun teainni ya -
pıyor ve tahammülü la§myor. 

T.ııammülü tafmnata da bazılann
d~ o hin i uyandırıyor. Neticede de 
çocuğun llıhaitinden yarıda vazıeçili -
yor. Muallimlere düşen ilı:inci ih ufak 
görünen cok büyük· vazifelerine cephe
deki kumandan gibi ,.;iluek bir aflda 
aanlmaktır. 

l.ıanlıuM!a, ..., bir çok vila1et mer
kezleı iuıiıde çolı: 1uJmet1i ilk ınelrtep 
hocalarımız nr. Faılatt kas,f,,bınıı ye 

hele köylerin ne halde olduğunu bilmi
yorum. Ailenin ilk tedriatm rolü, ço
euiunun tahsilini ~e dtikbalini y.ı..sz 
mektebin, mektep ı-nun, devletin 
mea'u11yetine bıralımaktan ibaret kalı • 
yor. Halıulci, rolü bu değildir. Bu 
çocuğu lıaftan atmak demek oluyor'. 
Aile, her :uman mektebin, lıocanın 1ar-

ViLAYETTE 

Toprak bayramı 
1ugün Halkalı ziraat mek
~ebinde merasim yapılacak 

Bucün bütün memldııette toprak bay 
ramı yapılacaktır. Her tarafta aiaç· 
lar dikilerek, köylüler merasim yapa • 
caldardır. Halkalı ziraat mektebinde de 
köylülerin iytindrile meraaim yapıla -
caktrr. 

Vali muavini Ali Rıza Bey bil' nu
tukla bayramı açacak, melrtep müdürü 
Te talci>e de nutuklar söyliyecdrtir. 

Oldurulan muzır hayvanlar 
Soa ay içinde lmmi>ul vilayeti da

hilinde 546 ywn domuzu, 53 kurt, 
8S tilki, 147 çal.al, 183 karga öldürül -
müftiir. 

4ursa ipek böcekçiliği enstitUsU 
Bursa ipek böcdı:çiliği mdrtebin 934 

"''"'"i derslerine 1 nisanda batlana • 
~tır. lU. tıılıailini bitinnit veya dalıa 
yiikaek . tahoil gönniit olanlardan meiıt• . ı•nnck iatiyenlerin nüfu. tezke
releıile mektep ta+ıadetnamelerini ve aıh 
hat • ~rl~ Buna ipek böcekçiliği 
emtitüaune go~leri l.tanbul zira
at müdürlüğüne bilWrilmiıtir. 

Kurban deri ve barsaklan 
için torbalar 

Kuman bayramında kesilecek kur
banlann deri ve baraaklarırun ber ..,.. 
ne olduğu pi bu sene de Tayyare Ce
mİ}'etİne verileceği ma!Umdıu. 

Banaldarm munla2anı torbalara 
koııulma11 ~ Beıiktaf mıntalum belr 
çiler vasrtasile torbalan evlere tevzi 
edecektir. Kurban kesenlerin böyle bir 
torba tedarik edettk banaklan bu tor
baları. birlı1rte teberrii ederlerse daha 
makbule geçeceğine ıiiphe yoktur. 

Bet toıbalar ıeiecek sene de kulla
rulm.k üzere Tayyare cemiyetinin de
mirbaş eyyası meyanına girecektir. Bu 
torbalann dört, bet sene kullanılacaiz 
tahmin edilmektedir. 

Kurbanlık koyun satanlar 
B.,.ün öğleden itibaren, kurbanlılc 

koyunbırm kaçalı suretile zebbiyatın ö
nü alınmuı için evvela mezbahadan 
ıeı;irilmeıi takarrür etmi§tir. Kurban
im ko>'."n s..ııipleri, bu auretle ıeçi
receklerı koyun adedini gösteren bir 
vesika al~. satılan koyunlar bele
diye zabıtasınca bu vesikalara işaret e • 
dilecelrtir. 

Bu suretle vesika almıyanlar, tehir
de kurbanlık koyun aatarnryacaldar· 
dır. 

dımasr, hatta tam bir it ortağı olmalı, 
mes'uliyette inekteple müşterek olduğu
nu bilmelidir. 

Bizde, aileye, bu zihniyeti telkin 
iç>.. ayn bir mektep mi açmak l&zmı? 
T .. ulir edemiyorum. 

Gelmiyenleri mektebe getinnek iı;in 
alınacak tecl>ir, şehirlerde ve köylerde 
ayn ayn mütalea eclilei>ilir. Büyük te
hirlerde, böyle bir tedbire lüzum yok
hlr. Şdıinle yapyanlar, tah4ilin kıyme
tini bilirler n bunım istilzam edeceği 
ufak ttiek masrafları göze alırlar. Fa
kat büyük tehir ve kaaahalar hududun
dan çıkınca, vaziyet deği9ir. Oralarda 
da tahailin Ju,meti pek bilinmdr değil
dir. Ancak, ufak bir masrafın bile, 
ilk taıbail nimetini karıılayıp k8l"fllama
yacafı noktaomd.l tereddüt edilmekte 
olaa get'drtir. 

Bazı muhitlerde böyle aakat düıün
celerden daha ileri ııidiliyor. Ve ilk mek
tebe devam edecek çağda çocuklarm 
amlerinden aile b~lerine yardım te
minine kalkışılıyor. Mini miniler, işe, 
dülcl<Bna, çifte, çubuğa koşturuluyor. 

Bence bunun önüne geçebilecek en 
mü-ir tedbir, ilk t.m&I vesikaımı, pek 
mahdut bazı i!ler hariç olmak üzere, 
umumi hayatın her safb&Kı için mec -
huri kılmaktır. 

Elinde, ilk nıefdep mezunu olduğu
na dair YeMmt bnlunmıyan bir va -
tımdaJ, ben arzu edem ki Türlriyede 
biç bir İ! bulMDASm. 

O zaman , bakınız, çocuğunu mek
tepten kacırmı aile kalrr mı? 

- Y qı ilerlemİ! olanların ümmili
ğini~ için ne yapılmalı? 

- Halk mektepleri, halkı olrotma 
hardr.etinde bir anılık çolı: nrüesair ol
dular. Şimdi de halkevlerimiz, :ıynİ faa
liyeti pterebilirler. Fakat, bizim çok 
denn bir yarmırz vardır: O yara, bu 
büyük memleket vaızifeSnde de zaran
nı göeteriyor. Her ıeyi, her ZlllD8ll i
çin hükümet bütçeünden beklemek! 

Halbuki, ~ devlet le!kilih hari
cinde bir çolo teıeldriillerimiz, cemiyet
lerimiz var. Bunlar bütün milleti okut
ma dav•mda birer vazôfe alabilirlerdi. 
Gene de abbilirler. Mncvt tqeldriil· 
ler, buna kili ıelmiyorca, ,..lnu bu it
te uğnıpc:ak yeni teıekf<üller vücuda 
ıetinnek kalıildi. Ve hil& da ıetirile
bilir. Bence c*uma yazma hilen ber 
Türlr v~ı, bu ülkü yolunda çalıı
-ı. vazife&ile mükelleftir. 

Ve ancak, böyle umumi bir oekr -
lıerlik harelıetiledir ki çıol< kısa bir za
maDda memleketin irfan maıızanıa1111 
cleii!tinnek k.,,;ı olacaktır. 

M. Salihattin 

SPOR 

Mıntaka 
Birincilikleri 
Bu cuma üç sahada kar

fılaşacak takımlar 
latanbul mmtakası futbol b~ti ri-

1asetindeıı: 23 Mart 934 cuma günü 
yapdacak mıntııl<a birincilik müsabaka
lan berveçhi iıtidir: 

1 - T alniın aaha11nda: Saha komi
seri Muslih Bey saat 12,30 da Vefa -
kuı*apı - lıtımbuhpor B. t.ımnları 
hakem izzet Bey, saat 14,15 te Beyler
beyi - Hilal 1 inci talı:ım!arı hakem Mu
hittin Bey, saat 16 da V efalnımkapı • 
lıtanbu~r 1 inci talmnlan hakem E
min Bey, 

2 - Feneri>abçe aahumdıı: Saha 
lo.ouıioeri Nuri Bey; saat 12 de Beıifı:
lat - Beykoz B. talmnlan hakem Meh
met Reıat Bey, saat 13,45 te Kımm
Pl'l" - T opkapı 1 inci talmnlan hakem 
c.Jer Bey, aut 15,30 da Betikta~ - Bey 
koz 1 inci talmnları hake"' Suphi Bey, 

3 - Betiktq Şeref aal>asmda: Saha 
kcmiseri Necmi Dev, saat !I da Bey
lerbeyi - Hilal B. takıınla.a hakem Ha
lit Galip Bey, saat }{1,15 le Vefa • ls
tanbulıpor Gene tak•mları hakem Nuri 
Bey, saat 11,30 da Sümer S. - Doğan 
S. 1 inci takımları hakem Adnan Bey, 
aaat 13,15 Fener Yılmaz • Türkgücü 
1 inci tal<mılan hakem Sadı Bey, saat 
15 te Karagümrük - Bakırlıöy 1 inci ta
kımlan hakem Sadi Bey. 

HALK.EViNDE 

Alayköşkunde temsil 
Halkevinden: 23 - 3 - 934 cuma gü

nü ıaat (20,30) da Güllıaoe parkı met
h~linde Alay köfkündeki temsil tube -
~ (Karanlıkta kalan adam) Ye (Ta 
lıe . ~ual) PİJealeri temsil edilecek ve 

fSenilıa Bedri h8lllm tarafından bir kon· 
eranı ve-rilecektir. 

Arzu edenler her cün (17) den oon. 
ra Alayköşkü idare -.rluğunda da
vetiye alabilirler. Çocuk kabul edil • 
mez. 

DAVETLER 

Konferans ve konser 
Halk FırkMı Şiıli nahiyeıind~n: 
Ayın 22 inci perterni>e günü saat Z! 

de fırkamız biDMında O!"'ratör ( M. 
Kemal Bey) tarafından kadmlığın içti· 
mai hayatta rolü ve va:zileleri mevzuu 
hakkında bir konferam ve müteakib~n 
de müıiki Ü.tatlarımızdan Şekiu Mem
duh Bey ve refikalan lrf- Memduh 
hanım ef. ve piyanist sanatkamıuz Ad-

MiLLiYET ÇARŞAMBA 21 MART 1934 

( ._ _M_u_· T_E_FE_R_R_IK_H_A_BE_R_L_ER_) 
MAHKEMELERDE 

Bir dava 
Hakimiyeti Milliye aley

hine açılan dava 
Edirne lisesi edebiyat muallimi 

iken vekalet emrine alınmıı olan Ni· 
hal Bey tarafından Hakimiyeti Milli
ye gazetesi aahibi Falih Rıfkı, neıri· 
yat müdürü Naşit Hakkı ve muharrir 
!erinden Ahmet Muhip Beyler aleyhi 
ne bir hakaret davası açılmıfh. Nihal 
Bey Ahmet Muhip Beyin Hakimiyeti 
Milliyede küstahlık isminde bir ma -
kale yazdığııu ve kendisinin Orhon 
mecmuasında yazdığı bir makaleye 
cevap yollu yazılan bu makale ile tah 
kir edildiğini iddia etmektedir. Falih 
Rıfkı Bey mebus olduğu için hakkın· 
daki dava tefrik edilmiıtir. Ahiren 
Natil Hakkı Bey de Kütahya mebua -
!uğuna intihap edildiğinden bu dava 
da tefrik edilmiı ve dün birinci ceza
da yalnız Ahmet Muhip Bey aleyhin
deki davaya devam edilmiıtir. Ahmet 
Muhip Beyin müdafaasını Ankara ba· 
roau avukatlarından Cevat Celal Bey 
denıhte etmi§lir. Ahmet Muhip Bey 
muhakemede makıı.leıinde hakaret 
kaseli olınadığım bildirmiıtir. Vekil 
Cevat Celal Bey de bilmukabele dava. 
açacaklannı bildinniı ve mahkemenin 
dava rü1eti salahiyeti olmadığmı, 
çünkü yazının Ankarada yazıldığını, 
o zaman Nihal Beyin de Edirnede ol
duğunu, binaenaleyh cürüm mahalli -
nin yazıldığı yer olmalı itibarile An
kara, okunduğu yer olması itibarile 
de Edirne olması icap ettiğini söyle
miıtir. Mahkeme keyfiyeti müzakere 
den aonra cürmün gazete lstanhulda 
da dağıtılması itibarile burada da vu
ku bulnıaı addedileceğine ve dava -
nm rüyetinin mahkemenin saliJıiyeti 
dahiliıtde olduğuna karar vermiş, mu 
kabil dava muamelesinin ikmali için 
muhakcnıeyi cmnarteai gününe bırak 
mııtrr. 

Döviz kaçakçıları tevkif edildi 
Birinci istintak hakimi Ramazan 

Bey döviz kaçakçılığı yapmaktan suç 
lu Hanri ve Rafael Yahni efendilerle 
Zaharya ve Uziyel efendilerin iatic -
vaplannı ikmal etmiı ve dördünün de 
tevkifine karar vermi.Jtir. Buciinden 
ötibaren talı.itlerin dinlenmeıinie bq -
!anacaktır. 

Kumkapı cinayeti davası 
Dünkü nüahanıızda Kumkap) cina 

yeti muhakemesini yazarken suçlular 
dan Mücip Beyle bekçi Adilin muha
kemeye glemediklerini ve mahkeme
nin muhakemeye gıyaben devam ka· 
ran verdiğini yazınıtlık. 

Dün ıaat 13 te Mücip Beyle bek 
çi Adil mahkemeye gelmifler ve mu 
hakemelerinin sabahleyin. riiYet edile 
rek gıyap kararı verildiğini öğrenin
ce, mahkeme heyetine müracaat ede
rek davalarının .... t 13 e talik edildi 
ğini ve kendilerinin de geldiklerini, 
iıte bir yanlıılık olduğunu iddia et
mitlerdir. Neticede zabıt tetkik edil
mit ve muhakemenin zaptında aaat 
13 e talik edildiği yazıldığı halde def 
tere yanlıtlılda 10,30 olarak kaydedil 
diii görülmüttür. Mücip Beye 9 . Ni -
aanda mahkemede hazır bulunabile
caii teblii edilmittir. 

MAARiFTE 

Tıp fakültesine alınacak 
asistanlar 

Tıp fakültesine yeniden bir çok a -
aiatan almacaktrr. Yeni alınacak asis -
tanlar için, fazla müracaat olduğu tak
dircle bir mi.....,... imtihaıu açıl:ıcak -
trr. 

Esas terait: Tıp fakültesinden me
zun olmıık, bir eonelıi dili bilmek ve 
yafı 32 yi miitecaviz bulurwnamaktrr. 

Sabit bir başmufettişlik 
Maari: ··etraleti, lstmıbulclaki orta 

tedri&at nuıeueaelerinin fazlalıimı na
zan dikkate alarak tefırim.izde sabit bir 
bapnüfetliflilıc ihdasına karar Yermiş -
tir. 

Bu maı...,,,,,,, nzifeleri bapıriifettit 
Salih Zelıi bey taralmclan görülmekte· 
dir. Şeiırimmldô lise müdürleri her ay 
batı bapnüfettİ:§lilı:te toplanarak, mek
teplere ait huswatı ıöriitecd<lerdil-. 
Vekaletin melrteplere yaptığı tam\mler 
de bapnüfettiılik ... ıtaoile tebliğ edile
cektir. 

Musikiye mustait gençler 
Orta me4ıtep ve liselerde muı;kiy~ 

iatidad.ı olan ıençlerin konservatuvara 
ıinnelerinin tepik edilmesi düşünül -
melrtedir. 

Teşrih enstitDsUnde açış dersi 
Oııiveraite Tıp fakültesi amumi em

raz ordinar,.;i.ü Oberndorfer bugiin 
öğleyin saat 12 de yeni mta edilen t
rih enatitüeünde ilk açı(J! dersini ve~ 
cdd:ir. Profesörün bu clerainin mevz1111 
"kanser taharriyatınm neticeleri" dir. 

Resimli tapu senetleri 
Tapu senetlerinde resimleri olmayan 

iı ve emliık aahipleri her it zamanm<1a 
belediyeye müracaat ederek. ilmühaber 
almağa mecbur olacağından bu gibi •· 
lakadaılann tapu aenetlerine birer re
sim koydurarak artık belediyeden il • 
mübaber ..ın-ıan iflerin.i ırörecelderi 
lstaııbul t-· "-~·· lü.... bild"ril · . -- muaur gune J mıı· 
tır. 

• . Tapu senetlenne resim ko1dunnak: 
11tıyenler evvela ellerinde mevcut ..,.. 
netlerin kendilerine ait olduldanru ve 
hüviyetlerini tesbit ettirec:elc bir ilmü
haber aldıktan sonra tapa idaresine mü 
racaat edecekler ve tapuda reaiınleri tas 
dik edilecdrtir. 

nan Hilmi Bey. ve k.astaniyet Şerif A
aaf Bey rcfakatile bir konser verile • 
cektir. 

POLiSTE 

Karşılıklı cerh 
Ağız kavgası kanlı bir 

netice verdi 
Evvelki gece Galata nhtımında do

laşmakta olan Abdullah isminde bir gün 
delikçi çoban celeplerclen Netet <len· 
diye rast gehnİ§ ve aralan açık ol -
duğundan evvela ağız kavgası batla -
mı§, neticede Abdullah yanında bu -
lunan bıçak ile N"feli muhtelif yerle -
rinclen ağırca yaralmıqbr. 

Netet te mukabele ederde Abdul -. 
!ahı kolundan hafilçe yaralamııtır. 

Her ikisi de hastahaneye kaldınhnıı
tır. 

iki esrarcı yakalandı 
Y alovadan Maltepe vapurile gelen 

iki kİJİ üzerinde muhafaza memurları 
tarafından 3 kilo esrar bulunmu§ , esrar 
mü-.lere edilmit ve kendileri yakalan
mıfbr. 

Hırsız hizmetçi 
Oıılriidarda Hakimiyeti Milliye cad

dea.inde oturan Muazzez Hanrmın 
elli liraamı hizmetçisi Nermin ismin • 
deki kadın çaldığından 1akalamnııtır. 

Poliste 
Yaş haddi 
Bu husustaki kanun vila

yete tebliğ edildi 
P olia memurlaninın dereceleri itiba

rile mecburi olarak: tekaüt aevklerine ait 
(Y llf badine dair) kanun dün vilayete bil 
dirilmittir. buna göre : 

Polis mensuplarının, dereceleri itibari
le mecburi olarak tekaüde seYkoluruna
lan için yaş hadleri tunlardır : 

Polia memurlar!le bu derecedeki me
murlar ve katipler için yq hadd.ı 50. 0-
nifonnalı ve aivil komiserlerle bu dere
ceye muadil memurlar için 53. Onifonna
lı ve aivil memurlarile bu dereceye mua
dil memurlar için 54. Emniyet memur
larile polia ve emniyet müfettit muavi.,.. 
leri ve bu derecedeki ıube tefleri için 
55. Üçüncü ımıf polis ve muıiyet mü
fettitlerile bu dereceye muadil memur• 
lar için 56. l kinci sınıf polia ve emniyet 
müfettiılerile bu dereceye muadil me• 
murlar için 58.. Birinci sınıf polia ve em
niyet müfettitlerile Emniyeti umumiye 
tube müdürleri ve birinci sınıf emniyet 
müdürleri fevkindeki emniyet müdürleri 
ve muadili müdürlükler •e başmüfettit
ler için 60. Bunlardan hizmetlerinin de
•ammcla faide olduğu mafevklerinin ve
receği ve Dahiliye Vek&letinin kahul e
deceği aicil ile anla§ılanlar 1 cra Vekille
ri Heyetinin kararile daha be§ seneye ka 
dar iatihdam edilebilirler. 

Bu kanun mucibince tekaüt edilmesi 
icabeden zabıti. memurlıırırun tekaüt 
maafJ.an, Mülki ve Aakeri Tekaüt kamı
nuaun 26 mcı maddesi hükmüne tabidir. 

* * * Polis tekaüt kanunu mucibince em-
DİJ'et mıiidiiıiüğünden bir çok birinci, 
ikinc:i, üçüncü lroıniterler ile polisler 
tebüde aewedilecelderdir. Bunlarcl
münhal kalan yerlere orta mdctep me
zunlarile, lise mezunlarmclan alınacak 
cençler ile kadro kapatılacaktır. 

Emniyet müdüriyetinde kayda bat -
lamnıfbr. Dün de ÜÇ <lendi polia m.,._ 
!eğine ginnciı: için müracaat ehni§tir. 
Müracaat eden taliplerin miktarı tim
dilik 25 i buknuftur. Bunlanıı imtihan
ları bir maynta Japılacaktır. 

Büyük 
Türk ölüleri 
Talebe Birliği bir saygı 

günü ihdas ediyor 
Milli Türk Talebe Birliii "büyük 

Türk ölülerine aayıı ırünü" ismile bir 
giiıı yapmağa karar nrmittir. Büyük 
Türk ölülerine ••Yırı ıününün birin
cisi c:uına ıünü SBAt 14,30 da Onivel"
.ite konferans salonunda yapılacak -
tır. Meraaimde biitün büyük Tiiri< ö
lülerinin nrha taziz ve takdis edile
cektir. Meruiınde aı;ıt sözünü Halke-
vi re- SöyJjyecdrtir. Bundan 
sonra edebiyM fakültesi dd<anı 
Köprülü zade Mehmet Fuat Bey bir 
konferans verecektir. lamail Habip B. 
de birkaç aöz söyliyecektir. Bundan 
aonra Milli Türk Talebe Birliği reiai 
Zeki Bey bir nutuk söyliyecektir. Ha
zır bulunanlardan isteyenler de aöz a
labilecdder, §İİrler olnınacaktır. 

1 Kltlk halıerler 1 
• Tapu ve kadastro müfettitlerin

den Li'ıtfi Bey tehrim.ize gelmiıtir. 
Mumaileyh Trakya ve haTaliai tapu 
ve kadaatro idarelerini teftit edecek· 
tir. 

• Etibba odası heyeti idareai dün 
Niyazi ismet Beyin riyaseti altında 
mut.at İçtimaını yap11111tır. 

• Onüınüzdki cuma cünü latanbul 
Halk:evinde içki aleyhtarlan ıençle • 
rin senelik kongreai yapılacaktır. Kon 
ıre aabah saat 10 da toplanacaktır. 

• Hilalialımer Fatih ı.-aı aenelii< 
kongresi 23 mart cuma cünü aaat on 
üçte toplanacaktır. 

• Kadro haricinde kalmasına ka
rar verilen eski meacit ve camilerden 
açıia çıkacak memur Te miUtabdem -
)erin yeni vazifelere tayini takarrür 
etmittir. Hiç bir memur açıkta kalmı
yacalırtır. 

Fransızları 
Telaş aldı 

(Başı 1 inci sahifede) 
zaman cevaz verilmiyeceğini kayıt ve M. 
Mussolininin nutkunda bahsettiği Ma
caristana )apdmıt vaitlere İ§aretle "'han· 
gi vaitler?" diyor. Trianon muahedesi· 
nin arazi ahkİlmını tadile kadar gidecek 
bir valdin bulunduğunu itiliyoruz. Bu, 
küçük itil~fın asla razı olmıyacağı bir 
§eydir. Ve böyle bir tadilin harbi tazam
mun edeceğini M. Musıo!ininin bilmeme 
ıine imkan yok'lur. Roma protokolunda 
görülen tP~riki mesai arzusundan umu
lan faydalı neticelerin küçük itilafın an
cak itimatsızlığını idame edecek olan M. 
Mussolininin sözleriyle garip bir suret
te tehlikeye dü:;mÜ§ olmasından korku
lur. M. Mussolini halyanın Asya ve Af· 
rikaya hulul politikasından bahsederek 
gııyelerine ermİf karnı doyma§, memnun 
ve vaziyeti muhafazaya taraftar olanlar 
h:ıly~nın siyasi iktisadı, manevi geni•
leme politikasına kartı gelmeyi düşünme 
sinler diyor. Sükunet ve soğuk kanlılık
la tcliikki ettiğimiz bu ihtar ıüpheai~ 
bjzim gibi İngiltere için de kıymetJidir. 
Rc•manm anladığı bir tarzda teırik.i me
sai politika.sının inkip.fınc;la bunu unut .. 
mamak muvafık olacaktır. 

Jnrnal gazetesi ltalyarun Rusya ve 
Afrikl\da manevi nufuz tesisine engel o
]unmamaımı iıt'ediği gayeıine varmışlar, 
doymuşlar, memnunlar diyor. 

Vaziyeti muhafaza taraftarları için de 
diyor ki : 

" Bu nahoş fakat sarih vasıfların Fran 
taya tevcih edildiğini anlamamazlıktan 
gelmekte fayda yoktur. Muuoliniye gö
re Fransarun ltalyaya ihtiyacı ltalyanın 
bize ihtiyacından fazladır. itte Düçe bu 
vaziyeti iıtiımar ediyor." 

Paris Soir'ın Roma muhabiri Muaso
lininin arazisini kaybetmiı ve adalet is
tjyen Macariıtana ait ıözlerini protokol
da gelen her devletin hakkına hürmet kay 
dıru aydınlatacak mahiyette buluyor. 

lnlrensigeant gazetesi : " ltalyarun 
Akdeniz havzasında geniıleme sözlerini 
tavzili etmesini dilerdik. Eğer bununla 
muahedeleri tadil aiyasetinden vazıeç· 
mediğini anlatmak: iatiyorsa, Franaanın 
bütün itilif arzulanna rağmen kendisini 
bu tehlikeli yollarda takip edemiyeceğini 
hayretle karfılamuın " diyor. 

Le Peuple gazetesi diyor ki : " Düçe· 
nin Macaristana ait sözlerinde tadil po
litikasından feragat "" tealibata dev~ 
ve Macarlann cesaretfui. kırmak veya !ill-

ük 'ti"I« !..>. · b" ey aramak abestir. ç ı ... =•ne ır t da dö" d .• 
Her şeyin Avusturya etraf~ n u-
ğünü dikkate alarak söyli1el!_m .!O Fran
aa siyaseti bu davada hata uılune hata 
yapmqbr. Hataların en küçüğü fqist 
Jtalyayi Avrupanm bir mandateri telak
ki etmek değildi. Bu hatalar Roma mü
zakerahndan evvel devam etmif, Bu mü
zakere sırasında daha ziyade kendini gös
tennif(ir. Bunun bir çok neticeleri daha 
görülecektir. Muısolininin .özleri F ran· 
uz hariciye nezaretinin beslediği tatlı 
ümitleri tekzibe fazlatiyle kafidir. 

Almanlar ne düfiinüyor ? 
BERLlN, 20 .A.A. - Roma prolWro

lu hakkında mütalaalarda bulunan Al
man malmfili her feyden evvel uzun müd
detten beri Muasolini tarafmdan takip 
edilmekte olan ve son nutku ile teabit e
dilmi§ buluruı.n prenaiplerin bu portokol
da mahfuz tutulmut olduğurm beyan et
mektedir. 

Bu -.-Jıafil, bu protokolda fimdiye ka
dar F ranaa tarafından tatbik edilmit olan 
ittifaklar usulünün takip edilmİ! oldu-
ğunu ihsas etmektedir. , • 

Bütün memleketlerin iatiklalıne dair 
1 -u-"- 1921 tarihli Cenevre proto· o an IUlllöJ-lıı • hale 

kolunun Versailles muahedeftamesı • 
kındalı:i ilk tehirini babrlatmaktad.ır. Bu 
tefsir 0 vaı.a: bizu.I ltalya aleyhine mü-

t ccih aörülınüıtü. Bundan hafka ..;. 
';.:~ ~ mah~de küçük itil8E ile 
~eni blok arasındaki farkın küçük itilifm 
vakit vakit içtin;ıalar aktetmesine muka
bil 1eni blokun ıcabmda üç devletten heı
hangi birinin daveti üzerine toplanması 
Jı:eyfi1etincle olduğunu beyan eylemektb
dir. bu İçtİmalann nerede aktedileceii 
meselesi de muğlak bıraluhruştır. 

Roma protokolanun iktisadi noktıü na
zardan, ilk gümrük ittihadı plinma nia
beten mühim bir adnn olduğu aö1leamek 
tedir. MualıJıar içtimaların lıaflıca bu
lutu, Almanyanm rüçhan esasma müste
nh! gümrük tarifeleri ile T u- havza· 
amda milletlere ikti .. den yardım ~ 
ıi için Almanya tarıılmdan müdafaa eclil
mit olan prensipleri takibebnektedir. 
Laıısanne' da gümriik ve sanayi aahaıım
da Avu•taryaya rüçhan eaaıma müste
nit muamele yapıı..amı teklif eden Al· 
manya olmuş Te o~ Fransa bun• 
muhalefet etmittir. Fransa, o zaman c;=e
lıoalovak:yarun menııfiiııi müdafaa etm~t: 
tir. Almanya, istikbalde kendi menafum 
müdafaa etmekle beraber Tuna _hbi,.™1

" 

nm iktiaat bııkımmdan dalı• e}'I I SU• 

rette tenaikine çalı§acaktır· Alm .. •:ı;a, 
Tuna havzası mahaullerinİD ~ mubim 
müatehliki olmak sıfatiyle ,._, ~n 
inkitafını sükun ile ı.eı.ı...-J<tedır. 

Macar baf"ekilinirı leJelıkürii 
ROMA, 20. A.A- - M. Gömbö!> İ

talyan toprağını ı;.,Betmeden evvel M. 
M..,,.oJiniye bir telıraf çekerek Düçenin 
akili.ne teıebbüsÜ ve M .. Dolfuaun müs
bet teıriki meaai•i ~yesıncle _üç memle
ket araamda nsi ım"!~•ta • ikti&adi biı· 
ihya eseri vücü~a ıetı~ı hususunun 
iyi bir neticeye ıaal ~t olduğunu bil· 
dirmiş "° M. MuHol.ını tarafından Ma
car milleti hakkında ıbraz olunan yeni 
dootluk hislerind~ dolayı derin minne
tarJıimı ibliğ etmit Ye tlalyan başve· 
kiline ltalyadaki ikameti eınasmda ken· 
diaine kar1t gösterilmiş olan doatane 
hüanü l<abülden ve mİaafİrperverlikten 
dola)'I t"!ekkür etmittir. 

Bandırma vapuru 
liZMIR, 20 (Milliyet) - Bandırma 

.....,uru buradan cönderilen tahlisiye 
nırtalarile kurtanlmıttır. 

lzmir belediye bütçesi 
IZMIR, 20 (Milliyet) - Beled~e 

bütçesi geçen seneye nısbetle 200 bin 
küaU.. lira fazlasile 930 bin lira olanıık 
tesbit edilmittir. 

Bir kaç milyon 
(Başi 1 inci sahifede) . 

Fred. K. Nielaen'dir. Heyet Aınerık~ 
ticaret miim.enili M. Gilaspar, mua"1

• 

ni ve katip olarak ta M. Anders••· 
M. John Maktos ve M. Yames Habb• 
dan ibarettir. Heyet birkaç güııd•• 
beri Amerika kon•oloshaneıinde yer· 
le§erek, alakadar kimselerin verdil< · 
leri talepname ve iatidaları tetkik et· 
meğe batlamıthr. Amerika tebaa" · 
nın tazminini istedikleri malların kıY 
meti henüz malıim değilse de bunu• 
birkaç milyona baliğ olduğu idida •: 
diliyor, bu hususta Amerika heyeti 
murahhasaaının hazırladığı ]jatıtfef 
tetkik edildikten sonra, netice anla~~· 
lacaktır. M. Nielsen dün bizi Aııı•rı· 
ka konsolo&haneaindeki mesai od•''" 
da kabul ederek dedi ki: 

-:;- Buraya gelen heyet doğrud•" 
d_o~ruya Amerika birletik hükfuııetl• 
rını temsil etmektedir. Maksadııı>'ı' 
umumi harp e.naıında Amerika tebil' 
aaınm vazıyet veya iJgal edilen ın•1 ' 
lanndan dolayı uğradıkları zarar " 
ziyanın tazmini hakkında müzaJıert' 
ye giri§Jllektir. Alakadarlar bu hu•"' 
taki taleplerini iıtidalarile birlik!• 
Amerika Hariciye nezaretine verıı>jf 
!erdir. Hükıimet te meselenin tetkik•· 
ni heyetiınize havale etmiıtir. 

- Bu kahil zarar ve ziyanlann 1•1 

mini ne gibi ahitlere istinat ediyor? 

- Amerika tebaasının bu talepf•• 
ri 23 kanunuevvel 1923 tarihinde ra' 
kiye ile Amerika arasında teati edil•• 
notalara istinat etmektedir. Amerilı• 
birletik hüki'ımetleri Türkiyeye hatP 
ilin ebnemq olduğu için Türkiye il• 
muharip olan devletler arasında aJ<I• 
dilen Lauaanne muahedesinin bize ı•· 
mulü yoktur. 

- Bu taleplerin mecmuu ne k• ' 
dardır? 

- Tetkikatımız henüz bitmemİ~ • 
tir. Bunun için aarih bir rakam .ÖY • 
leyemiyeceğim. Zaten söylesem bil• 
bunun büyük bir kıymeti olamaz. ÇiiP 
lcü istenilen ın.ikdar değil, müzaket' 
neticeıainde her iki tarafrn ınuvafak.•' 
tile takaniir eden mikdar muteber · 
dir. 

- Takarrür edecek tazminat bed• 
li nakden mi yoksa aynen mi teaviY' 
edilecektir? 

- Biz esaa itibarile tzaminat ınik' 
dannı teabit etmekle iktifa edeceğiı· 
Banun ödeme tarzı hükümetlere ai1 

bir meseledir. 
- T azıninat iıteyen kimseelrin ıni~ 

darı ne kadardır?. 
- Mevcut liıteyi ve talepnamele'' 

henüz tamamile tetkik etmedim, fa' 
kat harp zamanında Türkiyede ın•~ 
bulunup ta mutazamr olanların mik" 
dan birkaç JÜZ kitiye baliğ olmakta' 
dır. 

- Geçen ağustoa aynıda bu mes<' 
le etrafında Türle ve Amerika nıu .' 
rahhaslarile bir temas vaku bulmuJ ı· 
eli. Meaelenin o zaman prensip itib•• 
rile halledildiği söyleniyor, bu hab•' 
doğnı mudur ? 

- Ağust .. aynıda vuku bulan il~ 
temas ve müzakere aiy .. i mahiyeti'• 
kalmqtır. Meselenin yarmdan itibar• 
Türk heyeti ile birlikte tetkikine b•I 
lıyacağız.,, • 

ilim savaşında 
Ecnebi profesörle! 

(Ba}i 1 inci aahiCcde) 

nı Yeret:ektir. Bu profesörlerin hepsini~ 
mensup oldukları ilim ıubesine ait yeı' 
dıkları ve neırettilderi kıymetli etütl•~ 
ve eserler vardır. Bir nokta daha, bu P', 
fesörlerden Yll§I elliye yaklaşmıt olanl• 
umumiyetle beynelmilel bir ıöhrete ••' 
hiptirler. .., 

- Son neıriyat hakkında ne dii§iin• 
J'Ol'IUDUZ ? (' 

- Anlıyamadım ve mütee11irim. "~ 
nim kati kanMtım todur ki, lrtanı.ul ~ 
niveraiteıinin ilmi mesaisine bu profe' ,ı' 
lerin filen iıtirak etmit olmaları üniv"! 
te için büyük bir kuvvet ve 1ı:ıymetıı<· 
Bu zatlar Türlôyeye imkan bulurlat~ 
büyük hizmetler ifa edebilirler, bu d_, 
muhakkaktır ki bu profesörl"1· TürkiY•Y, 
sıhhat, sanayi, iktisat ve daha birçol< "; 
halarda mütehauıaların Almanyaya y•P, 
bkları kadar hizmet edebilirler. Bu~ 
rağmen son zamanlarda bu profesörle;; 
den bazılanna kartı 1apılan n~riyat ı1' 
aiır hücumları okudum. Şahıi bir talı•,. 
sebeplerin tahh tesirinde yapılmıt ol~,. 
lan imkanı da mevcut olan bu tezah" 1 
1 d ""' ere fazla bir kıymet atfetmek O&· 1 
değildir. Bazı tenkitler ban~ ç<><;ıı!'~. 
§eyler ıöründü. Esasen en tıddetli t•

1
., 

kitler vakalarla tekzip edildi. Mesela I 
fakültesi profeeörleri, aleyhindeki hiİ'~, 
lara müspet mukabelede bulunmak d• r 
kolay olduğu için akalar ha!Ulı:atı 0 

taya koymakta ıecikmedi. 
Ancak, tarihi daha dört ayı ıeçıni>'~~ 

üniverıi te kürsülerine kartı ~ ~e'.'"' 1,. 
ümit kıncı hücwnlann mahiye~ ."'Je· 
yamadığımı söylemek mecbunyetı~ ,ı 
yiın. Girifilen t'.efebbürle muvaffalılY 
zamanının verllme.ini dilerim. t' 

Büyük Şef Gazi Mustafa Kemal fl~J· 
retlerinin idaresi altmda Cümhuriyel ~el 
kumeti tarafından gir~ıilen v~ ~~!• .,. 
için en muazzam hürrıyet ve ıstık}il ~ıf 
vaşlanndan birini teıkil eden bu ıf" ,,;-

. . b"k --·· şı efkarı umumıyenın ır 1ım......... 1'1' 
kast hazırlıy~bil~ğ~.ihti~ v~;ı' 

yen! Türkiyeıun daha Rem '1"' ııı"' 
kadar giri§tiği İ§lerden hiç birinde fi''"' 
vaffaL.iyehizliğe uğr~ı,tır. ~'\ t' 
lekette Gazi Hazretlennın en buyu ştr 
serlf'rinden biri olan üniverıitc ıs!ab 1'( 
nm muv~akiyetaizl!ğe -~~acağııU 1 t' 
nedebilen ınaanlar gorduguıne ha~·~(<iY~ 
diyorum. Şimdiye kadar.. !!~~~- Tu e'/l~ 
Cümhuriyeti hakkında ıordugum ş Je''' 
bana bu ıon nlaJıat ve inkılap haı",~,;l 
nin .ı~ iştikbali hakkında tam ye _!<i' ~~· 
bir emniyet vermektedir. BaJ&rdııt' .,,,.. 
tün inkrlaplar için üniversite ~e :.ı.~ 
lekele koruyucu güzide bir ncsıl v ~ııı' 

kd ··heınY01 iati)en Gazi, zerre a ar fup ca1<tı'' 
ki bu arzusunda da muvaffak ola 
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ismet Pş. Hz. inkılap kürsüsünde ilk dersi verdi 
(Başi 1 inci sahifede) 

lı devrindeki vatanperverlerin ve müca· 
hitlerin osmanlı camiasındaki ialahat ve 
lrurtulu§ teşebbüslerinin yanlı§ temelde 
ve Türk milletinden başka bir bünye Ü· 
zerinde çabaladıklannın ifadesidir. 

1 tanın bütün vaaıtalarmı harcamalıdır. 1 
1 Hiç bir namüsait fart ve vaziyet, hiç 1 

bir nazariye ve muhakenıe. mücade .. 
lenin gevşetilmesini icap edemez. 

Türk milleti nizamı 
Bugune kadar geçen te~rü~leri .g~

çinniş ve tarihin osmanlı ınkısamı ıçın 
tertip et't.:İği dram aahnclerini görmüş ve 
Ya~mıı adamlar olarak, tekrar 30 sene 
evveline dönmemiz kabil clsa, yapılacak 
teyin ne olduğunu dü,ü~ebil.ir~ Osman .. 
lı nizamı yerine Türk mıllcti nızamı, o.' .. 
manlı meclisi mebuaanı, •a.ltanatı ve hı· 
lilfet yerine, Türkiye Bür~ Millet ~ec
liıi liıyik Cümhuriyet gıbı başka muc•
ses~ler koymak icabederd~ ~smanlı dev· 
rini görmüt olanlar, bu fıkirlerden her 
hangi birinin ortay~ konma~ına oım~· 
lı nizamının asla mutehammil olmadıgı• 
nı eyice habrlarlar. 

Osmanlı nizamı 
Oımanlı nizamı, dediğimiz zaman, ;. 

dare eden adamları ve müeıseıeleri ile 
içtimai heyetinin ana kanunlarım murat 
ediyorum. .. 
Oımanlr nizamı1 son aıır1arın .!enru. v; 

içtimai te.-akkilerine kar!••.. bunyesını 
tedrici olarak dejfüen ve yükı~len, ~.,.. 
k&mülden uzak tutmak .gayretiyle d.o~t 
duvarı kaim bir höcre içınde kalını§ ıdı. 
Osmanlı nlaıbAtçıl•n .. ~~p bu 
hi>cre içinde çalııtrlar. Butıın ıslahat 
teşcbbüıleri, muvaffak olanlar ile bera: 
ber hep höcrenin duvarlar•.. ar~m~ 
sabaya münhasır kııldı. Türk milletim, 
•radığı yqayıı ufuklarından kaim duvar• 
larla ayırmak tertibi içinde vuku bulan 
bu çırpınmalar Türk milletinin kurtuluı 
dava&• ile münaıebettar olam&lLdı. 

Bunun içindir ki, Türk inkili!" .h~· 
leleri, o.mantı rılahat Ye ~a~ .. ih~~ 
hareketlerinin cle-vamı ve liekamülu degıl· 
dir. b' 
Osmanlı nizamı, Türk milletini ~e .' 

iot:ila-sma ve esantine kadar sürüldedi. 
Kendi sevk idaresinin neticesi olarak, ec· 
nebiler, Tü,·k ınill~tinin bütün varlığına 
el koydukları vakit boyun egdi. Oaman• 
h nizamı. keodiainin Türk mületini kul"· 
tarmağa iktidan olınad.ğına inanmıttL 
Asırlarca ltocalayarak, nihayet en aerl 
kayaya çarptık!A? aonra, ~bii J;ı~ne 
vannıt gibi, rıza üe ve alıtbgı ıruıkın ıe-. 
vekkül ile teslim oldu. Artık ounanlı na-
2&ml Türk milleti ileyhine ecnebilerin e· 
linde vaaıta olmak ri;lüne hazırlannuttı. 

Acı bir hakikat 
Efendiler, hazin ve acı bir baki.kattır ki 

oımanlı nizamı, ecnchilerin emrettikle• 
ri bu son ri;lü benimsemİ§, yer yüzün
den lurybolmadan, son enerjisini toplı
yarak ecnebil ... le birlikte, Türk milleti 
sleybinde santıruftır. Türk milletini."'. 
01111anlı devrine ait barikulide eserlerıru 
beraber yaşadıktan aonra katılaJ31"ak ve 
duyguauzlafarak, nihayet milletin mevcu
diyet ve ilerleyiı tartları ile her türlü 
münaıd>etini kaybeden bir mahiyet için 
de onun hangi çukurlara kadar dütlÜİ(Ü· 
nü mütalaa etmek, tarih için ibretli ve 
iıl1fadeli bir 'eydir. 

Türk inkılabı 
Biraz evvel dediğim gibi, Türk inkİ· 

l~bı, Türk kurtul"§ davast olarak, ecne
bi istilisına karşı , bir dereceye kadar 
sade ve ulıeri siyasi mahiyette . baflar, 
ve fakat ilk anında otmanlı nızamına 
karşı bünyevi, dini n siyaai inkiliplara 
girer. Millet yarlığıru anlayı~ta, caaslı 
farla iıe kuYYet önünde, imparatorluğun 
teslimiyetine kartı, Türk inkilabın•n ret 
ve ınücadolo kararında bulacaksınız. 

Bu mücadelenin çetin aafbalarını 
profelÖr arkad~lanmdan dinliyecek 
ve öğreneceluiniz. Ben size bu kararm 
milli mina&ını iı,arct edeceğim. 

Büyük savaş . . 
Bir defa, teklif olunan tealımıyet 

tam kartılığı iie yani Türk. milleti -
nin müatak.i) •arlıiınm kendı tarafın .. 
dan emir ve ihtar edilmeai suretinde 
tecelli etmittir. Bu tecelli Türk mille
tini büyük auaş önünde bulunduru • 
yordu. Gerçi, böyle bir savat için li.
zım olan maddi vasıtalardan millet 
mahrum vaziyette bırakılmıtb. Fakat 
buna rağmen Tür kmilleti, kendi vic
danında, müstakil mevcudiyetinden 
mahrum olarak yaşamak istidadını 
görmedi. Milli vicdanın ihtililli ken· 
disine yol gösterdi. Diğer taraftan dü 
şündü ki, kimilen ele geçtikten son
ra. maddi Yasıtadan gittikçe daha zi 
yade mahrum bulunacaktı. O halde, 
içine düştüğü felikette, en mÜMİt ve 
vasıtalı olduğu zaman yine bu :za .. 
man idi. Maddi vasıtaların riyazi ve 
ameli tesirleri ıalebe çalarak müca • 
deleyi ucauz ve bucaksız bir yola sü .. 
rebilirdi. Tarih, Türk milletini bütün 
bu ihtimalleri gö2üne alarak hareke
te geçmiş bulınaktadır. 

Sonııuz mücadele 
Türk inloliibmın ba~ında verilen 

karar, ki bu, ecnebi taan-uzuna kar· 
fı &onıuz ınüc:ıdele karandtr, inkıla .. 
hın her zaman temel tatı ve e~• ya .. 
P111 kalacaktır. Türk inkıl&bı ancak 
bu temel üzerinde y~ayabilir. Ve 
yükselebilir Bu itibarla barice kar
tı milli varl;iı korumak için inkıl&_hın 
tecrübeden geçen mü~a!aa prenoıp -
!erini gözden geçinnelıyı:ı:. 

Milli varlık aatJQfl 
Bunlar· birinciai • milli müdafaa, 

milli varlık -vatıdır. Hakika~i. kat'i 
ve kaba mahiyetiyle olduğu gıbı ka. • 
bul etmelidir. Milli mücadelede han
ce kartı vatan müdafaasmt kazan ... 
ıııak, Tüıil milletinin varlığını ha~ 
elinden lıcurtamıayı temin etti. Har~e 
karşı müdafaanın kaybedilme•i, mıl· 
li varlığın kaybedilmesini intaç eder• 
di. Vatan yeniden bir taarruza yuğrar 
aa taarruzun hedefi Ye neticeleri ayni 
olacaktır. Böyle bir savaıtan bebema 
hal muzaffer çıkmalıdır. Böyle bir"" 
VA.fa ancak taarnıza uiradığımı:z muz 
tar vaziyette &İrilebilir. 

Vatan müdafaası 
Ikinciıi .. haricin taarruzuna kar -

fı vatan müdafaası, vatanın canlı ve 
Cansız bütün kuvvetlerinin sarfını is .. 
ter. lfiç bir fedaki.lık ve sıkıntı, mü .. 
dafa.a mÜC'.adelesinin nctices.iyel mü ... 
kayese edilemez. Behemahal muvaffak 
olmalı, muvaffak oluncaya kadar uğ 
.. aşmalı, muvaffakıyet u3'urunda Ya -

Uçüncüaü • milli sava§ mutlaka mu 
2affeı-iyetle neticelenir. Tecavüz e ... 
den düflll&n ne kadar çok, ne kadar 
kuvvetli olaa, milli müdafaa imanı -
m.ız ve vatanın ve milletin tabii tart .. 
!arı zaferi bize teveccüh edecektir. Bu 
böyle olmu§tur ve böyle olacaktır. 

Hülasa: Harice kartı millet müda
faaıırun mahiyeti, milli · müdafaanın 
i•tediği Yaaıta ve fedakarlığın hudut· 
&uzluğu n zafere iman .• 

Yeni Türk devletinin milletler ara
sında vaziyetini ve aiyasi prenıipleri .. 
ni Lauıoanne sulh muahedesinin §U 
mahiyetinde bulacakaınız. Bu mahi • 
yet, milletlerin iatikliline hürmet e • 
saıına ve milletlerin biribirleriyle mü 
uvat Üzere konuf111alanna iıtinat eder 

Devlet sistemi 
Türk inkılabı ilk anda halk devle

tini kurdu. Büyük millet mecliıinin 
halk hükfuneti, Osmanlı devleti kar. 
§ısında hem mevcudiyeti ile, hem de 
onun ea.aalariyle mütemadiyen çar .. 
P•§ma vaziyetinde bulundu. Bu çar • 
pışmalar, Osmanlı devletinin hilafet 
ordulan ve kuvayi inzibatiyesi ile bir 
ceplıede, memleket dalıilinde ve mil • 
let onluları ıeriıinde kaldırdığı kütleler 
le diğer cephede ve oonra halk devle
tinin •iyasi ve idari bünyeıi üezrinde 
bozguncu ankazı ve anasın ile üçüncü 
cephede çetin ve amanaız olarak ce • 
reyan ebnittir. Bunların teferrüalmı 
aynca dinliyeceksiniz. 

Halk deıılelt 
Türkiye Büyük Millet Mecliai mÜ• 

eueeM.inde vücutlanan halk devleti ki 
onun açdo: ifadeai cümhuriyettir, Türk 
milletinin mukadderab üzerinde ka
yıtsız Ye ıartaız, bütün salahiyetleri 
kendinde loplamııtır,. Büyük Millet 
mecliainin Türk milleti için lizmı Ye 
faydalı ıördüğü hiç bir tedbiri, kendi 
idrakinden ve kararından baıka tabi 
tuttuğu bir miyar yoktur. Saltanat ve 
imtiyaz hukuku ve ıerait ahkamı gibi 
kayıtlar, Tiirk cümhuriyeti ve Büyük 
Millet meclisi için mevcut olmıyan, mü. 
e"ir olmıyan teylerdir. Tii~ inlolil>ırun 
ıiyaai sahadaki tecelliyatı, temel olanık 
iote bu auretle ifade olunabilir. 
· Bu müıabede, içinde bulunduğu • 

muz rejimin, geçen rejimlere kartı al 
yui inkılabının eaas farikaudır. 

içtimai ve ahlaki aahada 
içtimai ve ahlaki ..Jı.ada da Türk 

inkılabmm manası tetkik edilmeğe de 
ğerlidir. Türk inkılhl, insaniyet ülkü 
aünü takip eder. insan cemiyeti, kii-
11atm en kuvvetli, en kudretli Yarb
ğtdır. Kainat içinde in..., caniyetle • 
ri beraber ~ ve berıılber çalıı • 
ma ıahaımda kol.,.lddanm ye saadet· 
!erini arttıracak İmkanlara maliktirler. 
insanların çarpıımalannın ve Y&f& • 
mak için biribirini öldürmeğe mecbur 
olmalarmm aebepleri, dar, h••lalıklı 
zihniyetlerin hüküm ıürmeıi, muhtelfi 
inaan cemiyetleri araamdaki fikri, ma 
nevi Ye fenni anlayıf ve bulunuf ae • 
viyelerinin farkıdır. Ancak bu aebep
lerin İn.aıt cemiyetleri üzerindeki te 
airleri bir hakikattir. ı-ı.ı. ;yük • 
sek ülküaünü ırütmek bir l)Qzi/e oldu
ğu kadar, mevcut acı hakikatin icap. 
farını ll'Üfmek de, iıuanlık ülküıüne 
varmanın ameli olan fek yoludur. 

Türk milleti olarak var olmak, ve 
biiyiik iman aile.inde yükaek bir ce
miyet olarak yafamak, Türk inkılabı 
nın gaye•idir. Türk inkılabı, büyük 
insan ailesinin saadetine hizmet et -
meyi vazife sayar. Ve bu hizmete im
kan bulmak, için Türk cemiyetinin çok 
kudret sahibi olmasını en esaslı şart 
bilmektedir. 

Anlıyoruz ki, Türk milletinin hu • 
ıuıi benliğini meydana çıkarmak ve 
aağlamlaıtırmak, Türk inkılabının a • 
ıneli vazifeleri içinde en eaaslmdır. 
Kadm, erkek her Türk böyle bir ce • 
miyetin kudretli uzvudur. 

Tü.r'< inkılal>ımn hayat telakkisi 
ıadedır ve tabiat kanunlanna müsle· 
nittir. Hayat, sevilecek, korunacak ve 
yaıanacak bir teydir. V arlığm hiç bir 
sıkıruhıı ister kendiainin iıter baıka· 
sının hayatına hürmetsizlik için hak 
vernıez. 

Hayat krymetini hor görmek, insan 
için bir haatalık, bir aoyauzl1lk teza· 

Cemiyet için 
hüdür. 

Diğer taraftan hayat, cemiyet için 
f~da edilmelidir. Hayabn cemiyet i • 
çın feda edilebilmesi istidadı olmı • 
yan muhitte tabiatın tecaviizlerine kar 
şı zebun ve acizdir. Bu aebeple o mu
hitlerde hayal zaten mütemadi bir iı 
tıraptan ba§ka tecelli göstermez. Ba
husus, insanların biribirine tasallutu 
gibi bir vakıa, bir hakikat olarak, bu 
gün mevcut olan vaziyet İçinde ha • 
yat sevgisinin, korunmasının tek çare 
si, ceıniyet için feda edilebilmeıi yo
lunda mevcuttur. 

Bu se/Hple hayatın cemİY<'f için teh 
lik•Y<' atılması bir vaz.ileJir. Hayatın 
devamı ve ebediyeti demek, ülkünün 
ve milletin ve aoyun deıJamı demek • 
tir. 

Devam ve ebediyet lezezti, derece 
derece her inaan için, bu Üç istikamet 
te temin olunabilir. 

Türk için en muhterem varlık, her 
feyden ene! Türk milletidir. 

Türk milletinin varhğı, Türk dev
let~ ile, cümhuriyel ile cisimlenir. Mil 
letın m.enfaa.tlerini ona karşı ya:zife• 
1eri ha.ratın mesut ~iması içln esas ol· 
ması lazımdır. Bu eaas her milletten 
zi_yade Türk nıilleıl için ehemmiyetli
dır. Çünkü Türk milelti yeni esaslar 
üzerine heniiz kurulmaktadır. Kurul
m~ devrinde her müesaese gibi büyük 
mueaeae yani millet müeaaeıe•İ daha 
ziyade duygulu ve dikkatli olmalıdır. 

Daha kudreti 
Feri ve cemiyet hayatının meaul 

olması için ea.aa masele, tabiata kartı 
daba vasıtalı, daha kudretli olmaktır. 
Bu ancak çalıımakla temin olunabilir. 
Millet efradının ber .. berlikle ve sev· 
gi ile çalışmak lahhtr, bir cemiyetin 
yükaek ahlak farikasıdır. Kendi ha
yatı ailesi ve milleti için çah~mıyacak 
halde bulunmak bir felakettir. Çalı§· 

mak imkanı olduğu halde çalıtma • 
mak, kendini veya cemiyetini diğerle 
rin çah§ma11 ile yaşatmalı; zihniyeti i 
se en büyük ahlksızlıktır. 

Yüksek bir cemiyet 
Hanımlar, efendiler, Türk inkıla

bı Türk milletinin kurtulU§ savaşı ol
duğu gibi, kurtuluıun hedefi olarak 
ta Türk milletinin yiiksek bir cemiyet 
olmasını tesbit etmiıtir. Türk inkılabı 
diğer insan cemiyetlerine kar§ı taar· 
ruzi ve istll&i hırslan reddeder. Fa .. 
kat Türk milletinin yüksek bir cemi
yet olmaaı hedefi, inkilabın devamını 
icap ettirmektedir. Hayatmıızm inkı· 
labi mahiyeti cemiyetin aaadeti ve 
terakkiai için 'hiç bir dogm'a körkörii 
ne saplanmıt olmamasıdır. Bu. nokta! 
Türk inkılbınrn muhafazakar eskı 
rejimlere kar§• olduğu . !t"ibi, 
tesbit olunmuı çerçeve ıçınde 
olan yeni iddia ve rejimlere kar· 
§ı da yardımı ve üstünlüğüdür. Biz, 
Türk milletini yükseltmek için dar ve 
dogmatik telakkilere kendimizi bağla • 
mı§ değiliz. 

inkılabın davaaı 
inkılabın davası ba§hca iki istika· 

mette tecelli etmektedir: 
Birinci ve daimi vazife istikameti fU• 

.!ur: Geçilen yollarclan hiç bir sebep ve 
suretle geriye dönmemeli , biç bir se
bep ve suretle kazancl*larwnızdan ka· 
yıp ve feda etmemeliyiz. Türk inkıli • 
bı bu hua\llta çifte cepheli bir dikkat 
ıre müdafaaya mecbunlur. Çifte cephe, 
hariçten taarruz ve dal_ıil~en ~ ~
timallerine karşıdır. Bır ınlalap ıçın o
lüm daı:obesi, her ıeyİn kazanılmış ve 
emin bulunduğunun zannedilmesidir. 

Yapıcı iatikamet 
lnlolalnn ikinci faaliyet istikameti 

müsbet dinamik, yapıcı istikamettir. 
T ü~ ıciUetinin yüı.sek bir seviyeye nr 
nut bir cemiyet olmaaı için ilerlemek 
ve yürümek med>uriyeti v~ bu sebe!'· 
le yeni ibtiyaçlann ve yeru engellcnn 
izale.i bizim daimi vazifemizdir• 

Müıbet ilim 
inkılabın bu dinamik devamı, hepi· 

mizi uzun ve çetin yola koymuflur. ln
lolipçılar geniı halk kütlesi. ~inde omm 
yeni ve ileri kudret olınaaı ıçın çalııır· 
!arken, çok zorluklarla uğrap.caklar • 
dır. Geniı hıılk kiitleoine inlulibm temiz 
ve ülkülil nizamını anlatmak ve bu yol· 
da maddi mahrıaniyetlere katlanmak la
znndır. 

UiraflJcağımıs en mühim ltaata • 
lılı, celıalet ve takip edeceiimiz en 
le~li yol, müsbet ifitn yodlutlur. 

Ta1i>lkattaki her kudret için mik • 
yaa ve bu eebeple bındut vardır. Henüz 
hududu keıfedilmemit ol- tabiat_ kud· 
reti insan zek&sıdır. insan zekasmm 
yap1C1 n yanıtıcı kıarlretini temin eden, 
mütanacliyen arttıiaa fCY ise, müsbet 
ilimlerdir. Türk ilikılibı müabet ilimde 
yüludı: &e\'İyeye varan evlatlarının kud
reti ve bunlarm millet muhaıbbet Ye 
hmnetindeki yararlıkları ve Türk mil
letinin yiiılud< laıbiliyoti ile feyiz ve 
intôtaf bulabilir. 

l ktiaat cephesi 
Hanımlar, efendiler, Türk inl<ılôıbr

na dair bu umumi ve hülasa görütler 
aramıda iktısat ~esi üzerinde aöy • 
liyeceklerim ima ve sadedir. inkılabın 
ikhsadi anlayıı ve tedbiri alakadar ıır
kadatllDln konferanslarına mevzu ola· 
cakbr. Söylediğim umumi prenaiplerdıt 
ki.fi derecede itarel bulunduğuna dik
katinizi uyandmnak benim için kafidir. 
Türk inkılabının hedefi milli kurtuluı 
ve yükseüı davası olduğuna göre, bi • 
zim için kütlenin iktısadi ihtiyacını le· 
min etmek esu vazifedir. 

Fe.tlerinin iktnaden kudretli n 
verimli olmaaına istinat eden bir cemi
yet kudreti aramak bizim için uzun 
yoldur. Bahuıua buPnCcü kudretli ce
miyetler bile, fertlerini hayatın ve bey· 
nelmilel teraitin karpsıda ferdi müca- · 
delelere terketmek imkanı bulaınamrt· 
!ardır. Ve bulamamaktadırlar. Mesela 
her millet için kendi ıeraitine uygun 
ölçüyü bulaıbibnektedir. 

Türk inkılabı cemiyetin ikbsaden yük 
selmesi için devletçe tedbirler almağı 
vazife sayar. Devletçi tedbirler ferdi 
faaliyetler için faydalı aahayı .ancak ge
ııişletmeğe ve verimli kılrnağa yarar. 
Türk ilikıliıbı kat'i ve d~tik duvar
lar arasında otomrrtik tedbirler yolunu 
tutmamııtır. ll<tuaı ıoahalan her !<'Y· 
den evvel ameli faaliyet meydanıdır. 
B1trada her mevzuun, milli bünye ve te
rait içinde ayrıca mütalea edilmesi 
ıaz.ndır. 

Milli ülkü 
Hanımlar, efendiler, size Türk inkı· 

labmm daimi seyrini ınütalea ederken 
onun ihtiyaçtan doğan ve daima ihti • 
yaçla beraber yürüyen mahiyetine dik
katinizi celbctmeliyim. 

Bir takım nazari prensipleri, ilk an• 
da, birden ifade , ilan eden ve onları 
tatb:ka çalı§an usul yerine, bizde, milli 
ülküyü ve biiyük ana ballan gözde tu
tan ve tatbikatta her lüzum kart11mda, 
müteakiben , fakat dunnadan, tedbirini 
bulan, usul cari olmuttur • 

Türk inkılabı usulünün bu manaaı 
ameli ve daha muvaffakıyetli olduğu 
sabittir. lnkıl~p hedeflerinin bizim U• 

ıulümÜzde verdiği neticeleri büyüklü
ğü devir devir hülaoa yapıldığı -n 
kolayca anla§ılabilir. 

Türk inlıclbının devamlı olması ha· 
yatın Jincrmilc olan fQrtlarına uyıran 
bir tabiat hadiauidir. Türk inkılabı 
mütemadi bir ilerleyiı hamleri ll'Ö:&Ü 
ile görülürae onun durrna.11111 Utemelı 
değil, onu Jurmaıı:ndan aakınmak lii
:ıumdır. 

Milli inkılibı, miitalea ederken Ya· 
~t v~it ilk bakrıta eksilı: ve zıt gö
runebılecelı: nıan:zaralannda inkılab,., 
zikzak yaptığını zannetroemeliııiniz. Bir 
ana iatikametin hiç ıeribneden mü • 
temadi)"Cn n musirren devam ettiğini 
farketmelisiniz. Yeni Türk cemiyetinin 
prensipleri Türk ikrlabınm aeyrine ta
mnmile hakim olmuştur. 

Efendiler, bu küraü, inkılap tarihi
nin l<ürıüıüdür. Türk inkılibını anlat· 
mak <çin onun bugün açık olarak hede
fini ve büli.ıa olarak umumi ıeciyel'İni 
söylemek istedim. • 

Biz inkılabın, evvela tabii seyri öğ. 
renilerek takip ettiğimiz sistem üzerin
de bir hj•küm çıkanlmasıru iltizam et
tik. Hü~ümJerin ve prensiplerin h:avat 

Doktorlarla avukatların kazanç vergisi 
(Başı ı inci sahifede) 

Hükilmet bu husustaki noktai naza 
rınt >Öy)emif değildir. 

Münakaaşlar 
Muhtelif encümen mazbata mu 

harriri Refik Şevket Bey Mükerrem 
Beyin bu aö:züne cevap vererek dün 
encümen namına &Öylcdim. Oıözlerim 
yalan mı idi demiştir. 

Mükerrem Bey Refik Şevket Be
yin dünkü celsede söylediği sözlerin 
şahsi mahiyette bulunduğu, Refik Şev 
ekl Bey dl! o sözlerin encümen naını 
na söylenmi §Olduğu hususalrmda ıs 
rar etmiılerdir. 

Mükerrem Bey aözelrine devam 
ede~ek hükumetten '!"elen teklif ile 
mallye ve bütçe encümenleri tarafın· 
dan ileri sürülen teklifin ana hatları 
ru izah etmiı ve demiıtir ki: 

- Muhtelit encümen bu niıbetleri 
fazla görmÜf olabilır. Serbest meslek 
erbabına 250 vergi niııbeti çok olabi· 
lir. Fakat bu cetveli tamamen tayyet 
menin manasını anlayamadım. 

Refik Şevket Bey, tahsan aerbest 
meslek erbabmdan olmanın o mealek 
hakkındaki kanaatlerini aöylemiye 
bir mani teşkil etmiyeceğini kaydede 
ı-ek demiıtir ki: 

Nerede kaldı ki bugünkü beyana
tım tahıl kanaatlerim olmaktan ziya 
de nıemup olduğum encümenin umu 
mi fikirlerini muhterem heyetiniz hu 
zurunda ifadeden ibaı-et olacutır. 

Vergi niabeti 
Heyeti aliyeniz huzurunda icabı ka 

dar iza.hat verdim. Ve sarahatle .öy 
leclim. Hükiimetin ve diğer encümen 
lerin teklifleri a.....katlar için yüzde 
45 dir. HiikUmetin Ye bütçe encüme
ninin kabul ettiii yÜzde 45 in yanında 
bir de cetvel •ardı. Bu cetvelde ıöa
terildi ve alınması iatenieln verginin 
ameli olarak temini için yüzde 45 nia 
beti 225 zam euretile yÜzde 75 e çı
kanldı. Maksat para tahail ebnek ve 
aerhest mealek erbabının hakiki ka • 
zançlanna müracaat eylemek oldu -
ğuna göre her hangi bir auiistimal ve 
haksızlığa meydan vermemek için bu 
zam yapılmak ııuretile cetvel kaldı • 
nldı. 

Doktorlar için 
Doktorlar için de ayni tarz takip 

edildi. Ve vergi n.ilbeti yÜzde 75 e çı 
kanldı. Bu noktadan encümen sabık 
maliye vekili Abdülhalik beyle de mu 
tabık kalmJfb. Fuat Bey velı:İilele gel 
dikten sonra bu mikdarm kafi olma. 
dığmı ielri aürdü ve ayrıca serbest 
meslek erbabınm oturduldan evler • 
den de muayyen bir nisbeW dahilin
de vergi alınmasını irıtedi. 

Fakat bunun tayin Ye takdirinde 
yanh§lıklar ve haksızlJdar olmaaı ih 
! imali derpi! edilerek nihayet verıi 
ni&beti yüzde 100 e çskanldı ve ge • 
rek encümen .,,., ıerek hükümet bu 
nisbetler üzerinde mutabık kalmqtrr. 

1 

Hasan Fehmi Bey (Giimüıhane)
Makaadın kazanca göre vergi tarlıet• 
mek olduğunu serbest meslek eıba.bı 
hangi ihtiKa sahibi oluna olsun bun• 
larm •ergilerinin bilhuaa büyük f" • 
birlerde: muayenehanelerinin İyradı 
gayriaafilerine yüzde muayyen bir niı 
bet olarak verıiye matrah ittôh11Z et • 
menin adaletaizliie aebep olacağı ka 
naatinde bulunduğunu aöyleınittir. 

Hatip beyanatına devam ederek 
bir avukatın, bir doktorun hir odalı 
dairede it görebileceği gibi bet odalı 
bir dairede de İJ yapa.bileceiini bu • 

ve tatbikat aahasından ÇJkarılmaamı da
ha fay.lalı bulduk ve buluyoruz. 

Konlercrnsımda, mücadelenin her 
salhaııı iı;in inkılabı aevkeclen ve ted
bir alan yükıek tahacyetini görüyor • 
aunuz. Bu .,ın.iyet, en büyük inkılap· 
çı Mll8tala Kemaldir. 

Türk inlıılabını anlamak ve sev • 
melı, Türk inkılabının mınıallakıyetİ· 
ne ruzmet etmelı, büyük reia Muıta • 
fa Kemali anlmnak ve aevmek ve o
nun ülkülerini tatbik etmeğe candan 
çalışmakla bir ve beraberdir. 

Nutuk raılyolarda dinlendi 
ismet Pata hazretlerinin Ankara halk 

evinde verdikleri ilk inkılap tarihi der
sini, dün fniı:a vila,..et men.ezindeki raci· 
yadan bir çoCc vatand&flar dinlemiftir. 

Başvekilin konferansı BUkreşte 
dinlendi 

BOKREŞ, 20 (A.A.) - Anadolu 
Ajao51DID Balkan huswıi muhabiri 
bildiriyor: 

Bapekil Paşa hazretlerinin bu • 
gÜn lnkılp kiinüaünde Yerdikleri ilk 
ders Bükrette radyo batına toplanan 
Türkler tarafından büyük alaka ve dik 
katle dinlendi. 

lamel Pqa Hazretlerinin aeıleri 
dinleyicileri tarafından gayet vazıh o 
!arak iıitilmittir. 

B~vekil Paıanın bucün inkılap kür 
ıüsünde den vereceği buraca bilin • 
mediği halde, saat bet buçukta mem• 
leketten her hangi bir ses itilmek mak: 
sadile Istanbul radyoyu araştırılırken, 
bir zatın konferans verdiği duyularak 
dinlenmeye bqlandı. Ve bir kaç cüm 
leden aonra dinleyenler, fikirlerinin 
biribirine bağlı ncizeler halinde akıp 
gitmesinden Ye ualubun kudret ve -
lal'liyetle dolu teklinden konferana ve 
ren zalin muhakkak BatTekil Pllf& 
Hazretleri olduğuna hükmetmekte ge 
cikmediler. 

Bu tetbi• üzerine, dinleyenler, rad 
yonun etrafında halka tetkil ederek 
bütün mana•ile dikkat keaildiler. la
mel Paıa Hazretlerinin derslerinde 
reisicümhur Gazi Mustafa Kemal Hz. 
inden bahseden kıaımlar ve o kıaım • 
lan karıılayan alkıılar derin heye • 
canla duyuldu. 

Bilhassa, Türk inkılabını anlamak 
sevmek, Türk inkılabımll muvaffakı
yeti<:le hizmet etmek, büyük reia Mus 
tafa Kemali anlamak, aevmek ve onun 
ülkülerini candan tatbik etmek ile ka
bildir . ., teklindeki emsalajz tarifi ile 
Türk vatandatJDJn tam vatanperver • 
lik düstürunu çizen son ·cümleleri 
memleketten binlerce kilometre uzak 
taki Türklerin hasretle gö~lerini ya· 
~arttı. 

na n11Zaran da aradaki vergi niabeti
nin bire beı niabetinde olacağını ve 
bir odada çalııan bir doktonın be, o
dali bir yerde çalışan diğer bir mea
lekt&§ından daha fazla kazanabileceği 
ne göre vergi istifsında bir hakıızlı .. 
ğa gidilmit olacağını izah elti ve de. 
di ki: 

- Cok iyi biliyorum ki, Aydın •irke· 
tinin .;ekiletini alan bir avukat 35 bin 
lira Jn,.iliz lirası ücreti vekalet alm·ıtır. 
Bir av~katm yazihnnosinin yüzde elli 
veya yüzde yüzünü ver!!i almakla bakiki 
olarak devletin vergi bakkını almrt mı o· 
lacağız? Bu gibi hadiseler belki azdır 
fakat hadiselerdir. 

Hasan Fehmi Bey eözlerine devamla 
yüzde kırk vergi nisbetinin yüzde yüze 
çıkarı1mıı olmasının küçük avukat ,-e 
doktorlara fazla bir mükellefiyet yükle
diğini diğer taraftan da çolr. it yapan çok 
kazanan ve çok vergi vermeai icap eden 
avukat ve doktorlardan yüzde yüz al
makla iktifa edilmesinin bir hoşnutsuz· 
luğa sebebiyet vereceğini iıaret ederelı. 
meselesinin bir defa daha encümen taı a
fından tetkik edilme.i llıım geldiği k:ı· 
naatinde bulunduğ-unu ili.ve etti. Bu mü .. 
zakerelerden sonra Mükrem Beyin takri· 
ri reye konularak kabul edildi. V ~ fıkra 
bu eaas daireainde tesbit edilmek üne 
enciimene verildi. 

Kaatamonu mebusu Dolr:tor Suat Beyin 
ayni meseleye taalluk eden takrirleri de 
reye konmuı ise de kabul edilmemittir. 

Barlar 
34 cü 54 maddenin son fıknoını ı"'kil 

eden ve barlarla umum hanelerin iraı2a· 
nndan yüzde 130 vergi almmaar hakkın· 
daki J. fıkraaının müzakeresinde verikn 
bir takrir üzerine bu llllktar yüzde yü::ı: 
elliye çıkanlmı, ve bu suretle 34 üncü 
maddenin müzakeresi ikmal eclilmiıtir. 

38 inci madde 
Bundan sonra 38 İnci maddenin müza

keresine ceçİlmit ve muhtelit encümen 
mn2bata muharriri Refik Şe•ket Bey ka
nunun 16 mcı maddesinde heyeti umu· 
miyece yapılması kabul edilen tadilat do
layiaile bu maddenin de encümene veril· 
mesi !Azım geldiğini ıöylemiftir. 

Hüanü Bey (İzmir) - Bu madde ÜU• 
rinde bazı temennilerde bulunacağı ve 
encümenin madde üz ... inde tetkikatı.~ bu 
lunurken bwılann nazarı dikkate alınma
sını munfık olacağını İf&l"el ederek nmu 
mi ve mülhak Ye huauıi bütçelerle ida· 
re edilen daire ve müeuelerden yapdım 
tediyat üzerinde kesilecek Yerıi niabet
leri ile ba daire ve müesıeaeler haricin
de kalan bilumum hakiki n hükmi lf&• 
hıslar aezılinde çalııanJardan alınacak 
vergi niabetleri araamda farkm kaldml· 
maaıru istemittir. . 

Hatip bu niabetleri.n umumi, mülhak 
ve husuai bütçelerden yapılan tediyat.ı 
üzerinden kesilecek vergi niabetinde bir· 
lettirilmea.ini teklif eden bir takrir ver• 
mittir. Takrir reye konulmut Ye kabul 
edilmemiıtir. 

67 inci madde 
Kanunıın 67 inci maddesinin müzak~ 

reai esnaaında söz ala" Hakkı Tarik Bey 
itiraz ve temyİ>: komiayonlanndan ıeçi
rilmiş kararların malmemurları tarafın· 
dan dikkate alınmadığını. ve bu kararla· 
nn ,urayi devlet yeya temyizden geç:>
rek kesbi katiyet etmedikçe kendilen1 i· 
çin kanaat verici görmediklerini SÖyl~ 
yerek bir takım merhalelerle zeman kay
betmekten ise •e mutlaka hazine namın~ 
en son ve en doğru karan alabilmek için 
en ıo'I heyete gitmek Jiıznnsa kısa bir 
merhale ifade edilmeaini iatenıit ve mal 
memurlarına veriln:ôıı olan temyiz hakkı
nın her halde takyit veyahut izah edil
meıi noktasında iırar ebnittir. 

Maliye Vekili Fuat Bey malmemur· 
lannın her karar için turaYl devlete 
müracaat edeceklerine dair bir kayit il4.
vesinin mümkün olamıyacağı cevabına 
venniştir. 
madde reye konarak kabul edilmiı ve ya
nn tekrar toplanmak üzre içtimaa niha
yet veritnllitir. 

Zonguldak Halkevinde 
ZONGULDAK, 19 (A.A.) - Hal

kevi tubelerinin intihabı ikmal oluna
rak dokuz tubeye yeniden kırk bet 
aza aeçilmittir. Yeniden ııeçilen bu a· 
za araımda on bir muallim, yedi he
kim, bet muharTir, dört iktısatçı, dört 
fenni mütehıuan, üç asker, Üç avukat, 
bir kiınyqer, bir eczacı olmak üzere 
yüksek tahail gönnüş üç le hanım var · 
dır. 

Aydında Reşit Galip 
ihtifali 

AYDIN, 19 (A.A.) - Bu akf&Dl 
Halkevinde bütün Aydın ıençleri top 
!anarak Dr. Reşit Galibin ihtifalini 
yaptılar. Bir çok hatipler ve bilhasaa 
küçük ve mektep arkadatlan merhu· 
mun meziyetlerini ve inkılap tarihin· 
deki büyük hizmetlerini andılar. lhti· 

1 İş ve işçi 1 
Milliyet 6u sütunda İf V• İffİ isti
JIWere ta........ı ediyor. lı ve İKİ 
i•tiyen/er bir rrwlıtupla I f büro
mu.ser mıiroea<lt -!Ulirler. 

lı aranıyor 
Anadolu ve Rumelinin herbanıi ma 

hallinde olana olsun bir çiftlikte ki 
tiplii'e Vıtya münaaip bir hizmete ta· 
libim. Bekarım, kanaatünm. Milli 
yet. A. K. rumuzile müracaat edil • 
melİ.. 

* * * 
21 YAJ•nda Tü~ tet.aıı.ı, turkçe, alman 

ca, fransacaya viıl<ıf bir genç iı arıyor. 
Taıraya ıidebilir. Refel'&Dllan kuVYet· 
lidir. Mil~t (H. H.) rumuzuna mü
racaat. 

* * * 
8 sene Tramvay Şirketinde makasçılık 

yaprnıı süçlü kuvvetli biri İf anyor. Her 
işe razı. Fatih, Zeyrek baımda 7 No. 

SOKRO 

Memlekette 

Milas 
Halkevi çalışıyor 
Köylerde de temsiller ' e 

konserler veriliyor 
MİLAS, (Milliyet) - 23 - il . 

9:W te açılan Halkevizimin 9 şube
sı de hararetli bir faaliyete giriş
miştir. Halkevi reisi Attar zade 
Nazmi Bey, biricik kü!tür mües!e 
semizin ııemedar olması için geceli 
gündüzlü ça.lıfmaktadır. idare he
yetleri muayyen akııarnlarda mun
tazaman toplanmakta ve bu ay i
ç· nde yapılacak işleri tesbit etmek 
tedir. Bu ay Temsil ııubesi "Kahra 
)Dan" piyesini hazırlıyor; bu pi
yes, bu ay içinde hem merkezde, 

hem de köylerde temsil edilecektir. 
Güzel sanatler, Garp muıikisin·n 
zevkini halka a,ılayabilmek ıçın 
Uğr&fıyor. Halk dershaneelri ve 
kurslar fUbeıi, lngilizce, Almanca, 
F ransızça gibi ecnebi dersler ile, 
Turkçe ye Yurt Birgisi tedri!atı i
çin kurslarım bazırlamıftır. 

Bundan b&fka Çocuk bakımı, 
Ev idaresi kursları da vardır. Dil, 
Tarih ve Edebiyat fUbesi, d"l der
leme işlerine başlamıtbr. Tarihi e 
aerler tetkikatı için azaları arasın. 
da faaliyete geçilmiştir. Milas ve 
civan bqtan başa gömülü b"r ta
rih kucağıdır. 

Yakında, ortamektep tarih mu
allimi Nahit Bey "Ana dilimiz" i
simli ilk konferansı verecektir. 
Halkı alakadar edecek ve onun se 
viyes'ni inkifaf ettirecek mevzu· 
lar üzerinde muntazam bir konfe 
ranı programı hazırlanmaktadır 
içtimai muavenet tubesi, halka a
zami faydalı olmak için elinden 
geleni yapıyor. Doktorlarımız, haf 
tanın muayyen günlerinde fakir 
balkın dertlerine deva bulmayı ka 
rarlattırmıfbr. Dr. Sezai Nafiz 
Bey, zührevi hastalıklar üzerinde 
ilk konferansını yakında verecek 
ve konferan~ları da muntazam bir 
seri takip edecektir. 

Köycülük tubesinin başında 
Terzi Emin Yusuf Bey vardır. Ka
zamızm, kendi koynunda, bir sürü 
yokluklar içinde yeti~tir..l:'1· bu 
genç, fiibana değer bir faaliyet 
gösteriyor. Dün Halkevine, Milas 
pazarı olmak dolayısiyle, köylüler 
davet edilmittir. Köy!ülerim"zden 
30 • 40 kitilik ayrı ayrı kafileler 
binaya dolup boplmıştır. Halkcvi 
reisi Nazmi Bey ve Ortamektep 
tabiiye muall'mi Mahir Kemal 
Bey, Emin Yusuf Bey ayrı ayrı 
bunlarla hasbihallerde bulunmuş
lardır. Mahir Kemal Bey gençliği. 
nin temiz heyecanlariyle temiz 
köylülerimizi teshir etın" t ve onla 
rın gözlerini samimi yatlarla dol
durmuştur. Köylünün dertleri din
lenmif onlara nasihatler edilmiş, 
ati iç.~ dönülmez vaitlerde bulu
nulm ... tur. Bu Cuma, münevverler 
den muallim ve doktorlardan mü
teşekkil bir kafile ilk gezintisine 
başlıyacak ve yakın köyleri dola. 
tarak İrfatta bulu::acaktır. Kütüp
hane ve netriyat, aylık bir mecmu 
a ne,rine hazırlanıyor. tık adım
da, halkın yardımı ;le güzel bir 
kütüphane doğmaya ba,lamı,tır. 

Bu hususta, bilba!••a it Banka
sı muhaısebeeisi Münir Beyin ismi
ni zikretmek lazımdır. Spor, müze 
şubeleri de faaliyete geçmiılerdir. 
Muğla Valisi Ömer Cevat Bey de 
M"li.s halkını Güzel sanatlar tube
sine aza kaydolunmuştur. Vilayet 
Halkevimize bu sene azami suret
te maadi yardım ebneyi vadetrni!· 

tir. 
Mılas'ın tem::- ruhlu gençliği, 

Gazinin itaret ettiğ: yolda, sarsıl
maz bir imanla yürümektedir. 

Karapınar gençleri arasında 
avcılık 

KARAPINAR, (Milliyet) 
Nahiyem"zin 925 senesinde kuru
lan Gençler birliği kongresi yapı
larak yen_i idare heyeti aeçilmis
tir. 

Şimdiye kadar spor sahasında 
yalnız futbol üzerinde çalıtan bir
lik atıcılık sporuna da ehemm"yet 
vermi' ve bir aYcılar kısmı te,kili
ne başlanmıttır. 

Karapınar gençler birliğinin bu 
gün en varlıklı ve verimli kolu 
temsil koludur. 

Bu kola dahil bulunan gençler 
nahiyenin kültür sahasında yüksel 
meıi için pekçok çalı,maktadırlar. 

Metresini satan adam 
MALATYA, (Mitliyet) - Tavabil;.. 

minele bir delikanlı metreai Ommüharu 
20 mecidiye ve bir caket mukabilinde 
~...ıa,ma satmıftır. Sonra ı»ıman ol. 
mut. Kadını ıeriye istemiıtir. Buna kı
zan arkadaıları Onvnühanı götürdükten 
Oduz köyünden T avoıbili de yanlarına 

alar8" çdmıqlar, lncleresine gİtmifler, 

orada Tav.bili öldürmü,lerdir. Katiller 
tutulmUJtur. 



VAPURCULUK 
TURK ANONiM ŞiRKETi 

IST ANBUL ACENT ALICI 
Liman Han, Telefon: 22925 

Karabiga yolu 
Her CUMARTESİ ve ÇAR· 
ŞAMBA günleri saat 20 de Top 
hane nhtımmdan GERZE vapuru 
kalkar. Gidiş ve dönüşte mutat iske-
lelere uğrar. 1 

İmroz yolu 
Her PERŞEMBE günü Gala

ta rıhtımından saat 18 de TAY
Y AR vapuru kalkar. Gidiş ve dö
nüŞte mutat iskelelere uğrar. 

Mersin yolu 
İN ô NÜ ;;p;ı~~ı 

p AZAR günü saat 10 da Sirkeci 
nhtımmdan kalkacak. Gidiıte, Ça
nakkale, lzmir, Küllük, Bodrmn, 
Rodoı, Marmariı, Dalyan, Fethiye, 
Kalkan, ICA§, Finike, Antalya, Alan
ya, Menin. Dönüıte ayni i.okelelerle 
beraber Tat ucu, Anamur, Kutada11, 
Geliboluya uğrayacaktır. 

Karadeniz yolu 
MiLLET 2~•Ptyt:':t 

PAZAR guııu saat 20 de Galala 
nhtnnmclan lıalkacak. Gİdİ!te: Zon· 
plcJak, lnebolu, Ayancık, Samsun, 
Onye, Ordu, Gireıon, Tirebolu, Gö
rele, Trabzon, Rizeye. DöniiJte bun
lara ila•elen Of ve Sürmeneye uğra
yaalıtır. 

DEVREDiLECEK iHTiRA 
BERATI 

u Tıraş makinelerine, emniyet terti

batına islahat' " hakkındaki ihtira için iı

tihsal edilmit olan 17 Nisan 1930 tarih 

ve 1376 numaralı ihtira beratının ihtiva 

ettiği hukuk hu kere haıkasına devir ...e

yahut icara verileceği teklif edilmekte 

olduğundan bu hususta fazla malfunat e· 
dinmek isteyen zevabn latanbul'da Bah
çe kapıda Tat Hanında 43-48 numara
larda mükim •ekili H. W. Stock efen
diye mİİnlcaat eylemeleri ilan olunur. 
(14452) 1533 

lstanbul yedinci icra memurluğun

dan: Paraya çenilmeıoine karar •erilen 

mahcuz muh~lif punto ı<azete hunnat

len ve Mire martın 24 üncü günü saat 

16 da latanbul Ankara caddesinde 71 

nwnerolu anada hazır bulunacak memu 

ru tarafından aatılac.ğı ilin olunur. 
(14721) 

Türk - Bulgar Müttehit Vapurları 
Yelkencizade • Bulgar Seyrisefain Şirketi 
• • 

lspanya-Fransa-ltalya HATTI 
Birinci ıınıf Lüks ve Beynelmilel tehadetnameyi haiz 

ERZURUM ~AM~V CUMARTESi 
günü Karadenizden gelerek ayni gün lstanbuldan "VALENSIA, BAR 
SELON, MARSILYA, CENOVA,, limanlarına 1,2,3, üncü sınıf yolcu
larla efyayi ticariye alarak hareket edecektir. Fiatler son derece mu-
tedildir. • 

Tafsilat için Sirkecide Yelkencizade acentalığına Tel. 21Sl5 ve . 
Galatada Rıhbm hanında Bulgar Seyriıefain acentı:.lığma müracaat. 
Tel: 42779 (14494) 1619 

DYOLİN 
En buyuk sergilerde 17 diploma , 

48 madalya kazanmı,tır. 
Böyle gUzel dişler yalnız 

RADYOLIN 
kullananların 

dişlaridir. 
Diş tabipleri diyor ki: 
•Dişlerin ve ağzın aıhhati sabah 

ve ak,am günde 2 defa dişleri temizlemekle kabildir . ., 

' 

Fabrika ve Havuzlar Müdüriyetinden: 
İdaremiz için beş ton hurda kurşun pazarlıkla satın alı

nacaktır. Vermek arzu edenlerin 22-3-934 Perşembe günü 
•~at 14 te Müdüriyete müracaatları. (1309) 

lnebolu Belediye Reisliğinden; 
Elektrik Fabrikası için satın alınacak motor ve dina 

monun 25-3-934 tarihi olarak ilan ettiğimiz ihale müddetini, 
15-4-934 tarihine kadar uzatıl clığını, alakadararunm malu 
mu olmak üzere ilan ederiz. (1297) 

Tıp Fakültesi Dekanlığından: 
Tıp Fakültesi muhtelif Seririyat ve laboratuvar asis 

tanlıklarında münhal vardır. Talip olanların şeraiti anlamak 
üzere Tm Fakültesi Dekanlık kal<·ınine müracaatları. 

:<1282) 1641 

Çocukların Sevgilisi 
iŞ KUMBARASI 

Yavrunuza verec~ğiniz en 

gllzel ve faydalı 

BAYRAM 
hediyesidir 

ADAPAZARI 
Türk Ticaret Bankası 

Merkezi: ADAPAZARI 
lstanbul şubesi : Y enipostane 

karşısında Tel 20224: 
Sermayesi: 1,200,000 

ihtiyat akçesi;180,000 
ŞUBELER 

Bandırma - Bartın - Biga - Bilecik - Bolu - Bozüyük 
- Bursa - Düzce - Eıkişe hiT - Gemlik - Gerede -· 
Geyve - Hendek - İzmit - Karamuraal - Kütahya -

Mudürnu - M. Kemal Pa §a - Safranbolu • Tekirdağ -
Yeni !!ehir. 

Müsait feraitle meoclııat, havale k abııl ecler. Tahsile aenet alır ve 
ikraz muamelatı yapar. 

J!evcluat faizleri mücliriyetle gÖrüfiilerek tubit eJilir. 
Komııyon ve Ticaret kısmı h er nevi emtiai Ticariye satışma 

delalet eder. 
Sigorta yapar Telefon: 23623. 1221 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden 1 
Cinsi 

Hurda çinko 
Tahmini miktarı 

500 kilo 
440 ,, 

Bulunduğu mahal 
Cibali fabrikasında 

Köhne ıiyah çul parçaları 
'' '' ,, tiftik parçaları '' ,, 

,, çuval o/o 70 şi parça 
halinde olduğundan kilo ile ve 
rilecek. 

460 " 
3081 adet Kabataş Levazım 

anbarmda 

Şeker çuvalı müceddet 826 
Muhtelif hacimde bog şişe 19077 
İdare işine elverişli olmıyan şi 70000 
§e mantakı muhtelif eb'atta. 

" 
" 
" 

,, '' ,. 
Şişe kapsülü eski harflerle 
yazılı. 

865 kilo 
416 " 

" 
" 

" 
" 
il 

" ,, 

" 
" 
" 

" 

.. 
" 
" 
" 
" 
,, Eski ıiıtem toplu kantar 

Köhne baskül 
1 adet 
3 

" ,, ,, '' 
Eıki evrak çantası. 4 ,, Cibali Levazım 

anbarmda 
Yukarıda isim ve miktarları yazılı müatamel etYa 

5-4-934 tarihine müsadif Perşembe gÜnÜ saat 14 de bilınü 
zayede satılacağından taliplerin eşyaları her gün sabahtan 
akşama kadar hizalarında yazılı anbarlarda gördükten ıonra 
müzayede için tayin olunan günde yüzde 15 teminatlarile 
birlikte Cibalide Levazım Şubesinde Satış Komiıyo:ıuna mü 
racaatları. (1299) 

Bir sene zarfında Adapazarmdan, Hendek, Düzce ve 
Bolu ile mülhakatlarma gönderilecek mamul tütün ve içkiler• 
le fıçı içindeki mayİatm nakliyesi 20 Yirmi gün müddetle mü 
nakasaya konmuştur. Münakasaya girmek isteyenlerin şart
name ve mukavelenameyi görerek pey sürmek üzere nihayet 
31 Mart 934 tarihine müsadif cumarte
si. günü saat (16) onaltıya kad::ır lzmitte Kocaeli ln
hısarlar Baş Müdürlüğüne nıiiracaatları lüzumu ilan olunur. 
l\1ünakasa şartnamesi Cibalidc inhisarlar Umum Müdürlüğü 
Sevkiyat Şubesinde ve lzmit, Adapazarı, Bolu, Düzce ve Hen 
dek inhisarlar idarelerinde görülebilir. (l 192) 

15811 

~ Bayramda yalaız ~ 

HiLALİAHMER 
• 

gazetesı 
Hilaliahmer Cemiyeti 

çıkacaktır . 
lstanbul Bürosundan: 

ilanlarınızı Hilaliahmer gazetesine vermekle hem ticarethaneniz için 
büyük bir faide temin etmiş ve hem de Hilaliahmere 

yardım etmiş olursunuz. 

Santimi son sahifede 30, sondan evvelki sahifede 40 kuru9üır. 

lliinlannız için ~u adreslere müracaat ediniz : 

lstanbulda Y enipostane karşısında Hilaliahmer 
Satı& bürosu. Telefon : 22653. 

lıtanbul Ankara caddesinde 
llancılık T. L. Ş. Telefon 20095 

''DEGEA 1 

'' Me~hur KEDİ ır.arkalı 

Gömlek fitilleri 
2:)0 - 6 )0 mıımln1< 

En sağlam ve 
daya11ıldı 

Fitili erdir 
Her lambaya ve 

fenere ayar. 
Sauş mahallerinden 

' 'DEGEA ,, 
Markasını arayınız. (14439) 

Cildiye ve ııllhreYiye llDtehaa1111 

Dr. NURi OSMAN 
Haaeki haatanesi cildiye ıefi 

Beyoğlu Elhamra aparttmanı 3 üncü kat 
• No. 3 Telefon: 42885• (14578) • 

İLAN 
OSMANLI BANKASl'nın Galata, Ye

nicami ve Beyoğln devairi, Kurban bay. 
ramı münasebelile 1934 Martının 26, 
27, 28 ve 29 ncu ıı~nleri ve Pukalya 
yortusu münaaebetile de 1934 Nisanının 
ı nci günü kapalı bulunacakbr. 

1609 

Deniz yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri ı Karaköy Köpriilıap 
Tel. 42362 - Sirlıeci Miihiirdanade 

HAA Tel. 22740 

Trabzon sür'at 
yolu 

CÜMHURlYET vapuru 22 
Mart PERŞEMBE 20 de Ga
lata rıhtımından kalkacak. Gi
dişte lnebolu, Samsun, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rize, Hopa' 
ya. Dönü,te bunlara ilaveten 
Pazar, Of, Pulathane'ye uğra
yacaktır. (1303) 

Mersin sür'at yolu 
KOr.;YA vapuru 23 Mart 
CUMA 11 de Sirkeci rıhtımın
dan kalkacak. Gidişte lzmir 
Antalya, Mersin, Payas'a. Di 
nüşte bunlara ilaveten Alanya, 
Küllük, Çanakkale'ye uğraya
caktır. (1304) 

Bartın yolu 
BURSA vapuru 22 Mart 
PERŞEMBE 1g da Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. (1305) 

Ayvalık yolu 
BANDIRMA vapuru 21 Mart 
ÇARŞAMBA 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. (1284 

1642 

Dr.HORHORUNİ ·I Eminllnü Valide kıratane~~ 1 

1 ..-~ ya11ında - (13732) ~ 

1 
Op. KEMALETTiN CEMiL · 

Ankara cadde'i • 'o. 50 üst katta öğ· 
leden sonra ha<ta bakar, kırık ve sair 
cerrahi h3'talıklar ronıgenle tetkik ve 

tedavi olunur. Tel. 229'26 

-(14440) ___________ ısır 
ZA YI - Tatbik mühürümü kaybettim. 

Y eniıini çıkaracağımdan eskisinin bük .. 

mü yoktur. Yalova Kadı çifliği eski mua 

!imi Ahmet Mekki. (14731) 

Satılık Çiftlik 
Bursa Ziraat Bankasından: 
Borsanın garbında Karacabeyin şarkında 

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

1241 

Liseler Alım Satım Komisyonundun: 
°Komisyonumuza merbut İstanbul Erkek Lisesinde ya 

pılacak Elektrik tesisatı ile Galatasaray Lisesine Sesli bir 
Sinema makinası alınacağından J -4-943 tarihine müsadif Pa
zar günü saat 16 da ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile 
miinakasaya konulmuştur. Taliplerin proje ve şartdamelerini 
görmek üzere İstanbul Erkek Lisesindeki Komisyon Kalemi
ne ve münakasaya İştirak edeceklerin de ihale günü teminatı 
muvakkate makbuzlarile birlikte Komisyonumuza müracaat-
ları. (1085) 1421 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Kartal Maltepesind~ Yeniden yapılacak Jandarma Ge
dikli Küçük Zabit Mektebı kapalı zarf usulile yaptırılacak ve 
kapalı zarf münakasası 1 Nisan 934 pazar günü saat 15 te ya
pılacaktır. Tali!1ler ~artnameyi keşif name ve pilanları görmek 
üzere istediklerı va.kit P~arlığa iştirak için de gösterilen gü
nün muayyen saatınde ılk teminat makbuzile Komisyonumu
za müracaatları. (1015) 1450 

Gedikpaşada _Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Jandarma ihtiyacı için ,(2100) çift yün çorap satın alı
nacak kapalı zarfla münakasası 10-4-934 salı günü saat onbeş 
te yapılacaktır. htekliler şartnamesini görmek için her gün, 

] Liraya Kuştüyü Yastık münaksaya girmek için de gösterilen günün muayyen saatına 
kadar muvakkat teminat makbuzu ve teklifnamelerile birlikte 1 J~tan~ul Çakmakçılarda kuştüyü fabrikasında (75) kuruş kuştüyünün 1 Komisyonumuza müracaatları. (1300) 

1 kılosu, tilte, yorgan (12) liraya. Salon yastıklan kuştüyüne mahıuı ku-__. ---------•=----...... ------:-:~~~:=:" 
- maılardan her renıi bulunur. Tel.23027 -(14214) 1521 - Umumi Nefrİyat ve Yazt işleri Müdürü ETEM iZZET 
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