
Meclis reiıi Kazım Pş. Hz. 
dün şehrimize gelmiştir. Bay 
ram ertesi Ankaraya avdet 
edecektir. h 

FlATI 5 KURUŞTUR 

Beynelmilel 
Ticaret • 

Milletler Cemiyeti iktroadi istihba· 
rat !Ubesi, her ıene old':'ğu g~i, ~~ ·~· 
ne de beynehnilel ticaretin V";"1Y~":' gos• 
teren enteressan bir takım ıstatıstilder 
neşretmiıtir. Bu iheai malumat ile lı 
Banlıtasrnın idare meclisi raporunda ha· 
tici ticaretimiz hakkındaki rakamlar 
lcarıılaıtırılacak olursa, dikkate değer 
bir taknn neticeler elde edilir. 

Sahip ve Başmu}:ıarriri;: Sürt Meb'uıu MAHMUT 

9 uncu sene No. 2917 CUMARTESi 24 MART 1934 
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_ Muamele vergisi ; 
= = 
~ Yeni Vergi Kanununun Esaslarını Neşrediyoruz ~ 

,~ Kuvvei muharrike kull~nmıyan -
- müesseselerden de vergi alınacak = 
- ANKARA, 23. (Telefonla) - HÜ· • lerin diğerleri aleyhine bir vaziyet § = kıimet birkaç sene evvelki vaziyete ve ihdas etmekte olduğundan ıikayet o- =: 
::; ıartlara göre tanzim ve kabul edilmiş luyordu. 1932 ı\nai tahririne göre _ 
_ olan muamel vergisi kanununun ba:zı memleketimizde teıviki sanayi kanu· E 
- hükümlerinin tadilini faydalı Jü:zum. nur>dan faydalanan müesseselerin sa· E = lü görmüştür. Bu maksatla yeniden yıaı 1473 dür. Bunlardan 1295 i mu· e 
S hazırlayarak Meclise verdiği bir la· harrik kuvvet kullanır ve ııeri kalan S 
= yihada artık devamında zaruret bu- 178 müessesede diğer ıelı:illerdedir. = bnmıyan bazı muafiyetlerin kaldı· Bunların istihsal kıymeti yılda 137 

• 

Arabistanda İbnisuut "kuv
vetleri ile Yemen 
kuvvetleri arasında 
meler oluyor. 

• 
ımamı 

müsade-

Tel •. {Müdür: 24318, Yazı iıleri müdürü: 24319. 
ld.ar• •• Matbaa : 24310. 

Bügük ölüler günü 

iki büyük Türkün adları 

Milletler Cemiyeti istatistikleri gös· 
teriyor iri 1933 ıene.inde de beynelmi· 
le! mübadele gerek hacim ve gerek kıy· 
illet itibarile azalmakta devam etnnf· 
tir. 1929 seneoine nazaran hacim iti • 
barile yüzde otuz nisbetinde daha . .a:z 
•ıya mübadele edilmi§tir. Kıymet ılı • 
barile vaziyet daha fenadır. Altın esas 
olarak alınacak oluna, niıbet yüzde 
•ilidir. Ancak kıymetten dütmÜ§ para· 
lara göre, mesela lngiliz lirasına gÖ· 
re, 1933 senesinde mübadele edilen eş· 
Yanın krymeti 1929 senesinden yüzde 
otuz nisbetinde daha azdır. Her iki, 
Ölçü, yani gerek kıymet ve ııerek ha· 
<İm nazarı itibara alınarak 1929 ile 1933 
ara11nda bir mukayese yapılacak olur· 
&a, 1933 senesinin beynelmilel ticareti 
1929 ıeneoi ticaretimn ancak üçte biri
dir. 

rılmaımı teklif etmiıtir. Yapılması milyon lirayi geçmektedir. Bundan -
- teklif olunan tadilat meri bulunan teker sanayüne ait olanların iıtibsa- - ., 

muamele vergisi kanununu bir çok !atı çıkanlırsa takriben 130 milyon 
=: maddelerine sirayet ettiğinden yeni lira istihsal kıymetinde olduğu anla- S 

dün hürmetle anıldı 
Gençlik; Namık Kemal ve Ziya Gök

alp için samimi oir ihtifal yaptı 

Bu umumi aukut arasmda bazı mem· 
!'*etlerin vaziyeti daha iyi, bazı mem· 
leketlerin vaziyeti de daha fanadrr. 
.ı\ınerika en fanaları arasındadır. A • 
llıerikanın 1933 senesindeki ticareti 
1929 senesinin ancak döıite biridir. D.i.· 
ğer t.rııltan Japoırya en az müteeuir 
olan memleketlerin biridir. Milletler 
Cemiyeti rakamlarına ııöre, Japon ti· 
tareti ancak yüzde on iki buçuk azal
llııftır. Şayanı dikkat bir nokta da ıu· 
dırr: 1929 seneoindenlıeri her sene bey· 
llelnıilel ticaret azalmakla beraber, 1933 
•eneıi zarfındaki sukut, diğer seneler 
2arfındaki ıukut kadar çok azdır. 

Şimdi hu neticeler lı Ba.Wa11 rapo· 
rıında harici ticaretimiz hakkında neı· 
•edilen rakamlar ile mukayese edilince, 
ticaret vaziyetimizin aıağı yukarı dün. 
Ya ticaret vaziyetine müva:zi olarak yü
rüclüiü anlaıılır. Ticaretimiz her ıe
ne a:zalmqtır. 1930 senesine nazaran 
1931 senesinde yüzde 16, 1931 aeneoi· 
ne nazaran 1932 senesinde yüzde 20.40 
•uloıt ııö temll1tir. 1933 senesi :zarfın· 
da da ııokut devam ehnİf fal.at çok az. 
1932 ıenesine nazaran 1933 senesinde• 
ı.; sukut ancak yüzde beı ni.betinile· 
.dit. 

Netice şudur: 1929 senesindenberi 
her memleket gibi bizim de tİcaretimİ>ı 
azalıyor. Fakat dünya vasatisi olan 
Üçte bire inmemiıtir. Bu noktadan 
dünya vasatiıinden iyi olduğumuz gİ· 
hi, 1933 senesi :zarfındaki aukutun an• 
tak yüzde beş olma11 noktasından da 
dünya vaaatisinden iyi vaziyetteyiz. 

Acaba buhran geçiyor mu? Bu ıua0 

le cevap vermek için ıunu hatırda tut• 
ınak lazmıdu ki eğer buhranın geçi. 
ıi eski mübadelenin gerek hacim ve ge
rek kıymet itibarile ve gerek mübade· 
le edilen eıyarun mahiyeti itiharile eı· 
ki haline ircaı demeiı: İıle, bu buhran 
biç bir zaman geçmiyeoektir. Artık .,.. 
ki vaziyete avdet mevzuu bahiı bile de· 
ği]dir ve olm..,,.lıdır. 

lktnadi buhran, .-eçici bir vaziyet 
değil, dünyanın yeni iktısat ıartlarına 
Uyma11drr. Eıki ıartlar altında bazı 
bıemlelıetler münhasıran ziraat ile met· 
culdüler. Bazı memleketler sanayi ile, 
ziraat memleketleri sanayi memleket • 
!erine İptidai madde yeti!tiriyordu. Sa· 
nayi memleketleri de bu iptidai mad. 
deyi itler ve iflenmiş qya halinde zi. 
raat memleketlerine ihraç ederdi. 19 
tıııeu Mır, hatta harbi umumiye kadar 
beynelmilel mübadele bu tekilde cere• 
Yan ediyordu. 

Harp bu vaziyeti alt üst etmittir. 
Çünkü ziraat memleketleri bu vazi • 
Yette iıti.nar edildiklerini anladılar. 
8öyıe bir ait.temin yürümesi için ziraat 
"'iiteıebbiıi ve itçisi ile sanayi müte· 
teılıb>ai ve iıçisi arasında bir ahenk le· 

·tnin edilmek lizmıdı. Halbuki vaziyet 
:tiraat memleketlerinin aleyhine tecelli 
ediyordu. Ziraat m-leketi bin bir 
trrii§kiilit ile mahsullerini yetittirir. Az 
Para ile şalar ve mukabilinde mamul eş· 
Yayi pahalı fiyatlara •atın alırdı. Bu· 
nun neticesi JU olmuıtu ki ziraat mem· 
!~etlerinin yaşayıJ seviyesi a,ağı kal
d!. Diğer taraltan ziraat memleketJeri
nın lıayat seviyesi yükseldi ve nüfus. 
ları arttı. Sonra müdafaa noktasından 
:tİraat memleketleri zayıf vaziyette kat. 
dı!ar. 

Bunun İçindir ki harp içinde ziraat 
llıenıl'*etlerinin sanayitqmesi hareke
ti -.ıa..ır. lh cereyan harp~en ıon~a 
~ devam etmiıtir. Himaye ile t<;ıvı~ 
ıle her meml'*et ıanayİ bayatını ınl<ı: 
taf ettirmdı yolunu tuttu. San~yı 
lllemleketleri de bu harekete karşı zı • 
r~atlepneğe çalışmak i4e mukabele. et· 

' tıler. Ziraat memleketlerinin ıanayıleş· 
rr.eıi, sanayi memleketlerinin ziraatleş
llıesi, beynelmilel mübadeleyi a:zalbnış· 
lı•. Bunun içindir ki ealri vaziyete ric'at 
'rtık mevzuubahis değildir. Hacim iti· 
ba~ile mübadele artsa dahi, mübadele 
•dılen eıyanın mahiyeti itibarile egk; 
!•kilde mübadele artık tarihe karış • 
~ı•tır. Mesela biz ,eker satın alıyor-

uk. Gelec'* ••neden itibaren bir kilo 
teker ithal etmiyeceğiz. Sonra cam 
-.c şişe, daha sonra pamuklu mensu • 
tat satın almıyacağız. Belki de ba
~ı ~İtaat ınalısullerini eskisi kadar meb· 
~ul. miktarda satrnryacağız. Fakat bu 
etıceye katlanmak lazımdrr. 

• Bununla beraber, memleketler ara· 
kın1daki eşya mübadelesinin büsbütün 

• !anası alda gelir şey değildir. Her 
~leketin diğer memleketten satın 
..._..,iı eıya olacaktır. Bir defa ik • 

;;;;:; layiha eski kanunun yerine geçecek plır. Bu mıktardan 16-17 milyon li- = 
;;;;:; tekilde hazırlanmıttır. Bu layiha ile ralığı muharrik kuvvet kullanmıyan -

teklif olunan baılıca değifiklikler fUD• müesseselere aittir. Teşviki sanayi ka = !ardır: nunundan faydalanmıyan müessesele- = = 1 - Şimdiye kadar ııinai müeuese- rin de muhanik kuvvet kullanıp kul- S 
- !erden yalnız kuvvei muharrike kul- lanrnadığına göre tefriki mümkündür. S = !ananlar vergi mükellefiyetine dahil· Bunlann istihsal kıymeti de 15 mil· = 

di. Yeni layiha kuvvei mubarrike kul- yon liradan fazladır kanunda kabQ) e-~ = lanmı7an ıinai müesseseleri de vergi. dilmiş olan muafiyet hadlerinden § 
;;; mevzuu saymııtır. Esaıen muharrik başka bütün müesseselerin vergiye = 

kuvvet kullanımyan sinai müesseıe· Moaliye Vekili Fuat Bey (Devamı 7 inci sahifede) E 
§if lllUlllllllllllllllllllllll lllllllUUUIUllUWIWIUlllllllUJJJUUUUUlllUWUUIUUllllllUllllllUUlllllllllllllll :nınıııınmunı111nıııııııııııımnnr1111111~ 

Meclis Reisimiz geldi j İzmir_:_ Kasaba 

Kazım Paşa Hazretler( bayram 
ertesi Ankaraga avdet edecekler 

Müzakereyi hükômet 
namına Saracoğlu 

Sükrü B. idare edecek 

Meclis Reisimizin 
Muhtelif meselelere 
Dair beyanatı 

Büyük Millet Mecliai Reiai Ki.znn 
Paıa Hazretleri dün valideleri Ha· 
nımefendi ile Ankaradan ıehrimize 
gelmiılerdir. P&fa Hazretleri ista .. 
yonda Vali muavini Ali Riza Beyle 
vilayet erkanı merkez kumandanı 
Fehmi Paıa, Sadullah Bey ve tehri· 
nıizde bulunan mebuslar tarafından 
karşılanmışlardır, bir müfreze polia 
resmi seli.mı ifa etmi~tir. 

Kazım Pata, Çankaya motoriyle 
Dolmabahçe sarayı nhtmıına çıkmıı· 
lar ve saraydaki dairelerinde bir 
müddet istirahat ettikten sonra, vali .. 
delerinin misafir olacak1an birader· 
leri Hacı Hüseyin Beyin Nişanla· 
şındaki evlerine gitnıişlerdir. Paşa 
Hazretleri, şehrimizde kalacaklan 
müddet zarfında Tokatliyan otelinde 
oturacaklarından akşam ü~eri otele 
gitmişlerdir. Bayram erteai Ankara
ya döneceklerdir. 

Pata Hazretleri dün bizi kııbul e
derek sorduğumuz aüallere cevaben 
bazı beyanatta bulunmuşlardır. Bü
yük Millet Meclisinin Bayramdan 
aonraki faaliyeti hakkında ao.-duğu· 
muz ıüale cevaben demişlerdir ki: 

- Meclis 31 Martta tekrar top· 
lanarak mewisine ba,lıyacaktır. 
Meclisin bu defa meşgul olacağı 
başlıca işler meyanında 193i büt
fesi ile yenı' varidat kanunları 
vardır. Bu meyanda Buğdayı ko· 
rum~ kanunu da müzakere edile· ı 
cektır. Bu kanun ile, ekmeğin kilo 

lim. farldan <lolay•ile bir memlekette 
yetışen haıka memleketlerde yetiş • 
mez. Sonra ba:zı sanayi memleketlerinin 
mamulatı istihsal masraflarının fazla· 
lığı ve yahut diğer mütenevvi sebep
lerle başka memleketler tarafından İ· 
mal edilemez. Bu vaziyetlerde müba· 
dele daima devam edeccl<tir. Bugnükü 
vaziyet her Lalde normal değildir. Harp 
sonrası iktıs.at dünyası henüz yeni 
şartlara uymamıştır. Fakat bu uy • 
ma hareketi inkişaf ed:p te normal va· 
ziyet teessüs ettiğinde harp sonrası 
normalinin harpten evvelki normalden 
çok farklı olacağı ıııikardrr. 

Ahmet ŞOK.RO 

ı 

K~m Ptqa Hazretlerinin tefrİ/lerine 
ait intiba 

hlrıdan alınacak bir kuru, resim 
lkuirıeye ait değildir. Bu verğiden 
elde edilecek vartdat müstah.ilin 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

-
ANKARA, 23 (Telefonla) - lzmir 

Kasaba hattını iıleten 

tirket batım devle 
taraiından miiıayaaı 
için lıükıllndle rcü 
zakereye ei1irnek ü 
zere •al&biyetli mii 
messillerini tayin el 
mİitİr. mümeMille 
31 mart cumartes 
giinü Ankarada bulu 
na<:aklardır. Mii:zake 
reyi hükQmetimi:z na 
mına Adliye vekil 
Saraç oğfo Şükri. 
Bey i<lare edecektir. 
Şükrü Beye refakat e · 
clecek teknisi,.enler 
aynca lıararlaıacak · 

Saraç oğlu 
Şükrü Bey 

trr. N aiia vekil eti müzakere için li. • 
zmı ııeten hazırlıkları ikmal etmiıtir • 

11111'!1 ........................................ . 

Ey Türk ibret al! 
Türkiyedeki ecnebi bankaların 
ve şirketlerin kullandıkları me
mur ve müstahdem listesi şudur: 
BANKALARDA: 
10 ecnebi bankada: 97 hakiki Türk, 157 gayrı hakiki Türk, 
253 ecnebi - Y ekiin: 508. Bu bankaların kullandıkları hakiki 
Türk nisbeti <;~ 19 dur. Ve bu hakiki Türklerin o/o60 ı kapıcı 
uşak, o/o 40 ı maaşlı memurdur. Maaşları umumi yekiinun 
% 11 ini teşkil eder. 

Ecnebilerin o/c 3 ü müstahdem, c:-'0 97 si memurdur. 

Maaş vasatisi: 
Türklerde ':memurların 
Ecnebilerde : ,, 
Gayri Türklerde: ,, 

ŞiRKETLERDE: 

65 lira 
350 " 
110 " 

müstahdeminirı 35 lira 
" 13 ,, 

" 55 ,, 

79 ecnebi şirkette : 707 hakiki Türk, 443 gayri hakiki Türk, 450 
ecrıebi, yekün 1600. 
Türklerin % 70 i amele ve müstahdem, % 30 u memur. 
Gayri hakiki Türklerin% 12 isi amele% 88 i memur. 
Ecrıebilerin : o/o 3 ü müstahdem % 97 si memur. 

Maaş vasatisi: 
Türklerde : 
Ecnebilerde : 
Gayri Türklerde: 

memurların 70 lira 
,, 
,, 

170 " 
80 ,, 

amelenirı 30 lira 

" .. 110 ,, 
65 ,, 

İşte ey Türk, ibret gözüyle bak ve oku! 
Türkiyede ecnebi şirketlerde çalııan 

Türklerin nisbeti ve aldıkları maaş budur! 
(Ecnebi şirketlerde çalışan Türk memurları dün aralarında bir 
içtima yapmışlardır. Bu içtimaın tafsilatı ikinci sahifemi:uledir.) 

~ ...................................... ... 

Abdülhak Hamidin ve Saı"i Paşa zadenin mektupları 
Dün üniveraite konferans salonunda 

Türklük ve Türk edebiyatının iki bü· 
y;ik siması, Namık Kemal 'Ve Ziya Gök· 
alp'ın büyük hatıralan bir ihtilalle 
taziz edileli. 

Milli Tütk Talebe Birlifiııin tertip 
• ettiği bu büyük ölüler ııünü bütün Türir 
gençliği ve münevver kütleyi üniver • 
site konferans ıalonuna toplamıflı. 

Üniversite rektörü Neıet öıiıer bey• 
le &air profesörler -.e davetliler de ha
zır bulunmakta idi. 

ihtifale Namık Kemal ve Ziya Gök. 
alp'ın bittr fotoğnıfilerinin Gui Haz· 
retlerinin remnlerinin altına alkıılar •· 
rMmda uılmasile baılandı ve bunu 
müteaı.ip ..,ı.ir bandow iıtiklil marıı· 
nı çalarak merasim açUdı. 

Mart dinlendikten wnra kürsüye 
celen, Talebe birliği nqriyat bürosun· 
claıı Bahaıdir Bey, yeni Türle: inkılap ha· 
yatmm lıalk ve millet bikimiyetine da· 
ymıan mea'ut bünye.inden bahisle, mil
let 'Ve memleket yolunda ferqatle ça • 
LfllllJ olan Ulutan anmanın sençliğe 
diiten bir borç olduğunu söyl<rmlı, Na-

-
lmıail Habip Bey nutuk 

irat ederken •. 

mık Kemal ve Ziya Gökalpın büyük· 
lüğünli anlatmııtır. 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Üç kasa hırsızı yakalandı 

Beşiktaş icra daıresinin 
kasasını soyacaklardı 

Yukardan sıra lıe: 
2 - Polis müdürü 

1 - Kasa hır sızlannın kallandıkları 'iiletler; 
bizzat kasayı tetkik ed1yor; 3 - Vç hırsız yaka. 

landıktarı sonra ..• 

Evvelki akıarn Beşiktaf İcra dai • Vak'a ıöyle olmuıtur: Sabıkalı hl1' 
resinin kasuını soymak iıtiyen üç eızlardan Cemil namında bir ıabn pol 
hınız çürmü methut halinde yaka • se müracaat ederek, kasa hırsızla • 

l-'•-nmı~_ftır_. ___ __,,,,,,,,.,...-=-=--------(_D_e_va~mı--_6_ı_nc_ı_s_a_h_if_ed~=~)---~ 

1 Dünkü maçlar 
Beşiktaş Beykozla berabere kaldı, 

yendi İstan bulspor Vefayı 
Bu aene Istanbul birinci küıne lik 

maçlannı takip eden sporcular, ilk 
görünütte, insana aykırı g1!1en netice 
ler karıııunda §a.şırıp duruyorlar. Dün 
Beşiktatın Beykozla 3 • 3 berabere 
kalıtı ve lstanbulsporun Vefa • Kum-

kapıya 1 • 2 yenilişi de bu ıatır!ıcı 
neticelcrdendir. Bundan evvel de mc 
sela Fenerbahçeyle berabere kalan 
Beykozun lstanbulspora 7 • O mağ
lôp oluşu, Fener birinci taknnını ye· 

.(Devamı 5 inci sahifede) 



1 

2 

NA KALE! 
Yazan: Amiral Sir Roger Keyes -------

Beş tahtelbahirden yalnız biri 
Boğazdan geçebiliyor! 

Amiral Guebratte 30 nisanda 
Fran&ızların "Joule" tahtelbahiri
nin Boğazı geçmeğe tetebbüs ede
ceğini Amirala bildirmişti. Tahtel
bah ;r süvarisi bizim tahtelbabiri
mizle tetriki hareket etmek ve on
larla her gece telsizle muhabere et 
mek için alıkonulan bir İngiliz muh 
ribi temasını temin etmek hususun
da talimat almak üzere bana mü· 
racaı\t edecekti. 

Bir~ok bahr"yeli yetittirmit müm 
taz bır ruayyalist F raıuız ailesine 
mensup olan genç auvarinin şevk 
ve gayreti pek ho,uma gitti. Ken
disine muvaffakıyet temenni et
tim. Fakat ne yazık ki "Joule" tah 
telbab'ri birkaç saat ronra Kefez 
tor11il tarlasmda kayboldu. 

Ikisi Fransız, üçü İngiliz olmak 
üzere bet tahtelbahir Marmaraya 
geçmeğe teşebbüs etmitti. Bunlar
dan yalnız kaymakam E. C. Boyle' 
in kumandası altında bulunan E. 
14 tahtelbahiri batmaktan kurtul
du. 

E. 14 tahtelbahirini merakla. bek 
liyt>rduk. N ha.yet tabtelbabir yir· 
mi bır günlük bir seferden sonra 
Boğazın methalinde görünclü. Tah
telbahiri ilk selamhyan bir F ra.n
ı;rz zırhlıH oldu. Geminin tayfası 
tahtelbahiri "Hurra" avazeleri ile 
kar,ıladılar. Tahtelbahir derhal 
1mtoz'da bulunan "Lord Nelwn" 
zırhlısına aitti. Ora.da. E. 11 tahtel
bahirinin kumandanı kayma.kam 
Nasmith Boyle'den havadis bekli
yordu. 

lki tahtelbahir süvarisi o akt"m 
Amiralle birlikte yemek yediler. 

Boyle'in rıade bir lisa.nla &nlatb
ğı menkibe bizi heyecan içinde 
bıraktı. O zaman eğer hepimiz ya
pacağımız İfİ, bu iki cesur tahtel
bahircinin zihniyeti ve haleti ruhi
yesile kartılamıt olsaydık Marma
rarun bize kapalı kalmıyacağma 
kuvvetle iman ettim. 

Boyle, tahtelbahirinin Boğazlu
Clan da denizin sathında geçtiğini 
ve Sova.nderede bir projektör tara 
fından görülünce dalmıya mecbur 
olduğunu söyledi. Tahtelbahir Ke
fez torpil tarlasının 90 k&dem al
tından geçınif ve nihayet Kilidil
bahre b :r mil kadar yaklattığına 
ve ortalığın kafi derecede aydın
landığına hükmedince top ateşine 
ve torpil tehlikesine ehemmiyet 
vermiyerek priskop aynası ianeıi
le Boğazı geçmek üzere 22 kadem 
irtifaa yükaelınitti. ' 

Canakkaleden açılınca Boyle 

yoluna devam etmif, bu suretle So
vanderede battığı andan itibaren 
&;Itı saat sonra Gelibolu'ya gelmit
tı. Orada bulunan birkaç küçük 
geıni ısrarla E 14 tabtelbahirin" a
rıyorlarmıf. Onun için tahtelbahir 
bataryalarını doldurmak üzere su
yun sathına çıkmakta çok mütkü· 
li.t çekmi,. 

T abtelbahirin sekiz torpilinden 
biri bozulup atef edilememif. Diğer 
bir torpilin bir nakliye gemınne 
çarptıP,ı halde patlamadığı görül
müş. lki torpil de hedefe isabet et
memi,. Diğer dört torp"le gelince 
Boyle bunlarla iki gambot, iki de 
nakliye gemisi vurmut. 

İkinci nakliye gemisi, Marmara
da gördüğü gemilerin hepsinden 
laakal bir misli daha büyük ve iki 
bacalı bir vapur im it; suvari bu ge 
mide ZOOO kadar asker bulunduğu
nu tabınin ediyordu; torpil gemiye 
çarptığı zama11 korkunç b"r infilak 
olm~, ve suvari birçok insanların 
ve tahta ve demir parçalarının <le
nize uçtuğunu gönnü,. Bu dört se
finenin de battığı ve büyük gemi
nin White Star kumpanyasının es
ki b~ vapuru olduğunu ve içinde 
bir top bataryası ile 6000 asker bu. 
lunduğunu ve bunlardan tek biri
nin bile kurtulamadığını timdi bi
liyoruz. 

O nazik zamanda. 6000 kitinin 
zıyaından zarfınazar, böyle toplan 
verdirilen telefatın ahvali manevi
ye üzerinde ne mülhit bir tesir ya
pacağı a.tiki.rdır. 

Mayn tehlikesi karfısıncla ••• 
Kanaatime göre Boyle'in muvaf 

fakıyetini, mayn tehlike-ıine kema
li cesaretle göğüs germes'ne ve Sa
pibir ve E. 15 tahtelbahirlerinin 
batmasına sebep olan aldatıcı akın
tılar arasında yolunu bulabilmek 
için sık sık periskop irtifaına çık
mıf olmasına borçlu idi. 

Nasmith, yemekten sonra, Boyle 
in tecrübeleri ve kendi şahsi, mes· 
!eki iktidar ve ehliyeti ve canlı mu
hayyilesi ile mücehhez olarak ha
reket etti. On altı saat sonra tahtel
bahir Marmara denizinin dibind., 
yatıyordu. Bunu takip eden 23 gün 
zarfında bu tahtelbah"r Türkleri 
epeyi korkuttu. 

O g~ Boyle'e Viktorya ralip 
ni~ verildiğini ve maiyetindeki 
zabitan ve efrada da nitanlar tev
zi edild · ğini itittik. 

* * * U. 21 Alman tahtelbahiri bize 
bir hayli eziyet vere dursun, bizim 
E. 11 tahtelbahirinin Marmara de
nizinde Iürtlleri epeyi dü,ündür
düğüne air Kaymakam Nasmith' 
ten haberler alıyordu. 

Naımith 7 haziran 1915 te çıka
geldiği zaman, Kaymakam E: f 
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HARİCİ HABERLER 
Arabiılanda 

• 
lbni Suut kuvvetleriyle 
Yemen imamının kuvvet-
leri arasında müsademeler 

••••••• 1 

LONDRA, 23. A.A. - Reuter ajan11nın öğrendiğine göre lbni 
Suut kuvvetleriyle Yemen imamı kuvvetleri araaında müsademeler ce

reyan etmektedir. 
Zannedildiğine göre iki memleket arasında harp vaziyeti, dün 

Mekkede netredilen ve veliahtın kumma.ndasında. bulunan lbni Suut 
kuvvetlerine, hali hazırda Yemen imamı kuvvetlerinin ellerinde bu
lunmakta olan mevzilerin i'galini emreden bir tebliğten sonra otoma
tik olarak hatla.mıtbr. 

~tavisky tahkikatı 
ilerledikçe! 
İki kişinin daha tevkif 

edilmesi muhtemel 
PARlS, 23. A.A. - StaYiski komisyo

nu, M.. Boyer'i d.inlemiı ve mümaileyh 
Staviski ile it hususundaki münasebet· 
leri hakkında izahat vermiştir. 
. ~ebuslardan M. Henriyo, Staviski ;. 

!flnın bqlangıcına müteallik bir takını 
vesikalar tevdi etmiştir. Bu vesikala<, 
1926 ve 1928 senelerine aittir. Bu ve>i· 
katar, bu ite kantmıt olan bir çok kim
seleri de dahili dava edecektir. Dinlen· 
n:ıe~ Üzre bulunan bu ıahıslardan iki ki· 
ıırun hm.en teYkif edilmesi muhtemel· 
dir • Tevkif edilıneleri beklenen bu eıbas 
Staviski davasını tehir ebnek için tıbbi 
ıehadetnameler, raporlar tanzim etmiı 
olan Doktör Vllfe ile Galmo'nun ölü
münden ene! Stavi•ki hesabına Guyan• 
da bulunmuı olan Şarl Eruyhe'dir. 

Komisyon, mahkemenin faaliyetini it· 
gill etmemek için tafsilat neıretınemit • 
tir. Pelı: muhteriz olan M. Hanriyo, ga. 
zetecilere beyanatta bulunarak komis
yon tarafmdan dinlenildikten sonra ad· 
tiye nazmna bir dosya tev-.!.i etmit oldu
ğunu ve bu doıyanın Staviski mesele
siyle Galmo'nun ağustos bidayetinde 
Guyanda zebirlenmeıi arasında bir mü
nasebet mevcut olduğunu göstermekte 
bulunduğunu söylemiştir. 

Galmo, gayen teşrii intihabatında nam· 
zet idi. Hatırlardadır ki yapı'an muha· 
keme neticeainde Galmo işinde methal
dar olan eıhas tahliye edilmitti, 

İrlandada 
-<>---

Ayandan teşrii 
Kuvet alınıyor mu 

DUBLIN, 23 .A.A. - Üniforma ta§ın· 
maıının. memnuiyetine dair olan kanun 
layihasının serbest hüklimet ayan mecli· 
•i tarafından reddedilmesi ~erine M. c!e 
V alera, mebusan meclisine ayan mecli
sinin, teırü kuvvete malik bir meclis ola .. 
rak ortadan kaldmlmasmı natık bir ka· 
ııun layihası teYdi etmiştir. Muhalifler, 
bu liıyihanın tevdünin öııüne geçilmesini 
istemektedirler. Fakat mebusan meclisi, 
43 reye karıı 59 reyle bu layihanın tev
dii için hükümete mezuniyet vennİJtir. 

Fransada 

İtalyan gazeteleri 
Diyorlar ki: 
İtalya münferit vaziyete 

düşmekten korkmaz 
ROMA, 23. A.A. - lstefani bildiriyor: 
Gazeteler M. Musaolininin söylemi§ ol 

duğu nutkun ecnebi memleketlerde ha· 
ııl etmiı olduğu aksülameller hakkında· 
ki mütalaalarma devam etmektedirler. 

Stampa gazetesi, • bu aksülamellerin 
ecnebi meml"~ketlerin ltalyanın yalnız 
Fransa veya Almanyaya istinat etmek ser 
bestisine mıWk. olduğu zannında bulun
malanndan ileri gelmektedir, halbuki 
1 tal yanın müstakil bir siyaseti vardır 
ve ltalya, hiç bir deYletin pqine takıl· 
mıı değildir. balya, münferit vaziyete 
düımekten korkmaz ve kendisine teret· 
tüp edecek mesuliyetleri üzerine alması· 
nı bilir. 

Avusturya meselesinde Frasanın, İtal
yanın ve halta küçük itililfın menfaat· 
ler~in yekdiğerinin ayni olması bir te

' sadüf eıerid;r. 
ltalyMım seyahat arkadaşını değiıtir

meıi, dostluğunun emin olmadığı mana· 
sını tazammun etmez ..• Bizim istediği .. 
miz, ltalyanların çalışmak üzre büyük 
Afrika ve Asya kıtalarma ginneleridir. 
Arzumuz, bütün dünyanın "'ltluazzam par .. 
çalarHU bemen hemen· m~opol halinde 
ellerinde bulunduran hükiimellerin bize 
karşı dostane bir bis ile mütehaasiı ol· 
malandır. 

Bulgar bütçesinde 

57 Milyonluk 
Bir azalma var 

SOFY A, 23. A.A. - Bulcar aıan11 
bildiriyor : 

Bir nisanda ba§lty~cak olan 1934-35 
bütçe layihaamın mecliste müzakeresine 
batlanmııtır. Geçen bütçeye nazaran tak 
riben 57 .milyon bir azalma vardır. Ha· 
rici borçlar tediyatı çoğaltımı olduğun• 
dan hakiki azalma çok daha fazladır. 

Maliye nazın mecliste verdiği izahat
ta, 1931 den beri 600 milyondan fazla 
yeni varidat menbalan ihdas edilmit ol· 
masına rağmen bütçenin bir mil1ar azal
tılmış, olduğunu söyledikten sonra demiş 
tiı- ki : 

Yunanistanda grev 

Bütün taksi ve otobüler 
• 

. g~ev yaptılar 
'A'EJNA, 23 (Mülıyet) - Perşembe gününün sabahınclan itiba· 

ren bütün Yunanistancl~ ~mwni taksi ve otobüs grevi ilan olunmuf• 
tur. Greve sebep benzının pek fazla rüsuma tabi tutulması döşen
mİf yollardan otobüsleri'! ıızak!aştırılması, otobüslere müİettiş ola· 
rak bazı işe yaramıyan kımselerın tayini için münakaliiı nezaretinin 
tazyiki ve t~ksile~in seyrüseferine dair •on kanun mucibince İttihaz 
olunan tetlbırlerdır • 

Taksi ve otobüs teşkilatları tarafından münakalat nezareti müste
şarlığı nezdinde müteaclclit cle fa teşebbüsatta bulunulmuş ise de bü• 
tün bunlar semeresiz kalmıştır· G reıı nihayet ilan olunmuştur. 

Grevcilerin tevkifi hükiimet tarafından emrolunmuştur. Tevkil 
emri gece zabıta memurları ile greııciler arasında vukubulan müsa· 
demetlen sonra infaz edilmiştir. Bu müsacleme esnasında iki tara/ 
tan hayli yaralı varclır. 

talebemiz Zonguldağa giden 
. .Z.<?NG.ULDAK, 23. A.A· - Milli Türk talebe birliği azasıncları 

ellı kıfılık bır heyet seyalıat ve ziyaret makaadiyle bayramın birinci gü 
nü Zonguldağa gelerek Halkevind e misafir olacaklardır. Konaklarımı 
zı ağırlamak. için Halkevi hazırlıkl ::ıra başlamıştır. Genç üniversiteli/e
r~ bilhassa kömür ocakları ve memleketin sanayi tesisatı gösterilecek 
tir. 

Tünel ve Rıhtım şirketleri komiseri 
ANKARA, 23 (Telelonla) - lstanbul Tunel ve Rıhtım şirketleri 

komiseri ismet Niizım Bey Beyazıt vilayet mühendisliğine nakli ka· 
rarlaşmjf ve keyfiyeti Nafia vekaleti kenclisine bilclirmiştir. 

• 
Venizelos ita/gaga gidiyor 

ATINA, 23. A.A. - Seliinikten bildiriliyoT : Le Progre gazete
sinin yazdığına göre M. Venizelos bugünlerde ltalyaya hareket ede
cektir. Bu seyahate Venizelut tara /tarları büyük bir ehemmiyet atlet· 
mektedirler. 

Vali ve kayakçılar Bursada 
BURSA, 23. A·A. - Bayram tatilinden İstifqı/e suretiyle Ulu

Jağtla kı1 sporları yapmak üzere bugün 1ehrimi.ze lstanbul valisi Mu
hittin Bey refakatinde 40 kayakçı ;. ldi. 

Misafirler, Dağ ku~übü nam~na karvılanclılar. lstanbullu kayakçı· 
lar, derhal., Karabelde ımdat evınde kalmak üzere hareket ettiler. Ka· 
fileye Bwsal.ı kayakçılar refakat etmektedir. 

• 
lsviçre Maliye nazırının istifası 

LONDRA, 23. A.A. - lsviçree maliye nazırı M. Musi'nin istifası, 
buraya maliye mahalilinrle büyük bir tesir hasıl etmiştir. Mümailey· 
hin bukararının bau olduğu teessür, mümaileyhin bütçe muvazenesini 
tasarruf tedbirleriyle temin etmek lehinde bulunmus olmasından dola 
yı fazla olmu,tur. Burada M. Musinin istifası üzeri~e Bern hükumeti· 
nin mümaileyhin ütizam etmekte olduğu tedbirleri bırakarak enfilaa· 
yon usulüne müracaat edeceği söylenmektedir. 

Maamalih lsviçre hükıimetinin altın esasına sadık kalacağı hak
kındaki yeni beyanatı Lontlratla iyi karşılanmıştır. Burada lsviçre ha
zinesinin maruz bulunduğu müşkülat gizlenilmemekted"r. 

Bu müfkiiliit son iatikrazların akametile de sabit olmuştur. Esasen 
lsviçre frangının 1.587 de tutunma•ı ve berri Avrupanın diğer dövizle
rinin sağlamlığı M. Musinin istilıuının acil endişe tevlit etmiyec~ği 
söylenmektedir. 

b'r torpito gambotuna ateş açmıt
tı. 'Boyle o sırada periskopu bir se
ferde ancak birkaç saniye denizin 
aathında tutabildiğini, fakat dibe 
daldığı sıra.da bir ıu ıütununun 
ı;ambot direği irtifaına kadar yük· 
se 1 d ' ğini gördüğünü, onun için 
gambotu batırdığına hükmettiğini 
söyledi {filhakika bu hükmü bili.~ 
hare teeyyüt etti). 

Bütün mürettebatı Üe batan 
nakliye gemiri 

Boyle'i E. 14 le harekete mühey AdJ' d "h' "k d 
buldu. · ıye e mu ım mı tar a 

iki ıuvari o aktaın gene Amira
lm sofrasında buluştular. Nasmith 
bize mı>cera.sını anlattı. Bu sefer
den kendisi de son derece zevki. 
yap olmuftu; onun için ikinci bir 
sefer için adeta canatıyordu. 

tensikat isteniyor 
PARIS, 23. A.A. - Baıvekilin riyase

tinde içtima eden kabine, M. Cheronun 
hali hazırdaki vaziyet hakmda verdiği 
izahatı dinlemiıtir. M. Şeron bilhassa 
Yeni ve mühim bir takım tasarruflar te
min edecek ıekilde adliyede tensikat ic
rasına matuf bir proje tevdi edeceğini 
ıöylemittir. Bunu müteakip M. Bartu 
harici vaziyet hakkında izahat vermi~ 
tir. 

1930 dan beı-i milli varidat yan yarıya 
azalmı' ve şimdi yirmi milyardan aşağı 
dütmü~tür. Diğer taraftan balkın tediye 
ve istihlak kabiliyetinin azalması, ziraat I 
maddeleri fiyatının felaketli bir surette 
sukutu, harici ticaretin mühim bir suret• ı 
te tenaküsü yeni vergi.ter tarihini imkin· J 

su bale getirdiği gibi bütçede daha faz· 
la tasarruflar ya"lılması da umumi hiz
meti bozmak tehli:.-i arzedecektir. Suvari Nara bumunu dolatlık· 

tan sonra, vaziyetini teıpit edebil
mek üzere ara.sıra periskop irtifa
ına yükselerek 90 kadem 8.f"ğıdan (Bitmedi) 

Ecnebi şirketlerde çalışan 
Türk memurları kongresi 

Dünkü kongrede hazır bulunanlar .. 

Ecnebi ıirl<etlerde çalııan memur 
ve mü.ta!ıcı...nierin hukukunu muhafa
za ve müdafaa maksaclile tqekkül et· 
miş olan cemiyet dün öğleden sonra 
saat 14,30 da Beyoğlu halkevinde ilk 
heyeti umumiye içtimaını yapmııtır. 

Cemiyetin, teıekkülüne .ait olan res• 
mi muameleler bitirilmiş ve nıhaatna
mcsi de verilmiş olduğundan, dünkü 
ictimada aza biribirlerile tanı~ıılar 
ve cemiyetin maksat ve gayesi etrafın· 
da müd'"~lei efkarda bulunnıuşlardrr. 

Dünkü içtimaa cemiyetin ikinci rei ... 
'Sİ Loit Triyettio kumpanyası memur••· 
rından Nadir Bey riyaset etmiştir. Na
dir Bey cemiyetin maksadım izah e
d~rek, bunun içtimai ve ırhhi yardrm ... 
da bulunmd< ve Türkiyede faaliyette 
lulunan ecno" i tirketlerde çah-tan 
rlirk memurla '.'"ırun adedini çoğaltmak 
-., kabiliyetleri deı-ecesinde ilerleme
:ni ·temin e"nek olduğunu söylemi0, 

ve •el>eı>siz ve h:.lmz o!ara.ıı: i9ioden 

çılı;~l•'?'1ann haklarını korumak için 
;:'""Z~~ tef<llıbüslerde bulunacağını, 
~n enne münaıip müddetle mezu .. 

nı>:"t "e~k, . ıu1terden dönen genç• 
lenn vazifelenne iadelerini temin et .. 
mek, muayyen hizmet müddetini doıl • 
duran memurlara .tekaüt maaıı bağlan· 
ması veya taanınat verilmesi ve ara 
•ıra ınaatlanna zam yaptlmaıını temi. 
ne çalrtacağını söylemiıtir. 

Nadir Beyin izahabna göre ecnebi 
tirl<etlerde ç;ılııan memurların huku
kunu muhafaza için it kanununa bir 
madde ilavesi, ve battıi Türk tebaası
na haaredilmit olan sanatların ecnebi· 
ler tarafından yapılmaıını meneden 
kanuna da ecneı.i şirketlerde çalışan 
hademe gibi mÜştahdemler lehine de l 
bir madde ilavesi ic~p etmektedir. 

Cemiyet bunu temin için resmi ma .. 
kamlar .ne>ıdinde teıebbüşte bulunacak· 
tır. 

Bundan sonra Vefik Bey heyeca.nlı 

Siyam kralının ziyaretleri 
ROMA, 23. A.A. - Siyam Kral ... e Kra 

!içesi dün ıabah Saint Jean Latran mü
zesini ve öğleden sonra da Vatikan mü· 
zesin\ ziyaret etmiılerdir. 

Sarredaki naziler 
CENVRE, 23 .A.A. - Hanı ajan

undan : Sar bavz~sı iktisadi c.emiyeti, 
milletler cemiyetine bir istida göndenni• 
tir. · 

Cemiyet nazilerin Sar' da ';;karmakta 
olduklan türlü türlü manialardan, mÜf• 
l<ülleı-den, dehşet rejiminden ve hoyko
~.njdan ıikiyet ve milletler cemİ)'etinin 
ınü>.aberetini talep eylemektedir. 

bir nutuk söylemit, ecnebi ıiıicetler· 

de çalııan Türl<lerin, ecnebi memur· 
lann gördükleri işi gördükleri halde 
onlardan daha az maaş aldıklarına ita· 
ret etmiı ve cemiyetin buna mani ol • 
ması Iİlzım geldiğini söylenüftir. 

Vefik Bey: "Bilhassa buradan Av· 
r...,aya sey.ııat edecek olursanız, ıi· 
d.-ceğiniz memlekette aylıklı bir me
m..rtyet kabul etmiyeceğimize dair biz· 
den teminat alıyorlar hUbuki biz 
Tür~iyeye gelecek ecnebilerden böyl; 
temınat almadığımız gibi onlara bu • 
rada ayni iti gören Türklerden daha fa.e
la para almalarına müsamaha ediyo • 
ruz., demi~tir. 

Dünltü toplantı, cemiyet ınensup .. 
)arı arasında iyi bir intiba bırakmış, a .. 
za, bu yolda vaki olacak teşebhüıler
de idare heyetine müzabereMe ittifak 
etrrJş1erdir. 

Bütün meclis gruplan ınÜ~ıaillerinin 
müdabale•inden sonra, baıvekil M. Mu
ıanof, husuıi borçlara ait olan ye?' ka· 
nunun kredinin takviyesine pek zıyade 
hizmet ettiğini söyliyerek düıı alı:ıamki 
müzakereyi kapamıttD'. 

Başvekilin nutkundan sonra bütçe bi
rinci okunuıunda kabul edilmiıtir. 

Bir paraşutçü 
Yüzüncü defa tayyareden 

paraşütle düştü 
LENINGRAD, 23. A.A. - Meıhur pa 

rllJÜt müteha11111 Kaitanov. tayyareden 
yüzüncü defa olarak atlamııtir. Mümai
leyh son zamanlarda bir takım cenç pa• 
ratütçülerle birlikte bir kabili sevk ba
londan gece vakti müıterek bir atlama 
yapmııtır. Kaitanov , paratütünü topra
ğa pek yakın bir mesafede açmak ıure
tiyle 40 devamlı ıüt yapmıtbr. Mümai· 
leyh bu nevi ıütlerin bir rekorunu da te
ıiı etmi1tir. 

Müstemlekat konferansı 
PARIS, 23 .A.A. - Müatemlekat "" 

zırı M. Lava!, nezaretinin selihiyetleti 
hududu dahilinde bir müstemlekat kon
feransı toplamak fı"krini yeniden terviç 
etmeği düşüıunektedir. Bu konferana bü· 
kiimete ve parlamentoya gerek ana vata• 
nın ve gerek müstemlekiitın refahına 
medar olacak veoayayı bildirecektir. 

Feci bir tayyare kazası 
VlLADIVOSTOK, 23. A-A· - Aliou· 

toursk'a ~ıkn· ak isteyen iki. tayyare, 15 
metre İrtifada glllebe çalınması kabil ol• 
ıruy:ın bir hava ceryanına rast gelmitler 
ve düımüş!eı·dir. Tayyareler hasara uğ .. 
ramıı ise de i"indekilere bir §CY olmamıı· 
ta. 

Yetil Hilal gençlik teşkilatı olan 
Türkiye içki aleyhtarlan cenc;ler ce· 
miyeti senelik kongrelerini dün aa· 
bah lstanbul HalkeYinde yapmıtlar· 
dır. 

içtimada Yetil Hilal merkez heye 
ti azaları da. bulunmakta idi. • 

Kongreyi cemiyetin reisi Dr. Fah· 
rettin Kerim Bey açtı. Kongre açıl!n· 
ca gençler, orkestra ile birlik~e ·~~
lal ve bunu müteakip te Yeııl Hılal 
martını söylediler. . .• 

Fahrettin Kerim Bey Yetıl J:lılal· 
in gençlik meaaisinden bahaettikten 
sonra, okunacak rapo~ c.~çle~ t":: 
rafından iyi tenkit ed~lınes~nı, çunku 
tenkidin muYaffakiyetm bır ıım ol-
duğunu aöylemittir· , •. 

Bundan sonra umum• katıp Veci. 
bi Münir Bey ..,.,elik raporu okumu,. 
tur Raporda Cemiyete yeniden 327 
az~ kaydedildiği, muhtelif yerlerde 

Bir Amerikan tayyaresi \ 
düştü 

LIMA, 23. A.A. - Amerika hattına 
, mensup bir tayyare, hareket ederken 
düımü~tür. Pilot da dahil oldllğu halde 
üç kiti ölmüıtür. Şilinin Vaıington sefi· 
ri M. Turiko ağır surette yaralanrnııtır. 
Diğer on bir yolcu IM;Teler içinde ka]. 

mıılardır. 

Japonyadaki yangın 
TOKYO, 23 .A.A. - Okaydo adası 

yaliıi, Hakodate şehrinde çıkan yanım 
esnasında 660 kitinin öldüğünü ve 460 
ki1inin yaralandığını bildirmi•!'r. 

BilUmum resmi binalar ve : I 000 ev 
harup olmustur. 92.000 kiti melceıiz kal
mıştır. 

halka konferanslar venldıği kır ge
zintileri yapddıiı, temail kol~ vücude 
getiı:i~~iği, ". ~ıil Hilal martının beste 
lendigı ve dıger faaliyetler zikredili· 
yordu. 

Bundan ıonra vezne raporu okun -
rn~ş, ~e .Cemiyetin mali vaziyeti izah 
~dı~~tır. Bu rapora göre cemiyet 
ııte~ıgı tarzda propaganda yapama
maktadır. 
, Raporlar münakata ediıımt· 

tir. Tenkitler arasında şunlar 
vardır: içki aleyhinde film getirilme 
si İçin maarif vekaletinden ricada bu
lunulmaaı, köylülere telkinatta bulu
nulmaaı, afiıler yapııtnılmuı, lokan· 
talanla rakının y&J1ak edilmesi, açık 
ha.va gezintilerinin çoğaltılması .. 

Bundan sonra büyüklere aayğı tel 
gra.flan çekilmesine karar verihnit 
ve idare intihabı yapıldıktan sonr• 
kongre bitirilmittir. 

Amerikada taksi şoförler . 
grevı 

NEVYORK, 23. A.A. - Grev yapa" 
talui şoförleri dün akıam yine tezahür• 
ta bulunmuşlar ve gre~ yapmıyan toföf\ 
lere fena muamele etmişlerdir. Muhtelif 
yerleı-de elliden fazla taksi hasara uğıW 
mı~tır. 

4 milyon cilt kitaplık 
kütüphane 

SVERDLOVSK, 23 (A.A.) -
Dört milyon cilt lcitabı ihtiva 
edecek ol:ın yeni kütüphane • 
nin inşasına başlanıhnııtır. ;t...•itüphıw.ne
niu yani batında okuma odaları, konfe-
ranc, konser ve resim ıalonları buluna" 
caktır 



lfm:Lm:a\JI 
Silik para hikayesi 

- Ha-,tanın Yazı•• -

Gün görmüt adamlar insana 
ibret alacak hikayeler, vakalar an 
latırlar. Y -.lı batlı ve hot sohbet 
insanlarla görütmesini onun için 
severim. Vakıa bunların içinde bir 
az çenesi düşenleri, bir anlatbğını 
bil' kaç gün fasıla ile tekrar eden
leri bulunur amma, arbk bunu da 
}'ı\flarının ilerlemit olmasına ba
ğıflar geçerim. 

Asmaalbnda Hacı Fethi Efen
dt isminde bir baba dostum var
dır. Yatı altmıtı çoktan geçmif, 
beyaz sakallı ve güzel yüzlü bir 
tüccardır. Zeytinyağı, sabun gibi 
Asmaalb malları satar. Toptancı
<lır. Süleymaniye taraflarında bir 
evi ve lç Erenköyünde de bir köş 
kü vardır. Torunlannı okpmıf 
mes'ut bir adamdır. Allah nazar
dan saklasın. 

Geçenlerde ziyaret için dükka
nına gitmittim. Her zamanki gibi 
beni hot kabul etti. Çay ısmarladı. 
Hatti yazıhinesinin alt gözünden 
bir de anasonlu gevrek çıkarıp 
verdi. Güzel güzel konuftuk. itler 
den, mallardan, havadan, sudan, 
bu ıene portakalların ektiliğin
den, kömür, odun fiatlerinden 
bahsettik. Bazı yeni haberler hak
kında laf ettiğim zaman ademi 
maliimat beyan etti. Gazetelerin 
yazdığını söyledim: 

- Gazete okuınıyorum, dedi. 
Sebebini sordum. 
- Tesadüf! Cevabını verdi. 

Biz böylece görütürken içeri bir 
mü9teri girdi.. B:Imem ne kadar 
sabun aldı. Para alıt veriti sırasın 
da Hacı Fethi Efendinin verdiği 
ufaklıklar içinde bir çeyrek mi, on 
kunıtluk mu müfterinin botuna 
gitmedi. 

- Şunu değittirin. Pek silik! 
Dedi.. Hacı Fethi Efendi hemen 
parayı aldı: 

- Allah ekıik etmesin Beye
fendi! Paranın ıiliği olur mu hiç?. 

Diyerek bir batkasını verdik
ten ve mütteriyi böylece memnun 
ettikten sonra dedi ki: 

- Kırk sene~ ki; silik para 
lakırdısını etmedım ve s!lik para 
verdikleri zaman bir başkasını a
lamazsam hiç ses çıkarmam. 

-Neden? 
- Çünkü; vaktiyle bu yüzden 

bir vakaya tahit olmuttum. Size 
anlatayım: 

Genç idim. Gene Asmaalbnda 
Hüseyin Efendi isminde birinin 
dükkanında çırak olarak çalışıyor 
dum. Ramazandan bir iki gün 
evvel, berkesin erzak düzdüğü sı
ralarda dükkana bir müfteri gel
di. Alıt verit etti ve bedelini meci 
diye çeyreği ve ufaldık olarak tes 
'riye etmtek iatedi. Uatam Hüse
yin Efendi müfterinin verdiği çey 
reklerden birini beğenmedi. Ben 
de gördüm, hakikaten para pek si 
likidi. 

- Beyefendi! Şu çeyreği de-
ğiftirir misiniz? 

-Neden? 
- Biraz bozuk ta. ... 
- Ne? .. Seni edepsiz herıt se-

ni. Sen Şevketmeap Efendimiz'n 
Üzerinde turası olan paraya haka
ret ediyorsun ha! 

- Efendim, turaya bir feY söy 
leıniyorum. Li.kin para bozuk .. 

- Hala söyliyor hain herif! 
Ben ,imdi sana götteririın. .. 

Bu adam habrımda kaldığına 
göre uzun ve kırmızı fesli, sakalı 
bıyığı boyalı, kalıplı kıyafetli biri
•i idi. Derhal teli.fla oradan uzak
lattı ve bir saat sonra bir takım a
damlar dükkana geldiler ve bi
zim ustayı alıp götürdüler ... 

Adamcağız harıl harıl: 
- Efendiın, fena bir fey deme 

dim. Para biraz bozuktu. Değit
tir. Dedim .. 

Tamam kırk bet gün adamdan 
haber alamadık. Kırk bet gün son 
ra korkudan benzi uçmuş, eli aya 
ğı titrek, bitap bir halde .d~~ana 
döndü ve bu çeyrek bahsını kımse 
ye açmadı. 

Yakadan ancak altı ay sonra 
ınacerayı öğrendim.. Hüsnü. Efe~~ 
diyi evvela Zaptiye nezaretme go 
türmüaler. Orada b'.r istnitak et
ınişler; 

Adamcağız bermutat: 
- Efendim, bir müşteri bana 

bir silik çeyrek verdi. Ben de bu 
Para bozuk değiştiriniz! Dedim .. 
Sözünü tekrar etmif .. 

On gün kadar orada kalmış; 
&abah aktam sopa yemiş. Oradan 
Beş ' ktatta Hasanpaşa karakoluna 
gitmiş .. Orada da iı .tintak edilmiş. 
Ayni sözü orada tekrarlamış .. Fa
kat bu sözleri söyledikçe istiktak 
edenlerin gözü faltatı gibi açı1ıyor 
ııı.u,. Orada da dövmüşler. Niha
Yet Yıldıza sevketm'sler. Orada 
da istintak edilmiş. Lakin bu sefer 
bizim ustanın aklı başına gelmiş. 
!>araya 18.f ettikçe işin büyümekte 
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ŞEHiR HABERLER.I 
Cemal Nadirin 
Karikatür sergisi 

J· 1 ~lf; --
Dün yüzlerce takdirkar 

sergiyi gezdi 
Karikatürist Cemal Nadir Beyin 

k&rikatür sergisi dün saat beıte Hal
kevi Güzel sanatlar ıubesinde açıldı. 
Serginin açıl~mda bulunan yüzler 
ce kiti Cemal Nadirin karikatürdeki 
kudretini ve onu sevenlerin çokluğu
nu göateriyordu. 

Sergi açılına.dan evvel Re,;am Nu 
nıllah Cemal Bey tarafından karika
türcülük hakkında bir konferans ve
rildi. Bizde karikatür ve Cemal Na
dirin bundaki muvaffakiyetinden ve 
karikatürün tarihçesinden bahseden 
Nurullah Cemal Beyin konferansın
dan sonra Halkevi reisi Ali Rıza Bey 
Cemal Nadirden ve çizgilerinin kuv
vetli ifadelerinden bahsederek mu
vaffakiyetler temennisiyle sergiyi aç 
tı .. 

Sergi dün geç vakte kadar yÜzler 
ce kiti tarafından getirihniıtir. Sergi
de 300 e yakın karikatür vardır. Dün 
kü kü§&t resminde hazır bulunanlar
dan ve göıterilen alakadan Cemal 
Nadirin sergi.inin halk Üzerinde bü· 
yük bir tesir ve alaka uyandırdığı gö 
riilmekte idi. 

BELEDiYEDE 

Noksan ölçüler 
Kullananlar Müddeiumu
miliğe tevdi edilecekler 

Esnafın kullandığı ölçülerden nolc
aan olarak elde edilenlerin belediye za
bıtası tarııfmdan müsadere edilerek 
ölçüler müfettiıliğine gönderiliyor. 

Dahiliye vekaletinden ncılı:san ölçü
lerin ölçüler müfettitliğine değil, müd
cleiumım.iliğe verilıneoi için İcap eden
lere emir verilmittir. 

Tozkoparanın tezleri 
Şifhane yokuşundan tepesindeki Toz 

koparan caddesinin malfım toz fırtına
sının önüne geçmek üzere katranlattı .. 
nlması takarrür etrni~tir. 

Sur haricindeki kablo 
Sur haricinde yeniden yaptırnnak • 

ta olan büyÜk caddenin T opkapı kn
mmda tam yol ortasında bulunan elek
trik muhavvele merkezi ile elektrik 
kablosunu değiştirmek ıaz.n geldiğin
den buradaki kablo sökülerek yolun 
kenarına alınmağa başlanmııtır. 

Hileli yağlar 
Bazı köylülerin piyasaya getirdikle

ri ve halis tereyağı diye aattıklan 
yağlardan alınan nümuneler tahlil etti
rilmİ1, bunlann kll!Tfılı: ve bileli ol -. 
cluldarı anlapbmfhı'. Belediye bu ka
bil yağlann ıatışını menedecektir. 

EKONOMi 

Türkiye - ltalya ticaret 
mukavelesi 

ltalyan ticaret mümessili eVYelki gün 
Ankaraya hareket etıniıtir. Alı""n ma· 
lümata göre ticaret mümessili, Türkiye
ltalya arasındaki ticaret muahedesi mc
ıelesile alakadarlarla temas edecekti " 

~ahsubu yapılan kontenjaı .• ar 
T akıim olunan kontenjanların azlığı 

dolayısiyle gümrükten çekilmesi gecik
tirilen etyıılara ait kontenjanlar, beyan
namelerden tenz.il ve gümrükler umum 
müdürlüğüne iade o!unmıyarak bir beyan 
name üzerinde yapılan mahsubun aynen 
bırakılı-.ı ve bu suretle o beyanname
nin hissesine daha sonra isabet eden 
kontenjanların da mahsubu ile beyanna
me muhleviyabrun kıunıen veya tamamen 
gümrükten geçirilebilecek bir hale gel- 1 

meaine müsaade olunması gümrüklere 1 

tamim edilmitti. Bu kabil mahsubu yapı
lan kontenjanların, mahsup edildiği dev
re hitam bulsa Jabi istirdadı cihetirıe ıcit 
mek doğru olmıyacağmdan tatbikatta , 
ona göre muamele iyfası gümrükler u- ı 
m?~ müdürlüğünce yeniden tamim edil-
mıttır. 1 

olduğunu anlamıt, Yıldızda şu ifa 
deyi vermif: 

- Efendim! B'r müşteri geldi. 
Şu kadar yüz kuruşluk mal aldı. 
Parasını hep çeyrek, ikilik, kurut 
gibi ufaklık olarak vermek istedi. 
Ben de bu kadar bozuk para ala
mam, dedim. Yoksa Şevkebneap 
Efendimizin üstünde turası olan 
paraya hiç bozuk demeye benim 
di! ;m varır mı? .. 

- Demek, para bozuk deme
din. Bozuk para dedin, öyle mi?. 

- Evet efendim.! Çocukları
ının ölüsünü öpeyim ki; böyle de
dim ... 

Kurban bayramına lıazırlık 
. Her sene olduğu gibi bu sene de Kurban bayranu İstanbulun çeh

resı~de hususiyetini gösterdi. Sop günlerde hemen her meydanda, her 
camı avlusunda kurbanlık koyun sürüleri ve etrafında toplanan alıcı
lar göze çarpıyor. 

Caddelerde sık, sık hamalların aırbnda giden koyunlar görülüyor. 
Bu sene kurban fiatleri o kadar ucuzdur ki, alakadarların iddiaları
na g~re hiç bir sene bu kadar dütük olmamışbr. Kurban fiatleri 
bet !ıradan batlamakta, bazı hususi beslenen koyunlar 20 liraya ka
dar satılmaktadır. 

.M!"amafih bu ıene kurbanlık koyun sahtı çok azdır. Kurban kes
mek ıatıyenler, daha ziyade bedelini Tayyare Cemiyetine vermeği 
tercih ebnektedirler. Şimdiye kadar Tayyare Cemiyetine yüzlerce 
kurban bedeli verilınittir. 

Dün DarüfFlaka talebe1r, :nden -:··ekkep ~ bir ttilebe grupa vapurla 
Mudanyaya müteveccih~n hareJ.-• etmiştir. Darünafakalılar bayramı 

Bur11ada gefırecekelr ve b ':"am ertesi sehrimı'ze 
avdet edeceklerdir.. • 

Vali Borsaya gitti 
Vali ve Belediye reisi Muhittin 

Bey, reiıi bulunduğu Dağ sporları 
klübü tarafından bayramda Uludağa 
tertip edilen kayak tenezzühüne itti 
rak etmek üzere, dün aabah aileıile 
birlikte Buraaya gitmiıtir. 

İbrahim Tali Bey 
ikinci umumi müfettit lbrabim Ta-

f 

!!,;~: dün Ankaradan tehrimize gel-

Roman y aJı talebe geliyor 
Bu hafta İçinde ıehrimize Roman

yalı talebe gelecektir. 

,------·---------------~ 
Biz böyle düşünüyoruz, 

Siz acaba ne dersiniz? 
Bugün şehrimize gelen bir 

seyyah, Türkiyenin res'm ale
mini görmek, tetkik etmek iste· 
se veya nesliati kendinden ev
vel gelmişlerin eserlerini etüt 
etmek arzu ellle, bunların hiç 
birin'n Türk r.,.minin terakki 
ve inkişaf 11afahatını, tarihini 
öğrenebilme-ine imkan yoktur. 
Çünkü bu hususu temin edebi-
lecek bir "galeri" miz yoktur. 
Gerçi remıin Türkiyede elli se
nelik bir ma;r;isi vardır. Bu elli 
sene içinde çok çal11ılmış, çok 
eserler vücutle getirilmiştir. Fa 
kat bu g~ip geçen . nesillerin 
mahsullennden ortada JÖyle 
toplu b'r meşher kalmamı,tır. 
Sergiler açılıp kapanmış, beledi 
yeler bu 11ergilerde teşhir olu
nan eserlerden bir çoklarını a
vuç dolunı para sar/ederek sa
hn almı1 ve bunlar şuraya, bu
raya dağıhlmıştır. 

Bunlardan bQfka elimiule 
gerek kopya ve gerek asil ola
rak bir çok ecnebi ressamla~ı
nın da eserleri vardır. Bunlar
dan bir kumı Askeri müzede 
bir kısım mühimmi de Ankara: 
da Etnografya Müze11inde bu
lunmaktadır. 

gibi ba;r;ı ressam/aı ın eserlerı 
mevcuttur. 

Diğer taraftan lstanbul V<! 

Ankara belediyesinin, Maarif 
Vekaletinin sahn aldığı b'r çok 
tablolar şuraya buraya saçılmıı 
bir haldedir. 

Yani elimiule, yahut daha 
doğru tabiriyle ellerimiule, ol
dukça zengin bir hazine vardır. 
Fakat bunlar bir çatı atlına top 
lanmı1 değiltlir. 

930 •enesinde Reuam Elif 
Naci bu meseleyi kurcaladı ve 
ısrarla ba;r;ı nefriyatta bulundu. 
Bu neşriyatın o zaman fuuı a
kisler yaptığını görmüştük. Me
sela eski Müze müdürü Halil 
Etem Beyin bu mesele hakkın
da bir mektubu intifar ett;. Bas-
makalelerle yazıldı. • 

Akademi müdürü Namık ls
mail, Askeri mille müdürü Şük
rü ve Asarıatika müzesi müdü
rü Aziz Beyler ga;r;eteler beya
natta bulundular. Ve hepsi de 
bu eserlerin toplanıp bir "Gale
ri" tesis edilmwi ve bu İfİn a
lelacele, derhal en son süratle 
yapılması ve temini lii;r;un geldi 
ğinde ittifak ettiler ... 

Ne oldu? .... Hiç! 

Yirmi gün kadar da bu menval 
üzere her gün bir başkası tarafın
dan iıt' ntak edildikten wnra salı
verilmif ... 

Diğer bir kısmı is~ Güzel 
Sanatlar Akademisinde "tedris 

11 kıymetini haiulir" düfüncesile ta 
lebenin ist"fadesine arzolunmus 
tur. Topkapı, Dolmabahçe, Yıİ
dız gibi saraylarda da Şeker 
Ahmet Para, Syit Bey, Zonaro 

Aradan bu kadar :ı;aman geç
ti. Hôla bir "Galeri:'' miz mev
cut değildir. Güzel Sanatlarımı
zın inkişafını temin ebnek isti
yorsak bu işe lazım gelen ehem 
miyeti at/etmeliyiz ve derhal 
faafyete geçmeliyiz .. 

Biz böyle düşünüyoruz, 

Bu vaka bana ders oldu. ·Hala 
kulağımda küpedir. Hamdolsun 
Hamit devri geçti; böyle vakalar 
olmasına imkan yok. Yalnız sene
lerin verdiği alışkınlık ve yılgınlık 
neticesi bendeki s'lik paraya ses 
çıkarmamak itiyadı değişmedi git 
ti .. 

, Siz acaba ne dersiniz? 
FELEK j\., __________________ J 

Istanbulda 
1 Kurban bayramı 
1 Dün Ankaradan bir çok 
1 kimseler şehrimize geldi 

Dün Ankaradan gelen ekspres ve 
muhtelif trenler , bayramı lstanbul
da geçirmek istiyenlerle, kimilen do
luydu. 

Bazı mebuslarımız da tebrimize gel
miıtir. Muhtelit katar da 50 dakika te
ahhurla gelmittir. 

Ankara Kız Lisesinden bir 
kafile geldi .• 

Ankara kız !ilesi muaUimlerinden on 
ve talebeden yirmi beı kiıilik bir ka
file dün Arık.aradan tehrirnize gelmiı
tir. 

Bu kafile Hayd8J1>&fa i•tasyonunda 
lstanbul kız muallim mektebi muavi
ni İsmet Ramiz hanımla bi~ikte gi
den talebe tarafından kaı,ılanmııtır. 

Kaba.t31 erkek lisesi talebesi, kız 
aıka.daılarma bir buket venniıtir 

Talebe kız nnıallim mektebine mi -
safir edilmiıtir. Bayramı §ehrirnİ2de 
l'l!Çİrecekler ve müzeleri gezecekler -
dir. 

MAARiFTE 

Münhal kürsüler 
Bu sene içinde yerli veya 
ecnebi Pr. ler getirilecek 

Üniversitenin bazı fakültelerinde 
münhal kürsüler vardır. Bunlardan bir 
kısmı tasarruf maksadile, bir kısmı da 
henüz münasip bir profesör bulunma
dığı için münhal bulunuyor. 

Mesela edebiyat fakültesinde arke

oloji kürsüsüne büyük bir ehemmiyet 
verildiği halde henüz muvafık bir zat 
ile bu lcünü için anlatılamamııtı~. 

Üniversitede münhal bulunan kür
sülerin daha uzun müddet bot kalma
lan doğru görülmediğinden bu sene i
çinde bütün münhal küraülere yerli 
veya ecnebi profesörler tayin edile -
cek.ıir. 

Mevsim hastalıkları 
Vili.yet sıblı;ye müdürlüğü mevsim 

hastalıklarının önüne geçmek için §İm
diden bazı tedbirler alacaktır. 

Bu maksatla ilk mekteplerde mu
allimler talebeye mevsim hastalık ·arın· 
dan korunmak için nasıl hareket ede
ceklerini izah edecekler, bilhassa ço
cuklara yıkamadan mevya yememeie
rini telkin ehneğe çalrşacaklardır. 

Erzurum lisesinden yetişenler 
Erzurum lisesinden yetiıenler ce • 

miyeti dün halkevinde kongrelerini ak
tetınişlerdir. 

Kongrede senelik rapor okunmut
tur. Bundan sonra bir yurt açılma -
sına, yardım sandığı teıkiline ve 23 
tenunuz 1919 Erzurum kongresi gü
nünün kutlulanmasma karar verilmiı 
ve yeni heyeti idare seçilmiıtir. 

Matbuat umum müdürlüğü 
iki gün evvel IMJinbula gelen mat

buat umum müdürü Vedat Nedim Bey 
Ankaraya gitmiıtir. -Bakırköy doğum evi 

Bakırköyde Hazinedar çiftliği sa -
hihi Hüseyin beyin teberrüab ile in -
tasına kanır -.erilen doğum evinin 
temel atma mer•İmi dün yapılauttır. 

İbrahim Necmi Bey 
Türk dili tetkik cemiyeti kitı'bi u -

mumisi Jbrııhim ıNecmi Bey dün An -
karadan ,.,ı.rimize celmiıtir. 
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Bursa!. 
. Bursa Belediyesi lstanbulu Çe

kırge kaplıcalarına biraz daha 
yaklattırmak için Mudanya i!e 
Sarayburnu arasında sür'atli va
purlar itletilmesini istiyor. · 

Vapurculuk inhisar şekli altında 
hususi bir imtiyazla Denizyolları 
ltletme idaresine verilmittir. Buua 1 

Belediyesi haklı bir endi9e ile Mu
danya ve lstanbuJ arasında iti yen 
vapurların halkı tatmin etmediği-
ni, bu hatta ayrılan gemilerin pek 
lagar ve köhne olduklannı görerek 
kendirci bir tirket tesis etmeyi dü
şünüyor ve bunun için bütçes'nden 
fedakarlık etmeyi de göze alıyor. 

Denizyollan nak. iyatı muayyen 
bir idareye verildiği için bu arzu
nun yerini buJmasma kanunen im
kan yoktur. Meğer ki hükumet Bur 
sanın hususiyetini göze alarak ka
nunda küçük bir değitiklik yap•ın. 

Denizyolları ltletme İdaresi ba
zı hususi vapur sahiplerinden gemi 
kiralıyarak yakın hatlarda seferle
ri temin ed 'yor. Bu vaziyete bakı
lırsa bugün ve yann için Bursa yo
lunu kısaltacak süratli ve yeni va
purlar alınması ihtimali yoktur. Şu 
halde Bursa yolu gene bütün bir 
gün süren uzun bir ~eyahat olmağa 
mahkfundur. 

itte Bursalıları endişeye dü,ü
ren nokta burası. Bursa yalnız ls
tanbulun, yalnız Türkiyenin değil 
Türkiyeyi bilen bütün Avrupalıla
rın hoşlarına giden bir yerdir. 

Tabiat Bursa dağlarına, Burıa 
Bahçelerine, Bursa ovalarına öyle 
bir nimet vermit ki ta irin: 

Bir senkine yekpare Acem 
mülkü lecladır! 

dediği lstanbul bile yanında kav• 
ruk ve biçare kalır. 
Fransızların bir servet membaı ha 

!ine getirmek için milyonlarca ser
vd döktükleri (Vichy) kaplıcala

E·.ırsa sularından çok fakirdir. 
..ıa rağmen Fransız belediyeleri 

v .... Fransa hükumeti Vichy'ye mü' 
teri getinnek için her mevsim ye
ni yeni fıraatlar icat ederl..:r. Oraya 
doğru ha. eket eden ekspresler yet
miyormut gibi son senelerde bir de 
mavi tren icat ettiler. Ve bütün 
dünya yalnız Vichy sularını de
ğil bu meraklı değişiklikleri de 
görmek için oraya akın ediyor. Bi
zim Bursa yolu eskiden daha kısa 
idi. Sabahle:iin lstanbuldan vapu
ra bindiğimiz zaman öğle yemeği
ni Bursa' da yemek kabil oluyordu. 
Şimdi Bursayı ancak aktamın mor
lukları içinde görebiliyoruz. 

Demek Bursa gittikçe uzaklaşı
yor. Öyle aileler vardır ki Avrupa
lıların lng'liz haftası dedikleri cu
martesinden batlayıp pazartesiye 
kadar süren üç günlük tatilıer gibi 
perfeınbe sabahından baflayıp cu- c 
marterıi akşamına kadar devam e
decek bir istirahat müddetini Bur
sada geçirmek isterler. Fakat bu 
arzu bütün bir günü kaplıyan vapur 
yolculuğu iç'nde kötürüm olup gi -
der. Ve tabiidir ki Bursa birçok zi
yaretçiden mahrum kalır. 

Bursa için bir şeyler düşünmek 
zamanı gelmiştir. Memleketin bu 
tabii servet' ni itletmek için her 
şeyden evvel onu nüfus kesafeti o
lan muayyen merkezlere bağlama
lıdır. Mesela Ankaradan, lzmir
den K.araköy istasyonuna kadar 
birer süratli mavi. Yahut pembe ti
ren. lstanbul Mudanyaya iki buçuk 
ıaatte bağlıyacak bir (Beyaz ge
mi) seferi tesis etmeli ve b'raz da 
halkın hevesini, heyecanını, tece=• 
süsünü harekete getirmeli. 

Yoksa yetil Bursa, kurtuni Nilu
fer diye sayıklamak Edebivab Ce
dide tairlerin'n pembe hülya, tu
runcu rüya masallarından farklı 
olmaz. 

(Bursa) yı yalnız bir şehir dava
sı gibi değil, bir memleket mesele
si ~klinde mütalea etmek zamanı 
gelınittir. 

Burhan CAHIT 

POLiSTE 

Balkon çökünce 
Beyoğlunda Kalyoncuda ikikapılı so

kakta 11 numaralı evde oturan Ma -
dam Despina evin dördüncü katında
ki balloonda çamaıır asmakta iken bal
kon çölmıüş ve Despina yere düşe -
rek ağır surette yaralanmıştır. Ka -
dın hastaneye kaldınlmıştır. 

Dayak 
Samatyada Kazlıçeşmede Mehmet 

Pata •ar~tlerinin bekar odalarında o
turan Şerif ve Rasim ile ayni odada o
turan Mevh'.ıt ve Cemal arasında kav
ga çıkmıt, neticede Mevlut ile Ce -
mal Rasimi dövınüşlerdir. • 

Yangın başlangıcı 
Betikta§ta Akarçeşme sokağında 

kunduracı Mahmut U11tanın 3 numa -
ralı dükkanındaki bölmeden alet çık
tığı görülmüş, ve bir yatağın atılan 
sigaradan yandığı görülerek ıöndürü1 • 
müttiV-



.. 
Fikirlar ve insanlar ) 

Şiire 
Hiç bir mevzua veda etmek ka- ı 

bil değil; en umulmadık bir za
manda, küçük bir hadise, kendi
sinden çok uzaklattığımızı sandığı 
mız bir meseleye dair eski dütün
dükler :mizi birer birer hatırımıza 
getiriyor. Zamanla o kadar deği~ 
mitiz ki onları evveli birer yaban
cı sanıyor, uzaklatmalarını bekli
yoruz. 

Hayır, anlar gitmiyor, çünkü bi
zim zamanla ileğittiğim;z bir ve
him değilse bile sandığımız kadar 
tam da değil. Hem yalnız biz mi 
deği,tik? Bize kendilerini belki 
pek hi:.settirmemit olan o düşün
celer de, zihnimizi sonradan ifgal 
eden meselelerin tesiri ile değitme
di mi? ... Bunun içindir ki ilk ya
dırgama hissi çabuk zail oluyor ve 
biz o eski dostlara gülümsüyoruz. 

Öz •i · r meselesini Sabahattin 
Rahmi Bey kurcaladı; buna dair 
ilk yazısını okuduğum günden be
ri mısraların, manzumelerin sırrı
m yine aramağa başladım. Bula
mıyacağımı biliyorum, o sırrı kim
se keşfedememif. Fakat muvaffak 
olmak muhakkak lizım mı? işin 
en zevkli tarafı muvaffakiyette de
ğil, letebbüsted' r. 

Mısram, nazmın sırrı niçin ket
fedilemez? Cünkü hiç bir mı-.raı - , 
manzumeyi çözmek kabil değil-
dir. Vakıa "tiriyet" onların içinde
dir; fakat onların cüzler:nde de
ğil, külde ve küllün ancak o vazi
yetindedir. İki kelime arasında kü
çük bir durak, veya mevcut dura
ğın kaldırılması bütün sihri mah
veder. 

Ahmet Haşim'in "Ağaç" man
zamesini hatırlayın: 

Gün bitii. Ufukta nes'e söndü. 
"B:tti" den sonraki noktayı kaldı
rı::ı, yani oradaki vakfeye riayet 
etmeyin, tiir ölüverir. Niçin? İza
h'\ lüzum görmeden anlamıyacak 
olanları ikna edecek bir sebep gös
termek kab'l değildir. Öyledir de 
onun için. 

Fakat buradaki vakfe, musiki
nin "es" !eri gibi değildir; çünkü 
onlar hesaba girer ve manadan gel 
mez. Halbuki tiirdeki vakfeler ma
nadan doğar. Şiirde ahengi vücu
de getiren yalnız manadır demiye
ıieğim; fakat mananın da bu hu
susta mühim bir unsur olduğu mu
hakkaktır. Hiç olmazsa vezin ve 
kafiye kadar ehemmiyetl dir. Ver
laic.e'in hDe la musique avant 
toute choae" una Andre Spire "De 
l'emotion avant toute chose" diye 
cevap veriyor ve authentique bir 
heyecandan daima bir mu!iki do
ğacağını söylüyor. Vakıa heyeca
nın mana demek olduğu iddia edi
lemez, çünkü o zaman bir musiki 
parçasının, bir resmin, hir heyke
lin de - bir heyecan •evludu ol
duğu için - bir manıaı olduğunu 
söylemek icap eder. Bu ise edebi 
olmağa kalkan, yani fena musiki
ye, resme, heykele kapı açar. 

Şiir için öyle değildir, çünkü ti
ir kelimelerden, yani "ideolo-
5ique" olmaktan kurtulamaz. Yal
nız savt terkipler:ne inhisar etme
ğe kalkınca - muvaffak olduğu 
farzedilse bile - tiir olmaktan çı
kıp musiki olur. Halbuki bunlar 
~yrı ayrı •eylerdir; tunun için ki 
ı kisini de ayrı ayrı zamanlarda öz
ilyoruz ve ikisinden beklediğimiz 
ıevk bir değildir. 

Bir manzumede vakfeleri mana 
ayin ede-r ded'm; evet ama yalnız 
'değil. Vezin de, kafiye de (yani 
mısra sonu) bu i•e ittirak ederler. 

dair 
Biribirlerine yardım etmedikleri, 
yahut bir:birine zıt vakfeler iste
dikleri zaman manzumenin güzel
liği bozulur. Zannederim ki erkile
rin bir mısradan öbürüne geçmeğe 
bir kusur saymaları bunun içindir. 
Fakat bunun güzellik vücude getir 
meai kabil: 

Bize abaı bivücudumuzun 
Cevfi mazide bir siyah ve uzun 
Gece tetkil eden hayatından 

Burada zahiri "enjambement" 
var, hakiki değil, çünkü "siyah", 
,, " " ,, k ı· 1 . . .. uzun ve gece e ıme erını uze 
rinde durarak okumamızı nazım 
gibi mana da istiyor. 

Eski tairlerimiz arasında . Nefi 
de "enjambement" dan, hatta bü
tün kaidelere rağmen beyit "en
jambement" ından harikulade te
sirler çıkarmasını bilmiştir: "Bul
du bu tevk ile bir guna nefat endi
fem - Ki bu mıkdarı safa vermek 
olur mahzı hayal - Çehrei dilbe
re feyzi nazarı atıkı pak - Metre
bi atıka keyfiyeti sahbayı visal." 

Şi'rle mananın biribirinden ay
rılabileceğini hiç bir zaman kabul 
etmedim. Bunun içindir ki bir insa
nın anlamadığı dilde yazılmıt bir 
..irde zevkalabileceğine inanmam. 
Vakıa Marinetti "Edime muhasa
rası" m okurken italyanca bilmi
yenler de zevk alıyor, ama oman
zumede kelimelerin manası yok, 
hemen hemen hepm birer "onoma
topee"; Marinetti onu okurken fa
irlik değil, meddahlık ed;yor ve 
biz manayı anlıyoruz. 

Baudelaire, Wagner'in musikisi
ni dinlediği zaman: "İşte benim 
musik;m !" diye bağırmak istediği
ni anlatır. Ekseri manzumeleri din
ler veya okurken bu hiaai duyarız. 
Onlar da bizim söylemek istediği
miz, hatta belki de söylediğ'miz 
teyleri hatırda kalmağa daha la
yık, daha münasip bir tekilde söy
ler. Bunun içindir ki gönüle değil 
sırf kafaya hitap eden sözler bile

1 

, 
musiki, sır ~ibi 'eyler karıtmadan 
hofumuza gıder. Mesela darbıme
seller, me:ıela Boileau'nun birçok 

1 "O .d. ul · mısra arı. n sera rı ıc e et ıe 
n 'aserai rire ?" mısraı, hiç fÜphe- • 
siz şı,ı adi manası ile bir fİİr değil
dir; fakat bizde şiir heyecanını 
tevlit ediyor. 

Neden? Çünkü "Ba,langıçta ke
lam vardı"; keliırun, düzgün sözün 
bizim üzerimizde büyük bir tesiri 
vardır. Bu mısraı, belki uzun bir 
muhakemeyi kısaca anlatıveriyor. 
Vauvenargueı: "Kötü nazmın hu
susiyeti nesri uzatmek, iyininki kı
saltmaktır" mealinde bir fey :öy
ler. Hiç tüphes:z ki "öz tiir" dedi
ğimiz zaman bile şiirin hu vasfını 
inkar edemeyiz. O kadar ki nesir
de bile bu meziyeti haiz satırlar 
görünce, mevzun olmasa bile, mıs
radan aldığımız zevki duyarız.Şim 
di türkçe bir misal hatırlıyamıyo
rum; fakat Andre Suares'ten bir 
cümle zikredeceğim: Muaaet'den 
bahseden yazısına töyle başlıyor: 
"0 l' . . ··ı n aıme touıours, parce qu ı 
a beaucoup aime." İncil'in "Çok 
sevenlerin çok günahı affoluna
Caktır" sözüne de telmih eden ve 
manası zaten dolgun olan bu cüm
le mevzun değildir; fakat fÜphe
siz bir mı:ıradır. 

(Ölmüş ve pek zeki diye föhret 
bulan bir fairimiz de. Musset'ye 
dair bir yazısını bu cümlenin ter
cümesi ile açmıftı. Ama ne tercü
me ! "Alfred de Musset'yi Fransa' -
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KANLI SIR 
Ona, hiç adetim değilken bu sa
bahlamaların sebep ve hikmetini 
sordum. Halim, bunu, benim kıs
kançlığıma hamletti ve böylelikle 
kumar hikayesi meydana çıktı. 

Sen, iğrendiğin, tiksindiğin es
l<i mektep arkad-.ınla candan 
dost oluyorsun... Beyoğlunda a
partıman tutuyorsun ve kendin ku 
mar oynamadığın halde, onu ve 
arkadatlarını davet ediyorsun! 

O zaman, senin oynadığın oyu 
nu anladım ... 

Hal'm, kumar için nereden pa
ra bulabilyor? Annesiyle dargın! 
Ailede bir rezalet çıkma!m, diye 
hakikati saklıyorlar :z:annederim. 
Benim tahkikatım feci hak•kati 
ortaya çıkardı. Lakin ben de gizle 
meğe mecburum. Sana, onu da 
söyliyeyim. Halim, annesi namına 
sahte senetler yapmıt ve bir kısım 
em1akini satmış! Kumar için, şim
di parayı nereden ve kimden bula 
biliyor? Onun on paralık itibarı 
kalmamıştır. Kim ona borç para 

Yazan: Ma.'ıınut YESARi 

verir? 
Son bulunduğu memuriyetten 

de garip bir tekilde istifa etti; da 
ha. doğrusu istifaya. mecbur ettiril
di. 

Arasıra benden sızdırdığı bir 
kaç lira, onun kaç gecelik kumarı
na yeter? 

Ona, sen borç veriyormuşsun, 
Hüsrev! 

Rica ederim, bunun manası ne
dir? Bu paraları senetle mi rehin
le mi, hangi teminat muk..'.bi!inde 
veriyorsun? 

Bütün bu rnallerimi, Halimi 
sevdiğim için, korumak İstediğim 
için, sinirlendiğim için zannetme .. 
Senin vaziyetini anlamak istiyo. 
rum. 

Kocamı, niçin kumara teşvik e
diyorsun? Aile arasında, çelimez, 
tahammül edilmez bir dirliksizlik 
çıkarmak için mi? Eğer ondan se
net alıyorsan, bu senetlerde kimle 
rin imzası var? Bir rezaletle, aile
mizi mi yıkacaksın? Eğer rehin 

MEKTUP 
Haldun Sezai, Semiha ile evlenmeğe 

karar verdiği zaman, ev hayatımn nasıl 
yürümesi laznngeldiğini ve bu huıuıta -
ki fikirlerini ıenç kıza açık açık aöyle-
di: , 

- Semiha, dedi, biliNin ki ıeni sevi· 
yorum. Sevmesem seni almam.. Öyle 
değil mi? Y alruz ölünceye kadar seni 
sever mıyım, sevmez mivim, orasını 
kiııue garanti edet:nez. Hangi erkek bu 
kıtdar sadık ve vefalı kalacağını söylerse 
inanma.. Eğer böyle bir ıey oluna, 
yani sana ihanet edersem, açık ıöyliyo
rum ki senden saklamıyacağım. Belki 
bunu yüzüne kartı aöyliyemem. Fakat bir 
mektup yazamn, §Öyle göze görünür 
bir yere koyarnn. Ağlamak yok, mesele 
çıkarmak yok. Canın is terae güzel güzel 
mahkemeye gider, ayrılmz. Sen yeniden 
kendi hayatını tanzim edersin, ben de 
öyle .• 

Semiha iyi temiye gönnüı, hayatın 
acaip cilvelerine kartı cahil, sadece mü
kemmel bir zevce olarak yetiıtirilmit 
muti bir kızdı. Sakin ve tatlı yüzü daha 
ilk bakııta inaarun içine bir huzur ve ra
hatlık veriyordu. Kücük ve daima kapa
lı ağızı ıuımak ıırasında susmak lizrm
gelcliğini pek iyi ifade ediyordu. 

Kendiıine "tam koca,, olarak seçilen 
bu Haldun Sezai'yi seviyor mıydi? Böy 
le biT sual aonnak, bu suale cevap almak 
kadar müıkül bir §ey~ Sonra Haldun 
Semihayı seviyor JDJYdı? Muhakkak 
genç kızın terbiyesini, daima her sözü
nü dinleyişini seviyordu. Öyle hasletle
ri vardı ki lstanbul gibi büyük bir şehir
de bu hasletler herhangi bir koca ;çin 
bir emniyet sİıgortaaı sayılır. 

Gerçi Haldunun Semihayı a!d:ıtmağa 
hiç le niyeti yoktu. Fakat hayatında bu 
çifte bir hakimiyet isterler. Kendileri is
terlerse, karılarına ihanet edebilir]er, fa
kat karıları asla .. 

Nihayet evlendiler. Modaya uymak 
için balayını Bursada, Semihanın teyze
sinde geçirmeğe gittiler. Dönüşlerinde 
artık evlerine İyiden iyiye yerleımiş ·bu
lunuyorlardı. 

Bir gün Haldun kanaına yeni ıartlar 
k~tu: 

- Semiha, dedi, bilirisin ki seni seve
rim. Eğer sevmeseydim, seninle evlen
mezdim. Fakat benim gibi bir adam, iz
divaç çenberinin zulmu içinde yaşaya
maz. Nihayet dıtarıda itim var. Hayatı
mı kazanıyorum, daha doğrusu hayatı
mızı kazanıyorum. Onunn için Öğle ye
meklerine her zaman gel<!mem. Sonra 
seninle her zaman dııarıya çıkamam. 
Hani seni ihmal ettiğim aklına gelmesin. 
Fakat esir olmağa da niyetim yok. An
ladın değil mi.? 

Semiha küçük başını eğdi ve ev işle
rife meıgul olımağa baıladi. Hal<lun da 
evin hakimi mutlakı oldutunu gö.ter• 
mek için elde ettiği krym<:tli serbesti i
le. ev hayatmırun laymcı#i geçimini te
mın ebneğe koy.u1du. Ekseriya öğle ve 
hatti. aktam yemelclerini dışarıda yer, 
Arkadaılarile bilardo, ta'Vla oynar ve Öy
le evine dönerdi. 

Bütün bunlar Semihayı hiç kızdırmı
yordu. Hatta kadıncağız bir gÜn dahi 
olsun serzenitf:e bulumnaınrıtı. Onun 
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da çok severler, çünkü o çok kadın 
sevm:ttir.") 

Bunun gibi yanlıt ifade edilmiş 
fikirleri, anlasak, hatta kabul et
sek bile, iyi kartılamayız. Meseli 
"Muhtevi muhtevaya irca edile
mez" g'bi bir cüntle okuyunca -
kimin olduğunu söylemiyeceğim -
bunda muharririn yanıldığını, 
"muhteva" kelimesini "ihtiva e
den" manasında aldığını anlıyo
ruz; demek istediği de doğru. O 
kadar doğru ki bunu kabul etmek 
için Bergson'u okumağa da hacet 
yok. Fakat ya f8'ırıyor, yahut gü
lüyoruz. 

Şiirden uzaklafhğıını zannetmi
yorum, çünkü kelamdan bah:-edi
yorum ve tiiri, öz tiiri vücude ge
tiren daima kelamdır. 

Nurüllah ATA 

mukabirnde ise, Halim, bu rehin
leri nereden buluyor? Sahtekarlı
ğı yetmiyormut gibi bir de hırsız
lığa mr sürükliyorsun? 

Bu, çok fena, tehlikeli bir o
yun, Hüsrev! Düşün ki, bu, oyu
nun sonunda ben de rezil olaca
ğım .... 

Ben, bundan 'u neticeyi çıkarı
yorum: Sen, kocamı deg"il beni 

kmak . ' 
yı wtiyorsun ! 

Hatıran, hayalimde daima te
miz, yüksek kaldı. Allah aşkına 
Hüsrev, bu temiz hatıraya hürmet 
et, kirletme ... 

• • • • • • • • • • • 
Beynim durdu ... 
Mesturenin mektubunu okuyo

rum, bir daha okuyorum. Kafam 
biraz olsun itliyeceğine, büsbütün 
duruyor ... 

Ben,_ neler dü,ünüyorum; Mes
ture, neler dütünüyor? 

Ben, Mestureye hınç besliyebi
ı:,. miyim? Bir kadından, daha çok 
uzakl8'maınıt bir mazide sevil
mit bir kadından bu kadar çirkin
ce, alçakça intikam alınmaz? Fa
kat mektubun her satırında batka 
bir mana, batka b:r ittiham var. 

Mesture, bir çok noktalarda 
haklı .... Zavahir aleyhimde oldu
~u için, Mesturenin muhakemeleri 
doğru .•• 

için de kavgasız, gürültüsüz 
dı. 

ikisi de evleneli üç sene olmuştu. Bu 
aon aylarda Haldun serbestisini biraz 
fazla kullanmış, karısına bİT kaç defa 
ihanette bulwımuıtu. Hatta şimdi de 
yeni bir kadının ı>eıinde idi. Bir gün öğ
leden sonra be\ oda bir ağırlık hi11ede
rek, erkend~n eve gitti. Herhalde bu 
bat ağrısı bir gün evvel arkadaşlarile 
fazla kaçınruş olmasındandı. işlerin de 
o gÜnlerde biraz bozuk gitmesi keyfini 
büsbütün bozmuıtu: 

- Eve döneyim, Semiha bir ıhlamur 
hazırlar, diye dütünınüştü. 

Semihrmın kendisini beklediğine hiç 
şüphea yoktu. 

Fakat kapıdan girerken, hizmetçi kı
zın: 

- Hanım evde yok, demesine öyle 
kızdı ki .• 

- Nereye gitti? Ne z_,an gitti? 
- Her, günkü gibi g'İtıti. 
- Ne zaman gelecek? 
- Bir şey söylemedi efendim. Zan-

nederıim masanın üzerinde sizin için de 
bir mektup var. 

Haldun birden başının ağraıru unut
tu. Hakikaten masanın üzerinde İnce 
bir yazı ile adresine yazılmıı bir mek
tup duruyordu. 

Haldun yerinde bir l>aJka adam ol· 
uydı, hemen zarfı yırtar, mektupta ne· 
ler olduğunu öğ'remn isterdi. Fakat 
Haldun ......_tubu alın<:a eli titredi ve 
zarf düştü. Zihninde, hatıralannın de
rinliklerimlen bir ışd< belimüJti: "Bel
ki yüzüne karşı söyliyemem, :akat h~r~ 
halde bir mektup yazar ve göze ı;-örüne·' 
cek bir tarafa bırak:tım. Okur, anlarsın. 
Kav::'• yok, mesele çıkarmak yok Tat· 
)ı tatlı mahkemeye gider, ayrılırız.,, 

Demek ki bu ders Semihanın zihnin
de iyi yer etmişti. Ta1iin istihzasına ba
kın ki, bu mektubu kendisi değ:!, Semi
ha yazıyordu. Mektubu yazmış ve evi de 
bırakıp gitmişti. Artık onun İnsanın içi
ne huzur ve rahatlık veren sakiıi yüzü
nü biT daha göremiyecekti, tatlı •~sini 
bir dalNı dinleyemiyecekti. 

Koltuğuna oturarak batını iki elleri 
arasına aldı: 

- Senıilıa neden gitmifti? Onun ne
yini elnik etmitti ki .. 
Artık bundan aonra dost dediii ayyaş 

arkadqlann büohütün koluna düşmüş 
olac:ılrtı. Ev gibi insanı kolundan tutup 
dütürmiyen mesnede hele Semiha gibi 
emsal;siz bir kadın artık hayal olmuıtu. 

O sırada kapı açıldı ve Semiha içeriye 
girdi. Haldun kaybettiği saadetine bir
den kavupnaktan mütevellit bir hayret 
ve ıevinçle karısına doğnıl<lu, onu kol
lanna aldı, adeta yalvarır gibi: 

- Semiha, dedi, geldin değil mi? Ar
tık gitmiyeceksin değil mi? Beni affet 
beni bırakma .. Ben budala bir adamnn. 
Seni sewyorum. Seni kaybetmek i•temi
yonım. 

Genç kadın hiç sesini çıkarmadan ko
casını çocuk gibi kollarında salladı. Göz 
!eri gülerek : 

- Peki, peki, dedi, affettim. Sus! 
Semiha yalnn kalınca mıuamn üzerin 

de duran mektubıi. merak etti. Hemen 
a)dı, zarfı açtı. Bu mektup Haldunnu 
ertesi 1'1<tMn için bir ziyafete davet eden 
arkadaılarından birinin mektubu idi. 

SEM 

--Dr. IHSAN SAMI __ 
Tifo ve Paratifo Aıısı 

Tifo ve Paratifo hastaltklanna tutulma· 
mak için tesiri çok kat'! muafiyeti pek 
emin bir aşıdır. her eczane ve Ecza de-

polarında bulunur. - (13894)41m 
1315 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Cumadan başka günle:-d.,. saat 
(2,30 dan 6 ya) kad.-r :atanbul 

Divanyolu No. 118. Kabina tele
fon : 22398. Kışlık ikametgah 

Telefon 42519. 
1211 

Yalnız bir şeye, bir tek şeye i
çim yandı. Mesture: "İzdivacımın 
bütün mes'uliyetini hana yükle
mek hiç doğru değil.... Benden 
hangi fedakarlığı, hem en ağır fe
dak~rlığı istedin de, ben yapma
dım? Eğer sen ısrar etmit olsay
dın!" "Benim, :ıuçum, günahım o
labilir; lakin sen de o kadar gev
.ek davrandın ki... Buna rağmen, 
ben, seni kabahatli bulmadım, ka 
derime boyun eğdim!.." d•yor. 

Fakat Mesture, sen, o zaman 
bu kadar kuvvetli değildin ... 

Mart 18 
Ani seyahatim, Halim Sireti 

'8-tırttı ve nefesini kaçırttı ... Umu 
rumda bile değil .... 

Mesturenin mektubunu zaman 
zaman okuyorum. Onun bana ver
diği teselli kafi: "Hatıran, haya
limde daima temiz, yüksek kaldı. 
Allah atkına Hüsrev, bu temiz ha 
tıraya hürmet et, kirletme ... " 

Bu, hayatımın sonuna kadar reh
berim, yol ıtığım olacak, Mesture! 

Hareket edeceğim giinüo sabahı, 
apartımanıma bir tezkere bırakıl
mıt. Kapıcıya sordum: 

- Kim bıraktı'! 
- Bohçacı karılara benziyen 

yatlı bir rum karısı ... 

güzellik 

ACAR MARŞI 

" . 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleriz 
Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 

Merkezi idaresi : Galatada Onyon Hanında 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

300 Adet Kazan Borusu: Pazarlıkla 1Nisan1934 Pazar 
günü saat 14 te. 

Deniz Fabrikalarına lüzumu olan 300 adet Kazan boru 
su 1 Nisan 1934 Pazar günü saat 14 te pazarlıkla alınacağın· 
dan şartnamesini görmek İsteyenlerin her gün ve münakasa· 
ya iştirak edeceklerin de yevıni mezkurda Kasunpaşada kain 
komisyonuna müracaatları. (1344) 

Bugünkü program 
,JSTANBUL : 
18 Plak neşriyatı. 
18,30 Fransızca ders. 
19 Eşref Şefik Bey tarafından kon· 

feranıı. 
19,30 Türk musiki neıriyatı. (Udi 

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

20,15 Yukandaki saz heyetine mu
ganni Safiye Haruınm iıtirakile muh -
telif eaerler. 

21 Muhtelif neıriyat, Ajana ve bor 
sa haberleri. 

21,30 Radyo ori<eotruı tarafından 
muhtelif eserler. 

B U o A p E Ş T E, 550 m. 
18: Bertha •alon takımı tarafından konser. 

19,15: Radyo. haberleri 19,50: Saksofon kon· 
•eri. 20,20: Neteleri bir saat. 21: Sican mu•İ
kisi. 22: Stüdyodan iki neteH tiyatro tenl•ili. 
23: H•berler. 23,20: Heinem•n cazı tar•fınd•n 
danı musi1r:iıi.. 24,20: Caz takımı lar•hnd•n 
konıer. 

VAR ŞOVA, 1415 m. 
17,55: Caz orke•traunın konıeri, 18,50: Zira· 

at. 19,20: Piyano • keman konaeri. 20: Muhte• 
lif bahi•ler. 21,0S: K•dm '1'e erkek muıannile· 
rin İttirA.kile taıannili orkeıtra kon.seri. 22.: Mü 
•ahabe. 22,20: Clıopinin eserlerindeo mürekkep 
konıer. 23,05: "Jtaly•., kahveha.ne•İnden nak· 
len: D•n• mu•ikisi.. - Müteakiben. - Dan• 
musikisi. 

B U K R E Ş, 364 n 1875 nı. 
13: Borsa haberleri.- Plik.- Haberler.

Plak.. 17,15: Çocuk netriratJ, 18: Radyo oır
ke•traaı. (Fanica Luca blum.ı). 18: Haberl•r. 
19,.20: Orlı:eatranm de•amı. 20: Oni•erıite. 201 
20: Plik. 20,45: Kotıferans. 21: Radyo orke•t
rası 21,40: Müaahabe. 22: Radyo orkeıtrası. 
22,45: Son haberler. 

VI YANA.S07m. 
18,15: Müsababe. 18,40: Josef Hol~er takımı. 
20,10: Aylık dünya •ukuatına bir balat. 20,40: 
Saat ayarı ••· 20,.55: C.en•rede .orn.anacak 
Avu•turya - la•İçre futbol ~açı o.ette~~·· ~1,~: 
Senfonik kon•er. 21,25: Lan•al., ısımh bır 
dram. 22,45: •en611ik aktam kon•er.i. 23,35: 
Pli.k ile Paul Wlıiteman talunund.an ~rçalar, 

B R E S L A U 316 m.: 
17 Hafif ınu•ilci. mü•ahabe, 20 Milli netri· 

yat, 21,10 Sjli•1a mu~i~i~i, 23 Günüa &on ha~ 
herler&. 24 Da.n.• mu•ıkısı. 

ISTANBUL BELEDiYESi 
Şehir Tiyatrosu 

Bu akşam saat 
21 de 

KöKSUZLER 
3 Perde 

Muharriri: Vedat 
Nedim 

Halk gecesi 
Umuma 

1633 

- Başka bir şey söylemedi mi? 
- Cevabını bana bırakacaksınız. 

O kadın benden alacak. 
Tezkere, Mestureden: 
"Tetekkür ederim, Hüsrev! ~e

ni minnettar ettin. fakat ne yuz
den? Onu, sorma .. Anlatması uzun. 

., E" Hem anlatmak ta neye yarar· ger 
günün ibrinde, herhangi bir ve~il~ 
ile beni aramak istersen, adresını, 
ap~rtımanmın kapıcısına gönder, 
ben oradan sordururum. Gözlerin. 
den öperim.,, 

Istanbula bağlanarak ayrılıyo. 
rum. 

Daha iyi! Bu bağlılık, bana ayrı-
lık, gurbet acılarını duyurınıyacak ! 

-6-
Mesture Hanımdan Hüsrev Beye. 

Hüsrev! 
Annem öldü .. Yalnızım .. Kocam 

birden değitti. Onun hali, beni ko; 
kutuyor ... Artık tamamile onu~ e
lindeyim .. Beni, hayata karşı çok 
zayıf yetittirdiler ... 

Bir takım pürüzlü miras işleri, 
kantık davalar, çapraşık meseleler 
var. En ehemmiyetsiz alış veri,lere 
bile aklım ermiyor. Halim, bildiği 
gibi oynayacak. Tehlikedeyim .. 

O, ıeni dost biliyor ! Gel, heni 
kurtar! .. ,, ,..-.ı~-4.r .,_.. 

Mektubu alır almaz, otelin hesa-

---- Dr. Nuri Fehmi 4-_ .. 
Göz Hekimi 

Cağaloğlu Süreyya Bey apart. 
saat 2-6ya kadar. Telefon 23212 

1210-

Dr.HORHORUNI 
1 Eminllnü Valide kıratanesi - J 
_.,. ya11ında - (13732) ~ 

• 1237 
,-3~ün-c-ü~k-o~l-o-rd_u_il_a_nl_a_r·;-ı 

M.M. V. SA. AL. KO. den: 
Yerli Fabrikalar mamula· 

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

1420 
ı-.................... . 

DOKTOR 
Rusçuklu Hakkı 

Galataaarayıla Kanzük ecz.han.,.İ 
kart..,nda Sahne ıokağmıla 3 numa· 

ralı apar'"-nda 1 numara. 

ı208 

•illiycı 
Asrın umdesi " MiLLiYET" tlr. 

ABONE 

3 aylıiı 
6 

12 " .. 
r 
ÜCRETLERİ: 

-
Türkiye İt;İ..Q 

L K. 
4-
7 50 

14 -

Hariç içln 
L. K. 
8-

14-
28-

Gelen e•rak seri •erilmez.- Müddeti 
reçen nüshalar 10 lı:uruıtur.- Gazete "'* 
ınatbaa7a ait itler için müdiriyete mii• 
racaat edilir. Ca.zetemia ilUların me•'O" 
liyetini kabul etmez. t -

hını gördüm, trene atladım. 
Trenin hızı kafi değil.. Çok dağ· 

lar. :1f&C8;ğız, çok ovalardan geçe
~gı~ .. Bır kut olup uçmak bile, 
ıçımın titizliğini yatıttıramayacak· 

lstanhuldan ayrılırken, hep Meı· 
turenin vadini dütünüyordum. Her 
gittiğim yerden adresimi gönder
miştim. Fakat sekiz ay, bir haber 
gelmedi. 

Ben onu ne diye arayacaktım? • • b' Ne maksatla, ne vesile ile araya ı-

lirdim? Adresimi istemesinden, 0 • 

nun, beni aramak niyetinde oldıı· 
ğu aşikardı .. Lakin bu, pek tepecJe" 
inme oldu. 

Beni, kendisine hami olarak ça• 
ğırıyor ! Mesture; bundan emin o~a· 
bilir. Hayatta hiç bir kimse, hiç bır 
kuvvet, onu, kazalardan, tehlikeler• 
den benim kadar korumayacaktır· 

Sirkecide trenden indiğim za· 
man etrafıma bakınıyordum. Me5• 

ture, hemen karşıma çıkacak sanı· 
yorum! 

Garda, bir tek tanıdık çehreye 
tesadüf edemiyorum. Pek çocukça 
dütündüğümü anlıyorum. 

Peki, Mestureyi nasıl bulacağım? 
Şimdi nerededirler? 

-Bitmedi-

J 



Akhisa.rlılar Bergamada 
iki kasabanın gençleri müsamere veı:
diler şehrin görülecek yerleri gezildi 

-· • t 
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Yukarda Akhi«alılar Bergama Halk Fırktı8fnda, a§aiıJa Bergamada bir 
maç yapan Akhi ar Gençler Birliii , ı JL .., 

AKHiSAR, (Milliyet) - Bergama 
Hallcevinin daveti üzerine kuamız Genç
ler BirUii bandosu, opor ve temsil kolla
nn~an 53 ~ncin ittıirakile bir seyahat 
tertıp edilerek bıtradan hareket edildi. 
Bergamaya muvasalat edilinee gece Hal
kevi salonunda (Çölde bir İstanbul krzı) 
piyesi verildi. Ferdası gün de iki kaza 
gençleri bir maç yaptılar. 

Her il<İ tarafın çalışmasına rağmen 
birinci ve ikinci devreler beraberlikle ne
ticelendi. 

Maçtan oonra gençler kafilelerle ayrı· 
larak Bergamanın taritıi abidelerini ve 
eski eserleri, şehrin görülecek yerlerini 
gezdiler. Gece (Kahraman) piyesi alkış
lar arasmda yaşatıldı. Geceyarıluına ka
dar devam eden iki müsamerede de salon 
Bergamanın mümtaz halkı tarafından 
doldurularllk gençliğe karşı alaka göste· 
rildi. 

verilen çay ziyafetlerinden sonra tezahü
ratla Al<hiıara avdet ettiler. 

Pehlivan güresi: 
Türkiyenin baıpehlivıuılanndan Mani

salı Rifat, Mülayim, Karaali ve diğer pelı· 
livanlann i§tirakilo bir hayır itine sarfe
dilmek üzere bu cuma günü Gazi mekte
bi ba'1ceoinde ciddi gÜreıler yapılacaktı•. 

Yol faaliyeti: 
Kazamız köylülerinin itsiz zamanı olan 

bu günlerde hummalı faaliyetle yol inşa.
atına devam edilmd<tedir. Bir çok köyle
rin yolları hitama eTdi. 

Maarif hareketleri: 

Akşehirde 
Spor hareketleri 
AKŞEHiR, (Milliyet) - Şehri

miz gençler spor yurdu tarafından 
önümüzdeki kurban bayramına bir 
müsamere verilmek için mezkur 
;ı-urdun temsil ğrubu tarafından tim 
diden hazırlıklara. başlanmıştır. 
Şehrimiz gençler birliğile bayramın 
dördüncü günü burada Uşak genç· 
ler birliği arasında bir nıaç yapıla
cağı da söylenmektedir. Yurdun 
ğayyur reisi avukat Mustafa Sük
rü Bey ve idare heyeti arkadatları 
çok şahşmakta, gençliğin ahlakan 
ve bedenen kuvvetli ve temiz olma
sı için haftanın muhtelif günlerin
de yurt müntesibine güzel mevzu
lar etrafında konferanslar veril
mekte ve muntazam bir proğram 

, dairesinde sabah ekzersizleri yapıl 
maktadır. 

--o--
Havalar gUzelleşti 

SlVAS, (Milliyet) - Uzun za
mandan beri yağan kar artık erime 
ğe başladı. Caddeler çamur içerisin 
de! Belediye caddelerin çamurları 
nı temizlemeğe çalışıyor. Belediye
nrabaları durmadan çamu:ı taşıyor
lar .. Bu suretlede bol, bol dolaşmak 
gezmek zamanı gelmis olacak. Si
vaata artık bahar kok~su iyiden İ· 
yiye hissediliyor!... Çamurmr kuru
yor .• şehrin en iyi caddelerinden 
istasyon yolunda dolaşmalar baş· 
iadı.. Kışın kasvetli ve karanlık 
günlerimden usananlar, bu cadde -
ye döküldüler. 

Bahar Sivasta şimdiden başla
mıt gibidir. 

Akkızı kim kaçırdı? 
AYDIN, (Mill'yet) - Nazilli

nin Kuyucak nahiyesinin Yora kö 
yünde oturan Köken 8,firetinden 
lbrahim kızı 15 yaşlarında Akkız, 
köy yanlarında deve güderken Sü
leyman oğlu Musa ve arkadaşı 
Hasan oğ:u Süleyman tarafından 
cebren kaçrrılmittır. Akkızın ana 
babası zabıtaya işi bildirmi,ler, 
zabıtaca da Akkız. ve kaçıranlar 
aranmağa ba,lamıştır. 

--o--
Babaslnın e~ine tornta atan oğlu 

Rizeclen bildiriliyor: Camidağ köyün
de Sadık oğullarından Ahmet ağa i•ınind~ 
bir ihtiyarın evine bomba atılmııtır. Ah· 
met alta ile zevcosi ağırca yaralanmışlar
dır. ·• ııbkikatl neii"esinde bir para mese
lcsindon münfail olan evin oğlunun bom· 
bayı nttığı anla§ilıruştır. 

Düğün evi 
Kana boyandı 

AYDIN, (Milliyet) - Geçen 
Pe.-.embe günü Karacasu kazası
nın Çiftlik köyünde bir düğün eğ
lencesi 17 Yatında bir genç kızın 
ölümüne sebep olan bir cinayet 
olmuştur. 

Bu köyden Halil lbrahim kızı 
Cem'lenin düğününde ev önünde 
köy delikanlıları ve civar köyler
den gelen davetliler toplanmışlar. 
Dvaullar çalınmış, herkes oynama 
ğa ve köy düğünlerinde adet olduğu 
üzere rakı şişeleri de elden ele do 
la,mağa başlamış, bu meyanda 
kafayı iyice tütsüleyen helvacı Ali 
oğlu 23 yaşlarında kasap Hüseyin 
oyuna kalkmıf ve oyun esnasında 
ıqka gelerek silah atmak hevesine 
dü,müş, belinden tabancasını çı
karını,, parmağını tetiğe takmış 
ve silahı havaya kaldırıp tetiği çe 

keceği yerde silahının ağzını seyirci 
lere doğrultarak çekmiş ve çıkan 
kur.un oyunu seyredenler ara•an· 
da bulunan Ayfeye isabet ederek 
kızcağızın ölümüne sebep olmuş
tur. 

Biraz evvel neşe ve şevk içinde 
inliyen meydan bu feci vaka üzeri 
ne bir matem yerine dönmüş, da
vulun nağmeleri yerine henüz gün 
görmiyen yavrularını kaybeden a
na ve babanın, teyze ve halaların 
çığlıkları kaim olmuştur. 

Yaka mahalline yetişen jandar 
malarımız vakayı müteakip kaçan 
suçluyu yakahyarak Cümhuriyet 
Müddeiumumiliğine teslim etmiş· 
lerdir. 

Sıvas ihtısas ma.hkemesinde 
. SlV AS, (Milliyet) - Sivas ih

tisas mahkemesi burada teşekkül 
ederek büyük faaliyetlerle davala
rını ikmale çalı,ıyor. 934 Şubata
yı içerisinde adli ihtisas mahkeme 
ıtin'n 24 davası netilecelenmiştir. 

Bu davalardan 35 maznundan 
on üçü beraet ederek diğerleri 
mahkum olmutlardır. 

Cezalananlardan ve teşekkül 
halinde kaçakçılık yaptıklarından 
dolayı Şarkışlanm Gemrek nahiye 
sinden Mehınet oğlu Salih, Halil 
oğlu Hüseyin, Hüseyin oğlu Bekir, 
Yusuf oğlu Hasan, Tokadın Pazar 
nahiye:ıinin Ovacık köyünden Muı 
tafa oğlu Sarı Hüseyin, ilııişer sene 
ve geriye kalan 1 7 kişi de muhte
lif cezalara ve bundan bqka da 
6013 kuruş ta para cezasına mah
kfim edilmişlerdir. 

Bergamadan samimi bir şekilde ayrılan 
Akhisarlılar Soma, Kırkağaç ve Süley
lltanh köyü halk fırkası ve gençleri tara
fından hararetle karşrlanarak şereflerine 

Giresonda Reşit Galip 
ihtifali 

Ortamektep binasının tadilitına baılan. 
dı. Önümüzdeki yıl senesinden talebel·r 
yeni binada tedrisata başhyacaklardır. Ka 
zaınız köylerinde mevcut olan on mekte
be ilaveten cliğer köylerde de on mektebin 
temel atma merasimi yapılmakta ve inş:a
at deva metmektedi.<-. Kazamız kaymaka· 
nu Cavit Beyin maarif ve yolculuğa gös

. terdiği alaka ve faaliyel'i Akhi•arlılRrı 
memnun etmektedir. 

Hafik'in çok yarinde bir işi 
SiVAS, (Milliyet) - Hafik ka- , 

zasının bir piyango tertip edeceği- 1 
ni evvelce hebar vermi~tim .. Kaza- f 
nın kıymetli ve çalışkan kaymaka- l 
mı Celal Bey bir kaç günden be. i 
burada .... Piyango biletlerinin tev
zii için uğratıyor bu piyango hası· 

Elazizde lirinci ilkmektepte küçük bir 
meteoroloji istasyonu çalışıyor 

GIRESON, 23 (Milliyet) - Bu ak
ıam balkevinde b iitıiin muallimler, dok· 
torlar ve bir çok zevatın iştirakile Re
§İt Galip ôhıifali yapılmıştır. 

Posta ve Telgraf sındığı 
SlV AS, (Milliyet) - Şehrimiz 

Posta ve Telgraf memurların~n ken
din aralarında kurdukları bır san
dıkları var .. Bu sandığın adı Sivas 
Posta ve Telgrafçıları yardım 
sandığıdır. Sand•k bu umumi içti
ırıaını akdederek hesaplara bakını' 
\'e yeni sandığı idare edecek mesai 
arkadaşlarını intihaptan sonra iç· 
tinıaına nihayet vermi,tir. 

Gireson hususi bUtçesi 
GIRESON, (Huausi) - Umumi 

l'.1eclia 934 senesi bütçesini ( 466.362) 
lira olarak kabul .e~it. ':'.e Daimi En
"İiınen azalıkları ıçın .vılayet merkezi 
lıe.riç olmak üzere Tırebolu, Görele, 
Ş. i(arahisar ve Aloçra kazal:ı-~·~dan 
bil"er mümes.sil ıeçerek mesaısını bi-
tinniıtir. . 

Bütçede, sıhhiyeye 27,3~9 nafıay~ 
181.268, maarife 135.069 ılra tahaı. 
&at aynlmış ve ltalyada fındık.çılık 
tahsilinde bulunan Halkalı ZMat 
tvlektebi mezunlarından Hakkı . "'" 
lıir Beyin tahıil masrafı da 2200 !ıra 
olarak kabul edilmiştir. 

Umuıni Meoliai 200 bin lira açık
la verilen bütçenin tevazünü için yol 
l>arası 4 liradan altı liraya çıkarıl
~,, gene 68, 749 lira açık kalarak 
"a.ridat lı:ı51Illnda kesri munzamlara 

"" satılacak emlam bedeline zam ve 
b.,lediyeden de bin lira muavenet 
'\lı-etile bütçe tevazün ettirilmiıtir. 

Meclis, encümeni daimi azaları .. 
'>il>. tahsisatı şehriyelerini yüz lira 
\>~ uınumi meclis azalanmn yevmiye-
lerinj de sekizer lira kabul etmiştir. 

Afyon Halkev.inde 
. A.FYON, (Milliyet) - ~fyon Halke

'"iıı.de her on beş g;incle bır ko~era'?" 
~~ilmektedir. Son kon

0

fer":n! (Tuı:_k '.?" 
1 .. labmın cihan medenıyetı~? t<;kamu-. 
~rıe olan tesirleri) mevzuu uzennde L.ı
jl' coğrafya muallimi Dr. Osman Nun 
ı/Y tar.afrndan verilmiştir. Konferansı 
• .'." konser takip etmôştir. Yüzlerce halk 
-.nı.d · ile elinle~. 

latile kazaya su getirilecektir. ı 
Bundan başka bir de hamam ya

pılması düşünülüyor. Piyango bilet- j 
leri hararetle satılıyor .. 
ikramiyeler listesine ve bilhassa 
köylünün işine yara:• ikramiler ko
nulmuştur. Radyo .. Tarla·. Pulluk, 
sapan elbiselik ilh.. gibi piyango j 
30 nisanda Hafik belediyesinde · 
noter huzurunda çekilecektir. 1 

Kadının eski dostu iki 
delikanlıya kıydı 

Amasya 12 - Zağre nahiyesinin köy
ceğiz kariyesinde Bayram ve Mustafa i· 
simlerinde iki genç,, yanlarına Münire 
isminde bir kadın alarak evde eğlenirle•
ken, birden kapı açılmış ve ayni köyden 
Haıip isminde biri içeriye girmiştir. Bir 
zamanlar Münirenin dostu olan ve ka
dının lki erkehlc eğlendiğini haber alaıı 
Hasip kadını almak istemiş, ötekiler de 
vermemişlerdir. Bunun Üzerine Hasip ta· 
bancasım iki delikanlının üze:rine boşalt -
mııtır. Bayram ve Mustafa ölmüşlar, ka
til de üç gün sonra yakayı ele vermiştir. 

Bir hakaret davası 
GİRESUN, (Milliyet) - Vilayet 

Maarif Müdürü Rifat Necdet Bey 
aleyhine Giresun Ticaret Odası 
başkatibi Osman Nuri Bey tarafın 
dan bir hakaret davası açılmıştır. 
Osman Nuri Bey Himayeietfal Ce
miyeti balosunda bilasebep kendi
ıinin tahkir edildiğini takibatı ad
liyeye mesnet İttihaz etmekted:r. 

Aydında Reşit Galip ihtifali 
AYDIN, (Milliyet) . - Halkevimiz 

Köycüler şube:;i kom;te heyeti Türk in· 
kılabmda ve Türk köylüsünün yüksel
mesinde büyük hizmet ve yararlığı görü
l~n ıne~'usumuz merhum Dr. Reşit Ga-· 
lıp Be~n adını taziz için bi~ ihtifal yapıl 
T""'::\~''"l r 1 ..ıf\re hevetıine teklif etti. idare 
heyeti fevkalade toplanarak bu teklifi 
k·onllştu. Ve ihtiıfalin martın 19 uncu 
pazartesi günü yaprlma$1nı kararlaştır
dı. 

ELAZlZ, (Milliyet) - Vilayetimizde 
bir meteoroloji itttaıyonu vardır. Geçen 

günkü soğuk ve karlı havada hem havanın 
vaziyetini öğrenmek ve hem de meteora .. 
loji istasyonunu gönnek içln istasyonun 
bulunduğu birinci ilkmektebe &ittim. is
tasyonu idare eden muallim Şahahettin 
Bey beni nezaketle karşıladı ve istasyon
daki aletleri gös.l;,rerek lazııngelen izaha
tı verdi. 

iki sene evvel Ankara Meteoroloji Ens
titüsüne devam ederek umumi ve nazari 
ders gören Muallim Şahabettin Bey bu 
vazife ile dört senedir uğr.ı.tmaktadır. 
Geçen sene Ankaradan gelen arkadaşı
mız uhdeıine verilen bu yeni vazifeyi can 
la batla ba§armaktadır. 

Memleketimizdeki bu istasyon üçünc<i 
sınıf iıtasyonlardandır. Şahabettln Bey 
yalnız hava teressühatının miktarını vak· 
tinde Ankaradaki meteoroloji enstitüsü.t· 
ne bildirir, fevkalade hadiseleri de zama
nında merkeze haber verir. 

Şahabettin Beyin mektep talebesile 
faaliyeti kayda şayandır. iç kapıdan içe· 
ri girildiği vakit sol tarafta (hava vazi. 
ye~i) ya?,:lı taksimatı bir levha görülür. 
Bu levhaya günün muayyen saatlerindeki 
rasatı yazılır. Bu işleri 4 - 5 nci sınıftan 
seçilen beş kişiden müteşekkil rasat heye
ti ııönnektedir. Rasat heyeti günün ra· 
satlarının vaktinde takeimatlı deftere va· 
zar, oradan asri rasat levhasına geçi~ir. 
Son rasatta günün nasıl geçt!iği kısaca 
yazılıdır. 

Müfredat programında muhtelif srnıf 
!arda aynca derı mevzuu teşkil eden me
teorolojik hadiseler üzerinde zaman za. 

Meteoroloji istasyonunun bulunduğu 
ilk,,...ktep binası, muallim Şehabettin 
Bey ve günlük meteoroloji levhası .. 

man me§gul olan talebe müşahede ve dik· 
kat kabiliyetlerini bu suretle inkişaf et· 
tirmektedirler. Muallim Şahabettin Bey 
11nıf seviyesini nazarı itibare alarak 2 - 3 
sınıflar için müşahede takvimi hazırlamış. 
br. Bu takvimde hava vaziyetine göre 
(yağmur, kar, dolu) bir takım iıaretler 

vardır. Bundan başka günün tarihi, ayı 
mevcuttur. Havanın vaziyetine göre fa .. 
lebe bu işaretleri takvim üzerinde deği§
tirmektedir. Bu sayede henüz mürekkep 
olan bazı mevzular tamamen kavramıva
cak talebelere kolaylıkla basit bir tekil
de öğretilmektedir. Kıyme~ ve ehemmiye
ti itibarile mühim olan müşahede takvi
mi ders materyali itibarile de çok değerli 
ve istifadeyi muciptir. 

Şahabettin Bey yalnız bununla kalma
mış diğer mekteplerde de bu işlerin 
başarılması için günün _ hadiselerini ya
zar taksimatlı rasat levhalarının yapdma
Sll!!O ıırkadaşlarını teşvik etnıiıUir. Bugün 
mekteplerimizde iyi bir §ekilde hava 
hadiseleri kaydedilmek suretile talebe 
azami istifade etmektedir. 

l 
'~-· 

Dünkü maçlar 

Dünkü m~tan bir enstantane •• 

(Başı 1 inci sayıfada) 
nen Beşiktaşm Galatasaray ihtiyatla 
rından mürekkep bir takımla berabe
re kalıtı, hep ilk ağızda aykırı sam .. 
lan feylerdir. 

Biz bunlara "benlenmiyen neti 
celer" demekle beraber bu nefce
leri hiç te anormal görmiyoruz. 
Çünkü biz biliyor ve görüyoruz 
ki, İstanbulun birinci küme takım
larında klas farkı kalmamıt ve 
yahut ta bu fark asgari bir hadde 
inmiştir. Eğer bu farkın kalkması 
ikinci derecedeki takımların oyun 
tarzlarmda · birinci dereceye yük
selme şeklinde olsaydı, futbolu
muz hesabına memnun olmak la
zım gdirdi. Halbuki bu farkın 
kalkması, birinci dereceki takım
ların ikinci derecedeki takımlar 
seviyesine düşmesi şeklinde olmuş 
tur. Bunun içindir ki, maçlardan 
bir çoğunda, mahalle ararı futbo
lunu andıran gelişi güzel ve fUUr· 
suz bir oyun tarzı göriiyoruz. Bu
nun içindir ki, Galatasarayın ihti
yat oyunculariyle berabere kalan 
Befİklaf, ihtiyat oyunculardan mü 
rekkep takımı seviyesine düfmüş 
bu,lunan Galatasaray birinci takı 
mil~ de ayni beraberliği yapmış o
luyor. Gene bunun içindir ki, her 
hangi bir maçta şansı; teknik ve 
taktikten fazla rol oyniyor ve bun 
dan dolayı beklenmediğini zannet 
tiğimiz, halbuki her zaman beklen 
mesi icap eden sürpsiz şeklinde 
neticeler maydana çıkıyor. 

İfte dünkü neticeler, futbolu
muzun bugünkü vaziyeti hakkın
da düşündüklerimizi yukarda kı
saca hülasa etmeğe yeni bir vesile 
oldu. 

Taksim Stadında .. 
Büyük bir kalabalık yok. •• Ge

len seyircilerden b:rçoğu da, ııe
çenlerde Beykozu 7 - O yenen ls
tanbulsporuı:ı her halde yenilmiye 
ceği kanaatini besliyor. 

lstanbulapor ve Vefa • Kumka
pı taknnları her zamanki kadrola
rile sahaya çıktılar. Oyun geçen 
Be,ikl8' - Galatasaray mac;mı ida 
re eden Ahmet Beyin hakemliği 
altında başladı. 

Rüzgarı leh ine ,, lan lstanbul
spor başlangıçta on beş dakika 
kadar üst üste hücumlarda bulun
du. Fakat Vefanın sıkı müdafaası 
kartısmda bir şey yapmağa muvaf 
fak olamadı. Bu ilk hücumlar geç
tikten sonra Vefalılar, yavat ya
vaf tevazünü temin ettiler ve bir 
karıtıkhk arasında şu şekilde bir 
gol yapmağa muvaffak oldular: 
O vurdu, bu vurdu, top döndü, do 
lattı, gene o vurdu, bu vurdu top 
tesadüfen kaleye gitti, kaleci bu 
topu tesadüfen elinden kaçırdı. Ka 
le içine düşen topu hemen bôr mü
dafi kaleden çıkardı. Bu vaziyet 
hakemi şüpheye dütürebilirdi, fa
kat hakem golü görmüştü. 

ilk devre 1 • O lstanbulspor a
leyhine bitti. İkinci devrede rüz
gar biraz hafiflem;şti. lki tarafta 
da kati bir hakimiyet görünmiyor
du. lstanbulsporun rol açığı Reşat 
beraberliği temin etti. Oyunun 
sonlarına doğru da Gaziden aldı
ğı bir pası iyi kullanan Vefa sol 
içi Enver Vefanın galibiyet sayısı
nı yaptı ve maç 2 - 1 Vefanın ga
lebesiyle bitti. 

Kadıköy tarafında .. 
Beşiktaş • Beykoz birinci takım 

!arı dün F enebahçe stadında epe
yi bir kalabalık önünde Suphi Be 
yin hakemliği altında kartıl~tı

lar. 
Beykoz kadrosunda bir değişik 

lik görülmemesine mukabil Betik
taş oyuna Feyziyi merkez muavin, 
her zaman merkez muavin oyn'.
yan Nuriyi sol haf, her zaman sağ 
iç oyniyan Hakkıyı sol iç, her za- . 
man sol iç oyniyan Şerefi sağ iç 
mevkilerine getirmiş olarak oyu
na b~ladı. 

Bu tecrübe gene Beşiktatın has 
mını hafif ve zayıf görmesinden 
ileri geliyordu. Bu :ıefer de Beşik
taş az kaldı bunun cezasını bir 
mağlubiyetle çekecekti. Bereket 

versin ki, hatasını anlıyarak takı. 
mını eski vaziyetine getirmekle 
ikinci devrede ancak beraberliği 
temine muvaffak oldu. 

llk devre 3 - O Beykoz lehine 
bitti. Betiktafın bu yanlıt hareke
ti ve Beykoz mtıhacimlerinin cok 
atılgan oyunu net'.cesinde ilk g-;,lü 
sol iç Mustafa kafa ile, ikinci ve 
üçüncü golleri de sağ iç Rıd\ an 
attı. 

ikinci devreye Befiktaşlılar, 
vaziyeti telafi edecekler: ni göste
ren bir emniyetle başladılar ve ilk 
on beş dakika her beş dakikada 
bir gol yaparak beraberliği kur
tardıktan sonra gevşediler. 

Bu gevşeyiş, sonradan gösterdi 
ki, Beşikla.f ayni hızı muhafaz2' et 
miş olsaydı galibiyet sayısını da 
ç•karabilirdi. 

Birinci ve ikinci golleri Hakkı, 
üçüncü golü Nazım yaptı. Bu bera 
berlikten sonra tarınifte F enerbah 
çe ve Beşiktaş ayn puvanla birinci 
gelmektedir. 

Sadun GALiP 

F enel'bahçe stadyomunda: Günün 
ilk maçı, B.ışiktaı - Beykoz B. takım
ları arasında yapıldı. Bu maç 2--0 
Beykozlular tarafından kuanıldı. 

ikinci kümeden Topkapı - Kasrm
pa§a takımlarını karşılaştıran ikinci 
müsabalcayi Topkapı 2-1 kazandı. 

Taksimde ilk maç lstanbul11>or - Ve
fa : Kumkapı B. takJmları arasında ya: 
pıldı. Ve maçı lstanbulspor 7--0 ka
zandı. 

lkinci maç, ikinci kümeden Hilal • 
Beylerbeyi arasında idi. Muvaffakı· 
yetli bir oyun oynıyan Hilil takımı 
6-0 gibi büyük bir farkla galip gel • 
di. 

Dün toplanan 
Kongreler --Cumhuriyet genç1er 

mahfeli kongresi 
Cümlıuriyet gençler maılıfeli sene

lik kongre,.i dün mahfelin Beyoğlu 
Halk FırlcaM binasındaki merkezinde 
saat 10 da yapılmıştır. Kongreye 
mahfe! umumi katibi Müçtaba Salahat· 
tin Bey tarafından okunan idare he
yeti raporile baılanmış tır. 

Raporda bir senede mahfelde yüz el 
liye yakın temsil verildiği ve tem
sillerin 20 bin kİ§i tarafından temaşa 
edildiği, bundan ba§l<a muhtelif cemi
yetler, fırka menfaatine muhtelif semt• 
!erde muvaffakıyetli temsiller veril -
diği, halk lisan dershanelerinin büyük 
brr rağbet gö..düğü ve 200 talebesi ol
duğu, biçki ve dikit kursunun yeni 
başladığı zikredilmekte ve yüksek hi
mayesinden dolayı Cümhuriyet Hallı 
Fırkasına teşekkür olunmakta idi. 

· Raporun okunmasından sonra ge .. 
çen senenin heyeti idaresi ipka etf1 .. 
lerek kongreye nihayet verilmiştir. 

Eyüp fakirleri koruma 
derneği kongresi 

Eyüp fakirleri koruma derneği se
nelik kongresi dün cemiyetin Eyüp· 
teki sinema binasında yapılmıştır. 

Okunan tdare heyeti raporunda geçen 
seneye kadar atıl bir halde bulunan 
bu hayır cemiyetinin bu seneki faali
yetinden bahsedilmekte, bu meyan • 
da sinema binasının feWalide bir şe
kilde yapıldığı, aza mevcudunun alt· 
mı§tan 300 e çıkarıldığı, fakirlere yaı 
dmı işinin lanZ'İrn edildiği z;kredil • 
mekte ve cemiyetin yeni tasavvurla• 
rınclan bahsedilmekte idi. 

Rapor hazır bulunanlar tarafından 
tasvip olunduktan sonra heyeti ida
re intihabına geçilmi§ ve geçen sene
ki idare heyeti aynen ipka edilmit • 
tir. 

Aydın mıntaka kongresi 
A YDlN, (MiHiyet) - Aydın spor mın 

tııka kongı-esi martın 23 üncü cuma gÜ• 
nü toplanacaktır. 

Mıntakaya dahil bulunan Aydın, Söke 
Çine, Karapınar, Germencik ve Koçarlı 
Kulüpl ... ine de ıruntaka umumi katipliği 
tarafından tebliğat yaprlmııtır. 

Hanımefendi, Kaydediniz ... 

YAKUT 
·1651 '~tan bul 

' 



Bu derdin çaresi nedir? 

Çocuk babalarından, mu
allimlerden, mütefekkir

lerden soruyoruz .. 
Çocuklarımızı nasıl okutabiliriz? 

Bergama'dan mualliın 1. Ertuğrul 
İmzaıile ilk tahsil anketiınize fU ceva· 
bı aldık: 

•·- ilk tedriaat itinin, en salahiyet
tar bir makam tarafmdan bütün çer. 
çevesile göaterilmi§, ve bunun duyul
IDUJ olması, bu if için timdi atılacak a
dımların çok daha aağlam olmıuında 
İlmi olacaktır. ilk tahsilin memleket
te kökleımeai, her halde sen birinci 
itelrimiz arasında bulunması zamanı 
geçmektedir. Bu iş için ilk adonlarmı 
hir iki aıır evvel atmış bulunan ve bu
gün okuyup yazma bilmiyenlerinin 
on bindelerle - yüzdelerle değil -
ölçülen devletlerde bile umum bütçe· 
nin 330,40 hatti 50 ıi maarife Ye bu· 
nun mühim bir kıımı ilk tahsil itine 
ayrıldığına göre, bizde maarif için ve
rilecek paranm nispeti kolaylıkla an
la,ılır. BafMJlacak bir çok itleri
miz olduğuna göre, hiç olmazsa bu 
husuaa aynlan paranın kafi olmadıgı· 
nı tasdik etmeliyiz. Bu, derdin vnlatıl
maaı noktai nazarından faydalıdır. 

1 - ilk tahsilin, taammümü için 
baş.lıca esa.a buna değipnez bir veçhe 
verilmesidir. Yapılacak ıslahat, atıla
cak adımların faydalı neticeler ver
mesi Ye daima ilerlemeai için, maarif 
makinala": baıına geçen f<lhısların 
vücudu ile kaim olmıyan bir prensip 
liznn. Bir prensip ki yalnız umumi 
çerçevesi değil, teferrüatı da tespit e
dilmiJ bulunsun ... ilk tedriaat işinin 
başına geçen büyük ve küçük memur
lar da buna uymak mecburiyetinde 
bırakıslın. 

Bunun için, asgari 10 - 12 yıllık bir 
meaai programı lizım. Bu program, bi 
ri devlete nazaran ilk tedrisatı, diğeri 
vil&yete ve kazalara nazaran ilk ted .. 
risatı tahdit etmeli. Evvela talim ve 
terbi.ye huau.au, saniyen inşaat ve mal .. 
zeme hu•uıu eaa:alı bir tekilde te.ı.pi.t 
edilmit bulunma'... 

.Şuna tamamile inanma.lıyız: (X) 
vilayetindeki vaziyet sıkı, (Y) vilaye
tindeki vaziyet müsamahalı iae bu de
ğitikliği idarecielrinin Jahsiyetinde a
ramalı. Belki daha evvel vaziyet aksi 
idi. Çünkü maarif idarecileri timdiki 
değildir. Bunun için, gelen ıahıalarla 
değişmiyen ve yalnız tabiki istenilen 
program hazırlanmalı. Bunun üzerin
de münakaşa, içtihat olmamalı. 

ilk tedrisata muayyen müddetlik 
bir yol gösterildikten sonra bu gibi 
mahzurlann önüne geçilebilir. 

2 - llk tedrisat ayni prensiplerle 
muvazi bir Mualli.m İf(ne bağbclır. Bu
ııün ilk tedrisatta vazife gören arka
dA§lann ı::enıeleri ne kadar kanııktır. 
Mühim bir kısmı muallim yetİ§tiren 
ınüeıseselerden çıkmıı bulunmakla be
raber, batın aayılır bir kıamr da baş
ka baıka mekteplerden çıkmıfbr. 

Orta müneT'f'er zümrelerle temaıta 
bulunanlar muallimliğin (elde bir mea 
lek .. ) aayıldığına ıahit olmuşlardır. 
Orta derece bir mektepten m.ezun. ve 
böyle bir mektd>i tamaml•mıt birçok 
gençler vardır ki, kendi aa.lıalarmda it 
bulamayınca veya bulduğundan mem
nun kalmayınca mtUllimliğe ablmış· 
lardır. Bunlann bir kısmı kurslara itti· 
rak etmit ve sonradan muallim aınıfı
ııa girmitlerdir. Bir iki aylık kursa a
caba ortamektep derecesinde tahsil 
gÖrınÜf bir inıaru muallim dereceaine 
çıkarabilir mi? .. Oy le ise muallim mek 
tcplerinin hikmeti vücudu kalır mı?. 

"ihtiyaç karııaında müracaat edili
yor, ne yapalnn muallim yo~ .. ' 0 fikri 
ileriye aürülebiHr. Bilmem kı, muallim
lik için bu doğru mu?.. Muallimlik 
yalnız tedriaat, yani bilgi iti de değil
dir. Meslek terbiyesi birkaç ayda alı
nabilir mi? .• 

Bu itibarla meslek mektebi mezun
ları da biribirine benzememektedirler. 
Mua.Ilimlerin yetiıme tarzı, o seneler· 
deki mektep idarecilerinin ıaluiyetle
rine uygundur. Filan mektepten çı-

Genç muallim diyor ki 
kl!llllarla, filan ınektepten çıkanlar 
yekdiğerine benzemez. Çünkü onların 
müdürü ( ••• ) diğerlerinin müdürü 
( .... ) dır. Belki devletin esas prensipine 
ay km hareketi yok. Fakat muallimi 
yetittiren eaaıtan ziyade fer'i prenaip
lerdir. 

ilk tedrisat itinin esaslanndan biri 
budur. Muallimleri süzgeçten geçir
mek ..• Bir elden yapılması laznn olan 
bu tasfiyenin ilk anlarda belki zararı
nı görür gibi olacağız, muallimler aza
lacak. Muazzam bir binanın, daha ça
buk yetiımesi için, temellerini alel<ide 
atıııermek doğru olabilir mi? 

3 - Her maarifçinin. noktai nazar 
yürütıneden t.\kip edeceği değifmiyen 
pren8iple ideal muallim temin edildik
ten veya temini için adımlar atıldık
tan sonra Öne çıkacak mühim İf muaf. 
limin maddi rıe maneııi refahıdır. 

Hepimiz biliyoruz ki, muallim ma
nen olgun değildir. Bu, ba§ka mana
da anlaıılmamab. Muallim, kendi•İne 
manen li.zım olan rıdayı alamamak .. 
tadır. Bilhassa köy muallimi... Şehir
den birkaç ııünlük mesafede, postaaı 
olmıyan bir yerde, muallim ekmek, •u 
kadar lizım olan gazete, mecmua, ki
tap vesaireyi temin edebiliyor mu?. 
Tabii (istisnası pek az) eovet demek 
mütküldür. Ayda bir defa kasabaya 
- tehre değil - inen muallim bu bir 
veya bir buçuk günlük misafiretinde 
ancak birkaç tanıdığı ile görÜ§ebili
yor, aylık ihtiyacını alıyor. Kitap ve 
gaezte ihtiyacını temin edebilene pek 
az rastlıyoruz. 

ilk tedrisat muallimi maddeten de 
refah içinde değildir. Kendisinden en 
g!ç bir iti bqarmasını beklediğimiz 
muallim acaba maddeten tatmin edi
lebilmit midir .. Halen gördüğümüz 
meslektaım yaşayıtı, kendisinden iste
nen manevi cephede çaııabilecek ıe
kilde midir? .. 

4 - Muallimliğin manevi cephesi 
düpin~lürken, unutulmaması lazımge
len bır nokta daha: Vekil muallim .. 

Birçok mekteplerde vekil muallim
ler vardır. Kendileri okur yazar olduk 

• lan için, aık.,re giden veya herhangi 
bir tekilde açık kalan vazifeye tayin 
edilmİ§lerdir. Giden muallim, 6erİYf! 
bir delt.,r kolekaiyonu, bir fıtqka va. 
:aile bırakmamıfhr ki, gelen ııekil bı
ralıtıiı yerden baflaaın.. Çocak bir 
defter deiidir. Muallim bir defteri de
iiJ, l>ir küçük in_.ı, yanın kalan bir 
adamı bıralınufhr. Acaı.a okur ,,.._,.. 
lıhndan bafka bir meslek kıymeti ola
cağından fiiphe .,dilen bu llf!kil, mual
limin yerini tutdbilir mi?. 

Vekili tayin eden mektep bqmual
limi veya maarif im.iri, acaba onu bir 
kaç ay içinde mealekt&J yapabilir mi? 
Bapnuallimin düpindüğü, anufm bot 
kalmamasıdır. Yarun kalan çocuğu 
böyle ellere vermektense, yüzüstü bı
rakmak daha hayırlıdır. 

ilk tedrisatta vekil muallim kullan
mak usulüne nihayet vermek mecburi
yeti kartısındayı:z. Bu it için vilayet ve 
kaza merkezlerinde ihtiyat muallim
ler bulundurarak vaziyetin önüne re-
çebiliriz. Hiç olmazsa acemi .utalar 
elinde çocuk bir.a.&ını yanın tem.ellere 
istinat ettinnemeğe çalıtınz· Bir seoe 
zarfında iki üç vekil muallim gören 
çocuklara ancak ac.ınır. 

5 - ilk tedrisatta dü,ünülecek en 
l:<.Ühim prensiplerden bir ve belki bi
rir. cisi de (köy - ıehir) itidir. Şimdiye 
kadar gördüğümüz ve Batvekil P•;a
run izahatından da öğrendiğimiz gibi 
3 milyon tehirliye 6600 mua.Ilim, ıı 
milyon köylüye de ayni miktar mual
lim. 

Kôy daha münevver midir de bu ka
dar az muallimi var?... Yoksa bütün 
hususi ilk tedrisat mektepelri hep köy 
lerde mi 7 .. Acaba §imdİyJ! kadar köye 
"Yerdiğimiz levazım parau nedir 7. Bel 

MiLLiYET CUMARTESİ 24 MART 1934 

r .• • 

1 MUTEFERRIK HABERL.ER 
Türk tayyarecileri 

Atinada yapılan 
Resmi kabul 

ATINA, 23 (Milliyet) - Yunan 
Cüınhuriyetinin onuncu yıl dönümü ... 
nün kutlulanmuına itlirak ebnek i
çin dün vasıl olan Türk tayyarecileri 
Meçhul Asker abidesine giderek çe• 
lenk vazetmitlerdir. Türk tayyareci
leri hükiımet tarafından ''Büyük Bri· 
tanya otelinde misaf"ır etlilmitlerd.ir. 

Dün alqam Türk tayyarecileri ıe· 
refine Hariciye nazırı tarafından bir 
ziyafet verilıniftir. .. • 

Bu ziyafette Türk sefaret konao
loahanesinin yüksek menaurlan ile bir 
çok resmi zevat hazır bulunnı.utlar· 
dır. Ziyafeti bir resmi kabul takip et 
mittir. Ve bu resmi kabulde Atinanm 
en yüksek aileleri bulunmutlardır. 

Yüksek bir ~ahsiyetin beyanatı 
Resmi kabul eanasmda yüksek bir 

tahsiyet Türk tayyarecilerinin Yunan 
Cümhuriyetinin onuncu yıl dönümü
nün kut~ulanmaaına ittirak etmesinin 
büyük Yunan milletini fevka.lade he 
yecana düıürdüğünü beyan eyledi. 

Do&t Cümhuriyetin büyük günü 
Yann Yunan Cümhuriyetinin 10 

uncu yıl dönümü olduğundan saat 
11 de konaoloahane kilisesinde ruha
ni bir ayin yapılacaktır. 

Oğleden sonra saat 17 de Ceneral 
konsül M. Kapaalis ve refikası Ha
nmıefendi, Yunan taba.sının tebrikib 
ru kabul için konaolo<ıhanede bir re., 
mi kabul tertip etmi§lerdir. 

Üç kasa hırsızı 
(Başi 1 inci sahifede)° 

nndan ve Macar tel>aasmdan Jorj İ· 
le Sefer ve Şevket namında daha i
ki kitinin Betiktaı icra dıu~ıini 
~acaklannı söylemiştir. 

Bu ihbar üzerine zabıta memur • 
lan daireyô tarassut altına alırut • 
!ardır. Hırsızlar · gece yan11 daireye 
gelmiıler, evvela kapıyı maymuncuk· 
la .çmak iatemiıler, fıılı:at kapının ko
lay açılmadığını görünce demir par -
maklddan kesmişlerdir. 

Şevket ile Sefer gözcii olarak dı
ıarda kalmıtlar, Jorj içeriye girere'.c 
k,....yı burcu ile kınnak nterken, po 
!isler birdenbire ıaldandıklan yerden 
çıkarak üçünü de yakalamıtlardır. 

Bunlar Mahmutpaıada bir Muse • · 
vinin dükkanındaki kasayı da soy -
mak isteclilderini, bilihara vaz geç -
tılderini aöylemiıler ve bir çok hır -
sızlıklarmı anlabnıtlardır. 

Dün de icra dairesinde tahkikata de
vam eclilmiıtiı" 

ki senede 8 • 1 O lira değil mi? ilk ted
rioat mecburi ve halk için olduğuna 
göre köyden İşe baılılnıak icap etı'l~z 
mi 7. Bu mesele üzerinde - Ounanlı 
devletinin methur Maarif Nazırı gi
bi - Tuba ağacı münakOfa.tı yapmak 
zamanında deiiliz. 

Çocuklar arasında 
Anneler Birliğinin •• • 

musameresı 

Dün Himayeietlal Anneler Birliği tarafından Caza d'ltalia'da 
kostümlü bir çocuk müsameresi verilmiştir. Müsamereye 15 Y(Jftna 

kadar yüzden fazla çocuk iştirak etmi1tir. Müsamere pek .,ğlenceli 
olmuf, mini mini yavrular milli oyunlar oynamlflar ve saat 21 e 
kadar eğlenmişlerdir. 

Fransız Ticaret odası kongresi 

Fransız Ticaret odası heyeti umumiyesi, dün şabah Union Fran
çaise'de toplanmırtır. lçt'maa Fransız sefiri M .. Kammerer riyaaet ~ 
etmi,tir. Oda reisi M. Rebou1, Odanın bir senel!k faaliyeti hakkın
da izahat vermiştir. M. Reboul Türk • Fransız t cari münasebatın• 
dan bahsetıniş ve dünyanın her tarafından tiddetli bir buhran hü
küm sürdüğü halde, Türk • Fransız ticari münasebatının iyi bir halde 
bulunduğunu nöylemi,tir. Bundan sonra, azaqan ve geçen sene deniz 
banyosunda vefat etmit olan M. Salingar'ın istirahati ruhu için bir 
dakika sükut edilmittir. 

Rıhtım şirketi 
-o--

Rıhtım civarındaki yolları . . 
ıyı yapmıı 

Rıhtmtı civarındaki yolların in§MI 'VC 
İyi mulıaf-ı niıtım ıiri<etine ait ol• 
duğu için aenelerdenberi bu yolların ya• 
pılmadığını gören belediye Nafia ve · 
kileli delaletile rıhtnu şirketi ne:ıo<lin• 
de tetebbüsatta bulunmuı ve tirlıet 
te yolun tamir ve ıslahına baılamıf • 
tı. 

Belediye mühendisleri şİri<et tara • 
fından yaptınlan yollann adi ıarzd• 
in§a edildiğini ve knsa bir zaman soııra 
yeniden bozulacak derecede az kuaı 
ve alelade ta§ kullanıldığını görmütlet 
ve belediye riyaset makamına bir ra· 
por veriınİ'§lerdir. Bu rapor üzerjııe 
beled~': inşaatı tatil ettirmeğe karat 
verm.ıfb.r. 

Şiri<et yeniden bu yolu muntaza11' 
bir ~et.ilde yapmadığı takdirde beledi; 
ye tırket aleyhine nafia vekaletine (1)11" 
racaat edecektir. 

Meclis reisimiz 
Geldi 

(Başi 1 inci sahifede)' ' 
elinde bulunan buğdaylann alırı• 
mmına tahsis edilecektir. 

- Mayısta Peşteye gidecek olan 
mebuslardan mürekkep heyet kiJ11• 
!erden ibaret olacaktır. 

- Peffeye kimlerin gideceği 
h.,nüz malum değildir. Fakat 8 • 
10 kişiden mürekkep bir heyet 
göndereceğiz. Bu zl'yaretten mak· 
sat geçen sene Cümhuriyetimizitı 
10 -<:?ICU yıl dönümünü tebrik içirı 
Ankaraya gelmif olan Macar hey· 
etine iaJ.,i ziyaret etmek ve dosta 

·ne münaseba,'.ı temin etmektir. 

Büyük Mill..t Meclisinde Cemil 
Beyin riyastti altında lefkil edil· 
mis olan Türk. Framız dostluk 
gr~pu da laaliy..tte bulunuyor. Bu 
te1ekkiilden maksat iki memleke
tin Parlamentoları arasında dosta 
ne ve samimane miinaseb.,tlere 
vcıattaı olmalıtır. 

- Tayyare Cemiyeti nridatınJJ\ 

Hususi mektepler, ortamekteplcr 
yüksek mektepler .• hep aehirde. Bun
dan batka bütün muallimlerin yan11 
tehirde ve elueriai muallim mektebi 
:nıezunu. 

Riyaset makamını itğal etmi' olan M. Kammerer söz alarak dün
ya !...uhranından bahsetıni' ve bundan Amerikanın bile genit mikyas
ta müteeas:r olduğunu söylemi§ ve buhranın her tarafta şiddetle hü
küm sürmesine rağmen Türk. Fransız ticari münasebatımn muci. 
bi memnuniyet bir halde bulunduğuna itaret ederek, Odır.ya mesai
sinde muvaffakiyet temenni etmittir. Heyet, idare heyetinin bir ıene- •

1 lik mesaisini tasvip etmittir. 

Ateş - Güneş klübü müsameresi -K-cUmı~P,-.-H-z......;;. mı...."n_t_epillerine 

Halbuki telde varmak için, en ,edit
bir prenaipin tahakkukuna çalıpnak 
mevsimsiz değildir. icap edene ıehir
de az mektep açar ve yalnız fakirleri 
okutabiliriz. Ortahalliler "Ye zenginler 
huau.ai mekteplere gitsinler. 11 milyon 
köylü için birkaç yüz bin tehirli mü
teeııair. olur":" büyük bir iJ değil. 

Şehırde aıle bayatı da var. Aile de 
bir mektep deği imi? 

"E 1111elô köylü., eaau kabul edildik
ten sonra, köye giden hocaya timclilik 
bir imtiyaz da nrilebilir. Köyü phir 
için deiil, ıehri lröy için bir ba.tamak 
yapmıya çal.,malı~. 

Köy hocaamın her hususta çalıp· 
bilmesi için azami kolaylık gösteril
meli. Yok·~ vazifeairıi candan baf&l"o 
mak istem· · c:ı muallim, teftit için ge
lenleri nümayitle momnun da edebi. 
lir. istenen bu değildir. Nolı:tai naza
~ tahakkukuna çalıtıldıktan sonra 
ıdealınünerıı7er köylüyü görmek müm. 
lriin olabilecektir. 

'.A.tu ve Güne, klübü müsameresinden çıkanlar • • 
Geçen gÜn ~ üzere, Atq • 1 tı. 

Giiııet ldübii ikinci çocuk gününü Bu ikinci gün, 23 tul.atta Alet • Gü· 
dün, f.ı.at bu -er bir ıiırmı.ııda yap- De§ klübünde aali olarak çekilen ço-

ait bir intiba 

~d~ İçin bazı tedbirler almdı• 
gı ognı mudur? 

- Evet doğruclar. Caniy.,te 
mut11Jenet ıuretiyle temin edilmek 
te olan varidahn arthrılmaaı içirı 
bazı tedbirler alınıyor, bu •ayede 
varidatın artacağını tahmin ede· 
rim." Jı:;:/. ---- -----~---, _ ___.... .. -..... 
ark M H filmi O iki komik filmle 

IWRI nın k)üb'" 
birlikte, Melek sinemasında, un 
davetini olan çocuklara ve ebevey
nine gö~i ..,klinde yapıldL 

Dün ....... saat onda ba§lıyara!' 
bir saat süren bu filmlerin gösteril• 
mainde Melek aineması çocuklar ..,e 
d....,tlilerle tamamen dolmuıtu. 

Ateı - G;tnqin çocuk filmi bü~ 
bir ınuvaffıılayet kazanmıt ve bir çolı 
yerleri §İddetle allaJlanmıfbr. , 

Fihnin resimleri ve sesleri çok ,..
zeldir. 

Tarihi roman: 40 

Güneşin Oğlu 1 

na kadar cinleri kıtkırtacaklar- ı 
Dllf-· Bekliyelim. Bir haber alamaz· 
Mk, o vak.it ne yapacağımızı dütü
nürüz. 

mıf, dar ve uzunca bir yoldan geçe
rek, kolayca tehre varmıtlardı. 

Yolda konutmağa vakit bile bu
lamadılar ... 

Suriyeli ihtiyar: 

sarayın penceresinden ortalığı ıey· 
rediyordu. 

Akıncıların evvela birer birer 
kollarını arkaya bağladılar .. Sonra 
kaçmasın diye bacaklarına kalın ve 
ağır demirler taktılar •• 

lann haberdar olmadıkları belliydi• 
önde Baykut olduğu halde, ya.• 

kayı ele veren serdengeçti Türk a• 
~nc~ları saray kapısından içeriye , 
gırınıtlerdi. 

- Suriyeli ihtiyarın anlattıkıa· ı 
rınr, ondan evvel Akat reisinin söy
lediklerini ititmedin mi? 

- Hepsini itittim.. Hepsini 
biliyorum ... Fakat, hiç birisine inan 
mıyonım· o,aser benim gözümde 
sivrisinek kadar küçük ve korkak 
bir kraldır. Bütün bunları korku
sundan ve zafından uydurmuttur· 

·- Ben inanıyorum .. inanmasam 
da tedbirli bulunmak lazım. Bu ge· 
ce kralı öldürmeden yakalarlarsa 
~ehre kolayca gireriz. 
• - Suriyeli ihtiyar onları mükem· 
ınel bir tuzağa düşürdü .. Giden kah 
ramanların hepsi ölecek ve hiç biri
si geri dönmiyecek. 

- Nerden biliyorsun ... ? 
- Bun bilmiyecek ne var .. ?! llı-

tiyar krala hizmet ediyor .. Ve se
nin güvendiğin en kuvvetli döğüş
çüleri tatlılıkla elinden aldı •• Ko
yun gibi pefine takıp öldürmeğc 
götürdü. 

Bora güldü: 
- Se-n Baykut'u çok sevdiğin i-

Y au.J'ı: lıkender F AH REDDiN 

çin, bu sözleri ona acıdığından Ö· 
türü söyliyonun ! Suriyeli ihtiyar, 
kraldan zulüm ve itkencıı görmüt 
bir adamdır. Ben onu denedim-. Ba. 
na sadıktır. 

Hitay'in canı sıkılmıştı: 
-· Ben Baykut'u kardet gibi se

viyorum, mert ve ölümden yılma"l! 
bir yeğit - dedi • Akıncılar arasın 
da, varlığı, etrafındakilere cesaret 
ve~iyor. Yaban öküzile nasıl boğuş
tugunu v_e y~lda iki yüz göçebeyi 
naaıl bogdugunu gözümüzle gör
medik mi? 

Ve oturduğu yerden kalkarak ça
dırın içinde dolatmağa b-.lııdı: 

- ihtiyara gelince, kralın hafi
yesi olduğu muhakkaktır .. Bunu, 
çok acı bir tecrübeden sonra anla
yacaksın! 

Güne,'in oğlu dütünüyordu: 
- Arkadaki bağların arasından 

bir akıncı kolu göndersem, acaba 
içeriye girebilirler mi? 

- Artık bu i•in sonunu bekle
mek gerek. Madem ki gece yarısı-

- Bir noktadan korkmağa bat
ladım, Hitay ! Kralı arkadan kaçır
rııağa tefd>büs ederlerse ••• ? ! 
• - Bu, benim de hatırıma gelmi!" 

ti. 

- Bağların etrahnı çevirtaek na· 
arl olur? 

- Çok iyi bir tedbir •• 
Bora, bağların arkasına bir akın

cı kolu gönderdi. 
- Bağlardan kimsenin kaçması

na meydan vermiyeceksiniz ! 
Dedi. 
Akıncılar tehrin arka tarafında

ki bağlan sarnnslardı. 
Günet'in oğlu bu tedbire tam vak 

tinde müracaat ettiği için, vaziyet
ten biraz daha emin olmağa batla
mıftı. 

Hamat'tan bir kutun bile kaçma· 
aı ~imali yoktu. 

Şehrin her tarafı Türk alı:mcıla
rile çevrilmitti. 

(Tılsımlı belde )de neler 
oluyor? 

Be~ arkada,, Suriyeli ihtiyarın 
peşinden giderek, biraz sonra teh
rin içine girmişlerdi. 

ihtiyar, yeraltından bir kapı aç-
• 

- Size sarayın bahçesi önünde, 
nuıl davranacağınzı anlatacağım. 

Diyordu. 
Sarayın bahçesine kadar, yollar 

da kimseye rastla.mamıtlardı. 
Fakat, birdenbire, dar bir sokak

tan ıenit bir meydana çıktılar •. Ve 
kralm muhariplerile kartıla,tılar. 

Suriyeli ihtiyar minilı bir f&f
kınlık göstererek derhal ortadan 
kaybolmuştu. 

Türk akıncıları, ihtiyarın kur
duğu tuzağa düttüklarini &nlamıt
lardı. 

Kralın gözcüleri demir örgülü 
zırhlar içinde çok heybetli görünü· 
yorlardı. 

Gözcüler ucu sivri mızrakları u
zatarak bf!f arkadqı çevirmişler· 
di. 

Baykut'un gözleri dönmüştü.. 
Kendi kendine: 
- iyi ki Hitay gelmedi •• 
Diye söyleniyor ve Suriyeli mu

hariplerin üzerine ır.blmak istiyor
du. 

Meydan biranda yüzlerce nıı:ı· 
raklı ile dolmu,hr. 

Etrafta metaleler yanıyor •• Kral 

Arkalarından mızrakları batıra
rak saraya doğru aüriiyo~~ar~ı. • 

Şehrin içinde kralın .~~.zcu~~nn
den başka kimseler gonınmuyor

du. 
Herkes uykuya dalrnıf gibiydi. 
Baykut yolda giderken, kendi 

kendine dU,ünü~or~u: 
- Dört çevreıı T urk akıncılarile 

sarılan bir tehir halkı bu kadar 
kaygusuz olabilir ~? Kapısına 
düşman dayanan hır ev sahibinin 
gözü nasıl uyku tutuyor? ! 

Baykut'un arkadatları da gittik
çe artan bu şüphe ve hayret içinde 
bacaklarını sürüyerek gidiyorlar· 
dı. 

Sarayın bahçesinde daha fazla 
kalabalık vardı. 

Temiz giyimli bir takım insanlar 
kapının önüne toplanmıtlardı. 

Herkes biribirine: 
- Kralı öldürmeğe gelen Türk

ler .... 
Diyerek bet arkada.,ı gösteriyor 

ve gülü9üyordu. 
Şehir haricindeki Türk akıncı· 

}arının sayısından bu zavallı adam-

Kral Otuer, karisile beraber, 
göz kamattıncı büyük bir aalorıd• 
ayakta duruyordu. Kralın sağında 
ve solunda çok iri boylu birer c$ 
!at görünüyordu. Cellatlar parl al 
ve büyük palalarım omuzlarına k 
dırrnıtlardı. .. .. • 

Yakalanan Türkler kralın onuıı 
de durdular. 
Oşaser hepsinin yüzüne ayn at·1ı rı baktı •• 
Ve içlerinden birine sordu: 

11 
- Şehir etrafında konalılıY" 1 arkada.larını da sizin gibi iri ytı.r 

adamlar mıdır? 
Hepsi birden : 
- Biz en cılızları ... 
Diye cevap verdiler· 
Oşaser tekrar sordu: 
- Kaç kitisiniz .. ? 
- Elli binden fazla .• 
Oşaser gülümsedi: da. 
-Ne yazık •.. Şehrin etrafın 

elli bin leşi alacak kuyularıırııı 
yok d ıı• 

Kralın karrsı çok güzel bir ka 1 

dı. Baykut'un titkin bazular!na, 1e 
niş göğsüne, iri boyuna dıkkat e 
baktı •• Ve kocasına: -Bitmedi-

• 

1 



• 

( 

Büyük ölüler günü 
(Bal• 1 inci sahifede) 

Bu nutuktan sonra bir talebe, Ah
dülh2.k Hiı=it Beyin bu ihtifal müna • 
sebetile birliğe cönderdiği, iki mektu
bu okudu. Abdülh..k Hamit Bey Na· 
m.k Kemal Bey için diyordu ki: 

"- Edebiyatta benim ıon üstad~ 
Namtk Kemaldir. Ondan evvel Recaı 
zade Ekremi ve cla.'ıa evvel de Şinasiyi 
Z.:kredebifüim. Kemalin şöhreti kakmİ• 
yesine muttali olduğum zaman ben 16 
yaşındaydnn. O, 28 yaşında idi. O, 
lotanbuldan Avrupaya firar ediyo~du, 
ben Tahrandan lstanbula avdet edıyor· 
dum ( 1285) • Bu tarihten ~r çok ·~
neler geçtikten sonra Recaı Zadenın 
himmetile aramızda muhabere açılmıştı. 
Ben burada o Bııiırimuhitin dalgalarmı 
sayacak değilim, çünkü sayıdızdtr ve 
çünkü bir dalga büyülue yerine gele
cek olan dalga daha büyüktür. Onla
nn her biri sizli bir kasırga halinde 
esen havayı hürriyetle coşan ve bir 
tuğyam hamiyet ve hamasetle o um· 
maron lıapnet ve azametini ilin ederler. 
Aşkı vatanla veran olan bu havayİ 
hürriyet vatanın yalnız sırhillerile da -
hillerine değil, hem de bütün afak ve 
amakına müstevli olmUJ idi. Evet, Na
mık Kemalin bu ilhamile bir çok ÇO • ' 

cuklar, gençler, bir çok .'~kiı;ıl-;r, Üs • 
tatlar, bir çok ta benim gıbı ibtıyarlar 
doğmu,tur! 

Kemal bütün zekaları teslih ederek 
istibdada ilanı harbetmit ve muzaffer 
olmuttur. Elha.,J, aı;kı istiktal ve aşkı 
hürriyetle en kuvvetli münadı olan 
kalemden ne ıanih olabili~e, Kemalin 
kaleminden o sünuh etmiştir. 

Bir Namık Kemal günü ihdasile 
Türkün tarihi melahirine bir ruzname 
daha iLive etmiş olan gençlerimizi teh· 
rik ederim. O, güneş gibi parlak gü
ne ginnek iyin istikbalin kapısına gel· 
mit, biz de onu karşılamakla müftehir 
bulunuyoruz.,, 

Abdülhak Hamit Beyin Ziya Gök • 
alp için yazdığı mektupta da §U satır• 
!ar vardı: , 

" - Ziya Gökalp'ın Türk gençlı • 
ğine olan hidernatı elbette tezekkür 
ve teş.,kküre pyandır ve onun gibi 
bir miHet efradına milli heyecanlar İl· 
ham • etmd<, ve o ilhamı gene milli 
bir lisan ile tebliğ eylemek kudretini 
gösteren ve büyük olduğu kadar da 
hayırhanh olan .bir ıabsi_ı;e? ~ ~ille
tin tebcil etmesı pek tabııdir. Nıte • 
kim vaktile bir mecliste okunan ve 
bir defterde hatvesile mukayyet bulu· 
nan aözlerinlıı h&timeıinde - yeni 
neslin ,uuri te$iyesi de, felsefi ter• 
biyesi de Hamitten mevhuptur - diye
cek kadar bana teveccülıkiır olan Gök· 
alp'ı taziz edenler arumda bulumııak
la pdıc tabii olarak ben de iftihar ede· 
riın. 

Her hanııi bir milletten yetişen, hu 
ıusile o milletin ilim ve irfanını vic • 
dani bir lisan ile tarsine çalışanlar 
mensup olcluklan milletin büyüklü • 
ğünü temsil ederler, her biri manevi 
bir hekimdir. üki zamanlarda öyleler 
namma putlar yapılır 'Ve onlara ta
pılmruf. ihtimal ki putperestlik biraz 
da ondan ileri gelmiştir. Biz şimdi 
tapmaya, fakat büyüklerimizi inkar 
veya tec1thül etmek tariki sakimine de 
elbette .sapmayız.,, 

ihtifale rahatsız olduğundan dolayı 
İ§!irak edemiyen Sami Paşa zade Se· 
zai Beyin gönderdiği mektup ta baş
ka bir talebe tarafından okunmuıtur. 
Mektupta fU sırtırlar vardı: 

41- Gelemediğim için sizlerden ve 
sizler kadar kalbimden, ruhumdan Ö· 
zürler ve aflar dilerim. Gençliğe ebe
diyet veya ebediyete gençlik veren Bü 
yük Gazi eoeri dehasını sizlere ema
net ediyor. Bir kavmin hayatı millisi 
olan dehalar, büyWcler de sizlere e • 
manetten Nımuk Kemali tebcil eden bir 
nesil tebcile layıktır. 

Ey münevver cençler, gideceğiniz 
htikbalde eminim ki Abdülhak Ha -
mide, Namrk Kemale tesadüf edecek • 
ıiniz.0 

Sami Pata zade Sezai Bey, bu sa • 
tırlardan ~onra Namık Kemale dair bir 
hatırasından bahsediyordu. Sezai B. 
Namık Kemali ilk defa mahbesinde 
gönnüıtü. Büyük valanpcnrcrin o sı
ralarda gene bir eser yazmakla. meı· 
gul olduğunu ilave eden Sezai Beyin 
mektubu fU satırlarla bitiyordu: 

.,ideal bir a~k ile vatanını seven, 
bir uslübü cihangirane ile sevdiren bu 
edibin y..- yüzüne ta.allüku azdı. Va
tanını cenneti~ milletini yıldızların üs 
tüne çrkarmak iatiyordu. Tüı1< vata
nı Namık Kemale minnettardır.,. 

Bu mektupların okunması bittikten 
ve her biri ayn ayn alkı,landıktan 
aonra talebeden Rüknü Bey bir nu· 
tuk aöyliyerek, '1zun seneler süren hür 
riyet mücadelesinden bahsetmit. va • 
tan ve hürriyet kelimelerinin IUgatlar
dan bile kaldmldığı bir sıra.da, gür bir 
sesin: 

"Ne mümkün zulm ile. istibdat ile 
İmhayi hürriyet 

Çalı~. idraki kaldır muktedirsen adı
nundan •• 

Diye hay4'ırdığını ilive ettikten son
ra Ziya. Göka]p'm Namık Kemal hak
kındaki düıünce\erini söylemiı, Namık 
Kemalin: 

Vatanın bağrına düşman dayadı han
çerini 

Yok mudur kurtaracak bahtı kara 
madcrini? 

Sualine, Büyük Gazinin muazzam 
bir cevap olduğunu ilave etmit ve çok 
alkışlannuıtır. 

Bundan sonra, edebiyat fakültesi 
dekanı KÖprülü zade Fuat Bey tale· 
benin alkı,ları araaında kürsüye gel • 
miı, çok kıymetli bir konferans ver
miı ve iki ıaJısiyetin de mücadelelerini, 
bitaraf bir vözle tahlil etıniıtir. 

Bu konferanatan sonra, '3-ir Şüku· 
fe Nihal HRnan Namık Kemal için 
yazdığı ~el bir ıiiri bi=at okumuf 
ve al!cıştanırn,tır. 

lsmail Hal>io Bey de, Namık Ke
rnal ve Ziya Gök:ılr:>'ın hayı,,t. mÜcC11r1Ple 
ve eıcrlerinden bahseden heyecanlı bir 
L:onfera ... ı vermiştir. 

l •mail Habi:> Bey Namık Kemalin 
çocukluğundan vefatına k~~ar giriş : 
tiği mücadeJ~!e .. i, uğradığı mihne~le .. 
ri anlatmış, e~er!erinden parçalar ol<u· 
ınu1, Ziya Gvkalp'ın hayatının da Na
mık Kemale müşab>heli olduğunu, 
hatta her iki•ini.ı c!e ayni yaşta öldClt· 

Muamele vergisi 
(Ba~i 1 inci sahifede) 

tabi olamaları bu itibarla bir adalet 
icabıdır. 1 

2 - Şimdiye kadar her sınai mües 
seıenin 10000 liraya. kadar olan ciro
sunu muaf tutan kanun hükmü neti• 
ce itibariyle haksız ve nisbetsiz bir 
rnukellefiyet farkı orta.ya koyuyordu, 
me•elii yıllık muamelesi 20000 lira• 
dan ibaret oları rnÜe""3enİn tatbikat 
ta ve hakikatte vergi nisbeti yüzde 5 
olduğu halde cirosu 2000000 liraya ba 
liği olan bir müessesenin vergi niıbet 
yüzde dokuzu geçtiği cihetle bu muafi. 
yet haddinin kaldınlmaaı muvafık görül· 
müş ve buna mükabil muharrik kuvvet 
kullana:n kullanmasın ufak hirfet mües• 
acscleri icin muafiyet kabul olunmuıtur. 

3 - Verginin tetbiatında istisna bü
kümleri arasına giren maddeler üzerin .. 
de sanayi idaresiyle müştereken yapıla.> 
tetkik neticesinde iplik, tuğla , ve kire
mit fabrikaları imalatı ve gümrük tarife 
kanunu veya diğer kanun;ar]a gümrük 
resminden muaf olarak ithal olunan mad
delerle bunfann dahilde imal ve istihsal 
edilen muadil ve mümasilleri hakkında 
§İmdiye kadar tatbik olunan muamele 
vergisi muafiyetlerinin kaldırılması müın
kün ve lazım olduğu kanaatı basil ol· 
mu§tur. Yeni istiına maddesi bu eıa1 
dahilinde yapılmış ve demir sanayiine ait 
imal ve tamir müesaeıelerinin vaziyeti de 
t.clıdit edilmiştir. 

4 - Bugün meri olan kanunda sinai 
müesseselerce yapılan mamul '" eıya i
çinde iki iptidai maddenin tayin ve bu 
miktardan tenzilat yap:lması surelile 
matrabm teabiti düşünülmüştü, her aene 
maliye ve iktisat vekaletleri marifetiyle 
müttercken tanzim ve icra vekilleri he.
yeti tarafmdan tasdiki lô.zım gelen ve 
iptidai maddelerde tenzilat miktarını 
gösteren cetvel üzerinde sanayi idare .. 
aiyle müştereken yapılan tetkikte bugün
kü vaziyetleri itibariyle satış kıymetleri
nin tenzilata tabi tutulmasında zaruret 
olmıyan bazı maddelerin ayrılması ile 
diğerlerinin bir kere mamul e§'Yadaki İp· 
tidai maddelerin tayini soJO,ra da bundan 
tenzilat icrası suretiyle matrahın iki he· 
sap ame)jyr,iyle tayini yeni yapılmakta 
olan tenzilit hadlerinin tuta.n bulunarak 
ve yapılacak muamele daha basitlettiri· 
!erek yeni bir cetvel tertip olwımuttur. 

5 - Kanun ıab§ kıymetini matrah it
tihru: ettiğinden tamirhane boyahane gi
bi müeıseıelerin muamele vergisinin 
m~trahınm tayininde ihtilaf çıkmakta ve 
rnukellefin zarar etmesi ibti~li melhuz 
bulunmakta olduğundan yeni layihada 
muayyen huauslarda ücretin vereiye mal 
rah nl-11 şekli dütünü1müıtür. 

6 - ithalat eşyasında yahut mamul 
maddelerde kıymetin tayini.:lde çıkabile· 
cek ihtilaflar mevcut hükümlere göre 
birçok mera.;m takip etmekte ve hayli 
uzun zamana mütevakrf bulun
makta idi bu gibi ihtilafların daha 
salibiyetli heyetler marifetile ve daha az 
müddet zarfında halli çareleri aranınıt 
ve layihaya bunu temin edecek aurette 
hükümler konmuıtur. 

7 - Banka ve bankeı-lerin yap
tıklan muameleler dolayisiyle muh
telif namlarla aldılılarr paralar arasın
da matrah niabetinio tayini müıkül olan 

Hiliiliahmer Fatih 
umumigesi dün 

kaza heyeti 
toplandı 

Dünkü kongrede seçilen idare heyeti 

Hilaliahmer Cemiyeti Fatih mer· 
kezi kaza heyeti umumiye.i dün ka· 
za merkezinin bulunduğu Letafet a
partımanında yapıldı. 

Saat tam 14 te kongre kaza reisi 
Vasfi Bey tarafından açıldr. Kongre 
riyasetine Naci Bey intihap edildik
ten sonra Vasfi Bey kaza idare heye. 
tinin bir senelik faaliyet raporunu o· 
kudu. 

Hilaliahmere büyük yardımlarda 
bulunan zevata, müesseaata, ~ehir 
hastahanelerine ve matbuata teşek
kürle ba,byan bu rapor Fatih ka • 
zasındaki bir senelik Hilaliahmer fa. 
aliyetini etrafiyle göstermekte idi. 
Fatih kazuı b:r sene içinde kaza da
hilinde aekiz bin küsur lira varidat 
temin ebni~ ve yüzlerce yoksula, ve
reme, hastaya, biçareye yardım edil
mittir. 

Rapor alkıılar içinde nihayetlen· 
dikten sonra yapılan teklif üzerine 
kaza heyeti reui Vasfi Beyin seneler 
denberi Cemiyetin yüksek gayeleri i
çin gösterdiği faaliyete heyeti umu
miye namına teteklriir edilmit ve V as 
fi Beyin bir takdinıame ile taltifi i
çin merkezi umumiye teklifte bulu
nulma.aına karar verilmi§tİr. 

Bundan ıonra cemiyete menfaat 
temini, Hili.liahıner gençlik tetkilatı 
v~. sair mevzular üzerinde göriifüJ
muı ve muhtelif kararlar alınmııtır. 
Bu esnada hastabakıcı hemıireler ta· 
raıfmdan hazlruna, üzerinde krnnrzı 
hilal bulunan paatalar tevzi edilmiş
tir. 

Yapılan idare heyeti intihabında 

kura ile çıkan Üç azanm yerine ge
ne ayni zevat intihap edilmiıtir. U
zun müzakereelrden sonra heyeti U• 

mumiye içtimaı nihayetlenince azalar 
diğer salona almmııtır. Burada T. G. 
M. Gençleri tarafından Vaali Be • 
yİn yazdığı dört perdelik (Hilaliah • 
mer) piyesi teımil edilmi~tir. 

YENi NEŞRiYAT 

Ankara 
''H.B.kimiyeti Milljyet" refikimiz 

Franaızça olarak haftalık Ankara is
minde bir gazete neırine baılamış

tır. Dün gelen ilk sayısı özlü muhte· 
viyatı ile meYcut bir ihtiyaca tam bir 
mukabele teşkil ediyor. Tebrik eder 
ve muvaffakiyetler dileriz .• 

Deniz yolları 
iŞLETMESi 

A-tel•i ı Karalı:öy Köpril .... 
Tel 42362 - Sirkeci Miihiirılanade 

Hail Tel. 22740 

Ayvalık Sür'at 
Yolu 

ANTALYA vapuru 24 Mart 
CUMARTESİ 18 de Sirkeci 
.. ıht•mmrlım kalkacaktır. (1353) 

~ISTANBUL BELEDiYESi ~ 
• 

Sular idaresinden: 
Su borusu döseme ameliyesinden dolayı EYOPTE • 

BAHARiYE Cadde;inin 31 Mart 1934 cumartesi ~abahından 
4 Nisan 934 Çarşamba sabahına kadar bütün nakit vasıtalarına 

kapalı bulunacağı ilan olunuı-. (1332) 

~----E_V_K_A_F...-,;M.;;.0;.;D._1;;;.R.;.;;1.;;,Y.;;;;E.;;,T.;.1 ...;1;.;;;L;;.;.A;;.;.N.;.;;L;;;.A;;.;R.;.;;l __ _.I 
Müddeti ıcar 

1 - Galatada Mehmet Aü Paşa Hanı 
alt katında 41 No. lu yazıhane • 

2 - Galatada Mehmet Aü Paşa Ha

nında 38 No. lu mağaza. 
3 - Tophanede T opcular caddesinde 

481 No. lu dükkan. 

4 - Beyoğlu; Kamerhatun, 

sokağında 2 No. lu dükkan. 

Papatya 

5 - Kadıköyünde Zühtü Paşa mahal

lesinde Bağdat caddesinde 2 No. lu hane. 

6 - Kadıköyünde Zühtü Paşa mahal

lesinde Bağdat caddesinde 2 - 1 No. lu 

ahır ve arazi. 

7 - Kızıltoprakta Tuğlacı Mustafa 

Ağa mahallesinde Cami sokağında 23 No. 

lu dükkan. 
8 - Beyoğlunda Hüseyin Ağa mahal· 

lesinde Zambak sokağında 4 No. lu dülc

kan. 
9 - Akıarayda Sofularda 1 No. lu iki 

oda. 
1 O - Şehremininde Arpa Emini ma· 

hallesinde Topkapı caddesinde 348 · 350 
No. lu arsa. 

935 Mayıs niha

yetine kadar 
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Balada muharrer emlak hizalarında gösterilen müddetler 

le kiraya verileceğinden müzayedeye vazolunmuştur. Taliple 

rin 2 Nisan 934 pazartesi günü ıaat on beşe kadar Evkaf Mü

dürlüğünde Vakıf akarlar kalemine müracaatları. (1134) 
1471 

inşaat müteahhitlerine 
Miistamel kereste ih diğer inşaat malzemesi ucuz fiatla ace'e 

sabi kbr. Fındıklıda tramvay caddesinde 136 No.h depoya müracaat 
4784 1699 

Sıhhat ve İçtimai Mnavenet Vekaleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat 

Umum Müdürlüğünden: 
Yapdacak itlafıfar aıneliyelerinde kullanılmak üzere as· 

gari 30 azami 50 ton kükürt alınacaktır. Şartnamesini giYt· 
mek isteyenler Ankara'da UmumMüdürlülc Ayniyat Mu

hasibi mes'ullüğüne, Istanbul' da Gala tada İstanbul Limanı 
sahil sıhhiye merkezi Baş Tabipliğine, lzmir'de lzmir sahil sıh 
biye Merkezi Baş Tabipliğine müracaatlan. ihale 8 Nisan 

1934 tarihinde İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezindeki 

mübayaat Komisyonunca ya:,Jılacaktır. (1169) 1589 

Büyüt Tayyare Piyangosu 
acıyonun binde bir olarak kabul ve hesa.. ı 
ba eıas ittihazı münasip görülmüş ve ~- 8 R S T O 1' • 
bankalardan bir kısm:nın hariçle yap- ~ ı.. OTELİ 

16 ncı tertip 6 ncı keşide 11 Nisan 1934 tedir. 

Büyük ikramiye 200.000 liradır 
Ayrıca: 25.000, 20.000, 15.000, 10.000, 5.000 

liralık ikramiye ve 50.000 liralık bir 

tıklan muameleler dolayisiyle aldıkları 1 
paralann da vergi mevzuu ·dahilinde ol
duğuna İşaret edilmiı olmak üzere ka
nun maddesindeki fıkra bilumum muame 
leler teklinde tavzih olunmuştur. 

BEYOCLU • TEPEBAŞI 
Asrımızın en şık ve temiz otelidir 

KALORiFER. ASANSÖR. SICAK SOCUK SU - ve HUSUSi 

BANYOLU ODALARILE Muhterem mü,terilerin istirahatını 
temin eder. Filltlar ehvendir. 

8 - Verginin tahakkuk ve tahsilinde ı 
gerek ferdin ve gerek hazinenin hakl.ı- 1 

nnı siyanet edebilecek surette muhtelif 
vazivetlere uygun gelecek hükümler kon 

Telefon: 41262. MODORIYET 

mükafat vardır. 

muştur. 

Muamele vergisi kanununa bağlı ipti
dai maddeler tenzilat cetveli yeni layi
hada ıu tekilde tespitedilmiştir: maden 
işliyen aanııyi, demir sanayii, dökUmha· 
neler demir tel fabrikalar sivri ve toplu 
iğne fabrikaları nal nalça ve mıh fabri
kalan, demir eşya fabrikaları, demir ka1'· 
yola fabrikaları, ve demir fiçı fabrikala
n yüzde yirmi beşer; deniz inıaatı ve peı· 
çin ve demir terazi fabrikaları yüzde yir
mi, demir sanayiinden ı:ayri maden işli
yen fabrikalar, bakır kap kurıun l;oı·u 
b;ılar tel fabrikalan yüzde yirmi beı te
neke ve teneke kutu sair maden eşyaları 
fabrikaları yüzde yirmi kova ve galvaniz
li kova sair teraziler harf dokumu fabri
kalan yüzde on beş musluk fabrikal8'ı 
yüzde on, toprak sanayii, çini ve moz.aik 
fabrikalan yüzde yirmi, tahta sanayii 
incir kasa~arı ve kutulan üzüm kutuları 
ve sandıklan fabrikaları yüzde yirmi beş 
nhfap deniz inıaası, doğrama maran~oz 
ve mobilye ve ahıap araba fabr:kaları 
yüzde on bet, kimya sanayii. ltriyat fab· 
rikalan hamızı karbon ve muvelli dülha
mıza dericilik hülasaları ve çilvit ve bo
ya fabrikaları yüzde yinni, asfalt fabri
kalan yüzde on beş tıbbi pamuk ve her 
nevi sabun fabrikaları yüzde on, lflda 
maddeleri konserve ve sucuk ve gil'k<>z 
fabrikaları yüzde yirmi. biskuvit fabrika· 
ları yÜzde on bcı, kepek için tenz:Jilt ka· 
bul edilmemek ıartile eteksiz un hem 
un hem makarna yapan fabrikalar yalnız 
un kıymetinden olmak üzere yüzde on, 
dokuma sanayii İpE'k çekmebaneleri ve 
pamuk ipliği fabrikaları yüzde yinni 
dokuma kaput bezi ve alaca dokuma hav
lu pestemal ve sair dokuma trikotaj jer
se yunlu fanile pamuklu fanile pamuklu 
çorap yün çorap balı ağı şap ve keçe 
fabrikaları yüzde on beş, Krepdöıin on 
bet, krepdöşin fabrikalan yiizde on, sair 
krep ve İpekli kumo.ılar fabrikalan yüz· 
de bet, konfeksiyon sanayii hazır elbiıe, 
gömlek, çuval, makara ve yumak fabt'İ
kalan yüzde yinni, kağıt ve teferruatı 
sanayii keae kağıdı fabrikaları yüzde yiı-. 
mi bet, deri sanayii kösele ve va.ket.;? 
fabrikaları yüzde on &,,f mefin ve ...hti· 
yan kundura ve deriden maul ıair eşya 
fah•-ikaları ve imalathaneleri yüzde on, 
müteferik ""nayii kablo pil ampultör aır
ma ve k·laı>tan fabrik~ları yüzd.. on bet 
sep<l fabrikalan yüzde on soğuk hava 
ve buz fabrikalan yüzde beştir. ............................................................. 
lerini aöylcmiştir. 

Bundan sonra talebeler tarafından 
Naınık Kem,.ı ve Ziya Gôl,alp'ın şiir
leri okunmuş, hep birlikte on yıl 
marşı söylenerek toplantıya nihayet 
verilmiıtir, 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra 

No. su 

Semti 

872 Eyüp 

874 Kadıköy 
877 Beyoğlu 
894 Samatya 

898 Büyükad 

901 Sanıatya 

\1ahallesi 

Cezri Kasım 
Caferağa 
Hüseyinağa 
imrahor 

Yalı 
Çırağı Hasan 

Sokağı 

Çömlekçiler 

Mühürdar C. 
Macar 

Çıngıraklı bostan 

Aslan 

Cinsi 

Kagir dükkan ve oda 

Kagir hane ve bahçe 

Arsa 

Hane . .. 
Ahşap iki hane 

Hissesi 

Tamamı 
1 15 
3 7 

Tamamı 
13 64 
Tamamı 

Em!ik 

No. sı 

Hiueye göre 

muhammen kıymeti 

23 800 T. L. 
62 5000 .. 

37 eski ve M. 300 ,, 
21 300 ,, 
11 101 ,, 

52-54 1800 ,, 

903 
905 
906 
907 
908 
337 

Çukur çeşme ve 

Merhaba köşesi 
Paşabahçe Paşabahçe Fenerli Ahşap hane 112 20 375 ,, 
Ayvansaray AtikMustafapaşa Papas ,, 48 108 3 654 ,, 
Edirnekaı>ı Atikalipaşa Çalar çıkmaz Kagir hane 2 8 18 350 ,, 
Balat Abdi Subaşı Balat Ahşap ,, 3 4 55 l 050 ,, 

,, Hacı Isa işkembeci Kagir dükkan T aınamı 8 600 ,, 
Beyoğlu Hüseyinağa Mumhane Ahşap hane 2/ 3 25 665 ,, 

Yüzde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri naklen veya gayrı mübadil bonosile öderune küzeıre yukarıda yazıtı 
gayrımenkullerden 337 sıra No. sı pazarlıkla ve diğerlerinin satışları uzatılmak ıuretile açık arttırma ile aatııa çıkarılmı~tır. 

İhaleleri 2.4.934 Pazart e'li günü saat on beştedir. Müzayedeye iştirak edeceklerin yevmi mezkUrda saat on dört buçuğa 
kadar pey akçelerini yabrmalan lazımdır. Senei haliye vergisile belediye resimleri müşteriye aittir. Şartname Bankamız kapısına 
asılmıştır. (1315) 

stanbul Ziraat Bankasından : 
Sıra Semti Mahallesi Sokağı C i n s i Emlik Rısse1e rore 

No. su , Hiue~i No. 11 muhammen kıymet 
947 Galata Beyazıt Y eniıehir ve Akçe Kagir Hane ve Dükkan Tamamı 13 • 41 3500 T. L. 

948 ,, Kemankeş Topçular Kagir dükkin üstü oda 1/3 132 1335 ,, ,, 
949 ,, ,, Helvacı Kagir dükkanlar ve üstü odalar 1 O 120 24,26,28 3000 ,, ,, 
950 ., . ,, Havyar Hanı içi Kagir mağaza ve Han Tamamı 73,73/1 20000 ,, ,, 
951 ,, Beyazıt Topçular Kağir mağaza üstü odalar 40 ' 120 273,275 1667 ,, ,, 
952 ,, ,, ,, Kagir F ırm 1 , 4 202 1000 ,, ,, 
953 ,, Şehit Mehmet paşa Yelkenciler Kagir Mağazalaı 1/ 2 1,3 1250 ,, ,, 
956 Tophane Yahya Çelebi Acı Çeşme Arsa Tamamı 10 1000 ,, ,, 
957 Beyoğlu Hüseyin ağa Saksı Kagir Hane 1/ 7 • 31 5000 ,, ,, 
958 ,, ,, istiklal caddesi Dükkan 1 / 8 45 875 ,, ,, 

Yüzde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri nakten veya gayrı mübadil bonosile ödenme küzere yukarıda yazılı 
gayrımenkullerden 950 sıra Numaralı gayrımenkul kapalı zarfla diğerleri açık arttırma ıuretile satışa çıkarılmıştır. 

Kat'i ihaleleri 19.4.934 Perşembe günü sa at on beştedir. Müzayedeye iştirak edecekler yevmi mezkurda saat on dört bu· 

çuğa kadar pey akçelerini ve kapalı zarflarını vermeleri lazımdır. Şartname Bankamız kapısına asılmıştır. Senei haliye verği-
siyle belediye resimleri müsterive aittir. (1260) 
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ve1İakilt~ • 
A(lnlann ve so(luk algınlığının sen ve 
•ali tesirli devası, ambalaj ve komprime. 
lerinde EB. alameti farikasını ~asıvan ha. 
•iki ASPIRINdir. 

UMUM KİBRİT 
ACENT ALARINA 

1 - 1 Niaan 1934 tarihinden itibaren perakende olarak 
h&lka beher BOYOK KUTU KiBRiT 70 PARAYA ve beher 
KOÇUK KUTU KiBRiT 60 PARAYA satılacaktır. 

2 - Acentalar, 31 Mart 1934 tarihinde, gerek ellerinde 
bulunan ve gerek satılmak ü.zre perakendecilere verip te henüz 
aablmamıt olan kibritleri zikrolunan tarihte merkezlerinde top· 
layarak mikdarlarmı atağıda yazılı tekilde tesbit ettirmek mec· 
lnıriJetindedirler. 

3 - Acentalar, perakendecilerden geri alacakları kibrit
ler ~n perakendecilerine evvelce vermit oldukları bedeli hesap 
edecek Te mezkôr bedel mukabilinde 1 Nisan 1934 ten itibaren 
yeni aatıf fiatı, yeni beyiye ve ikramiyeleri hesap etmek suretile 
kibrit Tereceklerdir. 

4 - Acentanm gerek kendi deposunda bulunan ve ge· 
rebe perakendecilerden geri alacakları kibritle'r 31 Mart 1934 
tarihinde mahalli malmemuru, malmemuru bulunmayan ma· 
hallerde mahalli mülkiye memuru huzurunda tadad edilerek 4 
nuslıa zabıt varakası yapılacak ve bu zabıtlar malmemuru ve 
acenta tarafından imza edilecektir. Zabıt varakalarından bir 
nushaaı malmemurunda, bir nushası acentada kalacak ve diğer 

ilı:i nushasıru da acenta derhal teahhütlü olarak Şirkete göndere
cektir. 

5 - Acentalar yukarıdaki maddeye tevfikan 31 Mart 
1934 tarihinde henüz satılmamı' olan bütün kibritleri toplaya. 
caklarından, ondan sonra kimin tarafından ve her hangi sebebe 
müstenit olursa olsun hiç bir talep ve iddia nazara alınmaya· 

caktır. 

6 - Acentaların, gerek perakendecilerden 31 Mart tari
hine kadar geri alacakları kibritler bedeli mukabilinde 1 Ni· 
sandan itibaren verecekleri kibritler için ve gerekse 1 Nisandan 
itibaren satacakları kibritler için perakendecilere verecekleri 
beyiye ve ikamiyeler atağıda gösterilmittir : 

BOYOK KUTU KiBRiTLER lÇIN 4 % (YOZDE DöRT) 

KOÇUK KUTU KiBRiTLER iÇiN 8 % (YOZDE SEKiZ) 
(bunun yüzde dördü beyiye ve yüzde dördü ikramiyedir). 

7 - Acentaların işbu muameleden mütevellit hesapları 
zabıt varalcalarındaki mevcutlarına nazaran Şirketçe tesviye e. 

'dilecektir. TORKIYE KiBRiT VE ÇAKMAK iNHiSARI 

1 Nisan 1934 ten başlıyarak 

YENİ KİBRİT 
FİATLARI 

BUYUK KUTU : 70 PARA' 

KUÇUK KUTU: 60PARA' 

1-Halen 100 paraya satılmakta olan büyiik ku· 
tu kibritlerin 1 Nisandan itibaren 70 paraya, ve halen 2 
kuruşa satılmakta olan KUÇUK ku~~ kibritlerin de 60 
paraya satılacağı muhterem halka ılan ve fazla talep 

eden satıcıların derhal Şirkete veya acentalarma ihbar 
edilmeleri rica olunur. 

2 - Acentalar perakendecilerin yedlerindeki kib
ritleri 31 Mart 1934 tarihine kadar geri alacaklarından 
muhterem halkın kibritsiz kalmamaları için bir kaç gün. 
Jük ihtiyaçlarım şimdiden temin etmeleri mercudur. 

TORKIYE KiBRiT VE ÇAKMAK iNHiSARI 

Ycuı işlerini idare eden : MVMTAZ FAiK. 

1 

ı Bayram için VAPURCULUI\ 
TORK ANONiM ŞlRKETl 

lST ANBUL ACENT ALiCi 
Liman Han, Telefon: 22925 

Neye İhtiyacınız Varsa 

SÜMER BANK 

Mersi )"olu 
• •• •• v 
INONU 2sa1M:t 

p AZAR günü saat 10 da Sirkeci 
nhtomındlll\ kalkacak. Gidişte, Ça· 
nakkale, İzmir, Küllük, Bodrum, 
Rodos, Marmaris, Dalyan, Fethiye, 
Kalkan, Kaş, Finike, Antalya, Alan· 
ya, Mersin. Dönüşte ayni iskelelerle 
beraber Taşucu, Anamur, Kuıadası, 

Geliboluya uğrayacaktır. 

Yerli Mallar Pazarında ~~~~~~~~~~-~ 

Karadeniz Yolu 
• 

Bulursunuz 
MiLLET ~s·PM:ı;t 

Ucuz, Güzel, Sağlam 

PAZAR günü saat 20 de Galata 
nhtmundan kalkacak. Gidişte: Zon· 
guldak, lnebolu, Ayancık, Samsun, 
O nye, Ordu, Gireson, Tirebolu, Gö
~le, Trabzon, Rizeye. Dönüşte bun
lara ilaveten Of ve Sürmeneye uğra. 
yacakbr. 

• _ .... ~:.~~ "'· ..::ı."..- ... ,- ı·, ... 

Öksürenlere: K A T R A N 
·

HAKKI EKREM~~~~4 

Karabiga yolu 
Her CUMARTESİ ve ÇAR· 
ŞAMBA gÜnleri saat 20 de Top
hane nhtmwıdan GERZE vapuru 
kalkar. Gidi§ ve dönü~te mutat iıke
lere uğrar. 

Çocukların Sevgilisi 
iş KUMBARASI 

Mudanya yolu 
Her PAZAR, SALI, PER

SEMBE. CUMA günleri saat 
9,30 da Tophane nhtmundan BAR· 
TIN vapuru kalkar. Gidiş ve dö· 
nüıte mutat iskelelere uğrar. 

Yavrunuza Terec.eğiniz en 

glzel ve faydalı 

BAYRAM İzmit yolu 
hediyesidir 

lstanbul kibrit 
Satıcılarına 

1 - 1 Nisan 1934 den itibaren halka BUYUK KUTU KiBRiTLER 
70 PARAYA, KUÇUK KUTU KiBRiTLER 60 PARAYA satılacaktır. 

2 - Ellerinde eski fiyattan kibriti bulunan satıcılar 28 ve 29 Mart 
tarihlerinde kibritlerini aşağıda göıterilen mahallere iade edeceklerdir. Bu 
tarihlerden sonra vulrubulacak herhangi bir talep veya müddeiyat kat'iy. 
yen nazarı itibare alınmıyacakbr. 

3 - 1 Nisandan itibaren perakendecilere terkolunacak beyiye ve ik
ramiyeler qağıda gösterilmiıtir. 
BUYUK KUTULAR iÇiN : 4 % (Yüzde dört) beyiye 
KUÇUK KUTULAR iÇiN : 4 % (Yüzde dört) beyiye ve 4 % ikramiye 

ki cem'an 8 3 (Yüzde sekiz) 

TURKIYE KiBRiT VE ÇAKMAK. iNHiSARI 
JSTANBUL ACENTALICI 

Tahir 
:fahmis sokak No. 52. 

MURACAAT MAHALLERI 

htanbul Mehmet Ali 
Istanbul Ali 
Bakırköy Bedros 
Beyoğlu 

Beyoğlu Ali 
Beyoğlu S.dık 

Galata 
Beıiktaş 
Uıküdar 

Moiz 
Abbas 
Ali 

Efendi Aksaray Ordu caddesi 202 N. Tütüncü 
Fatih Atpazan caddesi 2 No. Bakkaliye M. 

" 
" 

htanbul caddesi Kurukahveci 
Pangalti Kurtuluı cad. 33 No.Kurukahveci 

,. istiklal cadılesi Ağacami kar~ısı 163 No. 
,. Kalyoncu Kulluk 2-24 No. Tütüncü 
,. Kürekçiler 
,, lhlamur Küçük Hamam 26 No Tütüncü 
,, Horhor Çeşme karıısı 40 No. ,, 

Kadıköy Haydar ,, Kilise meydanı 38 No. ıı 

Ortaköy Malul lbrahim ,, Uncu sokak 26 No. ı• 
Büyükdere lbad ,, Piyasa caddesi 64 No. " 
Beykoz Nihat ,, iskele karşın 70 No. ,, 
Büyükada Macar caddesi 14 No. ,, 

1663 • • (4 •• : '~ 

lstanbul İthalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

lstanbul Gümrükleri Dairesinde mevcut dahili telefon 
tellerinin eskimiş kısnnlarmm tamir ve te~Jidi için 600 me
gonlu ve 2000 metre sahra telefon kablosu müstacelen ve pa
zarlıkla mübayaa edilecektir. 

Talip olanların 31 Mart 934 tarihine tesadüf eden Cu
martesi günü saat 14 te İstanbul ithalat Gümrüğündeki Satın 
alma Komisyonuna gelmeleri. (1088) 1422 

Deniz Levazım Satınalma 
Komiıyonundanı 

1900 Ton Rekompoze kömürü: Kapalı zarfla münakasası: 25 
Mart 1934 Pazar günü saat 14 de. 
Deniz Kuvvetleri ihtiyacı için lüzumu olan 1900 ton 

rekompoze kömürü kapalı zarfla münakasaya konulduğun
dan şartnamesini görmek isteyenlerin her gün ve mezkur. kö· 
mürü vermeğe talip olanların da münakasa gün ve saatınde 
teklif mektuplari!e birlikte Kasımpaşa'da Deniz Levazım Sa
tınalma komisyonuna müracaatları. (920) 1308 

\O ...... .,, .... 

Her p AZAR, SALI, ÇAR
ŞAMBA, CUMA gÜnleri Top
hane rıhtımından saat 9 da UGUR 
vapuru kalkar. Gidiş ve dönüşte mu
tat iskelelere uğrar . 1-·-------

Üniversite 
Rektörlüğünden: 

Nisan ve Mayıs aylarında lnkilap Tarihi derslerinin 
hangi günlerde ve kimler taraf mdan verileceği aşağıya derce· 
dilmiştir. Alakadarlara ilan olunur. (1343) 

Nisan 
1 Pazar Yusuf Kemal Beyfendi 
2 Pazartesi 

" " " 7 Cumartesi Hikmet Beyfendi 
8 Pazar " " 9 Pazartesi Mahmut Es'at Beyf{;ndi 

10 Salı " " " 12 Perşembe Recep Beyfendi 
14 Cumartesi 

" " ıs Pazar Yusuf Kemal Beyfendi 
16 Pazartesi 

" " " 21 Cumartesi Hikmet Beyfendi 
22 Pazar 

" " 23 Pazartesi Mahmut Es'at Beyfendi 
24 Salı 

" " " 26 Perşembe Recep Beyfendi 
28 Cumartesi " " 29 Pazar .Yusuf Kemal Beyf endi 
30 Pazartesi " " " Mayıs 

6 Pazar Yusuf Kemal Beyfendı 
7 Pazartesi " " " 12 Cumartesi Hilanet Beyfendi 

13 Pazar " " 14 Pazartesi Mahmut Es'at Beyfenfl: 
15 Salı " " " 17 Perşembe Recep Beyfendi 

19 Cumartesi " " 20 Pazar Yusuf Kemal Beyfendi 
21 Pazartesi " " 24 Perşembe_ Recep Beyfendi 
26 Cuınartesı 

" '3 

28 Pazartesi Mahmut Es'at Beyfendi 
29 Salı 

MISIR iŞ Limit.et. 
Ser111ayeai: 100,000 Türk Liraaı 

Merkezi: ANKARA - Şubesi ISKENDERIYE 
T0RKIYE İŞ BANKASI tarafından teaia edllmiıtir. 
iTHALAT, iHRACAT, KOMiSYON VE 

EMANET iŞLERi YAPMAKTADIR. 
fSKENDERİYE de ıatılmak üzere emaneten mal 

gönderenler, heıabınuza, TÜRKİYE iş BANKASI 
ıubelerinden ~vans alabilirler. 

En iyi fiyatla, en az masraf ve komisyonla emin bir surette 
iş görmek isteyenlerin MISIR İŞ LİMİTED'i tercih etmeleri 

kendi menfaatleri icabıdır. 
Telgraf adresi: MISIRİŞ • İskenderiye 

1218 


