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Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'uıu MAHMUT 

unanistandaki taksi şoför 
lerinin v~ otobüscülerin yap
tıkları greve tramvay amelesi 
nin de iltihakından korkuluyor 

FlA Ti 5 KURUŞTUR 
·--

Japon Sanayii 
Meselesi --Dr. NizameWn ALI 

Otuz yıl evvel (San Tehlike) den 
ı..ı,;.;lunurdu. Sarı Japon amelesi A· 
a.ıerikaya muhaceret ediyor, ucuz 
te"1niye ile beyaz ameleye rekabet 
•diyordu. Amerika, muhacereti tah· 
dit edeli tehlike kalmamııtı. 

Fakat timdi, birdenbire gene bu
-• benzer bir tehlikeden bahsedili· 
tor. Bu seferkine düpedüz (Japon 
tehlikesi) diyorlar. Bu nedir? Artık 
J•ponlar hicret etmiyorlar, bizzat 
l.endi memleketlerinde otunıp aana
ti yapıyorlar. Yaptıktan sanayi ma· 
lııullerini öyle yok değe_rin~ satıy?r •. 
lo.r ki, dünyıuun en ılen sanayılen 
tehlikededir. 

Japonlann tehlikeye koydukları 
"'nayi bilhassa ıunlardır: lngilizle
ti.tı meş.hur mensucat aanayii, Ameri· 
4tılarm demir sanayii, Almanlann 
tenk sanayii, laviçrenin. saat sanayii 
~. ltalyanlann sun'i İpek sanayii .. 

Japonlar meydanı o kadar boş 
huımu,Iardır ki, kapanan 1933 yılı· 
~tn memleketlere göre yapılan mu
l.ayeseli ticaret plançolarma bakılır· 
"-• Japonyanm en karlı mevkid_e ol
duğu görülür. 1933 ihracatını bır yıl 
""velki ihracatından yiizde 34 fazla
•İle kapatan tek memleket Japonya· 
dır. 
, Japonların en fazla arttırdıkları 
•hracat maddeleri anuında biri var 
l.i, ehemmiyeti büyüktür: Mensucat 
'-nayii. Bu, 350 milyon nüfualu Hin
diatana akan bir ihracattır ve ln.giliz
leri korkutmaktadır. Çünkü İngiliz
lerin Hindistana yapbklan pamuklu 
ihıı.Catı yıldan yıla azalmaktadır. Şu 
tünlerde Japonya ile lngiltere ara· 
'~da Asyanın hemen hemen istikba
lıııi tayin edecek ehemmiyette ticaret 
ınüzakereleri cereyan ediyor. lngilte· 
re tel&ş etmekte haklıdır. Zira, lngiJ. 
!eı-enin Hindistana yaptığı mensucat 
•lhalitı tam üçte bire düşmüttür• Bu, 
fil demektir ki, lngiliz fabrikaları 
l.apanıyor, lngilterede işsizlik bibni· 
Yor. Dü~ünülebilir ki, lngiltere, müs
temlekelerine yılda 310 milyon yar• 
da. murabbaı mensucat ihraç etmek· 
tedir. Bu muazzam ihracatın durma• 
"• lngilizlerin en ehemmiyetli sana
)ilerinin mabvolmasıdır. Halbuki ln
lİlizler, dünyadaki bat mevkilerini 
~e yetifilmez zenginilklerini, bilhas
: m nsucat ıhracile temin etıniılel'
d· ır. 

Japonya lngiliz müstemlekelerinl 
tözüne kestİrmi§e benziyor. Japonya. 
lıugün, tekmil mensucat ihracının ya· 
rısını lngiliz müstemlekelerine gÖn· 
deriyor. Gönderiyor demek kifi de· 
tildir, satıyor, aatabiliyor, rakipleri 
l.açırahiliyor demek doğrudur. 

Bugün öyle bir hal biaıl olmuş
tur ki, lngiliz müstemlekelerine men
'Ucat göndermek veya göndermemek 
Japonya için yafamak ve ölmek de· 
~ktir. Ve lngilizlerin de kendi müs
temlekelerine mensucat göndermele· 
ti veya göndermemeleri fngilizler i· 
Çİn bir varlık daYuıdır. iki ıeyden 
biridir. Ya Japonlan Hint pazann· 
dan uzaklattınnahdır, bu takdirde 
Japon iktısadı tehlikeye girer; yahut 
Japonlan Hint pazannda bırakmalı· 
dır, bu takdirde de lngiliz mensucat 
lanayii ve bilhaaaa Lankashire fabri· 
l.aları ölmeğe mahkUın olur. 

lngiltere muslihane bir yol tut
llıuıtur. Japonlan ti fngiltereye ça
iııbuş, onlarla dört duvar arasında 
llı~akereye koyulmuttur. Zamanı 
hazırda bu müzakereler kadar ehem
llıiyetli siyasi n iktısadi hadise yok
lıır denebilir. Zira Asyanın kaderi 
lııevzuubahistir. iki dükkincı mille· 
ti,. pazarlık üzerine müatenit müza• 
~erelerinden henüz vazih netice çık· 
lııaınıştır. Fakat istihdaf olunan u· 
llı11ıni istikamet belirmiştir. O istika· 
~et ıudur: Japonya Hi~diatandan e• 
tnı çekecek, men~cat ıhracatını As· 
)a.n_10 tarkı cenubıııne tevcih edecek .. 
tir. Böylece Hollanda müatemlekele· 
ti Japonyaya bırakılan pazarlar ola
Cıı.ktır. Bu müstemelkeler, Java ve 
~tra ı:ibi 50 m!'Y?~ ~adar nüfus
lıı aık yerlerdir. iki kişının oturup bir 
te.haı aalis hakkında serbestçe karar 
~ernıelerine müncer olan bu mü2ake
~lerin ne surette inkiıaf edeceğini 
törmeı.: bayii meraklı bir iıtir. . 
, Japonyanm geniıliyen ve tehlıke. 
lıleıen iktısadma misal olarak yuka
llki ına!Uınat nrilmiıtir. Fakat mev
'tııun tamam tetkiki için Japonyanın 
~il geoit iktııadı ne kadar devam et· 
ı,...,hileceğini dahi ara§tırınalıdır. 
~ekabatte ilelebet muvaffak olm~ 
llgiin güçtür. Bugün tekmil san•Y!• 

ler rationaliaation çenberin9en geçı· 
l'or. Maliyet fiatleri her yerde düıü· 
)>or. Böyle bir iktısat kavgası meyda· 
"?>da, Japon rekabetinin hududu ne· 
ılır? 

Bu süale cevap vermek için iki 
le:yj hatırlamak yeter: 

1 _ Japon aanayiine li.zım olan 
haın maddenin ehemmiyetli kıamı dı
krdan geliyor. Bu, demektir ki, Ja
lıon sanayiinin kökü İçeride değil dı
laı-dadır. Japonyanın tekmil it • 
halatına bakılırsa görülür ki, ham 
lıatnuk ithalatı bir senede yÜzde 35, 
>~ıı ithalatı bir senede yüzde 87, hat· 
la ham demir ithalatı yüzde 109 art· 
~•ttır. Acaba bu ham maddel.er ne· 
J~en geliyor? Nereden gelıyorsa, 
1 •Ponyanın bayatı da o ham madde
«leriıı geldiği memleektlerin elinde 

l!lnektir.. Günün birinde o memle
(Dcvaını ? inci sahifede' 

9 uncu sene No. 2918 PAZAR 25 MART 1934 Tel •. {Müdür: 24318, Yan itleri müdürü: 2-4319. 
idare ... Matbaa : 24310. 

Fransız muhtırasının metni 

Silahsızlanma meclisinde 
F ransanın tezi anlaşıldı 

Fransa, Almanya hakkındaki endişe
lerini anlatıyor ve Almanyanın cemi
yeti akvama tekrar girmesini istiyor 

Silôhauılanma meaele
ııi hakkında Franaanm in 
giltereye verdiği muhtı
ra nihayet matbuata 11e
rilmittir. Şimdiye kadar 
gizli kalmasına itina ed i 
len bu muhtıranın ihtiva 
ettiği maddeler cidden 
mühimdir ve lngiltere 
muhtıra.sile arannda te • 
bayünler vardır. Fakat 
geçen gün de yazdığı -
mız. gibi Londradaki si
yasi mahafil kendi nok· 
tai nazarlarının lôyete • 
gayyer olduğunu iddüı 
etmiyorlar .. Binaenaleyh 
bu husuna bir itilôf el
de etmenin imhi:n.ını da 
arayorlar. Fran .. ~ notası 
tahlil edilecek oluna 
bilha&&a üç nokta etra • 
lında bir humııiyet ar • 
zetmektedir: 

1 - · Son aylar :uırlın
daki silôhlan bU'Okma 
müzakeraıının dayandı • Alman hududwıdalıi yeni iuihk&mlara yerleı • 
iı esasların tamamen de tirilen son si8tem toplardan biri 
ğişmeııi 2-Franaanın emniyet muele "Yeniden silôhlanma teklifinin kabu· 
ııini mühim bir rimil olarak zikretmeııi lii Alnıam Cemiyetinin silôhlan bırak 
3 - Silahsızlanma meselesinin halli ma prenııibi inkar etmek demektir. 
için Almanyanın Cemi~i Akvama Böyle bir kararın merke:r. silôhlarına 
t•krar dahil olması lü:r.umu .. , da ider istemez fiimul olacaktır. 

Frann:r. muhhraın Almanyanın tek- Dün bu huıusta aldığımız; telgraf· 
rar ııiUihlanrncuı meaeleai hakkmda lar ıunlanlır: 
çok endifeli bir lUan lıallanmakta oe P ARiS, 22. A.A. - Havas bildiriyor: 
bunu i:ııale •hnek çarelerini aramak• Silahsızlanma hakkındaki 29-1-934 ta· 
tmlır. Bunun için e:ııciDnle diyOT lıi: (Devamı 7 inci sahifede) 

Tramvaya bomba bırakmakla maznun olanlar dünkü mahakemeelrinde 

Herşeyi inkar ediyorlar! 
Tramvaya bomba koyanların muha

kemelerine dün başlandı 

Mevkuf lar kefaletle tahliye edildi 
Artin Tülekyan Efendi ismindeki ı ta geçirilmesini emretmİ§lİr. 

tütün tüccarını fÜppheli vaziyette Bombalar için de: 
göstermek maksadile namına yazılmış - Evimde bulunan bombalar ben· 
bir mektupla beraber tramvay içeri- de istiklal mücahedeai devrinden kal 
&İne döı t bomba bıralonaktan suçlu mı§trr. Hiç birisi bir i,e yaramaz kul-
Rizeli Mehmet, Mapavrili, Mehmet, !anılmaz. Ben onlan bir hatıra 'ola • 
Bafralı lbrahim ve lstanbullu Cevat rak saklıyordum. Mehmet Efendiyi 
e~endilerin muhakemelerine dün üçün tanırım. Fakat husumetim yoktur. 
cu ceza mahkemeınde başlanılmııtır. Tramvayda bulunan bombaları da ben 
Maznunlar muhakemeye jandarma vermİ§ değilim demittir. 
nezareti •!.tında ~etirilmişlerdir. Da- Rizeli Mehmet Efendiden sonra 
vacı mevkiınde kımse bulurunamrştır. M T M hm t Ef d" d" J • 
Mahkeme reiai Hikmet Bey evvela adpavrb .. 1

1
! e de .t~n kı. ın enmıı, 

1 h .. · 1 · · b" o a u asaten emı tır ı: maznun ann uvıyet erını tes ıt et • T··ı k Ef d' b · d ·· 
&niş, sonra dava evrakı ve davaya mü -d ~·İd·ya~T ~!' 1 

b eru~ ·~tja: 
teallik zabıtlarla raporlar okunmuı· nımd egBı ır. 

3 
bı !' 1

1~ ana ıyı 1 ~rı 
R 1 bir

. . var ır. ana ın U'a para vennıı, 

tur. apor ann ı~ınde . bombala':'n bunun mukabilinde 300 batman tütii· 
yumurta bombası clenılen cınıten ve... .. .. 1 tır B'• 1 • 'l'k b' · · . 'd ld • 1 numu a mış . oy e ıyı ı yapan ır 
tıf":de e.'.1.'lır nevı en ° ugu, pat atı- adama fenalık yapmayı aklımdan bi • 
labılecegı yazılmaktadır. B':'n!ar okun le geçirmem. Bombalan, ermenice ki 
duktan sonra ma:z:n~nlann ı•.tıcvabına tapları ve mektubu ihtiva eden çan .. 
batlanmııtır. ilk .ıstıcvap edılen maz· t t · · · d b b _ ... __ · · Meh R . . ayı ramvay ıçerıaın e en rr~a.uı 
nun Rizelı ~t agıp Efendidır. değilim. lbrahim Efendinin oğlu ile 
Mehmet Efendı: be · ·1 akl b" L-L'--• d""k 

B if d . k k ımz" ala· nımogumort ata ır .......... u. - en a enu o uyara k. · ı · 1 )b m d • ·ı· d · t' anı ıf etır er, oradan tanııınz. ra .. 
r~ egı ım. emı§ ır.. , him Efendi Tülekyan Efendiden ti • 

ombalar ne vakıtten kalmış. carethanelerine ait bir muameleden 
. Burada reis Hikmet Bey, mumailey dolayı ayrılmııtır. 

hın por t d k · · ed .. · · ıs e aya yıyıp yem ıgını sor Mehmet Efendi inkiir ediyor 
DlU§, R . 

- Ha b · d"" d'l eıs Hikmet Bey burada Mapav· 
yır, enı ovıne ı er 

Cevabını almıt ve bu cevabın zap· (Devamı 7 inci sahifede) 

Merak ı ediıor.sunuz? 
İstanbuldaki büyük şirketlerin bir 
senelik kazanç ve kayıpları nedir? 

Elektrik şirketinin 1,768,019; Tünelin 18,392 lira karı var. 
Haliç 59,739 lira içerde; Ergani bakır şirketi 1,350,712 lira 
zimmet bakıyesi gösteriyor; Ş. Hayriye 147,148 lira karda .. 

toplandı /)ün bir çok şirketlerin heyeti • • 
umamıgesı 

Paraların 
• 

iadesi için 
--o-

~afia vekaletile Tramvay 
şirketi arasında müza

kerat başlıyor 
ANKARA, 24 (Telefonla) - Na

fia Vekaleti lstanbul tramvay ıirketi 
nin mukavelelerini tetkik etmit ve şir 
ketin mukavelelerle yapmasını taah
hüt ettiği muayyen hallan yaptırtma 
ci. ğı halde halktan fazla Ücret almak 
ta devam et~İği anl~ılmıştır. Bu ücret 
lerin y~kı'.inu 3600000 liraya baliğ ol· 
maktadır. Bu paralarm iadea& için ıir 
k•tle Nafia vekaleti araımda yakın • 
da müzakereye başlanacaktır. Diğer 
taraftan öğrendiğime göre Nafia Ve • 
k<.letinde teşkil olunan bir komisyon 
da, imtiyazlı ıirketlerin mukaveleleri 
teıki kedilmektedir. Bu tetkikattan 
ınaksat mukavelelerde mevcut olup 
tatbik edilmiyen hükümler bulunup 
bulunmadığın ımeydana çrkannaktır. 
Şark Demiryolları hat üze • 
rindeki ista.syonlann tam.irine en kı
aa bir azmanda tevessül edilmesi isten 
miştir. Yan olan Edirne istasyonu da 
bu meyanda ikmal edilecektir. 

lnsull için 
Bir ka_nun! 

·---
Amerika konsolosları Amerıkalı 

suçluları memlekete iade 
edebilecekler 

'Amerikalı banke-
rin vapuru Port • / 

Sait limanında {..,,. 
beklemiyor ~ 

ATINA 24 (Mil·L) 
liyet) - Amerikalı ,/ ~ 
banker lnsull'ü ha· l-. .. 
mil Meotis vapuru 
aeyahatine dair mü 
tenakıs ha.herler in 
titar etmİftir Bunun 
Üzerine Atina Ajan 
aı Roter Ajan11n • 
dan mezkur vapu· 
ra dair malUmat sor 
muıtur. Gece aaat 

r 

INSULL 

on birde atideki cevap alınınııtır ı 
''Port • Saitten henüz mevsuk ha

ber alınmamııtır. Port. Saitte musir· 
ren deveran eden ıayialara göre va• 
pur bltlka yere teYeccüh etmektedir. 

PORTSAIT, 24 (A.A.) - Dün sa 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Macaristan 
Ve muahedeler 
Bir İngiliz meb'usu 
muabedelerin tekrar 

tetkikini istiyor! 
Avusturya, Macaridan ve ltalya 

araınnda yapılan aon Roma anlaı • 
maaından •onra M. Mauolini bir 
nutuk .öylemİf ıııe bunda Macaris
tanın aslen Macar olup ta ltentli • 
sinden aynlan yerler haltlıındalıi 
talebini ltalyanın anlamakta olJu• 
ğunu beyan etmiıti. Bu nutuk Ma· 

1 
caristandan birçok araz.inin ayni • • 
masına sebep olan muahrdelerin 
tekrar tetkiki merkezi.nJe idi. Dün 
gelen bir telgraftan anlıyoru;o; ki ln
gilterede böyle bir ceneyan -.-dır. 
Muhafa:r.akôr kadın mebuslartlan 
birisi bu hususla Avam Kamartuın· 
da bir takrir vererek Akvam Cemi
yetinin gelecek içtimaında, hii.~ı'.i • 
metin muahedelerin tadilini iate • 
melr sureıile Macar milletine karıı 
kadirıinaslık gÖstermeıini talep et 
miıtir. 

Romanyanın vaziyeti 
SOFY A, 24 (Milliyet) Bükre~ 

ten bildiriliyor: M. Titulesco, Ro • 
manyanın harici ıiyaaeti ve bilhas
sa Romada ltalya, Avusturya ve 
Macaristan arasında yap1lan anlaş· 
ma karşmnda aldığı vaziyet hak • 
kında Mecliste izahat verecektir. 
M. Titulesco'nun kral taralmdan 
kabul edilmesi de bu aon meoele ile 
alakadar görülmektedir. 

ôgani Bakır madeni ıirketi 
Dün tehrimi:r.Je bulıman büyük 

firkeılerd•n bazılarmm senelik heye
ti umumiyeleri toplanntlf ve bir sene 
lik hesaplar ktltilı edilm~r. Bu he 
•aplara göre eleklTİk firketi 5,175,441 
lira 83 kuruı iıletme hôsılatı temin et 
mittir. Masraf çıkınca 1,168,019 lira 
44 kuru§ kôr etmİ§tir. Tünel ıirketi 
9.554,52 lira zarar etmif, ancak akar 
varidatı ile açığını 18,392,04 lira kor· 
la kapatmqhr. Haliç ıirketi 59,739 li 
ra olan zararını bu seneye devretmiş 

heyeti umamiyesi içtima halinde 
tir. Ergani bakın ıirketini.n lıar ve :r.a 
~ hesabı 1,350,712,94 lira bir zim
met bakiyeai göstermektedir. 

Elektrik şirketi 
Türk anonim elel<trik şiıiıceti heyeti 

unnnniyesi diin Metro hanında Unaki 
zade Halit Ziya beyin ri)'Meli altında 
toplanmrtbr. Heyeti mnumİyece veri
len kararlar §Unlardır: 

Umumi heyet, ınürakipler ve heıap 
komiserlerinin ve idare meclisinin ra • 

(Devamı 7 inci sahifede) 

• • • 
Nafia Vekaleti bütün 
şirke ler en or yor 

Memurlar, meclisi idare azası kimler
dir ve nekadar maaş alırlar? 

Umumi masraf far ve tarif eler 
Verilen malumata göre Nafia veka !eti imtiyazlı şirketlerin vaziyetlerini tes 

bit eden mühim esaslar üzerinde meşgul olmaktadır. Vekalet imtiyazlı şir -
ketlerin mukavelelerini tetkik etmektedir. Bu tetkikat şirketlerin umumi mas
rafları, memur maaşlarr, tarifeler üze rinde cereyan etmektedir. 

Bunun için Nafia vekaleti bütün şirketlerden maliimat istemiştir. Şirket ko· 
miserlikleri vasıtasile istenen bu malü mat dosyalar halinde vekalete gönderil· 
miştir. Bu meyanda şirketlerde çalışan memurlann yegan yegan isimleri is • 
lenmiştir. Aldc.e;ınuı: malümata göre bazı şirketler bunu noksan yaptıklarından 
vekalet komiserliklerden şirket erkin, müdiran ve meclisi idare aza1armm al .. 
dıkları maaş ve_ tahsisatla beraber isim )erinin de bildirilmesini istemiştir. 

Diğer taraftan Nafia vekaleti tarafından şirket komiserlerinin vazife ve sa
lahiyetlerini tesbit eden yeni bir talimatname haztrlandığr da bildirilmektedir, 
Bazı şirket komiserlerinin tebdili mevzuu bahsedilmekte ise de bu hususta ya
pılmış bir tebligat yoktur. 

Umumi hizmetleri ifa eden imtiyazlı şirketlerin fazla masraflarının umu .. 
mi ücret tarifelerine tesir ettiği ve bin netice hu masrafların halka bir yük ol • 
duğu nazarı dikkate alınarak tetkikat daha ziyade bu cihet üzerinde yapılmak
tadır. 

Kısırlaştırmak lehindeki 
faaliyet artmaya başladı 
Kısır laştırılanlar evlenebilecek /er, 

fak at çocuk gapamıgacaklar 
Mazhar Osman Bey de bir konfe

., 
rans vermege 

Bugün, büyiik harp • 
ten oonra, bütün dünya· 
da, bilha.asa umumi iktı· 
aadi buhranın inzimam 
ve tesirile ıümullü suret· 
te her memlekette sinir 
haatalıkları artınrt, deje· 
nereler çoğalmııtır. içi· 
mizde dolaıan yarı deli· 
(erden, dejenerelerdcn 
cemiyeti nasıl kurtarma-
lı? Neul ıslah etmeli 
ve en iyi izdivaç hangi· 
sidir? Normal evlenme 
daha fazla ne gibi tart• 
lar içinde husule gelebi· 
lir? Mecnunların evlen• 
mesi memnudur. Esasen 

hazırlanıyor 

, 

tam delilerin yeri her l;.;:;i;t,ı::::!;±;;.:..l!:ı. 
yerde hastahane ve ti · 
marhanelerdir. Bununla Fahreddin Kerim ve Maıhar Osman Beyler 
beraber Hitler Almanya.da yarı mec· ainde yaptığı ilmi miinakaıada ek•e • 
nunların da kmrlattınlmasınr kanun· riyetle tecelli eden kanaat; herhan· 
la kabul ettirdi. Bununla Alınan nea- gi bir tekilde cemiyete dejener• un· 
Jini takviye edeceği kanaatindedir. •ur çıkmaması için kıaırlaıtınnanın 
Bu kanaat yayılmaktadır. Bizdeki a· faideli olduğu merkezinde toplanmıf 
kıl bıfzusıhhau cemiyeti, son konere· (Lütfen sahifeyi çeviriniz). 
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Tarihten Parçalar: 11 

ÇANAKKALE! 
Yazan: Amiral Sir Roger Keyes 
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Patlamıgan torpili, yüzerek tekrar 
tahtelbahre getirmiş .. 

Tahtebahir aüvarisi, Çanakkale· 
den geçtikten sonra bir zırhlı gör
düğünü söyledi. Zırhlı yanındaki 
müteaddit torpitolarlar periskopu 
üzerine atet açını,, sonra fİmale 
doğru kaçmıftı. E. 14 yukarı doğru 
yoluna devam ederken mayen ve 
sair suretle hiç bir maniaya tesadüf 
etmemiş, bu suretle Ahibaba açık
larında battığından takriben alh 
saat sonra Geliboludan geçmi~ti. · 

Chicago'lu gazeteci: 
Nasmith telsizine arız olan bir 

bozukluktan dolayı dört gün kadar 
bizimle haberleşememişti. Bu müd
det zarfında kendisini çok merak 
ettik. Maamafih 23 mayıs ge<:esi, 
fotanbul acıklarında demir üstün
de yatan bir Ganbotu babrdığını 
bildirdi. Ganbot batarken tahtel· 
bahire atef açıp dürbününün tepe
sini kırmışh. 

Ertesi gün denizin yüzünde bir 
vapur kovalamış ve tüfek at~ile 
vapuru geri döndürmüştü. Vapur. 
da 6'.' kadar asker varmıt- Bunla. 
rın hepsi de tahlisiye yeleği giyi
yorlarmış. Gemide büyük bir karga 
~alık baş göstermi'; vapur yoluna 
devam ederken iki sandal indirip 
gemiyi tahliyeye hatlamıtlar. 

Bu sırada vakayı soğuk kanlılık
la karfılayan bir Amerikalı vapu
run gövertesinden aşağı doğru sark 
mı' ve kendini Chicago Sun gazete
si Mr. Silaı Q. Swing diye takdim 
ettikten sonra Nasmith'e: 

- Sizinle görüştüğüme çok mem 
nun oldum! Demit· 

Bunun üzerine Nasm.ith'in neza
reti altında ve gemide kalan iki 
üç Türkün yardımı ile, Mr. Swing 
güvertede kalan son sandalı indir
mis. Denizdeki insanları, birer bi
rer' toplamıığa başlamı~lar. 

Bir mehtap manevra&ı: 
Nasmith, tahtelbahiri vapura 

yana~tırmıf, içinde bir altı pusluk 
top, altı pusluk mermiler ve bir 
çok top malzemesi bulunduğu için 
vapuru bomba ile batırmıf. 

Gemi müthit bir infilak ile ber
hava olmuş ve mühimmat dolu ol

. duğu bu suretle anlaşılmı9. 
Mr. Swing'in bu hususta Chica

go Sun ga~etesine yazdığı feyleri 
okumak herhalde çok hof olacak
tır. 

Ertesi gün Nasmith kimseye gö
zükmeden dalıp Istanbula gitmit 
ve Tophane rıhtımında bir gemiye 
bir torpil atm19. Fakat jiroskop 
aletindeki bir bozukluktan dolayı 
torpil bir daire resim ederek git. 
mit. Az kalsın tahtelbahire çarpa
cakmı9. Bunun üzerine bir torpil da 
ha atmıf, iki tiddetli infilak birden 
olmuf. Bu suretle ilk torpilin ele 
bir ,eye çarptığı anlatılınıf. 

Tahtelbahir Boğazdan gelen a
kıntıya kapıldığı için süvari athğı 
torpidoların ne tesir yaptığını gö
rememi9. Tahtelbahirin attığı ikin 

tır. Bilhaaaa Dr. Hüseyin Kenan Bey 
takimin yalnız delilere değil, dejene
relere tepnil ve tatbikmı istiyerek 
çok şiddetli ve koyu bir kısırlıt§tımıa 
taraftandır. Bunların mo§nı veya gay 
rimqru cemiyeto verecekleri çocuk • 
lar, cemiyet için çok muzır un.surlar· 
dır. Dejeneler meyanında, eski zen • 
ginleri mirasyedi oğulları da bunlar 
arıuında aayılmakt.adır. Bunların ek • 
s~risi koka.iıımandır. Her türlü mükey 
yıfatı kullanırlar, Delilerin aayuı da 
göze b~hl.c&~ kada.r çoğalmaktadır. 
Bakırkoy tima.rha.neainin mevcudu 
ar~a.ktad~. Ma.niaa ve diğer bir vila 
yetımızdekı akıl hutahaneainin mev 
cudu da çoktur ve çoğalınaktadır. Hü 
seyin Kenan Beye göre, bütün inkı • 
laplan yapmıf olan medeni Türlı:iye
de takim, k111rlaıtınna tek.linin tatbi 
kı sır....: eelmittir. Verıuet te yapılan 
tetkiklere, iatatiıtikle« na:ı:van ço • 
cuk ebeveyninden iyilikten daha çok 
kötülüiü tevariı etmektedir. Esaaen 
bu itibarladır ki, Hitler'in kmrlaıtu- • 
ması, kanunda sayılan vasıflara cöre 
erkeğe olduiu gibi kadına da tatbik 
edilmektedir. 

Bu lı:ısırlaıtmnayı Dr. Fahrettin Ke 
Tim Bey fÖyle izah etmektedir: · 

"- Takim cinai münasebeti keae• 
cek tekilde değildir. Yalnız tenaıüle 
(çocuğun tekevvününe) mani bir usul 
de yapılmaktadır . ., 

Yani Hitlerin koyduğu kanun mu
cibince bu ıekllde takime uğrayanlar 
evlenseleı- dahi, çocukları olmaz. 

En iyi evlenmek mesele•ine ge • 
lince: 

Bunu Fah~ettin Kerim Bey üç klO· 
ma ayınnaktadD": 

•• Yalnız aık ve sevda üzerine kuru .. 
lan bu gibi izdivaçların mühim bir kıs 
mının iyi netice vernıediii görülmek .. 
tedir. 

2 - Menfaat Üzerine evlenme: 
Bu hiç le iyi netice vermemekte • 

dil'. 
3 - Biribirini anlayarak, tetkik e-

ci torpilin, Geliboluya hareket et
mek üzere bulunana asker yüklü 
"lstanbul,, vapurunda büyük bir 
rahne açtığı bilahare öğrenilmiştir. 

Mehtaplı bir ge<:e Nasmith bir 
zırhlı görmüş. Ortalık pek aydınlık 
olmadığı için periskopla etrafı gör
mek pek kabil olamıyormuş. Ya
nında iki muhriple gezen bu zırhlı
nın Barbaros olduğuna hükmetmiş. 
Nasmith suyun yüzünden hücum 
etmek istemif, fakat ateş vaziye
tine girmeğe vakit kalmadan, torpi 
dolardan birinin üzerine doğru gel
diğini görünce derhal dalmağa 
mecbur olmuf. 

Bir gün bir muhribin beş tane 
levazım gemisi götürmekte olduğu
nu görmüş ve bunlardan en büyüğü 
nü torpillemit· O gün başka bir va
pura torpil atmışsa da torpil vapu
run alhndan geçmi~. Harp esnasın· 
da atılan torpiller batarlardı. Fa
kat Nasmith torpil zayi etmemek 
için torpillerini yüzer bir halde at
mıf. 

Torpil bota gidince birinci mua
vini Doyley Hughes denizin yüzün 
de kalan torpile kadar yüzerek gjt
m.İf ve torpilin yelpazesini çözerek 
kapsülünü kilitlemi~, bu suretle 
tehlikesizce ellenebilen torpili tek
rar kullanılmak üzere çekerek tek· 
rar tahtelbahire getirmif. Torpilin 
muayenesi neticesinde başının ge
minhı dibine deydiği, fakat kapsü
lün alet almadığı anlaşılmıt. 

Nasmith. iti pek çok olduğu gün
lerin birinde gene bir erzak gem.İ
sini torpillemiş; gemi mühimmat 
yüklü olacak ki mülhit bir infilak 
ile berhava olmut. Ertesi gün tah
telbahir fena bir kaza geçirmif. Der 
hal dalarak hasminin taarruzundan 
kurtulmuşsa da hasmi de fazla 
durmadan kaçıp gitmit. 

-Bitmedi-

Alman yanın 
Harici ticareti 

BERLIN, 24 .A.A. - Hava• ajansı 
muhabirinden : 

Hükumet, iptidai maddelerle, yarım 
kimyevi maddelerin ticareti hakkında 

bir kanun kabul etmi§tir. Bu kanun Al
manyaya vaki olacak bilumum ithalat üze 
rine devlet kontrolünü tesis etmektedir. 

Bu suretle, Sovyetlerde olduğu gibi 
Almanyada da bir harici ticaret ofisi fi
len teıekkül etmit oluyor. 

ithalat tacirleri için kambiyo tahdit 
niıbeti yüzde 45 ten yüzde 35 e çıkanl
nuıtır. 

Kanun, ithal edilecek maddelerin ihti
yaç nisbetini 11&2arı dikkate almaktadır. 
Her muamele için merkez kontrol ofia
leri ayrı karar ittihaz edeceklerdir. 

Bu yeni ıiıtem, Almanyanm bütün di· 
ğer memleketlerle münakit ticaret mu
kavelenamelerini alakadar etmektedir. 

detek evlenme: 
Aile hayatında istikrar ve cemiye • 

te normal nesil vermekte bu tarzın 
çok uygun olduğu görülmektedir.,. 

Mevzu Üzerinde doktorlardan baı 
kaca terbiyeci, içtimaiyatçı ve ida • 
recilerimiz de alakadar olmaya b&fla 
mıılardır. 

Mazhar Osman Bey de 
konferans verecek 

Türk felsefe~•. ,r cemiyeti, bayra
mın dördüncü pertembe &'iinü HaU.e. 
vinde mühim bir toplantı yapacaktır. 
Bu toplantıda akıl hıfzısaıhhau cemi 
yetinjn son kongresinde mevzuu bah
solan kısırlattırma meselesi göriifü • 
lecektir. Profeaör Dr. Mazhar Oaman 
Bey bu toplantıda kısırlqtırma mev 
zulu §ayanı dikkat bir konferans vere
cektir. Almanyada olduğu gibi, mem
leketimizde de dejenerelerin kısırl&f• 
tırılmaaı lazımgeldiği hakkında bazı 
dolı:torlarnnızm ortaya attıkaln fi • 
kir, her tarafta umumi bir al&ka ve 
tecenüı uyandırmıttır. 

Türkiycdeki işler ve 
Yunan ameleleri 

:'!lNA, 24 (Milliyet) - Yunan 
han~ı!.e ~azın . bütün vilayetlere gÖn· 
derdigı bır tammıde Türkiyedeki Yu
"an konsolosunun bir tebliğini bildir
mektedir. 

Bu tebliğde Yunaru.tarun muhtelif 
noktalanndan ve bilhana Sakız ve gar
bi Makedonyadan İ§ bulmak için Tür
kiyeye gelenlerin ya kanunun ecnebile
re menedildiği i§lerde çalışmak isteme
lerinden, ya it leriıı nedretinden veya • 
hut ta iş sahiplerinin Tiirk iıçileriru 
tercih eylediklerinden iı bulamadıkları 
zikredilmekte ve bu esbaba binaen ta
mimde Türkiyeye iş için gitmek İste
yenlere bu cihetleri BÖZ önünde tutarak 
beyhude paralanru seyahatlerde sar
fetmemeleri tavsiye olunmaktadır • 
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HARİCi HABERLER 
Staviski ve Prince hadiseleri 

Bazı ayan azasının ve 
mebusların masuniyeti 
teşriiyeleri kaldırılacek 

Staviski'nin mücevherlerinden bir kısmı Lon· 
drada bulundu ve muhafaza altına alındı 

!!I 

DAl(i 
Ankarada bir mülakat 

••••••• 1 

Londra sefiri Fethi Bey bugün geliyor; 
istasyonda Başvekil Pş. ile görüştü 

PARIS, 24. A.A. - Ayan azasından 
M. Eden, Staviskinin bazı §İrketleri k· 
hine bizzat icra etmiş olduğu teşebbüı· 
ler hakkında tahkikat komisyonuna iza
hat vermiştir. 

ANKARA, 24 (Telelonl'!) .- Londra büyük elçirn'z Fethi Bey bu 
4kşam lstc;nbula hareket et?'ıştır, Fethi Bey istasyonda Reisicümhur 
Hazretlerı namına yaverlerı, Başvekil Paşa, Hariciye vekili TevP, k Riil• 
tü Bey, .Ruşen Eşref Bey v~ dostları tarafından teşyi edilmiştir. Trerıİll 
hareketınden evvel Başvekıl Paşa Fethi Beyle istasyonda on da/ı"lıa 
kadar görÜIJmüşlerdir. Dünya işlerinin dikkati celbedecek safhalar ar· 

- 1 zettiği şu sırada bu mülakata hususi bir ehemmiyet atfedilmekteJı'r, 

M. Eden, şahsen Staviski'yi biç tanı
madığım iddia etmiştir. 

Tahkikat komisyonu, ayandan M. 
Eden, Püi ve mebuslardan M. Hülcn 
ve Pust'un ifadelerini iktizasınm ifası 
için adliye nazırına göndemıeğe karar 
vermiştir. 

Bir ayan azasının istiçvabı 
PARIS, 24. A.A. - istintak hakimi 

M. t'!>me, dünkü gün, ayan azasından 
M. f'üi'yi sorguya çekmiştir. 

M. Bardi dö Fürdon aleyhine de ayn• 
ca nufuzu memuriyeti suiistimal davası 
açılmıştır. 

Hakim M. Ordono, Hanovr sokağında 
kain bir umumbanede araştırma yapmıf· 
tır. Bu ara§tırma neticesinde Staviskiye 
ait mücevherattan bir kısmının bu evde 
gizlendiği, fakat bir boş boğazlık üzeri
ne buradan baıka yere kaçmldığı ka
naati hatrl olmuıtur. 
Madam Staviski tahliye edilmek 

İstemiyor 
P ARiS, 24. A.A. - Madam Staviski 

takibat komiıyonu huzurunda vaki ol. 
bazı beyanat üzerine ve kendi rolü hak
kında bir an evvel mahkemede izahat 
verebilmek tnakaadile, evvelce serdettiği 

·muvakkat tahliye talebinden vazgeçtiği
ni hakime bildirmi§tir. 

Madam Staviıki de, bizzat çok mühim 
İf§aatta bulunacağını ilave ebnittir. 
Bazı kimselerin teşrii maauniyeti 

refedilecek 
P ARiS, 24 • A.A. - Staviık.i meselesi 

ni tahkike memur komisyon, önümüzde
ki salı, çar§&mba veya perşembe günü 
için, bazı ayan ve mebus\ann teşrii masu 
niyetlerini kaldırtmak üzere her !ki mec .. 
)isin içtimaa davet ettirilmeıini derpit 
etmektedir. 

Şotan ne diyor ? 
PARIS, 24. A.A. - Tahkikat komis

yonu, esbak ba§vekil M. Şotan'ı dinlemit 
tir. Mümaileyh, Staviskinin kumar oyna
mak yaırağını ne suretle kaldırmış oldu
ğunu izah ebniş ve gerek Stavi•kl'yi ge
rek karısını hiçbir vakii hiç bir suretle 
tanımadığını söylemiştir. 

Staviskinin müçevherleri 
PARIS, 24 .A.A. - Bazı ihbaı-ata na-

Casusluk 
Fransız, lngiliz bahrıye
sinin esrarı sablıyor muş 

LONDRA, 24. A.A. - Daily Meyi ga
zetesinin haber aldığına göre Fransanın 
Bulonya ıehrindeki hususi komiıer, ya• 
nn 1 ngiltere limanlarından birine müte
veccihen hareket edecektir. Miimaileyh, 
geniı bir casus ıebekesi.nin, bazı yaban• 
cı memleketlerde, Fransa ve İngiltere 
bahriyelerine ait esrar aatmakta olduğu 
kanaatine varmııtır. 

Komiser, bu ıebekenin nerelere kadar 
uzandığını anlamağa çalı§'Icaktır. Bu me
selenin gösterdiği son safha, komiserin 
bu seyahatl ihtiyar etmesine sebep ol
muıtur. 

Von Papen 
Romaya büyük elçi mi 

tayin ediliyor? 
PARIS, 24. A.A.- (Havas Ajansın· 

dlın) : Berlinden Petit Pariıien gazetesi· 
ne bildiriliyor : " Bertin diplomasi ma
hafilinde deveran eden ve kaydi ihti· 
yatla telakk:i ettiğimiz bir ıayiaya göre 
M. Yon Papen'in Roma lıüyük elçiliğine 
tayini muhtemeldir." 

Grev 48 saat tehir edildi 
VAŞiNGTON, 24. A.A. - Otomobil 

sanayii amelesi, Reiıicümhur Rooıvelt'in 
araya girmeaile, mütasavver grevi 48 
saat tehir etmiılerdir. 

Cereyan eden müzakerat, iyi bir neti
ce verecek gibi eörünüyor. 

Mısır istiklalinin 
yıl dönümü 

BERLIN, 24. A.A. - Mmr iatiklali· 
· nin yıl dönümü münasebetile netrettiği 
bir makalede "Ra:rnite V eotfaliıe Çay
tung" gazeteıi diyor ki : 

" Mısır , Aiya kıtasmın anabtandır. 
lngiltere, bu anahtarı elinden bıraka
maz. Bununla beraber, Mısırda istiklil 
ittiY'llkı günden gÜne artmaktadır, Ve 
bu iştiyakı ezmek için ınebaretli davran
mak kafi değildir, 1 ngiliz fevkalade ko· 
n:iıerinin tarzı hareketi gi~ gide artan 
bır hüsumet vücude getirmektedir. 

Büyük bir yangın 
LINÇBURG, (Amerika) 24. A.A. -

işsizler yurdunu 10 dakika içerisinde bir 
kül yığını haline getiren yangın esnaGın
da 14 kişi ölmüş, 50 kişi yaralanmıştır. 

Birdenbire uyanan yurt sakinlerinden 
birçoğu kendilerini pencerelerden aJ&ğı 
atmışlard.r. 

JlflıJuıkemenin bir an evvel yapıl
maaı için muvakkat tahliye tale
binden vazgeçen Madam Staviski 

zaran, lkyon Belediye tasamıE sandığm
dan kaybolan mücevherlerin büyük bir 
kırını Londrada emniyet albna alınmıştır. 

Bu ibbarlann doğruluğunu tahakkuk 
etmek üzere, Londraya bir komiıer gön
derilmiştir. 

Prince'in katli mes'elesi 

PARIS, 24. A.A. - Maktul M. Prens 
in cesedi üzerinde yeniden fethimeyt a
meliyesi yapmış olan hekimlerin kati ra• 
poru bakim M. Laper'e tevdi olunmuş· 
tur. Bu rapor, intihar iddiasını mutlak su .. 
rette bertaraf etmekte ve müteveffanuı 
trenin albnda ezilerek ölmüş olduğunu 
tesbit eylemektedir. 

Yine rapora nazaran M. Prens, uyuş• 
turucu bir zehir yutmııı cesette ve ezil
meden evveline ait bazı: bereler, çürük
ler görülmüştür. 

Ancak. müteveffanın, ezilmeclen evvel 
hala Y"!antakta olduğu sabit olmuttur. 

Amerika - Rusya 
-o-

iki me-mleket arasındaki 
ticaretin inkişafına doğru 

NEVYORK, 24 .A.A. - Şehrin mü
him bankerleri ile birço!< senayi erba
bından müt.eıeklıil bir komisyon dünkü 
gün, Amerika ile Sovyetler arasında tica
ri münaıebatın geniıletilmeai. imkB.nını 
ve Sovyet Rusyası ile ihracat ve ithalat 
ticaretini teshil için tesis olunan banka
nın sermayesini artırmak çarelerini tet
kik etmiştir. 

Kanun evvelden beri yiizlerce Sovyet 
teknisyenleri, makina satın almak ve bü· 
yük mikyasta istihsal usullerini tetkik et
mek maksadile Amerlkaya gelmi§lerdir. 

Bulgaristan da 
Kabinede bir değişiklik 
yapıhnası bekleniyor 
SOFYA, 24 (Milliyet). - ~u.lg~ 

kabinesinde bugünlerde bir degı§ildik 
yapılmasına mubak'kak nazarile ba
kılmaktadır. Demiryollan nazırı Gos • 
podin Kostorkofa karşı mecli,.te yapı
lan bir çal< sual ve istizllhfar, bu nazı
rın mevkimi muhalif ve bükıimet fırka· 
lar nazarında tamamile ırarsınıf!:ır. 

Goıpodin Mu1anofun kralla yapa
cağı mülakatın bu mesele ile alaka
dar olduğu talunin edilmektedir. 

Almanya Rusyaya kredi 
vermiyor 

BERLIN, 24. A.A. - Havas aja.nıı 
muhabirinden : 

Almanya - Soıryetler arasındaki tica
ri müzakettler dün hitam bulmuştur. 

Sovyetlere beı sene müddetle 300 mil
yon marklık bir kredi küşadım Alman
lar kabul etmedikleri gibi Sovyetlerin 
bu sene vadesi gelen bazı borçlanmn te. 
ciline de riza göstermemişlerdir. 

-o--

Danimarka Veliahh 
KOPENHAG, 24. A.A. - Danimarka 

veli ahti dün gece yaruı Roınaya hare
ket ctmiıtir. 

M. Kondilisin Ankara 
seyahati 

ATINA, 24 (Milliyet) - Hükumete 
mensup ' 4Millon.,, gazetesinin mevıUk 
mcnabiden aldığı malumata göre, har
biye nazın Mösyö Kondilis Türki
ye ricali devleti.ni tanımak ve onlar
la iki memleketi alakadar eden mMe
leler etrafında teatii efkar etmek üze
re mayısta Aırbraya gidecdrtir._ 

Bayındır - Torbalı yolunda hagdul
lar bir kamyon yolculerını soydular 

IZMIR, 24 (M':lliyet) - Bayındır - Torbalı yolunda 43 numaralı 
şoför Kemal Efendinin idaresinde faytonun önüne çıkan dört silahlı 
haydutlar yolcuların para ve eşyalarını_ gasbettikten sonra kaçmışlaT • 
dır. Haydutlar yakalanmaları için müfrezeler çıkarılmıtşır. Jandarma 
kumandanı bizzat takibata çıkmıftır. Vali de gidecektir. 

Bir eski nişanlı öldürüldü 
IZM/R, 24 (Mill'yet) - Burnovada kız yiUünden bir cinayet ol• 

muştur. Mehmet namında biri kız kardesinin eski- nisanluı lbrahinıi 
17 yerinden bıçaklıyarak öldürmüştür. K'atil yaaklanm.ışlır, 

Emniyet müdürlerinin maaşları 
ANKARA, 24 ·(Telefonla) -Emniyet işleri wnum müdürlüğü efJI 

niyet müdürlükler teşkilatında yapılacak değişiklikler hakkında bir lô• 
yiha hazırlamıştır. Bu layiha ile emniyet müdürlerinin maasları yüksel· 
tilecektir. ' 

Musiki ve temsil akademisi 
• .\NKARA, 24 (Telefonla) - Maarif vekaleti milli musiki ve tem 

sil akademisi teşkili layihasını ikmal etmi~tir. Layihaya göre milli mu· 
siki akademisi Riyaseticümhur ork,,•trasile musiki muallim mektebi 
birleııtirilmek suretile Musiki mua lim mektebinde tem edilecektir. 
T ~"t akademisi de şimdilik Musiki muallim mektebinden olacakht. 

Almanya ile ticaret muahedesi 
'ANKARA, 24 (Telefonla) - Almanya ile 930 da yapılmıf ticaret 

muahedesi mucibince Almanlara verilmiş olan tarile tenzilatı ve rerinı 
hadlerinin müddeti 31 martta 30 niııana kadar yen\len tecdit olunmu,. 
tur. Almanlarla devam etmekte olan yeni ticaret mıuılıedeıiıne raptedi• 
lecek adi tarilenin müzakeresi nisan ortalarında bitecektir. 

Macaristan hükumetinin hediyesi 
ANKARA, 24 (Telefonla) - Mactaristan hükiimeti Ankara At• 

lııpor kulübüne 15 av köpeği hediye etmiştir. 

Ticaret ofisi teşkilatı 
Yeni teşkilat 3 grupa ayrılmıştır muka
veleleri tetkik grupu da teşkil edilecek 

ANKARA, 24 (Telefonla) - lktısat 1 
vekaleti ticaret ofisi teıkilitmı tamamla
mıf tır. Tqkilit 1 nisandan itibaren tama 
men faaliyete geeçcektiı-. Yeni teıkilat 3 
grupa ayrı)mı§tn:, Birinci grup mem • 
ieket mahsullerini tetkik grupu ola : 
caktır. Bu grup üç bürodan mütıefekkil 
dir. Bürolar istihsal ve ihraç, istan M 

dardizasyon muameli.tı aerei, pana .. 
yir işlerile meşgul olarak Ticaret o • 
daları, borsalar ofiı şube~~ri bu büro 
ya bağlı bulunacaktır. Buro Ankara 
da itha.18.t ve ihracat emteasmın bir 
müzesini yapacaktır. ikinci grup, ida 
ri grup olacak ve ~ç bürodan teşek
kül edecektir. ldarı grupun bir büro
su propaganda, neıriyat, adres kitap 
Iarile i§tigal edecektir. 

Üçüncü gnıp, istihbarat erupu ola 
caktır. lktısadi ticari münaaebetler gö 
zönüne getirilerek bu gnıp ta üç bii 
roya aynlmıJtır. Bürolar ecnebi meDI 
l~ketlerdeki iktıaadi, ticari itlerile ta • 
kip ed...,..kierdir, Hariçteki ticaret o 
dalan, ticaret mümessillerimiz bunu 
grup& bağl ıbulunacaktır. 

lstanbul te§kili.tı tinıdiki halde is
ithbarat bürom vaziyetinde kalacak, 
lzmir teşkilatı merkezden gönderile • 
cek memurlar tarafından idare edile
cektir. Bu gruplardan maada lktıaat 
veki.leti ticaret mukaveleleri tetkik 
heyeti lağvedilmek •uretile ti~are~ mu 
kaveleleri tetkik grupu teşkil edıle • 
cektir. 

Bulgar komiteleri- İnsul için bir kanun 
nin cinayetleri 

ATINA, 24 (Milliyet) - Bu aabab 
lskeçeden alınan telgralhırda Bulgar 
komitecilerinin cinıwyetleri zikredilmek· 
tediT. Bir Bulgar çetesi gizlice Yunan 
arazisine girerek Darindirek köyünden 
Hacı Hüseyin Efendi mninde bir zatı 
evinden al111J1lar ve bahçede koyun bo
ğazlar gibi boğazlamışlanlrr. Köy halkı 
delı1et içindedir. Müslüman aileler lı
keçeye iltica etmİ!lerdir. Avcı müfre· 
zeleri canilerin derdesti için har.,.ete 
geçmişlerdir. 

ATINA, 24 (Milliyet) - Dramada? 
verilen haberlere göre Norkopt~ e.~lı
yetler ve bathca Dodoptaki musluman 
Poma:klar Makedonyalı ve Trakyalı Bul
gar komitecileri tarahndan. insafs~a. 
takip ve tazyik edilmelrt~':· Son ırtın• 
)erde altmrı müılüman ailesı lskeçeye 
iltica etmİ§tİr· ----

Tiirk tayyarecileri şerefine 
verilen ziyafefler 

ATINA, 24 (Milliyet) -· Türk tay
yerecileri d~n .. •abah at'ZU1arı veçlıile 
Maratona gıtt:..er, or~da lıarp mektebi 
mualı.imİ M. l:blodınıos kendilerine 
2500 sen~ ,vve( vulıubıılnn nnıharebe
nin harp noktai. nazannda,~ ınevzii kıy
meti hakkında u:aha~ verılı. Tayyareci
ler öğleden sonra Tur!< oefaretbanesin· 
de verilen çay ziyaletinıie bulundular 
ve akşam da hava ..abitıeri tarafından 
k)üpte ıereflerine bir ziyafet verildi. ---

Maliye memurları arasında 
ANKARA. 24 (Telefonla) - Ço

rum merkez malmüdürü Ragıp Bey 
memuriyetine iade edilmqtir. Küçük 
pazar tahsil memuru Ab<lullah Bey 
Üsküdar tahakkuk baş memurluğuna, 
Ankara şehri içme suyu komisyonu 
muhasebeciliğine de mczklir muhaıe 
becilik şefi Cemal Bey tayin edilmit· 
lerdir. 

(Başı 1 inci sahifede) 
bah gelen Yunan bandıralı Attiki vıı• 
punınun Meotls vapurundan bir tel• 
siz telgraf aldığını söyleınittir. Bu tel 
grafta, Meotiı vapuru, l ıkenderiye
nin 150 mil açığında bulunduğunu vtl 
geminin nereye ...,vkedileceğine dair, 
banker lnsull'ün Yunaniatandakl hu• 
kuk müıavirlerinden talimat bekledi• 
ğinl haber vermittir. Vapurun bugÜJI• 
yarın buraya muvaaalah beklenmelı:• 
tedir. 

lnsull için kanun 
• VAŞiNGTON 24 (A,,A.) - Reisi• 

cümhur Ruzvelt bilhassa banker lo • 
ıull'ü istihdaf eden ve ayan meclisi ı.a• 
rafından alelacele tasdik olunan ka 
nunu imza etmiıtir. Bu kanun muci• 
bince, Amerika tebaaamm harice:S 
memleket imtiyazına mazhar bulull"' 
duldan memleketlerde, Amerika koP 
aoloslan, Amerikada itlenm.iı 1Uçlal" 
dan dolayı aranılan Ameı-~abl.arf 
memlekete iade edebileceklerdir. Şıw 
diye kadar konaoloslar bu kabil j;'; 
hası yalnrz mahallinde tevkif , ıııu U 
keme ve ha.psedebilirl.,..di. Me~r\I • 
bah•edllen menıleketler, Mısır, Tu"" 
mıntakası ve Çin'dir. Amerika zabıt• 
sına mensup sivil polisler, Mısırd•• 
lnsull'ün VUn\dunu kollamaktad;rlı>t• 

Balkan konferansı 
ATINA, 24 (Milliyet) - Dün öğ• 

leden aonra Bulgaristan ve Arnavut· 
luk ta dahil olmak üzere bet Balkııı> 
devletinin sefirleri Möayö Papanast# 
yunun evinde toplanarak 31 marttll 
Atinada toplanacak olan Balka? kon• 
feransınm meoai.i hakkında muzakeı"" 
de bulunmu~lardır. 

---<>---

M. Venizelos Giritte 
ATINA, 24 (Milliyet) - Mô•r0 

Venizelo• paskalya yortularını geçır• 
mek için dün aılqam zevcesile Giride 
azimet etmiştir. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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HABERLERi Hava tarıkile 

Herkes kurban keser amma fU 
11ralarda kesilen kurbanların - buh 
ran dolayıaile - fukaraya giden kıs 
ınile evde kalan kısmı arasında ak 
sine bir fark var. Kurban kesme -
nin dini emir olma cihefnden kıy 
ınetini tetkik edecek değilim. Fa -
kat bunun en yüksek kıymeti fakir 
fukaraya verilmetinde değil mi • 
dir? Eh! Söz aramızda bu esnada 
bunu arayan azdır. Şu halde kur -
ban kesmeden beklenen teY pek te 
elde edilememektdir. 

Bunun içindir ki • bütün dünya
da olduiu ııibi - bu hayir hareketi 
ni bir tensile etmek, toplamak 
lazımdı. 

Hep biliriz: Birkaç senedir Tay 
yare cemiyeti bu kurban paralarım 
ve knilmit kurbanların deri ve 
bar..ıdarmı alıyor. Son devrin 
memleket müdafaasında en yuka -
n tuttuiu tayyare ailihmı takviye 
için yapılan bu hareketin sevap 
noktaamdan kıymetini alakadar o
lan müftülükler söylediler. Şu hal
de it arbk bir memleket borcu tek
line giriyor ve kurban paralarının 
Tayyare cemiyetine teberrii edil -
mesi adeta tabii bir hal alıyor. U
muyorum ki karilerim - phaıma 
ait • bu küçük muhakemeye ittirak 
ederler de bir ta.tta iki ~ vura -
rak memlekete bir yardım yapar -
ken bir de dini vazife ikmal etmit 
olurlar. 

Arkadatlardan birisi .dü~. ~~na 
Nafi Baba merhumun hır sozun -
den mülhem olarak dedi ki: 

- Bu sene kurban kesmiyece -
ğim. Paramı Tayyare cemiyetine 
vereceğim.. 

Ben sordum: 

_ Sırab naml geçeceksin? 
- Hava tarilcile: Hem daha ça

buk geçerim.. 

Dedi. Nafi Babanın fılaası da 
tudur: 

Baba merhum bir kurban bay -
ramı günü elinde bir kocaman t?" 
rik balığı ile dergiha dönerken hır 
ahbabı raatgelmit: 

- Baba Efendi! Ne o palamut 
balığı mı aldınız?. 

- Evet erenler! Bu sene ıırah 
bahren geçeceğim de ... 

Paikoloji ihmalleri 
Bir eğri ağacı kesmek için ~es

tereyi ağacın yatbğı taraftan ıtlet 
miye baflananız güçlük çekeni -
niz. Çünkü deaterenin açbğı ~k, 
yatan ağacın o tarafa basmaaıle da 
ima kapanmaya meyyal~ir ve ~~s
tereyİ aıkıfbrır •• Ağaç guç kesılır •• 
Amma ağacı kaçbğı taraftan des -
terelemeğe baflars~ız, açıl~ ya
nk ağacın kaçmasıle d~ba zıyade 
açılır ve deatere r.erbest ıtler. 

insanlara taallUk eden bütün iş 
!erde de, böyle kole.ylatbran. ve güç 
lestiren bir kuvvet vardır kı; adı
n~ psikoloji derler. Birçok feyler 
bu psikoloji bakımından görülerek 
yapılır~ !'olax b&f&nlır, ~~t ter
sine gidılıne zorluk çekilır, ha
zan muvaffakıyetsizlikle de karşı
lqılır. 

Kimseye nasihat vennelı; cüre
tinde değilim. Fakat itlerim'zi ya
parken o i~te alak~dar o~8!1 ins~
larm veya insan kutlelennın paıko 
lojiaini gözönünde tu~ıı;k m~vaf
fakıyte:n yüzde ıeksenım temın e
der. .. FELEK 
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EKONOMi 

Benzini 
Yükseltenler 
Ticaret odası iki cephe

den tetkikat yapıyor 
Ticaret odaaı benzin fiya.tlarmm 

JÜ)uelmeai sebebi hakkında. T"~ 
müdiriyeti tara.fmdan sorulan suali 
iki cepheden tetkik etmeğe baılamı§ 
tır. Oda. bunun sebebini bir taraftan 
kumpanyalara sorarken, diğer t~af 
tan da Rusya, Romanya ve Amerika
daki muhabirlerin.den ıre ticaret ata.. 
,elerimiaden ına.IUınat iatemiıtir. 1!" 
ma.liimAt ıeldikten aonradır ki benzın 
fiya.tlarmm yiilueliıi sebebi hakiki 
ııarette anlatılabilecektir. 

Tutun vaziyeti iyi 
Son haftalar zarfmda tütün n.zi

yeti iyi geçmiıtir. Samaunda tüccar ta 
ra.fmdan 32 bin, Bafrada 25 bin, Çar 
tamba.da. 2700 kilo tütün almmıftır. 
Fiatlar 31 - 45 kurut arasında.dır. 

lzmirde 5800 kilo tütün sahlııııt -
tır. Ayvalıktaki aa.hf mikdan 150 bin 
kilodur. . 

Trakyada bu sene içinde 40 bin ki 
lo tütün -blmqtır. Bursa mıntakaam 
da Amerikan Keri ıirketi 50 bin kilo, 
Avusturya Türk ıirketi 20 bin kilo 
tütün almıtbr. Fiatler 30 • 50 kuruı 
arumdadır. 

TUrkiye -Bulgaristan ticaret 
muahedesi 

Bulıı:ariatanla :reni aktedilen tica
ret mukavelenaınesi bilfiil tatbika bat 
Ja.nnuıtır. Dün Ticaret odası birçok 
ihraç p.hadetnaıneaini ınukavelenin 
esaslan dahilin!le tasdik ebniıtir. 

Samsundan Tel-avive seyahat 
SAMSUN 22. (Milliyet) - Genç a

TUkatlanmızdan Ekrem Beyin teıebbü
•iyle Suriyeye elli kifilik bir seyyahat 
tertip edilmittir. Bu seyyahate tüccar a
vucat ve doktorlanmız ittirak edecek
tir. Kafile 14 Nisanda Samsundan hare
ket edecek Halep, Şam, Berut, Trabluı
ıaın, ve Lübnana ~dece';<. Filiati~d~~ 
( T aliviy) Beynelmilel hcaret ıergısmı 
de ziyaret ederek ticari tetkikat ve temas 
larda bulunacaktır. Seyyahate iıtirak 
edenlerin bilumum masraflan 120 liradan 
ibaret olacaktır. 

ODADA 

TUll!n kongresine gönderile
cek rapor 

Ankarada toplanacak tütün kongre
tine gönderilecek raporu haz'!.lamak 
üzere ticaret odaamda tetekkül eden 
Hüaeyin Sabri Bey M. Koben ve Hak
la Nezihi Beyden mürekkep komia -
:ron dün sabah Ticaret odasmda top
lanmış ve raporun hazırlanınaıımı ik
mal ebnitıir. Raporu tetkik edecek en 
cümen bayraınerteai toplanacaktır. 
Ticaret odası idare heyeti oda tetki
kat ıubeıi müdürü Hakkı Nezi~i B<:
yin de kongreye oda namına moqahit 
aıfatile ittirakine karar venni9tir. 

Sinemacıların istedikleri 
Sinema sahipleri Ticaret odasın -

da bugün gene bir içtima yapacaklar 
dır. Bu içtiıııada filimlerden . alman 
gümrük resminin baıka bir !."kıld~- alm 
maaı için yapılacak teıebbu..,Jr uze· 
rinde tetkikat yapılacaktır. 

Ticaret odası içtimaı 
Ticaret odası oda heyeti gelecek 

içtimaın bayrama tesadüf ebnesinden 
dolayı içtimaını dün yapmııbr. 

Başvekilin valideleri Hf. 
1 B8§vekil l"1net Pata hazretlerinin 

Yaldeleri hanmıeiendi dün Ankaradan 
tehrinıize gelmiıtir. 

HALKEVINDE 

Belediye bUtçeleri için 
verilecek konferans 

Belediye kooperatifi, konleranslar ıe- ' 
risinden olmak ü:zere iinivenite İkb- 11 
sat pnıieaörlerinclen Nöimark dün ak -
tanı halkevinde bir lronferans verecek
ti. Fakat bu lronferana bayram ertesine 1 

ualik ııdihnittir. 
Profesör lronferanunda, belediye büt

çelerinden baıhsedeceği için, konferans
bl lstanbul ınnumi meclisi azalannın 
da bulunmaaı arzu edilmektedir. ŞelHr 
meclisi bir nioanda içtima edeceğin • 
den, azanın konferansta bulunması te
min olunabilecektir. 

Yeni sene faaliyet programı 
Halkevi umumi idare heyeti dün ak

§am evin merkez binasında toplanmış
tır. Dünkü toplantıda faaliyet komite
lerinin yeni sene faaliyet programı hak
kında fikirleri alıllllllJ tır. 

--·--
Bir kançilar tevkif edildi ı 

Ankara ikinci iatintak dai.-eıi Ham- ı 
burg kançilerı Fazıl Kaznn Beyle Ham
burg konsolosluğu kavası Lutfi Ce
mal efendinin tevkifine karar vermi§ ve 
tevkif müzekkerelerini İstanbul poJis 
müdürlüğüne göndenniıtir. 

Zimmet ve ilı.tilutan suçlu olan bu 
iki memur dün latanbulda polis tara
fından tevkif edilmi§ler, müddeimnu -
ı .\liğe sevkolunmuşlardır. Müddeiu -
mumilik maznunlan Sultanahmet ikin
ci •ulh hakimliğine tevdi etmif, bura
da hüviyetleri tesbit edildilrlen tonra 
gene müddeium\Kl\iliğe iade edilmiıler
dir. 

Maznunlar bugünkü trenle Ankara
ya gönderilecekler ve Ankara ikinci i•· ı 
tintak dairesine tevdi olunacaklardır. 

Bir talebe grupu Romiıngaga gitti 
Mülkiye mektebi talebesinden bir grup, bayramı geçirmek üzere, d~_n Ro

manyaya gitmiştir. Resmimiz Romanyaya giden talebe grupunu vapur guverte
sinde göstermektedir. 

Istanbulda Himayeietf al 
bir senede ne yaptı? 

Dün kongre· toplandı. veni heyet seçildi 
Himayeitfal cemiyet. 

l•tanbul vilayet merke1 
kongeris dün cemiyetin 
merkezi ola.n Türbe ci · 
varındaki binumda top· 
lanmıqır. Kongreyi ce · 
miyetin lstanbul vili.yel 
merkezi reisi Sivas m.e
buau Şemsettin Bey aç · 
mıttır.. Riyaset diYanı 
aeçildikten oonra bü · 
yüklere tazim telgrafla 
n çekilmeaine karar ve 
rilmif ve raporun kıra · 
atine geçilmittir. Rapo · 
ra nazaran 333 senesin· 
den beri kira kötelerinde 
dolatan bu hayir ve ıefa 
kat ınüesseseai Ciğaloğlu 
civarında Hilaliahmer 
merkezinin yanında bu · 
lunan etki Emniyet san 
dığı binasını ıatm almıı 
tır. Bu it için de Emlak 
bankasından 3 bin lira ' ima:yei«tfal cemiyetinin dünkü kongre$[nde 
istikraz edilmiıtir. Bina· • 
run bir kıamı kiraya verildiği takdirde ı 
borç ödenecektir. Bu seneki koatümlü 
balo 5 bin liradan fazla haaılat temin 
etmiıtir. Rozet günlerinde para topla
mak için kullanılan teneke kutular 
mahzurlu görülmiq, yerine it Banlr.a
amın kumbaralarına miqabih kumba
ralar yaptırılmııtır. Cemiyetin geçen 
seneki bütçe varidatı 13393 lira ve 
masraf 11034 lira idi. 5339 liraya 
merkez masrafı, 5694 lira da aüt dam 
laaının masrafıdır. Varidat 400 lira 
fazla olmuıtur. Bu seneye de 7843 li 
ra devredilmiıtir. 

Yeni sene bütçesi ise 12,500 lira 
tamin edilmiıtir. Masraf ta 6,220 lira
dır. 

Süt damlasında 

Süt damlnamda 2158 çocuk tedavi 
edilmiş ve ilaç verilmiştir. 

Aynca ayda va~ati olarak 2724 ço
cuğa tekerli süt venlmiştir. Ultrav:i
yolede de 15 çocuk tedavi edilmiıtir. 

Anneler birl!ği 
Yoksul hi\mllclere ve annelere bir

lik tarafında 193 kundak takmıı, Gül-

hane haatahanetine 60 parça çaınatır, 
60 talebeye aynkabı, çorap, kaaket ve
ril<liği gibi aüt damluıncla bedenen 
100 çocuğun bütün ihtiyaçları temin e
dilmittir. 

Rapor alkıtlarla kabul edilmittir. 
Bundan oonra murabhaslann dilekleri 
dinlenihnit ve ihtiyaçlar izah eclilmit
tir. 

Heyeti idare ibra edildikten tonra 
yeni heyeti idareye SIVas meb'usu 
Şemsettin Bey, mütekait Şakir P"F', 
Tevfik Amir Bey, belediye heyeti fen
niye reisi Tevfik Bey, avukat Mu
harrem Naili Bey, avukat Esat Bey, 
mühendis Ali Hay1'ar Bey, doktor Rı
za Nuri Bey, Sadiye Halil hanım, 
Lamia Refik hannn, Faika Talat ha
nım, Maşuka Fahir, Refika H ulüai Beh 
çet hanım, Süleyman Hüseyin Kenan ha 
nmı ve efendiler intihap edilmiıler -
dir. 

Ankarada toplanacak olan merkez u• 
mumi kongresine de Srvas mebusu Şem 
•ettin , lıtanbul mebusu Salah Cim
coz, Tevfik Amir Beyler aeçilmiıler -
dir. 

Biz böyle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

inhisarlar aranndaki mün.ueba -
tın hüsnü suretle tanzimine yara -
yan ''terbiye,, dediği111a umumi ka 
ide ve nizamların muhtelif ıekille
ri vartLr: 

A.ile terbiyesi, içtimai t~rbiye, 
milli terbiye, ııe .aire ... 

Bunların içinde bir tan..si vardır 
ki maalesef ba%ı yerlrde henüz bel 
li batlı bir mevki alamamııtır. Bu -
na '·'ıehir terbiye8i,, derler .•. 

Şehir terbiyesi nedir? .. Şehir ter 
biyesi ıehirlinin ıehirliye, daha u • 
mumi tabirle fehir dahilinde yaıa
yan bir ferdin, 1ehir dahilindeki bü 
tün insanlara yapmağa rnıecbur ol 
duğu hürmet, riayet, onlann sıh -
halini, ahlôkını, Ü%eti nelaUti, te .. 
lakkilerini siyanet için takip ede -
ceği hattı hareketlerin heyeti mec' 
mutl.8ldır. 

Sokağa tükürmek memnudur/ 
Çünkü sokağa tükürmek gayrisıh
hidir. l1te bu •Jıhat prensibini hal
ka anlatmak ve tanıtmak lô:ı:ımd•r. 
Halk, bir polis veya :ı:abıtai beledi
ye memuru korkusundan değil ken 
diliğinden bunun memnu olma8ı la
zım geldiğine kanaat getinnelidir. 

Buna göre daha nice misaller :zik 
retme/, kabildir. Bu kaideleri ni -
hayet beledive gösterir. Fakat tat
bikat'le sade belediye memurları 
değil belki daha ziyade halk meş· 
gul olmalıdır. Çünkü umumun ııh· 
hati, umumun intizamı kendi sıh
hati , intizamı demektir. 

Bu sahrları yaz.maktan maksadf! .. 
mız, öteden beri nazarı dikkate 
çarpan bir meseleyi tebarüz ettir -

mektir. Bu hepimizin derdi, hepi
nizin derdidir: 

Gifelerde bilet almak... Bu iş 
kaç kere bir nizama:, bir intizama 
•okulsan diye çalışıldı. Fakat bir 
türlü muııallak olunamadı .. Fakat 
acaba muvallak olunamaz mıydı?. 
Bundan şüphe etmek abes olur. 
Y alnı.& bizim bir kabahatimi% var
drr; o da fikri takibimizin bira% e~ 
aik olmasıdır. Bir işe batlanz. ilk 
hararetle devam ederiz. Fakat bir 
müddet aonra ''adam aen de, işi ~ 
luruna bırak 1,, der geçeriz.. Sa -
de bu iıte değil her işte muvaffak 
olmak için birinci şart takip etmek 
tir. Ancak bu $<iyede istenilen ne • 
ticeyi elde etmek kabildir. Benden 
on dakika aonra gelen bir adamın 
beni itip biletini almağa ne &alô -
hiyeti, ne hakm vardır? Herkes sı
rasına razı olmalulır. Ve herkes 
hakettiği mikdardan ve zamandan 
ancak o ni.&bet:e istifade etmelidir. 
Bu pren•ip halinde herkeain kafa. 
.uıa yerle§İr&e ancak o zaman ff! -
hirıle bir fehir terbiye•inin tama • 
mile vücut bulduğuna hükmedebi • 
liriz ... Bu iş filhakika derhal ol • 
ma:ı:. Bunun için t'erek hukuki. ge· 
rck mihaniki tedbirler almalıyız. 
Mesela Köprüdeki vapur giıeleri • 
nin önüne bir ~~turnike,, konsa ve 
bu niz;am kendiliğinden teessüs e -
dinceye kadar orada bir polis bu 
kaideden inhiraf edenlere ihtarat 
yapsa fena mı olur? 

Fakat yukarrda dediğimiz gibi 
işi takip etmek, ifi iı edinmek la • 
zımJır. 

Biz böyle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

~ 

j i'rfAARIFTE 

1 

İktısadi ve 
İçtimai ilimler 
Enstitüde derslere cumar

tesi günü başlanacak 
O nive1'İte >Ir.tnadi ve içtimai ilimler 

enııtitüoü 31 mart cumartesi günü alı: -
ıamı saat 17 ele tedrioata başlıyacak -
br • 
. : An~ ders ıeneoi sonuna çok az 
vakit kaldığıuclan bu sene, enstitüde 
talebe imtihana tabi olmıyacalı:, ders -
ler konlerant teklinde verilecektir. Kon 
ferantlar her cumartesi akıamı verile
cdrtir. 

ilk konfenuııı 31 martta profeör 
Rüatowe verecektir. Bu konferansın 
mevzuu "•ennaye eaa-slan,, dır. Ens .. 
titü hukuk falriilteoiııe bağlı olduğun -
dan, koıılenııtlar ela hukuk faKiilteıi 
denlıaneleıinde verilecektir. 

EDOtitüde ders verecdı: p-rofeaörler 
ıunlanlır: 

Prolesör RÖphe, Nönnark, Rüato -
vo, Kesıler ve proleaör lbnııhim Fazıl 
Bey doçent Muhlis Etem Bey. 

Enstitünün idari kardo ve teıkili.tı 
da tamamlanmııtır. 

inkılap enstitusunde nisan 
dersleri 

Üniversite inkılap enstitüsünde ted
.1sata bir nisan pazar günü tekrar ha§· 
)anacaktır. 

Pazar günkü dersi eoki Adliye vekili 
Yusuf Kemal Bey verecektir. 

lnkıli.p tarihi enıtitüsünün nioan ve 
ıruryn aylan programları da teabit e
dilınit ve alakadarlara tebliğ olunmut-
tur. 

Lise mUdUrlerinin istirıkile 
' bir toplantı 

Orta tedrisat umumi müdürü Hasan 
Ali ve vdı:alet umumi miifettiılerin -
den Retat Nuri beyler dün Aıııkaradan 
fehrimize gelmİ§lerdir. 

-. ")ün öf leden tonra ınaaMf idaresin
de, Hasan Ali "beyin riyasetinde , lise 
müdürlerinin iştirakile bir toplantı ya
pıJmııbr. 
- Bu toplantıda orta tedrisat ıslahatı 
meseleleri görü,ülmüttür. Hasan Ali 
B.,,. bir hafta teiırimi:zde kalacaktır. 

Terbiye mUtehassısı lzmire gitti 
Amerikalı terbiye, miitehassısı Mı. 

ter Parker §Chrimizden İz-mire ıı:ibnit· 
tir. Mister Parker tehrimizde bulun· 
duğu müddet zarfında, I.truıbul erkdı: 
liııeaincle terbiye hakkında konlet a.ns • 
lar vennittir. Konleransbl muallim 
mektebi talebesi ve terbiye muallim
leri bulunmuılardır. 

Ofis teşkilatı 
Bir nisanda faaliyete 

geçiyor 
Dün tehrimize gelen malümattan 

da anlaşıldığına göre yeni dıt ticare
ti ofisleri 1 Nisan tarihinden itibaren 
Ankarada filen faaliyete geçecektir. 
Ofisin merkez tetkilatında vazifelere 
tayin edilenler ve latanbulda kalan • 
!ara bugün tebligat yapılacaktır. Al· 
dığımız malümata göre lstanbuldaki 
ticaret ve §irketler komiaesrlerinden 
altı zat ta ofisler merkezinde yeni va
zifelere tayin edilmitıir. --MAHKEMELERDE 

Eir hakaret davası 
Edirne liseoi oabık edebiyat mualli

mi Nihal Beyin Hakimiyeti Milliye ıı:•

zatesi muharrirlerinden Muhip Bey a
leyhine ikame ettiği davaya dün bi
rinci ceza mabkemeainde devam edil -
miıtir. 

Muhip Beyin vekili mukabil da
ikame edildiğini ve istidanın müddeiu
mumiliğe venldiğini aöyl~tir. Ni
hal Bey de lttanbuldan gideceğini, bi
naenaleyh davanm uacil edilmesini ri · 
ca etmiıtir. iddia makamı ela her İl<İ 
davanın tevhidi talebinde bulunmuı • 
lur. 

Muhakeme Muhip Beyin vekilinin 
müddeiumumiliğe istida ile müracaat 
edip etmediğinin· aonılmaaı için bap.. 
güne bırııkılmtfbr. 

Tahliye edildiler 
Çatalcaya tabi Celi.liye köyiinde ÇO· 

ban MustJıiayı öldürmekten suçlu 
Nohça ile Süleymarun muhakemeleri· 
ne dün ağır cezada devam edilmittir . 

Her iki suçlunun cürümleri sabit 
olmuı, ilı:iti de birer buçuk sene hap· 
se mahl<Unı olmuılardır. Gerek Nuhça, 
gerek Süleyman mahkiuniyet mü~de~ -
!erini bitirdikleri için tahliye edilmış
lerdir. 

iki sene yattı, çıktı 
Samatyada sabıkalı günıhundan Ar

navut Behçeti öldürmekten suçlu Mi
nanın muhakemesi de dün ağır ceza-
da neticelenmi,tir. • 

Mina iki sene hapse, ve 800 lira 
tazminata ınahküm olmuştur. Mina 
mevkufiyet müddetini bitirdiği iÇin 
tahliye edilmi,tir. 

----o-
Tasdik edilen muahedeler 

Türkiye Cümhuriyeti ile Yugoslav 
ya krallığı arasında akdolunan dost· 
luk, ademi tecavüz, hakem. uzlaıma 
muahedelerinin taadikına dair kanun 
ile Türkiye cümhuriyeti ve Romanya 
krallığı araoında imzalanan dostluk, 
ademi tecavüz, hakem ve uzlaşma mu 
ahedena.melerinin taadikına dair ka
nun dün vilayete bildirilmiıtir. 

Tapc n nesil! 
Köy çocuğu okumuyor. İlk tah

sil yarım kalıyor. Bunun için telat 
ediyoruz. 

fakat münevver dediğim"z züm
re okuyor mu? 

İsmet Pllfll, bu gizli yarayı deıı
ti. Zamanında de.ti. Çünkü az kal
sın kangren olacaktı. Şimdi ha•ta
lığı her tarafından yokluyoruz. E.. 
vet. llk tahsil yavan. Fakat mem
leketin ıİ-üzide sınıfı dediğimiz in
sanlar yerli ve ecnebi fikir hareket 
lerini takip ediyorlar mı? Ne ge
zer. Memleketin lcafa11 sayılan bu 
zümre k:tap değil gazete bile oku
muyor. 

Batvekil resmi kayıtlardan mem
lek~tte ne kadar ilkmektep mual
limi olduğunu çıkarıp gösterdi. On 
üç bin. Ort& mektep ve lise mual
limleri de her halde bu yekfuıun 
yarıaı kadar ve.rdır. Yuvarle.k he
se.p ilave edelim. On dokuz bin. 
Türkiyede serbest meslekte, memu 
riyet hayabnde. h"ç olmaza& yirmi 
bin münevver yok mudur. Fazladır 
bile. Bunu da ili. ye edelim. Eder o
tuz dokuz, kırk bin! 

Bu kırk bin münevver okumu
yor. 

Hesap meydanda. Bugün İstan
bul gazetelerinin ıalıt yekunu an
cak kırk ve elli bin ararmdadır. 
Yani topunun sabt yekfuıu. Demek 
ki on yedi m:lyon nüfuslu bir mem
lekette e.ncak kırk bin kiti gazete 
okuyor. 

Ya kitap! 
Bu, bir faciadır. 

llmi, ciddi kitapları bir tarafa 
bıre.kalım. En harcialem sayılan 
rom&nların en beğenilm" 'inin satı, 
yelcUnu iki bini geçmez. Demek. ki 
on yedi milyon nüfusun kırk hın 
güzidesinden ancak iki bini roman 
okuyor. llmi kitaplar üzerine ~eSS:!1 
yaparıak yüzümüz kız.aı:ır .. Çu!'lkü 
bu yekun yüzler hanesını hıç hır za 
man tecavüz ebnemittir. 

Türk güzidelerin'n en kesif bu
lundukları merkezlerde mesela 
Ankara, İstanbul, İzmir gibi mın
takalarda kitapçıların vaziyetine 
bakınız. Emin olunuz ki güzideler 
için yazıle.n edebi eserlerden ziya. 
de halk için yazıle.n masallar revaç 
bulmuştur. Bir (Arzu ve K.~be~) 
mas&lı en yüksek edebi tohretın 
yazdığı eserde~ çok satı~ı'tı~. 

Bu elim vazıyet ,unu goc terıyor 
ki bizim güzidelerde okumak bir 
ihtiyaç olmaktan çıkmıştır. Bun.un 
en sade bir misali.Bakınız Beyoglu 
ş·,ıi, Ni•an~ı taraflarında ~ir 
Türk kütüphanesi var mıdır? B.r 
zenginin evinde •ekiz on ci:tlik biı 
kitap rafı var mıdır? B"r ııık han~
mm salonunda iki mecmualık, hır 

• d ? romanlık etaJer var mı ır • 
Kibar dediğimiz •ık hanımların 

çok zengin ge.rdroplıı;n vardır. F n
kat bir kütüphanelerı yoktur. Ba, 
a~larını bile Avrupada tedavi e.t· 
tiren zeng:nlerimizin kış bahçelı, 
(bar) lı apartımanlan vardır. Fa
kat iki kitap koyacak bir masaları 
yoktur. Evlerindeki yegane ~tbua 
telefon rehberi ile elektrik ıhbar
namesini kaydeden mecmuadan ~
baretf r. Şişli, Nita-ntatı caddelerın 
de çok şık berber salonları vardıY. 
Fakat bir tek kütüphane yoktur. 

Yetiten nesil yavan. Fakat yeliş
mif nesil büsbütün tapon! 

Burhan CAHIT 

Necmeddin Haydar Beyin 
cenaze merasimi 

Almanyada tedavide iken ırefat 
eden kıymetli rontgen ~üteha .. 11la -
nndan binbatı Necmettın Ha~d~r Be 
yin cenaze.inin lstanb'!la getırıle~ek 
Gümütsuyu hutahanesıne nakledıl : 
diği yazılmııtr. Merhumun cenazeıı 
bu sabah saat 10 da Gümü,auyu bas,.. 
tahaneainden kaldırı.larak ve cen::ı.zc 
namazı Beşikta.ıta Sınanpa§a camnn: 
de lalmdıktan sonra Yahya Efendı 
dergi.hı kabristanına defnedilecekt:r. 
Merasime Talebe birliği ı\Zaları, dok
torlar ve merhumu sevenler i~tirak e 
deceklerdir. 

Yeşil Hilalin müsameresi 
Yetilhilal bu s-;ne d.~ S Niaa~ ~er

tamba günü senelik ~uıamereaıru ve 
recekti.r. Mü.u.m.erenın geçen sene .. 
den daha iyi olması için çalııılmak • 
tadır. Müaamerede bir temsil verile
cek monolog .öylenecek, küçük ço • 
cukİar tarafından dan!>lar yapılacak• 
tır. 

Kadınlar Birliğinde 
Kadınlar birliği heyeti idaresi bu 

gün ıaat on beşte mutat içtimaın.: ya 
yapacaktır. Heyeti idarede Ankara -
dan gelmit o'an birlik reisi jl-nkaıa· 
daki temasları hakkında malumat ve 
recektir. 

Kurbanınızı veyahut Parası
nı Tayyare Cemiyetine 

Veriniz 
Bu paralar Tayyare, Hilaliah
mer ve Himayeietfal Cemiyetle

ri arasında payl-.ılacalctır. 



r--~,~------------·---, 1 a Kurban vecibesi 1 a 1 
Bugün Türic inkılabının önümüz -

de açtığı aydınlık yoldan giderek 
kendini bulmuş, kendine kavuşmuş 
olan her Türkün, içinde derin bir he· 
yecan ile duyduğu, sönmez bir heye· 
c~n i~~ yaşadığı bir duygusu varsa o da 
hıç fuphe yok ki, vatanına kar§ı olan 
aşkı, milletine, yüksek Türk varlığı· 
na olan imanıdır. 

O vatan ki, aaırlardanberi ihmal 
edilmiş, hiç bir ihtiyacı gözetilme· 
miş, olduğu gibi bırakılmış, ruhlarda 
vatan aşkının vereceği bağlılıktan e
ser gösterilmemİft Osmanlının yaban 
cı kültiirnün vatan.:'a.n habersizlik 
dalğınhğı içinde bir toprak yığını, bir 
kara parçası olarak kalmadan daha 
ileri gidememiştir. 

Bir millet ki, asırlardanberi kendi 
ruhunu taşımıyan vatansız padi~ahla 
nn, hain halifelerin zalim hakimiye
ti altında kalarak kendi Öz varlığım 
k~Y!>ctmiş, Türklüğünü unutmuş, ken· 
dının olmıyan yabancı bir kültürün 
altında ezilerek her milli ihtiyacı bal 
talanmı:t, her milli duyğuau söndürül 
müş, her milli düşüncesi öldürülmüş. 
tür. 

.. F a~at .. tan yerinden doğan inkılap 
Gune_ş•. Turke naoıl kendini bildirmiş, 
kendını buldurmuı, kendinin na01l 
~sil ve yüksek bir varlığa sahip oldu 
gunu, en yüce, dünyaya medeniyet 
ışığı salan bir milletin evladı olduğu 
nu, karanlık kalmıf olan tarihini ay .. 
dınlatarak göstenniş. kendine Öz var 
lığını vermiş iae, düşmanlann elin
den kurtanlmış mukaddes bir yurt O• 

larak vatanını da vermiıti.r. 

Türk vatanı, her bucağı insanlık 
kahramanlık destanlarını terennüm 
eden bu mukaddes yurt artık aoil sa 

hibini bulmu§, millet vatanına kavuı· 
tuğu gibi, vatan da millete kavuşmuı 
tur. işte bu birbirine kavuşma iledir 
ki, a<ırlarca müddet Osmanlının ara• 
ya koyduğu derin ayrılık ortadan 
ko lkmı,, vatan ile millet tek bir var 
lık ol:ırak bütün güzelliğj, bütün yük
•. kliğiy le dünyaya kendini göstermiş 
L. 

Bugün her Türk inkılapçı Türk 
ruhunun verdiği derin bir heyecan ile 
vatanına karşı her türlü yardımı ya· 
paca~, vatanı için her §eyi verecek, 
bu guzel vatan için canını e.sirğemi

yecek kadar vatan severliğini edin
mi'• ve bunu her vesile i.le göstermek 
te bulunmuştur. Evet, bugün her 
Türk adeta yeniden bulduğu, öz bağ • 
rına bastrğı, içinde her türlü tecavüz· 
den masun olduğuna emin olarak en 
aziz varlıklarını yaşadığı bu mukad· 
des vatanı için her türlü yardımda, 
fedakarlıkta bulunmakta, ve hu yar
dımlarla, fedakarlıklarladır ki, yur· 
dumuzun müdafaa vasıtaları her gün 
biraz daha artmakta ve çoğalmakta• 
dır. Böylece bugün her Türkün vata· 
nına karşı olan vazifesi onun her tür 
lü ihtiyaçlarını başarmay~ eksikleri 
ni gidermeye koşmak, medeni bir bağ 
lı!rk ile vatanına karşı olan derin İma· 
nrnı göstermek, bizi yaşatan, konı· 
yan, bütün bu yüce vatana kartı olan 
insanlık borcunu ödemek olmuıtur. 

Dugün yardım, muavenet ferdi de 
iil, içtimaidir. Dini olan vecibelerin 
de içtimai olması esasen onlann ma
hiyeti icabıdır .. Her hangi dini bir ve· 
cibe, bir vazife ferde değil, içtimai 
varlığa faydalı bir amel, bir hayır ol 
duğuna göredir ki, dini bir mahiyet 
almıt. içtimai muhitin yüksek varlı· 
ğına olan ferdin bağlılığı, alakasını 
göıtennekte bulunması itibariyle bir 
vecibe, bir farize olmuıtur. Bundan 
dolayıdır ki, Bugün her türlü vecibe· 
ler, lari.z.alar vatan için, millet için, 
yüksek Türk varlığı içindir. 

bartan her Türk için dini yani içti-
mai bir vazifedir. ' 

l_~pa~atorluk devrinde. hiç bir me·. 
denı ıhtıyaç intizam alfma alınma .. 
mrı fertler vatani, milli olan vazife .. 
lerini de ferdi olarak dağınık, inti .. 
zamsız bir halde yaparlar ve bu SU• 

re.~le va~eler yenni buhır değildi. 
Cumhurıyet devrinde her türlü mede 
ni ihtiyaç intizam altm8. alındığı sağ 
lam teşekküllere bağlandığı gibi', va· 
tanda§ların vatana kartı olan j..-t· ... 
Y d 'f I • ,.. ımaı 
ar ım vazı e enni de intizam. altına 
a~ş ol:-n Hayır müesseseleri teşek· 
kül etmıştir. 

-.. Güzel yurdumuzu her türlü kem 
g~zlerden sakınmak, her türlü tecıı
"'?zlerden korumak, onun ilerlemcsi
nı, mamuriyetini vücude getirmek 
yolunda çalııacak kolları tam bir a
~":Yıf ve emniyet içinde bulundurmak 
ıçın vatan müdafaasının milletçe o
lan kısmını iizerine almış olan bu Ha 
yır ~üesseseleri vasıtasiyle bu veci .. 
beyı ıfa etmek ne yüksek ne vicdani 
bir hazdır. Şu halde b~ vecibyi en 
verimli bir yolda ödemek, bu vazife. 
yi en yerinde ifa etmi§ olmak: Kur• 
banları canlı olarak veya bedelleri· 
nin Hil~li?hmer, Tayyare, Himayei
etfal gıbı Hayır müesseselerine ver• 
mek suretiyle olur. 

Zaten bu vecibeyi bu yolda ifa e.l 
den uyanık vatan köşeleri vardır. c ..... ' 
çen sene Konya: 924; Bozkır· 594• 
Kalecik: 470; Tercan: 270; Beyin '. 
dır: 200; Kadınhanı: 194; Çonım: 
1~4; Hadım: 82; Çorlu: 65; Ş. Kara· 
agaç: 60; Songurlu: 53; Nallıhan: 
48; Çankırı: 40; Ereğli (Konya): 
34; Ödemi§: 6; Alatehir: 2· Ye • 
kıln: 3174 canlı kurban bu ha~ır mÜ· 
esseselerine vermişlerdir. 

Bu sene de her Türk bu vatan bor 
cun.u b~ suretle ödeyecek, bu içtimai 
vecıbeyı bu yolda ifa decektir. 

Edime Lisesi Felsefe Muallimi 
Halil NiMETULLAH 

1 İş ve İşçi 1 
Milliyet bu oütunda if ve itçi isti· 
~e?lne tavaasut ediyor. lı ve iffi 
ıatıy•n/e~ bir mektupla lı bürı>
mu~ muracaat etmelidirler. 

işçi aranıyor 
. Bir fen ı_nüessesesi tarafınd~n elekt· 

rık ve ı_na!rine ınühendislerile fen memur-
larına ıhtıyaç vardır. Tah il t ""be d .. 1 d s veecru 
t er;ıce~·İı~ a rJeslerini bildirir bir mek
up a ı ıyet • A. rumuzuna müra• 

caa~lan. 

fş aranıyor 
Otü ve ç:ın'afır i:ılerine vakıf tam .bir 

ev kadını lf arıyor. Tokatliyan arka. 
sında .29 nUnıarada Dokto~ Ma.habetyan 
hanesınde Semş Hannn. -

* * * . .M~kte_dir ve k_abiliyetli bir Şliveoter 
!Y• bır aıle nezdınde çocuk balmnı gibi 
J§ anyo~. Sü~~şter rumuzile La T urquie 
gazetesıne muracaat. 

iHTiRA iLANI 
"Serenler,, hakkında istiMal olunan 30 

Mayıs 1931' tarih ve 1189 numaralı ih-

tira berat~ bu defa mevkii füle konmak 
üzre ahere devrüfeTağ veya icar edile
ceğinden talip olanlann Galata'da Çini· 
li Rıhtım Hıınmda Robert F erriye mÜ· 
racaatlan ilin olunur. (14575) 
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KUl..6.& -............ H·ıı AlYE 
Lisan bahsi.. M 

Yabancı dillerin kazanç hayatı 
üzerindeki feyizli tesirini konuşu· 
yorduk. Bu konuşmalar: 

- Lisan öğrenmeli, lisan .•• ne
ticesinde karar kıldl. 

Birisi cotkun coşkun anlatıyor, 
misaller getiriyordu: 

- Filancayı tanırsınız. Geceyi 
gündüze katıp almanca ve İngiliz· 
ceye çalıftı. Şimdi ayda bin lira· 
ya para demiyor. . ' 

- Ya bizim falanca. • İngilizce· 
si sayesinde büyük bir kumpanya
nın muhasebeciliğini üzerine aldı. 
Maafl en aşağı beş yüz lira. •• 

Tam bu sırada Elif Naci içeri 
girdi:: 

- Böyle hararetli ne konuşuyor
dunuz? 

- Ecnebi lisanı öğrenmenin fay. 
dalarını .• 

Naci omuzlarını silkti: 
- O herkefle göre değil! 
- Neden herkese göre olma· 

sın •. 
- Mesela, bana! şiındiye kadar 

hiç faydasını görmedim. 
- Sen lisan bilir misin? 
- Elbette. • Hem bir değil, iki 

değil. . Benim dilimden bütün dün
ya anlar .. 

Biz hayretle yüzüne bakınca 
gülümsedi: 

- Yoksa lisam umumi olan re
simdeki ihtısasımızı inkar mı ede
ceksiniz? 

- Seninki bir şey değil. Bizde 
üstelik lisanı hal de var ama, ge
ne para etmiyor!.. 

M. SALA.HADDiN 

Tcıekkür 
Oğlum Teomarun doğumunda karşı

laştığunız sdıhi müşkülde derin bilgi 
ve ihtisasile bertaraf ve ref:ikalllln hayatı 
nı kurtarmağa muvaffak olan Profösör 
Dr. Tevfik Remzi Befendiye alenen te· 
şekkürü bir vecibe addederim. 

Mühendis: Hamit Rifat 

1 A•k•rf telılllll•r _ı 

Nisan celbinde sevkedilecek efrat 
Fırka askerlik dairesinden : 1 - 1 s· 

tanbul vilayeti mıntıkasında (Yalova 
hariç) mukayyet bulunan efrattan aşa· 
ğıda ıf--'terilen doğumlu ve sınıflara ay
rılrnıı olanlar Nisan 934 celbinde sev· 
ke tabi oldukları: A) Piyade: muvazzaf 
hizmetini yapniamq olan 316-326 baka· 
yasile 327 doğumlular. B) Muziko.: 
Muvazt<af hizmetini yapmamı§ olan 316· 
327 bakayasile 328 doğumlular. C) Jan· 
darma: Muvazzaf hizmetini yapmamış 
olan 316-328 bakayasi!e (J29 doğumlular. 
2 - Şubelerde toplanma günü 15 Ni· 
san 934 dür. Bugünden sonraya kalan· 
lar ceza görecektir. Nakdi bedel 14 Ni
san 934 aktamına kadar kabul olunur. 
3 - Gerek bu celpte bedel veren ve gı>· 
rek daha evvelki celpte bedel veripte ta• 
lim hizmetlerini yapmamıt olanlar tali• 
me sevk olunmak üzere 25 Nisan 934 
de Şubelere müracaat ebneleri. Daha 
geç kalanların talim müddetleri kanunun 
ahkamı dairesinde iki misline çıkarılacak· 
tır. 4 -Bilcümle yoklama kaçaklarr· 
nın Şubelere müracaatlan. 5 - Yukar) 
daki 4 maddede sevke tabi oldukları bil· 
dirilenleTin tayin olunan günlerde Şu• 
beterine müracaatlan. 

DoğruParis 
- Fransızcadan -

Tren kısa bir tevakkuftan sonra sar· 
sılarak tekrar hareket ettiği zaman, Ma· 
dam Chabrelier daldığı ıekerlemeden 
doğruldu. Gece olmuştu. Camı sildi, dt· 
şarıya baktı. Sis altında Etampes istas· 
yonunu t.anıdr. 

Demek ki bir saat sonra Pariste idi. 
Madam Chabrelier gözlüğünü taktı ve 
serviyetini açarak bir takım kağıtlar çı· 
kardı. Pariste İşçi kadınlar birliğinde ve• 
receği konferansın notlannı gözden ge
çirdi, elinde kurşun kalem bazı yerlerin· 
de tashihat yapmağa koyulmuştu. Tam 
o sa-ada kompartımanın kapısı birden bi· 
re açıldı ve erkek bir yolcu içeriye gire· 
,rek, Madam Chahrelier'nin karşısına otur. 
du. Kadın hafif tertip heyecana düşme
miş değildi. Çünkü gelen yolcu kıyafeti, 
hali ve tavrı ile insana o kadar emniyet 
vermiyordu. Sol gözüne iğilmiş kasketi 
ile boynuna sarılmış eşarp arasında yii· 
zünü iyice seçmek pek kabil olamıyordu. 
Bu adam neden yüzünü bu kadar kapı· 
yordu. 

Bu adam, sanki kar§<sındakinin duy· 
duğu emniyetsizliği anlamı§ gibi kaske· 
tini · çıkardı. O zama;. Madam_ Chabrelier 
kendisine dik, hatta biraz da cüretkara· 
ne bakan iki iyi ve parlak, siyah göz gör· 
dü. 

Bu adam dedi ki: 
- Affedersiniz madam, Paris treni 

değil mi? 
- Evet efeııdim, doğru Pariı treni. 
Adam birden doğruldu: 
- Nasıl? dedi, başka yerde durmuyor 

mu? 
- Hayır efendim, Etampes'tan doğru 

Paris! 
Yolcu kapıya doğru yürüdü, kendini 

dışarıya mı atacaktı? Madam Chabre\ier 
titredi. Çünkü' tren şimdi epeyce hızını al 
ınış bulunuyol"du. 

- Efendi, efendi, neyapıyorıunuz? 
Adam henüz kararsız bir ha.ide geriye 

döndü ve tekrar gelip eski yerine otur
du: 

- Olur şey değil, olur !ley değil, di· 
yordu. 

Madam Ohabrelier cevap vermedi. 
Artık bütün mu:havereyİ orada kesmeğe 
karar vermiıti. Notlarını ve kurşun ka· 
lemini aldı. Tashihleri ve ilavelerile me! 
gul olmıya başladı. 

O sene İtçi krzlar biraz pek ileıi gİt· 
mişlerdi. Kendilerine şöyle ahlaki bir iki 
nasihat vennek li.zıımdı. Bu nasihatlerin 
müessir olması için Madam Chahrelier 
:ııi:hninde kuvvetli kelimeler arıyordu. 

Bir aralık gözlerini kaldırdı. Fakat 
bu karşrsındaki adam ne diye öyle dik· 
katle kendisine bakıyordu. Pek öyle ha• 
şin balanıyordu ama, nasıl anlabnalı? •• 
Parasız bir çocuğun camekanda pastala· 
rı seyredişi gibi ..• 

.Bu, sıkıcı bir şeydi. Madam Chabre
lier kendine cesaret vermek için öksür· 
dü, gözlüğünü düzeltti. 

Elli üç yqında idi ama, ne cami yıkıl· 
mıştı, ne miıhrap. • K .. dmcağız havada 
bir şeyler seziyordu. Nitekim çok geç
meden meçhul adam yaklaştı: 

- Madam. . • Madam •• 
Kadının tedafüi •ilôıh olarak ilk aklına 

gelen §«115İyesi oldu. Fakat aksi gibi 
§emsiyesini almamrştı. Birden ayağa 
kalktı: ~ 

- Oturduğunuz yerde oturunuz, de· 
di. 

Sıı.n.ki bu söz kafi gebnif gibi meç 
bul adam birden atılarak kadını be
linden yakaladı ve göğsüne doğru 
butı. Dudaklarını da uzatmak Üzere 
idi ki, boğulur gibi olan kadm bağır 
mak istedi. Fakat bütün kuvvetiyle 
kendini müdafaa ediyordu. Eli gayri 
ihtiyari kompartımanın üzerindeki 
imdat işaretine uzandı. Çekebilecek 
miydi? 'l;avaı yavaı bütün kuvvetle· 
ri vücudünü terkediyor gibiydi. 

Nihayet son bir hamle ile adamın 
kollanndan sıydıldı. Elini imdat işa• 
retinin halka.sına. geçirdi ve çekti. 

dini kanapeye bırakmış, inliyordu. 
- Herifi tutun, herifi tutun! De· 

di. 
- Hangi herif? Nerede bu a· 

dam? 
Şimdi kompartımana · memur· 

lar üşüşmüılerdi. Fakat meçhul adam, 
ortalıkta yoktu. Açık pencereden ge 

· cenin karanlığına karışarak ııitmitti. 
O zaman Madam Chabrelier başın· 
dan geçeni anlattı. Ötekiler dinliyor
lardı. 

Az sonra kapıdan bir kişi daha 
girdi. Bu gelen polisti. Diğer yolcu 
lar da meraklı bir kalabalık halinde 
kapının önünde toplanmışlardı. 

Polis memuru da kadını dinledik· 
ten sonra yumruğunu havada sallı· 
yarak: 

- Vay mel'un! Dedi, muhakkak 
bu herif Dıirnier'dir. Tours ıehrinde 
bir ku~mcu dükkanını soymuştu. 
Orleandanberi peşinde idim. Pariıte 
trenden iner inmez yakasına yapışa 
caktık. Doğnı Paris trenine bindiği· 
ni anlayınca bu hileye baş vurdu. Şim 
di bu gece karanlığında herifi bula· 
bilirsen, bul.. 

Memurlar seslerini çıkarmadan 
başlarını ıoallıyorlardı. 

lçlerindein birisi arkadaırrun ku· 
!ağma iğilerek yavaşça dedi ki: . 

- insan kadını tanımalı. Ya bu 
kadın hiç sesini çıkarmasaydı, imdat 
zilini de.çekmeseydi, ne olacakt~? Pa 
riste elense edeceklerdi. 

Madam Chaherlier bu sözü qitti 
mi, işitmedi mi Fakat hafifçe kizar· 
dı. 

o 

rzzma111 
Bugünkü program 
V A R Ş O V A, 1415 m. 

18,15: Polonya musikisi. - Müaah&be. 19,40; 
Keman kon&eri. 20: Muhtelif haberler. 20,.50: 
Senfonik konaeT'. 21,SO: Haberler vesaire. 
22,15: Neşeli netriyat. 23,0S: Londradan naklen 
BEYNELMİLEL KONSER (Adrian Boult'un 
idareain senfonik takımı.) 

KONIGSVUSTERHAUSEN 
19,05: Taıannil\ halk musikisi.. 19,50: Ağı~ 

harmonikaıile konser. 20,50: Spor haherlerı. 
21,05: Hayd.11.'in eaerler.inden oda Amuıikiıi. 
23: Haberler. 24: Londl"adan umumı Avrupa 
konserini nakiJ. 24,50: Frankfurt'tarı naklen 
gece n\uaikisi. 

B U D A P E Ş T E 550 m. 

18: Ostcnde kahvesinden naklen saloon mu· 
sikiıi . 19,15: Konferans. 20: Aıkeri konser. 
21: Spor haberleri. 21,15: Müsahabe. 21,45: 
Valeria kahYesinden naklen kon•er. 22,45: Ha· 
herler. 23,05: Londradan na.klen umumi Anu
P• konseri. 24,30: Heinemanu caz takımı. 

VIYANA,507m • 

18: Hafif muaiki. - Mü sahabe. 21: Saat aya
rı veaaire. 21,15: Musikili karıtık neıriyat. 22, 
45: Lond ... adan--oaklen umumi Avrupa konıeri. 

ROMA,: 
18: Bir opera temsilini nakil. 20130: Haber

ler. 21,45: "Mavi m•zur,, jsİmH Frana Lehar1m 
eıerlerinden operet temsili. 

MILANO, TORINO, TR\YESTE, Flo•anaaı 
18: Mütenev..-i muslkt - Müaahaba Ye plllıt. 

22: Mil.;.n" operasında verilecek tem•ili nakiL 

B R E S L A U, 316 m. 

19,40: Piyano kon•eri. - Mü•aha'be. 21: 
0

Gra.
nada'da ırece hali., iıimli kreub:er'in eserlerin· 
den opera temsili. - Müsah.abe. 24: Hafif mn· 
siki. 

YENi NEŞRIY AT 

Cümhuriyet kadını 
Cümhuriyetçi kadm · gazetesi nesre 

başlandı. Uk nüshasında barumlanmı~ 
kıymettar yazılan vardır. Memleketimiz. 
de yegane kadın gazetesidir. Hannnla· 
rımıza tavsiye ederiz. 

Şark Demir Yollarından : 

1 LAN 

Bu vecibenin mahiyetinde münde .. 
miç olan vatan borcunu, vatan yardı
mını en yerinde a.arfetmit olmak için 
bugünkü medeni hayatımızın icaba
tmdan olarak teıekkül ebnİf Hayır 
müesseseleri t.HUıtasiyle vatanın ek· 
siklerini giderecek, müdafaasını kök
leştirecek bir yolda sarfefdilmeai bu· 
gün vatanına kavuşan ve onu mukad 
des bir yurt olarak seven, milletini 
bulan ve kendisinin onun bir ferdi 
.olmaaiyle dünyaya kartı göğsünü ka· 

Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayın 
Telefon : Beyoğlu 4.4888 ı2İ4 

O zaman meçhul adam kadını bir 
denbire bıraktı. Tren yava§laınağa 
başlaınııtı. Madam Chabrilier kapıyı 
açtı. Bir takml tren meınurlan ellerin· 
den fenerler yol boyunca kcışuyorlardı. 

Kadın o zaman bağırdı: 

Kurban Bayramı münaıibet:, le 42 ve 
43 numaralı kaı..rlar 26-27 Mart 1934 
gecesinden 29-30 Mart 1934 gecesine 
kadar Y e§'ilköy · lstanbul arabasında ve 
mütekabilen seyredeceklerdir. 

Milliyet'in edebi tefrikası: 30 

KANLI SIR 
Damarlarıma kızgın kıvdcımlar 1 

saplanıyordu. Halim Siret'in, evlen
diği günden beri özlediği Avrupa 
seyahatlerini hatırladım. 

Bu ihtimal, beni, çıldırttı. Nereye 
gitmeli, nereden aramalı, sormalı 
idim? Bir arabaya atladım, Beyoğ
lundaki apartımana gittim. 

Kapıcı anlat.yor: _ 
- Siz, gittikten bir hafta sonra 

idi, gene o, Rum karısı geldi; mek 
tup var mı? Diye sordu. Daha yok! 
Dedim; gitti. On gün sonra tekrar 
uğradı. Gönderdiğiniz adresi ver· 
dim. Artık on, on beş günde bir uğ
rayordu. Son geli,inde, pek telaşlı 
idi· Mektubunuzu verdim, kapar gi
bi aldı ve koşa koşa gitti. 

Titreyerek dinlıyordum: 
_ p.,lci: " °""" hic mektup, tez· 

kere falan vermedi mi? 
- Hayır, l>eyetendi. 
lstanbulda, Mestureyi bulabile. 

ceğim, Halim Siret'i görebileceğim 
her yeri aramalı, her tarafa baş vur 

malı! 

Yazan: Ma,'ımut YESARi 

- Kanunuevvel Z -
T etvikiyediki konağın kapısını 

çaldım, Halim Siret Beyi sordum. 
Pos bıyıklı, hantal bir utak : 

- Onlar, buradan çıktılar, dedi· 

- Kötke mi taşındılar. 
Uşak, batını geriye itti: 
- Yok .•• Şişlide bir apartıman 

tuttular. 
Halim Siret, kibar ( ! ) hayata 

batlamıt: 
- Şitlinin neresinde? 
Uşak, omuzlarını kaldırdı· 
- Bilmiyorum! • 
Meyus bir halde döndüm. 
Köşke gitmek, doğru değil.. Be. 

yoğlunda, ya bir apartıman tutmah, 
yahut bir otelde yatmalı ... Gezer, 
dolaşırken onlara tesadüf edebili
rim, hiç olmazsa bir haber alırım. 

Günler geçti, haftalar geçti .. Ha
lim. Siret'i göremedim. Ara sıra, 
eskı apartımanın kapıcısına uğrayo 
rum: 

- Beni soran oldu mu? 

- Hayır Beyefendi .• 
Bu meçhfiliyet azabı, beni çıldır· 

tacak! 

- Kanunuevvel 29 -
Kaplcı, beni görür görmez. yüzü 

güldü: 
- Bir mektup var, Beyefendi. 
Ceketinin iç cebinden bir zarf 

çıkardı: 

- Dün aktam üstü getirdiler. 
Ellerim titr~yerek zarfı açtım; 

yazı Mesturenın ! Nefesim tıkandı: 
"H·· usrev, 
"lstanbula geldiğini tesadüfen 

bu sabah haber aldım· Bu kadar 
çapuk geleceğini hiç ummayor· 
dum, fakat muhakkak geleceğini 
biliyordum. 

'Bu mektubu ne zaman alacağını 
b!lmediğim için, sana, bir gün ta
yın ederek randevu veremiyorum. 
Seninle konuşmam lazım. Ben her 
~n kapıcıdan sordururum. 'sen, 
ık~ satır yaz, bırak.. Gözlerinden 
mınnet ve tükranla öperim.,, 

Sevindim, lakin yüreğim titredi. 
Mesture, randevu veriyor. Annesi· 
nin ölüm?, onu cüretkar etmi ..... 
D~mek kı kocasına ehemmiyet ver· 
mıyor. Yahut kocasının, kendisine 
o kadar ehemmiyet vermediğini bi. 
liyor ki korkmağa, çekinmeğe lü· 
zum görmiyor ! 

- Buraya gelin, buraya gelin 1 
ilk defa şef dö tren kompartana• 

nın basamağından çıktı. Kadın ken• 

Soğuk, esintili bir kıt günü .•• 
Nöbet geçiriyorum, muhakkak 

nöbet geçiriyorum. Sırtım ürperir, 
damarlarımda soğuk kanncalanına 
lar dolatırken sıcak sıcak terliyo
rum. 

Bugün, Mesture ile bulu,acağız. 
Acaba, onu nasıl, ne halde görece
ğim? Ne kadar değitmit olsa, onu 
gene tanırım. Çünkü ben, Mestu
reye, gözlerimle değil, kalbimle ba
karım .... 

Ayaz ziyadeletiyor; fakat ben, 
ağır ağır yürüyorum. 

Mesture de, benim gibi evden 
erken çıkmıt olmalı, çünkü bekle
diğim köşe başında vaktinden ev· 
vel göründü. 

Kalbim, boğazımda çı"'rİ>ınarak 
bakıyorum. 

O, tamamile o! Hemen hemen 
hiç değişmemif. Belki biraz daha 
zayıf, belki biraz daha solgun .. 

Sakin adımlarla yaklaştı; biribi
mizden dün ayrılmıfız gibi elini 
uzattı: 

- Bonjur Hüsrev! 
- Bonjur çocuğum! 
Benim sesim titriyor ... Kendim· 

'den utanıyorum. 
Peki, Mesture, bu kuvveti nere· 

~ 

den bulabiliyor? 
- Bur~da mı duracağu:? 
Hemen toparlandım:, 

HeT iki katar Y enimahallede birer da· 
kika du~urlar. 

- Yürüyelim. 
- Peki! 
Hayretle duralıyorum; Mesture: 
- Ya gören olu~sa? •• Korkarım! 
Demiyor. Halinde öyle bir huzur, 

emniyet var ki dünyaya aldırış et
mediği ap"'ikar ! 

Onun bu cüreti, beni korkutu. 

yor: al 1 
- Bir yere girip otur ım • 

d . ' Derneğe cesaret e eıyorum • 
Mesture, tatlı, kırık bir sesle, 

bana hayatımı soruyor, kendisin. 
den bahsediyor· Aşağı yukarı iki 
sene oluyor; kulaklarım, bu sese 
öyle hasret ki ..• D~da~larınm ılık. 
lığını kalbimin uzerıne duyarak 
dinliyorum. 

Mesture, durdu, hafifçe elimi 

tuttu: 
_ Niçin, sen de bir şey söyle mi. 

yorsun? 
- Seni dinliyorum. 
- Bana söyleyecek, anlatacak 

bir sözün yok mu? 
İçimi çekiyorum : 
- öyle birikti, öyle çok ki... Fa· 

kat sonra. .•• Bırak, bugün, seni din· 
leyeyim, Hep senin sesini: duyayım. 

Gözlerimin içine minnetle bakı. 
yor: 

Sen, çok de,ğitmipin, Hüs· 
rev! 

- Ne gibi?., 

ıı~,i;. 

E.MUHSIN 
Orı't1J""u.aı 

&fH:/.AT 
fERlt:tA 
YASF-1 
HAZll:I 
FERDi 
MUAMMER 

"" ~ıı tfTALYA .. 

İPEKvf ELHAMRA 
SİNEMALAAIHOA 

SUMER SİNEMA 
( Eski Artistik ) 

Bayram mlinasebetile sevimli, 

Şen ve sarışın , I ;-...; 
ANNY ONDRA ~'#1 · 
mn gll:ı:el Fran 4 
suca al>zlü ve 

şarkılı 

EVLENDİ· 
RELİM Mİ? 

film'ni yarın 

matinelerden itibaren takdim 

edecektir. Sahne arkadaşı 
LUCIEN BAROUX 

(14929) 

ISTANBUL BELEDiYESi 
Şehir Tiyatrosu 

Bu akşam saat 
21 de 

KöKSOZLER 
3 Perde 

Muharriri: Vedat 
Nedim 

Halk gecesi 
1633 

KAŞELERİ 
Baş, diş ve romatizma ağrıları, 
Grip nöbetlerinin, hanımların 
mutat sancılarını g~deren ve ani 
teair EDEN YEGANE llaçbr. 
ı. 10 adetli anbalajlarını her 

~czaneden arayınıı. 
M. Hikmet Tevfik [14195] 

1431 

1 Askeri ·fabrikalar ilanları 
Bakırköy barut fabrikaları 

ihtiyacı için 10:15 ton Adana 
pamuğu mübayaa edileceğin
den taliplerin şartnameyi gör• 
mek için Pazartesi ve Perşem• 
be günleri ve münakasaya gir· 
mek üzere 9 Nisan 934 Pazar· 
t~i &ünü saat 14 te barut fab· 
rıkalan~da satmalma komisyo 
nuna muracaatları. (1212) 

1546 

Asrın umdeıi " MiLLiYET " tir. 

ABONE ÜCRETLERi : 

3 •7lıit 
6 

12 • 

Türki1e için 
L K. 
4-
7 &o 
ı4 -

Hariç için 
L. K. 
s-

14 -
28 -

Gelen e-...rak seri •erilmes-- Müdd.ti 
ıeçen na.balar 10 kut-uıtur.- Cazeta ve 
matba•J'• ait İtler İçin müdiriyete mü· 
racaat edilil'. Ca.zl!!;temiz ilanların mea'u• 
li,.etini kabul etmez. ' 

- Yüzün sertleşmiş, vücudun 
da dikletmiş ! 

Gülüyorum. Mesture, evvelden 
hazı_rlamıf, kararını vermiş hw:uri· 
le bırden ciddileşiyor: 

- Sen, arbk köşke taşın. 
içime bir hüzün çöküyor: 
- Burada, sana yakın olmamı 

İstemiyor musun? 
Mesture, ceddiliğini bozmıyor: 
·- Ben de kötke taşınacağım. 
Bu yeni karar, yeni niyet, bira· 

rayıcı fitenk gibi beynimin içinde 
dolaşıyor. Yeni bir hayat arifesin· 
de miyiz.? 

Mesture, devam etti: ıı:::. 
- Şişli, Nitantaşı, sıktı ben~.

Havası da sert geliyor .• Bana, hıl{ 
yaramadı... insanlarına alışama· 
dun. 

Yutkunarak sordum: 
-Peki Halim Siret, buna razı O' 

lacak mı? 
Mesture, omuzlarını kaldırdı, 

istihfafla dudak büktü: 
·-O, isterse, Şişlide otursun.. . 
Anladım ki kararından dönnıı

yecek, şaşmıyacak ! Fakat Mestu• 
renin bu karan kocası üzerine o
lan tahakkümü neticesi mi, yoksıl 
bir fedakarlık mukabili mi? Gen.Ç 
kadrom, dünyaya aldırış etıne~ı· 
ğinden en ağır fedakarlıkları bıle 
umurııamıyac:a.ii;l anlaşılıyor. 
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Akşehirde musiki hevesi artıyor 

AKŞEHiR, (Mi!fiyet) - Gençlerimis araomdıo mud<i beveai günden güne 
lttınaktaıiıT, Bu ciitnleden olarak C. H. F. reioi Dr. Aziz Kimi! Beyin gayretle
•ile çok güzel bir aaz heyeti temp eclildiilııi ve haftanın bazı günlerinde fuka bi
flas.ında halkımıza meccani konser vererek nefdi -ler yaıattıldarıru evvelce 
bildirmiıtim. -

Bu kere bir çok hevesliler ~afından yeniden ikinci hatta üçüncü ~ h~yetl~
ti tertip edilmiı, muntazam bır surette çalıımıya baılamıılardır. Yeru tertip edı
len bu heyetlerde bancoya da çalıtanlar görülmektedir. 

•ndifli llnUnde fırtına ve yağmur 1 
KAŞ, ( Mill!yet) - Bir haftada_? heri 

devam eden ıiddetli fırtına ve yagmur· 
!ardan kazamızda da bi~aç hadise oldu. 
Bunlann en fecii marbn dördüncü gü
nü deniz kenanna tuz toplamağa giden 
Sezirgan köyünden Yusuf oğlu Halil 
İbrahim ile Hacı İbrahim oğlu Mustafa 
~evceıi Eminenin boğularak ölmelericlir. 

Halil lbrahim ile Emine o gün hava
nın güzelliğinden istifade ederek deniz 
ltenanna kayalar üzerinde biriken tuz. 
ı.., toplamağa gidiyorlar, fakat öğleye 
doğru havanın o sakin hali birden bire 
bozuluyor. Fırbna, yağmur, bora ortalı· 
ğı biribirine karıfbnyor. Halil lbrahim 
'\l'e zecvcesi deniz kenarında barınacak 
bir yer bulamadııklarından köye dömne
ğe karar veriycrlar. Vakit gece o~uı
tur. Zifiri karanlıkta ıimıeklerin zıyası 
alhnda bin mü~ülatla yollarına devam 
ediyorlarsa da karıılarına çıkan dereden 
bir türlü geçemiYorlar, Ve boğuluyor
lar, Çünkü dere sabahtan beri yağan yağ 
ı:nur tesirile ael halini almıflır. Ve bu 
iki zavallıya kefen olmuıtur. • 

Bu faciayı haber alan köylüler boğu
lan bu iki zavallının cesetlerini ertesi 
tİinü dere içinde beyhude yere anyor
lar ve bulamıyorlar. 

!:undan başka gene o gün gece Kai
l.an nahiyesinde Eırbnaların ıiddetinden 
ı:nakini•t Mehmet eiendiye ait ınotör de 
l>arça1anıyor. 

Fırbnanın devamı müddetince limaru
tnıza birkaç vapur iltica etmittir. Bu me
Yanda Mertine gitmekte olan kömür yük 
lii Şark vapuru da üç gün limanımız· 
da !.almıtbr. 

Gene marbn hetinci günii Demre na
t.iıreıinde kırda hayvanlarını otlatan bir 
l.l>dın kendini yağmurdan muhafaza için 
Lir çınar ağacınm albna sığınıyor ve o 
"'"ada düıen bir yıldırım kadını simai
hh yl!parak öldürüyor. 

Odemifli gençler bayramda 
Aydına geliy3rlar 

AYDIN, (Milliyet) - Ödemiş Hal· 
• kevi, ~y?ın Halkevine kurban bayra
ı:nmda ıkı ınemleket gençlerini daha ya
kından tanııtırmak inere bir seyahat 
tertip edecegmi yuıdı. H alkevimiz bu 
teklifi sevinçle kabul etti. 

Öclemitli gençler bayramın ikinci gü. 
~ii Aydına gelerek o akıam musiki kol
'41't bir konser verecek, bayramın üçün
tii günü Ödemit ve Aydın futbolcüleri 
••asında bir maç yapılarak Aydından 
Söt.:eye, ve oradan da bayramın dördün· 
<ii ırünü Kuşada11na gidecelderdir. 
Ödemöıli gençler Söke ve Kuşadam· 

da da konser verecekler ve maç yapa· 
caklardır. 

Aydın - Çine şosesi 
ÇINE, (Milliyet) - Aydın -

Çine 'osesi üzerinde Çiftlik bur
nundan Karkallı burnuna kadar o
lan kısım üzerinde müteahhit in
ıaata faaliyetle devam etmektedir. 
Bu yol üzerindeki Dalama köprü
rü Varyandının inşasında da 300 
mükellef amele çalı,tırılmakta. 
dır. 

Bundan b~ka Karpuzlu • Çine 
köy yolunun yapılması için de 
köylülerimiz büyük alaka ve istek 
le çalı,ıyorlar. 

-o--

Germencik ziraf kredi kooperatifi 
GERMENCiK, (Milliyet) - Nahiy.,.. 

miz zirai kredi kooperatifi umumi h .. 
yeti Ziraat Bankası Müdürü M. Nedim 
Beyin huzurile toplandı. 

Kongrede yazılı azaların çoğu bulun• 
dular ve kongre çok alakalı ve münaka
ıalı oldu. 

idare heyeti ve murakıplar raporu ta .. 
vİp olundu. Ko;,grede bulunan Fmca 
vilayet idare heyeti reis.i Et..., Kadri B. 
kÖylülerimizle bİl-çok i§ler üzerinde U• 

zun uzun konu1tu. Umumi heyet, tah
s>I edilen sermayenin %20 sile (500 li· 
radan aşağı obnamak kaydile) Pınarhıı
'' sabş kooperatifile birleşmek hususun• 
da yeni idare heyetine salahiyet verdi. 
idare heyetine: Muzaffer, Zincirci za
de Nuri, P112arçeviren Mustaia, Hasan 
O. Nuri, Hüseyin Avni Beyler; müra
laplıklara: Süleyman Şevki, lomail, Kı· 
rık Hüseyin Avni; Zirai birliğe: Çalar 
Ahmet, Marangoz Ahmet, Refik, Hafız 
Tahir; ıatıı kooperatifine: Muzaffer, Ar 
pacı Ahmet, Hüseyin oğlu Nuri, Pazar. 
çeviren Mustafa Bey ve efendiler seçile

. rek kongreye son verildi. 

Aydın zirai sabf kooperatifler ittihadı, 
Pata yaylasından geçen Aydın • F_ata 
kÖy yoluna sarfedibneik üzen 500 lıra 
teberru etmiıtir. --o-

Afyonda şehir mezarlığı 
AFYON, (Milliyet) - Afyon Bele

diyesi muntazam, çiçekli ve ağaçlık bir 
mezar mahalli yapbnnıwyl" kararlaşhrmıf 
bulunuyordu. Şehrin garbınde istimlak 
edilen tarlalar üzerinde tesviye yapılına· 
ğa ve duvar intaatı için temeHer ablma
ia başlanmıfbr. Afyon Belediyesinin 
bu tqebbüsü ile şimdiye kadar Anado
lu tehirlerinde misli mevcut olmryan mü 
kemmel bir tekilde ve hükı'.imetçe tan
zim edilen talimatnameye muvafık ilk 
mezar Afyon'da yapılınıı olacaktır. 

Aydında tekaütler takımı ile maç 
r 

'.Aydın Halkevi 
it, A. YDJN (Milliyet) - Tekaütler ta
~"':' spor 'sahasında Aydın Spor kulü • 

ıle bir maç yapb. 
1 Saha geçen haftaya nispetle da'!•. ka
lıbatıı.ı,, Çok samimi bir hava ıçınde 
:~ oyunu Spor kulübü sıfıra karşı 4 
"Yı ile kazandı. 

G SPor sahasına toplananlar çok iyi bir 
/~n seyretlıiler. Gençlerimiz ağabeyle
"'iıı gö.terclikleri oyun incelik ve tek· 

tekaütler takımı 
niğine dild<at ederek oynadılal' ve onla
rın yerlerini dolduracak liyakatte olduk· 
lannı ispat için ve geçen hafta Sanatlar 
mektebi talmmnm aldığı neticeden aıa
ğı kalmamağa çahttılar. 

Bizi asri ıeWndiren nokta Aydında 
ve Aydın gençleri arasında spor sevgi 
ve ali.kasının uyanmasına ve yayıhnaıı ... 
na vesile olmasıdır. 
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Edirnede hars hareketleri 
Yeni idare teşkilatının sevinçli akisleri 

Anneler birliği kostümlü balosu 
EDiRNE, (Milliyet) - ikinci Umumi 1 

müEetıitlik merkezinin Edirneye yer
lepnesi ve Trakyadaki üç vilayetin -
Çanakkale da,hil - birletmesi bütün bir' 
halkı, bilhassa esnafla köylüyü pek ziya· 
de ıevindirmiıtir. Bu umumi ve müıte
rek sevincin fili eserlerinden olmak üze· 
re arsa fiatleri timdiden yükselmiye, ta
raf taraf dükkanlar inıasına baılannut
br. 

• HimayeietEal Cemiyetine bağlı (An· 
neler 'Birliği) Edirnenin çalııkan valisi 
Salim Ozdemir Beyin haremi Necmiye 
Hanımın riyaseti altında toplanan güzi
de hanımlarunızın iıtirakile parlak ve 
mükemmel bir kostüm balosu venniıtir. 

Fakir ve kiınaesiz yavruların hayır ve 
menfaatlerine tertip eidlen bu balo)'a her 
kea sevine sevine ittirak etmİ§ ve ittirak 
edenler e:nsalıiz bir intizam ve nezaket
le kartılanmıılardır. 

Milli havalarmuzı ıöyliyerek çalan 
tamburacı Osman Pehlivan coıkun allat
lar toplamıt ve !>alo sabahlara kadar sür
müıtür. 

Safi hmılatın 4 • 500 lira arasında bu
lunması ve iki yüz liraya yakın kıymet• 
lcre malik hediyele~in tekrar Anne Birli
ğine hediye edilmesi balonun ne yüksek 
laeyecanlarla ve ne İçten gelen alakalarla 
karıılandığına delalet eder. 

• 

Osman Peh!Tvanın Edirneye geli\i fır
sabnı kaçırmak iotemiyen Halkevi dare 
heyeti - batta vali, kumandan ve bilü
mum memleket münevverleri bulunduğu 
halde - vilayetin bütün bir harı ve irfan 
ali.kadar)arıru daimi encümen azasından 
Şerif Beyin hazırladığı helva sohbetine 
davet ebniş ve geceyarısından sonraya 
kadar silren neşeli bir toplantı vuile&ile 
bir taraftan memleket delikanlılannın a• 
ğızdan ağıza intikal ettirerek sakladıkları 
Meriç ve Tunca ıarkıları; diğer taraftan 
da Osman Pehlivanın milli havalarnnızı 
terennüm eden muvaffak tamburası vect 
içinde dinlenmit ve ehemmiyetli olanle.
rı Halkevi mensupları tarafından notedi
lerek derlenmiıtir. 

Önümüzdeki hafta içinde biri Halke
vinde, diğeri de jandarma mektebinde ol
mak Üzere iki değerli müsamere verile
cektir. Bu iki müsamerenin zengin prog
ramlarında milli musikimize mühim bir 
kmm ayrılımı olınakla beraber salahiyet
li zevat tarafından ilmi, içtimai ve ter
biyevi konferanslar da hazırlanmı§br. 

Etılirne, maddi ve manevi kmuldanıt
lan itibarile Nei'inin sitayiıle yadettiği 
devirleri unutturacak kadar cazip güzel· 
lildere ve feyizli neticelere kavuşmak i
çin kendine hız vermeğe başliıımtMır. 

On nrtula .aidan sola doğru: Ale K&ztm, Necmiye OsJemir, Lôtfiye 
ltencın, N"unet Nail Hanımlarla Maarif Müdürü Şahap B~ .. Arka sırada .af· 

dan sola doğru: Sevinç Fuat, Mualla Arif, Hatice Ekrem, 
Muzaffer Cevdet Hanımlar .. 

Aydında ne kadar / Eskişehir 
Bekar var? Balıkes~ r trenleri 

AYDIN, (Milliyet - Kanunusani a
yında Yiliyetimizde nüfusça kaydı olm"· 
yan ve daha evvelki senelerde vukubu
Ian 86 evlenme 102 ölüm 1160 doğum 
tescil edilmiı ve 15 tane de mektum nü
fus kaydedilmiıtir. 

Şubat ayında 266 evlenme, 216 ölüm 
ll!lll doğum tescil edilmit ve 112 mek· 
twn nüfuı yazılmııtır. Vilayetimizn bü
tün fua nahiyelerinde ve halta köyle
rinde bu it çok 11lu bir surette takip edil· 
melde nüfus kütüğüne geçmemiş bütün 
vukuabn tespitine çalııılmaktadır. 

Vilayetimizdeki bekarlann sayısını bil· 
diriyorum. 

20 • 25 Y•t arasında Aydın kazasında 
1627, Nazillide 1106 Sökede 1433, Çine 
de 1019, Bozdoğanda 2805, Karaca.suda 
407 ki umum vilayette 8397. 

25 • 60 yaı arasında Aydın merkez 
kazasında 4887, Nazillide 1212, Sökede 
1119, Çinede 1556, Bozdoğanda 1261, Ka 
racasuda 419, ki vili:etimizdeki 20 yaşın· 
dan 60 yaşıı 11 kadar olan erkek beldrla
rın yekünu 18851 dir. Eğer bu hesaba 
bu yaıhıki bekar kadınlann da ilavesi icap 
ederse bu~ekünun 2. 3 misli kabaracıığı 
zannedilmektedir. 

Aydın kredi kooperatiflerinde 
AYDIN, (Milliyet) - Vilayeti 

mızın z 'rai kredi kooperatifleri 
kongrelerinin yapılmasına devam 
edilmektedir. Dün de Sultanhisar 
kredi kooperatifinin umumi heye
ti Nazilli Ziraat Bankası müdürü 
Ihsan Beyin huzur:yle toplanmı, 
ve bu toplantıda Nazilli Kaymaka
mı Ihsan Bey de, Fırka vilayet ida
re heyeti reisi Etem Kadri Bey de 
bulunmu,tur • . 

Etem Kadri Bey bu toplantı
dan istifade ederek müstahsillerle 
teşkilatlanma lüzum ve faydaları 
üzerinde konufmalar yapmı,tır. 

Heyeti umum'.ye, e:as mukave
lenin maddei mahsusasına tevfi
kan sermayenin yüzde yirmisiyle 
kredi kooperatifler birliğine gir
mek veya sabf kooperatifi kur
mak hususunda yeni seçilen idare 
heyetine salahiyet vermiştir. ---

Hafik'te Gazi heykeli 
SIV AS, (Milliyet) - Hafik 

Belediyer.i bu yıl ki bütçesine 300 
liralık bir tahsisat ayırmıttır. 

Bu para ile Gazi Hazretlerinin 
bir büstü d kilecektir. 

Balıkesir (Milliyet} - Bugün
den itibaren bu tren postaları her 
,-ün gelecek ve gidecektir. Şimdi -
ye kadar Eskitehirden Balıke2ire 
haftada üç gün gelir ve Balıkesir
den Eskitehire gene haftada üç gün 
giderdi. Her gün muntazam posta 
!arın tesis edilmesi hissedilen ihti
yacın mahsulü olduğu kadar bu ye 
ni yolun bütün noksanlarının ik • 
mal edildiği içindir. Ankaradan 
lzmire veya Man'saya geçmek is
teyen yolcuların bu yolu kısalığı i
tibariel tercih edecekleri tabiidir. 
Fakat devletin bu trenlerile yakın 
da devlete geçecek olan İzmir • Ka 
saba demiryolunun hareket tarife
leri pek b'ribirine u:;G'ıın değildir. 
Aktam Bahkesire saat 16,30 da 
gelen bir Ankara yolcusu bir gece 
Balıke·,irde kalmak ve ertesi gün 
yoluna devam etmek mecburiyetin 
dedir. Bu muvakkat hal yüzünden 
yolcunun gene afyon üzerinden 
lzmire gitmeyi daha faydalı bula
cağı da tabiid'r, Halbuki bilhassa 
demiryollarının yolcu ve efya alıp 
vermek için hareket cetvellerini bi
ribirlerine uygun surette tanzim 
etmeleri hem faideli hem de zaru
ridir. Biribirine birleten iki demir 
yolunun biribirinden bu kadar ay 
kırı kahtı taaccübe değmez mi? 

---o--
Zirai kredi kooperatifleri 

kongresi 
AYDIN, (Milliyet - Pınarbaşı Zirai 

kredi kooperatifi heyeti uınumiyesi Zira
at bankası müdürü Nedim Beyin huzurile 
toplanmıştır. Yüz elliye yakın aza ile top
lıınaıı kooperatifin müzakereleri çok ala
kalı olmuıtur. idare heyeti raporu müra
kıplar raporu tasvip ve idare heyeti ib
ra edilmiştir. 

Ziraat bankasından sermayesinin iki 
misli istikraz yapılması kabul edilmiş ve 
yüzde 20 ile Reşadiye satış kooperatifi
ne iltihaka karar verilmişti~ 

idare heyetine: Himme~.;>.ia. Ulubor
lulu Hamdi, Cansız oğlu Hüseyin, Talha 
zade Haıan, Nasipliden Rifat Efendiler. 

Mürakıplığ'!: Baltacık muallimi Hüse
yin Avni, Neşetiyeden lsamil oğlu Rasim 
Efendiler seçilmiılerdir. • 

Etem Kadri Bey bu toplar.tıdan İstifa
de ederek kooperatifi vlakalandıran itler 
ve müstahsillerin tetkilatlaıunasının te
min edeceği faydalar hakkında halkla u
zun uzadıya konutmuıtur, 

s 

Tokatlılar bir lise istiyorlar 

Tokatta Gazi Osman Pafa mektebinin talebesi .. 

' TOKAT, (Mililyet) - Tokat merkez 1 Gazipaıa mektebi. 61 73 
Gazi Osmanpaşa mektebinin 77 mevcutlu Beybağı mektebi 35 50 
1 nci sınıf talebesinden yarıaınm birinci Ismetı>a:ıa mektebi 29 52 
devre o!..rak kıraate ilk batlangıç meraıi- llkmekteplerden talebesi fazla olan T o-
mi yapılınıtbr. Bu merasim ilk defa ola· kat Cümhuriyet mektebidir. ikinci dcre
rak Tokat merkezinde çalıtkan muallimle- cede fad.a talebesi bulunan Gazi Osman 
rimizden Sadriye Hanım tarafından ter- Paşa mektebidir. Tokatta mevcut i!!\;mek
tip edilmittir. Tokat orta ve diğer ilk teplerin ancak mevcudu istiaba kafi ol· 
mektepleri ziyaretimde gördüğüm temiz· duğundruı ilim ve irfan ordusunun ilk ka· 
lik ve İntizam ve milli terbiye göğsümü demesini teJl<il edecek olan bu ilkmektep 
k~arttı. Bu mekteplerin kız ve erkek talebelerine iltihak edecek hariçte birçok 
mevcutlan şunlardır. talip val'dır. Mektep kifayetsizliğini To-

Mektebin ismi kız erkek kada ilk !etriflerinde nazarı ehemmiyete 
alan genç valimiz Recai Bey Tokadın 
mühim ve elverişli mevkilerinde kargİr 
üç mektep inşasına baflatt~fbr. ~u 
mekteplerin inşası yakında bıtınlecektır. 

Ortamektep 
Cümhuriyet M. 
Gazi Osmanpaıa M. 
lbni Kemal M. 

Horuç Mektebi 
Kaptan Mektebi. 

41 
154 
78 
74 
80 
56 

Bandırma susuz kaldı 

339 
139 
208 
184 
90 
!14 

BANDIRMA, (Milliyet) - Bir buçuk 
senede mükemmelen ve herhalde ikmal e
dilınek iartile 290,000 lira bedel muka· 
bilinde Kapudağ memba sularının Bandıı 
maya isalesini taahhüt eden mühendis 
Mehmet Galip ve §Ürekô.sı girketile be
lediyemiz arasında muhtelif se.beplerden 
dolayı ihtilaf çıkını§, ıirket l'e11satın mu· 
him lulllll olan felıir dahili tesisatı~ı v~ 
su haznelerini ikmal etmiyerek faalıyetı· 
ni tatil etmiıti. 

Şimdiki halde Band?='. halkı,. ihtiy~· 
cı olan içeceği suyu ıırkebn şehır harı· 
cine kadar getirdiği, borulardan akan ve 
sakalar tarafından para ile satılan iyi 
sudan tem.in ebnek~e idi. 

Fakat iki gün evvel tesisatın yapıcı 

köy yakıı:ıından geçen ana borulardan bİ· 
rinin patlaması üzerine su kesilmit, dolll· 
yısile memleket susuz kalmıştır. Kayıkçı
ların fıçılar içinde getirdikleri sular da 
ihtiyaca kafi gelmediğinden halk 11kıntı 
çekmektedir ... 

-0---

Aydında lisan kursları 
AYDIN, (Milliyet) - Halkevi 

halk dershaneleri ve Kurslar ,ube 

si Almanca kursuna ilaveten Fran 

sızça kursu da açmıttır. 

Derslere bu ayın 19 uncu Pazar 
tesi günü ortamektep Fransızça 
muallimi Ruhsar Naci Hanımın 
idaresinde başlanacaktır. 

Halkevi Güzel sanatler tubesi 
keman, piyano ve mandolin denle 
ri almak istiyenler için kurslar aç 
mıştır. Kurslara bu ay içinde baş
lanacaktır. 

Keman derslerini muallim Şe
fik mandolin derslerine, muallim 
Necmiye, piyano derslerini Hiıse
yin Hanım ve Beyler idare edecek 

!erdir. 
Bunlardan başka Muallim Ali 

Riza Bey viyolenıel dersleri de ve
recektir. 

Bundan maada Tokatta bir lise açılma· 
sını halk vekaletin yardımından bekle
mektedir. 

Yol yapma birliği 
BOZDOGAN, (Milliyet) 

Kazamız Belediye Meclisi Bozdo -
ğana bititik olan sekiz köy muh
tarile konuşmalar yapmı,, netice
de Belediye kanununun hükümle
rine tevfikan bu köylerle yol yap
ma birliği te.kiline karar verilmit 
tir. 

Birliğin nizamnamesini tasdik 
için vilayet makamına yollanmıt
tır. 

Bu suretle Bozdoğandan Muğ
la vilayeti hududundaki Kavakde 
reye kadar olan yolun yapdm~ı 
ve kazanın d · ğer yollarının da ıs
lahı temin olunacaktır. 

Adapazarı güzel bir caddeye 
kavuşuyor 

ADAPAZARI, (Milliyet) - Şehri
mizin en iyi mevkiinde bulu~n i!tas':on 
cadde.si uzun 'l:\:nandan berı tamır ıror
memİ§tİ. Hafif bir yağmurcan sonra bu 
cadde geçilmez bir hale geliyordu. 

Adapazarırun gÜ2elliJ,.lerilo bu cadde
nin pis manzarası cidd'!n ~ezat te'k-~l _e-
diyordu. Nihayet Adaı-azr!ılar en. buyuk 
arzularına kevuştulı\r. Ye;u Beledıye Re
isimiz Ahmet Bey evvela bu caddeyi 
kamilen söktürüp yanm a •falı bir şekil· 
de ve pek yakında bilmesi için İfe giriş• 
miştir. --o--

Afyon vilAyet bütçesi 
AFYON, (Milliyet) - Vilayet Umu

mi Meclis.i içtEıaını bitirmiş ve Daimi 
Encümen azahklarma merkezden Fıdta 
vilayet reisi Safter, Mehmet Sakip (San· 
dıldı) Halil (Bulvadin) Sadık (EmirıJa. 
ğı) Beyleri seçmif!İr. 
• Vilayetin 934 bütçesi 544450 lira ola
rak tesbit edilıniştir. Adi ve fevkalade 
olarak vilayet idari işlerine 53187, na
fia işlerine 133865, maarif iık!rine 205 
bin 658 ziraat ve baytar itlerine 16017, 
sıhhat i,ıerine 27599, muhtelif iılere 
108121 lira tahsisat konulmuıtur. 

Akşehirde idman yurdu bandosu 

Iclman yurclu bandosu atietleri ve Krore heyeti brr ctNida.. 

AKŞEHiR, (Milliyet) - Burada u- metli himal'.e.ve yardnnlarile ~ yo~~ 
1 k, bıkmak bilmiyen gençlik teşck- vücuda getırilen ve memlmetimiz ıçın 
k~ll:. günden güne kendi saylel~rile te- büyük bir varhk sayılan bu bando ınf 
rakki ebnekte~ir. Bunlardan bılhana 
San'atkarlar Yurdu bandosu kayde pyan 
bir varlıktır. 

Sabık ka......kamımız Lütfi Beyin luy· 

klüp reisi ve idare azasının çalıımalarile 

günden güne daba iyi bir tekil alınakta• 





(BaşıFıri~~~ed~uh { lr ~~~!! Aı~~!~~ oo devleti 1 
ribli lngiliz mubtırauna 17-3-934 tari· yekdiğerine yaklaştırabilecek bAzı tadi-
hinde Fransanın verdiği cevabi muhtıra• ld.t veya feraııat icrası teklif etmek im-
nm resmi hulisuı aşağıdadır : kanının bulunup bulunmadığını görecek· 

Fransız hükumeti, 29-1 tarihli lngi· tir. j 1 
li~ muhtırasına cevaben. evvel emirde Lord Eden'in lt.alya ve Almanyad~n 
iki hükumetin eritilecek gaye hakkında aldığı cevaplar, Fran•anın cevabı ile kar. 
mutabık olduklarını tesbit ve müşahede ~ılaıtırılarak yeniden tetkik edilmek i· 
eder, Bu iki hükümet sulhu kuvvete kar· cap eylediğinden ve müzakerabn ne su· 
şı zıman altına almak istiyorlar. F ran• retle devam ettirilmesi muvafık olacağı 
sa kendi askeri teıkilatına kendiliğin· hakkında ancak bundan sonra karar itti· 
den hakikaten tedafüi bir mahiyet vennit bazı mümkün olabileceğinden daha epey 
tir. ihtiyatlar bu orduda derhal rol oy· müddet herhanği bir karara intizar et· 
nayaınazlar. Fransa bir taraflı olarak memelidir. 
1920 den 1923 e kadar ask~rlik hizmet Frıınsa hükumeti, Almanyanm Cenev· 
müddetini yüzde 66, fırka adedini yüzde reden uzaklaımasile hadis ol ... vaziyet· 
50 ve asker mevcudu yüzde 25 ve 1932 ten g-ayrimemnun bulunduğunu .muhtı· 
haz:ranından 1933 haziranına kadar da rasında ifade eylemit olduğu cihetle, dev 
milli müdafaa tahsisatını iki bu~uk ınil- !et müıarünileyhanın ak•am cemiyetine 
yar azaltmııtır. rucuu meselesi de teemmül olunmakta· 

T nıriliz muhtırası diyor ki : d:r. 
Fransa ve Almanya noktai nazarları· Amerikanın vaziyeti 

nın ıclifi umumi itilafın başlıca tartıdır. VAŞiNGTON, 24. A.A. - Fra~sanın 
FranuL hükumeti de başka türlü düşün· terki tealihat hakkındaki lngiliz notasına 
miyor. 1-1 ve 142 tarihli iki nota va.zi- verdiği cevabı tefairen.riyaset cümhur aa .. 
yet!eri tasrih ve üç hükumetin 14-10.33 rayından beyan edildii:ine göre,Amerika· 
tar;hinde Cenevrede görüştükleri hudut- nın silahları bırakma ve utişari misakmr 
lan teshit ebniştir. Fransız ~ükumeti ~at hakkındaki tavru hareketi değişıniı de· 
tr hareketini değiştirmeıniştır. Bu hu.o ğildir. 
kumet milletler cemiyetinden çekilme· M. Roosvelt, Amerika birleşik devlet• 
sinin Almanya için yeni haklar ihdu lerinin, ıiJahlan bırakma müzakereleri· 
ve Fransaya yeni fedakarlıklar talunil e- nin ta batlangıcında ittihaz ettikleri ta-
debileceğini kabüle pek güç nza göste· vur ve hareketi muhafaza ettiklerini, 
recektir. lngiliz hükumetinin bir •ureti yani bu devletlerin, beynelmilel mesele 
hal eaasları bulmak için yaptığı gayreti leri mün:ıkaşa ebnek üzere istitari misa· 
tanıyan Fransız hükumeti, silah•ızlann•a ka diğer devletlerle birlikte dahil olacak· 
meselesini misakın sekizinci maddesi ile lannı, '" kadar ki her hangi bir ihtila· 
sulh muahedesinin beşinci faslının başlı- fm halli için silihlar kuvvet islU:ıalino 
ğmdaki prensiplere istinat ettirmekten kendilerini mecbur edecek tandaki bir 
fariğ olm:ıdrğmı beyan eder. Me2kur hü· mukaveleyi imzaya yan~ID1Yacaklarını 
kumet daima silahların kontrola tabi o• söylemiştir. 
!arak ve bir emniyet rejimi dahilinde bu· Siyasi mahafil, Anupa milletleri bir 
kuk müsaval1nın tahakkukuna imkan itiliı.f zemini bulduklarım filen isbat et· 
verecek seviyeye kadar tedricen azaltıl- medikçe gerek M. Roo&velt'in ve gerek 
maaıru iltizam ebnittir. M. Höl'in ailihlan bırakma hususunda 

Almanya tarafından kabul edilen bu yeniden gayret sarf edeceklerine ihtimal 
sisteme, yine mezkür ~~~eketin.~~lah- vermemektedir. 
farını, muahedelerin musaade ettiği de- LONDRA, 24 .A.A. - Huu ajansı· 
<eceden çok yukan çıkarmak için takip nın muhabirinden : 
ettiği programın tatbiki mani _id~. lngiltere hükilmetinin, teminat, emnİ· 

lnııiltere hükümeti, 29-1 tarıhlı muhlı· yet ve 6airo hakmdalö noktai nazar ve 
rada Fraıua tarafından rüyet edilen pren vaziyetini öğrenmek maksadile Amerika· 
siplerle Ahnanya tarafından ittihaz edi· ya bir istlzahname göndermek taa&TYU· 
len hattı hareketin telifini, bazı devlet· runda bulunduğunu dün haber Termit-
ler tarafından silahların derhal _..ıtıl- tik. 
masını ve bul devletlere de silihlarm iyi haber alan melıafilde beyan olun. 
derhal çoğaltılması hakkı. v~in4 dıığuna ıöre, Amerika hükiimeti emnİ· 
derpi, etmelrteclir. Böyle bir plinm der- yet bahsinde, lnıriltero silihlan bırakma 
pit edilmesi en ciddi itirazah celbetmek planının derpi, ettiii müzakere hududun 
tedir. dan ileri ıeçnıemek niyetinde bulundu· 

Bir taraftan izhe.r edilen tekrar ıilah· ğu anlatılmaktadır. Emniyet meselesiniıı 
lanma iddialannın mübaleğa edilmesi di gösterditi ümitler, bu ıuretle tehlikeye 
ğer devletler silahlarınm niyetlerini ha· dütmüt bulunuyor. 
leldar edecek surette tenkisini istemek l.ıgilltto hükumeti, ıimdiye kadar .,.. 
için bir delil t~kil edeceğini, ne anlaya- razi teminatı sistemi ile bailı bulumna. 
bilir ve ne ile kabul edebilir. ğa daiına muhalefd eyliyen lngiliz el. 

lngiltere hükumeti de bu yoldaki a· kan umuıniyesini yalnız ic:ra.i teminat 
daletsizliği t<emyiz etmiıtir. Çünkü 29-1 fikrine imale etmek imkinını tasa'fYUJ' et 
tarihli nota, hava silahları bususunda, melde idi. 
muabedelerle siliıhtan tecrid edilıniş olan Amerikııdan ıden haberler, Frmız tc-
devletlere askeri hava kuvvetleri mem· zini telif için bulunduğu zannedilen im-
nuivdini muvakkaten muhafaza etmek· kanları gem derece tabditeylemektedir. 
tdir. Fransız hükiımeti, bu noktai na· lngill•renin, bu terait içerisinde temi· 
ura k;,ıyıtsız ve 1arbız olarak itfuıık e- nat meselesine bütün cihana tamil bir 
der. mahiyet vermek 6krinde devam edip e-

Biliıkis mezkür hükiimet muntazam or• demiyeceği nyahut bazı eraziye mun• 
d•mı için hu ordunun hali hazırdaki va- hasır teminatı lrabul edip etmiyeceği he· 
ziyeli tetkik edilmeksizin muadili malze- nüz mechuldur. 
ıne ile birlikte 300 hin kiti istiyen al· Alman gaezteleri ne d'yorlar 
man talebi hakkında bütün ihtirazi ka· 

B 
ekr ·ıaı.ı BERLIN, 24 .A.A. - Alınan istihha· 

yıtlerı ihtiva eder. u t ar sı annı•· rat bürosu bildiriyor : 
nın kabulü netice itibarile milletleT cemi· 

edilm' 'lih Fransanın lngiliz notasma vermiı ol. 
yeti misakında ifade 'l v_e " • llZ· duğu cevap hakkında tefsiratta bulunan 
!anma konferan11- esas teşkil ebmş o-
lan sil:.hsızlanma prensipini tahrip edo- Volkişer Beobahter, bu cevabi muhtıra· 
cektir. Böyle bir karar gayrikabili içli· nın baflıca Üç noktayı ihtiva ve bunlar· 

• ah da rl. • • la temayiiz ebnekte olduğunu ya=ıakta nap olarak cle~ız s aS!na lesi erım 
teşmil edecektir. • dır. Ça L· 

Bu prensiplerin terkedilip edilmenıe1t Doyçe ytung, diyor ıÔ : 
limm geldijiini yalnız silihsı;ı:I~ k'!_n Fransız notasının lisanı sulh lisanı de· 
(eran~ının umumi komiıyon _butun ~-a· ğildir!' 

·- •··ı 1 eb 1 Tag gazetesi diyor ki : kad3r devletlerin itti,.....ı e soy ey ı ır. 
Bu prenıipler terkedilirse, devletler ka· " Fransa kendi anladığı fti<ilde Ver. 
bul ettikleri hukuki vecibelerden kurtul- sailles muahedesi ahkamına ve yalnız o 
muş olurlarsa, hükumetlerin o andan iti· ahkima bağlı kalmak istiyor, fakat bu 
barcn yalnız doğrudan doğruya kendi muahedenamenin ıilibları bırakmağa mü 
menfaatlerini nazarı itihare alacakları te.allik olarak derpit etınekte olduğu mü· 
ve pek tabii olarak yeni bir mukavele İ· l<ellefiyetleri hiç bir v~hile yerine geti•· 
le ba,lanmadan eve! de, hu mukavelenin mek iıtemiyor. 
istikbalde Versailles muahedesinin aske- Lokal Anvayger gazetesi, Fransız no· 
ri hülcümlerinin akibetine uğrayamıya· tasının menfi olan metninin hakiki bir 
cağı hakkında kanaat basıl ebnck isteye· sulh tesis etmeyi ve haksızlıklan ortadan 
cckleri aşikardır. kaldnmayi arzu eden milletlerin temen 

Şu halde bazı memleketl~orin !~di .•i- niyatını kimlerin baltalamakta olduğu 
lablannı inkişaf ettirdiklen §eT&ıt bıl· meıelesini tenvir etmekte olduğunu ya· 
ha>•ll nazik lllffeleler ortaya koymakta· zıyor. 
dır.A•kri mahiyette teıekküller, kontrol Gazet Jeneral Alman, Fran•ız not&· 
usulleri, harp ınalzemesi imalat masrafla sında serdedilmit olan delillerin zayif 
rının tahdidi ve nihayet tatbik teıninatı, ve edasının lngiltere ve Almanyaya kar· 
gibi, • şı pek az dostane olduğunu yazmakta. 

Bunlardan tatbik teminatı meselesı en dır. 
mühi:nmidir. Silahların tahdidini kabul laviçre mahaf:line göre 
edecek olan devletler muvafakat ettikleri CENEVRE, 24 .A.A. - Havas ajan· 
imtiyaza.t neticelerini tanımak hakkını sından : lsviçre mahafili ile milletler ce-
ve ölçmek vazifesini haizdirler. Beyne!· miyeti mahafili, wnumiyetle Fran•a..'lln 
milel caıniaya karşı İmzalanan bir taah· silihları bırakma hakkındaki lngiliz muh 
hüdün naluedilmesinin bu camiaya kar· tırasına vermiş olduğu cevabı tıeveccÜh· 
ıı bir tehdit olarak telakki edilmesi li· le kllflılamaktadır. 
zımdır. 

Akit devletlerin, kontrolda meydana 
çıkan muhalefetin ehemmiyetine göre 
zecri ıedbirler tatbik etmekle beraber. 
bu ınuhalefeti, elzem . ~.rtacak .. bütün 
tatbikat vasıtalarila bıla imbat duzeltuıc· 
nin kendileri için bir vaz~e ol~uiunu ta
nımnları lizımdır. Bu tesır eger nakız 
keyfiyeti bir taarruz !eklinde olursa da. 
h• geni! mikyasta rol oyn~ıdır. . 

Son sö~ olarak daima mılletler cemı
yetino dönmek lazımdır. Çünkü bu. c~nıi
yet ıulh için müıterek zıman temı~a 
müsait yegine tetkilittır. Bunun !4Z~n 
Fransız bükürneti lngi:iz hükjmebnı~ 
Alnanyanm milletler ccıniyetine avdetı· 
ni ~i15.h1ar mukaveleıi irnzuırun esas '8'l"· 
tı olarak koymuı olduğunu gönnckle zi
yndc•ile memnun olmuştur. Almanya 
dünya müva.zcneıine en iyi zunanı an .. 
cak devletler caıniasına avdetle verehile· 
cektir. ıı. 

Londradaki kanaat 
LONDRA. 24. A.A. - S3lô.hiyettar 

mebafil lngiltere hükümetinin makıadı 
' k . • ' Fransız ve Alman no !aı nazar arını tc. 

lif icin berhang-i bir care bulrnağa çalış
m3( olduğunu ve silahları bırakma bü
rosu heyeti idaresinin içtima ttr :hi ol.:.n 
l 0-4 e kadar e-eçecek müddet.in hu işe 
hasrcdilecei'in' 7.annctmektedır. 
l~iikümetı rr,ns.anın cevabın1 nihai ad~ 

det?"r.İyerek meıclevi Fransız ve Alman 
notalarının yardrnıile ve kem3.li ehemmi· 
yetle tetkik e)·liyecd<lir. Bu suretle, 

Japon sanayii 
Meselesi 

(Ba1i 1 inci sahifede) 
ketler ham madde ııöndermediler 
mi, Japon sanayii birdenbire durabi· 
lir. Gariptir ki, Japonyaya ham mad· 
do gönderen memleketlerin batıııda 
Amerika ııeliyor. Halbuki Amerika 
politikasının Japonlara kaqı ne ka
dar aympatik olduğu dünyanın bildi· 
ği bir ,eydir. 2 - ikinci ıruntaka o· 
larak Japon amelesinin ucuz ücretle 
çalıştığını ve Japon hayat standard
ının çok alçak olduğunu zikrebnek 
icap eder. Bu da ,u demektir ki, bir 
avuç pirinçe karı1lıit 10 saatini satan 
Japon amelesinin aii ile dünyanın en 
ucuz menıucatını, bisikletini, saatini., 
boyasını imal etmek ve dünyaya yok 
değerine bu e,yayı sürmek bugün 
mümkündür. Fakat yann o amele 
yüksek bir hayat standardını öğrenir 
ve talep ederse, o zaman Japon ame· 
le ücretlerini arttırmak iktıza ede
cektir. Bu takdirde Japon mamulleri 
için rekabet imkinlan azalacaktır. 

Bu ehemıniyetli iki noktadan ha~· 
kaca Japonyanın diğer zayıf tarafla· 
nndan bahse lüzum yoktur. Meseli. 
yıllardır devam eden açrk Japon büt
çeleri harpler dolayısie açılan hu 

MiLLiYET PAZAR 25 MART 1934 " 

Merak mı ediyorsunuz? 
(Ba1i 1 inci sahifede) 

porlan 1933 hesap seneoi bilançosunu, 
kir ve zarar ve mevduat hesaplarım taı· 
dik ve meclis yaptığı işlerden dolayı ibra· 
edilmiıtir. 

Umumi heyet idare meclisi tarafm· 
dan teklif edilen ve temettüün dağıtıl
masını yani 1 mayıs 1934 tarihinden i· 
tibaren ıirketin ve Brükselde Societe 
Financiere de Transports. et d'Entrep • 
ı·iıeı lnduıtrielleı'e ödenmek üzere 35 
milyon lniçre frangı sennayeye yüz. 
de 4,80 niobetinde yani hisse senedi 
haşrna 12 lsviçre frangı bir temettü his
sesi tevziini kabul etmiıtir. 

Heyeti umumiye Mö.,.ö H. Ehrlichinı, 
Etem izzet Bey, ve Mösyö R. Roııens 
in idare meclisi azalıklanna tayinini taı 
dik ve Mösyö Weyl ile Mösyö Salen· 
ri'in tekrar intihap etmiftir. 

Bu zevat 1936 senesi hesaplaı-ını tet
kik edecek olan umumi heyetin top -
!anmasına kadar. vazife görmek üzere 
idare mec1iıi azalığına tayin edilmiştir. 

Reşit Saffet ve Sezai Beyler birlikte 
veya ayn ayrı hareket ebnek husu· 
sunda muhtar olmak üzere 1934 he
sap senesi için mürakip tayin edilmit
lerdir. 

Her mürakabe t~itle ödenmek Ü· 
zere 300 lira ücret verilecektir. 

Mösyö A. l!iliotti ve Mösyö Madi· 
tinos ayni sene için 200 lira ücretle he
sap komiseri tayin eclilmitlerdir. 

Heyeti umumi,.,, idare meclisi a• 
zasma bizzat veya bilvasıta alakadar 
olabilecekleri tirketlerle veya ticaret· 
hanelerle icabında ıirket namına lİca· 
ri muameleler yaP.abilmek için ticaret 
kanununun 323 üncü maddesine göre 
mezuniyet venni1tir. 

Elektrik ıirketinin 1932 senesi mÜt· 
teriler adedi 78,835, 1933 te 85,938 dir. 
Müessesenin elektrik kudreti 1932 de 
76,203, 1933 te 851400 kilovattır. Ve
rilen elektrik miktan 1932 de saatte 
72,375,881, 1933 · te 75,247,071 kilovat
tır. Fabrikanrn ntihsali.b 1932 de sa· 
atte 87,780,260, 1933 te 91,977,010 ki· 
lovat idi. 

Şirketin 1932 senesüıcle 1,035,560, 
1933 te 1,116,220 metre kablosu vardı. 
Şirketin 1932 se.-i sonunda eem'an • 
43,538,8 kilovat amper kudretinde 303 
muluıvviloyi haYİ 254 merkezi varken 
1933 senesi oonunda bu miktar 46,647, 
18 kilovat amper kudretinde ve hizmet
te 310 mubavvileyi bavi 266 merkeze 
baliğ olmu+tur. 
Şirketin itlebne hasılab: 5,175.449,83 

bırndan masraf ve saire indirildikten 
sonra netice 1,768,019,44 Türk lirası 
elde edilmiıtir. 

Şirket lstanbul belediye.İne aidat o
lara~ 208,105,32 lirayı tesvıye etınit -
tir. 

T ünıel şirketi 
lstanbul ve mülhakatınd" Beyoğlu 

ile Galata beyninde tabtelarz c!emiryo
lu Türk anonim (tünel) ,:-keti heyeti 
ıumumiyesi cliin Tünel h•nındn Una· 
ki zade Halit Ziya Beyin riya•eti al· 
tında toplanmııtır. Heyetin verdiiii ka 
rarlar ıunllll'dır: 

Heyet müralı:ip ve hesap komiserinin 
ve idare meclisinin r•porlanm ve 
1933 aeneM bilançosunu v.. mevcYdat 
ve kir ve zarar hesaplarını t"'sdi.k et· 
mit ve idare meclisini ibra etmiıtir. 

Memum Hasip Beyin y.1•ın~ tayin 
edilen Esat Cemal heyin idare mecli
ci azalığına tayini tasdik edilmiş ve M. 
Weyl ile Raif ve Eaat Cemal Beyler 
1926 senesi hesabrru tetkik edecek u
mumi heyetin toplantısına kadar vazi. 
fe görmek üzere idııre meclisi azalığı· 
na intihap edilmiılerclir. 

1934 ıenesi hesaplarını tetkik ede
cek olan umumi heyetin toplantısın· 
elan sonra vazifeleri bitmek üzeı·e He
tft Saffet ve Sezai beyler miirakip ve · 
ayni hesap senesi için Mösyö Riliotti 
hesap komiseri tayin edilmişlerdir. 

Umumi heyet idare meclisi aza -
sma bizzat veva bilvasrta alaka<lar ola· 
bilecekleri ti.:ketler veya ticarethane· 
!erle lüzumu takdirinde şirket namına 
ticari muameleler yapabibnek için ti· 
cııret kanununun 323 üncü madde•ine 
tevfikan mezuniyet vermiıtir. 

Şirketin, 1933 işletme&i 9,554,52 
lira zarar ile kapanmıştır. idare rapo
runa nazaran hu açık buhran, ücret 
tarifelerinin kifayetsizliğinden, gayri 
aafi hasılat üzerinden yüide beş ai· 
datın ağırlığından ve birinci ve 2 İn· 
ci smıf biletlerin fiyatlannı müteka • 
bilen yüzde elli ve yüzde yüz arttı· 
ran rüsumdan ileri gelmiştir. Ancak 
;,ıetme haricinde olan akarlann vari· 
datı he-sap senesinin 18,392,104 lira kir 
la kapatılmaaını temin etmiştir. 

Tünel tirlı:eti 1932 sene•inde 71,208, 
1933 te 69,969 sefer ynpımıtbr. Ta,ı· 
nan yolcu miktarı 1932 de 7,156,426, 
1933 te 6,987,542 clir. 

Her güne isabet eden yolcu adedi 
1932 de 19,553, 1933 te 19,144 tür. Her 
sefere isabet eden yolcu adedi her iki 
senede yüzer kiıiclir. 

işletme gÜnlerinin adedi 1932 de 366, 
1933 te 365 gÜnc!ür. 

Şirket 1933 te hükiimete ait iıtirak 
hissesi olarak 41,783,13 lira tesviye et· 
miıtir. 

Haliç ~irketi 
Haliç vapurları ıirket h~yeti umu

miyesi, dün öğleden sonra Ovakiınyan 
hanında toplanmıştır. 

Top]antrda idare meclisinin ıene .. 

bütçelerin harici iatikrazlarla daha 
ne müddet kapatılabileceği aynca 
ted<ike ml>htaçtır. Keza her memle • 
ket Japonyaya kartı gümrükferiİıi. 
arttınyor. Bugün konu~ulduğu gibi, 
her memleket, Japon gümrüğü adıy· 
la ayrıca gümrük tatbik otmeği düşü· 
nüyor. Bütün hu mevzulara dokun· 
madan dahi denebilir ki, Japon teh· 
likesi diye ortaya atılan tehlikenin 
(noksan ham madde) ve (alçak a
mele ücreti) olarak iki esaslı zayıf 
tarafı vardır. Bu zayıf taraflar naza. 
rı dikkate alınmazsa Japon tehlikeai 
gözün önünde çok büyilk görünür. 
Fakat eşya ve hadiMıt maddeten ve 
aynen müta)ea olunduğu takdirde, 
Japon sanayii tehlikes.inin mübali
ğalı kısmı zail olur, tehlike çıplak 
ebadiyle meydana çıkar. 

Dr. Niz.amettin ALI 

1 lik raporu okunmuş, mürakip raporu 
ve kir ve :zarar hesapları tetkik ve 
müzakere edihnittir. 

idare meclisi rapontna nazaran, 
hasılat en miiıbrem ibtiyaçlarrn tehev· 
vüoüne bile kili ııelmemektedir. Yol· 
cu adedi tamamen azahnalrtadır. 

Belediye hissesini tediyeye mecbur 
olmadığı hakkmcla dava ikame etmiş • 
tir. Bu dava henüz neticelenmediği i -
çin, 933 bilançosunda, senevi belediye. 
aidatını teşkil eden 20,340 lira beledi· 
yenin matlubu hesabında ııösterilmi! -
tir. Bu suretle biriken aidat yekununun 
63,640 lirayi bulmaktadır. 

Raporda, hu aidatın tesviye edil -
memesi, tirket vaziyetinin yeni teraite 
göre 111* ve tanzimi için lktnat ve· 
kaleli nezdinde yeniden tqebbüsat 
icra edileceği, 933 senesi neticei he .. 
sabiyesinde, belediyenin müterakim ai
datını teJl<il eden 63,640 lira da dahil 
olduğu halde 109,333 lira zararla ka
pandığı kay>dedilmektedir. 

Şirketin biç bir ihtiyat akçesi hu • 
lunmamıı olsaydı, o vakit :zarar mec· 
muu sermayenin Üçte ikisini geçmi-t 
olacağından kanunun emrettiği mukar· 
reratın ittihazını ticaret kanununa tev 
fikan bilmecl)iıriye hi~sedarlara arze
dilecekti. 

Lakin (lıW.e senedalı imbaiye ak
çesi) faslında 49,594 lira ihtiyat para 
bulunmaktadır. Bu paranın seyrüsefe
rin temini uğrunda halen sarfedilmiş 
olmaoına mebni bilinçodaki zarar ve 
ziyanrn tenzili suretile bu ihtiyat ak· 
çesi hesabı refedilirse, bu a.İıyede za. 
rar ve ziyan 59,739 liraya inecektir.,, 

Meclisi idare raporuna göre, 933 
bilet b .. ıltrtı, bir evvelki senekinden 
26,161 lira noksanile 248,250 liradan i· 
barettir. 

Y oleu adedi ~e azalmakta • 
dır. 913 senesinde 10,324,138, 929 da 
7,146,006, 930 da 5,988,557, 931 de 
4,944,101, 932 de 4,851,093 yolcu ta • 
ıımıı iken 933 te ımc:ak 4,378,600" yol· 
cu nakledilmiıtir. 

Cereyan eden müz*erat neticesin· 
de idare medilinio teklifleri Yeç.hile, 
bilinço taodik ve idare meclisi ibra e
dilmit, 49,594 lira hisse senetlerini im
ha akçesinin zarar ve ziyan haneıino 
nakli ve 59,739 lira zararın yeni se
ne hesabına naıkli kabul olunmuıtur. 

Yeni idare mecliti, eski azadan mü. 
rekkep ohoak üzere seçilmittir. 

içtimadan 90nra kendisile göriiten 
muharririmi:ııe, fİd<et idare meclisi i· 
kinci reisi Memdulı bey ıımlan SÖy· 
lemiıtir: 

"- Şi~ mütemadiyen zarar edi
yor. Bu gidİfin neye müncer olacağı. 
nı kearirm<!k mütkül değildir. Vuiye
ti ıslaıh ve idame edebilmek için bele
diyenin aidat almamMmı rica ettik: 
Kabul ebnedi. lıı. dan ıaffıaaınd1dır. 
Bu mesele halleclildilrten &0nra bükü • 
metten bazı mua'l'enetler istirhamında 
bulunacağrz. Bunlann temini iledir ki, 
şirket bekayı mevcudiyeti için diğer 
sebep ve çareleri arayahilecektir . ., 

Ergani Bakırı ıirketi · 
Ergani bakın Türk anonim tirketi 

heyeti uommiyeoi, senelik toplantrıımı 
dün öğleden ene! Tat handaki dairei 
mahsusa da ~§tır. 

lçtimaa Necmettin (Mol"i) Bey 
riyaset etmit, mecliai idare ile müra• 
kipler raporlan kıraat ve kabul, kir 
ve zarar h .. ahatı taedik ve idare mec• 
lisi ibra edilmôt, ve yeni idare mecli· 
ıi ve mürakipler seçilmiştir. 

Yeni idare meclisine gene Necmet· 
tin Molla Bey reio, murahhas azalıiia 
Mahmut Nedim Bey ve ırzabklara eski 
aza intihap edilmişlerdir. 

1 dare mectni raporunda, geçen se
neki toplantıda tnvip edilen program 
mucibince yapılacak itlerin 933, 934 
ve 935 senesine taksim ed!lmiı oldu
ğu, demiryolunun Elazize vüsulünden 
iki sene sonra ıirtı:etin bakır ictihsala. 
tına başlaımak mecıbıanyotinde bulun· 
duğu hesaba katılarak imalilhane Te müı 
temilatmın biran evvel ikmali- ~
şılmıı bulunduğu, fİmenclİfenn mayq 
veya haziranda Elizize varacağına gö
re, 936 senesinin may11 veya hazira. 
nında tirketin istiıhsalata başlaması i. 
cap edeceği ve bunun da bir kaç ay
lık bir fark ile Ergııni t"-ndiıfer İn· 
taatınm hitamı tarihine tesadüf eyli • 
yeceği zilı:redıliyorda. 

Raporda, hafir ve imla ouretile ya. 
pılan tesviyei türabiye ameliyatının ha· 
va müsait gider.., bu ilkbaharda biti
rileceği, kireç taşı ve mevaddı müzeb. 
niye antrepo... olarak kullanılacak i
ki ki.rgir ambarla bir loıkomotif ıundıar
masınm, mutfak, yemekhane, hama.ır:, 
livayo, seyyar 1-ahaneyi ihtiva ede· 
eek bir Rontinin 1 bir müdür evi ile 
üç memur i&<amet.a-ahınm, bir fD'ın bir 
mağazanın inıutı müteahhide ihale e. 
dilınit olduğu, bekar memurlar için 
934 ve 935 senelerinde yeni binalar in· 
fa ettirileceği, kale ocaklarile mu· 
havvilelerden çıkacak kükürtlü ııazlar 
için 180 metre UZUllluğunda bir ti • 
ne! ve 100 metre d°"nliğinde bir kuyu 
inta ecfılmelrte oldujiu, tesisat saha· 
sındaki bazı et&ıi binalann Eliz.iz vi• 
!ayeti idarei buouUyesinden satın a· 
lındığı, ve bunların bedeline muka • 
~il, ma~~· ~en fİIC<ete ait olmak 
uzere vıliyetın ıöııterdiği arsa üze • 
rinde kô.rgir bir iptidai mektep bina. 
11 yaptırıldığı izah ediliyordu. 

Raporda, çalanaiı: tı•?• taharriyatı· 
na da devam edilerek ıirketin inşa sa
h.asında bulun_an. damarların iıletilme
sı masrafa degmıyecek kadar fakir ol· 
d~ğu neti_cesini verdiği, buna muka· 
bil Erganı madenine dört kilometre 
mesafeddri Yilkiron mevkünde yüz el· 
li, iki yüz bin ton miktarında ~ 
taşı çıkabileceği, tahmin edildiği, vü. 
cuda getirilecek havai hattın masrafı· 
run bu sayede itfa edilebileceği bu 
damarların tirket namına işlctiıı,;e bak 
kının istihsaline teşebbüs olunduğu be
yan edilmekte idi. 

Raporda §İmdiye kadar sennayenin 
tesv!ye olunan kı""1 yüzde (60) a, 
yanı 1,800,000 Türk lirasına baliii ol
duğu, bildirilmekte ve kir ve zarar 
hesabını vermekte idi. Rapor, kabul 
e~i!miş ve içtimaa nihayet verilmiı • 
tar. 

Erganide bu işleri idare eden şir
ketin müdürü es.1<i Şiı'.<eti Hayriye ,.e 
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Herşeyi inkar ediyorlar! 
(Başi 1 inci sahifede) 

rili Mehmet Efendiye poliste böyle 
demediğini, orada ermenice kitabı 
Çakmakçılarda Zartaryan Efendiden, 
diğer kitapları da hakkiıklarda Hulu 
ai Efendiden, bombaları Mehmet Ef. 
den aldığını ve bu iıe kendisini: ''Şu 
herifi hudut harici ettirelim" diye lh 
rahim Efendinin teşvik ettiğini söyle.. 
diğini bildirmif ve müvaceha zabıt 
varakaları ile ifadelerini okutmuıtur. 
Mapavrili Mehmet Efendi bütün bu 
ifadelerini inkar etmiıtir. 
Sıra lbrahim Efendiye gelince 
Bafralı lbrahim Efendiye isticva • 

hından evvel poliate dayak yiyip ye • 
mediği aorulmuş, hayir cevabı alının
ca ve zabıtla leahit edilince ne diye· 
ceiii aorulmuıtur. lbrahim Efendi: 

- Bahsedilen suçtan haberdar de
ğilim. Tülekyanla düfmanlığım yok • 
tur. Mehmet Ragıp Efendiyi tanımam 
Tülekyanla sekiz sene beraber çalı§· 
tık, sonra o Felemenk şirketine girdi
ği için aynldık, hesaplnronızı tasfiye 
ve biribirimizi noter huzurunda ibra 
ettik. 

Tülekyanm bir koalyını bulup hu 
dut haricine çıkarılmasını, Mehmet 
Efendiye teklif ettiğim, onun da ba • 
na bir kolayını buluruz diye cevap 
verdiği, birkaç gün sonra da her şeyi 
hazırladıifmı bildirdiği yalandır. Bun 
lan filvaki poliste yÜzüme lun·ıı SÖy· 
lemiflir. Ve ayakta duracak hali yok 

- . --

Haliç müdürü Emin bey do sehrimize 
gelmiştir. Emin Bey, tirketin henüz 
tesisat devresinde bulunduğunu ve 
çok yakında istihsal sahasmcla faali. 
yete geçeceğini söylemi,tir. 

Mart nihayetine kadar 
Şebriınİ2>de hulunan anonim tiıi<et

ler, senelik umumi heyet içtimala
rına devam etmektedirler. 

içtimalar mart nihayetine kadar bi· 
tecektir. Ticaret müdüriyeti, şirket• 
!erin bu mıi.iddeti g~irmemelerini tir· 
kellere hildinnittir. 

Şirketi Hayriye ne halde? 
Şirketi Hayriyenin senelik heyeti n

"'1UIDİyesi dün saat 16 da ıid<et mer • 
kezinde toplamnışbr. Konırre açılın
ca 1933 senesinin heyeti idsre mesai 
raponı olaımnUJhır. R_. nazaran 
1933 ..,.,.,.; zaıfuıda Şirireti Hayriye 
8,987,799 yolcu tatnnıt ve 929,267,88 
lira ücret akmftır. ŞiıC<eti Hayriyenin 
yolou miktan geçe:ı senekine nazaran 
507,651 azakrut ve vanclatı ela 92,137,89 
lira azalmııtır. 

Rapor clev11m eden iktrsadi darlık ve 
ilkbahar ile yaz mevsiminde havala • 
rm çok gayri müsait gitmesinin bn 
noksanı doğurduğu kanaatini öne sür· 
mektedir. 

Buna mukaLil Şirf<eti Hmyriye yaz 
mevsiminde icar ettiği vapurlarclan bir 
sene evvelkinden 1232 lira fazlasile 
29,947 lira elde etmiştir. Ba tekilde 
Şirketi Hayriyenin bir senelik varidatı 
1,015,486 lira olmuı" ve hunun 147,148 
lirası safi kar kayde~ilmiıtir. Hisse
darlara yapılacal< tevziata da 20,000 
lira tefrit: odilmiıtir. 

Rapor tasvip edildikten 90nra he
yeti umumiye e~ senelel'Cien devre
dilen ı-ttü bıd.;,.eoindon 40 bin 
liranın alınarak hine başrna bir bu • 
çıık lira tevzi edilmesi karar altına a· 
lnnruştır. 

Bundan sonra mürakip raporu °"" 
kunmuıtur. Mürakip raporunun tasdi· 
kinden sonra müddetleri tamam olan 
idare heyeti azalannm yerine yenileri 
seçilerek heyeti umumiyeye nihayet 
verildi. 

• 

tu. O zaman kendisine: 
- Bana iftira etmeğe utan mıyo1 

musun ? dedim. O da 
- Halimi görmüyor muaun, ne ya 

payım diye cevap verdi, ben ifadem: 
imza etmiyecektim. Fakat mecbur ol· 
dum. 

Demiılir. 

Cevat Efendi de inkar ediyor 
Katip Cevat efendi de isticvabında 

her şeyi inkar etmi,tir. 
- Hiç bir ıeyden haberim yok de 

miıtir. Yazılan mektup kendisine göı 
terilmiş, 931 senesinde Samsundan 
Tüldı:yan efendiye yazıla" bi' mektu• 
bun zarfı içine konulmuJ ofan mektıı • 
bun kendisi tarahndan yazıldığı ehli 
vukuf raporile saLit olduğu bildirilmiı, 
fakat o buraya ııelsin, söyf.,,in dcmit 
tir. 

Ondan sonra kendisinin Artin Tü • 
lckyan efendiye "Eiier 12 ıaate kadar 
istediğim parayi vennezsen ııışınan o -.: 
lunun, tasavvurabm fena :ıeticı? ve 
rir" mealinde mektuplar yazdığı da 
bildirilmiş, o zaman da: 

- Tülekyan efendiden alacağım va 
dı, bir miktar da ikramiye istiyordum, 
yazdığım mdrtuplar alacağ:mı alamadı· 
ğım içindi. Tülekyan elendi maaşnnı 
vermiyordu. Yazdığım mektuplarda, 
"Eğer maaınm vennez i1en kanuni mu 
meleye tevessül ederim, ıenin 111leyhi· 
ne netice verir_ aoıwa piıman olurs ,, 
demek istedim demiıtir. 

Tahliye edildiler 
Maznunların i•ticvaplan bittikten 

sonra vekilleri oöz almıt ve hüla•alen: 
- Suç cürüm tasnii ve iftiradır. 

Bomba bulunması işe efkarı umumi • 
yenin fazla ehermniyet vermesini mu • 
cip olmuştur. Hadne haddizatında e• 
hemmiyetısizdir. Ma'lbuatın, binnetice e 
kan umuıniyenin alôıkaaı ile i~n pek 
mühim addedilmesi yüzünden müvek • 
killeriıniz mevkufen muhakeme edilme4 
tedir. Cürüm sabit olsa bile mevkufiye 
müddeti kanunun tayin etliği teza rnÜı 
detiı:ıi geçmif{ir. Mübarek bayram hü 
metine müvekkillerimizin tahliyesini, 
~uk YO çocuklan ile heroher bay • 
ram yapmalanna müsaade edilmesini ri 
ca ederiz demiılerdir. 

iddia makamım İfeal eden Nuret• 
tin Bey de tahliye taı..ı.inin kanuni ol 
duğunu, tahliyelerinde bir mahzur ol 
madığı mütal~sını senletmiıtir. 

Mahkeme heyeti keyfiyeti müza • 
kere ettikten oonra manunlann yüz 
elliıer lira kefaletle tahliyesine karar 
vermiı ve muhakemenin devamı bat 
ka süne bırakılınıJtır. 

İzmir vilayet U. meclisi 
IZMIR, 24 (Milliyet) - Vilayet u

mumi mecliai buııün mesaisini bitirmit• 
tir. 

iHTiRA iLANI 
" Demiryolu vesaiti nakliyesi i 

çin yaylı cer ve itme tertiban " 
hakkında istihsal olunan 19 Tem· 
muz 1932 tarih ve 1408 numaralı 
ihtira berah bu defa mevkii fiile 
konmak ü:ı:re ahere devrüferağ 
veya icar edileceğinden talip olan· 
ların Galta'da, Çinili Rıhbm Ha· 
nında, Robert Ferri'ye müracaat-
ları ili.n olunur. (14918) 

Akay İşletmeıi l\': Ü lürlüğünden1 
1 - Kurban Bayramına müsadif 26 Mart Pazartesi, 

Sah Çarşamba ve Perşembe günleri Adalar hattında Cuma 
tarifesindeki seferler icra olunacak ve bundan başka Büyük 
Ada'dan saat 13,30, Heybeliden 18,45, Burgazdan 19,00, Kı 
nalıdan 19, 15 te kalkarak köprüye saat 20,00 de varmak Üze· 
re ~r alave sefer yapılacaktır. 

2- 30 Mart Cuma günü de yukarda yazılı ilave seferi 
icra olunacaktır. (1379) . 

Diyarıbekir Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

Diyarıbekir • Mardin yolunu n13475 lira 77 kuruş 
bedeli keşifli 39 .· 975 - 59 '-<775 inci lrilometroları ara
sı tamiratile 3189 lira 91 kuruş bedeli k .li 33X700 -
59 X 650 inci kilometroları ara smdaki kargir ayaklı menfezle
rin betonarmeye tahvili 11 Ni11an 934 tarihine müsadif çar
şamba günü saat 12 ye kadar kapalı zarf usulu ile münakasa· 
ya konulmuş oldujundan keşif, kroki ve şartnamesini öğren
mek isteyenlerin Vilayet Daimi Encümenine müracaat eyle 
meleri ilin olunur. (1281) 1640 -

\ inhisarlar U. Müdürlüğünden 
yaptın 

nakli : 
1- Paşabahçe Fabrikasının arka yamacında 

lacak hafriyat ile bu hafriyatt an çıkacak toprakların 
1-4-934. 

2 ~Yangın söndürme tertibatına müteallik motörlü 
Tulumbalarına ınahsuı boru, hidrant ve teferrüatı 9-4-934. 

Y ukanda yazılı hafriyat ve nakliyat ile yangm söndür
me aleti aleni münakasa ile satın alınacaktır. Taliplerin şart
nameleri gördükten sonra münakasaya İştirak etmek üzere 
her birirün hizasında gösterilen gün ve saatle yüzde 7,5 te
minatlariyle beraber Galatada Alnn, satım komisyonuna mu
racaatlan. (1320) 

(7000) kilo müstamel Çenher satın alınacaktır. Ta· 
liplerin nümune ve şartnameyi gördükten sonra pazarlığa iş
tirak etmek üzere (o/o 7,5) teminatlarile beraber (2-4-934) 

Pazartesi giinü saat (14) te Galatada Alım, Satnn Komisyonu 
na müracaatı rı. (1151) 



Süt 
veren 
nnelere Fosfatlı Sark altHülisas 

• 

Kullanınız sütünüzü a:-~tırır 
Çocu1<ların kemiklerini 

Kuvvetlendirir 138ti4 
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~-----.,, Bayram için Motörpoıiıp alınacaktır 
İnegöl Belediye Reisliğinden: 

·= 
Deniz yolları 

iŞLETMESi 
Acenteleri ı Karaköy Köprillıqı 

T•I. 42.362 - Sirkeci Miil\iirdanade 

Haıs Tel. 22740 <ili--• 
ihtiyacınız Varsa Neye 

İnegöl Belediyesi için bir motörpomp satın alınacağından 
1 Mart 934 den 31 Mart 934 Cumartesi günü saat 15 şe ka-

1 dar kapalı zarf usulu ile müna 'casaya konulmuştur. Bu bapta
ki şeraiti anlamak istiyen müesseselerin şartname örnekle 
rini lnegöl Belediyesinden istemeleri ilan olunur. (993) 

Bartın yolu 
BURSA vapuru 26 Mart PA· 
ZARTESI 19 da Sirkeci nh
bmından kalkacaktır. (1387) 1325 

•• 

SUMER BANK 1 tSTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 1 
Umumi Meclisin 1 Mart 934 tarihli içtimamda Beledi 

ye vergi ve resimleri kanununun 28 inci maddesi mucibince 
ve Duhuliye resminin i'J.gası do !asiyle müşteil maddelerden 
alınması icap eden istihlak resmi hakkında kabul edilen tarife 
aşağıya dercedilmiştir. Alakadarlara ilan olunur. (1356) 

lzmir sür'at yolu 
GÜLNİHAL vapuru 26 Mart 
PAZARTESi ıs da Sirkeci 
rıhtımından kalkacak doğru lz
mir'e gidecek ve dönecektir, 
(1388) Yerli Mallar Pazannda 

Benzin Kilosundan 40 para Iskenderiye yolu 
Petrol ,, 20 ,, 
Baküre - Mazot ,, 20 ,, Bulursunuz 1718 

IZMlR vapuru 27 Mart SALI 
11 de Galata rıhtımından kal
kacak doğru İzmir, Pire, lsken
riye'ye gidecek ve dönecektir. 

Ucuz, Güzel, Sağlam 
Süleymaniyede kain Syaviş paşa medresesi kiraya ve

rilmek üzere açık müzayedeye konmuştur. Talip olanlar şe· 
raiti anlamak üzere Levazım Müdürlüğüne, müzayedeye gir 
mek icin de 34,5 liralık teminat makbuz veya mektubu ile 

1730 16-4-934 pazartesi günü saat on beşe kadar Daimi Encüme 

(1389) 

Y eşilköy'de 

-·~-•• 
Universite 

Rektörlüğünden: 
Nisan ve Mayıs aylarında lnkilap Tarihi derslerinin 

ngi günlerde ve kimler tarafından verileceği aşağıya derce· 
miştir. Alakadarlara ilan olunur. (1343) 

Nisan 
1 
2 
7 
8 
9 

10 
12 
14 
15 
16 
21 
22 
23 
24 
26 
28 
29 
30 
Mayıs 
6 
7 

12 
13 
14 
15 
17 
19 
20 
21 
24 
26 
28 
29 

Pazar 
Pazartesi 
Cumartesi 
Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Per§embe 
Cumartesi 
Pazar 
Pazartesi 
Cumartesi 
Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Perşembe 
Cumartesi 
Pazar 
Pazartesi 

Pazar 
Pazartesi 
Cumartesi 
Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Per§embe 
Cumartesi 
Pazar 
Pazartesi 
Per§embe 
Cumartesi 
Pazartesi 
Salı 

Yusuf Kemal Beyfendi 

'' '' '' Hikmet Beyfendi 
'' ,, 

Mahmut Es'at Beyfendi 

'' ,, " Recep Beyfendi 

'' ,, 
Yusuf Kemal Beyfendi 

,, '' ,, 
Hikmet Beyfenlli 

'' ,, 
Mahmut Es'at Beyfendi 

,, '' " Recep Beyfendi 

,, '' 
Yusuf Kemal Beyfendi 

" " " 
Yusuf Kemal Beyfendi 

,, '' '' Hikmet Beyfendi 

,, '' 
Mahmut Es'at Beyfendi 

,, '' " Recep Beyfendi 

'' '' Yusuf Kemal Beyfendi 
,, ,, 

" Recep Beyfendi 

" "' Mahmut E~'at Beyfendi 

" " " 1713 

•ümer Bank Umum Müdürlüğünden 
Kapalı ıarf usulile münakasaya vıı.zedilen Kayseri'de kurula

.ak pamuklu mensucat fabrikası inşaab münakasaıı alakadarların 
·aki olan talebi üzerin• 31 Mart 1934 tarihine tesadüf eden 
·umartesi ıtınn aaat 15 te Aakara'da Banka Umum müdOrlilğün
le icra edilecektir. 

Münakasaya bu gibi anı lr.ııımlan beton arma olan inıaab 
imdiye kadar yaptıkları bn:rnk inıaata kıyasen muvaffakiyetle 
re h11anl1 ıuretle yapabilecekleri Bankaca nbit olan inşaat mil· 
•sseseleri iıtirak edebileceklerdir. 

Münakasa ıartııameıine tevfikan hazırlanacak tekliflerin 31 
if•rt 1934 tarilıine kadar Umum Mlldllrlüie tevdi edilmesi IA· 
:ıındır. 

Proje ve şartnameleri görınak isteyenlerin her gün saat l(}dan 
2 ye kadar Ankara' da Evkaf Apartınıanında Pamuklu mensucat 
ubemize mllracaatları ve proje ve şartnamelerin 100 lira 
.ilinde Umum mlldllrlDğümilıden alınabileceği ilau olunur. 

IST ANBUL BELEDiYESi .... 
• 

Sular idaresinden: 
Su borusu döşeme ameliyesinden dolayı EYOPTE · 

BAHARiYE Caddesinin 31 Mart 1934 cumartesi sabahından 
4 Nisan 934 Çartamba sabahına kadar bütün nakil vasıtalarına 
- kapalı bulunacağı · ilan olunur. (1332) 

1737 1 

• - ne müracaat etmelidirler. (1382) 
=-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- YE~ilKfiY PALAS 

Kendinizi 
bu tehlikeli 
şişkinlikten 

kurtarınız 
• Hem sıhhatınızı kazanacak. 

Hem de. şlk olacaksınız ... 

Şi~manlığın fııızlalığı 1 cihazların 
lnbisah ve ya yerinde bulunmamaları ; 
baş agrıları, sui hazim1 lnkibaz ve zafi..o 
yeti asabiyeye sebebiyet verir ve daha 

• yaşlı 'le yorgun gôrOnGrsG.nüz; Llnia 
aentilrü i cıhazlarınızı esaslı bir suretle 
tabit yerlerinde tutar ve sıhhatınrzın ia
desine hizmet ve gençliğin çev Ht ve 
mütenasip endamınızı muhafaza eder. 

.fyatı 17 T,, lirası· Siyahı~20 T. Lirasıdır. 

T•lep Yul<uıırıdı ( l•tılılıelJ tl,lılnlllı) muıa•ver Na. t3 kalı!og 

..,ıct•rı•• ıtırıdırlllr .. 

Yealn• aatıı "'ahaHt ! ..J. ROUSSEL 
B.O. Tunel meydanı No.12 • lstıkl~I Caddesi No. 385 

PARIS : 166, Soulevord Housımonn 

1 DEVLET DEMfRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 
1 - 20-5-934 tarihinden itibaren idaremize ait İzmit 

iskelesinden geçirilecek etYanın beher yüz kilo ve kesrinden 
12 kuruş ücret alınacakhr. 7-7-1928 tarih ve 41 numaralı ta 
rifenin İzmit iskele ücretlerine ait ahkamı lağvedilmiştir. 

2 - 20-5-1934 tarihinden itibaren Haydarpaşa'da 
nakilden sonra veya sevkedilmek üzere antrepoya konulması 
İstenilecek " Patates, Soğan, her nev'i kuru sebze, Şeker ve 
grupaj eşyası" ndan on gÜn müddetle antrepo ücreti almmı
yacaktır. 

3 - Maden nakliyatına yapılmakta olan 
A - Haydarpaşa, Derince, Mersin ve Samsun'a mü

rettep maden nakliyatına, maden tarifesi üzerinden yüzde 20. 
B - Haydarpaşa ve Derince'ye nakledilecek madenle 

rin Liman ve rıhtım ücret ve resimlerinden yüzde 20. 
C - Mersin veya Derince'ye nakledilecek manyezitlere 

C bareminden yüzde 40. 
Tenzilatlar, 1-3-1935 tarihine kadar temdit edilmiş 

tir. (1386) 

Filistinde T elavivde 26 Nisan 934 tarihinden 26 Mayıs 
1934 tarihine kadar devam et mek üzere açılacak panayıra, 
teşhir İçin gönderilecek emte a ve eşya, hatlarımızda : 

Seyriseri ile nakledilecek ve sınıflarına göre seyrihafif 
ücretine tabi tutulacaktır. 

Sergide satılmayıp iade edilecek emtea ve eşya da, bi
dayeten gönderilen istasyona parasız nakledilecektir. 

Panayıra gönderilecek eşyaya ucuz tarifenin tatbikina 
1-4-934 tarihinden başlanacak ve ıatılamamak dolayısile bu 
eşyanın bidayeten gönderildiği İstasyona parasız iadesi 
25 - 6 - 934 tarihine kadar devam edecektir. Bu 
kolaylıktan istifade etmek isteyen mal sahipleri 
sergi Hey'etinden gönderecekleri eşyanın cins ve miktarını 
gösterir bir vesika alıp etYa ile birlikte istasiyonlara tevdi 
edeceklerdir. 

Sergide satılmıyan emtea ve eşyanın parasız nakli için 
de, evvelce sergiye gönderilmek üzere nakli esnaamda tanzim 
edilip eşya ile birlikte verilen hamule senedile sergi Komisyo 
nundan bu hususta alınacak bir vesikanın istasiyona ibraz ve 
tevdi edilmesi İcau eder. (1385) 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı 

Satınalma Komisyonundanı 
1 - 240 milimetrelik beş adet İşıldak 2-4-934 Pazar

tesi g\ınü saat on dörtte İstanbul Gümrük Muhafaza Başmü
dürlüğü binasındaki Komisyonda pazarlıkla satın alına
caktır. 

2 - İstekliler tasdikli şartnameleri her gün Komis
yondan alabilirler. 

3 - Pazarlığa girecekler malın Komisyonca tasarlan· 
mış tutarının yüzde yedi buçuğu olan 158 liralık vezne mak-
buzu veya teminat mektuplarile gelmeleri. (1364) ~ 

Güzelliğin tımsali 

VEN 0 S' e 
benzemek 

ister misiniz ? ... 

Cilası 

Briyantini 
Sabunu 
Esansı 

Losyonu 

1 Pudrası Kolonyası~ 

Kullanınız: 
VENÜS müstahzaratı 1934 Ame· 
rika, Fransa güzellik enstitü botele· 
rinin ton k"!iflerine göre fevkalide 
fenni bir surette VENÜS laboratu· 
varmuzda ihzar edilmektedir. 

Fiatlerimiz terkiplerimizde mev· 
cut kıymet ve evaafa nazaran çok 
ucuzdur. 

Merkezi : Babçekapı, Hamidiye 
türbesinde 

Evliya Zade Nureddin 
Ecza ve itriyat deposu No. 27 

Şubeoi: Ankara Bankalar caddeşj 
No. 28. (14863) 

-mlii 

OTELi 
BÜTÜN SENE AÇIKTIR 
Birinci sınıf mutbah Her türln 

konforu haiz odalar. 
Telefon: 18 - 86 

(14793)-

HISSEDARANA iLAN 
Milli Bira ve Meşrubat 

Türk Anonim Şirketinden: 
Şirketimizin hisaedaran heyeti umu

miyeıi sureti adiyede 16 Nisan 1934 ta• 
rihine müıadif pazartesi günü saat 15 
te Istanhul'da Birinci Vakıf Hanında 

32-33 numaralı dairede akdi içtima ey
liyeceği hisaedararun nazarı ittilaına ar

zolunur. ltbu heyeti umumiyeye iştirak 
edecek hissedaranın malik olduktan his· 
ae senetlerini nizamnamei eıasimiz ah
kimına tevfikan tarihi içtimadan on gün 
evvel lstanbul'da Birinci Vakıf hanında 
32-33 numaradaki daireye tevdi ederek 
mukaDilinde bir makpuz almaları muk· 
tezidir. 

Ruznamei müzakerat :. 
1 - Meclisi idare ve Murakıp rapor• 

larm.ın okurunası, 

2 - 933 senesine ait bilanço ve kar 
ve zarir he&abatmm okunmaıı ve tas .. 
diki, 

3 - Meclisi idare •e Murakıbın ib-
raaı, 

4 - 934 senHi için Murakıp tayini 
vo tahoisatmm tesbiti, 

S - Nİ2amname mucibince tecdidi i· 
cııbeden Meclisi idare azalanndan iı.iıi-
nin intihabı. (14921). 

iLAN 
Maden kömürü işleri Türk 

Anonim Şirketinden: 
Şirketimizin 1933 hesap senesine ait 22 Mart 1934 tarihinde top

lanan alelade hey'eti umumiye içtinı.aında, hazır bulunan Hissedara
nın hiase senedatı mıktan derecei kafiyede olmadığından içtima yapı
lamamıt ve ikinci defa olarak 22 Nisan 19.34 tarihine müsadif Pazar 
günü saat onda Ankarada Şirketin Merkezı olan Türkiye it Bankası 
binasında akdi tekarrür etmİftir. 

Ruznamei Müzakerat 
1 - 1933 senesine ait Meclisi idare ve mürakip raporlarının liıraat 

ve tasvibi, • 
2 - 1933 senesi bilançosunun ve karu :ı:arar hesabı ,,e fai:ı:i muhassas 

ve hissei menfeat hesaplarının tetkik 'Ye kahulile Meclisi idare· 
nin ve mürakiplerin ibrazı ve tenıettüün sureti tevzii, 

3 - Nizamnamei esaııinin 12 inci maddesi mucibince müddeti hitam 
bulan azaların yerine İntihap icrası 

4 - 1934 senesi mürakiplerinin tayini ' 
5 - 1934 hesap senesi. ~elade hey' eti ~mumıyesine kadar müteber 

olmak üzere Meclısı idare az alanrun hakkı huzurlarile 1934 se
nesi mürakip ücretlerinin tes biti. 

MECLiSi lDARE 

Istan bul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baştaba betinden: 

Haydarpaşa Emrazı Sariye hasta.nesi müstahdemini İ
çin açık milnakasa ile 16 takım elbise ile 16 çift fotinin ihale
si 16 Nisan 934 Pazartesi günü saat ondörtte Galata' da Ka
ra Mustafa Paşa sokağında ls tanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezindeki mubayaa Komisyonunda yapılacağından şart
namelerini görmek İsteyenlerin Merkezimiz Levazım Dairesi 
ile mezkur hastane idaresine müracaatları. (1345) 


