
Ali iktısat şurasının yeni 
teşkilat layihası yakında mec 
lise verilecek. Mimar Sinan 
için büyük ihtifal yapılacak. 
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FIATI 5 KURUŞTUR 

Nafia Vekaletinin 
Halk lehine icraatı 

ANKARA, 25 Mart 

Cümhuriyet eserleri ile yatar. 
Ve bunun içindir ki, Türk cüm -
huriyetinin kökleşmesi için giri -
tilen ikinci on senelik çalışma se
ferberliğinin batında nafia itleri 
mühim bir yer tutmaktadır. Hü
kUınet merkezinde yeni devlet da
ireleri mahallesi kurulurken, dev· 
let makinesinin her bir fubeıi 
daha kudretli ve bugünün ihtiyaç
larına uygun bir teşkilatla mem
leket ve millet işlerini görmeğe 
hazırlanıyor. Önümüzdeki yaz -
dan itibaren peyderpey yeni bi
nalarına yerleşmeğe başlıyacak o
lan vekaletlerin bat koltuğunu it
gal eden millet vekillerinde ha -
kim olan zihniyet budur. Muhte
rem Afyon meb'usu Ali Beyin 
Nafia vekaletine geçtiği günden· 
beri bu vekalette göze çarpan faa
liyet ve icraat ta bunun bir misa
lidir. 

Halk hükumetinin bir ri!.mü 
sıfatile Ali Bey nafiada en başta 
halkın dertleri ile uğraşmak, bu 
işlere salim bir istikamet vermek; 
ve halkı korumak gibi yüksek bir 
gaye ile harekete geçmit bulu -
nuyor. Amme itlerini görmeleri 
için birer imtiyazla kendilerine 
verilen salahiyet ve hakkı sade -
ce öz menfaatleri için kullanan 
bazı tirketler, anlaşılıyor ki bu
gün ve bugünden sonra batı bot 
bırakılmıyacaklar, devlet otorite -
ıını yanıbatlarında kendile.-ini 
mürakabe eder göreceklerdir. Son 
haftaların hadise ve kararları, 
halk lehine böyle mes'ut bir man
zara arzediyor. 

Telefon tirketi abonelerinden 
aldığı fazla paralan iade edecek
tir. Tramvay tirketi mukavele 
hükümlerini tatbik etmediği için 
hem aldığı fazla paraları iadeye, 
hem yapma11nı teahhüt ettiği ye
ni hatlıu kartılığı olarak yük -
aelttiği ücretleri tenzile davel olu
nacaktır. Şirket, 1926 mukavele
sile tesisini teahhüt ettiği yeni 
şebekelerden yalnız Fatih - Edir
nekapı yolunu yapmış ve halktan 
topladığı munzam paradan bele • 
diyeye istimlaklere karşılık olmak 
üzere yüz elli bin lira vermekle 
iktifa etmittir. Şu halde halkın 
senelerdenberi fazla olarak öde
diği milyonlarca liralar şirket ka
sasında birikip durmuştur. Şirke
te soruluyor: 

- T eahhüdünüzü neden yap
madınız? 

Cevap veriyor: 
- Belediye istimlakleri yap • 

madı da ondan! 
Bu, teahhüdünü yapmaya az

metmit bir müessesenin vereceği 
cevap değildir. 

Gene imtiyazlı tirketlerin umu
mi masrafları tetkik olunurken, 
hunların bazılarında fuzuli mas
raflara tesadüf edilmiştir· Devam 
edecek olan tetkikler bu gibi mas
rafların umumi tarifelere tesir 
derecelerini meydana çıkaracak • 
trr. Bir '. çok tirketlerde sırf mu -
ı.yyen phıslar için ihdas olunmuş 
mevkiler için ödenen yüksek pa -
ralar vatandatlara neden yüklen
sin? Açılmıf olan miic<ıdele hal
kı böyle manasız bir yükten de kur-

. taracaktır. 

Komiserlik, her münasebetle 
ifade ettiğimiz gibi bir ıinekür 
olmaktan çıkarılacaktır· lktııat 
vekaletinin komiseri olsun, Nafia 
vekaletinin komiseri olıun; al el -
itlak devletin tirketlerd~ki ko?1i~ 
serleri vazifelerinde ehıl ve ıstı
kametleri müsellem kimseler a
rasından seçilecektir. Nafia ve -
kaleti yeni te9kilatında mürakabe 
iflerine lüzumu kadar ehemmiyet 
verecektir. lıtanbul ve lzmir gi
bi büyük tehirlerde ihdas edile • 
cek olan B(lfkomiserlikler müra • 
kabeyi takviye edecek bir<'r teşek
kül olacaktır. Bir vatandafı, cüz'i 
bir maatla yüksek sermayeli bir 
•irketi veya 'irketleri mürakabeye 
memur etmek gibi; tatbikatta ha
zin tecelliler gösteren usule de her 
halde nihayet verilecektir. 

Mecdi SADRETTlN 

Fethi Bey geldi 
Londra sefirliğine tayin edilen es 

ki Paris sefiri Fethi Bey, dünkü tren
le "1lkaradan fehrimize gelmİ§tİr. 
Fethi Bey, önümüzdeki çartamba gÜ· 
lli.i, yeni vazifeıi batına gidecektir. 
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Nafia yeni bir teşkilat ile 
çalışmaya hazırlanıyor 

Yeni teşkilatın şeklini tespit eden 
bir kanun layihası hazırlandı 

Devlet demiryolları ve limanları me
murlarının vaziyetleri İçin tedbirler 

ANKARA, 25 (Tele
fonla) - Nafia nki.leti 
yeni bir teıkilat kanunu 
layihası hazırlamakta -
dır. Bu tefkilata göre, 
vekaletin demiryollar ve 
limanlar, ıoseler ve köp 
rüler, aular, Nafia fir -
ketleri umum müdürlük
leri ismi altında dört u
mum müdürlüğü olacak
tır. Liyihanın bariz hu· 
ausiyetlerini de, Nafia 
Teki.letinin meıgul ol • 
duğu ve ola.cağı itler 
hakkında vazifelerini 
tarif ·ve tesbit eden bir 
maddenin ili.veai teıkil 
etmektedir. V eki.Jette 
müsteşarlık, hukuk mü • 
ıavirliği, hususi kalem . ' ne§rıyat Te tercüme, ev .. 
rak müdürlükleri gibi 
malUnı k.11nnlardan bat
ka bir muhabere Te bir 

• 

Na/İfl. ııekili Ali Bey 

tarife müıavirliği ihdas edilmektedir. 
Tarife mütavirliği, memleketin iktna
di vahdetine uygun bir t•kkül ola
cak ve bu müıavirlifin ba1ma bir ec-

nebi mütehuaı:s celbolunacaktır. D ..... 
let deıniryollannda tetkikat yapan ve 
bir rapor hazırlayan M. Bell'in tarife 

(Devamı 6 ıncı ııalıücde) 

Arazi vergisi değişiyor 
Hükumet hazırlanmakta olan yeni 
layihayı yakında Meclise verecek 
ANKARA, 25 (Telefonla) - Ma !iye vekileti yeni bir arazi vergisi kanu

nu layihası hazırlamaktadır. 
Malumdur ki bugün arazi vergisi çok eski tarihlerde yapılmış tahrire müs

teniden kıymetler üzerinden alınmakta dır. Diğer bazı resim ve vergilerde ol
duğu gibi, bu eski kıymetler son senele rin rayicine göre tezyit ve altı misline 
iblağ edilerek vergiye esas tutulmuştur. Muhtelü tarihlerde , memleketin mu
ayyen mıntakalarmda kıymetleri azalıp çoğalan yerlerin, hususi tadila.tla kıy
metleri. eski tahrir kıymetlerinden çok mütehalif bir manzara arzetmektedir. 

Bır ka sene evvel meclisten çıkan 1651 numaralı kanuna müsteniden bazı 
kazalarda yapılan tecriıbe tahriri, be yannamelcre istinat gibi mikyasın isa .. 
betsizliği sebebile; beklenen neticeyi vermemiş, diğer cihetten zamanla mem
leketin bazı mmtakalannda arazi kıy metlerinin çok düşmesine mukabil ba
zı mahallerde arazi, bağ, bahçe, bostan gibi yerlerin kıymeti yükselmeğe baş
lamış ve hususile istila veya yangın se beplerile bir çok, yerlerde yeniden vergi 
kayıtlarını tesis zarureti hasıl olmuş tur. 

Bugünün ihtiyaç ve vaziyetine uygun surette hiç olmazsa bazı vilayetler
de arazinin yeni esaslar dahilinde ve ha kiki kıymetleri tayin edilmek suretile 
tahriri halk ve hazine menfaati için zaruri bir tedbir olarak düşünülmüş ve 
yakında Millet Meclisine verilecek yeni layihanın hazırlanmasına bu maksat
la başlanmıştır. 

' - -Anharada resmi daireler mahalle~i nin alacağı sekli gösteren kroki 
(ilk pl.inda saida Adliye Ye solda Temyiz. Adliyenin üatünde İlchaat •e Ziraat 

Temyizin üstünde Nafia llıı.bıat ile Nafianın üstünde: Dahiliye ıaiında Jandarma ku.
mandanlriı solunda Emniyet Umum müdürlüiü. 

Krokide aörülen sütunların üzerine cümburiyet de•rinin mühim tarihleri 1aı:ıla· 
caktır. Dahiliyenin Önü mitine mahalli o lac:ak Ye tat kürsüler bulunacak, •il•yetleri 
temsil eden aütünlar olacak. Arkada müı t•kbel meclis, Baı•eki.let, Hariciye Riyaseti .. 
cümhur binaları. Adliyenin altına Maarif, Temyiz mahkemesi binasının altına ileride Zi· 
raat Vekileti yapılacakbr.) 

Ankara için 7 senelik bir 
planı hazırlandı 

Programın tatbikı için 3,5 milyon 

• 
ımar 

lira sarfına lüzum var 
ANKARA, 25 (Milliyet) - Anka· hazırlamııtır. Müdüriyet, planlajtımıa 

ra İmar müdürlüğil fehir plinının tat· mecaisini yedi seneye bölerek bundan 
bikatına muntazam bir çığır vermek her sene yapılması lazım gelen itleri 

=miakiDsa·di~·~ıe:;~b~ir~p~la~n~la~t~tı~nn~a~~p~rogram~;~ı;::;::~~(~D~e~va~mı~~S~inci sahifede) 

An1<arada toplanan iş Bankası heyeti umumiyeıinden iki intiba: idare mec • 
1iai reisi Mahmut Bey_ içtimaa riya•et ediyor ve hiuedorlar raporu dinliyorlar. 

MİLLİYET L_ 

A 

Sayğı değer okurlarının 

bayramını en derin his
lerile kut/ularken salı, çar
f'l111ba, per,embe günleri 
çıkmayacağını, ne~ir vazi
f e11ini o günlerde Fransızca 
nu11ha11ı olan La Turquie'nin 
ifaya devam edeceğini ar
zeder. 

Ali iktısat şurası 
Yeni teşkilat layihası ya
kında Meclise verilecek 

ANKARA, 25 (Milliyet) - Ali lk
trsat Meclisinin yeni teıkilatma dair ba-
21rlanmrş olan kanun layihası hakkın
da vekaletlerin mütaleaları alnmuıtır. 

Bu mütalealardan iıtifade edilerek 
Jiyiha üzerinde lazım gelen tadiller ya
pılmaktadır. Hükfrmet layihayi önümüz
deki haftalarda Millet Meclisine sev -
kedecektir. Bu layihada ali iktısat mec
lisine yüksek ilrtısat türası ünvanı ve
rilmektedir. 

Başvekil 
İzmire gidiyor 

lzmir gazetelerinin verdiği maIUm.aıa 

för"ı Bqvekil Pata Hz.nin gelecek hafta 
zmıri tereflendirmeleri ihtimali vardır. 

Batvelcile, bu ıeyahatinde dahiliye veki
life lzmir ve civar vilayetler mabusları 
refakat edecektir. Bu ziyaret tahakkuk 
ettiği takdirde Bqvekil Pap. Hz. iz. 
mirde bir hafta kalacaklar ve tetkikatta 
bulunacaklardır. 

Kadınlar kongresi 
-o-

Latife Bekir Hanım 
izahat veriyor 

Bir hafta evvel Ankaraya gitmiı o • 
lan l•tanbul Kadınlar Birliği reisi La

tife Bekir Hanım 
dün sabah febrimi • 
ze dönmiittür. Li • 
tife Bekir Hannn 
dün bir muharriri • 
mize bu ıeyahati 
hakkında dem:ıtir 
ki: "- An.karaya, 
1935 senesi içinde 
lstanbulda topla -
nacak beynelmilel 
kadınlar birliği kon· 
gre<i itlerini bal -
!etmek üzere git -
miftim. Kongrenin 

Lltife Bekir H. toplanması için ha
zırlıklar ilana! e -

dilmittir. Bu husuo için laz11D gelen 
tahsisat ta temin edildi. 

Konıgre Yıldız sarayında toplana • 
caktır. Kongreye dünyanın her tara • 
Enıdan bir çok kıodın heyetler gelecek -
tir. Kongrenin mayıs ayı içinde toplan
aıası muhtemeldir.,. 

Nafia Vekaleti 
-·-

Tramvay şirketine yeni 
bir emir verdi 

Nafia vd<aleti tramvay ıirketine ye
ni ve mühim bir emir tebliğ ehniştir. 
Bu emirde traınvay arabalarına fazla 
yolcu alınarak izdihama ve halkın rahat
ıız olmasına meydan verilmemesi bil • 
dirilnıiıtir. 

Tramvaylara, arabalann istiapları de
recesinde yolcu alınacaktır. Şirket, 
hUkiımetin bu emrini yol memur ve mü 
fettiılerine tebliğ etmiıtir. 

Şirket a}'l'ıca arabalara da itanlar 
yapı,tırmııtır. 

------~,·-----~~ 

Italyada 
Yeni meb'usan meclisi 

intihabatı başladı 
ROMA, 25 (A.A.) - intihabat çcılı 

ima ıünnüftür. Bu 90D günlerde, 11· 
mumi meydanlarda ve fatirt fmrMınm 
mahalle ocaklannda uk sık tıoplantıl• ı 

olmıqtur. ı 
Nazırlar, eyaletleri dolaıarak nutalr

Jar irat etmiılerdir. 
intihabat , daha ziyade reyim ma

hiyetini arzetmiıtir. Rey puslalann
da yalnrz: Evet, hayır .. yazılıdır. Zira, 
arzolunan intihap listesinde, büyüll fa- ı 
fİSt mecliısi tarafından namzetlikleri 
tesbit edilmit bulunan 400 mebusun 
imıi vardır. 

Bugün intihabı hitam bulacak olan 
aıeclis , yerinde kalıp kalmıyacağıru ..., 
kalmadığı takdirde korporatif bir mec
lise terlci mevki edip etmiyeceğini ken
di kararlaıtıracaktır. 

ROMA, 25 (A.A.) - ltalyada bu
gün mebus intihabı yapılmaktadır. So
kaklar son derece kalabalıktır. 

Pek çok kimıeler rey vermek hakkın
dan ntifade ediyorlar. Müntehipler u
mumen kara eömlek veya üniforma giy 
mişlerdir. Şehir civarmda türküler 
çağıran genç faşistlerle dolu süslü kam
yonlar yollarda gidip gelmektedir. 

M. Mu...,lini bu sabah, vali ve be
lediye reisi ile birlikte polis meyda
nına giderek, ll!ndığa rcıy atnufbr. 
Halk, baıvekili alkıılamııtnt 

Geçen gün Berlin sokak
larında patlayan bombanın 
siyasi bir suikast fikrile atıl
dığı anlaşılmaktadır. 

Tel.• {Müdür: 24318. Ya:ıı itleri müdürü: 24319, 
idare •• Matbaa : 24310. 

Yunan ba11ramı 

Yunan Cümhuriyetinin 
onuncu yıldönümü 

Bütün Yunanistanda üç gün muazzam 
tezahürat, şenlikler yapılıyor 
Dün Yunani•tanın milli bayramı idi. On aene eııı>el Yunanlılar 

krallığı deııirmifler ııe yerine halkın ve hakkın rejimi olan Cümhuri• 
.,eti idareyi kurmuılardı. Bütün Y unaniatan fİmdi üç gün onuncu yıl

dönü-,,ünü muazam tezahüratla tesit edecektir. Bu müno f'betle ıunu 
gö.zönünde tutalım ki Yunanistanın son Cümhuriyet tarihi Türkiyenin 
':ümhuriyet tarihile berober doğmuş ııe beraber büyümüıtür. Ve he
men iki dost memleket biribiri arka.sına Cümhuriyetin onuncu yıldönü
münü kutlulamışlardır. Bundan dolayı tarihten alacağımız; büyük bir 
ibret dersi ııardır: l ki memleket •altanat ııe krallık idareleri zamanın
da hemen daima biribirlerile hali ihtilôlta ııe münaz;aada oldukları 
halde Türkiye ile Yunanistan arasındaki münasebat ancak Cümhuri
yet idarelerinden aldıkları feyiz sayesinde inkiıaf edebilmif ve yalnız; 
eaki huausiyetlerin izalesile kalmamış, büsbütün dostane bir şekil al
mıştır. Bu müddet zarfında iki memleket ara.sındaki temaslar ııe dost
luklar gerek siyasi, gerek içtimai ve gerek iktısadi sahada artmlf iki 
nemleketin ricali devleti sanki kendi yurtlarında dolaşıyormuş 'gibi 
büyük bir huzur ııe emniyetle mütekabil ziyaretler yapmıılardır. Ne 
garip bir tesadüftür ki gene soltanat ve krallık idarelerinin bize düş
man olarak tanıttığı ııe sevkettiği çok mühim Yunan ricali hükiımeta 
nin ııe devletinin Cümhuriyet devirlerinde bize fıakiki dost olarak te
veccüh ettikelrini, kırmak istedikleri itala yalnız do&tô.ne değil ayni za .. 
manda kardeşan-; el uz.attıklannı gördük. Geçen •ene zarfında yapı
lan Entente cordıale bunun en bariz delili değil midir? Yunani•tanda 
Cj!mhuriyet devri bazı kimulerin fQhıi husumetlerine bütün milleti 
ra?.'etmekten kurtarmıı, o ıahulan milletin ar"u•una bağlamııtır. Bu 
n~ncue~tle ç~k .yafa~n doatumu:J< alan Yunanistanda bunu görmekten 
muteuellıt se11ı~etm~ı burada alenen söyliyebiliriz. Nihayet furaaını 
da beyan edelım kı; biz Cümhuriyetçiyiz;. Cümhuriyet rejiminin dün
Y'!~a ".ö~leımeııi'!i iateye'! bir milleti,.. Bunu Yunaniatanda görmek te 
bı~ ıç.ın prensıp noktaı .. na.z:aT!ndan ayrıca memnuniyeti mucip bir 
haduedır. Da~ Y~an ~amhurıyetinin onuncu yıldönümünü tebrik 
e,der oe bu Cumhurıyetın. Yunan medeniyetinüı mazisi Jıadar u"uıı ııe 
c.evamlı olmasını temmnı ederi.. 

• • • Bayram Nasıl Geçiyor? 
'ATINA, 25 (Milliyet) - Bu aabah 

'Atina ahalisi top aealeri ve borazan 
aeslerile uyandı. Çiinlıü bugün Yuna
nistanda Ciim.huriyet ilhunın onuncu 
yıldönümü idi. Bayram "*f"tıclilen 
program mucibince daha dünden bat 
lamııtı. Bütün Yunaniatan timdi ayak 
tadır ve Cümhuriyeti teait etmekte • 
dir. Evveli. Metropolitane kliseaindo 
yapılan dua ile merasime ba§landı. 
Bu merasimde Metropolidin ve Sen 
Sinoclun buzurile dualar okundu. 
Duada Reisicümhur, hükumet erkanı, 
meclis reisleri, fırka liderleri Atinada 
bAulunan mebu1an ve i.yan azası, siya
•• ve a.akeri makamlar rüesası, Oni -
venite profesörleri, sefirler, muhtelif 
te§kili.tın heyeti murabbaaalan ve bir 
çok resmi zevat ha..z:U" bulunuyorlar • 
dı. 

Duadan sonra resıni zevat tarafından 
meçhul askere çelenkler konclu ve mütea
kiben resmi geçit baıladı. Resmi geçite 
Atinada mevcut bütün piyade, topçu, sü
vari kuvvetleri İ§lİrak etmiıti. Bu eınıı
da Yunan tayyareleri ve bet tayyareden 

Muhtelit Mübadele komisyonunda 
dün Türle • Yanan bayrakları bir ara

da dalgalanıyordu. 

mürekkep Türk bava filosu Atinanın ÜS• 
tünde alçaktan uçuyordu. Asker kuv
''etlerini askeriye ve bahriye mektepler 
talebeleri, talebe tetkilitleri. mekatibi a
liye talebeleri, orta mektepler, harp ma-

(Devamı 6 ıncı sahüede) 

Dil seferberliği bütün hı
zıyla devam etmektedir 

Cemiyet 4 anahat üzerinde çalışıyor 
Tarama dergisinin ilk formaları basıl
ma ya başlandı, yakında dağıtılacak 
Türk Dili Tetkik Ceını 

yeti umumi katibi ibra -
binı Necmi Bey, tehrimiz 
de Devlet matbaasında ' 
bıuılmakta olan tarama 
dersiai jşleri ile mefgul 
olmaktadır. Dün bir mu-

r. I>. T. t.: . 

harririmiz lbrahiın Nec-
mi Beyle göriifmüı ve 
cemiyetin mesa.iai hak .. 
kmda maliimat istemiş -
tir. Aldığımız maJUmata 
ıtôre: Türk Dili Tetkik 
Cemiyeti çalıtmalarını 
düzgün olarak n aıkı aı 
kıya ileri götürmektedir. 
Cemiyetin 1934 • 1935 
çalıpna programında 
bqlı olarak dört nokta 
vardU'. 

Bunlann birincisi ta
rama dergisi, ikinciai kar 
~ıbldar kılavuzu, üçün -
cüıü derleme dergisi., 
~ördüncüaü de mektep 
denleri ilk ıstılah liste· 
sidir. Bu dört ana hede-

Oamanlıcadan Turkçe.ye SOz Kar,ıllklan 

TARAMA DERGİSİ 

fe wöre ileri yürümek ü
zere tedbirler alınmıı ve Tab'ına ba§lanan tarama dergisinin kapağı .• 

çalııma yolları belirtilmiıtir. 1 - Ta
rama dergisi, hazırlanm.ıı, Devlet mat 
baasmda basdmağa da baılanmı§hr. 
Tarama dergisinin tam adı (Osmanlı
cadan türkçeye söz kal'lılıkları tara
ma dergisi) dir. Bu dergide dilimiz -
ele kullanılan yabancı sözlerin Öz türk 
çe karfılıkları gösterilmektedir. Blı 
karşılıktan toplamak için geçen yaz 
Univresitede muallimlerden bir grup, 
çalıaşrak cemiyetin elinde bulunan 
126 bin halk ağzından toplanmıt der 
le111.e fitini tare-.mı~, bundan başka yer 
li ve yabancı 150 kadar lugat ve ki -
tap ta taranılmıqır. Dergi bütün bu 
kaynaklardan ırelen karıılıklan ıö&te 

recektir. Bu karıılıklar arasında seç -
me yapmıyacaktır. 

Kar,ılık klavıızu 
2 - Tarama dergisinde çıkan kar 

ırlıklar, edipler, muharrirler, mual .. 
limler ve diğer mütehassıslar tara -
fından görüldükten &0nra kaqılık 
seçme i~ine ba~Ianacak ve bu defn di 
limizde çok kullanılan yabanoeı &Özle 
rin kat'i türkçe k8rşrlıklnrı konu!a -
caktır. Bu karplıldar (Osmanlıcadan 
türkçeye karşılıklar kılavuzu) adiyle 
basılacaktır. 

Derleme dergisi 
3 - Derleme dergiıi basılmakta 

1 Dev3mı 5 inci sahifede}.. 

•• 
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Tarihten Parçalar: 12 HAR i-Ci HABERLER 
ÇANAK~,~~R~K~,M M. Doumergue'in nutku 

. ~ ~ ..... · ', , . 

Periskobun 20 kadem ötesinde Başvekil f ransada yapıla-
büyük bir magn! cak ıslahatı anlatıyor 

Almangada patlıgan bombalar 
Bombaların 

maksadile 

. ,., 
sıyası bir. suikast 

anlaşıldı 
5 Haziranda ''Port Main" mo

törüne arız olan bir sakatlık ve 
mutavassıt faftin çatlaması dola
yısiyle tahtelbahirn avdeti muva
fık görülmüf. Nasmith 7 Haziran 
tarih ' nde avdet yolunu tutmu;. 
Mare civarında demir üzerinde 
bir nakliye gemisi görmüş. Tahtel 
bahirde daha iki torpil v:ırmıf. Sa 
hile düfmek tehlikes · ni göze aldı
ı-arak ı:akıt gemisini Nareyi dolat 
mış. Nakliye ı;emisini torp!lleyip 
batırdıktan sonra, Boğazın altın
dan yo!una devam etmiş. 

Nasmith, K :litülbahiri dolatır 
dolasmaz geminin gidifinde gayri 
tabi( bir hal gördüğünü söyliyor. 
Kendisi bunu suyun kesafetin"n 
cleğiıımesine atfetmiş. 

Bir saat sonra sanki tahtelba
hir karaya çarpıyormuf gibi bir 
gürültü iitmiş. Fakat Naımith su
yun derinli;;inde karaya çarpma
nın mümkün olmıyacağını biidi
ğinden gürü'tünün sebebini tah
kik için 20 kadem irtifaa yüksel
nis ve periakopun 20 kadem ileri
sin0de büyük bir mayen görmi'
Bunun üzerine bir saat daha 30 ka 
dem derini kten yoluna devam et
mis. Kumkale haricine çıktıktan 
so~ra gemiye tam yol vermif. 

Naamith'e Viktorya nişanı 
Amiral o gece Bahriye nezare

tine telgraf çekerek Nasmith'e 
Viktorya aal"p nitanı verilmesi i
; in isminin krala arzını istedi. E
ğer nezaret bu talebini isaf etme
diği takdirde Sir lan Gel ;bolu or
<lusu namına krala bizzat telgraf 
çekerek Nasmith'e nişan verilmesi 
nı istirham edeceğini söyledi. 

> ... 
25 Haz'ran 1915 tarihinde öğ. 

leden sonra pek tatlı bir zaman ge 
çirdik. 

Bunu o zaman yazdığım bir 
mektupta ,.öyle tasvir ediyorum: 

" Amiral, erkanı harbiyeye men· 
sup bazı zabitan, b'r de ben, bir 
muhribe binerek Anzac sahiline 
gittik. Sahile yakl~tığmıız zaman 
üzerimize ate' açıldı. Sahilde her
kes bize bakıyordu. Türkler dai
ma yeni gelenleri böyle istikbal 
ederler; fakat bu sefer yalnız bir 
.,;aç tüfek aleti ile iktifa ettiler. 

"Brighton" sahilinde karaya 
cıktııar. Yüz kadar asker denizde 
banyo yapıyordu. Hepsi de anala 
rından doğdukları kıyafette idi
ler! Düfmanı tarassut için gözcü 
ler koymu,lardı. ilk kurtun atılın 
ca. demal bir ıslık çalıyor, bunun 
üzerine herkes ko,arak sipere ka 
çı,ıyordu. Hiç bir teye zerre k• 
dar ehemmiyet vermiyorlar, n~ 
!erini hiç bozmıyorlardı. Mermiler 
diitmeğe başladı mı etraftan kah 
kabalar yükseliyordu. 

"Bir gün evvel bir mermi dört 

1 
kitiyi öldürmüş, 4 kişiyi yarala 
mıştı. Fakat kimsenin aldırdığı 
yoktu. 

"Karaya çıktığımız zaman, bir 
saat evvel 5 pusluk bir merminin 
bir mavnada çaprazvari açtığı de 
likleri gösterdi!er. 

"Jeneral Birdwood o sabah de 
nizde banyo yapıy~rmuş. O civar
da yıkanan askerler arasına bir 
mermi düşmüş. 

"Hazan mermiler hendeklere 
düşer. Geçen gün bir mermi böyle 
bir hendeğe düşmü,. Hendeğin i
ç" nde bir kaç asker varını~. Mer
minin infilak kabiliyeti pek fazla 
yükselmiş. Birbiri arkası sıra hen
dekten adamlar dıfarı çıkını,. Et
raftan yüksek kahkahalar kurtu
lanları tebrik etmif. Hendeğ:n i
çinde bir iki kifinin ölüp yaralan
dığına kimse ehemmiyet verme-. " mı' . 

Yeraltı seferlerde tenezzüh 
Jeneral Birdwood b"zi kartıla

dı ve bize her yeri gezdirdi. Bu ge 
zinti dört saat •ıürdü. Dünyada hiç 
bir tey, hatta zehirli gaz bile (par 
mağrnızı tahtaya vurunuz!) onla
rı yollarından çeviremez. Burası 
cidden görülecek b'r yer. Tepeler 
de taraf taraf siperler, tüneller a
çılını,. Bu cidden harikulade bir 
i,. Dütünün ki, yer altında en ata 
ğı bir mil mesafe katettik. 

Bir sefer bir tünelden gidiyor
duk. Orada b"ze bir de delik gös
terdiler. Birer birer batıınızı bu 
delikten çıkarıp baktık. Burası bir 
buğday tarlasının ortası idi. Ayni 
zamanda dü,mana da pek yakın
dı. 

Siperlerde periskop anbarları var 
Asker o kadar dikkatsiz davra 

nıyor ki, son derece mahfuz olan 
bu siperlerde bile her gün zayiat 
veriyorlar. Hazan aynaya kurtun 
isabet ediyor, ayna parçalanıyor; 
bir çok kimseler de bu .suretle cam 
kırıklariyle yaralanıyorlar. 

Avusturya ve yeni Zeland krta 
atı Birdwood'u teviyorlar. Jeneral 
daima siperlerde bulunuyor ve her 
kese söyliyecek bir söz buluyor. 
Siperler gayet temiz ve güzel· 
Bunları yaparlarken öyle kurnaz
ca ~yler dütünmütler ki... Bu si
perlerden daha temiz bir siper ta
savvur etmek imkansızdır. 

Bu ziyaret benim için çok bot 
bir "Sürpriz" oldu! 

Y ann tepesinde iatihhıim 
Duvarlarda bir takım levhalar 

var. Mesela: 
"Her feyi yerine koyun, her 9e 

yin bir yeri var" gibi. 
Etrafta yiyecek kırıntısı, siga· 

ra izmaridi gibi bir feY görmedik. 
Bu intizam üzerinde pek büyük 
bir tesir yaptı. 

-Bitmedi-

Rontken kurbanı doktorumuzun 
• 

cenazesı dün kaldırıldı 
Erzurum haatahanesi rontken mü

tehauısı iken va.xifesi ba,mda kan • 
•ere tutularak ve Avrupad .. yapılan 
ameliyatı nıütea.kıp -:c~at eden Dr. 
binbaıı Necmettin Haydar Beyin ce· 
nazeıi meraıimle dün !<u.ldınlmııt:r: 

atıldığı 

M. Doumergue: "Eğer birleşirsek mut BERLIN, 25. A.A.-_ Ha~as Ajansı muhabirinden: Geçen per -
şembe günü vukubulan su ka&tın herhalde siyasi sahsiyctlerden biri a· 
leyhine matuf olduğu ve M. Oliver'in s;;/ bir tesadüf eseri olarak yara· 
landığı anlaşılmaktadır. Zabıta bu suikastin •ebepleri ve safahatı hak
kında maliimattar görünüyor. işin garibi matbuat, bu ıu·kast faillerinitı 
komünist mahalüine mensubiyetlerine dair en ulak bir telmihte dahi 
bulunmamıstır. Dolaşan şayialara nazaran, M. Ernst'in en yakinlerinden 
b'r zat, tevkil edilmiştir. Suiktutin M. Ernıt'i istihdaf etmiş olması muh 
temeldir .. Zabıta, faillerin meydana çıkarılması için 30,000 mark mü • 
kôlat vadetmiştir •. 

laka muvaffak oluruz,, diyor 
P ARiS, 25. A.A. - Başvekil M. Du

mergue dün akl'UD, radyo ile tamim edi
len bir nutuk irat ebnlştir, Fransa mille
tine hitap eden baıvdcil, kendisinin Fran
saya ve Ciimhuriyete 40 sene hizmet et
ti1.&"tcn sonra huzur ve istirahat emelin
de bulunduğu halde, reisicümhur ile fır
ka reisleri kendisine dahili bir harp 
patlamak üzere olduğunu söyledikleri 
için in:rivagiLluru terke mecbur kaldığı
nı beyan etmiıtir. 

M. Doumergue hemen, alelacele Pa
riı'e koştuğunu, bütün fırkalardan sami
mane istiane ederek başvekaleti 1: •bul 
eylediğini ve ancak her fırkanın k • >me
dcde temsil edilmesinin kendi yedi ik
tidarından hariç bir keyfiyet olduğunu 
ilav.- etmiıtir. 

HükUmetin vazif~si geniı ve çetindir. 
Bu meyanda, fazla teheyyÜoe kapıbruı 
ihtirasları teıkin, ihtiyata121ıklan ve ce
zadan masun kalmaları dürust, namus
kar ve manen sihatli olan milleti hakkiy
le izap eden suçluları ıiddetle tecziyesi 
vardır. 

Adalet ve manevi tasfiye emrinde 
ihtiyar olunan hareket devam etmekte
dir ve bilamerhamet devam edecektir. 
Hükumetin daha pek çok görüleeek itle
ri vardır ki bunları muvaffakiyetle ba
şarmak, muhitin İyice taafiyesine bağ
lıdır. 

Fransada parlamanttt rejimin sela
meti, dahilde nizamın ve otoritenin mut
laka ve süratle iadesini ve bu rejime ha
kim olacak kanunların islahıru, metod
Jann değİJineıİni ve inzibatm tesisini İs• 
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tilzam etmektedir. 1 
Bundan önce İle, diğer bir vazife da

ha vardır : gelecek bütçenin müvazeneıri
ni temin için 1934 bütçesi sağlam esas
llll'a dayanmalıdır. Fransız vaziyeti ma• 
liyesinin dahilde ve hariçte heri.ese bü
~ bir itimat telkin etmesi zaruridir. 
Frangın kıymetine halel gelmemelidir. 
Fransız milletinin, bazılarınm iıtihzalan
m mücip olan ve fakat çok kıymetli bir 
meziyet olduğu ıüphe götürmiyen tasar
ruf meziyetini idame için franga doku
nulmamalıdır. 

Devlet bütçesinde olduğu gibi, aile 
bütçeaiode dahi masraf, hiçbir zaman i
radı tecavüz etmemelidir. 

Yeni vergiler ihdas etmek, Franaada 
mümkün olmıyan bir keyfi1ettir. Bilii.
lciı, zaman müsait oldukta, fimdiki ver
gileri ha.fiiletmek muvafık olacalclır. 

Devlet, murJlannı kıomab, suüı • 

Staviskinin 
Cesedi Pariste 

Dolandırıcının cese
dinde yeniden 

otopsi yapılacak •• 
PARIS, 25. A.A. - Şamonilu'de gö

mülü bulunduğu mezardan çıkarılan Sta· 
viskinin cesedi, bu sabah Paris'e getiril· 
mittir. 
• Meıhur dolandırıcının tabutu, Cenev
reden gelen ıürat treninin batmdaki Ya• 
gona konmuı ve oradan indirilip, bir da· 
ha fethimeyt ımıeliyeıine tabi tutulmak 
üzere, kamyonla hhbi adli müessesine 
ıevkolunmuıtur. 

Bir tevkil müzekkeresi 
PARIS, 25 .A.A.- 1 Martta, müddei 

umuminin huzurunda, polis müfettiti M. 
Boniye Staviskinin çek koçanlannı teYdi 
eden ve haddizatında tehlikeli bir haydut 
olan "ak saçlı adam" lakabiyle maruf 
Heno aleyhine bir tevkif müzekkeresi is
dar olunmuıtur. 

Merkum, yanm saat evvel evinden kay 
bclduğu cihetle, zabıta kendisini yakalıya 
mamııtır. 

Sabık bir ceneral ordudan 
tardolundu 

PARIS, 25. A.A. - Staviıkinin ıirket· 
!erinden birinde mecliai idare azalığında 
bulunduğu için dolandırıcılıkla mahkum 
edilınit olan sabık ~'neral Bar~i dö Fur
ton, harbiye nazırı tarafından ordu kad
·oaundan tardedilıniıtir. 

Bulunan mücevherat 
PARIS, 25. A.A. - Fransız zabita•ı, 

Londramn rehin mukabilinde ödünç pa· 
ra veren bir müeıseseıinde, Staviıki ta• 
rafından Bayon belediye tasarruf sandı
ğından çıkanlmıı birkaç milyon frank 
kıymetinde mücevherat bulmuıtur. 

Staviski'nin hempalan bu mücevhet'
lero mukabil, müteaddit defalarda ve has
seten 8 ıubat tarihinde Romanyino'nun 
Londra seyahati esna11nda 60(),.00() frank 
para alımılardır. 

Emniyeti umumiye, bu mücevheratın, 
Fransızlar tarafından ve Fran'8da itlen• 
mit bir cürme tealluku dolayııiyle, iotir
dadı timdilik gayrimümkün olduğunu 
beyan etmektedir. Bunun için diplomatik 
te§Cb üsat icrası iktiaa ediyorsa da, ne
tice herhalde fiipheli görühnektedir. 

timalleri, ilii.vei memunyetleri, masraflı 
devairi kaldırmalı, resmi devairin çok 
kalabalık olan kadrolarını tenkis etmeli 
ve masraf bütçesinin ıair fasıllarında 
da tenkihat yapmahdrr. 

Bu kabil ıslahat kartuında tereddüt 
etmek, memleketi felakete sürüklemek 
olur. 

M. Doumergue, bu söz1erinin, mem
lekete k~ı olduğu derin aşktan ve hür
riyet rejimine olan ıneri>utiyetinden mü! 
hem bulunduğunu ve ikbal ve .iktidar 
hevesinden azade olduğu cihetle hu • 
susi hiç bir menfaat gözetmediğini be
yan ebniştir. 

Hakikat zannettiği ıeyleri daim; 

Muallimlerin vekalet maaşları 
'ANKARA,25. (Telefonla)- Maarif vekaleti muallimlerin veka 

let maaşları hakkında b:r liiyiha hazırlamaktadır. 

Maliye memurları arasında 
ANKARA, 25 (Telefonla) - Muğla defterdarlığına /zmir viltiye-

1 

n varidat müdürü Aziz Bey, Blecik merkez malmüdürü /brahim Bey 
Kırşehir merkez mal müdürlüğüne, lstanbul Taksim maliye :şubesi tahsil 
başmemuru Kadri Bey Üsküdar mıntakaıı tahsil başmemurluğuna, Si
rvri kazası malmüdürü Hayrettin Bey Bor kazası malmü~ürlüğüne /,. 
tanbul Yenicami şubesi muamele vergisi memuru Fetidun Bey Süivri 
kazası tahakkuk başmemurluğuna, lstanbul Küçükpazar tahsil memuru 
Abdulalh Bey Vsküdar mıntaktuı tahakkuk başmemurluğuna, Beyaut 
vilayeti idarei hususiye müdürü Abdullah B.Siirt merkez malmüdürlüğü 
ne, Kütahya viliiyeti sabık hususi idareler müdürü Fevzi Bey T osyo 
n'ıalmüdürlüğüne tayin edilmişlerdir. Turguteli malmüdürü Hayri Bey 
de Vekalet emrine alınmıştır. 

Franaa BQ§Vekili M. Doumergue 

ıöylemekten çekinmiyeeeğini ili.ve eden 
M. Doumergue, Fransız milletini, 1914 
te Marn zaferini temin eden ayni vah
det ve hıi<a ihtiliflarmdan a:rni suret
te feragat içerisinde, mali kallanma mu· 
cizesini ifa husmunda kendisine yar
dıma davet etmiılİT. . 

Batyekil, hitııhesine ıu t<;zlerle nı· 
hayet vermiıtir: 

"Eğer birleıirııek, elbet muvaffaılc 
oluruz. 

Bizi gözetlemekte olan cihan, Fran
samn kendi kendini bir kere daha kur
tardığını görecektir . ., 

Silahsızlanma 
Meselesi etrafında 
Cemiyeti akvam Fransa 
muhtırasından memnun 

CENEVRE, 25. A.A. - Havas muhe
biri•den : Akvam cemiyeti mehafili, 
Fransa bi,ıl<iimetinin silahları bırakmağa 
dair olan lngiliz muhtırasma Yerdiği ce
vabı dostane bir surette karıılamıılar 
ve Franaanm birçok devletle.- tarafınd~n 
müdafaa edilen esas prensiplerine sadıL. 
kaldığım görmekten mütevellit sevinçle
rini gizlememiılerdir. 

Ayni mehafil, konferans bürosunun, 
evvelden takarrür ettiği gibi, 10 nisanda 
toplanacağını ve Franıanın teklif eyledi
ği veçhile heyeti uınumiyeyi mühim ka· 
rarlar aldıracak bir vaziyet karıısında bı· 
rakacağmı tahmin eylemektedirlcr. 

P ARiS, 25. A.A. - Mesul m~h~il, em 
niyte meselesine dair Pariı'e hıç bır in~ 
giliz notası verilmediğini, fak~ oLndra 
büyük elçisi M, Korben'in, lngilter~ ha· 
riciye nezaretine Fransamn noktau ~
zarmı bildinnit olduğunu söylemektedtr· 
ler. . .. d 

Noktai nazarlar henüz bırbınn en u-
zak bulunduğu cihetle, keyfiyet, mun
kereden ziyade alelade mükalemelcrden 
ibaret addedilebilir. 

Bu mükalemeler, hasseten, mulasav· 
ver silii.hları sililıları bırakma muahedesi
nin icra teminatı Üzerinde cereyan et~ 
mektedir zannolunuyor. 

Bulgaristan da 
Edirne işgalinin yıldönü· 

münde yapılacak merasım 
SOFY A, 25 (A.A.) - Bulgar a • 

jantı bildiriyor: 1913 le Edirne itga -
linin yıldönümü münaıehetile yakında 
yapılacak 'enlikler etrafında gazeteler 
eski aakerler cemiyetinin bir beyan· 
namesini neıretmektedirler. 

Macarlar Bulgarlara galip 
SOFY A, 25 ( A.A.) - Macaristan ve Bulgaristan milli takım/an 

arasındaki futbol müsabakasında Macar takımı 1·4 galip gelmiştir. Bi 
rinci devre nihayetinde vaziyet 1 • 1 icll. 

Hindistan da --Dört memur rovelvcrle 
tehdit edilerek azledildi 

KALKUTA 25. A.A. - Nepal ordu
su bat kumandanı ile,baıvekilin uzaktan 
akrabası bulunan dört büyük memur, 
dün saraya çağrdınıılar ve orada rövel
verle tehditedilerek, vazifelerinden azlo
lunduklarım tebellüğ etmiılerdir. 

8&J kwnandanla, bü dört büyÜk me
murd&'n biri, ıenelerdenberi ayni ailenin 
erkii.ru tarafından inal edilmekte olan 
baıvekil.in makamını ele geçirmek Üzere 
gizli t.,..,bbüste bulunmuş olmakla müt
tehimdirler. 

---o--

Mütecavizin tarifi 
MOSKOVA, 25 (A.A.) - Türki

ye maslahatgüzan Mehmet Ali Tev
fik Bey, mütecavizin tarifi hakkında 
Londrada imza edilmit olan mukave· 
leluin musaddak suretlerini dün Ha 
riciye kom.ia.erli.iine tevdi etmittir. 

Bursada maçlar 
ANKARA. 25 (Telefonla) - Anka

ra gençler birliği spor ldübü birinci ta
knnı iki maç yapmak. ~ere ba ak~am 
Bursaya hareket etmıftır. 

Fransa • İtalya 
ROMA, 25. A.A. - M. Muıolini. 

dünkü gün, Fransa büyijk elçili M. dö 
Şanbrön'ü kabul etınİ§tİr. , 

.Filipin --Amerika bu adalano 
istiklalini tanıdı 

VAŞiNGTON, 25 .A.A. - Reiıicüm
hur M. Roosvelt, Filipin adalarmm is
tiklalini tasdik eden kanunu imzalamıt
lu. 

MANILLA, 25. A.A. - Filipin adala 
rı istiklalinin Amerika reisicümhuru tara 
fından tasdikini kutlulamak için klise 
çanlan ile fabrika düdükleri saatle~ce 
5alınınıftır. 

Parlamento, istiklil kanununu taıdik 
için niaan içerisinde toplanacaktrr. 

Kadim insanın ta§laımış 
bacağı 

TAŞKENT, 25. A.A. - Çelelcin gö
lünde kadim inaarun tehaccür etmiı ba
cak kramı bulunmuttur. Bacağın büyijk 
çü11eli bir adama ait olduğu görülmüt
t~r. Sovyet Rus1a iliın akademisi bu ke 
ıiften haberdar edilmiıtir. 

Moskovada Çekoslovak 
talebesi 

MOSKOVA, 25. A.A. - Profesör 
Resniçek'i!' idaresinde bir Çekoslovak ta 
lehe ve profesör heyeti Moskova1a gel
miıtir, heyet Jehri, müzeleri amele ku· 
lüpleri, sinai müesseseleri ve tiyatrolan 
ziyaret edecek ve 28 martta Sovyet Rua
yarun büyijk sanayi merkezlerine gido-
cektir. 

Bir vesika daha: 
1. ~) r-: 

" 
' \ ' ,, " ~ if"' 

' r. ....) 
.,.. .. • r!- .. r c.o· P.fl> .. .J ''- • .,,, 

·;r;;..ı ., ·Y. "'!'-» ·-

Birkaç gÜn evvel Almanyadan g~tırı 
len merhum.un cenazeı1 Gii.."'TlÜfauyu 
hastahanesinde bulunuyordu. Dün aa 
bah saat 10 30 da cenazesi haataho. -

1 
n den merhumun vaıiyeti ~ucibince 
11~ 1 f ~rkada,larile tıbbiyelilerin elle
ri üıtü.ade kaldmlmıthr. Cenaze ala -
yı tu ıekilde tertip edil~iıti: O_ı;ıde 
kolordu muzikaaı, askerı tıp fakulte 
ıi talebeıi, çelenkleri taşıyanlar, ve 
Türk bayrağına ıantmış merhumun 
tabutu, bunı.n arka.sın?• Gülhane a.a
lteri tatbika talebelerı ve Tıp Talebe 
Cemiyeti, nırrhumun doıtlan, akraba 
lıın vardı. Alayın ıağ ve solunda. as •• 
kcr bulunnı <.t:> idi. Cenaze l•~.kla! 
caddesini takiben Galatasaray ısesı 

önüne kadar eller üstünde getirilmi, 
ve burada belediye tarafından gön • 
derilen _cenaze arabasına konulmıq -
tur. Boga2keaen yolile Tophaneye ini 
lereJ.: Beıikta,, Yahya Efendi kabria
tanma gidilmif ve \'aaiyeti mucibince 
oraya defnedilmiıtir. Merhumun ce • 
naze namazı, bundan 9 ay eYVel ve _ 
fat ettiği Alman,yada aefaret imanıı 
tarafından kılınarak cesedi o zaman 
tahnit edildiğinden ikinci bir namaz 
kılınmamııtır. Kabri batında Gümüı
suyu baatahanesi operatörü Sırrı, Tıp 
fakülteıi teırihi marazi muallimi İh
san Şevket, aıkeri tıp talebesi namı
na Hayri ve merhhumun küçük bira
deri izzettin Beyler birer nutuk söyle 
mİ~ler, merhumun meziyetlerini s:ı.y -
mrılar, vazifeye ait merbutiyetini, nj .. 
h~yet bu uğurda canını bile Yerdiği
nı anlatmıılardır. Gözyaılan içinde 
mezardan aynlınm..ııtır. 

Viyanada büyük bir 
resmi geçit 

Bu beyannamede merasimin katiyen 
ne ilhak tezahüratını ve ne de Bul • 
gariıtan kom,ulanna karşı kin tohu -
mu saçılmasını istihdaf • etmediği ve 
eski aal<erlerin gerek kendi yanların· 
da ve gerek kendilerine kartı Edirne 
harbine iıtinrk edenleri cesaretini tak
dir ettikleri bildirilerek bunlara bu 
hatıra günü münasel>etile hararetli se· 
tamlar gönderilmektedir. İTTİHAT ve TERAKKİ 

VIY ANA, 25. A.A. - Bu sabah. Ring 
bulvarında, altı ayltk hizmet müddetini 
bitiren askeri yardımcı kıtaatınm tcrhiıi 
münasebetile, büyük bir geçit resmi ya
pıbmştır. 

Viyanadaki tekmil kıtalar, erkanı hü
kiimetle, eyalaı murahhAslan ve heyeti 
ıüfrranın önünden geçnıiılerdir. 

Y otlarda büyük bir kalabalık, geçit res
mini temaşa etmİ§tİr • .. 

--·--
Rusyada yeni mekteplar 

MOSKOVA, 25 (Milliyet) - Bu 
sene Sovyet Rusyada 2970 yeni m_ektcp 
açılacaktır. Bu mekteple~e 300 hın tıı
lcbe okuyacakhr. Ve l:İGbirinde fizik, 
kimya, ziraat ve biyoloji kabineleri ve 
bir çoklarında da beden lerbiyeıi sa • 
lonları in~a edileeektir. 

Bahaeddin Şakir B. in 
bıraktığı vesikalar .. . . , 

Pek yakında MiLLiYET te 



lfEimE~ 
Kurban .. 

Her kurban bayrammda, küçük yaş· 
ta okuduğum lbrahinı peygamberin o~
lunu kesmek İl'temeıi hikayesi aklıma 
gelir ..• Kııa11 enbiyanın pek canlı ola
rak anlattığı bu vak'ada lbrahim Nebiyi 
saçlı s*-llı ve maşlahlı bir adam ta • 
savvur ederim. Elinde kör bir bıçak 
ve yerde elleri ayaklan bağlı güzel bir 
çocuk ki bu ola lMnail Nebinin ıenç • 
liğidir. BJÇağı çocuğun ensesine sür • 
ter sürter kesilmez; hidcletlenir; yarun
d.İ.ri tata vurur ve tq ikiye bölünür. 
O sırada bir fimfd<, bir ıök gürültü
sü. Ve lemailin yanına bir kuri>anhk 
koyun ıelir .• 1..-il kurtuhnuıtur. 

Bu manzara ber kurioan bayramında 
ıözümün önündedir. O sebeple kur· 
ban bayramında terbiyetkir bir fazilet 
,örüriim. Bize aziz bir ıeyimizi feda 
etmek istemediğimiz zaman bu vak'a
yi habrlatarak Onun yerine baıka bir 
JeY kurt.an etmekle kurtulııDileceği • 
mizi anlatır. 

Hııkikıı:t ta böyledir. Hayatta her
ı..,. kendince aziz telil<ki ettiği JeY • 
!eri, meseli: R..,abnı, phbatini, servet 
ve relııılımı sanmMD&k ~kalı bekan 
nezirler, kuıt.anlar verir. Amma hu 
verilen kuri>anlar mı yoksa yerlerine 
gittilderi aziz ıeyler mi kıymetlidir o
rasını bilmem.. 

insan Yardır ki; bir fikri hayabndan 
kıymetli bilir. Onu inl<i.r etmedense 
ölmeyi terciı eder. lbtila! tarihleri böy
lelerile doludur. Bu gibileri iı;in fi. 
kir en aziz ıeydir... Çoğu da vardır 
ki; kanaate ıece\;k entaıffi kadar kıy
met ancak verir. Böyleleri için de ken
di ,..._atı en "aziz: ıey,, dir. Bunu le· 
min için ötd<\ni feda eder ve hayat böy
le IW)'n teli.ldrilerin ayn ayrı nezir -
!erile bir kuman bayramı manzarası ar
zede ede ıriirer.-. Gider. 

latanbul sokakları 
Belediyemizin bir karannı ö(ren· 

dim: Büyük caddeler cünde iki defa 
sıılane.calmut •• 

Ve huau ö(renince ..ı.ı.- bektaıi
nin Jükiyelİ pim. Bir bektaıi der • 
..,;ti etnıhncWDlerin ıözüne iliıecek 
kadar pİJ imit·• Kendisini tanıyanlar 
M>nnuılar .• 

' - Erenler, neden yıkan mıyonun? 
- Aslmılz topnlrtır pek su ile oy· 

-fa ıelmeı<. Çamur olur, demi!. 

Bazılwı •• lle oynamadan ela c;a • 
mur olar yal O da batlı:a bir davadır .. 
- Sözü deiif~!Sn - bektatinin de
diği bizim sc*-fdara da tatbik oluna· 
bilir. C..tdelerimizin aslı topraktır. 
Pek aalama:ra celmez, samur olur. O 
zaman tozdaa lı:urtulahm derken c;amu
ra düteıiz. ..... 

Kudıan bay..-nJ miİDHebetile bütün 
okuyucularmıı tebnk eder, Ye Türk mil
letine aaadet, .«ah ye ıevket dile -

FELEK 

ŞiRKETLERDE 

DUnkU heyeti umumiyeler 
Ccnul>i ct.nıiryollan Türk anonim 

firi<eti heyeti umumiyesi, dün mer • 
kez nbbm hanında toplanıruıtır. 

Toplantıda, büıkümet DMDina !ark 
dezniryollan kumpanyası nezdincleki 
nalia bapomiseri Nuri Bey bulunmuı
tur. 

Bağdat hatbnın hududamuzdan ge • 
çen krsmmın işletme umunınu intizam 
haline getirmek için t-Jdı;ül ede~ hu 
tirl<et, henüz kurulalı altı •Y oldugun
dan ticaret kanumı mucibince dünkü 
heyeti ıımunıiyesini adryen yapmıf, he
saplar tasdik edilmiş , yeni mürakipler 
~Jmiıtir. 

Hali tas6yede bulunan Düban ıir
keti heyeti umumiyeai de, dün öğle
den sonra toplanmıı, ve tasfiye iıle
rinin son ıaibası etrafında müzakerat
ta bulunmu§lur. 

Tramvay heyeti umumiyesi 
toplanamadı 

Tramvay tirketi heyeti umıımiyesi
nin :ZS martta toplanması mukarrerdi. 
Fakat, içtima tarihi pazara tesadüf et
tiğinden heyeti umumiye dün topla -
namadı. 

içtima ıünü aynca ilan edilecek
tir. 

1 BORSA 1 
(it Bankaoından alınan c:.t'foldir) 

24 Mart 1934 
Ak tam fİ7atlarr 

lsti!aular 
9f 

TU.Tili,t 
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17.'711 
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49,35 
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18,50 
12,40 
18,65 yet Bankası 63.ZS ı İttihat def. 
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ÇEK FIATLARI 

Parİ• 12,06 i Prai 19,03,75 
Lorıdra 642 Vi1a.na 4,3Z 
Neyyork 79,46 Ber1in 1,99,90 
Milano 9,24,2.~ Madrlt 5,82,30 

Ati.,:ı 83,36 Bel arat 3~,ss 

Cenf'•re 2,45,79 Zloti 4,21 
Brülıtael 3,40,75 Penao 2.t9 
Amıterd•m 1,17,80 Bükre4t 79,62 
Sof ya 64,66 Moskova 10,87,75 

NUKUT (Sabı) 

ICant x;.,.., 

20 F. Fran•ı• 163 1 Şlllo. A•. u 
1 Onlar 124 1 PeE•1- il 
1 lsterlin 645 1 Mark 49 

20 Liret 214 1 Zeloti 23,50 
ZU F. Belçika 115 20 Ley 21 
20 Dr.lıınsi 24 20 DUıar 53 
20 1. ı ... içr• 818 
ao Le•a 24 
21 Kur. Çolı. 106 

l Flori• 13 
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ŞEHiR HABERLERi IFıK~ 

Mekteplilere mahsus mec
mualar ve argo lisanı ·--~---------------------------------------------------------------------------· EKONOMi HALKEVINDE MAARiFTE 

Bayram satışları 
Hararetli 

Mimar 
Sinan günü 

Üniversitede eski 
Müderrisler --·-

Dün her tarafta epeyce 
alış veriş oldu 

Bayram , lıtanlıul piyasasını son 
ıünlerde hararetli bir sab:ı manzarası 
verdi. Çarıılar, pazarlar, dükkanlar ve 
mağazalar inaanla dolu ... Her dükkin
c:ı, her sabc.ı memnun denilebilir. Bay .. 
ram sabtlannın meriıezi sikletini Mab • 
mutpaıa ve Kapalıçarıı teşkil etmek • 
tedir. Bilhassa dün Mahmutpaıa görü
lecek bir m1U>2ara te-ıkil ediyordu. 

Bir sel halinde akıp giden kalaba • 
lığın ic;iode doğru bir şek.ilde yürüme
nin hemen hemen imkanı yoktu. 

Bayram satıılarıodan daha ziyade 
seyyar esnafın, iıportacılann istifade et
tikleri anlaşılmaktadır. Bu esnafın Mah 
mutpafAda toplanmasnl.ır ki balkı ora
ya çekmektedir. Maamafilı en fazla sa
tılan ıeylerin ucuz tülden çorap , la
ravat ve gömlek gibi ıeyler olduğu na· 
zarı dikkati celbetmektedir. 

Diğer taraftan kurban sabşlan da 
dün bir hayli hararetli idi. Dün ak • 
ıaına doğru kurban fiyatlan ucuzladı • 
ğından kurban ıatıılan çoğalmıştı. 

Maamafih kurban kesecekler para
larını daha ziyade tayyare cemiyetine 
-.enneği ten:ih etmişlerdir. 

Bir garip müracaat 
Bulgari.tandan bir finna ticaret oda

•ına garip bir müracaatta hulunınut • 
tur. Bu firma Bulgaristan da bul>ubat 
ve buğday c;'* ucuz olduğu için Tür
löyeye hububat ve buğday ithal ede· 
bilmenin çarelerini sormaktadır. 

Alakadarlar Tünriye P,i bir hubu
bat ve buiday yetiftllici ve ihracat -
c;nı memlekete bu müracaab biraz ga
rip hulmaktdaır. 

Zeytinyağı pahalanıyor 
Izmirde zeytinyağı piyaoasr oçk faal

mr. Son hafta zarfmde İzmir lı<>nasıno
da 60,000 kilo zeytinyağı sablmııtır. 
Pitaler :ZS-35 kuru!-f.ur. Mevsim iptida
oından §İmdiye kadar lzmirden muhtelif 
ecnebi memleketlere 2,114,008 kilo zey
tinyağı ihraç edilmittir. 

Bu sene baılıca zeytinyağı ahcımız 
ltalyadır. lzmirde 600,000 kilo stok zey
tinyağı vardır. 

iz mirde af yon satışı 
Bir iki haftadanberi lzrnir piyasasın· 

da afyon üzerine muamele ve ihracat vu 
ku bulmamı\tır. Afyon inhisan umumi 
müdürliiğü, zmir ıubeıinin lağvedilece
ği ve mübayaatta bulunmıyacağı habe· 
rini kati aurette tekzip etmiş, timdiye 
kadar inbisann yarım milyon iiralsk af,. 
yon satm nldığını tebliğ etmiıtir. 

Bu seneki afyon ihracatı 151, 164 ki
lodur. lzmirde bugün 1140 sandık stok 
vardır. 

Tel - Aviv sergisi 
Devlet demiryollannın Tel-Aviv pana

yİrİna iıtirak edeceklere tenzilat yap· 
ınaja karar veriti tehrimizddri ticaret· 
hanelerden bir kısmını karayoluylc ser
ıİye gitmeye karar verdirmittir. 

Devlet demiryollan sergide sablama
Yan etyayı dönilJle meccanen naklini 
teahhüt etmektedir. 

ODA.DA 

Tenzilatlı 
Satışlar 
Bir ticarethanenin satışı 

durduruldu 
Ticaret odası taralınd:ın zaman, za. 

man bazı müessese ve ticaretl1anelere 
vaziyetleri nazarı dikkate alınarak ten
zilatlı satış yapabilmeleri için müsaa
de verilmekt!'dir. 

Bunlardan Galatadıı bir ticarethane
nin odanın verdiği müsaadeden iıtifa .. 
de ederek müddeti geçtiği halde tenzi
latlı sahta devam ettiği ıörülmüıtiir. 
Civar ticaretfıaneJerin şikiyeti üzerine 
bu ticarethaneye td>lögat yapılmıısa da 
aldıran bile olmamı§tır. Bunun üzeri • 
ne dün ticaret nıüdürhiğü zabıtaya mü
racaat ederek bu tic.arethanenln tenzi .. 
!atlı satııma nihayet venniıtir. Tica • 
ret müdürlüğü diğer taraftan bu tica
rethaneyi gayri ıneıru rekabet yap • 
maktan dolayı mahkemeye verecektir· 

Ticaret odası idare heyeti de tenzi
latlı satıtlar hakkındaki nW..Onameye 
yeni bir madde ili.veaine karar ver .. 
miıtir • 

Bu madde mucibince bir aileden o 
!anlar ar111mda bir ticarethanenin dev- 1 

ri ve tasfiy.,.i münaıebetile tenzilatlı 
sntıt yapı?amıyacaktır. 

Sinemacılar dun toplandı 
l otanbul sinemacılan dün de tica • 

ret odaoında toplanmışlardır. Bu top· 
lantıda filmlerin gümrük resmi etra • 
fında görüşülmüıtür. 

Çikolata ihracatı yapabilmek 
ıçın .. 

Ticaret od~ıı çikolata sanayiimiz ve 
çikolatalanmızm ihraç ıeraiti haldan· 
da yaptığı tetkikatı ikmal etmiıtir. 

Bu hus111ta hazırlanan rapor lktı
sat vekaletine gönderilmiıtir. Rapor 
çikolatalarımnın ihracmm temini i .. 
çin mevaddı iptidaiye resimlerinin azal
blmaıını zaruri görmektedir. 

Hüseyin Rağıp Bey 
Moıkova sefirimiz Hüseyin Ragıp 

Bey, dün Ankaradan gelmittir. Hüseyin 
Ragıp Bey, bayramı ıelırimizcle geçi
recek, ve bayram ertesi Moskovaya 
avdet edecektir. 

---
Cumartesi günü büyük 

bir ihtifal yapılacak 

Koca Sinan 
31 Mart cumartesi ı;inii Mm- Si

nan için büyük bir ihtifal yapılacaktır. 
ihtilal programı Halkevinde tqkil edi
len komite tarafından hazırlanmııtır. 
Proıraını neırediyoruz : 

1 - Merasim saat 14 te Süleyınaniye
de Mimar Sinamn mezarı batında yapı· 
lacaktır. 2 - Mezar bqında ilk önce 
Üniversite talebesi namına Talebe birli
ğinden biri bir hitabe iratedecektir. 
3 - Mimar ve Mühendisler namına Be
lediye imar Müdrü Ziya Bey farafrndan 
bir hitabe söylenecek. 4 - En oonra 
Hulkevi namına Halkevi idare heyeti a-
2a11ndan avukat lımail Şevket Bey tara
fından bir hitabede bulunulacaktır. 
5 - Saat 17 de Halkevinde Halkevi mü. 
ze ve sergiler tubesi komife azuıodan 
Eftal Bey Sinanm •anat hayah hakkın
da bir konferans verecektir. 6 - Saat 
19 dn Halkevi Güzel Sanatlar tubesi a
zaıından Müzeler mimari Kemi.! Bey ta
rafından Mimar Sinan hakmda Radyoda 
bir koruerans verecektir. 7 - Mektep
lerde ayni sün muallimler tarafından 
talebelere mimar Sinanın eserleri hak
kında malômat verilecektir. 8 - Mi
mar Sinanın Türbesine Halk.,..i, Türk 
Talebe birliği, Mühendis mektebi, Gü
zel Sanatlar akademisi, Mimarlar birli
ği, mühendisler birliği namlanna birer 
çelenk konacaktır. 9 - Gazeteler o giin 
Sinanın tah eserleri hakkında yazılar 
yazaklardır. 

Ziya Nuri Pş. ve Salahat
tin B. kadroya girdiler 

Mülga darülfünun müderrislerinden 
kulak miitehassm Ziya Nuri Pata yeni
den üniversite tıp fakühesi kadrosuna 
allDIJll1br. Ziya Nııri Patanın konfe • 
ranslar vermek teklinde kulak , boğaz 
kürsüsünü idare etmesi takarrür etmit
tir. 

Fakat bu lı:ününün haıka profesö
rü bulunmadığından Ziya Nuri Pata 
müotakil olarak bu ıuDe)li üzerine al
mq bulunmaktadır. Profesör Cerrah • 
paıadaki kilinikte derslerini vermekte
dir. 

Bundan ba§ka. ıene mülga darüllii
nün miiclcrriolerinden rontlı:enci Sali • 
hattin Bey, tekrar ünivenıite kadr.,.una 
almmııtır. Salahattin Bey rontken ted
risabm vd<ileten ila etmektedir. 

Mektepler tatil 
Bayram münaselıetile bütün ıneKtep

ler diin sab ... tan inbaren tatil edilmİl
tir. 

Tedrisata cınnal'lesi günü sabahı baş 
lanacakbr. Ecnebi ve ekalliyet mdrtep
leri beJ maynta derslere haflıyacaklar
dır. 

Rozet tevzi edilecek 
günler 

Bugün Darütfefafk.alılar, yarın da 
Türk kadmlar birliği tarafından ro • 
zet leYzi edilecektir . 

Milletler cemiye komisyon
larında ilk Türk aza 

Muhtelit Mubadele komisyonun 
te~kkülünden beri müşavirlik va

Kerim Bey 

zifeııini yapmıt o
lan Kerim Tevfik 
Bey Milletler Ce
miyetindeki ko
misyonlardan bi
rine daimi aza o
larak tayin edil
miştir. 

Milletler Cemi
yeti nezdinde Türk 
olarak ilk tayin e
dilen Kerim Bey 
yeni vazifesine 
batlamak üzere 
bugünkü ekspres

le Cenevreye hareket edecektir. 
Kerim Tevfik Beye yeni vazife
sinde muvaffakiyetler dileriz. 

Biz böyle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

Akıl hıl:r.ıssıtıhası cemiyetine da 
lıil doktorlar toplanmıı!ar ile ıöyle 
düıünmüıler: Cemiyeti beıeriyeyi 
delilik aletinden kurtarmak için, 
delileri, gayritabii İnsanlan, 
dejenerel'!!ri kısırlCl§tırmah lô:r.ım -
dır. Bunlann doğuracakları çocuk
lar insanlar için mu201.rdır. Çünkü 
ueraaet bunlarda da teşirini yap -
makta ve cemiyeti be1eriyenin için .. 
de yeni yeni deliler dejenercler, 
gayritabii İnsanlar artmaktadır. 
Doktorlar misal olarak ta Hitler Al 
manyasında tatbik edilen usulü gös 
termifler ... 

Filhakika memleketimi:zin hudut 
lan dahilinde yafayan in:tanları na 
zarı dikkate alıraak bunların her 
türlü akıl hastalığından, fikir has
talığır.dan ôzade, dinç, doğru düfii
nür, doğru hareket eder kimseler 
olmasını kim isteme:z. Fakat acaba 
kısırlaftırma ile bu neticeyi elde e· 
debilir miyiı? Etsek bile neslin tam 
ı&tıla görmüı bir nail olması için 
yalnız bu tarikten mi gitmek lô:r.ım
Jır? Ve mümkündür? 

Bu ya:r.ımı:ıda bu husustalıi fikir 
lerimi:zi izah etmeğe çalııacağı;z;. 

1 - Bir defa kim.uıyi kıınrlaıtır
mak için ne hakkunu: 11e ne de 80· 

lôhiyetimiz vardır. V ôlııa cemiyeti 
beff'rİyenin aelômeti için her fey 
yapılır. Fakat 11a:ı;iyet burada bu 
eşkilde değildir. Cemiyeti bereriye 
nin selômeti namına nihayet delile 
rin hürriyetini - deli olduklan müd 
det :zarfında • tahdit ederiz;. De • 
jenerelerin •ahai faaliyetlerini an
cak ôraunı gördüğümüz. zaman hı .. 
•anz. Fakat ileride iyileıebilme•i 
ihtimali olan bir kimseyi, ileride ne 
damet gösterecelı olan bir kolıaino 
manı nasıl e11lôt yapmalı lıu1111etin
den mahrum edebiliriz?.. Tıbbi 
noktai nazardan düfiinüraelı fi/a 
bulduktan sonra dahi e11lôtlannın 
babalarındaki haatalıiiı teııarü• ede 
cekleri iddiası bellıi düşüncelerimi
ze bir mukabele olarak serdedile • 
bilir. Biz; bu işin tıbbi cihetinden 
salahiyettar değiliz;. Fakat ileride 
bunların hastalığını kökünden te -
d:ıui eJebil1ecek yeni bir uaaliin bir 

1 

ilıicın, lıeılolunamiyacağını kim te 
min edebilir? .• 

2 - Nüfus siyasetini talı11iye et
tiğimiz bir zamanda kmrlaştınna 
u•ulıinü kabul etmek bir çok cihet
ten memlekete zarar getirir: 

A - O zaman Üzerlerindeki aile 
yüklerini tahlil etmek için birçok 
kim•elerin lıerulilerini ar:ı;ularile 
hısırlaştıracaklan muhalıkaktır. Ve 
bunun kontrolü maalesef imkôn 
dahilinde değildir. Bugün çocuk 
düprmeii bir cürüm şaydığrmız 
bir :ı;amanda • çocuğun olmasına 
harfi yapılan bu neııi tahalfu:ı;u 
naaıl bir cürüm saymayabiliriz. Bir 
doktor raporile bu İf kolayca yapı
lınca, bu işle mef'fU1 olan hekim
lerin milyoner olacağında fiiphe 
etmemeliyiz. 

B - Şıklılı için, ;z;efaret için hen· 
dilerini lıısıılaştırmak isteyenlerin 
adedi günden gü""' artmaktadır. 
Yinninci ıurrda pek re11aç bulan 
••herke" kendi hayatını sürmelidir" 
cümlesi istİ,yerek yapılan kısırlığın 
bir felsefesi değil midir? Bu satır· 
lan ya:uırlıen bundan kaç sene eli· 
ı>el Anadol France'ın, bir kitabın
da ehlidil bir kadına yaptır.dıir du· 
ayı hatırladık: Orada kadın elleri· 
ni açar ile der ki: "Ey Hazreti Mer· 
yemi günah iılemeden gebe bıra
kan Ali.ah! Mü-ade et de gebe 
kalmadan günah iıliyeyiml' Bu ne 
11i kadınların :ı;amanı'mı;z;da maale
sef günden güne lculalaımalıta ol
duğu da gün gibi aıikôr bir haki
kattir. Eğer bir doktor kısırlaştır. 
ma u•ulünü ı>eleıı gayritabiiler, de· 
jenereler için bile olsa tatbik ede
bilirse bunlara da gün doğdu de· 
mektir. 

Bi:r;im Fikrimize kalırsa bu bir 
doktor ifi değil, bir içtimacı işidir. 
Bir yerden fayda memul olsa bile 
o fayda ile beraber doğacak ma
:ııarratlan da düfiinmeliyiz; ııe me
.seleyi ona göre terazilemeliyi% ..• 

Türkiye nüfusa mühtaçtır. Bu 
gibi/erin eıılenmelerini hasta ol· 
duklan müddetçe nihayet bir he
yeti sıhhiye r11poril., d., tahdit ede· 
biliriz? Elimize nefteri cılmaia ne 
hacet? 

Biz böyle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne 

BELEDiYEDE 

Yol parası 
Vermiyenler 

--·--
Bir mayıstan itibaren 

yollara sevkedilecekler 
Yol versisi veımiyerek yolda çalı • 

§Bcakların liateai belediye tubeleri ta • 
rafından nioan nihayetine kadar le.bit 
edilecektir. 

Yolda çalııacw mükellefler mayıs 
batından itibaren yollara sevkedilecek
tir. 

Kurbanlardan alınan resim 
Kurbanlık koyunlardan, belediye ta

rafından alınmakta olan itıal ve ihti
sap resimlerinin yanlıılığa mahal kahna
mak üzere, bir tahsildar tanıiıodan tah 
sili takarrür etınittir. Bu reıimler hay
van baıına beı kurut kadar tutmak 
tadır. 

Elektrik ücretleri 
Elektrik ücretlerini tnbit eden ta

ne komisyonu nisan batında toplana
rak :reni üç ay hk ücretleri tesbit ede
cektir. 

Halen kilovat ücreti on alb kurut 
otuz paradır. Bu miktann on para da
ha tenzil edilebileceği tahmin edilmek
tedir. 

Tepebaşı bahçesi 
Şehir tiyatrosu sanatkarlarının vücu· 

da getirdikleri kooperatif yakında faa
liyete geçe«4<tir. Kooperatif 15 mayu
ta T epehaıı bahçesini açacalrtır. 

Bu b~ nezih bir aile hahçeoi ha
line ıetirilecektir. Bahçenin bir lnomı 
da çocuk bahçesi haline ıetirilecek • 
tir. 

Kıt mevsiminde kooperatif Garden
han da ifletecektir. 

Kimlere ne verilecek? 
Beıe:k!t:ır..ıan hanııi memur 

ve mii&t • elbise, ayrıık.kabı ve 
saire verildiği yeniden teobit oluna • 
caktır. 

Elbiseleri belediye tarafmdan Yerİ· 
lenlerin ınaatlanndan veya ücretlerin
den, aldıklan eı ya bedelinin DMıl kesi
leceği yeniden kararlaştınlacaktır. 

Vakıf sular halka içirtilmiyecek 
l&tanhula YAt>ılacak su tesiatı hak

kında tetkikatta bulunmak üzere A....,... 
paya giden heyet, Prag ve Biikret su 
tesisatını bizim için en muvafık bul • 
m"1tur. 

Biikret oııyu dereden, Praı: suyu 
büyük kuyulardan alııımaktadır. Heyet 
evvelce haZJrlanan projede -1ı deği
tiklik :ırapılması liaım ıeldiğine kanaat 
getİnnİJIİr. 

Terkos, Halkalı ve Kırkçefme sula
rile birlqtirilmiyecd<tir. Vıııkıf sula
lan yalnız temizlik için kullaıulacak • 
br. 

Belediye bu suların içjlm-ini i
lan edecek ve Halkalı, Kırkçeıme sula
rına bu hususta birer J,,.,.ha aaacaktır. 

o 
MAHKEMELERDE 

Sarıyer 
Soyguncuları 

Muhakemeleri yapılmak 
üzere ağırcezaya verildi 

Sarıyer civarında soygunculıık y;.p. 
maktan MJçlu Pomak Hüseyinle arl<R • 
datlan Y "1'U' ve lbrahim hakkındaki 
tahkikat ikmal edilmiş, ağır cezada 
muhakemeleri icra edilmek üzere dün 
lstanbul müddeiumumiliğine gönden! • 
mitlerdir. 

Müddeiumıımilik suçlulann evrakım 
ağır ceza mahkemesine sevkebniı, suç
lulan da tevkifhaneye ıöndennittir. 

Döviz kaçakçılığı 
Dö\u kaçakçılığı yapmaktan ıuç

lu Rafail ve Hanri Yahni biraderlerle 
ZaharYa ve Oziyel efendiler hakkındaki 
tahkikata devam edilmektedir. 

Salamon Oziyel elendi 500 lira ke
faletle tah!İye•İ için müracaat etmi1. 
bu müracaat kabul olunmuı ve Oziyel 
efendi dün aktarn tahliye edilmiıtir. 

Bir deli müşahede altına alındı 
Kartal civannda bir köyde karısını 

öldürmekten suçlu Seyit oğlu Seyit ;.. 
minde bir adam miiJahade albna alın
mak üzere dün Adli bp i1leri müdürlü
ğüne gönderilmiştir. 

Burhan Cahit Bey arkada,ımız 
(Milliyet) te çıkan bir kaç gün ev
velki b 'r yazısında acı bir derdi
mize temasta bulundu: llkmektep 
!eri ıslahı dü,ünürken liselerimizi 
de mevzuubah3etti. 
Arkad~ım,bu yazısında lisele

re mahsus olarak çıktığını ka
bında yazan bir mecmuayı J• 

!eri sürüyor ve bu mec
muanın kapağını bilmem hangi 
dretnotun topları, ıon aayfaıını da 
bilmem hangi sinema artistinin 
resmi ifğal etmekte olduğundan 
acı acı tiki.yet ediyordu. Hiç bir 
tkiyetin bu kadar haklı ve yerin 
de olmasını tasavvur etmek kah 
değildir. 

Netekim dün gece elime geçen 
bir çok mektep talebelerinin karii 
bulunduğu bir mecmuanın aayfa
larını gözden geçirirken gördü
ğüm resimlerin manasızlığı kadar 
altlarındaki yazıların acayipliği, 
beni sütun arkadafnna yerden gö
ğe kadar hak verdirdi. 

Bu resimlerin kahramanlarının 
adları, aııağı yukarı lbi' Hasan, 
Patlican Mehmet, Y ampri Ali, Fı
rıldak Hüreyindi. 

Kanaatimiz, bu lakapların bir 
mektep mecmuasınd" yeri olamı
yacağı merkezindedir. Buna im
kan yoktur. Bu lakapların mahalli 
olsa olsa ya Balıkpazarındaki mey 
hane tezgahları veya külhanbeyi 
kahvelerinin peykeler:dir. Kaba, 
iptidai bir Argo lisaniyle paramız 
mukabilinde yavrularımızın ruhla 
rını tahrif etmeğe bu memlekette 
mecmualar gibi intişar sabaaı daha 
genit olan vasıtaların değil,çocuk
lar için intitar eden ve fakat intişar 
sah.ası daha dar olan kitapların bi· 
le hakkı yoktur. 

Bu li.kapla.r belki dünkü mahal
le mekteplerinde cari idi; fakat o 
mahalle mektebi çoktan tarihe gö 
müldü. Bugün mahalle mektebi di
ye bir müessese mevcut değildir. 
Bugün Türk Cümhuriyetinin ilk 
mektepleri vardır. Ve orada Türk 
çocuğu, Argo lisanile değil, Türk
çe konutur. Mektebinde böyle bir 
Argo lisanının t•ammüm ve revaç 
bulmıuma müsamaha edecek mu-
allim ve mürebbiyi biz, sadece va
zifesini ihmal etmif olarak değil, 
üıtei'.k mes'uliyet mevkiine otur-
tulmağa liyakat kespetmit bir in
san olarak telakki etmekte kendi
mizi tamamen haklı bulmaktayız. 
Eğer bu lisan bugün bazı mektep
lerde cari ise mürebbinin ilk · •i 
ve vazifesi onunla hakiki surette 
mücadele etmek olmalıdır. 

Çocuklar için çıkan mecmuala
rın çok faydalı vasıtalar olduP,-u
na, hatta onların kafalannı kıy
metli malumatla doldurmak hum
sunda mektep kitaplarında daha 
müessir bulunduklarına kani'z. O
nun için bunların pek dakik bir iti 
na ile ihzar ettirilmeleri lüzumun 
da musırrız. Ticaret serbe ,tf r; bu 
nu kabul ediyoruz. Fakat para 
kazanmak için çocuklarımızın saf 
vetinin, keyfemayeşa merdiven 
,eklinde kullanılmasına asla mü
saade edemeyiz. M'~kteplerimizin 
inzibatı kadar mektepliler için in-
tişar ettikleri iddia olunan mecmu 
alarm da çok sıkı bir zapturapt al 
tına alınmaları lüzumune ehemmi 
yet'e itareti, ifası mecburi bir va· 
zife olarak telakki ederiz. 

Saliihattin ENiS 
-------o--
G ay r im ü badi 11 ere tevziat 

Seyit oğlu Seyidin müddeiıımumili
ğe ıetirilmesi ve oradan tıbi>ı adliye 
•evki c;'* ır\iç ohnuıtur. 

Bir türlü ayal<kaplannı kiydinnek 
kabil olamıyan hu adam eınayi sevkin
de kendisini otomobillerin önüne at • 
mak, tramvaylara tekme vurmak , jan
dannalara saldırmak gibi gayri tahii
lilder ıöırtennittir. 

Gayrimübadiller takdiri kıymet ko 
misyonu reisi Faik Nüzhet Bey An • 
karadan ıehriınize ıelmittir. Faik 
Nüzhet Bey, bayramı tehrimizde ge
çirecek ve müteakıben burada gayri- .. ı 
mübadillere yapılacak yeni bono tev- f• 

ziatına ait ihzaratla meıgul olduktan 
sonra An.karaya dönecektir. Heyeti 
vekile, latanbuldaki firari emlakinin 
gayrimübadillere tahsisi kararını tas 
dik ettikten sonra yapılacak yeni ho· 
noların tevziile mefgul olmak Üzere 
takdiri kıymet komisyonu muvaklta .. 
ten Istanbula gelecektir. 

Neşriyat davaları 
F enerbabc;c ldübü eılinından Hay

ri Cel.8.1 beyin Cümhuriyet gazetesi a
leybine ikame ettiği davanın rüyetine 
cııınartesi günü baılanacakbr. 

* Sabık Edirne lisesi edebiyat mu
allimi Nihat Beyle Haknniyeti Milliye 
gazetesi muharrirlerinden Muhip Be
yin yekdiğerleri aleyhine ikame ettikleri 
mütekabil hakaret davalanna cumar
tesi günü devam edilecektir. 

icra kasasını soyacak hırsızlar 
Befİldllf oulh mahkemesi icra ka

&asını soymak iıterken yakalanan Jorj 
Trankel, Sefer ve Şevket ioimli maz
nunlar dün müddeiumumiliğe tevdi e• 
dilmiılerdir. 

Müddeiıxnumilik ıuçlulan ilk tah
kikatın açılması talebile ikinci istin • 
t.ak hakimliğine sevketıniıtiz 

Nümune fidanlığı 
Y eşilköy nahiye müdürlüğü bu •ene 

kendi idaresinde bulunan Hıılkalı, Kali
tarya, Safra, Küçükçekmece, Firizköyl', 
Avcılar ve Ambarlı köylerinde birer nü
munelik meyva fidanlığı tesis ettirm;ıt1r. 
llu sen bu fidanlıklar (3) bin kadar mey• 
va fidan• ve birçok meyvasız ağaç d'kil
miştir. 
Bund~n baJlı:a her köylü kanunun em

rettiği vec;hile birer fidan dikmiştir. 
Yeıilköy tohum ıs!ah enstitüsü k•ndi 

mıntakasında bulunan bütün köylerle da 
ha fazla temas etmek ve cins tohum ye
tiştirmek maksadile kendi vasıtalarını 
kullanarak yirmişer dönümlük tecrübe 
tarlan almıştır. Bu suretle müeıaese cinı 
tohumları her köyün kendi topraklar; n
da tecriibe etmek ve iiretınclı: gayesini 
takip etmittir. 
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1 Nevruz ve Kurban Yazan: 
G. A. 

Bir hafta içinde iki bayram, fakat tak
vimlere bakmasaydık, birincisinden ha
berimiz bile olmıyacaktı. Martın yirmi 
birinci çarşanba günü saat dokuzu yinni 
sekiz geçe, güneş Hamel bürcüne girdi
ğinden, o gün bahar mevsiminin baılan .. 
gıcı demek olan Nevruzu Sultani oldu
ğunu, ancak mini mini kitaplarım:zdan 
öğrenebildik. 

Vaktile - O vakitleri dü~ündükçe lh
tiyarladığunızı da anlayoruz - Nevruz 
bayramı da evlere, hemen, hemen şeker 
bayramı kadar bir sevinç getirirdi. Daha 
bir gün evvelden - hazan daha erken -
eczacı, türlü türlü baharlar karıştırarak 
hazırlamış olduğu kokulu Nevruz ma
cununu, billur kase içinde, sahankore sa
rılmış olduğu halde gönderir, mukabil 
hediyesini alırdı. 

Nevruz ıabahı annelerin ilk iıi, çocuk
larının ağızlarına, gümüş kaııkla, o m:ı-

' cundan birer parça vermek olurdu. Her 
kadın, o macunla beraber, çocuğuna bii· 
tüt\ yıl için sıhhat ve saadet verdiğine 
inanırdı. 

Şimdiki eczacılarımız hazır ilaçlar da· 
ğıtmağa alııt•klarından, o karışık Nevı-uz 
macununun terkibini bilseler bile - bel
ki şeker ve billur kMeler pek pahalı oldu 
ğu için - Nevruz macununu hatırlaya
mıyorlar. Anneler de şimdi çocuklarının 
sıhhati macunda değil, sporda olduğunu 
anladılar. Saadete gelince ... Onun nere
de olduğunu artık hiç kimse bilmiyor. 

' * * 
Galiba, bahar şiir mevsimi olduğu için, 

baharın başladığını haber veren Nevruz 
bayramı da bize - dünyanın en şair di
yarı olan - !randan gelmişti. Vakıa, ri
vayete göre ilkin, eski lranda Farvardin 
ayının birinci günü yapılan ve lran dilin 
de N ev - ruz - yani yeni gün - denilen 
yılbaşı bayramı yazın gün dönümüne, 
şimdiki takvimimizle 21 hazirana, tesa
düf ederdi. Fak at eski lran yılı, bizim 
şimdiki yılımızdan biraz daha kısa oldu
ğundan, yıllar geçtikçe, Nevruz da baha
ra yaklaşmıştı. Nihayet. büyük Türk 
Padişahı, Selçuk Sultan Melik Şah onu 
21 mart tarihinde tespit etti. Ve ondan 
dolayı bahar bayramının adı da Nevruzu 
Sultani oldu. 

cevap verince: 
- Elini çocuğunun boğazına dokun

durma ve onu incitme! 
Diye emir verdikten sonra, arkasında 

bir koç gördü. •. ,, 
Halbuki kurban adeti, lsrail oğulların

dan çok, pek çok evvel vardı. Kurban 
keımek fikrinin nasıl çıktığım tarih ce
miyetinin kitabında, fU suretle ne güzel 
anlatılmııtır: 

"Bir de insanlara hasll1l olan kuşların 
mevcudiyeti fikri o kuvvetlerin insan le
hine çevrilebilmeleri ihtimalini doğurdu. 
insanları tehdit eden kudretlere hususi 
merasim ve teşrifat1a kurban kesmek ve 
bazı takaddümeler vermek adetine geçil
di.,, 

Ayni fikir, eski bir Sümer manzumesin
de de şöyle hülasa edilmişti: 

"Korku iyliği doğurur, kurban hayatı 
uzatır, dua ırünahlarılan kurtarır . ., 

Kurban kesmek adeti, Müılümanlık
tan ve Musevilikten evvel Türk kavimle
rinde cari idi. 

Hunlar, sonbaharda etler semizlediği 
zaman bunları, çayırların ve hububatın 
hamisi olan mabutlara kurban ederlerdi. 
Kurbanlar hususi merasimle ormanın el· 
rafı devredildikten sonra kesilirdi. 

Tabiate ve ruha tapan Şamanlar yere 
ve sulara kurban kestikleri gibi ölmÜf 
akrabaları için de kurbanlar k.,..,rlerdi. 
Şamanlara göre, insanın en korkunç düı
ınanı olan, yeraltı mabudu - Y erlik Han 
a takdim edilecek en makbul kurban 
koyu renkli attı. 

Eski Mısırda, ilahların en ziyade botu
na gideceği farz.edilen kurban da boğa 
idi. Nil nehrinden taşmama&ın' yalvar .. 
mak için, her sene Nil ili.hına bir genç 
kız kurban edilerek suya atıldığı, son 
radan Ömer Halifenin, kız yerine Nil su 
!arına bir mu•ka attırdığı da tarihte meş
hurdur. 

Fenikeliler de iJahlarına çocuklarını 
flavta ve boru sesleri arasında, diri diri 
yakarak, kurban ederler ve çocukların 
anneleri bayram kıyııfeılerile bu mera~im 
de hazır bulunurlardı. 

Sümerlilerin medeniyetini ahnıı olan 
Babilde kurban bayramı her sene nisan 
ayının ikinci günü baflar ve on gün sü
rerdi. O günnlerde Marduk ilaha türlü 
türlü hayvanlar, kokulu nebatlar kurban 
edilir, içkiler takdim olunurdu. 

Bugünkü program 
1 S TAN BUL, ~ 

18: Pl~k neıriyab. 18,30: Fransrze:a dıers. 
19: Asabiye doktoru Şük.rii Hazım Bey bıııra
fından konferana, ajan.• haberleri. 19,30: Türk 
mus.iki ne4riyatı. (Ekrem B. Ruşen 8. Cevdet 
B. Şeief B. Sa.im Bey Belma H. Vecihe H. Ne
dime H.) 21,20: Ajans ye bor•A haberleri. 21,30 
Necip Yakup Bey orkestrası ta.rafından muh
telif eserler. 

tarafından temsil edilen ...,. 

SARIŞIN !<OKLA~ 
Y A R Ş O Y A, 1415 m. 

17,55: Taıııanni. 18,15: Oda mu.sikisi konıeri. 
18,50: Ziraat. 19,20: Pli.k. - Müs;r.habe. 21,05: 
Se_nfonik konser_ 22: Müsahabe. 22,15: Sen• 
fonik takımı tarafından ltalyan musikisi. 23,45: 
Plak. 24: Müsahabe. 

KONIGSYUSTERHAUSEN 
20: Milli neşriyat ( şarlalar.) 21: Verilecek 

opera hakkında izahat. 21,05: "DONNA DIA
NA0 ismindeki opera temsili. 24: Königsherg' 
den naklen lfece musikisi. 

B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18: Sahibinin Sesi pli.kları. 18,45: Müaahabe. 

19,15: Koro tarafından ıa.rkılal". 20: Bıeden 
terbiyesi i.Ii mektebinden nakil. 21,50: Stüdyo .. 
dan bir temsil. 22,55~ Rig.o Sigan takımı. 23,25: 
Emerich Stefaniai tarafından bir konser. 24,10: 
Almanca konferans. 24.25: Triye konser. 

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

20,15: Askeri konser, - Müsahebe, 21,45: 
Senfonik konaer. 23,15: Aktam haberleri. 23,30: 
Radyo orkeatra•ı. 

ROMA, NAPOLI, BARI: 
18;ı30: Konaer, 19,45: Haberler. 19,30: Kon· 

ferans. 20,30: Saat aJ'arı veısaire. 20155: Ha.ber· 
ler. 21,45: TaganniU kon.aer. 2Z.SS: Piyano -
keman (oda m\laikisi) konseri. - Müsa.lıabe . 
23,50: Senfonik musiki . 

MlLANO, TORINO, TRIYESTE, Floranıa: 
18 30: Filbarmnoik konser'. - Müaaha.be ve 

pliklar. 21,40: Pli.k. 23: Bir perdelik temsil. 
Müteakiben pli.k konseri. 

8 R E S L A U, 316 m, 
18,50: Genç kız. ne1riyatı. - Müıahabe. 20: 

Tagannili konser. - Milaalıabe. 21,30: A~keri 
netriya.t. 24: Muhtelif aletler ile konser. P..tüte• 
akiben org kona.eri. 

27 Mart salı 
1 S TAN BUL, 

Bugün matinelerden itibaren ----ııııııı 

SUMER SİNEMA 
(Eski Artistik) 

Melek gibi tebeSJilmü ve Ş?ytıı.ıı 

vücutlü sarışın, şuh ve şea 

ANNY ONDRA'yı 
En son ve güzel Fransızca 

ıözlil ve · ıarkılı 

· EVLENDİRELiM Mi1 

Gülmek, eğlenmek, ~en ve 'krar Paris şarkıları dinlemek ve 

MAURİCE CHEVALIER 
Tarafından yarablan 

GÜLEN PARİS 
Filmini görmek için MELEK Sinemasına gitmelisiniz 

Tamamen Fransızca sözlü Paramount filmi 
Bayram münasebetile saat 11 de tenzilatlı matine. (14976) 

18: Pli.k neşriyatı. 19: Mesut Bey tarafından 
çocuklara. maaal ve ajana haberleri. 19,30: Türk 
rnuıiki ne,riyatı. Eftalya Sadi H. Kem•ni Sa
di B. Refik Bey . 21: Muhtelif netriyat. Ajan1' 
ve borsa. haberleri. 21,30: Radyo orkestraaı la· ı 
rafcndaq muhtelif eserler. 

Y A R Ş O Y A, 1415 m. j T U R K S 1 N E M A ~ l N D A 
17,55: Orkestra konseri. - Miisahabe. 19: Ta- o·· ·· h" f"l · 
gannili koro konseri. 19,30: Po~nan'dan naklen unyanın en muazzam ve mut ış 1 mı : 
Pôyano konaerô. 20, Mü,ahabe. 2ı.05: Plak. M u M y A L A R M O Z E S 1 
21: Mili.noda. .. Sk.ala,, operasından nakl•n., 
Rocea'ru.o eserlerinden "DYBt.,JK,. operası. F •• ı·• idi 
(htôrahatlerdo müıahaheler. 1 ransızça soz u ve tamamen ren 

KONIGVUSTEHAUSEN: Oynıyanlar : 
20: Hamburrta.n naklen gemici ~arkıları. - F W L" l A "il 

Müaababe. 21,30: Nete!; mu.ikô. 23: Son baber- ı ay ray tone rtWl 
ler. 24: Gece kon ... i. Matineler saat 11 de ba~lar. (14955) 

1 

0)"1'11,'AllU.l: 

&EHıAT 
FERll:tA 
VASl'I 
HAZI~ 
FERDi 
MUA"HER 

ınu llZı ffTALYA ' · 

İPE~i~~!!:~"!MRA ~ 
öayram günleri saat 11 de 

tenzilitlı matiııe vardır. 
ll4978] 

Bayram günlerinde 

A S R I S 1 N E M A ' ya 
gidiniz. Gösterilmekte olan 

BEN F AH1ŞE M1Y1M ? 
büyük ve müessir filini görünüz. 
Mümessileıi : 

RUTH CHATTERTON 
Bayram münasebetile, bugün, yann 
Çarıamba ve Perıembe günleri mati
nelerinde 

1 SAAT VARYETE 
Yeni 8 Numerolu PROGAM 

Dunuliye 20 kuruı. ( 14954) 

••ı----· 
----------·[--------~ FERAH SİNEMA 

Bayramda hergün tenzili fiyatla 
büyük program : Bugün 

ŞARLO: ŞEHiR 
IŞIKLARI 

ve 

KAPDAN BULDOK 
Mevkiler : 20 - Localar 100 

Eski lranda, Nevruzdan başka ikinci 
Li,· bahar bayramı vardı. Bu da nisan ayı
n·n birinci günü gelirdi. O gün köse sa
k Jlı bir adam bir katıra bindirilerek so· 
kak ookak dolaştınlırdı. Köse adam elin
deki yelpaze ile, mütemadiyen yelpazele· 
nerek bununla kışın bibnİ§ ve sıcak mev
simin artık gelmiş olduğunu haber ve
rirdi. Köse sakallı adam, soğuk düşman
lığını temsil ettiği için, yaklaştığı vakit, 
üzerine soğuk su atarlar, o da suyun ar .. 
tık soğuk olmadığını ve ondan korlmu· 
dığını anlatmak üzere: 

Eski Yunanlılarda, ilahlara takdim e
dilen kurbanların kesilme ve yakıtına me· 
raaim.ini anlabnak için, büyük Omiraı'ın 
hemen bütün şiir fasıllarını tekrar etmek 
lazımgelir. Ona da, bu zamanda kimin 
haddi olabilir? 

BUDA PE ŞTE,550m. ~::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==:::::::::::::::::: }."• Verea Sigan takımı. 19: An1ele a.aati. 19,30: : 
Duda.pette opera.aında.n naklen: Wagr'in "PAR· l l llııııCCllll••••••••ı••••••"' 

,, 

- Genna, Germa yani sıcak, sıcak! 
Diye haykırırdı. Bundan sonra halk 

birkaç gün, soğugun son tesirlerinden 
büsbütün kurtulmak fikrile, ceviz, aarmı
•ak ve yağlı etler yer, sıcak şey'.er içerdi. 

* * >,:; 

Eczacılarımız Nevruz bayramım bite 
baber- vern1eği unuttularsa da, kurban 
bayramını vaktinden öru:e haber veren 
mühim bir rnüjdecimiz var. Tayyare Ce .. 
miyetimizden Allah razı olsun! Daha 
rasathane hesaplarını yapmadan, müftü
lük bayram namazının gününü, saatini 
ve dakikasını i)i.n etmeden çok evvel, 
Tayyare Cemiyetimiz kurban bayramı
ıun yaklaştığını bildiriverdi de, bereket 
versin!, çocukların şeker bayramından 
kalmış papuçlarının - büsbütün yenilen
metine, bayram bu seneki gibi aylık ayı
run sonuna teıadüf edince. imkan olma
dığından bari - pençelerini tamir ettir
meğe vakit bulunuyor! 

Kısası Enbiya'ya bakılırsa, bu bayram
da kurban kesmek adeti bize lbrahim 
Peygamberin oğlunu - l•mail ıni, ishak 
m[? Ben de iyi bilmiyorumj çünkü kur
ban bayramı ayında doğan erkek çocukla
ra lsmail adı konulduğuna göre lamail 
olacak, halbuki Tevrat, ishak diyor -
Allahın emrile kurban etmek isterken 
önüne çıkan koçu boğazlamasından gel
miştir. 

Tevrata göre: 
"lbrahim ile ishak, Allahm onlara söy

lediği yere geldikleri vakit, İbrahim 
orada mezbahayı kurdu ve odunlan ha
zırladı; sonra oğlu lshakı bağlıyarak o
dunların üzerine koydu. lbrahim elini u
zat! ve ve oğlunu boğazlamak için bıçağı 
aldı. Bunun üzerine Lemyezelin meleği, 
gökten: lbrahim, lbrahim! Diyerek ba
ğırdı. lbrabirn: Ben buradayım! Diye 

Kurban kesmek adeti nasıl b;qlamıı 
olursa olsun, bize nerede!' gelmiş olursa 
olsun, timdi biz kurban keserken, etini 
ilahlara takdim etmeği düşünınüyorruz. 
Şimdiki fikirlere göre kurbanın yalmz 

kanını akrtrna1r, ililıhııı istediğini temine ki 
fayet ediyor. Kurbanın üstarafı da insan
lara kalıyor. 

Mezbahadan gelen etin zinet e,ya.aı gi
bi satıldığı bu zamanda bari yalnız kur
ban bayramlarında çoluk çocuk birkaç 
gün bolca et yiyorlar, bir sene hiç et 
yüzü görmiyen fıkara da o günlerde et 
lokmasına kavuşuyor. Onun için kurban 
kesmek hiç le fena bir adet değil.. 

Fakat, kendi inezbahasının varidatını 
arttmnak için değil, şehir halkının sağ
lığını, buzluktan geçmenıİf etler yiyerek 
bozulmaktan korumak için, başka mez
bahalardan bile şehre et girdiğini istemi
yen belediyemiz, kurban bayramlarında 
birçok eVlerin mezbaha haline gelmesine, 
bilmem; ne diyor? 

Galip ATA 

•itliy~t"' 
Asrın umdeıi " MiLLiYET" tir. 

ABONE OCRETLERt : 

3 aylriı 
6 .. 

12 .. 

Türkiye için 
L. K. 
4-
7 50 

14 -

Hariç içia 
L. K. 
8-

14-
28 -

Gelen e...-rak seri -.erilmeL- Müddeti 
aeçen nüahalar ıo kuruıtur.- Gazete ve 
matbaaya ait iıler için müdiriyete mü .. 
racaat edilir. Ga%etemiz ili.nlarnı me•'u• 
liyetini kahul etme:ı. ' 

SIFAL,, operası. 23: Konferan•. 23,30: Buda· 
pefte mu•iki hıı!:yeti tarafından konser, 

Y 1 Y A N A, 507 m. 
18,20: Orkestra konseri. - Müsahabe. 20: Rad
yo orkeatraaı (Nete-li musiki.) - Müsah.abe. 
22: Haftahk haber icmali, 23: Son haberler. 
23,15: Halk oper-a orkestraa.ı. 

ROMA, NAPOLl, BARI: 
18,10: Orkestra konseri. - 1'.1ulıtelif müaahaM 

be ve plikJar. 22: Oper0t.dA- verilecek temsili 
nakil. 

MILANO, TORJNO, TRIYESTE, Flonnoa: j 
18,10: Pli.k. - Müaababe. 21: Oda musikisi. 
21,45: Mil.Anodaki "Sc:.la,. operaaınd;ıı.n naklen 
opera tema.ili. 

B R E S L A U, 316 m. 
16,10: M•ndolin koruı;eri. 17: Hafif musiki. 

18,50: Mü:sahabe. 19,23: ilkbahar me-vaimine 
mahsua.u şarkılar, - Müaa..lı.a.be. 20: Milli net
riyat (tema.ili .) 21,10: Muailcide şiir. 24: Al" 
man halk ıarluları. Müteakiben pli.k konse'r'i. 

28 Mart çarşamba 
1 S TAN BUL: 

18: Pli.k ne,riyab. 18,30: Frananca ders.. 
19: Monoloi (Muammer Bey laralmdan), 19, 
30: Türle musiki ne1riyatı. (Ekrem B. Ruten 
B. CeYdet B. kemani Cevdet B. Şeref B. Semi· 
ha H. Vecihe H. Servet H. 
(Şehir tiyatroau verilil"se yalnız; aj;ıns lıaber· 
leri ve pli.k neıriyab.) 
21,20: Ajana Ye horsa b&1'erleri. 21,30: Necip 
Yakup Bey orkeatraaı. 

V A R Ş O V A, 1415 m. 
18,20: Poznandan. na.kl'en koro konseri. - Mü
sahabe. 20: Var-10•• bürik ıehir tiyatroaun· 
dan naklen Wa1rQerin "PARISlVAL,. operaaı 
tema.ili. 22: Müsahabe. 

KONlGSYUSTERHAUSEN: 
19: Keman - ora konseri. - Mllaa.hahe. 

20: MllJi neıri7at. 21: Mii•ahabe. 21,10: "Btı.iuı 
Saar'ımrs itimli milli konfere.n.t. 21,30: Neteli 
hir karı,ık program. 23: Son haberler. 24: Mü
nibten naklen: Gece muailciai. 
BUDAPEŞTE,550m. 

18: Polidor Ye Brösvik pl.iJdarr. 18,4$: Mü
sababe. 19,15: Mr. Stefa11 C..ti tarafından plya. 
norefaktile KEMAN KONSERi. 21: Müa.ahabe. 
21,18: Stüdyod•n bir tiyatro temai.H. (Opera 
odry takıinı.) 23~0: Fnrkaa Sil'an talurnı. 24: 
Opera orkestrası tarafından. konaer. 

Y l Y A N A, 507 m. 
18,20: A•uatur7alı beatekirla.nnm eaerlerinden 
mür-ekkep konser. 19,35: Milli nefrİyat. 20ı 
Şarkıl.,.., rezinti havaları. 21,45: Akü.a1ite. 22: 
Rom•nti\c: senfonik konser. 23: Haberler. 2!135 
Plak. • 

ROMA, NAPOLI, BARI, . 
18,10: Orkea.t.-a konseri. - Muhtelif babia.

ler ve pl&k ne,riyatı. 21,45: 1. Littori.aU della 

... 

ittihadı ~fiil 
A 

1 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eylerh 

Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 

Merkezi idaresi : Galatada Ünyon Hanında 
Acentası bulunmayan tehirlerde acenta aranmaktadır. 

p Tel. Beyoğlu : 

ve 
~---

Sigortalarınızı Galatada Onyon Hanında Kain 
O N Y O N StGORT ASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 

' 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yapbrmaymız. 

Telefon : Beyoğlu 4.4888 1214 
-- . . : 

_ .. __ ' '" f ~ - ' . ' ~ ,.... - . ·' 

Culture e delle,arte isimli. neıriyat. 23: Hafif 
muaiki. 

MILANO, TORINO, TRlYESTE, Floranaa: 
18,10: Ta1Jannili kona.er. - Mü•alıabe. •e ... 

plilılar. - Mü.sahabe. 21,40: Edebi •• aanatka 
rane neıriyat. 22,SO: Variyete ne,ri,.at. 

B R E S L A U, 316 m. 
18,30: Plak konseri. 19: Müaahahe. 20: Mil4 

li neıriyat (ta.annili konser.) 21: Günün ksaa 
haberleri. 21,10: Berlinden naklen konferı:n•. 
21,30: Paakalye tarkdarı. 22,20: Olen as e~· 
leri habrlama ne1riyalı. 24: Tannnntt aanatka.t
lar1n dan• haYalarında11. 24,45: Paskalye musı
kiai. 

29 Mart perşembe 
1 S TAN BUL: 

18: Plak neıriyab. 19: Se.lim S_ırrr Bey ~.r•· 
fından konferans, ajan• haberlerı. 19,30: Turlı:. 

musiki ne,riyab (Kemal Ni,.-a.ı:i Bey. Hayriye 
H. Mahir B. Müzeyyen H.). 21: Mubtellf neı· 
riyat, ajan• •e borsa haberleri. 21,30: Radyo 
orkea.trası tarahndan da.na muaikia.i. 

Y A Ş O Y A, 1415 "'· 
16,.W: T.a•~nni-li konser. 17,55: Ruli.i neıriyat. 
18,50: Zıraı musahabe. 21,05: Musiki bahia.leri. 
21,15: Ruhi mua.ikiden mürelckeıp filharmonik 
konser. 23,40: Pli.le, 

KONIGSVUSTEHAUSEN: 
20: Polonyadan. naklen: Köylü musikisi. 21: 

Müsah.abe. 21,10: Eski musilCL 22: Roman 
tefrikaaı. 23: Haberler. 24: Hamburr'tan nak
len hafif musiki. 

B U D A P E Ş T E, 550 m. 
15: Zirai ne,riyat. 18t30: 

0

Budape,te musi
ki heyeti tarafından k.onaer. 19,30: Spor habel"· 
leri. 19,45: Müs.ahabe. 20,lS: Musiki alt mekte
binden naklen Bach'ın eserlerin mürekluep kon-

Milliyet'in edebi tefrikası: 31 maksadım anlar gibi oluyorum. 
Bu emniyeti gören Halim Siret, hi
leye, dalıwereye, sahtekarlığa bat-

dan dükkanlardan, evlerden aylık 
topl~mak, onu doyurmaz ki ... 

Sükutile, düşmanlarını tahkir e
diyor; sükUtile, onlarla alay ediyor. 

KANLI SIR vurmıyacak... · ~ 

-Mart27-

Muhtelif taaavvurlarını karısına 
anlatıyor: ı; t., · 

- Parça parça emlak, insanın 
batına dert. •• Vergilerile, icarlarile, 
konturatlarile ayn ayn uğra~mak, 
çok güç! Bunları satmalı, yerine 
temiz bir mülk almalı ..•• Bu, korkunç bir feragat ... O hal- ı 

de, beni ne diye çağırdı? Önüne 
geçilmesini iatediği maddi tehlike
ler ne ? 

Mesture, söyledi, anlattı, niha-
yet: 

- Ayrılalım, dedi. 
- Ne zaman bulusuruz? 
- Sen, yarın, Av~padan yeni 

gelmi,sin gibi, bizim apartımana 
uğrar, Halimi sorarsın. O, seni gör· 
duğüne pek memnun olacaktır. 

Demek Mesturenin projeleri çok 
gcnif ! 

Ayrıldık. Fakat kulaklarımda ha 
la onun sesi var. Ellerim arkamda, 
ağır ağır yürüyorum. Beynimin 
humması dinmedi, arttı. 

Mesture, neler düşünüyor? Ne
ler tasavvur ediyor? Yoksa, tehli
keli bir oyun ba,langıcında mıyız ? 

Yazan: Ma,lımut YESARi Bahar geldi •.• Şeftali, erik ağaç-
lar• çiçek açblar. Kırlar, bahce-

ri Şişlide kalıyor. ler bir gelin gibi süslendi.. • 
Mesturenin köşkünde dadısr, bir Fakat bu bahar, benim içimde 

de alık bir "ı..~, kadın var. Artık açmadı, çiçeklenmedi. 
eski sıkı, eski kontrol yok. Mesture, öksürüyor •• Ben, bu ök· 

Geceleri, bahçenin nihayetinde- sürütü beğenmiyorum. Akşamları 
ki metruk bahçevan kulübesinde yanakları ebruli ebruli penbeleşi-
b~luş~yoruz. Eski hayatımız, geri yor ••. 
dondu. Kendi havamızda kendi Bu, hava değiftirmenin tesirle-

Mesture, bunları, aklı yatmış 
gibi, dudaklarında hiç kırmayan 
incitmeyen bir tebessümle dinliyar. 

Halim Siret, derhal İşe başlıya
cak, lakin istediği gibi oynayabile
ceği bir mülk, bağdapbileceği bir 
mal sahibi bulmamış olmalı! 

saadetimizin at~jle yanıp ı~ınarak rinden olacak· Vehimle tehlike i· 
yaşamaktayız. d N' cat e iyorum. Mesture, bir çocuk - ısan 4 -
~alim Si~et, kansı ile meşgul kadar şen, delişmen .•. Hasta olan Halim Siret, Me~turenin sıhhati-

d~gıl .•. O, ışten kaçan, herhangi bir insan, bu kadar neşelenebilir ni bahane ederek Avrupa sanator-
b1r angaryeden korkan, çekinen mi? yomlarından bahse ba,ladı. 
lakayit adam, öyle faal oldu ki.. Önümüzde uzun, sıcak yaz gün· Bu başlangıç çok güzel. •• Fakat 
Mahkemeden tapuya, tapudan a- !eri; sıcak yaz geceleri var. Mesut Mesture, kocasının heyecanlı nu· 
vukatlara koşuyor, elinde senetler, yaşamak hakkımız olan günler, tuklarını, ate,li hitabelerini, du-
ilamlar, sağa sola seğirtiyor. Bu geceler var. daklarının ucunda, bin bir manaya 
uğraşma, didinme, elbette boşuna Halim Siret, kansına dikkat bile gelen bir gülümseyişle dinliyor. 
değil... etmiyor. Köşke geldiği günler be- Mesturenin bütün kuvveti, zahi-

Onun bu faailyetine, Mesture, ni de çağırıyorlar birlikte y~mek ren yorgun görünen bu durgunlu-
hiç sesini çıkarmıyor. Zannediyo- yiyoruz. Geç vakitlere kadar oluru- ğunda •. , Evet, onu gören, hayata 
rum ki kocasını, hiç umulmadık, yoruz. ve insanlara karşı bütün silahlarını 

Halim Siret, elindeki sazın tel· 
!erine dokunmağı bilmiyen acemi 
bir bestP.kiir, gibi ondan ses çıkart
mak istiyor. Görünü!e aldanıyor ve 
karısını, istediği gibi yola getirdi
ğine emin, vaziyetten memnun:·· 

Mesture, kocasının rnemnunıye. 
tine de gülüyor •• 

Ah, bu, gülüşler! insanı deli et
mek, öldürmek, ka~ ku<~tmak İçin 
kafi! Eğer Halim Sıret bılse, hisset
se• kurnazlıg" ının bu gülünç, bo~ 

1 b" T 
neticeye çarpmasına ır müddet i-
nanamaz! Çünkü onun, kendi kuv
vetine, meharetine emniyeti, nef
sine ölçüsüz, çevresiz bir itimadı 
var ... 

Lakin zannediyorum ki Halim 
Siret, sonunda muvaffak olacak .. 
Onun yılmaz ayak direyİfİ karşı
sında, Mesture, gerilemeğe mecbur 
kalacak .. · Çünkü Halim Siret, mu
ayyen bir maksatla hareket ediyor •• 

Mesturenin ki ise maksatsız bir 
müdafaa .• Neye, niçin, neden koru 
nuyor? Haİim Siret, sözlerinde 

' niyetlerinde samimi olabilir. Ya-
hut, kendi hesabına az bir menfaat 
le iktifa edebilir. - Mart 20- yahut ta tam zamanında, umulma- Yazın y~klafmaaı, Halim Siret'i terketmiş; ruban, fikren, hissen 

_ ___ ..,M_e_st~u_,r..,em, ~k~ö~şk_e.,ı..t~aş""m""'d~ı~. "'H"'a"'l"'im....ıS .. i ... -.Lndıııkıı.....;b..,iu.r...1yuıeJ.n:i· n .. d_.e .. nnnvuCU..r..ıati.c_a_kı; .. ı... JKiıa ... r...;ıS.sı;.·..ı._:p~e_k_m_eı,~,.;·;ın_un_e_ı_m_ed.:...i • .a;A=k-lı_n~da..:._n~,.;A'-"vJ....iy.io..ırU.g:unJ;;, ... e~z.Jg:..in.:,, bitkin_ zanneder. 
Mesture, bir Avrupa sanaloryo

muna ıı:itmeğİ istemiyecek kadar 

ISTANBUL BELEDiYESi 
Şehir Tiyatrosu 

Bu akııı:m saat 20 de 
LUKUS 

HAYAT 
27-~934 salı günü 

gündüz ve akşamı 

oyun vardrr. Gündü~ 

saat 14 te, akıama 

saat 20 de. 
LUKUS HAYAT 

28-3-934 çarf31Dba günü gündüz 14 
ıe ve akşamı saat 20 de LOKOS HA YAT 

29-3-934 perıembe alqamı Ertuğnıl 
Muhoin Beyin joLilesi saat 20 de bi

·ıetıer giıede satılmaktadır. 

Program : 1 - Hamlet, 2 - Perkünt, 
3 - Lüküs Hayat. 

Dr. l H SAN SAM 1 --

Gonokok A.şısı 
Belııoğukluğu ve ihtilatların,. karşı 
pek tesirli ve taze aııclır. DivanYolu 
Sultan Mahmut türbesi No. 189. 

(1382) 804 

ser. 23,35: Yaylı •a2:lar kuarteti laraf•ndan kon· 
ser. 

V 1 Y A N A, 507 m. 
ll12S: Piyano konaeri. - Müsahal>e. 20: Al· 

man halk ıarkılan. - Haberler, ıaat ayan. Zl, 
JS: K\lartet kon•eri, 22,35: Son. haberler, 

ROMA, NAPOLI BARI, 
18: Tasannili konser, - Muhtelif müaahaM'" 
ler Ye pli.k neıri:rab. 21,45: "Meaaada neıri .. 
yatı. quiea.i,, isimli. Verdinin eserlerinden ope.· 
ra temsili. 

MILANO, TORINO, TRIYESTE, Floransa' 
18,10: Dans rnusikiai. - Müaahahe, 21: Mii-

aahabe. - Plik. 21,10: Bir tiyatro tem.silioi 
nakil. 23: Od.. musikisi. 24: Haberler. 

B R E S L A U. 316 m. 
20: JCöylü neıriyab (musikili.) 21,10: AY\lt .. 

tury• ba.kkırı.~ıı-. konfer&l\a.. 21,30: Anton Bruk
ner'in ea.erlerınden. mürekkep kon.ser. 24: H•r'
monik konaeri. 

ğil .. Lakin korkuyor ••. Ona seyahat, 
~E?h~ bir sergüzeşt gibi geliyor; 
ak1betı korkulu bir sergüzett gibi •. 

Kadıncağız, bu korkusunda, bu 
tereddüdünde, bu dütüncesinde 
belki diğer korkulanndan, tereddüt 
!erinden, düşüncelerinden daha 
haklı .... 

~Nisan23-

Doktorlar, Mesturenin sanator• 
yoma gitmesine pek fazla lüzUJll 
görmüyorlar. Kötk komşumuz doJ'• 
tor Nüzhet Süleyman Bey, hiç bır 
tehlike görmüyor: 

- Önümüz yaz.. Hanımefendi· 
nin ta çocukluğundan beri alıştığı 
bu iklimi terketmesi manasız olur·· 
Yazın, buradan güzel yer mi olur~ 
Avrupa sanatoryomlarında teda"1 

şekli ve şartları mükemmeldir. ıe.· 
kin çok defa iklim, hastanın miza• 
cına uymaz. 

Ben, bu doktoru çok sevmeğ~ 
başladım. Bana, evvela ukala gi~1 

görünüyordu; fakat onda, insanı ~k 
na edici öyle tatlı bir kuvvet var kı·· 

Garibime giden tarafı da, dok· 
torun, Halim Siretten hoşlanmaDl~' 
sı .• Herkese karşı nazik, seviDllı 
olan bu adam, her nedense HaliDl 
Sirete kartı gayet sert ve merha· 
metsiz ..• 

~ 



Dil seferberliği 
(Başı 1 inci sahifede) 

olan tarama dergisi gibi bir ham mal
zeme listesi olacaktır. Cemiyetin 1932 
yılı başından beri ileri götürmekte 
olduğu derleme seferberliğine timdi -
ye kadar cemiyet merkezine 140 bine 
yakın fit getirmittir. Vilayet ve kaza 
merkezlerinde mükerrer görülerek 
ayrılan fitler, bu hesabın dışındadır. 
Bu 140 bin fiş, tez elden gözden ge
çirilerek bir kitapta toplanacaktır. 
Böylelikle bütün Türkiyenin her ta • 
rafında halk ağzında söylenen lügat 
lere geçmem.it, öz Türk sözleri yer yer 
sesçe ve minaca aldıkları türlü değiş 
melerle beraber gözönüne konulmuş 
olacaktır. 

Istılah listeleri 
4 - Cemiyetin ıstılah kolu, ıstılah 

!arını araştırdığı bilicilere (ilim kar -
şılığıdır) göre on altı bölüğe aynlmıt 
tır. Bu, bölüklerden her biri kendi 
payına düşen ıatılahlan fran.aızca şim 
di kullanılan osmanlıca ve ihtiyari o
larak almanca veya İngilizce olmak 
üzere listelere yazmaktadır. Bu lis -
leler basılarak muallim ve mütehaıı -
sıslara göncleriliyor. ve herkesten öz 
türkçe kartılık iateniyor. Gelen ce • 
vaplar toplanarak bölükçe kartılık • 
lar tayin edilecek, ıstılah merkezin 
den ve umumi merkez heyetinden geç 
tikten sonra bu kartılıklar katiyet 
kesbedecektir. 

Bölüklerin çalı,malan 
Askerlik ıatıla.hları bölüğü binden 

fazla aııkerlik sözünün öz türkçe kar 
ıılıklannı da koyaralı: birinci liate ol 
mak üzere merkeze vermittir. HükU
met tetkilatı bölüğü, makam ve me • 
muriyetler isimlerinin türkçe kartı • 
lıklannı gösteren bir liııteyi hazırla
mıt merkeze göndermiştir. Riyazi i .. 
!imleri bölüğü, hesap ve hendese ıstı 
!ahlarının büyük bir kısmını türkçe 
kartılıklar kararlaştırnnıftır. Yollar 
ve na.kil vaıııtaları bölüğü de !İmdilik 
türkçe kartılıklarını bulabildiği .••t.ılah 
la..rdan bir listeyi merkeze vermıttır. 

Bunlardan batka. olan bölüklerden 
bir takonı, listelerini tamamlamakta, 
bir takımı da dağılmıt listelerin ce • 
vaplannı sıralamaktadır. Cemiyet kar 
tılıkla.rı tesbit edilen ıstılahlardan ilk 
önce ilk ve orta mekteplerde okutu
lan dera kitaplarına. ait olanlannı ilk 
sıraya alarak bunları neıretmek niye
tindedir. 

Istılah karıılıklarını tesbit için de 
birçok öz türkçe kelimeyi orta.ya. ata 
cak olan tarama dergisinin çılonasr 
beklenmektedir. 

Tarama dergisi kimlere 
gönderilecek 

Oirendiğimize göre l\rama der· 
gisi, fasikül fasikül bir çok reyinden 
istifade olunacak zatlara meccanen 
gönderilecektir. Birinci fasikül on, di
ğerleri beıer bonna olacaktır. Bun • 
lar arasında mebuslar, Halkevleri, 
valiler, kayma.kamlar, maarif müdür 
leri maarif memurları, ilk tedrisat mü 
fettiıleri, Universite, yüksek metkep
ler, askeri mektepler, liseler, muallim 
mektepleri, orta mektepler ve meselk 
mektepleri, türkçe ve edebiyat hocala
rı vardır. 

Bunlardan başka cemiyet bütün vi 
!ayetlere bir tamim yaparak oralar • 
da muharrir gazeteci, ve diğer dil 
meraklm ol.:ı.ak bu iıle alakadar ola 
bilecek her kaza için 1 • 3 zatın isim 
terinin bildirilmesini rica ebniftİr. 
Bunlara ve memleketin tanrnmıf bü
tün edip, şair, romancı, muharrir ve 
gazetecilerine de dergi gönderilecek 
tir .• 

Dergi, kendilerine gönderilen zat 
!ardan iki ,ey reca ctmek.ted~r. B~ 
dergide yanlıt veya. ek.•i.k bır. cıb~.t g? 
riilürıe cemiyete bıldırılmesı, dıgerı, 
her kelime için &'Österilen kartılıklar 
dan en münasip görülenlerin tesbiti
dir. Bu auretle kılavuzun esasları da 
hazırlanmış olacaktır, 
~------~o•~------~ 

Ankaranın imarı 
(Ba~i 1 inci sahifede) 

yaparak bu suretle senede'! sen!ye §eh
re yenilik ve düzenlik verılmesı gaye-
sini istihdaf etmiıtir. . 

Acele yapılması laznn gelen ııler 

diğer iılerden üıtün tutularak cümhu
riyetimizin merkezi olan Ankara şehri .. 
nin az zamanda berkeıin istediği gibi 
medeni ihtiyacı temin edecek bir ıehir 
haline gelmesine gayretle çalııılacaktır. 
Hazırlanan pli.nlattınna programı icra 
vekilleri heyetine sevkolunmuttur. Pro
gramın tertibinde kanunla tayin edilen 
faaliyet rerçevesi ve bütçe imkanla· 
rı nazarı itibara alınmııtır. 

Müdürlük programın tatbiki için 
Üç buçuk milyon lira ıa~fına lüzum 
göstenniştir. Bu paranın ıstiıkraz sure .. 
tile değil devlet bütçesinden ayrıla
cak tahai~atla temini m'!btemeldir. Pro
gramın tatbikatın'!• ılk .. senı; için 
(600,000) liraya ihtıyaç gostenlmiı • 

irtihal 
Sabık kumandanlardan me~um mi

ralay Mehmet Ziya beyin refıkası ve 
lstanbul belediyeai iatatiatik müdürü 
Tarık Ziya, deniz zabitlerinden Zinnur 
Ziya Beylerin valideleri ve N~ ve~a
leti müdürlerinden Besim Beyın kam 
valdesi Kutsiye hannn kısa süren bir 
haıtalıktan maalesef kurtulamıyarak 
vefat etrni~tir. 

Cenuesi bayramın ikinci sah gunu 
Takaimde, Kocatepe caddesin<leki 79 
numaralı ikametgô.lundan aaat on birde 
kaldırılarak Kabataıtan motörle Sala· 
cak iskelesine nakil ve Doğancılar ca
miinde namazı kıhndrktan sonra Kara 
ca Ahmctteki aile makberesinde hakkın 
rahmetine tevdi olunacaktır: . 

Cenabı hak büyük elem ıçınde bu 
lunan ailesine sabırlar ihsan buyursun. 

Hanımefendi, Kaydediniz ... 

YAKUT 
1651 lstanbul 

Bayramiçte 
Posta işleri 

--o--
Posta servislerinin düzel

tilmesi lazım 
BAYRAMiÇ, (Milliyet) - Ista~· 

bula en yakıtı vasıtası ve yolları en ı .. 
yi bir kaza olan Bayramıcın en mü 
him derdi postalardır, bundan altı ay 
evveliıine kadar Bayramıçtan Çanak 
kaleye haftada iki defa posta gelip git
mekle idi, o zaman fstanbuldan, An
karadan bazan on günlük mektup a· 
lınırdı, meınleketin en uzak kö~eleri 
bile gazetelerini, mektuplarını bura 
dan çabuk alırdı. itte bu mühim me
sele nazara. alınarak Bayra.ıruç - Ça 
nakkale postaaı haftada üç güne çı
ka.rılmııtır. Yani haftada üç gün Bay 
ramıçtan Çanakkaleye, Üç gün de 
Çanakka.leden Bayramıça posta var 
dır. Posta kamyon ile gidip gelmek 
tedir. 

MiLLiYET PAZARTESi 26 MART 1934 

ANTALYA (Milliyet) - Antalyada mütemadi bir imar faaliyeti vardır. 
Şehri bir iki sene evvel gezenler, bugün tanınmıyacak bir halde olduğunu 
görürler. Bu imar faaliyetinin en mühim eaerleri: Geniı, muntazam cadde
ler, asri inşaatla meydana gel"" mağazalar, umumi park ve bahçelerin tarh 
ve tanzimi pek yakında in§llll bitecek alan muhteıem H alkevi bina.sı ve köy
lünün mutavassıt ellere muhtaç olmadan malını satma" için İnfanna bafla· 
nan Harp pazarı gibi umumun reFahınt temin etler eaerlerdir. Diğer taraftan 
t:ark tevsi edilmektedir. Yukarıki resim parkı ve hükumet konağını gösteri· 

Yalnız vapurların muntazam itle
memesi dolayısiyle latanbul poataları 
muntazam gelmiyor. Mesela hafta
nın iki po•tasında gelen latanbul pos 
taıı bir posta gelmiyor, bunun da ge .. 

bebi yukarda yazdığım veçhile va
purlann muntazam bir surette i§le .. 
memesinden ileri gelmektedir. 

yor. 

Mühim bir merkez olan kazada 
posta ve telgraf kadrosu çok dardn·. 
Ayda binlerce lira. havale tediye ve 
kabul eden, binlerce mektup, tel· 
graf ve paket dağıtan kaza postaha· 
nesinde ne posta ve ne de koli me
muru vardır. 

Bir müdür, bir muhabere memunc 

1 

r 
ve bir tevzi memurundan mürekkep 
dar bir kadro ile çalıtan poatahane· 
den daha fazla it beklemek abestir, 
çok çalışkan müdür ve muhabere me 
111uru ve tevzi memuru geceli gün
düzlü çalıtmaktadırlar. Çalıtka.n pos 
tacılarımızın mesaileri cidden ıayanı 
kayıttır. 

Posta, telgraf müdüriyeti umUD>i
yeainin buhranın hususi vaziyetinin 
tetkiki ve diğer kazalarla ölçülmiye 
rek poıta günlerinin vapurlara tesa
düf ettirerek her posta lstanbul po .. 
tasının gelmesi ve · halkın hiç clma.z· 
sa bir gÜn sonraki gazeteleri okmna 
ıının teminiyle memur kadroaauıım 
geni~letilmeıini ten1enni eyleriz. 

Bayramiçe 
Hapishane lazım 
Hükumet konağındaki iki 
oda hapishane olur mu? 

BAYRAMiÇ, (Milliyet) - Çolo
tanberi tamir görmiyen ve taminı 
muhtaç olan Bayramıç hükumet kıo· 
nağının tamiri için bin beş yüz lira 
tahsiaa.t verildiğini ya -nıştım. Bu pa 
ra ile hükiimet konağının yıkılan aa 

1 
çaklan kamilen yeni yapılmıı ve alt 
katına da yeni tavan çekilerek bütün 
çerçeveleri yenilenmiş ve her tarafı 
badana edilerek dıt kısmı da san bo
ya ile boyanmıttır. 

Yalnız hüklımet konağından içeri 
ye girince solda iki oda evvelce ha. 
piahaneye hasredilmişti. Bu vaziyet 
çok çirkin duruyordu. Bina.nm tami
rinden sonra kayma.kam Zeki Bey bu 
ciheti nazara alarak bu çirkin vazı. 
yeti ortadan kaldırarak hapiehaneyi 
batka bir odaya nakledilmii)tir. 

Şunu da ilave edeyim ki, Ba.yra 
mıçta bir hapishane bina.ama ihtiyaç 
vardır. Hükumet içinde hapi:Jıane
nin bulunması doğru olmıyacağı tabi 
idir. Bu husus mahkııimlar ve mev
kuflar için bir oda hasredilmiştir. Bu 
cihet te doğru değildir. Bundan baş 
ka hapisler tarafından pişirilen ye. 
meklerin kokulan diğer dairelere de 
sirayet etmektedir. 

Bu cihetler nazara alınarak Bay 
ra.mıçta yeni bir hapishane binaaı ya 
pılması için Adliye Vekaletinden tah 
aisat istenilmiı ise de, timdiye kadar 
bir semere hi.sıl olmamıtlrr. Hapisha 
ne binaın için hükUmet civarında mü 
nasip arsalar da mevcuttur. Yalnız 
tahsisat verilmediği için yapılamıyor, 
bunun için bu mühi miti Adliye Ve
kaleti nazarı itibare alarak hapish:ı 
ne binası yapılması için bir an evvel 
tahsisat vermesini beklemekteyiz. 

ANTALYA, (Milliyet) - Burada 
artık yaz mevsimi avdet etmiştir. Ter 
mometre gölğede (20. 25) e kadar 
;yükselmektedir. Zaten, tabii manza
ralarının zenginüğiyle §Öhret kaz:a-

Tekirdağ hastanesi asri 
bir şifa müessesesidir 

Kırk yataklı hastane, üzerine aldığı 
vazifeyi bihakkın ifa ediyor 

TEKlRDACI, (Milliyet) - Trak 
ya tehirelri içinde yegane iftiharb. 
intizam ve temizliğinden ve hastaJa .. 
ra kartı göaterilen alakadan bahsede 
cejim tehrimiz hastahanesini gez
dlın. 

Şehrimizin hemen şim:t!i tarkisi .. 
ne düşen ve denize hi.kinı bir mevki
de bulunan hastahanemiz cidden ifti 
hara değer bir müeasese halini almı} 
tır. Seneden seneye tekemmül eden 
hastahanemiz her hangi haııtalık için 
pek hassas davranmalctadır. Ufak bir 
vakadan derhal haıtahanemiz haber 
dar edilir. Şehr~ bir iki kilometre u .. 
zak olmakla beraber onun telefonu 
bir çok hastaların imdadına yetitir. 
Viliyet umumi mecliai ne kadar maa 
rife ehemmiyet vermişse, memleke
tin sıhhatine pek yardımı olan bu mü 
eııeye de ayni ehemmiyeti vermekte 
dir. 

Hastahanemiz 40 yataklıdır. Mo
dern bir ameliyathanesi ve bir de li. 
boratuvarı vardır. Şimdilik kadrosu 
iki doktor ve hemıire ve aa.ir hademe 
lerden ibarettir. 

Doktorlanmızın biri dahiliyeci, 
diğeri opretördür. Senevi vasati ola .. 
rak 5 - 6 yüz hasta. tedavi, 75 büyük 
ameliya.t ve 20 Oe yakın küçük ame 
liya.t ve müdahilatı cerrahive tatbik 
edilir. Haftanın iki günü için Poliyi· 
niklik kabul edilmiıtir. 

Bir senenin istatistiğine göre iki 
bin haıta müracaat etmekte ve bu 
miktarlar protokol ve poliniklik def
terleri ile numara taht1nda zatpolun 
maktadır. 

Bu zaptedilen memleketimizin mü 
tenevvi hastalıklarında yapılan gra
fiklere na7aran yüzde hesabiyle sıra 

SUrek avı 
MERSiN, (Milliyet) - Şehrimiz hal

kevi köycülük komitesi geçen gün bir sü
rek avı tertip etmiş~ir. Bu avda Mersine 
iki saat mesafede ''Kuyuluk köyüne,. gi
dilmit ve köylü avcılarla d9muz avınıı 
çıkılmııtır. Bu avda dört domuz öldürül
müıtür. 

nan ye§il Antalya bu mevsimde da/ta 
ziyade gü~ellefiyor. 

Vilayetin bilhassa sahillerinin ar
:ı:ettiği güzellik, ne kadar methedilse 
azdır. Resimde görülen Alanya ciua
rındalıi "Dim Uçurmak Boğazı" bu 
güzelliğe bir misaldir. 

Yukarda ameliyathane, ortada has
tahanenin u%4ktan görünüşü, atağı

da Başhekim lsmail Hakkı Bey 

siyle arzedeceğiJY. h'-•talıklar ka.yde· 
dilmittir. 

Yüzde 30 malarya, yüzde 15 akci 
ier, {verem hariç) hastalıkları, yüz
de 5 romatizma, yüzde 5 karaciğer. 
yüzde 5 kalp hastalıklan, yüzde 3 iğ 
tida hastalıklan ve geriye kalanlar 
da muhtelif hastalıkları yüzde 42 ih 
tiva eder. Dahili ve harici hastalık. 
lar yan yarıya. niabettedir. Senevi va 
sati olarak vefat yüzde 5 kaydedil· 
miş ve bu yüzde be~ miktarının an
cak vahim hastaların son zamanlar
da müracaatlarından ve merkez ile 
kaza belediyelerinin kimseaiz haata
ları göntılermesinden münhaistir. 

Bu sene için hastahaneye bir poli 
niklik dairesiyle tecrit kovuşla.n ila· 
ve olunmu~tur. 

Hastahanemizin genç baıhekimi 
lsmail Hakkı Bey yorulmak bilmez 
ve yılmaz bir azimle bu mües.seseyi 
Avrupanın hastahanelerinden fark. 
sız bir şekle ifrağ etmittir. 

Bilhassa. doktorlarımız fakir baa
talan da büyük bir alaka ve dikkatle 
tedavi etmektedirler. 

Balıkesirde bir nahiye 
lağvediliyor 

BALIKESiR (Milliyet) - içti 
malarına muntazaman devam et • 
mekte olan Balıkesir meclisi umu
mhinde vilayet merkezine yirmi 
kilometre mesafedeki Y eniköy na 
hiyesinin lağvedilmesini derpiş et
mi~tir. Y eniköy demiryolu üzerin

de güzel ibr köydür. Merkeze pek 

yakın olması ve Ömerköy nahiye. 
si merkez· nin kendisinden on ki • 

lometre ileride bulunması yüzün
den lağvından idari hiç bir zorluk 

• 
Iktısat vekaletinin yeni 
teşkilatı ve Turkofis 
Vekil Celal Beyin beyanatı 

Türkofis Cumhuriyet hükumetinin kur 
duğu faydalı bir müessese olacaktır 
ANKARA, 25. A.A. - lktiaat Vekili 1 

Mahmut Celal Beyfendi, iktisat vekaleti
nin yeni teşkilatı ve türkofia hakkında A
na.dolu ajansına §U beyanatta bulunmuı
lardrr. 

" Cihan iktisadiyatmın harp sonrası 
devrelerinde geçirdiği eaaılı bünye deği
!liklikleri ve ıon aenelerde mücadele et· 
mek mecburiyetinde kaldığı dünya umu
mi, buhr::ını, her memlekette iktisat ve
kaletlerinin vazifelerini ağırlaıtırmış ve 
dolayısih meıuliyetlerini artırmıştır. 

Bu vazife ve meıuJiyetin, umumi ikti
sadi kalkınma ıavaıı içinde bulunan mem 
leketimizde ihtiva ettiği huıusi ehemmi
yet u nezaket de aıikardır. 

Vekaletin bünyeıinde yapılması zaru
ri gürülmüt değişiklikler bu mülahaza· 
dan doğmuıtur. 

Modern devletler teıkilatında esas o
lan iş bi:'lümü ve madde ve ihtisas, verim 
ve milli iktisat ihtiyaç ve icaplanna aza
mi n :sbette uygunluk bu tetkilatın tes
bitinde nazara alınmış başlıca prensipler 
dir. 

Milli iktiaat vekaleti, adını verecek ol
duğumuz bu yeni teşkilatın milletin ik
tisadi bünyeaindeki varlık kaynaklarını 
çoıturmak, emin, devamlı, karlı istika
metler tayin ve temin etmek gibi asli va
zifelerinde daha fazla muvaffak olacağı
nı kuvvetle Ümit ediyorum. 

Bilh:ısıa işaret etmek istediğim bir 
nokta da şudur : 

Her yeni leş.kilit yeni bir memur or-
dusu ve yeni bütçe yükleri doğrur fik. 
ri hepimizin baıında eski zemanlardan 
kalmış ı,;r izdir. Esas itaberile bu kabil 
maksatlar için alınacak fazla tahsisat ve 
rimli bir masraf olmak ile beraber yeni 
vekalet şekli teabit edHirken evvela iş ve 
sonra bu iıi yapacak en az ve fakat liya 
katli adam prensipi daima göz önünde tu
tulduğu için apğı yukarı ayni para il" 
daha ''erimli. çalışma tarzı temin olun· 
mu§ ve bütçeye hemen hemen yeni faz. 
la masraf da yükletilmemiştir. 

Büyük Millet Meclisince de tasvip buy 
rulduğu takdirde bu yeni teşkilat hazi
randan itibaı·en tatbika baıla.nacaktır. 

Yalnız yeni teşkili.bn en mühim bir 
uzvu olarak mütalea edilen ve türk mal· 
!arının yabancı memleketlerdeki sürümü- • 
nü kolayla~tıracak yollan a.raıtmnak V<! 

müıtahıil ve tüccanrmza yardımcı bir 
rehber olmak ha.ılıca vazifeai olan 
"Türkiye dıı ticareti i9leri milli ofisleri 
dairesi" nj şimdiden faatiyete geçiriyo
ruz. 

Merkezi Ankarad olacak ve kısaca 
türkofis deye anılacak olan bu yeni t.,_ 
şekkülün şimdilik lstanbul ve lzmirde 
birer şubesi bulunacak ve !leride imkan· 
nisbetinde belli bqlı istihaal ve ihraç 

çıkmayacağı ıitikardır. Bu sene bü 
yük bir gayretle tam devreli bir 
mektep binası yapmaya teşebbüs 
eden ve bu tefebbüsü çok ilerleten 
Y eniköy halkı bu lağıv keyfiyetin
den memnun olmamıtlardır. Yuka 
rıda zikrettiğim mektebin kıirgir 
ve çatı kısmı tamamile bitmiştir. 
Bu sene dahili aksam kapı ve pen
cerelerde bitecek ve ağlebi ihti • 
mal önümüzdeki ders devresinde 
köy çocuklarına açılmış olacaktır. 
Sağlam yapısı ve iç taksimatı itiba 
rile bu mektep ihtiyacı kartılaya· 
cak derecede mükemmeldir. 

Çalışkan ve bu derecede haliık 
olan yeni köylüler tam manas<ile 
inzibata uymu,tur, senelerden be· 
ri ehemmiyetli bir asayiş vakası 
olmamıştır. Bu hal de Y eniköy na 
hiyesi teşkilatının kaldırılmasında 
ehemmiyetli bir amil olmuştur de
nebilir. 

Karacasu çiftlik kooperatifi 
KARACASU, (Milliyet) - 609 nu· 

maralı Karacasu • Çiftlik zirai kredi 
kooperatifi senelik toplantrsını bugün 
Çiftlik köy mektebi aalonunda yapmış, 
toplantıda Ziraat bankası Nazilli tube 
müdürü Ihsan ve C. H. F. Karacasu ka· 
za idare heyeti reisi Ali Rıza Beyler 
de bulunmuıtur. 

Bu toplantıdan biliatifade Ali Rrza 
Bey kooperatifin faydalan hakkında i
zahat vermiş ve bu izahat alaka ve aa· 
mimiyetle dinleıımİJtİr. 

Bu kooperatifin yedi selriz ay gibi 
pek yakm bir zaman<la teşekkül ebne
sine rağmen az zaman zarfında çok iı 
yapmıı sermaye ve hissedar adedi bir 

kaç misli artıruıtır. 
Kooperatifin müatah•iller Üzerinde 

beş para bile alacağı kalmadığı gibi sa
lı§ fazlası olarak müıtahıile borçlu çık· 
mıı olup bu fazlayı alakadarlara tevzi 
edecektir. 

Antalyada Gazi heykeli 
ANTALYA, (Milliyet) - Antalya. 

vilayet meclisi bu senenin son cf'lsesini 
aktetti. 

Bu celsede hükümetimizin Antalya 
ıimendiferinin intaıı için gösterdiği ... 
likaya teıekkür edilmesine ve inşaatın 
mümkün olduğu kadar süratle başlan
ması için temcnniyatta bulunulmasma 

karar verildi. 
Vilayet meclisinde Ulu Gazinin in • 

ıa edilecek olan heykelleri i~n b;Jedi
yeye ( 18000) lira yardan edilmeııne. de 
karar verilmiştir. Cene meclis karanle 
lise talebesi için bir yurt tesis edile • 
cektir. 

merkezlerimizde de ıubeler açacaktır. 
Türkofis teşkilatı üç ana kısımdan mü. 

rekkeptit. Dit istihbarat kıamı ticaret 
mümessİllC"rini ve yabancı memleke . ler
deki Türk ticaret odalarını ve memlek"t 
gurupları İtib&rile taksimatı ol:m li
caret politikası kısımlannı ihtiva eder. 

İkinci kısım türk ihracat mallarını ;.. 
tihsal, satı;, sürüm bakımından ayrı ayıı 
tetkik etmeldt: mükellef ihtisas masala. 
rından mürekkeptir. 

Teylorizaayon ve is.tandariza.ayo -
nu ıa.mil teknik manaııile rasyonallet·, 
tirilme ve milli marka tubeleri ve me 
mleket dahilindeki oda, borsa. ve mu· 
habirler de bu kmm teıkilat tara.sın 
dadır. Üçüncü kmm, muamelat, Türk 
ihracat mallan, rakip mallar ve itha 
li.t mallarına ait nümune salonları, 
kütüphane, konjoktör sergi ve pana .. 
yrrlar neıriyat ve propaganda ser -
vislerinden mürekekptir. 

Ticaret mukaveleleri ve ticari mü .. 
nasebetler ve milli korunma dairele
ri, hazirandan itibaren türkofiade dör 
düncü grupu teıkil edecektir. 

Bu dairenin en büyük karakteris
tiği maddi biç bir külfet mukabili ol
maksızın müstahsil ve tüccara sırf hiz 
met için kurulmut bir devlet aairesi 
olmasıdır. En büyük hedefi Türk ih· 
racat mallarının sürümünü arttırmak 
ve müıtahıil ve tüccarın dış memle -
ketlerde gözü ve kulağı olmak, onla.· 
rın karlı ve inkişaflı şekillerde tica • 
retini kollama kolduğuna göre ali.ka 
darların bu müesseseyi temamen be· 
nimseyeceklerinde ve her ihtiyaç du 
dukça emniyetle müracaat ve ne~riya. 
tını takip edeceklerinde hiç şüphe yok 
tur. 

Bu suretledir ki, türkofisi ifİ de ko 
laylaştırılmıt olacaktır. 

Hülasa, türkofia cümhuriyet hükıi 
emtinin müstahsil ve tüccara hizmet 
için kurduğu fayda.lı bir müeaseae ola 
caktır. Ve bunu temin için nek dik • 
katli olacağız.,. 

Teşkilat 
ANKARA, 25 (A.A.) - Türk dış 

işleri milli ofisleri dairesi reisliğine 
tayin edilmi ıolan sabık Londra tica
ret müm.euili Kurtoğlu Faik Beyin, 
muavinliklerine Berlin ticaret mümes 
ıili Necdet, Triyeste ticaret mümeaai
li Muhtar esbak ticaret müme•sille
rinden H~luk Beyler tayin edilmiş • 
!erdir. 

Türkofiıi merkezi muvakkaten An 
karada lktısat veki.leti binasındadır. 
Telgraf adresi de Türkofis Ankara · 
dır. 

Karacasu zirai kredi 
kooperatifinde 

KARACASU, (Milliyet) - 203 
numaralı Karacasu merkez zirai 

kredi kooperatifi senelik toplantı· 
sını fırka okuma odasında yapmıt 
tır. Suiniyetle hareket ett' ği anla

'ılan iki ortakla vefat eden iki or· 

tağın kayıtlarının terkini ve açıla. 
cak satıf birliğine sermayenin yüz 

de yirmisi ile iftirak edilmesi ka • 

rarlattırılmıf, idare heyeti ve mÜ· 

rakıp raporları ittifakla kabul edi 

!erek gizli rey ile yapılan intihap

ta hissedarların it' mat ve teveccüh 

!erini kazanmış olan geçen seneki 
heyet aynen bu sene yine idare he 
yetine açilmitlerdir. 

YENi NEŞRiYAT 

Akbabanın bayram nushası 
Akbaba, pertembe nüshasını, bay 

ram münasebetile bugün çıkardı. Reni 
li, nefis bir kapak içinde ve yirmi dört 
•abife netredilen bu sayıda ayrıca 
renkli bir ilave de vardır. Memleke • 
timiain yegi.ne mizah mecmuası olan 
güzel, zarif Akbabayı okumakla bay 
ramınızı neıe içinde geçirebilirsiniz. 

Yeni adam 
''Yeni Adam" ın 13 üncü numarası 

çıkmıttır. lamail Hakkı, Dr. lzzeddin 
Şadan, Zeki Faik, Seref Nuri, Abdülfey• 
yaz Tevfik beylerin makaleleri, Niyaı:i 
Remzi'nin yeni iki hiki.yeıi, Necip Fa .. 
zıl'ın edebiyat anketine cevabr, dünya. 
fikir ve sanat haberlerini okuyunuz. 
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Bu derdin çaresi nedir? 

Çocuk babalarından, mu~ 
allimlerden, mütefekkir

lerden soruyoruz .. 

MÜ-TEFERRİK HABERLER l 

Çocuklarımızı nasıl okutabiliriz? 

lllı tahsil anketini bugün bitiriyo- ı 
rum. Şimdiye lıadar filıirlerini Milli· 
yet sahilelerine dökf!n aUilıadorlar 
~inde bir mebus (Nf!bi z,aJe Hamdi 
Bey) fOCUlı babalarının illı tedria me 
•oliyetini, yalnız mf!ktebe, mekt"P 
muallimlerine Vf! hükumete bıralıma· 
malaruıı, tavsiye etti ve bunu.n çocuk 
lan baıtan atma demek olduğunu aöy 
liyerek aileye dÜf"n vazifeleri anlattı. 

Son söz ve son cevap 
tir ki bu halde de 25 • 26 bin mualli
me ihtiyaç hissedilecek, o zaman hu
susi bütçeler 13 milyonun iki misli -
ne çıkacaktır. 

B - Bugün okutabildiğimiz 700, 
bin talebeden niçin ıenede 150 - 200 ı 
hin mezun veremiyoruz? Asıl mesele 
buradadır. 

Köylerde tedrisat •enede altr, ye
di ay olmasına rağmen, ve çocuk ana 
ya, babaya senenin yanamda, İ§ za -
manmda bırakılmıt olmakla beraber 
çocuk, köyde kendisinden en çok isti 
fade edilen bir istihsal va.sılası hük -
mündedir. 

POLiSTE 

Bir kadının 
İki sevdalısı 
Kadın ve aşk ihtirası bir 

cinayete sebep oldu 
Evvelki gün Yüksekkaldırımda 

kadın yüzünicn Hasan İNDinde birisi, 
Hcrant isminde bir adamı ağır ıurt?:t• 
te yaralamıştır. Hadise §Öyle olmuş • 
tur: 

Şehir Meclis; azaaından bir hanım 
(Nakiye Hanım) eaki bir muallim sı
latile ıehir çocuğunun, lıöy çocuğu • 
nun, hocalann, tahsil çaiını geçirmif 
olanların vaziyetlerini ayrı ayn tef -
rih etti ve tecrübeye dayanan lııymet 
li mütalealarını aöyledi. 

Bir nÖ§ir (kitapçı Hilmi Bey); ço -
cuğa iatediği aevdiii ve beğendiği ki 
topları hazırlamak lüzumunu hatır
lattı. 

Diyebilirim ki köylü çocuk iki - üç 
yaımdan itibaren köyde ana ve baba. 
ama tahmil edilen iıler kadar it gÖ• 
rür, 

Kumk.ıpıda oturan Herant ismin 
de biri Alis irminde bir kı21 ""vmck • 
tedir. AJis ise hem Heranb sevmek .. 
te, hem Hasan iaminde diğer bir genç 
le alakadar olmaktadır. Bundan ha • 
berdar olan Herant bir müddet ev -
vel Aliai sokakta yakalayarak fena 
halde dövmii! ve Hasan ile olan ala • 
kaaını kf'•mediği takdirde öldürece • 
ğini aöylcmittir. Alia bu· hadiseden 
sonra Har.aru bulmuf, batına geleni 
anJattıktan sonra : .. Ya benim.Je ko .. 
nuşma v4! yahut heni him~e et " de
mİ§tİr. Hasan bu söz üzerine Heranlı 
aramıt bulmuı ve Alis ile alakasını 
kesmesini aöylenıiıtir. Herant ise: 

Hüseyin Bey pavyonu temel 
• • Köylü çocuğu serapa ,.ekadır. O, 

hayatla yuğnılmuıtur. Onu mektepte 
biraz okutmakla en yüksek kabiliyet 
leri kendisinden bekliyebiliriz. 

atma merasımı 
Diğer bir naşir (Muallim Ahmet 

Halit Bey), muallim mektepelrine 
büyük ehemmiyet verilmeaini, tedri -
satı, mahalü/eftirilmeıhni, ilk tahsil 
mecburiyetinin Slkı bir kontrole alın 
ma.sını tav.siye etti. 

Bir muharrir (Bürhan Cahit Bey) 
yalnız; ilk tah•il değil, bütün tahail 
müddetince aıkı bir disiplin te•İaİ lü
zumunu hatırlayarak ilk tahsil Java. 
sını, bir inkılôp meselesi yapmanın 
doğru alacğını söyledi. 

Fakat köyde mektep ve mualliın 
yoksa o çocuklardan nasıl tahsil bek
ler ve onun ana, babasına nat:ıl ka -
bahat yükelyebiliriz? Bugün 11 mil -
yon köylü 35 • 40 bin köye dağılmıı
tır. En az iki köyde bir muallim ve bir 
mektep bulunsa yalnız köylü çocuk
larını okutmak için 18 - 20 bin boca 
ve mektebe ihtiyacımız var demektir. 
Şu halde dert çok büyüktür. 

"- Ben onu uzun zamandan beri 
seviyorunı. O da beni sever. Ben, de
ğil, oen onu bırak,, demİ§tİr. Bu yüz
den aralarında kavga çıkmış ise de 
araya girilerek bir faciaya meydan 
verilmemiıtir, Nihayet evvelki gün 
Hasan Yükoekkaldırımdan inerken 
Herant ile yüz yüze gelmit ve derhal 
kavgaya tutu§Dlufla.rdır. Bir aralık 
Hasan elinde daima taııdığı büyük 
b~-b_~çağı çekerek Heranhn bacajiına 
gog&une ve kollanna saplamıya baı
lamıJtır. Herant kanlar içinde yere 
yuvarlanınca Huan kaçmıya b"!lamıf 
br. Haaan elindeki bıçağile beraber 
yakalanınıı, bayab tehlikr:de olan 
Herant ie.e haata.haneye kaldırılmıt -
tır. 

Himayeietfal cemiyeti Bakırköy şubesine ait doğum evinin arkasındaki arsada 
inşası tek:arrür eden ve haznedar çiftliği sahibi Hüseyin Bey taraf::ndan inşa edilen 
ve mümaileybin ismini taşıyacak olan paviyonunun temel atına merasimi martın 
23 üncü cuma günü saat on birde polis müdürü Fehmi, Bakırköy Halk fırkası he
yeti idare reisi Kemal, Hilfiliahmer reisi ve şehir meclisi bütçe encümeni reisi Ga
lip Bahtiyar, kaymakam Veliyeddin, İstanbul belediye teftiş heyeti müdürü Tev
fik, muallim operatör Murat Ibrahim Beylerle İstanbul Himayeietfal cemiyeti 
Alemdar şubesi reisi, Mahfuze ve anneler birliği heyeti idare azasından Melek Ha
nımlar ve Bakırköy Himayeietfal heyeti faale ve idare heyeti azaları ve bir çok gü
zide halk huzuri ile icra. edilmiştir. 

Bir orta mektep muallimi, muallim 
tiklerin vekaletle idare edilmesine iti
raz etti ve banan mohzurlannı ortaya 
attı. Bir çocuk babası (Cemal Nadir 
Bey), sinemaların muzır tesirinden 
fikayet etti. Bir genç kız;, çocuk ter
biyesine dair Jüıündüklerini •Öylı:di. 

Çocuğun mekteple ve okumakla 
alikasırun kesilmemesi ancak kitap ve 
gazete ile mümkündür. Mezun çok o
labilir. Fakat iki ""ne sonra okumayı 
bile unutursa emeğiıniz ne olur • 

Merasinı Hiınaeietfal Bakırköy §ubesi reisi Dr. Rauf Fehmi Beyin bir nutku 
ile başlamış ve nutku müteakip kurban kesilerek muallim operatör Murat İbrahim 
Beyefendi tarafmdan temelin illı: taşı konularak merasime nihayet verilmiştir. 

Bu muhtelif filıirleri biribirine ka
rııtırarcılı bir netice i'.'tA-anncılı lı.U.ım 
•el.irac •Öyliyr:biliri;ı; iti, yeni bir oku
ma aelcrbe.rliği lci.zımdu. Bu aelerber 
lik, ne katlar çabuk )14pılırsa, bugü -
nün çocukları, yarına daha bilgili bir 
ka fa ile çıkacakardır. 

Bu iıte, Maarif vekaletine talim 
ile terbiye heyetine, maarif müfettiş
lerine, Maarif erkanına, mektep mü -
dür ve muallimlerine, valisinden na
hiye müdürü ve ihtiyar h.,yetlerine 
kadar bütün idare cimir ile memurla -
nna, Jüıen ' ayrı ayrı vazi.feler "'1Tdır. 

Huke•, bu yeni 6elerberlikte yeri 
ni ve aldığı yerin mesuliyetini kabul 
eder ve bütün huile ileri atılırsa zer
ler muhakakktır! .. 

Son bir cevap 
Tahsil çağındaki çocuklarla .hem 

mektepte, hem de mecmuaomın •Ütun 
larında uğratan "Çocuk Sesi0' sahibi 
muallim M. Faruk Br:yi son olarak an 
ketimize cevap vemıeğe davet ettim. 
Faruk Beyin, çok dikkate değer bul 
duğum fikirlerini ıu satırlarda hüla
aa etmeğe çalııtnn: 

- BugÜn mektebe devam eden ta
lebenin bir buçuk milyon okuyacak 
olan adedine nazaran yan yarıya. az 
lığının mektep ve muallim nokııaıım
dan ilr:ri gelmetke olduğunu zannedi
yorum. Bu iki noksanı giderinceye 
kadar bu azabı çekeceğiz. Y alruz bi 
zi korkutan cibet mektebe devam e -
dip te tahsilini yarıda bırakanlardır 
ki buna bir çare bulmak en büyük va 
zifelerimizden biridir. Fikrimi daha 
açıkça izah edeyim: 

Millet mektebi me:ırnnlan okuma 
yazmayı çok güzel öğrendikleri hal
de unutuyorlar. Varam, unutaunlar. 
Fakat bağrımızı yakan ok, ilk mek -
tep mezunlarının da bu loama iltiha
k:rdır. Gerek köy mektebi, ıerek mil
let mektebi mezunlanrun okumaları
nı ilerletmek ve harici alemle alaka -
lanıu kesmemek için hütiln Halkev -
lerinin, tehir, kıuaba ve köy tqkilat
lannın ehemmiyetlr: na.21an dikkate 
almaları lazım gelen bir teklifte bu -
lunacağun: 

- Şu muhakkakbr ki, buıün kö -
ye, hatta kasabaya gazete, mecmua, 
kitap ya gayet az gitmekte, veya hiç 
uğramamaktadır. Şehirliye pek ucuz 
gelen bir bet kunqluk gazete ve mec 
mua köylü için bir yıkımdır. Bet ku
nıtluk bir ıazete için 10 kilo soğan, 
5 kilo buğday satacaktır. Şu halde 
köylünün gazete ve mecmua, bele ki
tap edinmesine bu iktıaadi buhran 
k&)"fmnda hiç imkan yntur. O halde 
okuyamaz, okuyamaymca da her §eyi 
unutur. 

Ne yapalun? Çok ha.ait ... Köylüye 
ucuz, veya teıkilatlar va..sıtaaile beda 
va gazete dağıtmaktır. 

Bu da tununla mümkündür: iç A· 
nadoluda, üç aylık bir gazete bile yep 
yeni addedilmetkedir. Şu halde Istan 
bulun günü geçınit nüshalan buraya 
üç ay sonra bile gönderilse yepyeni 
addedilir. latanbul, Ankara., lzınir ga 
zete ve mecmualarınm gÜndelik ia -
deleri ayda 250 - 300 bin adedi bul
maktadır. Keae kağıdı tüccarlarına 
gideceğine bu gazeteleri muhtelif halk 
tetkilatlan, gazete idarehanelerile uz 
l"!IP salın alsalar, köylerimiz için o 
kadar büyük okuma membaı vücu -
de getirirler ki •• Bu nümuneler koca 
bir memleketi cehaletten kurtarır, dün 
ya ile irtibabnı temin eder. Hele köy 
mektebinden mezun köylü çocuğu i .. 
çin bu gazeteler muhtelif kitaplar • 
dan kat kat üstün kıymet teıkil eder. 
Köylü çocuğu okumak istiyor, gazete 
bulamıyor, bütün tren gÜZetgi.hmda 
köylü çocuklar bağırıyor: 

iki çobanın ihmali yazandan 
Kartalda, Kurtdoğnıuf köyü civa

rında iki çobanrn dikkataizliği }'Üzün 
den dört ı;ün kadar evvel fundalık -
laı' tutupnUf, Emirköyü Ye Uçağaç 
çiftliğine kadar olan arazi dahilinde 
dört bin dönüm kadar E.ındalık yan. 
mııtır. yangına aelıep olan Beykozlu 
çol>an Mustafa ile ağırtmacı Emirköy 
lü Adem tutuhmqlardır. 

Bir kayık battı 
Esat iuninde bir kayıkçı dün yük 

lü kayığile Pllfllbahçeye giderken yol 
da ayni tarafa gitmekte olan Muata -
fa kaptanın nıotörüne tesadüf etmiı 
ve kendi kayıimı motötjôıı arkaoma 
bağlıımııtır. Motör RınneGı:ioan önün 
de feytan akmtıaı dr:nilen yere geldi 
ği zaman suların cereyanından aan -
dal müvazeneaini kaybederek devril 
mit ve batmı§lır. Kazayı ğören motör 
kaptanı motörü durdurmuı ve kayıkçı 
Eıat boiulmak üzere ikr:n zorlukla kur
tanlabilmitfir. Kayıktaki eıyaalr kur 
tanlmamııtır. 

Esrar içerken yakalandı 
Bey<ığluncla Sinem köyünde Bile • 

zik caddesinde 20 numaralı evde otu • 
ran Kırcaıum evinde arar içirdiği ha
baber alınmı§ ve yapılan aramada 
Büriıanettin, Mustala, Dimitri 3 kişi es 
rar içerken cünnü meşhut halinde ya• 
kalanmıtlardır. 

Paquet kumpanyası Türk! 
gencini tahsile göderiyor 

ANKA,RA, 25 (A.A.) - Paquet 
Fransız deniz nakliyatı kumpan,....., 
"Ecole Superieure de Commerce de la 
Ville de M.neille,, mektebinde bir 
Tüd< talelıesi.ni leyli olarak talı.il etfu
meğr: kanr verdiğini iktnat vekili Malı 
mut Celil Beye bildinnitıir. 

V el<il Bey kumpanya müclürünr: ver
diği çevapla kumpanyanın bu ıuret
le Türk gençliği haM.mda göeterıliği 
alakadan dolayı te,eld<ür etmİ1fİr. 

Seçilecek bu taleLe iki senede mdc
toi>i ikmal ettikten sonra yerine bir 
diğeri kabul olunacakbr. 

Vekil Bey hu kuntaıı istifade edı!
cdı; talebenin lstanbuJ ıicaret lisai nje-
zunlannclan kafi derecede fransı~~aıı
lenleri arasında açılacak bir m ·· -
ka imtihanı ile seçilmeo:ini karulaı -
bnnı§ ve imtihanın İcrasına l •taııbul 
yıülnelr iktisat ve ticaret mektebine tev
di e7lemi!tir • . 

ilk talel>e öniimüzdelri birinci teı ' -
rinde b.qlanacak olan ders senesinde 
Marailyaya gönderilıniı bulunacaktır. 

Teşkilatın faydaları 
görülüyor 

Seyriisefer idaresinin ani kazalara 
yetiımek ve mütemadi surette gelip ge
çen ve...oti naldiyey:İ kontnıl dmd< 
malnadile Maslakta bir mevki teıkil e
dildiği yazıhnıttı· 

Bu son yaP.ılan t~t.~n .~aydala -
rmdan biri de dön go"'hnuıtür. 

Darülaceze civarından geçmekte olan 
m.: kamyonet Nesim namında bir ço -
c11iu çiğneyerek kaçbğı ya.z:dmıfh. Sey 
rüsefer bu kamyoneti tesbit ederek f>u
nun Veli efendinin saıhip ve i<>för fh. 
san efendinin idaremulelri 3771 nunıa
ralt kamyonun yaptığı §Üplıe edilmiı 
t-.ıAkat için şol'Sr jandarmalara gön
derilın;,tir. ----

Bir otomobil kazası 
Şoför lhrahimin idaresindeki oto • 

mcılıİlle Okçularbaımdan geçerken Anıen 
isminde bir adama çarprnıı, ba§?Ddan 
yanlamııtır. 

A - Bugün ıehirde ve köyde 13,000 
muallimimiz bulunmaktadır. 700 bin 
çocuk ilk mektepte okuduğuna göre 
her muallime vasati olarak 50 - 55 ta 
lebe diiJmektedir. Birbuçuk milyon 
çocuğu okutmak icap pettiği zaman 
her muallime 100 • 110 talebe diife
cektir ki bu halde bir muallimin 
bu kadar talebe ilr: uğrll§lllaSJ im.kin 
dahilinde olamıyacağı için mezun ta .. 
lebe adedi bugün daha fazla olamıya 
cak, olaa bile pek zayıf yeti:ıecr:ktir. 
Veyahut 50 - 55 mevcuda göre mual
lim adedini yüke.eltmek icap edecek-

- Gazeteeee .. Gazeteeee! •. Bu ne 
büyük iıtiyaktır. Pencereden atacağı
nız gazete çocuk için, o köy için ne 
bulunmaz bir nimettir. 

gösterdiği ali.lı:a, halkın okuma itile 
meıgul olarak aldığı ve kütüphanele
re dağıttığı mecnıua, kitap ve gazete
ler memnuniyetle kayda değer. Milli 
Talim ve Terbiyenin' aldığı mecmua -
lann nasıl iıtiyakla takip edildiğini 
kütüphane memurlarından sorabilir
siniz. Bu mi"' 1 de göateriyor ki ben • 
ce en prati!. ·ısul, bütün köyleri en 
ucuz bir fek.ide gaz.ete ve bol kitap 
yağmuruna boğmaktır. Bu suretle me 
zun çocuklann tekrar karanlık bir 
ümmilik deryıuına dalmasına en kestir 
me bir surette aet çekihnit olur. 

Fakir çocuklara elbise tevzii 
Maarif vekaletinin netriyata kartı M. SALAHATTJN 

Kadınlar Birliği kurban bayramı münasebetile 250 fakir ~ocuğa elbise ve 
a)'akkabı dağihnıştır. 

Tarihi roman : 96 bizi ne ile korkutacak .•.• ? ! kadar kolay ve çabuk mu ölmeliy-
Diye söyleniyordu. di? 
Bora akıncılara: Hitay demir kapıları yıkıp biran 
- içinizden bir kısmı arslanla- evvel içeriye girmek istiyordu. 

rın derilerini yüzsün.. _ Baykut... Seni bu müthiş tu-
Diye bağırmqtı. zağa dütürenlerden öcümü alaca-
(Kartal batb yeğit) akıncıların ğım .... Seni ölünceye kadar unut-

biç yıpranmamıt kotlarını tophya- mıyacağım ! 
Demek ki bunlar da ölebiliyor- ı nesi bile sağ kalmamıftı. rak 9ehrin arka tarafını çevirirken, * * * 

!ardı?! Ya ok isabet ettiği halde Akıncılar reisin bu tedbirini hay- güneş ortalığı iyice aydmlabyor-
ölmeıeydiler, akıncılar kde.~dilerini rette karşılamı,ıardı. du. Arslanlardan sonra boğa 
nasıl müdafaa edecekler 1 • Bora, bu uzun yolculuğa çıkar- Bora artık iman etmişti ki, Su- yılanları 

Bu korkunç manzara tüyler ür- ken, Sretelli'de Ulun hatun oğluna riye kralının, Türk akınctlarile kar-
pertici bir tekil almıştı. Dövüş faz~ eski bir cenkten bahsetmiş ve ata- ııılaşacak ve döğüfecek büyük Akıncılar şehri arkadan kuşat-
la devam etseydi, akıncılar gerı !arının arslan hücumundan bu su- kuvvetleri yoktu. tıkları sırada, Bora da Hamat ka-
çekilmeğe mecbur olacaklardı· Be- retle kurtulduklarını söylemi,ti. Şehrin içine kapanan muharip- pılarını zorlamağa batlamıftı. 
reket versin ki, çok sürmedi •• Ars- Develerin üzerine sürülen yağ- !erin sayısı ne kadar çok olursa 0 ). Akıncılar büyük kargılarla kapı-
lanlar Türk akıncılarını bırakarak lar zehirliydi.. sun, Türk akıncıları karşısında hiç !arın eşiklerini dövüp parçalama-
develere saldırmağa başlamışlardı. Ve develeri parçalayan arslan- bir zaman tutunamıyacakJardı. ğa çalıtıyorlardı. 

Nihayet sabaha kartı bütün ars- lar biraz sonra zehirlenip ölmü,. Bora bu hakikati anlayınca, Bora bu kapılardan birisi kmlın-
lanlar develerin b~ına ÜfÜşerek, !erdi. kralı avucunun içine düşürmüş gi- ca içeriye çabuk gireceğini umu-
bu sesiz hayvancıkJarı kolaylıkla Bağların arasından bir takım ga- bi seviniyordu. yordu. 
parçalıyorlardı. rip boru sesleri İfitiliyordu. Bu (Kartal) şehrin arkasını kuşa- d T k 

Reis akıncılara ~u emri vermi'° sesler belliydi ki anlanları çağın- tırken Bora da Hamat kapılarına Fakat tam bu sıra a ür akın-
ti: yordu. dayanmıftı. cılan hiç te düşünmedikleri bir fe-

- Develere saldıran arslanlara Ortalık iyice aydınlandığı halde Hitay: lakete uğradılar. Yüksek dıvarla-
ok atmayınız· .. Bırakınız onları, hiç bir arslanın geldiği yere dön- - Kuşu kafesinde yakalayalım rın üstünden birdenbire Türklerin 
develeri parçalasınlar .. Ve siz ya- memesi elbette Hamal kralını te- ve ondan Baykut'un hesabını 50• üzerine kaynamış susam yağları 
vaş yava~ şehrin arkasına doğru !aşa düşürecekti. ralım ... ·• dökmeğe başlamışlardı. 

-
Güneşin Oğlu 

Yazan: lıkender FAHREDDiN 

Bora'nın bile sol kulağı ve sol 
elinin üstü hafifçe yanmıttı. 

Hepsi birden geriye çekildiler .• 
Sur kapıları önünde kavrulan· 

!ardan henüz ölmiyenler~ yavıı:t 
yavllf meydana doğru çe.~ışlerdı. 

Hama.tldann kendilerını ve mem 
)eketlerini kahpece müdafaa etme
leri Bora'nm canını sıkıyor, şeb. 
rin içine biran evve~. .. !:'.~rebilmek 
için yeni tedbirler dutunuyordu. 

Şehrin arkasını kuptan akıncı
lar da yeni bir fe)~et}e kar~ıla,a
rak, bağlan yarıp ıçerıye gırenıe-

mitlerdi. . 
Akıncılar tebrın arkasındaki 

bağlık yerlerde çok büyük ve ka
im boğa yılanlarının yollar üstün
de plılanarak Türklerin üzerine 
saldırdıkJarını görmüşlerdi. Bu 
canavarlar da belliydi ki kral ta
rafından tahrik edilmişlerdi. Hatta 
yılanlar o kadar uzun müddet aç
kalmıtlardı ki, sert kayalara bile 
canlı hayvan yakalamıt gibi sarı
lıp sıkıyorlardı. 

Bora atma binerek bu tarafa 
yetiştiği zaman akıncıların yılanlar
dan kaçarak geriye doğru dağınık 
bir halde kofuştuklarını gördü. yayılmız ! Güneşle beraber bağla- Bora kendi kendine: Diyordu.. Suriyelilerin dıvar delikleri ara-

..... __ ..._....,ı..._"'e;;l;;;u;.,;e;,,.ı;:.;..ir_e_c_e.;;:ğ.;..İz_._ .• _. ____ _.....ı..,_-~ --B~e_n_b~e.:t_aur_s_l_a_n_kL.u~rJb_a_n...._v..:e~r_- ...ı__.,.:Ç..._o~b~an _ _ k_ız::.ı.___nı.n i_ç_i ~y_a_n_ıy_o_r_d_u_·~~._.!._ı_n_d_a_n_T_ü_r_kJ_e~ri gözetledikJeri an- Güneş'in oğlu bu felaketin de 
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Yunan bayramı 
(Başi 1 inci sahifede) 

lulleri ınümesilleri takip etmekte idi. 
Evvelki günkü merasim 

Bayram merasimi dün akıam saat 4 
de umum talebe cemiyeti azalannln Q .. 
niversite meydanında toplanmalan ile 
başlamıştır. Toplantıdan sonra talebe teı· 
kilatları Sanayi mektebi, Yüksek Tica· 
ret mektebi, Güzel sanaatlar mektebi ta· 
!ebeleri ile orta mektepler mümesilleri· 
nin İştiraki il~ duala!" okundu ve tarihi 
abidelere çelenkler konuldu. Saat 5 do 
caddelerde reuni geçit yapddı ve ıonra 
Meçhul askere eçlenk vazolundu. Rearni 
geçit Meşrutiyet meydanında hitam bul· 
muştu. Ak~am olmuştu. Gece merasimi 
ba~lıyordu. Bu meydanda rengarenk ha· 
va fi~enkleri yanmakta ve bir kafile ta· 
leh~ .tarafından milli tarlalar okunmak· 
~ ~dı. Bu resmi seç.ide feyzi ati mekte
bının Tür_k izçileri de iııtirak ı:tti. Bütün 
bu meraslnl esnasında Türk tayyareleri 
türlü türlü uçuılar yapıyorlardı. Gec• 
Akropol ve bütün tehir tenvir edilmi9tir. 

Kralliyetçiler 
Talebelerin Mqrutiyet meydanında· 

ki toplantısı eınaaında kralliyet tarafta· 
n blebelerden bir grup krralliyet lehin
de tezahürat yapmak istediler. Fakat 
Cümhuriyet poliıleri derhal müdahele et· 
tiler ve kraliyetçi talebelerle cümhuri
yetçi talebeler arasında vukuu melhuz 
bir müsademenin önüne geçiiler. Mütea~ 
kiben ayni loralliyet taraftarı talebe grıı· 
pu gece saat 11 de M. V enizeloı cinaye
ti ınesele•inden dolayi mevkuf bulunan 
Polibronopuloslın neırettiği "Laikoa a
ğon " gazetesinin matbaaıı önünde sa
bık kral Y orği lehinde tezahürler yaptı
lar fakat çabuk bastırıldılar. 

Kıralliyet lehinde bir de 
konferans 

"Parnasos'' namındaki cemiyet mer
kezinde milli b2yram mü.nasebeti ile kon· 
ferans veren asan atika müdürü M. Ki
parisi kral ve ordu kumandam Konatan· 
tin lehinde sitayiıkanuıe sözlerde bulun
du. Konferansto. hazır bulunan ayandan 
M. Karapanos Y" bir çok zevat protesto 
mahiyetinde olarak ıalonu terk edip git · 
tiler. 

Komiiniatler 

Dün tal ebeler tarahndaıı Meçhul ••
ker abidesine çelenk vazolundufu 11ra
cla bir komünist komünism lehinde ul· 
kıılarda bulundu, !ahin derhal zabita ta
rafından yakalandı. 

M. Venizelos ve Jiğer Cümhuriyetçi 
liderler 

ATlNA, 25.- M. Venizelos ve diğer 
MiUi birlik liderleri Cümhuriyet tarafta• 
rı gazetelerde Yunan milletine hitaben 
yazılar yazmı!lar ve Cümhuriyet idare
sinin feyizlerinr: iıaret eden Yunanistan
da Cümhuriyetin teıisinden bugün kadar 
geçmi:ı olan 10 sene zarfında. tahakkuk 
eden faydelerden siteyiıle bahsetmiıler
dir. 

Nafiada yeni 
Bir teşkilat 

(Ba§İ 1 inci sahifede)' -
miifavirliğini denıatr: etıneğe davet o 
lunınası ihtimali vardır. Muhabere mü 
~virliği ise, posta, telgraf ve telefon 
iılerinde asrın terakkiyatını takibe me 
mur bir büro olacaktır. Bugünkü Dev 
!et d';"'_iryollan ve limanlan itletme 
ıdaresı, ıda.n. fenni ve mali cihetten 
V ek.aletin demiryollar ve limanlar u
mum müdürlüğünün ınÜrakabeai altı 
na girmek üzere mevzuat deiiıt-irile
cektir. Ancak bu iıletme idareoinin 
hükmi §&lı&iyeti ihtiyaç nishetinde 
mahfuz kalacaktır. Amerikalı müte -
ha5"ıam demiryollar idaresi için ver
diği rapor mühim eaaslar ıibtiva et -
mektedir. Bu rapor Nafia velıti.letin • 
de teşkil edilen bir komisyona tetkik 
ettirilmetkedir. Memleketimiz için 
faydalı cihetleri tesbit olunarak •ıra 
ile tatbik:rna geçilecektir. 

Nafia tetkilatma mensup bütün me 
murlar barem.e tabi tutulacaklardır. 

Devlet DemiryoUarı ve Limanları 
ifletme idaresi memurlarına gelince, 
Vek&let bu memurlann va:ı;iyetlerini 
Je tetkik ettirmektedir. Bu memur -
lann ya devlet baremine tabi tutul • 
malan, yahut ta yeni ve emin bir fek
le bailanmaları ve bu suretle halıla
rmın münasip surette muhal~ı mıı 
karrerdir. 

koyunu yılanların arasına salıver
di. Bora hu yılanların üç ayda bir 
defa yeın yediklerini ve karınları 
titince fazla hareket edemiyerek 
bir kötede sinip kaldıklarını bili
yordu. 

Koyunlar yılanlı sa.haya yayıldı
lar .• 

Yılanlar bir koyundan fazla ye
miyorlardı. 

Koyunların yarıdan fazlası orta· 
da kalmıştı. 

Bora dokuz adım boyunda müt· 
hit bir boğa yılanının yanma so· 
kulmuştu. 

Yılan, üzerine atıldığı bir koyu· 
nu evvela boğdu.. Ayaklarını ve 
başını bükerek kırdı .. Bi,. iki defıı. 
üzerine sarılarak, karnı • girecek 
bir şekJe soktuktan sonra, gittikçe 
genişleşen ağzını açtı ve koyunu 
başı ve postu ile birlikte yavat yıı.· 
va.ş yuttu •.• 

Yılanlar koyunları yakalayıncıı. 
etrafında dolaşan akıncılara sal· 
dırmaktan vazgeçmitlerdi. 

Koyunları yutan boğalardan ki· 
misi olduğu yerde çöreklenip kal· 
dı •• Kimisi de bağların arasında!' 
süzülerek izbe köselere akıp gittı· 
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Avrupa satış merkezi 
Her nevi tafsilat, z"yaret ve sergiye iıtirak için fahri müme11ili 

bulunan Gılata'da Kutu Hanında 5 numaralı: 

1 N T R A K . 
Beynelmilel Nakliyat Bürosu - Telefon: 24173 

D. A X EL R AD -(14896) 

Kırmızı Değirm ~, 
[ Muhn Ruj Müdiriycti ] 

Bayram gilnlerinde 

Dtn"z: Kızı EFT ALYA 
SADİ Hanım ile Türkiye Arap 
rakıslannı mükemmelen oyıuyan 
bir hanımı muhterem mlşterile· 

riae takdim edecektir. 

Fi yatlardı zam yoktur. (14982 
........... ııııııiıııılısm---=:ııam----------ı:ıım-----

SPOR 

Spor tebliğleri 
Vol..,.ı.ol ve baıket heyetinden : 
30-3-1934 cuma ırünü Galataoaray lo

kalinde yapılacak maçlar : 

Voleybol : 
lstanbul. Feneryılmaz saat 17 de,ha· 

kem Ekrem Bey. Topkapı ·Galatasaray 
17,30 da hakem Ekrem Bey. 

Ba&kcthol : 

Vefa · Kumkapı • Hital 13 de hakem 
llhiimi Bey. Galatasaray • lstanbuapor 
19 da hakem l lhami Bey. 

Müubelrelua tam vaktinde bqlanır. 
Voleybol müubablarma (5), Bnket
bol mi;.el.elralanna da (15) dakika geç 
kalan talumtar hükmen mağlup adola· 
nurlar. 

Futbol 
lstanbul nuntakası futbol heyeti ri. 

yasetinden : ~1934 taribiı>de yapıla
cak ,'.;,mtaka birincilik müsabalıalan. 

Taktim aabaaıncla saha komileri : 
Muslih Bey. Süleymaniye • Beykoz B. 
T. saat 12,30 Hak«n izzet Muhiddin B. 
Altınordu • Topkapı 1. T. saat 14,15 ha· 
kem Rüttii B. Süle,maniye • BeJ"k-
1. T. saat 16 da hakem Suphi Bey. 

F enerbahçe sahasında : Saha lr.amiıe· 
ri Necmi Bey. Fened>ahçe • lıtanbul 
Spor B. T. saat 12 de hakem Ahmet B. 
Eyüp • Hilal 1. T. saat 13,45 te hakem 
Kmna! Halim B. F enerbalıçe • latanbul 
Spor saat 15,30 da 1. T. hakem Nuri B. 

Betiktaf (Şeref) sabımnda : saba ko. 
miaer Nuri B. Topkapı • Albnordu B. 
T. saat 9 da hakem Halit lbrahim B. Be
tiktat·Gabıtasaray Genç T.saat 12 Ha· 
lit Galip hakem. Ortaköy • Doian Spor 
1. T. saat 13,15 hakem Sadi B. 

Bayramla~ma 
Hilal Spor Kuliiılıü riyasetinden : 
Hilatlilerin, Bayramlatmak ve bu mÜ• 

nasebetle müaahabeler yapmak üzenı 
bayramın üçüne mü .. d.if 28 Mart 1934 
Ç&llamba günü saat IS te kulüp binası
ru teşrifleri rica olunur. 

Talebe birliğinin daveti 
Milli Tiirk Talebe birliğinden : 
Martın 27 iaci günü .... t 13 te Gala· 

ta nhtımma yan-.acak olan Karo! vapu· 
ru ile 100 kadar Romanyalı Üniversite ta· 
lebeıi ırelecektir. 

Bütün arkadaşların nhtıında bazır bu· 
lunmaları Martın 27 inci günü saat 10-12 
ye kadar Birlik binaıında bayraınlatınıı 
olacaktır. 

A•k•rl t•ltllll•r 1 -Beyoğlu aıkerlik ıubesinden : Piyade
ler : 316 ili. 326 Bakayasiylc 327 doğum· 
!ular: Jandannalar : 316 ili 327 bakaya 
ıiyle 328 doğumlular kamilen ve 329 do· 
ğumlularda kısmen. Madde: 1 - Yevmi 
içtima 15 Nisan 934 giinüdür. lç~ima 
günü gelmeyenler hakkında bakayalığı 
cesbit edilecek ve Mkerlik mükellefiyeti 
kanununun maddei mahsusu mücibincı.:? 
lıaklannda ceza tatbik edilecektir. 

Madde: 2 - Nakti bedel 14 Nisan 934 
ak~ına kadar kabul edilecektir. 

Madde : 3 - Evve'ee ııakti bedelleri
ni vcnni, olan is]am Vf! gayri islam efrat 
28 Ni ... ,n 934 tarihinde mahallerine sevke 
dilmek üzere ıubeye müracaatları. 

Kııdıköy icra dairesinden : 

Nasuh Beyin tahtı tasarrufunda bulu

nan Moda caddesinde 70 No. lu b:r bap 

dükkanın l<lracuı bulunan saateı Meh. 

met Nuri el., mezkur dükkanı kuntura. 

to müddeti hitam bulmu§ olınaıına rağ. 

men tahliye etmem.it olduğundan mucir 

ta"afından vaki lahliye talebi üzerine 

berayi tebliğ gönderilen ihbarname kira· 

emnı dükkanı kapayarak bir semti meç• 

hule r;itm.it olduğu anlaşılarak tebliğ e

<lilcmemi, olma11 dolayisiyle keyfiyetin 

jli.n<'n teb1iğinc karar vcr:lmİJtİr. Tari .. 

hi ilandan itibaren on be~ gün içinde 

mezkur diikkin kiracııı tarahndan tah· 

!iye cdilınez veya bu bapta it'.rzzı olup· 

ta bildirmezıe on beş gün sonra zorla 

tahliye edileceği ve dükkin içind~ mcv· 

c1.Jt mahcuz eşyadan gayri mevcut Cfya

nın masrafı borçluya ait olmak üzere bir 

tararta tahtı n•uhafazaya aJd_rılac:.\ğı ih· 

har yt:rine kaim olma~ üzere iL~n .. n tch-

1 ii: olunur. (14!) S) 

CENUBi ANADOLU 
MADEN 

Türk Anonim Şirketinden: 
Şirketin 22 Mart 934 PerşCfl'\Je giinü 

saat 11 de adi surette içtimaa duet edi· 

len hiısedaran umum heyeti toplarutm
da nisabı ekseriyet hasıl olmadığından, 

ayni ruzname müzaker edilmek üzre mez· 

kur toplantının 19 Nisan 1~34 per§C'mbe 

günü saat 11 tarihine talik edilmeıi tir
ket esaa mukl\velenamesi 27 nc.İ madde

sine tc.vfikan kararırir olmakla hiueda
ranın hisse eenetıerini veya banka malı. .. 
puzlaruu içtimadan bir hafta evveline 
kadar şidı:et ıneri<<>zine tenli ve dühu· 
!iye varala.11 almaları .ilan olunur. 

Ruznamei müzakenrt : 

1 - 933 it senen muamelat ve heaa
batına ait idare meclisi ve Murakıp 

raporlannnı okunmas1t 
2 - Bilanço ve kir ve zarar hesapla· 

nrun la•dik ve idare ınecliıinin i:waıı, 
3 - Es.. tnulı:avelenamenin 13 mad· 

deli muci>ince ldano Meelioi azumın ye
niden intihabı, 

4 - Murakıp intiıap ve Ücretinin ta· 

yinile idare Meelioi azasının halda hu

zurlanmn te:ıbiti. ( 14950) 

Tasfiyede 

SANA Yii ZEYTIYE 

ve K1MYEV1YE 

T. A. ŞiRKETi 
Heyeti umumiye akdi için hi11edarana 

davetname, 28 Şubat 1934 tarihinde net

rolunan davetnameye tevfikan bunda 

münderiç naznamei müzakecatta muhar

rer meYlft hakkında icnıyi müzakere i

çin lıitsedanın efendiler i,Lu Maıtın 28 1 

nde heyeti umurniyede içtimaa davet e
dihnittir. 

Bayram münasebetile yevmi mezkUr.. 
da inikadına iınkiıı olmadığı cihetle he

yeti umumiye ıirketin merkezinde top

lanmak üzre Önümüzdeki 14 Nisan cu• 
martesi günü saat 11 de talik edilıniJtir. 

Şirketin hal.i tasfiyeye konması dolayi. 

sile Meclisi idare, ifai vazifeden sakit ol
duğundan ve binaenaleyh ruznamei mÜ· 

zakeratta Meclisi idare raporunun okun 

masına, Meclisi idare azalannm t.ahıisa· 

tına ve yeniden intihaplarına veya yerle

rine ~kalannın tayinine dair münde

riç fıkralara hacet kalmadığından bu fık· 

raların zikir ve dercedilmemiş gibi addi 

hususunu kayıt buyunnalarını h.iıseda

ran efendilerden rica olunur. (14945) 

MANGANEZ 

Türk Anonim Şirketinden : 
Şirketin 22 Mart 934 pef"§embe günü 

saat 15 de adi surette içtima davet edi

len hi11edara!' umum heyeti toplanııın· 

da niıabı ekseriyet hasıl olmadığından, 

ayni rüzname müzakere edilmek üzre 

mezkur toplantınm 19 Nisan 934 perıem 

be günii saat 1 S tarihine taliı. edilmen 

tirket esaı mukavelenameı.i 51 nci mad· 

desine tevfikan karargir olmakla hi-· 
daranın hisse ıenetlerini veya banka 

makpu~brını İçtimadan bir hafta evve
line kadar şirket ıneı,J.ezine tevdi ve dü· 
huliye varakası .almaları ilan olunur. 

Ruznamei müzakerat : 

1 - 933 1 ı senesi muamelat ve hesa· 
batına ait idare Mecliai ve Murııılop ra· 
por1anrun okunması, 

2 - Bilanço ve kar ve zarar hesapla

rının tasdik ve idare Meclisinin ibrası, 
3 - Akseki, Çaldağ, Mendos maden

lerinin terlci huıusunda karar ittihazı. 

4 - Esas mukevelenamenin 25 madde 
sine tevfikan kıdem itibarile çıkarılan 
Mecli• azası yerine aza intihabı. 

5 - Muralc:p intihap ve ücretinin ta .. 

yinilc idare Mecliıi azasının hakkı hu· 

zurlarının tesbiti. ( 14951) 
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Manifatura mağazaları 
Muhterem müşterilerine 

bayramı tebrik eder . 
(14888) 

ŞÜKÜFE 
ITRIY AT FABRİKASI 
Rağbet'erinin minnettarı oldu
ğu muhterem müşterilrrinia 

bayramını kutlular. 

Tek kollu 

Gazi Cemal'in 

Gazi Gişesi 
Muhterem m~terilerinln Kur
bın bayramlarını kutlular. 

1 
Müessesah: muhterem müşterilerinin Kurban 

Bayramını saygı ve sevgi ile kutlular 
M/14986\1 ___ _ 

BİLECİK RAKISI 
Sahip ve amili muhterem müşterilerinin bayramlarını 
aayğı ile kutlular ve bayramı neş! içinde geçirmelerini 
diler. 
Fabrikası: Galata, Mumhane cabesi No 67 Tel. 40057 

ı---------·-------- (14885) ___ _ 

YENi 

TERZi 

Postahanoı karş smda No. 36 T.,Iefon: 23713 
(14886) 

AHTER Terzihanesi 

:;, 

Sizi ıoğuk algın:ığınccan, nezlecen, 
gripten, baı ağrısından koruyacak 
en güzal ilaç budur. t14307) 

1650 

DIŞ MACU"1LARI 

BOTOT 
~E'N SlrtHİLERİOİR 

Cildiye ve :ılıhre.,iye lliitebas_ı n 

Dr. NURi OSMAN 
Haseki hastanesi cildiye fefi 

Rcyoğlu Elhamrı ıparıımnnı 3 üncü kat 
Ko. 3 Telefon' 42885 • (14578) 

1678 

Muhterem m'.!şterihrinin bayramım kutlular ::=ı 
Tel: 20766 Sirkeci Ankara caddesi No 94 1 

(14942) 

Liseler Mübayaat Komisyonundan: r-·-~---.....ıı 
Ista~bul ~rkek Lisesinin N~aanm bir~ci_günü yapıla- ) Deniz yolları 

cak elektrik tesısat münakasası Nısanın 15 ıncı Pazar giinü 1 Ş LE TM ES 1 
.. ___ Dr. Nuri Fehmi ....__•ııl u· - saat 16 ya talik edilmiştir. (1410) A-teleri ı llCanılııö:r Köpril"-Göz Hekimi ___ :.__ ___ __;:....__:. _ _:.__________ T.ı. 42362 - sirk.a Miihiirdarud• 

Ahırzaman M h Hayatı va kurduğu dinin esısları Haa Tel. 22740 
Cağaloi-Iu Süreyya Bey apart. Peygamberi u a m m e t yedinci forma çıktı. 
saat 2·6yakadır. Telefon 23212 Hazreti Maırif kütüphanesinde 5 kuruştur. Bartın yolu 

1210 14981 BURSA vapuru 26 Mart PA· 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Cacil Vakıf Han f•tanbul 

Ihfiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer his!:e senetlerinin (% 60) ı Türkler elindedir. 

Türkiye fı lla11k .. 1 hırafandaa tqkil olunmuıtnr. idare meclisi ve mildilrler 
heyeti ,.e memurları kimllen Türklerden mürekkep yegane Türk Sigorta Şirke• 
tidir. Ttirkiyenin her tarafında (200) il geçe4 acentalannııı hepal Türktür. Tür· 
kiyenln en mühim müe•ıeııelerinliı vebankalannın •igortalaruıı icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıigortılarını en iyi şeraitlo )apar. Hasar 'l'lJkuundı zararları ıilr'al .,. kolaylıklı öder. 

Telgrafı iMTiYAZ - Telefon: fst. 20531 

- ZART.ESi 19 da Sirkeci nh· 
W tımından kalkacaktır. (1387) 

1753 

lzmir sür' at yolu 
GÜLNiHAL Yapuru 26 Mart 
PAZARTESi 16 da Sirkeci 
nbtırnmdan kalkacak doğru iz. 
mir'e gidecek ve dönecektir. 
(1388) 

1754 

Iskenderiye yolu 
IZM1R vapuru 27 Mart SALI 
11 de Galata nhbmmdan kal
kacak doğru İzmir, Pire, İsken
riye'ye gidecek ve dönecektir. 

(1389) 1755 

Trabzon yolu 
ANKARA vapuru 17 Mart 
SALI 20 de Galata rıhtımın
dan kalkacak. Giditte Zongul· 
dak, İnebolu, Sinop, Samaun, 
Fatsa, Gireson, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rize'ye. Dönütte bun
lara ilaYeten Sürmene, Ordu'ya 
uğrayacaktır. (1401) .. ________ ___ 

1 3 üncü kolordu ilanlar;--' 

M. M. V. Satınalma komis
yonundan: 

Yerli fabrikalar mamu!atın 
dan 14,000 adet kilim kapalı 
zarfla münakasaya korunua • 
tur. ihalesi 1-4-934 pazar'gÜ. 
nü saat 15 tedir. Taliplerin nü 
mune ve şartnameyi görmek 
üzere her gÜn ve münakasaya 
iştirak için de o gün ve vaktin
den evvel teklif ve teminat 
mektuplarile Ankara M. M. V. 
Satmalma komisyonuna müra 
caatları. (3488) (1114) 

1467 

"' * * 
M. M. Ve. SA. AL. Kom. 

dan: 
Müteahhit nam ve hesabına 

pazarlıkla yerli imali 1400 a
det velense satın alınacaktır. 
Pazarhğı 3-4-934 salı günü saat 
11 de yapılacaktır. Taliplerin 
pazarlığa iştirak için o gün ve 
vaktinda Ankara' da M. M. Ve. 
Satmalına Komisyonunda bu 
lunmaları. (3495) (1342) 

1742 

Op. KEMALETIIN CEMiL 
Ankara caddesi No. 50 üst katta öft· 
leden sonra hastı bakar, kırık ve saır 
cerrah! h.sıalıklar rontgcnle teıkik , .• 

ted:'lı.'İ olonur. ı·cı 22112ti 

Dr.P' 

-;14440) 
1618 

_,ORUNI 
1216 1 . Valide kıratanesi 1 

.. ada - (13732) --1 
1237 
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ŞCHAUBRADYOLARI 
Bütün dünyaca teanım ş olan 

Ş h b Fadrikası en müşklilpesent Radyo c au meraklıhrını memnun etmek için 

Nlo -~ . 
Bu sene 3 yeni model 

Velt Süper 34 çıkarmıştır. Fiıtl arının ucuzluıtJna rağmen vtrdiklerl netice 

18 • 2000 met· Harikuladedir. Radyo almadan 
reye kadar bütün ŞCHA LJB Makinuini tecrübe ediniz. B.u 
istasyonları alma makiae ila dünyanın her bır 
hassan büyüktür tarafını dinley•bilirslniz. Tediyatta kolaylık yapılır. 
Fiatı 330 rra Peşin tadiyada hususi lıkoııto 

Satıı yeri - RİKARDO LEYİ Sultan Model Bali 2 
18-2600 metreı• =---•H•a•m~am~-~H•a•v•u!lıl!'l!u~ha•n-N•o•.•911!11_•1!111mı•.•-I 

kadar alır. Halk modeli 200 - :LOOO metreye kadar alır. 
Fi.tı 200 lira Fıatı 120 liradır 13932 1356 

1 DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 
Filistinde T elavivde 26 Nisan 934 tarihinden 26 Mayıa 

1934 tarihine kadar devam etmek üzere açılacak panayıra, 
teşhir için gönderilecek emtea ve eşya, hatlarmıızda : 

Seyriseri ile nakledilecek ve sınıflarına göre seyrihafif 
ücretine tabi tutulacaktır. 

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

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

Sergide satılmıyan emtea ve eşyanın parasız nakli ıçın 
de evvelce sergiye gönderilmek üzere nakli esnasında tanzim 
edilip eşya ile birlikte verilen hamule senedile sergi Komisyo 
nundan bu hususta alınacak bir vesikanın istasiyona ibraz ve 
tevdi edilmesi icap eder. (1385) 115ı 

ı - 20-S-934 tarihinden itibaren idaremize ait İzmit 
iskelesinden geçirilecek eşyanın beher yüz kilo ve kesrinden 
12 kuruş ücret almacaktır. 7-7-ı928 tarih ve 41 numaralı ta 
rifenin lzmit iskele ücretlerine ait ahk8mı lağvedilmiştir. 

2 - 20-5-1934 tarihinden itibaren Haydarpqa'da 
nakilden sonra veya aevkedilmek üzere antrepoya konulması 
İstenilecek " Patates, Soğan, her nev'i kuru sebze, Şeker ve 
grupaj C§Yası" odan on gün müddetle antrepo ücreti almnıı
yacaktır. 

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

rettep maden nakliyatına, ma den 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 yiizde 40. 
Tenzilatlar, ı-3-ı93S tarihine kadar tenıôit edilmi! 

tir. (1386) 1752. 

Akay fıletmeai Müdürlüğündenı 
1 - Kurban Bayramına müsadif 26 Mart Pazartesi, 

Salı Çar,amba ve Perşembe günleri Adalar hattında Cuma 
tarifesindeki seferler icra olu nacak ve bundan başka Büyiik 
Ada'dan saat ı8,30, Heybeliden 18,4S, Burgazdan 19,00, Kı 
nalıdan 19,15 te kalkarak köprüye saat 20,00 de varmak üze· 
re bir ali.ve sefer yapılacaktır. 

2 - 30 Mart Cama günü de yukarda yazılı ilave seferi 
icra olunacakbr. (ı379) 1749' 

Satılık Çiftlik 
Bursa Ziraat Bankasından: 
Bursanın garbında Karacabeyin şarkında 

Mudanya ve Tirilyenin cenubunda Bursa-Ka
racabey ve Mudanyaya umumi şose ile mer
but önünden Nilüfer çayı geçen ve tahminen 
elli bin dönüm miktarında Sabangir ve Orman 
ve mer'ayı havi toprağı kuvvetli, havası ve 

ı mevkii iyi Haydar namile anılan bir çiftlik 
tasfiye dolayisile müstacelen satılacaktır. 
icabında 50-100 hanelik bir köy olabilir. Talip 
olanların ve fazla izahat almak isteyenlerin 
iki ay zarfında Bursa Ziraat Bankasına veya 
müteveffa Saffet Bey Zade Memduh Beyin 
ıresmi tasfiye memuru Bursada Avukat Halil 
lbrahim Beye müracaatları ilan olunur. (687) 

Holantse 
Bank-Oni N.V 

Sabık Bahrısefit: Felemenk 
Bankası 

' 
İstanbul Şubesi 

Galata Karaköy Paıas 

Meydancık Alalemci Han 

Her türlü Banka muamele• 

teri. Kasala,. icarı 

UMUMİ MODORLOK: AMSTERDAM 
şubeleri : Amsterdam, Buenos Aires, 

İstanbul, Rio de Janeiro, Santos, Sao Pauto· 

ı24ı 

1229 

,,. Parasız 
Büyük Bir Tali Müsabakası 

Tesisatı Elektrikiye Türk Anonim şirketi 

SAT i E 
tarafından Elektrik Şirketinin bütün müş

terileri arasında parasız büyük bir 
tali müsabakası hazırlanmıştır. 

1 nci ikramiye-Bir soğutma makinesi kıymeti 425lira 
2 ,, - Bir banyo ısıtıcı makina ,, 88 ,, 

,, - Bir elektrik süpürgesi ,, 80 ,, 

" ,, - Bir masaj makinesi " 65 ,, 
5 nci ,, · - Bir elektrik fırını ,, 50 ,, 

Bu eıya, Taksim'deki daimi elektrik 
Sergisinde gösterilmektedir. 

MOAbakaya ittirak etmek içia Elektrik Şirketi abonelerinia mez

kur sergiye doğTudan doğruya kendilerinin ıitmeleri '" mu11ba
kaya dair bir meklubua ilitik bnlu•duju Elektrik makbuzunu 
ıllıtererek namarumı kaydetmeleri l r ıındır. (14322) 1480 

UMUM i<İBRİT 
ACENTALARINA 

1 - 1 Nisan 1934 tarihinden itibaren perakende olarak 
halka beher BUYUK KUTU KiBRiT 70 PARAYA ve beher 
KOÇUK KUTU KiBRiT 60 PARAYA satılacaktır. 

2 - Acentalar, 31 Mart 1934 tarihinde, gerek ellerinde 
bulunan ve gerek satılmak üzre perakendecilere verip te 'henüz 
satılmamı, olan kibritleri zikrolunan tarihte merkezlerinde top
layarak mikdarlannı atağıda yazılı tekilde teabit ettirmek mec
buriyetindedirler. 

3 - Acentalar, perakendecilerden reri alacakları kibrit· 
ler için perakendecilerine evvelce verınit oldukları bedeli hesap 
edecek ve mezkiir bedel mukabilinde 1 Nisan 1934 ten itibaren 
yeni aatıt fiatı, yeni beyiye ve ikramiyeleri hesap etmek suretile 
kibrit vereceklerdir. 

4 - Acentanın gerek kendi deposunda bulunan ve ge
rekae perakendecilerden geri alacakları kibritler 31Mart1934 
tarihinde mahalli malmemunı, malmemunı bulunmayan ma
hallerde mahalli mülkiye memuru huzurunda tadad edilerek 4 
nusha zabıt varakası yapılacak ve bu zabıtlar malmemunı ve 
acenta tarafından imza edilecektir. Zabıt varakalarından bir 
nushası malmemunında, bir nushuı acentada kalacak ve diğer 
iki nuıhumı da acenta derhal teahhütlü olarak Şirkete göndere-
cektir. · 

5 - Acentalat yukar~daki maddeye tevfikan 31 Mart 
1934 tarihinde henüz satılmamıt olan bütün kibritleri toplaya
caklarmdan, ondan sonra kimin tarafından ve her hangi sebebe 
müstenit olurıa olsun hiç bir talep ve iddia nazara alınmaya· 

cakhr. 

6 - Acentalarm, gerek perakendecilerden 31 Mart tari· 
hine kadar geri alacakları kibritler bedeli mukabilinde 1 Ni
sandan itibaren verecekleri kibritler için ve gerekse 1 Nisandan 
itibaren satacakları kibritler için perakendecilere verecekleri 
beyiye ve ikamiyeler &.fağıda gösterilmi,tir : 

BUYUK KUTU KiBRiTLER lÇlN 4 'f() (YOZDE DöRT) 
KOÇUK KUTU KmRITLER'IÇIN 8 % (YOZDE SEKiZ) 

(bunun yfuı:de dördü beyiye ve yüzde dördü ikramiyedir). 

7 - Acentaların itbu muameleden mütevellit hesapları 
zabıt varakalarmdaki mevcutlarına nazaran Şirketçe tesviye e
dilecektir. TORKIYE KiBRiT VE ÇAKMAK iNHiSARI 

.............. ~----..-~--~·~-----------. 26 nisan iJl '.l6 mayıs 934 ta davam edecek 

Filistinde 1934 TEL - A VIV 
' ŞARK BEYNELMİLEL PANAYIRI 

Ttirk Mllıtahsilleri ile Saaayicilerine 
Müstahsı!Atını bütün Avrupa memalikine ihraç vesaitini takdim ve 

TÜRK TACiRLERiNE Şark ve Garp memaliklndeki münasebatı dcariyele
rinln inkişafını ıemin eder. Tıfslllt için lstanbulda Bencibare hanında 1 ~ • 15 

numarada G. B L U M'a müracaat. Telefon: 20494 
Yolcu ve Yük için N A T T A seyahat acenıahjtına mürıcont 14093 

.............................. 1 ...... 
1476 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

8000 ton Rekompoze kömürü: Kapalı zarfla münakasası 
3ı /Mart/934 saat ı4 de 

Donanma ihtiyacı için 8000 ton rekompoze kömürünün ka
palı zarfla münakasası 31 / Mart/ 934 Cumartesi giinü saat 
14 te icra kılınacaktır. Şartnamesini görmek İsteyenlerin her 
gÜn münakasasına iştirak edeceklerin de yevmi mezkfırda Ka 
sımpaşa'da kain Komisyona müracaatları. (970) 

134ı 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Kartal Maltepesinde yeniden yapılacak Jandarma Ge
dikli Küçük Zabit Mektebi kapalı zarf usulile yaptınlacak ve 
kapalı zarf münakasası 1 Nisan 934 pazar günü saat ıs te ya
pılacaktır. Talipler şartnameyi keşifname ve pilanları görmek 
üzere istedikleri vakit pazarlığa iştirak için de gösterilen gü
nün muayyen saatinde ilk teminat makbuzile Komisyonumu
za müracaatlarr. (lOlS) • 1450 

lstanbul kibrit 
Satıcılarına 

' l - 1 Ni,an 1934 den itibaren halka BUYUK KUTU KiBRiTLER 
70 PARAYA, KUÇUK KUTU KiBRiTLER 60 PARAYA satılacaktır. 

2 - Ellerinde eski fiyattan kibriti bulunan satıcılar 28 ve 29 Mart 
tarihlerinde kibritlerini •tağıda göıterilen mahallere iade edeceklerdir. Bu 
tarihlerden sonra vukubulacak herhangi bir talep veya müddeiyat kafiy· 
yen nazarı itibare alınmıyacaktır. 

3 - ı Nisandan itibaren perakendecilere terkolunac:ak beyiye n il<
ramiyeler ataiıda göıterilmittir-
BUYUK KUTULAR iÇiN : 4 % (Yüzde dört) beyiye 
KUÇUK KUTULAR iÇiN : 4 % (Yüzde dört) beyiye ve 4 3 ilmımiye 

ki cem'an 8 % (Yüzde selôz) 

,TORKIYE KiBRiT VE ÇAKMAK iNHiSARI 
'STANBUL ACENTALICI 

• Tahir 
il' ehmiı ıokU: N o. 52. 

MURACAAT MAHALLERi 

htanbul Mehmet Ali 
htanbul Ali 
Bakırköy Bedros 
Beyoğlu 

Beyoğlu 

Beyotfu 
Galata 
Bqiktat 
Uıküdar 

Ali 
Sadık 

Moiz 
Abbas 
Ali 

Efendi Aksaray Ordu caddeoi 202 N. TütÜBCÜ 
,. Fatih Atpuarı c:aıcldesi 2 No. Bakkaliye M. 
., lstanbul cacldesi Kurukahnci 

Pangalti Kurtulut cad. 33 No.Kurukahveci 
" htiklU cadcleıi Ağacami karf111 163 No. 
,. Kalyoncu Kulluk 2-24 No. Tütüncü 

Kürek-"er •' "" 
,, Ihlamur Küçük Hamam 26 No Tiitüncü 
,. Horhor Çe§ltle karU11 40 No. ,, 

Kadıköy Haydar ,. Kilise meydanı 38 No. ,. 
Ortaköy Malul lbrahiın " Uncu sokak 26 No. ,. 
Büyükdeı'e ıhad ,, Piyasa caddesi M No. " 
Bey!<oz Nihat ,, iskele kartıoı 70 No. " 
Büyükada Macar caddesi 14 No. " 

1Nisan1934ten başlıyarak 

YENİ KİBRİT 
FİATLARI 

BUYUK KUTU: 70 PARA: 

KOÇUK KUTU : 60 PA~ 

1 - Halen 100 paraya satılmakta olan büyiik ku-
tu kibritlerin 1 Nisandan itibaren 70 paraya, ve halen 2 
kuruşa satılmakta olan KOÇUK kutu kibritlerin de 60 
paraya satılacağı muhterem halka ilan ve fazla talep 
eden satıcıların derhal Şirkete veya acentalarına ihbar 
edilmeleri rica olunur. 

2 - Acentalar perakendecilerin yedlerindeki kib
ritleri 31 Mart 1934 tarihine kadar geri alacaklarından 
muhterem halkın kibritsiz kalmamaları İçin bir kaç gÜn· 
Tük ihtiyaçlarını şimdiden temin etmeleri mercudur. 

TORKIYE KiBRiT VE ÇAKMAK iNHiSARI 

Büyük Tayyare Piyango 
ıs ncı tertip 6 ncı keşide 1 ı Nisan 19 34 tedir. 

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

liralık ikramiye ve 50.000 liralık bir 
mükafat vardır. 1508 

Gedikpaıada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Jandarma ihtiyacı için (2ı,OOO) çift Yiliı çorap satın alı
nacak kapalı zarfla münakasası ı0-4-934 salı günü saat onbeş 
te yapılacaktır. istekliler şar.~na~esini görmek için her gün, 
münakasaya girmek için de gosterılen günün muayyen aaatına 
kadar muvakkat teminat makbuzu ve teklifnamelerile birlikte 
Komisyonumuza müracaatları. (1300) 1671 

lnhiıarlar U. Müdürlüğiinclen: 1 
Pazarlıkla Yalovadaki idaremiz binasının arsası etra

fında ihata dıvarı inşa ettirilecektir. Taliplerin resim, ııartna
me ve keşifnameyi gö~dükte? sonra pazarlığa iştirak etme~ 
üzere yiizde 7,S temınatlarıle beraber (7-4-1934) cumartesı 
günü saat ıs te Galata' da Alım, Satım Komisyonuna müra
caatları. (ı395) 

Üniveraite Mübayaat 
Komisyonundan: 

1- Fen Fakültesine bağlı Eczacı Mektebi inşaat ve ta
dilatı ile Tıp Fakültesi teşrih ve ensaç binası sıcak su tesisatı 
1-4-934 Pazar günü pazarlıkla ihale edilecektir. 

2-Talibi olanların usülü dairesinde müracaatları ve 
pazarlık günü yüzde 7 ,S teminatlarile beraber Komisyonda ha 
zır bulunmaları ilin olunur. ( 1398) 

-Lı.ı Umwni Ne,,iyat ve Yazı işleri Müdürü ETEM iZZET 


